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Ад мес ца спа чы ну 
да род най ха ты

Тыя, хто вы пра віў ся ў 

па да рож жа ра зам з края-

знаў цай Ва лян ці най КА-

РОТ КІ НАЙ, су пра цоў ні цай 

лі та ра тур на га му зея Мак-

сі ма Баг да но ві ча, уз ба га-

ці лі ся ве да мі не толь кі пра 

жыц цё і твор часць паэ та. 

Яны на ве да лі пом нік Фран-

ціш ку Ба гу шэ ві чу ў Жуп ра-

нах і ўскла лі да яго квет кі. 

А пас ля за ві та лі ў там тэй шы 

кас цёл Свя тых апост алаў 

Пят ра і Паў ла, уз ве дзе ны 

ў ся рэ дзі не XІX ста год дзя. 

У той дзень там рых та ва лі ся 

да сак ра ман ту вян чан ня.

— Тут яск ра ва бач ны эле-

мент, ха рак тэр ны для за ход-

няй і паў ноч на-за ход няй част-

кі Бе ла ру сі, — ра зы нка вая 

му роў ка. Звы чай ныя вя лі кія 

ка мя ні з па лёў да да ва лі ся ў 

тын коў ку ра зам з дроб ны мі 

ка мень чы ка мі. Та кая кан-

струк цыя больш тры ва лая, 

чым прос та ка мен ная му роў-

ка. У кас цё ле пра гля да юц ца 

так са ма і рэ чы эк лек тыч ных 

эле мен таў у ар ках сты лю Рэ-

не сан су, у спро бах зра біць 

за вост ра ныя ве жы ў га тыч-

ным сты лі і ін шае, — рас ка-

за ла края знаў ца.

Пас ля гос ці свя та на ве-

да лі ма гі лы Ба гу шэ ві ча і 

яго род ных і ўша на ва лі іх 

па мяць, за па ліў шы свеч кі. 

Зда ва ла ся, што та кім чы нам 

яны атры ма лі пэў ны да звол 

на ве дац ца ў род ную ся дзі бу 

паэ та.

Га ю чы «ну ля вы 
кі ла метр» 
бе ла рус ка га на ро да

Ама та ры на цы я наль на га 

ка ла ры ту і гіс то рыі як след 

на та лі лі куль тур на-лі та ра тур-

ную сма гу ў фаль вар ку паэ-

та. Як сцвяр джа юць ар га ні за-

та ры фэс ту, Куш ля ны — гэ та 

«ну ля вы кі ла метр» бе ла рус-

ка га на ро да, дзе абу дзі ла ся 

яго род ная мо ва.

— Лю дзей на свя це ста-

но віц ца ўсё больш, а гэ та 

зна чыць, што ў нас ёсць бу-

ду чы ня, а ў Бе ла ру сі — куль-

ту ра, якая ні чым не гор шая 

за за меж ныя. Мы ад ны з тых 

куль тур, што ства ра юць су-

свет ную па літ ру, — за зна чыў 

Ды рэк тар Дзяр жаў на га 

му зея гіс то рыі бе ла рус кай 

лі та ра ту ры Мі ха іл РЫ БА-

КОЎ. — Мы ўспа мі на ем свае 

ка ра ні — усё тое, што ства-

рае на ша жыц цё, каб нам 

бы ло ку ды рас ці і пом ніць, 

чым мы мо жам га на рыц ца.

Гэ та зям ля, якая да ла зы-

ход ны пункт го ла су і год нас-

ці бе ла ру саў, ста ла род най 

для ўся го на ро да. Дзе ля за-

ха ван ня бе ла рус кай мо вы і 

лі та ра ту ры і ла дзіц ца гэ ты 

фэст.

— Ка лісь ці нас ад ву ча лі 

ад на шай куль ту ры, і быў 

па сыл, што яе ў нас ня ма, 

бо мы то «ўсход нія крэ сы», 

то «паў ноч на-за ход ні край». 

А бе ла рус кая гіс то рыя мае 

глы бо кія ка ра ні, і мы зна хо-

дзім ся на гіс та рыч най зям лі 

пер ша га на цы я наль на га паэ-

та, які не ба яў ся і не цу раў ся 

род най мо вы. І вар та пом ніць 

па сыл паэ та: «Не па кі дай це ж 

мо вы на шай бе ла рус кай, 

каб не ўмёр лі», — вы ка заў ся 

на мес нік стар шы ні Смар-

гон ска га рай вы кан ка ма 

Ге надзь БЫЧ КО.

Ба гу шэ віч быў пер шы 

па эт, які за га ва рыў пра іс-

на ван не бе ла рус кай на цыі, 

ад зна ча ю чы агуль насць 

мо вы і род най зям лі. Іван 

СА ВЕР ЧАН КА, лі та ра ту ра-

з на вец, пра фе сар, док тар 

фі ла ла гіч ных на вук, кры-

тык і пра за ік, за ўва жыў:

— Ва ўсіх вер шах паэ та 

вы ка за ны фун да мен таль-

ныя рэ чы, якія ар га ні зу юць 

на цы я наль нае жыц цё. Ён 

га ва рыў пра во лю, не аб-

ход насць аба ро ны праў ды, 

спра вяд лі васць.

Аку нуц ца ў даў ні ну
Ха та Ба гу шэ ві ча — адзі-

ны аў тэн тыч ны прык лад пісь-

мен ніц кай ся дзі бы XІX ста-

год дзя. Яе гас па дар лі ва да-

гля дае за ха валь нік Алесь 

ЖА МОЙ ЦІН, які дэ та лё ва 

ве дае спад чы ну паэ та. Ён 

не толь кі пра вёў для гас цей 

цу доў ную эк скур сію па ха це-

му зеі, але і сыг раў на дуд цы 

і сказаў: «Будзь це як до ма, 

ад чу вай це ся бе як до ма, і па-

мя тай це пра Бе ла русь».

У ма ёнт ку ўсё пра ця та 

даў ні ной і за ха ва на ў мак сі-

маль на не кра ну тым ста не. 

Пад час экс кур сіі па мяс тэч ку 

ў ней кі мо мант да пры сут ных 

вый шаў сам Фран ці шак Ба гу-

шэ віч у грэ на дзёр скай фор-

ме. Ня хай гэ та і за баў ка для 

ту рыс таў, ад нак ка лі пры пы-

ніц ца каля кап лі цы, то мож на 

са праў ды ўя віць, што ду ша 

паэ та да гэ туль не дзе тут.

Па да рун кам да свя та і 

ўсёй на ву ко ва-края знаў чай 

су пол кі Бе ла ру сі ста ла ад-

крыц цё Зміт ра ЮР КЕ ВІ ЧА, 

гіс то ры ка-ар хі віс та, стар-

шы ні арт су пол кі імя Та дэ-

ву ша Рэй та на. Ён знай шоў 

не вя до мыя звест кі пра бра-

та паэ та Ва ляр' яна Язэ па, 

ра да вое па ха ван не яко га сё-

ле та вы пад ко ва, як пры зна-

ец ца сам гіс то рык, ад шу каў 

на Ві тэн берг скіх мо гіл ках у 

Гер ма ніі.

Зна ка вы ўзор 
і ду шэў ны на пой

На пра ця гу фэс ту гос ці 

це шы лі ся пес ня мі ды тан ца-

мі, на зі ра лі за твор чай «бой-

кай» ду да роў з Глы бо ка га і

Мінск а, слу ха лі зва ны Баг-

да на Бя роз кі на, за гад чы ка 

ад дзя лен ня Мінск ага ду хоў-

на га ву чы лі шча.

Са мыя ці каў ныя прай шлі-

ся па або ры і па дзі ві лі ся на 

пры ла ды ся лян скай пра цы. 

Пе рад ка роў ні кам для дзе-

так ар га ні за та ры зла дзі лі 

гуль ні, а па-за ме жа мі пад-

вор ка за пус ка лі па вет ра ных 

зме яў.

Да рос лыя ж ву чы лі ся 

тан цаваць і ўдзель ні ча лі 

ў май стар-кла сах па лі на-

гра фіі, вы ра бе бе ла рус кай 

ляль кі, вы ці нан кі ды пля цен-

ні ста ра жыт ных па ясоў. Геа-

мет рыч ны ар на мент апош-

ніх, да рэ чы, хоць і воль ны, 

ад нак утрым лі вае пэў ныя 

зна кі: жыц ця, сон ца і ін шыя. 

Тра ды цый ная ко ле ра вая ад-

мет насць бе ла рус кіх па ясоў 

чыр во на-чор ная або бе ла-

чыр во ная. Зя лё ны да да ец ца 

як сім вал рас лін на га све ту, 

жыц ця і роск ві ту, рас ка за ла 

Тац ця на ЗЯ НО ВІЧ, за гад-

чык ад дзе ла тра ды цый-

най куль ту ры Ра ён на га 

до ма ра мёст ваў Смар го-

ні, якая на пля цоўцы тка ла 

но выя вы ра бы:

— Па ясы ткуц ца ў тэх ні цы 

на ні це. Яна лі чыц ца са май 

скла да най, зрад ні крос нам. 

Тут вы ка рыс тоў ва юц ца ні-

чаль ні ца (ка был ка) ды чаў-

нок. З по ясам звя за на ўсё 

жыц цё ча ла ве ка, як і з руч ні-

ком. Пры на ра джэн ні дзі ця-

ці яму па вяз ва лі па ясок, які 

ма ту ля да ва ла яму з са бой 

у вой ска. Ма ла дзі ца ў па саг 

тка ла са бе да 50 па ясоў. 

Іх не толь кі не маў ля ці па-

вяз ва лі, але і на студ ню, на 

вяд ро, як іш лі да іць ка ро ву. 

І нам вар та не губ ляць гэ тыя 

тра ды цыі.

Смар гон ская па гра ніч ная 

гру па, як аб вя шча ла пра-

гра ма, «зва ры ла за цір ку, 

дык аж го ніць слін ку». Гос-

ці ка ля пля цоўкі маглі пад-

ма цоў вацца гар ба тай ды 

сал дац кай ка шай. Больш 

вы тан ча ны густ пры сут ныя 

за да валь ня лі ў фі та ба ры 

«Дай наў скі па час ту нак».

— Наш рас лін ны свет 

вель мі ба га ты, і мы спа лу-

ча ем сма кі, эк пе ры мен ту ем. 

Хоць на ту раль ныя зёл ка выя 

збо ры смач ныя са мі па са бе, 

ад нак для ла су ноў пра па ну-

ем со чы ва з ляс ной ма лі ны, 

сі роп з ка лі ны ці ай вы, — ка-

жа Змі цер МУ РАШ КА, гас-

па дар ся дзі бы «Дай наў скі 

па час ту нак».

Тут пра па на ва лі тра ды-

цый ны ку паль скі збор з 

лу га вых кве так, лі пы, ча-

ба ру, ка ню шы ны. На пой 

«дух мя ны» з ла ван дай і 

зуб роў кай, «яб лы не вы» — 

з фер мен та ва ным ліс цем 

яб лы ні і квет ка мі. Так што 

бы ло на фэс це і воку пры-

емна, і жывату...

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

ГІС ТО РЫЯ — ГЭ ТА 
ЗАЎ СЁ ДЫ ПРА ЛЮ ДЗЕЙ

З якім гіс та рыч ным ба га жом мы кро чым у бу ду чы ню? 

Хто яны, ку мі ры пры хіль ні каў якас най лі та ра ту ры 

сён няш ня га па ка лен ня? Якія іх тво ры ўва саб ля юць 

мі ну лае бе ла рус ка га на ро да? На гэ тыя і ін шыя тэ мы 

раз ва жа лі на су стрэ чы, якая прай шла ў ста ліч най кні-

гар ні «Све тач», кан ды да ты гіс та рыч ных на вук Сяр гей 

ТА РА САЎ, Анд рэй КІШ ТЫ МАЎ, Дзміт рый МАЦ ВЕЙ-

ЧЫК і Мі ка лай ПЛА ВІН СКІ. Пад час ме ра пры ем ства 

аў та ры шмат лі кіх на ву ко ва-пуб лі цыс тыч ных ра бот 

прад ста ві лі слу ха чам як свае ра бо ты, так і тво ры па-

пя рэд ніх гіс то ры ка- і ар хе о ла газ наў цаў.

— Гіс то рыю на шай кра і ны ма лод шае па ка лен не па чы нае 

вы ву чаць яшчэ з ма лен ства, ка лі ў шко ле ўпер шы ню атрым-

лі вае пад руч нік «Мая ра дзі ма — Бе ла русь», — ад зна чае 

Сяр гей ТА РА САЎ. — Яго я ства рыў для чац вёр та клас ні каў, 

каб яны імк ну лі ся да ве даў, ве да лі га лоў нае пра дзяр жа ву. 

Больш сур' ёз ная і грун тоў ная кні га — «По лац кі Ча ра дзей», 

яна на ву ко ва-па пу ляр ная. Пер шая част ка бы ла ство ра на ў 

1990 го дзе пад наз вай «Ча ра дзей сё ма га ве ку Тра я на. Уся-

с лаў По лац кі». Да рэ чы, твор ра зы шоў ся на кла дам у 25 ты сяч 

эк зэмп ля раў — гэ та га во рыць аб тым, што бе ла ру сы хо чуць 

ве даць пра лю дзей, якія ства ра лі на шу гіс то рыю. Але да нес ці 

сэнс ра бо ты атрым лі ва ец ца толь кі та ды, ка лі адап ту еш яе 

пад за па тра ба ван ні сён няш няй аў ды то рыі.

...З ця гам ча су ў мя не як вы даў ца кніг уз нік ла дум ка, што 

боль шасць на ву ко вых вы дан няў па да ба ец ца толь кі спе цы я-

ліс там. Ма ла хто чы тае тво ры пра ар хеа ло гію, акра мя ка лег 

і сяб роў. Але ўсё ж та кі заў сё ды хо чац ца па дзя ліц ца з чы-

та ча мі тым, што на паў няе знут ры, та му мая мэ та як аў та ра — 

рас каз ваць прос ты мі сло ва мі пра скла да нае: пра тое, з 

чым су ты каў ся пад час экс пе ды цый і рас ко пак, пра лю дзей, 

якія ака за лі на мя не вя лі кі ўплыў. Ар хеа ло гія — ці ка вая рэч, 

яна раз на стай ная: перс пек тыў ная, па вет ра ная, пад вод ная, 

экс пе ры мен таль ная. Да сле да ваць яе — зна чыць лепш ра-

зу мець гіс то рыю на шай кра і ны.

Кан ды дат гіс та рыч ных на вук, аў тар больш чым 250 пуб-

лі ка цый у на ву ко вых вы дан нях Бе ла ру сі, ЗША і кра ін Еў ро-

пы, у лі ку якіх се рыі вы дан няў «На шы сла ву тыя зем ля кі» 

і «Сла ву тыя ім ёны Баць каў шчы ны», Анд рэй КІШ ТЫ МАЎ 

у рам ках су стрэ чы рас ка заў пра жыц цё вы і твор чы шлях 

зна ка мі та га бе ла рус ка га гіс то ры ка, эт ног ра фа Міт ра фа на 

Доў нар-За поль ска га.

— Ку мі ры мі ну ла га вы зна ча юць су час насць. Яны як асо бы 

са мі з'яў ля юц ца част кай на шай гіс то рыі і аб' ек там шмат-

лі кіх да сле да ван няў. Іх гіс то рыі і лё сы да па ма га юць лепш 

зра зу мець тое, што ад бы ва ла ся дзя сят кі, а то і сот ні га доў 

таму. На шчас це, бе ла рус кая гіс то рыя заў сё ды ак тыў на 

да сле да ва ла ся роз ны мі бе ла рус кі мі дзея ча мі. Ся род та кіх —

Міт ра фан Доў нар-За поль скі. Ён — за сна валь нік на цы я наль-

най гіс та рыя гра фіі, аў тар най леп шай пра цы па гіс то рыі бе ла-

рус кай зям лі «Гіс то рыя Бе ла ру сі», ру ка піс якой быў пад рых-

та ва ны ў па чат ку ХХ ста год дзя, але якая бы ла вы да дзе на 

толь кі ў 1994 го дзе. Тым не менш мне ха це ла ся б рас ка заць 

не пра «Гіс то рыю Бе ла ру сі», а пра са мо га аў та ра, які гэ тую 

гіс то рыю на пі саў...

Кан ды дат гіс та рыч ных на вук, су пра цоў нік На цы я наль на га 

гіс та рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі і гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ 

Дзміт рый МАЦ ВЕЙ ЧЫК на га даў пры сут ным пра вя до мыя 

пра цы, а так са ма ад зна чыў, што ця пер мно гія шу ка юць у 

на ву ко ва-пуб лі цыс тыч ных вы дан нях:

— Пры га даю працы, якія слу жаць ас но вай для ра зу мен ня 

бе ла рус кай гіс то рыі. Гэ та тво ры Юрыя Снап коў ска га «Мін-

скія гу бер на та ры», «Гер боў нік бе ла рус кай шлях ты», «Свя-

тар у бе ла рус кім со цы у ме», «Кар та гра фіч ныя ма тэ ры я лы. 

Мін ская гу бер ня» Дзя ні са Лі сей чы ка ва, на пі са ная мною кні га 

пра Кас ту ся Ка лі ноў ска га «Паў стан не 1863—1864 га доў: 

на рыс ба я вых дзе ян няў». Спіс мож на пра цяг ваць доў га. 

Зга да ныя пра цы доў гі час бы лі ма ла за па тра ба ва ны мі, не 

зва жа ю чы на тое, што ў іх ёсць шмат ці ка ва га. Ад нак у 1991 

го дзе, ка лі кра і на на бы ла не за леж насць, усё змя ні ла ся. Для 

бе ла ру саў важ ны м ста ла ве даць пра сваё па хо джан не, са-

ма вы зна чэн не, прод каў. 

На ме ра пры ем стве пра моў цы прад ста ві лі пуб лі цы не толь-

кі вы дан ні для да рос лых. Мі ка лай ПЛА ВІН СКІ, аў тар ка ля 
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ар ты ку лаў па ар хеа ло гіі і гіс то рыі Бе ла ру сі, па зна ё міў пры сут-

ных са сва ёй мас тац кай кні гай для дзя цей «Пры го ды Ва сіль ка 

з Бра чыс лаў ля», якая ву чыць ма лод шае па ка лен не жыц цё-

вым каш тоў нас цям і пры ві вае лю боў да сва ёй Ра дзі мы:

— У ёй рас каз ва ец ца пра хлоп чы ка, які жыў у ХІ ста год-

дзі, та му ў яго не бы ло ні тэ ле ві за ра, ні кам п'ю та ра. Гэ та 

цяж ка ўя віць, але ка лісь ці не бы ло ні лям па чак, ні ма шын, 

а вось вой ны бы лі час тыя і кры ва выя, і хлоп цы ву чы лі ся 

ка рыс тац ца са праўд най збро яй, а не гу ля лі ся ў цац кі. Гэ тае 

вы дан не — да па мож нік ма лень кім чы та чам, які па зна ё міць іх 

з тым, як вы гля да лі ра ней на шыя га ра ды і вёс кі, як функ цы я -

на ва ла По лац кае княст ва, якім ба гам па кла ня лі ся прод кі,

як вы хоў ва лі ся і ба ві лі свой воль ны час дзе ці. Упэў не ны, 

што ванд роў ка ў ча се па поў ніць ве ды ма лень кіх чы та чоў, а 

так са ма пе ра вер не іх ус пры ман не су час нас ці.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Лі та ра тур ныя ванд роў кіЛі та ра тур ныя ванд роў кі «Куш лян скі фэст» 
з Фран ціш кам Ба гу шэ ві чам:
ду дар скі батл, зёл кі з мё дам, танц пля цоў ка ды па ясы з сэн сам

На ве даць ха ту пер ша га бе ла рус ка га паэ та, уба чыць, 

як ткуц ца ся лян скія па ясы, па каш та ваць на поі з зё-

лак ды ліс ця, на ву чыц ца тан цаваць пад ста ра даў нія 

ме ло дыі, за пус ціць па вет ра на га змея і па зна ё міц ца 

з по стац цю Ба гу шэ ві ча тых ча соў, ка лі ён слу жыў у 

вой ску... Усё гэ та мож на бы ло зра біць на «Куш лян-

скім фэс це», які дру гі раз пра гры меў на вы хад ных у 

Му зеі-ся дзі бе «Куш ля ны», каб «усім бы ло чут на: ад 

краю да краю», як сцвяр джаў ло зунг свя та.


