
Б
Е ЛЫЯ пля мы 

бе ла рус кай гіс то рыі... 

Ча сам зда ец ца, што, 

азі ра ю чы ся на сваё мі ну лае, 

мы ба чым за сне жа нае по ле 

з асоб ны мі не шмат лі кі мі 

пра та лі на мі.

Гіс та рыч нае бяс па мяц тва — 

са мая страш ная хва ро ба, 

якая мо жа спа сціг нуць 

на род. Да вай це ж угле дзім ся 

ў тое, што за мя лі сня гі ча су, 

што ні бы та і ві доч нае — 

але ўсё яшчэ не асэн са ва нае, 

у яр кіх пер са на жаў, 

якія апы ну лі ся ў це ні эпо хі...

* * *
На шы прод кі ка за лі, ка лі пра во-

дзі лі ка гось у шлях: «Руш ні ком да-

ро га!»

Але да ро гі бе ла рус кія рэд ка ка-

лі кла лі ся руш ні ком. Як свед чыў у 

XVІІ ста год дзі сак ра тар па соль ства 

Свя шчэн най Рымcкай ім пе рыі Ёган 

Корб, пра яз джа ю чы ад Ашмян да 

Ра ка ва, «ня змер ныя ля сы, не раз'ез-

джа ныя да ро гі, за сло не ныя дрэ ва мі 

з на віс лы мі га лі на мі, за трым лі ва лі 

нас».

Але ў той час, у які мы ця пер ад-

пра вім ся, на Бе ла ру сі з'я ві ла ся пер-

шая спра ек та ва ная да ро га — так зва-

ны Гас ці нец Бут ры мо ві ча, зроб ле ны 

за кошт пад ста рос ты пін ска га Ма цея 

Бут ры мо ві ча. Зрэш ты, і пер шая вес-

ла ва ная да ро га на Бе ла русі — ка-

нал — так са ма ўзнік ла не без удзе лу 

гэ та га ж пер са на жа.

На шча дак Бут ры ма
На ра дзіў ся наш ге рой 275 га доў 

та му, у сям'і Юза фа Бут ры мо ві ча, 

ка мор ні ка Ар шан ска га па ве та. Род 

меў герб «Ся ке ра». Ба я вы герб, і 

за сна валь нік ро ду ба я ві ты — ры-

цар Бут рым, які пра сла віў ся пад час 

Грун валь дскай біт вы. А яшчэ за пом-

ніў ся су час ні кам змроч ным і ўпар тым 

ха рак та рам.

Праў да, ка лі мы гля дзім на парт-

рэт Ма цея Бут ры мо ві ча, ба чым вы-

кштал цо на га свец ка га па на, з пры-

го жым улад ным тва рам. Мяр ку ю чы 

па парт рэ це, быў пан Ма цей ду жа 

аба яль ным. Пры нам сі, для та го каб 

зай мець уплы во ва га сяб ра, са мо га 

Мі ха ла Ка зі мі ра Агін ска га, вя лі ка га 

гет ма на, што спа бор ні чаў за сэр ца 

ра сій скай ца ры цы Ка ця ры ны з Па-

ня тоў скім, браў удзел у шля хец кім 

ро ка шы су праць ра сій скіх вой скаў і 

ка ра ля, але га неб на прай граў бой ку 

пад Ста ло ві ча мі, за мі рыў ся з ула да мі 

і вяр нуў ся ў свой Сло нім, каб ства-

раць «ся дзі бу му заў».

Ка жуць, вы ха ва нец пін скіх езу і-

таў Ма цей Бут ры мо віч па сяб ра ваў з 

Агін скім яшчэ ў юнац тве, ка лі ад бы-

ваў вай ско вую служ бу ў сла ву тым 

Пя ці гор скім вой ску Вя лі ка га Княст ва 

Літоў ска га — вой ска так на зы ва ла-

ся, бо ў XVІ ста год дзі там слу жы лі 

каў каз скія гор цы. Ма цей да слу жыў-

ся да ка пі та на, але вя лі кіх ва ен ных 

подз ві гаў не здзейс ніў. Га лоў нае, 

што пры ва бі ла ама та ра мас тац тваў 

і рэ фор маў Агін ска га ў Бут ры мо ві-

чу, — здоль насць да прад пры маль-

ніц тва, лю боў да ідэй мод ных та ды 

фі зі як ра таў.

Це раз грэб лю
Дзя ку ю чы шлю бу з Хрыс ці най Лях-

Шыр май Бут ры мо віч зай меў ба га тыя 

ўла дан ні на Пін шчы не. Вось дзе мож-

на раз бу да вац ца... За сна ваў ма ён-

так, на зва ны ў го нар жон кі Крыс ці на-

ва. Але па лес кія да ро гі — вось ужо не 

руш ні ка мі кла дуц ца, ба ло ты ад ныя. 

Та му да вя ло ся па чы наць з па бу до вы 

пры стой ных гас цін цаў. «Прак тыч на 

ўсё, што за ста ец ца звыш жыц цё вых 

па трэб, за коп ваю ў зям лю ці кла ду 

ў бу до ву», — па фас на скар дзіў ся 

Бут ры мо віч. Але ж не за бу дзем, што 

меў пан доб ра га спон са ра, кня зя 

Агін ска га. За ці каў ле насць маг на та 

ў дых тоў ных шля хах з'я ві ла ся яшчэ 

ў юнац тве: у 1748 го дзе ка рэ та ма-

ла до га эле гант на га Мі ха ла Ка зі мі ра 

Агін ска га на ад ной з па лес кіх вяс ко-

вых да рог зва лі ла ся ў ва ду. Ба гаж 

па та нуў, ра да ві ты па са жыр доб ра 

вы ка чаў ся ў гра зі...

Бут ры мо віч з да па мо гай Агін ска-

га па бу да ваў два дых тоў ныя гас цін-

цы — з Пін ска на Ва лынь і з Пін ска 

да Сло ні ма. Мяс цо вая шлях та на-

па чат ку па ця ша ла ся — як гэ та па 

не пра лаз ных баг нах! Але ўпар тым 

ха рак та рам Ма цей удаў ся ў прод ка. 

Уз во дзі лі ся дам бы і мас ты, асу ша лі-

ся ба ло ты, кла лі ся це раз дрыг ву га-

ці... Да след чык Ар мен Сар да раў, які 

шу каў сля ды гас цін ца Бут ры мо ві ча, 

так вы зна чае на пра мак ле ген дар най 

«пер шай да ро гі»: Пінск — Гор на ва — 

Сяр ніч кі — Хля бы — Ла па ці на — Ла-

сіцк — Жал кі на. І за ўва жае, на коль-

кі скла да най бы ла кан струк цыя: два 

слаі бяр вен няў — ла гі і на кат, да лей 

«да рож ная адзе жа» — гал лё і грунт, 

торф. Ды яшчэ аба пал — ка на вы для 

асу шэн ня. Ка ля гас цін цаў час та са-

дзі лі вер бы, чыё гал лё вы ка рыс тоў-

ва ла ся ў бу даў ніц тве.

Амаль Ве не цыя
Звя за на імя Бут ры мо ві ча і з вод-

ны мі да ро га мі — зна ка мі тым Агін скім 

ка на лам і ця пе раш нім Дняп роў ска-

Буг скім. Ка лі іх бу даў ніц тва за вяр шы-

ла ся, пан Ма цей зла дзіў ура чыс тую 

«прэ зен та цыю». Дзе сяць чоў наў-абія-

ні каў, на кож ным «трое плы та го наў, 

са праўд ных пін чу коў, апра ну тых так, 

як ха дзі лі пін чу кі сто з ліш кам га доў», 

на ча ле з суд дзёю пін скім Бут ры мо-

ві чам ад пра ві лі ся па Пі не, да лей па 

Бу гу і Віс ле ў Вар ша ву і Гданьск. 

Па лес кая фла ты лія вез ла да рун кі: 

«мёд све жы, воск, лой, гры бы, ры-

бу вя ле ную, ую ноў су ша ных, кру пы 

яч мен ныя ды ін шыя ту тэй ша га краю 

пра дук ты». Як пі ша Адам Маль дзіс, 

«уся Вар ша ва збег ла ся гля дзець на 

«па лес кі ка ра ван». У тым лі ку ка роль, 

па чы ім за га дзе ў го нар па дзеі вы бі-

лі ме даль. А га лоў нае — Па ня тоў скі 

вы ка заў жа дан не на ве даць ма ёнт кі 

рэ фар ма та ра, паколь кі ўсё ад но збі-

раў ся ў Га род ню на сойм.

Ма нарх ура зіў ся: у Крыс ці на ве, 

па лес кай глу шы, ака залі ся цу доў ны 

па лац і гас па дар ка, ме лі ся ка на лы са 

шлю за мі, па якіх прос та да ся дзі бы 

маг лі пад плы ваць ка раб лі. Па ня тоў-

ска га як раз на ка раб лі да Крыс ці на-

ва і пры вез лі. Ілю мі на цыя, стрэ лы 

з гар ма т, са ды на бы лых ба ло тах... 

Ура жа ны ка роль па па ля ваў на Крыс-

ці наў скіх ста вах на ка чак і лі тас ці ва 

пад тры маў пла ны гас па да ра на конт 

пра клад кі но вых да рог.

На скры жа ван ні 
куль тур

На ват раз гля да ю чы парт рэт, можна 

сцвер дзіць, што Ма цей здольны 

па лі ты кан. Ся род ідэй, якія ён 

падтрымліваў, бы ла спро ба на даць 

так зва ным ды сі дэн там Рэ чы Па-

спа лі тай — лю дзям ін ша га ве ра выз-

нан ня — роў ныя пра вы з ка та лі ка мі. 

У ра ма не Элі зы Ажэш кі «Ме ір Эза-

фо віч» яў рэй скі шу каль нік праў ды 

Герш вы праў ля ец ца па да па мо гу. 

«Ку ды па ехаў Герш? За го ры, за ля-

сы, за рэ кі... У да лё кую ста ра ну, дзе 

ся род ба лот ных раў нін і чор ных пін-

скіх ля соў жыў кра са моў ны аба рон-

ца раў на праўя і асвет ніц тва поль скіх 

яў рэ яў, дэ пу тат сой ма, Бут ры мо віч, 

спрад веч ны шлях ціц. Ён быў мыс ляр. 

Ён ба чыў яс на і да лё ка; не сха ва ныя 

бы лі ад яго сха ва ныя ад ін шых су-

вязь гіс та рыч ных па дзей, пад ста вы 

і на ступ ствы іх». У ра ма не Бут ры мо-

віч вет ла пры мае Гер ша, яны ра зам 

зма га юц ца за пры няц це но ва га за-

ко на. Але прай гра юць — бо зні кае 

са ма дзяр жа ва. «Раз ва ліў ся вя лі кі 

бу ды нак... і бэль кі зні шчы лі ўсе на шы 

вя лі кія над зеі і пра цу», — з го рыч чу 

га во рыць Герш.

Да ра гой ца ной
Вы ўжо ўя ві лі Бут ры мо ві ча як 

гэт ка га без да кор на га пра грэ сіс та? 

Ну так, за сна ваў шко лу для дзя цей 

ра мес ні каў... Аба ра няў пра вы ды сі-

дэн таў...

Але жыц цё не ма люе ад ной фар-

бай.

Ка лі мы ка жам, маў ляў, пад ста-

рос та пін скі бу да ваў да ро гі — гэ та 

ж не зна чыць, што ён улас на руч на 

ма хаў рыд лёў каю. А вось тыя, хто 

гэ та ра біў, не ме лі не толь кі сла вы, 

але час та і гро шай. Каб са гнаць 

«рабочую сі лу» на па бу-

до ву да рог ды ка на лаў, 

і ўла даль нік пін скае 

эка но міі Мі хал Ка зі мір 

Агін скі, і яго ны на мес-

нік Ма цей Бут ры мо віч 

не са ро ме лі ся зму шаць 

да пан шчы ны і ду шыць 

па дат ка мі. Ба ро ня чы ся 

ад бяс чын ня, у 1784 го-

дзе, ка лі ка роль на ве-

даў Крыс ці на ва, жы-

ха ры мяс тэч ка Га рад-

ная, што на Пін шчы не, 

спрад ве ку вя до мага як 

цэнтр ган чар ства, вы-

пра сі лі ў яго «Абе ра-

галь ны ліст». А за гэ та 

ў на ступ ным го дзе Бут ры мо віч на-

слаў на Га рад ную 50 страль цоў, які мі 

кі ра ваў лоў чы Сан дэ цкі. Мя шча не 

ад бі лі ся, але ў 1788 го дзе на пад паў-

та рыў ся. Га ра дзен цы па да лі на Агін-

ска га і Бут ры мо ві ча ў суд, за ха ваў ся 

да ку мент, у якім яны апіс ва юць без-

за кон ні Бут ры мо ві ча: «На прык лад, 

раз біў шы гарш коў пер шым ра зам 

10 100, а дру гім 2100 штук, бо лей 

аб паль ваць гарш коў не да зво ліў, 

на слаў шы страль цоў, гор ны ва дою 

па за лі ваў, не да пус ка ю чы зай мац-

ца гэ тым ра мяст вом, якім адзі ным 

за бяс печ ва лі са бе дзён нае хар ча-

ван не».

Суд цяг нуў ся аж но да зні шчэн ня 

Рэ чы Па спа лі тае, а та ды скар га стра-

ці ла сэнс.

На са ра ка па лях
Яшчэ адзін на па мі нак аб на шым 

ге рою — му ра ва ны па лац у Пін ску, 

які так вы лу чаў ся ся род драў ля нае 

за бу до вы, што мес ці чы пра зва лі яго 

прос та — «Мур». Пін скі суд дзя спя-

шаў ся за вяр шыць бу даў ніц тва да 

пры ез ду ка ра ля, і пер ша па чат ко ва, 

як свед чаць гіс то ры кі, па лац му сіў на-

ле жаць бра ту Па ня тоў ска га, Міхалу. 

Не да рэм на сам ка роль па клаў пер-

шы ка мень у пад му рак. Але ўрэш-

це Мур да стаў ся да чцэ Бут ры мо ві ча 

Юзэ фе.

Ці ка ва, што збу да ва ны дом на 

кры ні цах, плыт кай зям лі ка ля ста ро-

га аба рон ча га ва ла. Та му ві лен ска му 

ар хі тэк та ру Шыль дхаў зу і ін жы не рам 

да вя ло ся па за ві хац ца. Каб бу ды ні на 

ста я ла, у віль гот ную гле бу за гна лі со-

рак ду бо вых па ляў. За тое пад час па-

вод кі па лац ура чыс та ўзвыш аў ся над 

ва дой, не раў ну ю чы, як у Вене цыі. 

Пісь мен нік Юзаф Кра шэў скі ка заў, 

што бу ды нак за над та пры го жы — 

быц цам «фа цэт у вёс цы, які са ро-

мец ца сва ёй прэ тэн цы ёз най ар хі тэк-

ту ры ся род ін шых ха ці нак, што ста яць 

без цы ры мо ній, па доб на скрын кам 

на па лі цах».

Сён ня ў Му ры — мяс цо вы загс і 

му зей Бе ла рус ка га Па лес ся. У му зеі 

за хоў ва ец ца плі та, ка лісь ці ўста ля-

ва ная ў го нар за клад кі Крыс ці на ва, 

на ад ва рот ным ба ку якой над піс у 

па мяць па мер лых слуг Ма цея Бут-

ры мо ві ча — ку ха ра Ля во на Ажа хоў-

ска га і на гляд чы ка стай няў Яна Ку-

чэў ска га.

Ме на ві та ад ган ка па ла ца і па-

чы наў ся «гас ці нец Бут ры мо ві ча», 

пер шая бе ла рус кая спра ек та ва ная 

да ро га.

Дзед мас та ка
Дач ка па на Ма цея, Юзэ фа, бы ла 

вы дат най пі я ніст кай і вый шла за муж 

за ін жы не ра-фар ты фі ка та ра Мі ха ла 

Ор ду, што вы гля дае не вы пад ко вым. 

Без умоў на, Ма цей Бут ры мо віч сяб-

ра ваў з ад на дум ца мі. Юзэ фа ра на 

за ста ла ся ўда вой, са ма вы га да ва ла 

пя ця рых дзя цей... Адзін з якіх — сла-

ву ты мас так На па ле он Ор да, аў тар 

цэ лай га ле рэі ма люн каў бе ла рус кіх 

ар хі тэк тур ных пом ні каў. Ме лі ся яго 

кар ці ны і ў пін скім Му ры. Толь кі вось 

пад час па жа ру 1901 го да ма ла што 

ад збо раў мас тац тва там за ста ло ся.

Год смер ці Ма цея Бут ры мо ві ча 

не вя до мы. Але па мяць пра пад ста-

рос ту, які зра біў Пінск пор там, ад куль 

пла ва лі ка раб лі ў Бал тый скае і Чор-

нае мо ры, за хоў ва ец ца да сюль, яго 

імя но сіць ву лі ца ў Пін ску.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.
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Пін скі мур.

Бе ла рус кі пан тэ онБе ла рус кі пан тэ он

Да ро гі па на Бут ры мо ві ча

Ма цей Бут ры мо віч.

Герб «Ся ке ра».

Між на род нае кі но 
з ак цэн там

Фес ты валь кі но з Паў ноч най Еў ро пы і кра ін Бал тыі «Паў ноч нае ззян-

не» прой дзе ў Мін ску з 21 да 27 ве рас ня ў ан лайн-фар ма це.

Пер ша па чат ко ва VІ кі на фо рум пла на ва лі пра вес ці ўвес ну, але праз пан-

дэ мію ён быў пе ра не се ны. І сё ле та ўпер шы ню за гіс то рыю свай го іс на ван ня 

ўсе філь мы і май стар-кла сы «Паў ноч на га ззян ня» бу дуць транс лі ра вац ца 

ан лайн праз стры мін га вую бе ла рус кую плат фор му medіatech.by, што рас пра-

цоў ва ец ца су мес на з парт нё ра мі фес ты ва лю. За раз ар га ні за та ры пра цу юць 

над яе ства рэн нем і над тым, каб ама та рам кі на мас тац тва бы ло зруч на на-

бы ваць бі ле ты на пра гляд філь маў, а так са ма ўдзель ні чаць у раз на стай ных 

май стар-кла сах.

Тра ды цый на ў рам ках фес ты ва лю ад бу дзец ца па каз гуль ня вых і да ку мен-

таль ных паў на мет раж ных (і ўпер шы ню ка рот ка мет раж ных) кі на сту жак са 

Шве цыі, Да ніі, Фін лян дыі, Іс лан дыі, Нар ве гіі, Літ вы, Лат віі і Эс то ніі. У асноў най 

пра гра ме «Паў ноч на га ззян ня» ка ля 20 філь маў за кра на юць тэ мы, што су гуч-

ныя сло га ну кі на фо ру му «Слу хаць і чуць» (а гэ та над звы чай ак ту аль на ў свят-

ле сён няш ніх па дзей). Сё ле та бы ла ство ра на но вая ві зу аль ная кан цэп цыя, 

праз якую фес ты валь за пра шае да сле да ваць тэ мы эм па тыі, пе ра ем нас ці 

па ка лен няў, раз бу рэн ня ста рых узо раў па во дзін. Так са ма ўпер шы ню ў ме жах 

фес ты ва лю прой дзе па шы ра ная пра гра ма ма ла до га бе ла рус ка га кі но.

Як ад зна ча юць ар га ні за та ры «Паў ноч на га ззян ня», іх мэ та «нес ці мас тац-

тва кі но, ма гію паў ноч най куль ту ры пе ра важ на ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую 

мо ву не толь кі ў ста лі цу, але і ў рэ гі ё ны Бе ла ру сі». Па ка зы фес ты ва лю ла-

дзі лі ся ў па пя рэд нія га ды ў Го ме лі, Ма гі лё ве і Грод не.

Ёсць ве ра год насць, што но вы фар мат аб' яд нае ама та раў кі но ў роз ных 

пунк тах на шай кра і ны.

Але на ДРАП КО.

«Му зей» Ула дзі мі ра 
Вы соц ка га ў Бе ла ру сі

Яго ад кры лі ў вёс цы Вя ле шы на Ка пыль ска га ра ё на. Ар га ні за ва ла ўсё 

тра ю рад ная цёт ка паэ та і ак цё ра, твор часць яко га мае пры хіль ні каў 

у роз ных па ка лен нях і кра і нах.

Як ка жа На дзея Вы соц кая (яна пра цуе мас тацт ва знаў цам і з'яў ля ец ца 

пра фе са рам уні вер сі тэ та) — гэ та не му зей, а прос та гас ці ны дом 1917 го да, 

дзе ёй уда ло ся ар га ні за ваць тры экс па зі цыі, ад на з якіх як раз пры све ча на 

жыц цю і твор час ці Ула дзі мі ра Вы соц ка га. Сю ды мож на бу дзе па тра піць бяс-

плат на, але па па пя рэд няй да моў ленас ці з гас па ды няй.

— У гэ тай ха це я са бра ла экс па на ты ў не каль кіх экс па зі цы ях. У сен цах 

мож на азна ё міц ца з на род ным мас тац твам на шай мяс цо вас ці. У на ступ ным 

па коі знай шоў ад люст ра ван не пе ры яд 1917-га — 1920-х га доў у кан тэкс це 

бе ла рус ка-аме ры кан скіх уза е ма ад но сін (бо мяс цо выя жы ха ры та ды ез дзі лі ў 

Аме ры ку) — там зме шча ныя фо та здым кі та го ча су, зроб ле ныя ў Нью-Ёр ку, 

а так са ма по бы та выя рэ чы. А по тым за ла, якая на зы ва ец ца «Вы соц кі і яго 

эпо ха», дзе са бра ны ар тэ фак ты, звя за ныя з Ула дзі мі рам Ся мё на ві чам, — 

плас цін кі, плён кі, больш за 20 аль бо маў фа та гра фій, за бы тыя вер шы, вя лі кая 

ша фа кніг сам вы да ту роз ных га доў, — рас каз вае На дзея Вы соц кая. — Так-

са ма я збі ра ла пры го жыя афі шы, звя за ныя з ім. І мно гія ін шыя рэ чы, які мі 

ка рыс таў ся Вы соц кі. У асноў ным усё да ры лі лю дзі, ама та ры яго твор час ці, 

а неш та я куп ля ла ў Гер ма ніі, Фран цыі, Іта ліі, Ра сіі. Бо імк ну ла ся зра біць гэ-

тую экс па зі цыю пры го жай, каб яна пе ра да ва ла ат мас фе ру эпо хі... Ня прос та 

Ула дзі мі ру та ды жы ло ся, але на ро джа ныя ім тво ры ста лі кла сі кай.

На дзея Фё да раў на ка жа, што яны з Вы соц кім вель мі па доб ныя знеш не, 

што яе на ват здзіў ляе. А са мо га паэ та яна ха рак та ры зуе як «ін тэ лі гент на га 

ча ла ве ка з асаб лі вай энер ге ты кай». Ён мог збі раць ка ля ся бе лю дзей, але 

ра зам з тым быў не прад ка заль най і скла да най асо бай. З ім заў сё ды бы ло 

ці ка ва зна хо дзіц ца ў ад ной кам па ніі. Маг чы ма, гэ тым і пры цяг ваў ува гу да 

ся бе і да ўся го, што ства раў. І ця пер у пры хіль ні каў Ула дзі мі ра Вы соц ка га 

бу дзе яшчэ ад но мес ца, дзе яны змо гуць ус пом ніць яго і ад чуць ат мас фе ру 

яго жыц ця і твор час ці.

Але на ДРАП КО.

У ліс та па дзе мі ну ла га го да га зе та 

«Звяз да» на дру ка ва ла мой вод гук 

на кні гу вя до ма га бе ла рус ка га пісь-

менніка, май го зем ля ка Мі ко лы Чар-

няў ска га «На па ро зе да бры ні і бо лю», 

што па ба чы ла свет у вы да вец тве 

«На род ная асве та». У ёй аў тар да-

во лі ці ка ва, аба пі ра ю чы ся ў асноў-

ным на ўлас ныя ўспа мі ны, рас ка заў 

пра су стрэ чы з вя до мы мі май стра мі 

пры го жа га пісь мен ства. Яму па шчас-

ці ла быць бліз ка зна ё мым з Ян кам 

Маў рам, Ар ту рам Воль скім, Ва сі лём 

Віт кам, Ула дзі мі рам Ду боў кам, Ста-

ні сла вам Шуш ке ві чам, Ры го рам Ба-

ра ду лі ным, Ана то лем Гра ча ні ка вым, 

Ана то лем Сер бан то ві чам, Хве да рам 

Чэр нем і не ка то ры мі ін шы мі не менш 

вя до мы мі твор ца мі.

Кні га «На па ро зе да бры ні і бо лю» зра бі-

ла ся біб лі яг ра фіч най рэд кас цю. Яна ста ла 

не ацэн ным да па мож ні кам для сту дэн таў-

фі ло ла гаў ВНУ, на стаў ні каў і прос та прый-

шла ся да спа до бы ўсім, хто лю біць лі та ра-

ту ру і ша нуе род нае сло ва.

Ад нак не ўсё, ство ра нае Мі ко лам Чар няў-

скім у жан ры эсэ, лі та ра тур ных парт рэ таў і 

ўспа мі наў, умяс ці ла ся ў пер шую кні гу, та му 

ня даў на ён прэ зен та ваў і дру гі том, які на-

зваў прос та і дас ціп на — «Свая ёсць пес-

ня...» (вы да вец тва «Ча ты ры чвэр ці», 2020). 

У ёй слын ны пісь мен нік зна ё міць з вя до мы мі 

пра цаў ні ка мі на лі та ра тур най ні ве су час на га 

па ка лен ня. Боль шасць з іх — гэта яго ра-

вес ні кі, сяб ры па жыц ці і твор час ці: Мі ко ла 

Ма ляў ка («Лю боў мая вы со кая, як не ба...»), 

Ка зі мір Ка мей ша («Свая ёсць пес ня ў кож-

ным ча се...»), Ула дзі мір Дзю ба («Сцвяр джаць 

ся бе ўсёй жыц цё вай праў дай...»), Ана толь Зэ-

каў («Ёсць і вяр шынь ка ў сло ва, і ка мель...»), 

Ула дзі мір Мац ве ен ка («Хто ве даць жа дае, 

ха дзі це сю ды...»), Ула дзі мір Маз го («Па зы-

чу ко ле ры ў вя сёл кі»), Рас ці слаў Бен зя рук 

(«Жы ву на зям лі не дар ма»), Ва ле рый Ка лі ні-

чэн ка («Зям ля баць коў, тут лё су ка ра ні...»).

Мі ко ла Чар няў скі, па чы на ю чы на тат кі 

пра Ула дзі мі ра Маз го, пі ша: «На сва ім вя ку 

я быў свед кам трох, як мне зда ец ца, са мых 

бая здоль ных «пры зы ваў» у літ вой ска: пер-

шым стаў ся той, ба ра ду лін скі, пад час дру-

го га — «пры зы ваў ся» сам, а ка лі на спеў час 

трэ ця га — да яго так са ма да вя ло ся ў ней-

кай ме ры пры чы ніц ца. Праў да, на гэ ты раз, 

у 1970-я і 1980-я, мне ўжо вы паў го нар аса-

біс та «вы піс ваць поз вы шмат лі кім «пры зыў-

ні кам», якія на стой лі ва сту ка лі ся ў дзверы 

лі та ра тур на га ка мі са ры я та, шу ка лі свай го 

пры знан ня, пра ва на зброю — трап нае паэ-

тыч нае пя ро з ня збі тым пры цэ лам на не та кі 

ўжо да лё кі і пос пех».

Прай шоў праз шко лу Мі ко лы Чар няў-

скага і я, да сы ла ю чы яму свае пер шыя 

спро бы пя ра, ка лі быў вуч нем вяс ко вай 

шко лы, а по тым ужо кур сан там фа куль-

тэ та жур на ліс ты кі Львоў ска га вы шэй ша га 

ва ен на-па лі тыч на га ву чы лі шча. Мі ка лай 

Мі ка ла е віч заў сё ды чым мог пад трым лі-

ваў. Гэ та з яго па да чы быў пад рых та ва ны 

ру ка піс ма ёй пер шай кні гі апа вя дан няў для 

дзя цей «Хіт ры Да нік», што по тым вый шла 

ў вы да вец тве «Бе ла русь». 15 асоб ні каў ён 

по тым да слаў мне ў Ашха бад, дзе я нёс 

служ бу ў вай ско вай га зе це.

Зме шча ны ў кні зе «Свая ёсць пес ня...» 

так са ма ўспа мі ны «Гар ніст да лё ка га ма лен-

ства» (па сля дах га зе ты «Пі я нер Бе ла ру сі»), 

«Бя роз кі» даў няе свят ло», «Быў час, быў 

век, бы ла за гад ка» (па сля дах паэ мы «Сказ 

пра Лы сую га ру»), «Пра тое, што нель га 

за быць» (прад мо ва да но ва га вы дан ня кні-

гі «Ні ко лі не за бу дзем»), «Пра клён, пра-

клён та бе, вай на!..» (з на го ды вы ха ду кні гі 

«Я пом ню ўсё...»).

Усё, што пі ша Мі ко ла Чар няў скі, пра сяк-

ну та да бры нёй і ча ла веч нас цю. Ні чо га дзіў-

на га — яго ату ля лі та кія лю дзі, як і ён сам: 

чу лыя, спа гад лі выя, та ле на ві тыя.

Ва сіль ТКА ЧОЎ.

ПРА ЦЯГ 
ЖЫЦ ЦЯ ПІ СУ
Пра сяк ну та да бры нёй 

і ча ла веч нас цю

— Пер ша па чат ко вая ідэя кні-

гі з'я ві ла ся не дзе ў 2013 го дзе. 

Ка лі мы жы лі ў адзі ным са цы-

я ліс тыч ным ла ге ры, у той час 

іс на ва лі брэн ды, якія ўсе ве да лі. 

На прык лад, чэш скае пі ва або 

ба гем скі крыш таль. Я вы ра шы-

ла рас ка заць аб зме нах у гэ-

тых кра і нах, якія ад бы лі ся пас-

ля рэ ва лю цый 1989 го да. Бы ло 

ці ка ва па гля дзець, якія прад-

пры ем ствы за ста лі ся. Зда ва-

ла ся, што ра бо та пой дзе лёг ка, 

але я, ка неш не, па мы ля ла ся. 

Немаг чы ма рас ка заць аб смер-

ці не ка то рых прад пры ем стваў 

без асвят лен ня тых змен, якія 

ад бы лі ся ў кра і нах ус ход ня га 

бло ку. Я па ча ла су стра кац ца з 

па лі ты ка мі, эка на міс та мі, куль-

тур ны мі дзея ча мі. Ха це ла ся, 

каб у пра ек це бы лі прад стаў-

ле ны роз ныя па ка лен ні. Ці ка ва 

бы ло пра са чыць за тым, як змя-

ня ла ся свя до масць лю дзей, іх 

стаў лен не да та го, што доб ра, 

а што дрэн на. Так мой пра ект 

па чаў раз рас тац ца, — ка жа 

Іне са Плес ка чэў ская. — Са-

май скла да най част кай ра бо-

ты бы ла ар га ні за цыя ін тэр в'ю. 

Гэ та заў сё ды няпрос та, ка лі ты 

зна хо дзіш ся ў ад ной кра і не і да-

маў ля еш ся з ча ла ве кам з ін шай 
кра і ны. Мне вель мі да па маг ло 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На прык-

лад, бы лы бе ла рус кі па сол у 

Гер ма ніі Анд рэй Гі ро да мо віў ся 

з Эга нам Крэн цам, апош нім ген-
се кам Са цы я ліс тыч най адзі най 
пар тыі Гер ма ніі, каб той ад ка заў 
на мае пы тан ні.

Пад час ра бо ты над пра ек-
там бы ло зроб ле на амаль сем-

дзе сят ін тэр в'ю. Аў тар пад крэс-

лі вае, што ў збор нік увай шлі 

раз мо вы не толь кі з ме дый-

ны мі асо ба мі, але і з прос ты мі 

людзь мі. Вы да вец кі дом «Звяз-

да» дру куе кні гу паў та ра ты сяч-

ным ты ра жом.

Ары на КАР ПО ВІЧ.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

ГІС ТО РЫЯ 
Ў ШЧЫ РЫХ 
РАЗ МО ВАХ

Вый шла но вая кні га вя до ма га жур на ліс та
У «Ака дэмк ні зе» ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі Іне сы ПЛЕС-

КА ЧЭЎ СКАЙ «Без жа лез най за сло ны». У збор нік увай шлі 

ар ты ку лы, на дру ка ва ныя ў га зе це «СБ. Бе ла русь се год ня» 

з 2014 да 2019 го да. Пад час ра бо ты над пра ек там аў тар 

на ве да ла сем кра ін: Гер ма нію (бы лую ГДР), Чэ хію і Сла ва-

кію (бы лую Чэ ха сла ва кію), Венг рыю, Поль шчу, Бал га рыю 

і Ру мы нію.


