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Свое асаб лi вы мiс тыч ны 

та лент Яна Бар шчэў ска га 

вы хоў ваў ся на на род ных 

пад ан нях i па вер' ях, паў па-

ган скiх уяў лен нях бе ла рус-

кiх ся лян, у ата чэн нi якiх рос 

шля хец кi хлап чук у ро да вым 

за сцен ку Му ра гi на бе ра зе 

ма ляў нi ча га во зе ра Не шчар-

да на По лач чы не. Фi ла со фiя 

«люд скас цi», ра зу мен ня даб-

ра i зла ста не эс тэ ты кай яго 

тво раў, якую ён да нёс да 

вяр хоў гра мад ства.

Пад час ву чо бы ў По лац-

кiм езу iц кiм ка ле гi у ме Ян 

па чаў пi саць вер шы i атры-

маў мя нуш ку Вер ша пiсец. 

Вя до мас цю ка рыс та ла ся 

яго паэ ма «По яс Ве не ры», 

у якой ма ла ды па эт на ра-

каў на ад сут насць лю бо вi ў 

гра мад стве — зра зу ме лыя 

для та ко га ўзрос ту ма ты вы. 

Не ка то рыя яго ныя вер шы 

ра бi лi ся на род ны мi пес ня-

мi. Ды i сам Ян пi саў у сты лi 

гэ тых пе сень. Iх спя ва лi, а 

вось iмя аў та ра за бы ва ла ся, 

а то i ўво гу ле бы ло не вя до-

мае. Гэ так зда ры ла ся з яго 

паэ май «Ра бун кi му жы коў» 

(1812): яе лi чы лi на род най, 

фальк ла рыс ты за пi са лi твор 

яшчэ ў кан цы ХIХ ста год дзя. 

Паэ ма па да ба ла ся на ро ду 

сва ёй ан ты пры гон нiц кай 

на кi ра ва нас цю i са ты рай на 

п'ян ства. Мяс цо вы люд лю-

бiў свай го паэ та. Ян ма рыў 

пра вя лi кi свет, дзе ха цеў 

знай сцi сваю «фар ту ну», i 

яшчэ не ве даў, што не ад-

шу кае там шчас ця, ду шэў-

на га су лад дзя i кры нi цы на т-

хнен ня.

З 1817 го да Ян Бар-

шчэў скi жыў у Пе цяр бур гу. 

Дзяр жаў ная служ ба ў мар-

скiм ве дам стве кар мi ла, 

але не да ва ла сва бо ды, i 

Бар шчэў скi па кi нуў яе, пра-

ца ваў гу вер нё рам, ад на ча-

со ва вы кла даў ла цiн скую i 

ста ра жыт на грэ час кую мо вы 

ў ву чэль нях. А ле там Ян з 

кi ем у ру ках пеш шу iшоў на 

ра дзi му. Тут ён ад па чы ваў 

ду шой i на тхняў ся.

На лi та ра тур най нi ве Ян 

Бар шчэў скi доў га не меў 

пры знан ня, хоць сам вя лi-

кi Адам Мiц ке вiч чы таў яго 

вер шы i на ват рэ да га ваў iх. 

Яго да ка ра лi, што ён пад-

па рад коў ва ец ца рыф ме, 

якая вя дзе яго за са бой. Ян 

аспрэч ваў гэ тае мер ка ван-

не. «Пры ро да не да ла мне 

моц на га ду ху фi ла со фii, мае 

дум кi на ра джа юц ца з па чуц-

ця», — ка заў ён. Зрэш ты, 

па слу хаў шы па ра ды сяб роў 

i кры ты каў, Ян звяр нуў ся да 

про зы, i дум ка яго па ля це-

ла на Бе ла русь з яе та ям-

нi чы мi пад ан ня мi. «Я на ра-

дзiў ся там i вы рас, iх скар гi 

i жур бот ныя апа вя дан нi, як 

го ман дзi кiх ля соў, на вя ва лi 

на мя не заў сё ды змроч ныя 

дум кi i з дзя цiн ства бы лi ма-

ёй адзi най ма рай», — на пi-

ша ён. Па вод ле ўспа мi наў 

пра ра дзi му Ян Бар шчэў скi 

на пi саў свой га лоў ны твор 

«Шлях цiц За валь ня».

Апо весць скла да ец ца з 

пад ан няў i гiс то рый, якiя апа-

вя да юць За валь нi яго гос цi 

цi па да рож нi кi. «Я люб лю та-

кiя апа вя дан нi. Шмат у гэ тай 

на род най фан та зыi Бо жае 

праў ды», — вус на мi За валь-

нi ка жа сам Ян Бар шчэў скi. 

Пе рад чы та чом паў стае ма-

ляў нi чая га ле рэя на род ных 

по ста цяў — прос тых, чул-

лi вых лю дзей. Iх жыц цё вая 

фi ла со фiя прос тая i зра зу-

ме лая: «Хто пра цуе i про-

сiць Бо га, той i сам жы ве 

за мож на, i лю дзям да па ма-

гае». А вось ге роi iх гiс то-

рый — хцi выя лю дзi, якiя за 

ба гац це пра да юць ся бе роз-

ным злым ду хам i па чва рам 

i тра цяць сваю ча ла ве чую 

iс насць. На род ная ма раль 

(ра зу мен не «люд скас цi») 

асу джае iх.

Вар тасць апо вес цi Яна 

Бар шчэў ска га не толь кi ў яе 

прыт ча вым ха рак та ры, але 

i ў тым, што яна ад кры ла 

шы ро ка му чы та чу та ям нi чы 

край — Бе ла русь, яе ста ра-

даў нюю куль ту ру. «Тое, што 

пi ша Бар шчэў скi про зай, не 

да ты чыц ца не па срэд на нi 

гiс то рыi, нi лi та ра ту ры, нi 

мо вы Бе ла ру сi, але важ-

ней шай рэ чы — ду ху i паэ зii 

на ро да, ад куль вый шлi i гiс-

то рыя, i лi та ра ту ра, i мо ва. 

Ён уха пiў най жыц цё вей шыя 

асно вы i вы ра шыў вы явiць 

у мас тац тве вя лi кi на род ны 

воб раз. Ён ба чыць пе рад 

са бой на род, час та з усёй 

ча роў нас цю па ган скай фан-

та зii, якую ён апра мень вае 

сва iм, так ска заць, бе ла рус-

кiм гаф ма нiз мам», — вель мi 

трап на ад зна чыў ха рак тар 

апо вес цi кры тык Ра му альд 

Пад бя рэз скi.

У кнi зе вы ве дзе ны i але-

га рыч ны воб раз Бе ла ру сi — 

гэ та мi фiч ная iс то та Плач ка. 

У аб лiч чы дзi вос на пры го-

жай жан чы ны яна аплак-

вае лёс род на га краю, яго 

слаў нае мi ну лае i за бы тыя 

свя ты нi. Там, дзе за бы ва юц-

ца на мi ну лае, ня ма i бу ду-

чы нi. Вус на мi свай го ге роя 

Ян Бар шчэў скi ка жа пра 

пры чы ну за ня па ду род на га 

краю: «Мы са мi вi на ва ты, 

што д'яб лы раз мно жы лi ся ў 

на шым краi, пры чы на ўся-

му — глуп ства шлях ты, хцi-

васць i ня зго да па ноў».

Апо весць вый шла ў 

1844—1846 га дах у Пе цяр-

бур гу ў ча ты рох то мi ках. 

Поль ска му чы та чу яна бы-

ла «чу жая» праз яе вi да воч-

на бе ла рус кi ха рак тар, та-

му Ян Бар шчэў скi «вы паў» 

з кан тэкс ту поль скай лi та-

ра ту ры. Да бе ла рус ка га ж 

чы та ча «Шлях цiц За валь ня» 

прый шоў да во лi поз на, та-

му скла да на ўсвя до мiць яго 

зна чэн не для на шай куль-

ту ры. Ян Бар шчэў скi стаў 

за клад нi кам той куль тур-

най сi ту а цыi, што скла ла ся 

на зем лях бы ло га Вя лi ка га 

Княст ва Лi тоў ска га: вы ка-

ры стан не поль скай мо вы 

як лi та ра тур най i ўсве дам-

лен не свай го ад роз нен ня ад 

ка рэн най поль скас цi, по шу кi 

шля хоў вяр тан ня да свай го, 

род на га, ад веч на га. Вось 

Бар шчэў скi i шу каў гэ тыя 

шля хi, на ват у наз ве апо-

вес цi па зна чыў ары ен цiр — 

Бе ла русь.

Апош нiя га ды жыц ця, 

з 1846 па 1851-ы, Ян Бар-

шчэў скi жы ве па за пра шэн нi 

гра фi нi Юлii Ржа вус кай у яе 

ма ёнт ку Чуд на ва на Ва лы нi. 

Тут ён на пi саў апо весць «Ду-

ша не ў сва iм це ле» i паэ му 

«Жыц цё сi ра ты». Мiс тыч-

ныя ма ты вы ба раць бы зла 

i даб ра, свят ла i цем ры да-

паў ня юць роз дум паэ та пра 

жыц цё на ро да, лёс ча ла ве ка 

i свой аса бiс ты лёс, у якiм 

ён знай шоў шчас це i спа-

кой усё ж у твор час цi, а не 

ў цяр пен нi «грозь баў гэ та га 

све ту».

Вi таўт ЧА РОП КА.

У му зеi «Ло шыц кая ся дзi ба» фi-

наль ным гар ма нiч ным акор дам 

мас тац ка-лi та ра тур на га пле нэ-

ру «Наль шчан скiя су стрэ чы» 

пра гу ча ла вы стаў ка. Удзель нi кi 

пле нэ ру вы яў лен чы мi срод ка мi 

пе рад алi свае па чуц цi i эмо цыi 

ад на вед ван ня гiс та рыч най тэ-

ры то рыi, вя до май з ле та пi саў 

як княст ва Наль шчан скае.

Прай шоў пле нэр у маi мi ну ла га го да 

пры пад трым цы даб ра чын на га фон ду 

«Спад чы на М. К. Агiн ска га» i ама та-

раў куль ту ры Фран цiш ка Жыл кi i Але га 

Мi зу лы. Ся род аў та раў «Наль шчан скiх 

су стрэч» — за слу жа ныя дзея чы мас-

тац тваў Бе ла ру сi Вiк тар Ба ра бан цаў 

i Вiк тар Ня мцоў, лаў рэ ат прэ мii «За 

ду хоў нае ад ра джэн не» Алесь Су ша i 

вя до мыя мас та кi мiнск ага краю: Ана-

толь Бя ляў скi, Вiк тар Мi кi та, Га лi на Бя-

ган ская, Кас тусь Ка чан, Тац ця на Лас ка 

i Эду ард Ма цю шо нак. Па за вяр шэн нi 

мерапрыемства асоб ныя ра бо ты бы лi 

вы стаў ле ны ў Жо дзiш каў скiм кас цё ле 

Най свя цей шай Трой цы. Пей за жы не-

ка то рых мас та коў за ста лi ся на аг ра-

ся дзi бе Але га Мi зу лы «Вя лес». Гас па-

дар «апра нуў» iх у ад мыс ло выя рам кi, 

улас на руч на вы раб ле ныя ў вы гля дзе 

скры жа ва ных га лiн. У гэ тым аб рам-

лен нi кар цi ны i пры бы лi ў вы ста вач-

ную за лу Ло шыц кай ся дзi бы, ура зiў шы 

зна та коў i ама та раў мас тац тва.

Прэ зен та цыя вы стаў кi пе ра тва ры-

ла ся ў яск ра вае свя та з на род най му-

зы кай, пес ня мi, вы ступ лен ня мi паэ таў 

i бар даў. Iнi цы я тар падзеі i яе га лоў ны 

ку ра тар ма ла дзе чан ская мас тач ка Га-

лi на Бя ган ская за пэў нi ла, што пра ект 

бу дзе мець пра цяг, бо та кiя па да рож-

жы твор чых лю дзей па гiс та рыч ных 

мяс цi нах ма лой ра дзi мы до раць на-

тхнен не i да юць ста ноў чы вы нiк як для 

твор цаў, так i для пры хiль нi каў вы яў-

лен ча га мас тац тва i лi та ра ту ры.

Вы стаў ка дзей нi чае да 29 са ка вi ка. 

У яе ме жах прой дуць твор чыя су стрэ-

чы з паэ та мi, удзель нi ка мi пле нэ ру.

Ала СТРА ШЫН СКАЯ.

Наш фарматНаш фармат

БАТЛЕЙКА 
ДЛЯ РАМАНТЫКАЎ

Ян Баршчэўскі (? — 1851)
Ян Бар шчэў скi па кi нуў пас ля ся бе ба га тую спад чы ну, 

але ў лi та ра ту ру ён увай шоў пе рад усiм як аў тар за-

хап ляль най i мiс тыч най апо вес цi «Шлях цiц За валь ня, 

або Бе ла русь у фан тас тыч ных апа вя дан нях». Без у-

моў на, ка лi б Бар шчэў скi на пi саў гэ ты твор па-бе ла-

рус ку, дык за слу жыў бы сла ву вя лi ка га бе ла рус ка га 

пiсь мен нi ка i мог бы па пра ве лi чыц ца за сна валь нi-

кам но вай на шай лi та ра ту ры.

АД НАЛЬШЧЫ ДА ЛОШЫЦЫ

Што па гля дзецьШто па гля дзець

Гурт ся рэд ня веч най му зы кi «Ста ры Оль са» пад рых-

та ваў абя ца ную тэ ат раль ную прэм' е ру — бат ле еч ны 

спек такль у сты лi Рэ не сан су «Тры стан i Iзоль да». 

Па ста ноў ка за сна ва ная на бе ла рус кай вер сii вя до май 

гiс то рыi — «Апо вес цi пра Тры шча на». Гэ ты лi та ра-

тур ны пом нiк, што ўяў ляе са бой най больш поў ны 

i ўнi каль ны сла вян скi ва ры янт апра цоў кi сла ву тай 

ле ген ды, быў пе ра кла дзе ны на бе ла рус кую ў дру гой 

па ло ве XVI ста год дзя з серб скай мо вы i за ха ваў ся да 

на шых дзён у Па знан скiм ру ка пiс ным збор нi ку.

Ра бо ту му зы кi па ча лi яшчэ ў кан цы 2018-га. Знай шлi 

ад мыс ло вую скры ню — ёй ста ла аздоб ле ная эле мен та мi ў 

сты лi Вi лен ска га ба ро ка ста рая ша фа 1930-х, якую гурт на-

быў пад Баб руй скам. Сцэ на рыс там i рэ жы сё рам спек так ля 

вы сту пiў лi дар ка лек ты ву Змi цер Са сноў скi, над ляль ка мi 

пра ца ва лi май стры па гiс та рыч ных кас цю мах На тал ля Чар-

ны шо ва i Аляк санд ра Шан гi на, а дэ ка ра цыi ства ра лi мас та кi 

Яў ге нiя Ва лен та, Воль га Ве ра шча ка i Ар се нiй Ка цэ ла. Ак-

цё ра мi ж ста лi са мi ўдзель нi кi «Ста ро га Оль сы».

Ад мет насць па ста ноў кi — не толь кi ў свец кiм сю жэ це, 

але пе рад усiм у жы вым му зыч ным су пра ва джэн нi на ста-

ра даў нiх iн стру мен тах. Удзель нi кi гур та вы ка рыс тоў ва юць 

мак сi маль на дак лад ныя ко пii, якiя за хоў ва юць i да зва ля юць 

ад чуць гле да чам дух эпо хi. Ся род iн стру мен таў — ду да, 

ко ла вая лi ра, гус лi, шал меi, сур ма, рэ бек, лют ня, цыст ра, 

тром ба ма ры на...

Спек такль i яго вы ка наў цы ўжо га то выя да су стрэ чы з 

пуб лi кай — прэм' ер ныя па ка зы за пла на ва ныя ў На цы я наль-

ным цэнт ры мас тац кай твор час цi дзя цей i мо ла дзi пад час 

вяс но вых школь ных ка нi кул.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ся род пу ха вiц кiх лi та ра тур на-мас-

тац кiх па се лi шчаў, тых вё сак, мяс тэ-

чак, што звя за ны з гiс то ры яй бе ла рус-

кай лi та ра ту ры, слаў ны мi ўра джэн ца-

мi Пу ха вiч чы ны, якiя здзейс нi лi ся як 

паэ ты, пра за iкi, боль шую вя до масць 

ма юць Ду ко ра, Ру дзенск, Пу ха вi чы, 

Шацк. А вось Дуб раў ка не на слы ху 

ў гэ тым пла не. Але ж i тут ад бы ва-

юц ца дзей ствы, якiя з ча сам ста нуць 

гiс то ры яй лi та ра тур на га края знаў ства 

Пу ха вiц ка га ра ё на.

Зу сiм ня даў на ў Дуб раў скай ся рэд-

няй шко ле прай шла iм прэ за ў го нар 

укра iн скай пiсь мен нi цы Ле сi Укра iн-

кi. Да школь нi каў i на стаў нi каў за вi-

та лi са вет нiк-па слан нiк па соль ства 

Укра i ны ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь Пётр 

Уруб леў скi i пер шы сак ра тар укра iн-

ска га па соль ства Iван Баш няк. Вуч нi 

ў час ме ра пры ем ства рас ка за лi пра 

жыц цё вы i твор чы шлях Ле сi Укра iн кi, 

пра чы та лi вер шы кла сi ка ўкра iн скай 

паэ зii. Ан самбль «Мi ла вi ца» вы ка наў 

бе ла рус кiя пес нi.

Су стрэ ча ўсiм прый шла ся да спа до-

бы. Пра гэ та га ва ры лi i ўкра iн скiя гос цi, 

i ды рэк тар шко лы Ва лян цi на Анд рэ е ва, 

i ды рэк тар Пу ха вiц ка га ра ён на га края-

знаў ча га му зея Аляк сандр Пра но вiч. 

Да рэ чы, у пу ха вiч чан даў няя друж ба 

з укра iн скiм па соль ствам. Шос ты раз 

пу ха вiц кiя му зей шчы кi ла дзяць што-

га до выя ме ра пры ем ствы ў го нар Ле сi 

Укра iн кi, якая на вед ва ла не ка лi пу ха-

вiц кую вёс ку Блонь. У ра ён ным му зеi 

ёсць тво ры мас тац тва, пры све ча ныя 

кла сi ку ўкра iн скай паэ зii, а так са ма 

вы дан нi яе тво раў. Не ад ной чы вер шы 

Ле сi Укра iн кi гу ча лi ў сце нах му зея ў 

Бло нi, у ра ён най мас тац кай га ле рэi, 

якая зна хо дзiц ца ў Мар' i най Гор цы.

У бе ла рус кай ста лi цы Мiн ску ёсць 

ву лi ца Ле сi Укра iн кi. Мо з ча сам iмя 

паэ ткі ўвой дзе i ў пу ха вiц кую та па нi мi-

ку? Ча му б не на зваць iмем Ле сi Укра-

iн кi ад ну з ву лiц Мар' i най Гор кi, цэнт ра 

Пу ха вiц ка га ра ё на, аль бо якую ву лi цу 

ў вёс цы Блонь? Па мяць за ста ла ся б 

на ста год дзi!..

Мi ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКI.

НО ВЫ АД РАС — ДУБ РАЎ КА
Пу ха вiц кiя сля ды Ле сi Укра iн кi

Фо та staryolsa.com.СугуччаСугучча


