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За вос се Ба ра на віц ка га ра ё на, 

як ця пер пры ня та га ва рыць, 

ма лая ра дзі ма ве лі чы ні су-

свет най лі та ра ту ры Ада ма 

Міц ке ві ча. Той, пра яко га Пуш-

кін з го на рам га ва рыў: «Ён 

па між на мі жыў», вяр нуў ся 

ў род ны край, ку ды заў сё ды

імк ну ла ся яго ду ша, праз 

200 га доў. Вяр нуў ся ва ўдзяч-

най па мя ці на шчад каў. Ме на-

ві та да 200-год дзя з дня на ра-

джэн ня вя лі ка га сы на ра дзі ма 

ад да ла на леж нае яго асо бе. 

У 1998 го дзе бы ла ад ноў ле на 

і ўра чыс та ад кры та ся дзі ба, 

дзе Адам з'я віў ся на свет.

Ад ро джа ны ма ён так
Да рэ чы, гэ та быў пер шы маш-

таб ны куль тур на-гіс та рыч ны пра-

ект Брэсц кай воб лас ці па ўзнаў-

лен ні бы лых ма ёнт каў. Паз ней 

ад ра джэн не пе ра жы лі ся дзі бы 

Кас цюш кі, Ня мцэ ві чаў, Ру жан скі 

ды Ко саў скія па ла цы. А та ды, роў-

на 20 га доў та му, у За вос сі ад кры-

лі му зей. Яго ства ра лі на пус тым 

мес цы па ма люн ках Эд вар да Паў-

ло ві ча і На па ле о на Ор ды. Праў да, 

пад час рас ко пак знай шлі част ку 

фун да мен таў, якія да во лі доб ра 

за ха ва лі ся. Та му ся дзіб ны дом і 

ін шыя па бу до вы ста яць на тых са-

мых пад мур ках, дзе яны бы лі два 

ста год дзі та му.

Му зей-ся дзі бу ад кры лі для на-

вед валь ні каў 8 ве рас ня 1998 го да. 

Яна ўяў ляе са бой шля хец кі двор 

дру гой па ло вы ХVІІІ ста год дзя. Да-

хі драў ля ных бу дын каў па кры лі, як 

і та ды, ча ро там. У цэнт ры — ад-

на па вяр хо вы дом з ган кам, на су-

праць яго сві ран, да лей або ра, гум-

но, студ ня-жу ра вель, лаз ня. Двор 

аб нес лі ага ро джай, бо ў тыя ча сы 

ка за лі: «Шлях ціч у сва ёй за гро дзе 

роў ны ва я во дзе». Ся дзі ба раз ме-

шча на па між па лёў по бач з га рой 

Жар но ва, якую Міц ке віч згад вае 

ў сва іх тво рах. А да 1994 го да тут 

зу сім ні чо га не бы ло, чыс тае по-

ле. Па мяць за ха ва ла толь кі зям ля 

з аца ле лы мі пад мур ка мі. А яшчэ 

за ста ла ся ста рая лі па. Па вод ле 

ацэ нак спе цы я ліс таў, ёй не менш 

за 200 га доў. Яе па ка ле чыў удар 

ма лан кі, але ад ста ро га кам ля ад-

рас ло но вае дрэў ца. Так што лі па, 

якая ад на, ві даць, з уся го ця пе-

раш ня га ма ёнт ка, пом ніць Ада ма, 

зда ец ца, і ады хо дзіць у ня быт не 

збі ра ец ца. Гэ тае дрэ ва аба вяз ко ва 

па каз ва юць эк скур сан там. Ці ка ва, 

што по бач са ста рой лі пай вы рас лі 

клён з бя ро зай, якія аб ня лі ся кам-

ля мі. Та кія вось дзі во сы пры ро ды 

па ра джае ту тэй шая зям ля. А яшчэ 

ці шы ня, спа кой, ней кая ўнут ра ная 

раў на ва га, якая апа ноў вае праз не-

каль кі хві лін зна хо джан ня ў фаль-

вар ку, ро бяць яго асаб лі ва пры ваб-

ным. Сю ды хо чац ца зноў вяр нуц ца, 

не да рэм на ж па эт у чу жых кра ях 

пі саў: «Ка лі ж да зво ліш, Бо жа, мне 

ў той край вяр нуц ца, з вы гнан ня 

гор ка га, каб до ма апы нуц ца...»

Дом-му зей
За гад чык гэ тай му зей най 

уста но вы, якая з'яў ля ец ца фі-

лі ялам Дзяр жаў на га му зея гіс-

то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

Вік тар ДМУ ХОЎ СКІ за пра шае 

ў дом-му зей. З ган ку трап ля ем у 

сен цы. Яны дзе ляць, як звы чай на 

ў та кіх да мах, ся дзі бу на дзве па-

ло вы. Ад на па ло ва — жы лая, пан-

ская, дру гая — гас па дар чая для 

чэ ля дзі. Дзве ры на пра ва вя дуць у 

вя лі кі па кой — ста ло вую-гас цёў-

ню, да лей яшчэ ад на гас цёў ня і 

спаль ня. За ёй ёсць не вя лі кі па кой, 

дзе, па вод ле пад ан ня, і на ра дзіў-

ся бу ду чы па эт. Ця пер у тым па коі 

ста іць пісь мо вы стол з крэс лам 

ХVІІІ ста год дзя, а сця ну ў гас цёў ні 

ўпры гож вае вя лі кі ды ван з пе ра-

кры жа ва ны мі шаб ля мі. Ін тэр' ер 

ства ра лі, кі ру ю чы ся апі сан ня мі з 

паэ мы «Пан Та дэ вуш». Як вя до ма, 

у мно гім гэ ты твор аў тар пі саў са 

свай го жыц ця.

Ці ка вы для на вед валь ні каў і 

двух па вяр хо вы сві ран. На пер шым 

па вер се мес цяц ца гас па дар чыя 

пры ла ды і пры ста са ван ні: боч кі 

для ква шан ня агур коў і ка пус ты, 

ку бель цы для са ла, за се кі для 

збож жа. На вер се — лет няя ха та, 

па кой чык Ада ма, дзе ён на ча ваў 

ле там, ка лі пры яз джаў сю ды на 

ва ка цыі ды су стра каў ся з лю бай 

Ма ры ляй.

У му зеі вам аба вяз ко ва рас ка-

жуць, што ме на ві та тут на пя рэ дад-

ні Ка ля даў 1798 го да жон ка ад ва-

ка та Мі ка лая Міц ке ві ча Бар ба ра 

з ро ду Ма еў скіх на ра дзі ла сы на. 

Проз ві шча Міц ке віч у ту тэй шых 

мяс ці нах да во лі рас паў сю джа нае. 

Па хо джан не паэ та час цей за ўсё 

вы зна ча юць так: з апа ля ча най 

бе ла рус кай шлях ты. Сям'я бы ла 

не ба га тая, жы ла з баць ка вых за-

роб каў. А ка лі га ла ва сям'і па мёр, 

уда ва з пяц цю дзець мі па зна ла і 

ня ста чу. Ме на ві та ма ці бы ла пер-

шай на стаў ні цай Ада ма, яна ву чы-

ла сы на пі саць і чы таць, пры ві ва ла 

ці ка васць да му зы кі і паэ зіі. А яшчэ 

яго ву чы лі нянь кі, ту тэй шыя жы-

хар кі. Ад іх ды ста ро га слу гі Аб ла-

жэя чуў бу ду чы па эт на род ныя пес-

ні, каз кі, пад ан ні. З дзі ця чых га доў 

ён ве даў ле ген ду пра го рад, які па-

глы ну ла во зе ра Сві цязь. Та му ёсць 

на го да сцвяр джаць, што ме на ві та 

гэ тая зям ля зра бі ла з яго паэ та, бо 

тут ён спа сціг му зы ку гу ку. Вар та 

па чы таць ба ла ды «Сві ця зян ка», 

«Сві цязь», «Рыб ка». Не звы чай нае 

во зе ра сла ві ла ся не толь кі сва ёй 

крыш таль най чыс ці нёй, але і га ю-

чай сі лай, яно па ра джа ла ле ген ды. 

У яго ва ко лі цах кож ны ста на віў ся 

кры ху паэ там.

Най леп шыя га ды 
і веч ны сум

А ў Ту га на ві чах, зу сім не да лё ка 

ад Сві ця зі, жы ла пры га жу ня Ма ры-

ля Ве ра шча ка, пер шае і, маг чы ма, 

адзі нае свет лае ўзнёс ла-ра ман-

тыч нае па чуц цё паэ та. Ка хан не, 

яко му, на жаль, не су джа на бы ло 

збыц ца. Ка лі яны па зна ё мі лі ся, 

Ма ры ля бы ла за ру ча ная з гра фам 

Пут ка ме рам. Пе ра жы тыя ім гнен-

ні шчас ця пе ра тва ры лі ся ў веч ны 

сум. У боль шас ці тво раў паэ та, на-

пі са ных ця гам уся го жыц ця, мож на 

знай сці вод гу кі та го ка хан ня. Мо жа 

яшчэ і та му ён усёй ду шой імк нуў-

ся ў род ныя мяс ці ны пад час свай го 

доў га га вы гнан ня.

Ёсць мер ка ван не, што ме на ві-

та ў За вос сі Адам Міц ке віч пра-

жыў свае най леп шыя га ды. Усё 

яго да лей шае жыц цё шчас лі вым 

ба дай што не на за веш. За бя га ю-

чы кры ху на пе рад, пра цы тую Гер-

цэ на. У «Бы лым і ду мах» чы та ем: 

«Мя не ўлас на ці ка ві ла ад на асо ба — 

Адам Міц ке віч; я яго ні ко лі ра-

 ней не ба чыў. Ён ста яў ля ка мі на 

аба пёр шы ся лок цем на мар му ро-

вую дош ку. Хто ба чыў яго парт рэт, 

пры кла дзе ны да фран цуз ска га вы-

дан ня і зня ты, зда ец ца, з ме даль ё-

на Да ві да д'Ан жэ, той мог ад ра зу 

па знаць яго, ня гле дзя чы на вя лі кія 

зме ны, уне се ныя га да мі. Шмат ду-

мак і па ку таў ад люст ра ва лі ся ў яго 

тва ры, хут чэй лі тоў скім, чым поль-

скім. Агуль ная вы ява яго фі гу ры, 

га ла вы з пыш ны мі сі вы мі ва ла са мі 

і стом ле ным по гля дам вы ра жа ла 

пе ра жы тае ня шчас це, зна ём ства 

з унут ра ным бо лем, эк заль та цыю 

ня год, гэ та быў плас тыч ны воб раз 

лё саў Поль шчы».

Вы гнан не
У 1815 го дзе Адам стаў сту дэн-

там Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. Там 

ён су стрэў сяб роў-ад на дум цаў, з

імі ма рыў аб слу жэн ні ра дзі ме. 

У 1817 го дзе ра зам з та ва ры ша мі 

яны ства ры лі тай нае ма ла дзёж-

нае «та ва рыст ва фі ла ма таў», што

азна ча ла «ама та раў на ву кі». 

З ча сам су пол ка пе рай шла ад сяб-

 роў скіх схо даў, дзе чы та лі ся вер-

шы, апа вя дан ні, вя лі ся спрэч кі да 

сме лых пла наў па пад рых тоў цы 

мо ла дзі да па тры я тыч най ба раць-

бы. Ужо ў сту дэнц кія га ды яго 

спра вай ду шы ста но віц ца паэ зія, 

у 1822 го дзе вый шаў пер шы паэ-

 тыч ны збор нік. А ў 1823 го дзе на 

той час ма ла ды ко вен скі на стаў нік 

ста но віц ца паэ там агуль на на цы я-

наль на га зна чэн ня. Вы хо дзяць у 

свет паэ мы «Дзя ды», «Гра жы на». 

Але тут зда ры ла ся ня шчас це. Ула-

ды вый шлі на след не ле галь ных 

гурт коў. Па эт быў арыш та ва ны і 

зме шча ны ў кел лю ві лен ска га ма-

нас ты ра, які пе ра тва ры лі ў тур му. 

Та ды яго та ва ры шы атры ма лі су-

ро выя пры су ды: крэ пасць, ссыл-

ка, сал дат чы на. Міц ке ві ча сяб ры 

ста ран на вы га родж ва лі, та му яго 

па ка ран не бы ло да стат ко ва мяк-

кім: вы сыл ка з Літ вы ва «ўнут ра-

ныя» гу бер ні Ра сіі. У каст рыч ні ку 

1824 го да ён па кі нуў род ны край, 

як ака за ла ся, на заў сё ды.

Але рус кае гра мад ства пры ня-

ло вы гнан ні ка над звы чай пры яз на. 

У Маск ве ў са ло не кня гі ні Вал кон-

скай наш зям ляк сы шоў ся з вя до-

мы мі лі та ра та ра мі, а ў 1826 го дзе 

ад бы ла ся яго су стрэ ча з Пуш кі-

ным. Паэ ты ста лі сяб ра мі, ра зам 

бы ва лі на лі та ра тур ных ве ча ры-

нах, пе ра кла да лі адзін ад на го.

Але і рус кі пе ры яд жыц ця паэ-

та быў ня доў гім. Над сум ным ра-

ман ты кам зноў збі ра лі ся хма ры, і ў 

1829 го дзе ён вы ехаў за мя жу, каб 

ні ко лі ўжо не вяр нуц ца на ра дзі-

му. Боль шая част ка еў ра пей ска га 

пе ры я ду жыц ця прай шла ў Па ры-

жы, там ён і быў па ха ва ны. По тым 

рэшт кі пе ра вез лі ў Кра каў.

Ра дзі ма
ў тво рах Міцкевіча

Міц ке віч заў сё ды на зы ваў сва-

 ёй ра дзі май «Літ ву» і пра бе ла рус кую

мо ву вы каз ваў ся з ня змен най па-

ва гай. А поль скую паэ зію ён зра-

біў вя до май уся му све ту, вы веў яе 

з па ла цаў і са ло наў і за га ва рыў 

прос ты мі пра нік нё ны мі сло ва мі, 

якія жы лі на ват у ся лян скай ха це. 

Ён пі ша пра ча ла ве чыя спра вы і 

па чуц ці, пра лю дзей, што жы вуць 

по бач.

А паэ ма «Пан Та дэ вуш»?! Цу-

доў ны гімн ця пе раш нім На ва груд-

чы не і Ба ра на віч чы не, ля сам і па-

лям, пра ца ві тым лю дзям. У паэ-

ме вы ка ры ста ны мяс цо выя каз кі 

і ле ген ды. Тут шмат бе ла рус кіх 

слоў (по куць, вы рай, рунь), ёсць 

і мяс цо выя дыя лек ты, якія да гэ-

тай па ры жы вуць у краі Міц ке ві ча. 

Ну, на прык лад, вы раз «ача мя рэў 

ты мне» су стра ка ец ца ў рэп лі ках 

ге ро яў «Па на Та дэ ву ша». Так га-

во раць і ў на ва коль ных вёс ках 

пра та го, хто над та на да ку чыў. 

Су пра цоў ні ца му зея Тац ця на Ка-

ло ша ка жа, што ў тво рах паэ та 

вя лі кае мност ва мяс цо вых слоў і 

вы ра заў.

Пад веч ным не бам 
паэ та

У су бо ту, 29 ве рас ня, ад бу дзец-

ца вя лі кая ім прэ за з на го ды 220-й 

га да ві ны з дня на ра джэн ня Ада ма 

Міц ке ві ча. Са стар шы нёй Ста ло-

віц ка га сель ска га Са ве та Мі ка-

ла ем ГРЫ БА ВЫМ за яз джа ем у 

ся дзі бу, ка лі там поў ным хо дам 

ідуць ра бо ты па доб ра ўпа рад ка-

ван ні.

— Тут заў сё ды чыс ці ня і па ра-

дак, — рас каз вае Мі ка лай Ула дзі-

мі ра віч, — але пе рад пры ез дам гас-

цей хо чац ца зра біць яшчэ лепш. 

Ба ра на віц кі ляс гас пра во дзіць за-

ме ну ага ро джы, за 20 га доў яна 

па пса ва ла ся, жыл лё ва-ка му наль-

ная служ ба да ла тэх ні ку і лю дзей, 

каб ска сіць тра ву, тут жа вя лі кія 

пло шчы, ААТ «Птуш ка фаб ры ка 

«Друж ба» так са ма да па ма гае ў 

доб ра ўпа рад ка ван ні.

Вя лі кая ра бо та тут бы ла пра-

ве дзе на ў 2015 го дзе, на пя рэ дад-

ні ме ра пры ем ства па лі ніі ААН, — 

пра цяг вае кі раў нік мяс цо вай

ула ды. — І та ды і ця пер штаб па 

пра вя дзен ні ра бот уз на чаль ваў 

стар шы ня рай вы кан ка ма Ва сіль 

Хва цік. Дру го га па доб на га аб' ек та 

ня ма ў ра ё не, та му мож на ска заць, 

што мы ўсім ра ё нам лю бім гэ ты 

му зей і пра яў ля ем ад па вед ны кло-

пат. Ду маю, што гос ці, якія пры-

едуць сю ды ў су бо ту, за ста нуц ца 

за да во ле ныя.

За гад чы ца на ву ко ва-асвет-

ніц ка га ад дзе ла Дзяр жаў на га 

му зея бе ла рус кай лі та ра ту ры 

Элі на СВІ РЫ ДО ВІЧ рас ка за ла, 

што лі та ра тур на-мас тац кае свя-

та, якое рых ту ец ца ў му зеі-ся-

дзі бе Міц ке ві чаў «За вос се», на-

зва лі «Ада маў шлях пад веч ным 

не бам»:

— Па эт на пі саў не ка лі: «Як Бо гу — 

бо жы свет, так мой улас ны дом на 

ра дзі ме быў шы ро кім све там усіх 

ма іх вы то каў...» і яшчэ: «Вя лі кае 

шчас це бы ло на ра дзіц ца на гэ тай 

зям лі» — так ён ка заў пра сваё 

За вос се, мес ца вя до мае ў Бе ла-

ру сі і за яе ме жа мі. Імя сла ву та га 

зем ля ка, сла ва і твор часць кла сі ка 

су свет най лі та ра ту ры яд нае куль-

тур ныя пра сто ры кра ін. За вос се 

ста ла мес цам су мес най па мя ці су-

сед ніх з на мі на ро даў, якія так са-

ма лі чаць Міц ке ві ча сва ім паэ там. 

Адам Міц ке віч не дзе ліць нас, а 

аб' яд ноў вае, па шы рае сяб роў скае 

па ра зу мен не на ро даў у куль тур-

ным дыя ло гу.

У пра гра ме свя та зна чыц ца 

кан цэрт «Ёсць у мя не зям ля, край 

свет лых мро яў», эк скур сіі па ся-

дзі бе, вы ста ўка «Дзя ды» Ада ма 

Міц ке ві ча: гіс то рыя ду шы», лі та ра-

тур на-гра мад ская ак цыя «Чы та ем 

кла сі ка ра зам», «Го рад май строў», 

«Біб лі я тэч ны ма ра фон», зай маль-

ныя квэс ты, гуль ні, за ня ткі на дзі-

ця чай ін тэр ак тыў най пля цоў цы.

Ёсць маг чы масць па ехаць на 

свя та з Мін ска. Ад' езд у 8.30 ад 

Тра ец ка га прад мес ця ка ля Вост-

ра ва слёз.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ба ра на віц кі ра ён.

Фо та аў та ра і з ар хі ва 

Ста ло віц ка га сель ска га Са ве та



БО ТАМ ПА КІ НУЎ ЁН 
ДУ ШЫ ЧАС ЦІН КУ...

Свет вы то каў паэ таСвет вы то каў паэ та  

У ся дзі бе За вос се 
рых ту юц ца ад зна чыць 

220-я ўгод кі 
Ада ма Міц ке ві ча


