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У Му зеі-ся дзі бе Фран ціш-
ка Ба гу шэ ві ча ў Куш ля нах — а 
му зе ем у 90-я га ды ста ла род ная 
ха та кла сі ка — па-ра ней ша му 
жы вуць паэ зія ды па дзвіж ніц-
кі дух. Тут мож на да кра нуц ца 
да спад чы ны ро ду Ба гу шэ ві чаў, 
ду хоў най спад чы ны паэ та-зма-
га ра. І да ве дац ца шмат пра тое, 
як жыў адзін з па чы наль ні каў 
но вай бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
за што ся ля не лю бі лі ад ва ка та 
Ба гу шэ ві ча й ча му ён так лю біў 
род ную мо ву. Руп ныя на шчад кі 
са бра лі тут, у Куш ля нах, ка ля 
200 уні каль ных экс па на таў, ся-
род іх і аў тэн тыч ныя рэ чы сям’і 
Ба гу шэ вічаў: пісь мо вы стол, 
крэс лы, ру ка пі сы.

Мес ца сі лы
Сі ні ве чар па во лі апус ка ец ца 

на Куш ля ны. Ма ляў ні ча, не за-
быў на-цёп ла све цяц ца вок ны 
на ся дзі бе, дзе прай шло дзя цін-
ства й апош нія га ды Фран ціш-
ка Ба гу шэ ві ча. Су стра кае нас 
гас цін ны гас па дар — за гад чык 
фі лі яла Дзяр жаў на га му зея гіс-

то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
па эт Алесь Жа мой цін. Гэ ты 
ўдум лі вы, та ле на ві ты ча ла век 
пры свя ціў жыц цё вы ву чэн ню 
спад чы ны Ба гу шэ ві чаў. Вяс ной 
1988-га ма ла дым ас пі ран там 
пры ехаў сю ды, каб ства раць 
экс па зі цыю — і за стаў ся на доў-
гія га ды. А ў чэр ве ні 1990-га тут 
ад крыў ся Лі та ра тур ны му зей.

— За ха ва ла ся ха та паэ та 
1896 го да па бу до вы й ка мен ная 

або ра, — рас па вя дае Алесь. — 
Ма ён так Куш ля ны, як свед чаць 
да ку мен ты, Ба гу шэ ві чы на бы лі 
ў 1749-м. Па бу до ва, без умоў на, 
па цяр пе ла ад ча су, і та му два 
вян кі ў зру бе да вя ло ся за мя ніць, 
ад бу да ваць па фо та здым ках ве-
ран ду. І по тым па ча лі на паў няць 
па коі рэ ча мі з роз ных ка лек-
цый: з Ма ла дзе чан ска га му зея, 
Ака дэ міі на вук, ад Мі ха ся Ла-
пе хі, які ўсё жыц цё збі раў ма тэ-
ры я лы пра Фран ціш ка Ба гу шэ-
ві ча. Паз ней на шчад кі род най 
сяст ры паэ та Ган ны да сла лі ў 
му зей так са ма іх ся мей ныя рэ-
чы: аб раз, фут ляр, ро да выя ме-
даль ё ны.

Алесь за пра шае ў ха ту й пра-
во дзіць нас па тых па ко ях, што 
па мя та юць кро кі даў ней ша га 
гас па да ра: Фран ціш ка Бе не-
дык та Ка зі мі ра ві ча Ба гу шэ ві ча. 
Пра нік нё на рас па вя дае пра яго 
жыц цё й твор часць.

У кож ным з шас ці му зей ных 
па ко яў — асоб ная экс па зі цыя. 
Два з іх — ме ма ры яль ныя. Тут 
по бач са скрып кай і дуд кай бе-

ла рус кай экс па ну юц ца вы дан ні 
кла сі ка, у тым лі ку “Дуд ка бе-
ла рус кая” і “Смык бе ла рус кі”, 
што па ба чы лі свет у 1908 го дзе 
ў Пе цяр бург скім вы да вец тве 
“За гля не сон ца і ў на ша акон-
ца”, сцяг паў стан цаў 1863 го да 
(па эт жа быў ад ным з іх), парт-
рэ ты сяб роў ды па плеч ні каў, 
фо та здым кі, ко піі да ку мен таў, 
ра да вод Ба гу шэ ві чаў, пе ра кла-
ды паэ та.

Ця пер на леж нае мес ца ў ха-
це за ня лі й ся мей ныя ро да выя 

ме даль ё ны сям’і. У іх да энер-
ге ты кі Ба гу шэ ві чаў да лу ча ец ца 
й моц час ці нак мо шчаў свя тых, 
якія пры ве зе ны з мес цаў па лом-
ніц тва ў роз ныя ча сы. Лі чы ла ся, 
што ме даль ё ны ахоў ва лі род на 
пра ця гу ста год дзяў ад хва роб і 
ня шчас цяў.

На жаль, аса біс ты ар хіў Ба-
гу шэ ві чаў згі нуў. Боль шасць 
ру ка пі саў зні шчы лі нем цы 
ў Пер шую су свет ную вай ну, 
бо ў 1915-м тут быў шпі таль.  
➔ Стар. 8

На тат кі з укра ін ска га го ра да 
Не жы на, у якім з 1865 го да ву чыў ся 
ў лі цэі Фран ці шак Ба гу шэ віч

Вось ён які: Не жын!.. Здзіў ляе, за ча-
роў вае мност вам цэрк ваў, со неч на га свят-
ла, зе ля ні ны ў цёп лую па ру го да. Ву лі цы 
з ат ры бу та мі сучаснасці й даў няе за мож-
нас ці… Са скульп ту рай Двор ні ка ў цэнт-
ры: эс тэ тыч ным на па мін кам не смя ціць.

Тыя ву лач кі ні бы та вы вод зяць нас у 
мі ну лае.

Я пад’ еха ла ў Не жы не да рэ лік та-
ва га пар ку, за якім ха ва ла ся ве ліч насць 
ста ра даў ня га бу дын ка, — і ні бы су стрэ-
ла ся з ін шай эпо хай. Мяс ці на муд рас ці. 
Тут ад чу ва еш ня ўмоль ную ха ду ча су. 
12 бе ла снеж ных гран ды ёз ных ка лон, 
“12 ле бе дзяў” скі ра ва ныя ўверх, што 
вель мі сім ва ліч на: 12 муз, 12 апост алаў 
ахоў ва юць ува ход у свя ты ні. Бу ды нак 
уз ве дзе ны ў стро гім сты лі кла сі цыз му. 
Спра ек та ваў яго Лу і джы Рус ка, ува саб-
ляў ся пра ект у жыц цё пад кі раў ніц твам 

ар хі тэк та ра Іва на дэ Лу кі ні. (Лу і джы 
Рус ка (італ. Luіgі Rusca) (1762–1822) — 
ар хі тэк тар швей цар ска га па хо джан ня, 
пра ца ваў пе ра важ на ў сты ліс ты цы кла-
сі цыз му. З 1783 по 1818 год — у Ра сій-
скай ім пе рыі: як Ала і зій Іва на віч Рус ка. 
Іван дэ Лу кі ні (1784–1853) — ар хі тэк тар 
з Санкт-Пе цяр бур га, італь ян ска га па хо-
джан ня Іван Фран ца віч (Джа ва ні) Лу кі-
ні (італ.: Gіovannі Luchіnі). — Рэд.) “Яно 
не бу дзе ба яц ца ча су на пра ця гу мно гіх 
ста год дзяў!” — з го на рам ка заў ар хі-
тэк тар пра сваё ка мен нае дзе ці шча. Цар 
Аляк сандр І па да рыў та ле на ві та му дой-
лі ду брыль ян та вы пярс цё нак, кош там у 
1000 руб лёў: па тых ча сах не вы моў ная 
шчод расць!

Але ж хто фун да ваў ве ліч нае бу даў-
ніц тва? На фран то не ста ро га кор пу са ёсць 
і ця пер свое асаб лі вая пад каз ка — над піс 
на ла ці не: LABORE ET ZELO. Гэ та дэ віз, 
аказ ва ец ца, з фа міль на га гер ба Аляк санд-
ра Без ба родзь кі: “Пра цай ды ўпарт асцю”. 
А свят лей шы князь Аляк сандр Анд рэ е віч 
Без ба родзь ка (1747–1799) быў ча ла ве кам 
вя лі кім: канц ле рам ра сій скай ім пе ра тры-
цы Ка ця ры ны ІІ. Па лац у Не жы не — гэ та 
ма тэ ры я лі за цыя кня жац кай ма ры. Ад са-
ма га па чат ку, з 1805-га, Не жын ская гім-
на зія вы шэй шых на вук (паз ней — юры-
дыч ны лі цэй, гіс та рыч на-фі ла ла гіч ны 
ін сты тут, ця пер — Не жын скі дзярж уні-

вер сі тэт імя М. В. Го га ля) на сі ла імя кня-
зя. Ён жа ня ма ла пры клаў на ма ган няў і 
срод каў, каб у ле ва бя рэж най Укра і не з’я-
ві ла ся пер шая вы шэй шая на ву чаль ная 
ўста но ва. Каб дух асве ты кра нуў шмат-
лі кіх юна коў, а ве ды іх спры я лі роск ві ту 
ра дзі мы. Па эт Гаў ры ла Дзяр жа він так 
пі саў пра кня зя: “…и не на род ный шум, 
не пог ре баль ный блеск, не звук ему хва-
ла — де ла…”. Вя до мы гіс то рык Мі ка лай 
Ка рам зін па кі нуў нам та кое сваё важ кае 
мер ка ван не: “Вижу в нём ум го су дар-
ствен ный”.

У Не жы не ад шу ме лі звон кі мі ліў ня-
мі га ды юнац тва й ста наў лен ня Мі ка лая 
Го га ля-Яноў ска га (па рус ку: Николай 
Го голь-Яновский). Ка лі з рус ка моў на-
га шэ ра гу вы бі ра еш ад ны лі та ры “о”, 
то ба чыш сэнс яго пер ша га псеў да ні ма: 
“ОО ОО”. З ча сам жа пісь мен нік па кі нуў 
са бе толь кі проз ві шча ка зац ка га ата ма на 
Го га ля.

Сту дзень скі дзень, ка лі я на вед ва ла 
Не жын, вы даў ся на ра дасць со неч ным, 
утуль ным і яр кім. На ват у жоў та-сі ніх 
сва іх ка мі зэль ках сі ніч кі не сва ры лі ся 
па між са бой, а ні бы та гу ля лі ў хо ван кі з 
пра мен ьчы ка мі. Ва вер ча ня ты га рэ за ва лі 
ся род га лі нак во ла таў скіх сос наў. І под-
ых даў ні ны…

У Граф скім пар ку су стрэў мя не, як і 
да маў ля лі ся, укра ін скі па эт Аляк сандр 

Га дзін скі: ён кі руе Лі та ра тур най сту ды яй 
Не жын ска га дзярж уні вер сі тэ та. (У нэ це 
мы знай шлі тэкст пра тое, што ў аб лас ным 
цэнт ры, у Чар ні га ве, па бы ва лі сяб ры лі-
таб’ яд нан ня “Го го лев ка”, што прад стаў-
ляе Не жын скую шко лу паэ зіі. Не жын цы 
прэ зен та ва лі ў кні гар ні “Интермеццо” 
пра гра му Лі та ра тур на-мас тац ка га фес ты-
ва лю “Го го лев ка”, які пра хо дзіў у траў ні 
2019-га. То Аляк сандр Га дзін скі — так са-
ма і ў той літ су пол цы. — Рэд.) Аляк сандр 
па да рыў мне збор нік сва іх вер шаў. Ён жа 
й пе ра клаў на ўкра ін скую мо ву паэ тыч ны 
збор нік “Дуд ка бе ла рус кая” Фран ціш ка 
Ба гу шэ ві ча. ➔ Стар. 4 
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У Даў гаў піл се 
Вяс ну гу ка лі
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Кі ры ла  
Ту раў скі  
на До не
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ДА 180-Х УГОДКАЎ ФРАНЦІШКА БАГУШЭВІЧА

Сустрэча з эпохай

БЕ ЛА РУС КІ МА ЦЯ РЫК

Пісьменніца Святлана Новік і паэт 
Аляксандр Гадзінскі ля бюста  

гра фа Ільі Без ба родзь кі

У Куш ля ны, да Ма цея Бу рач ка
Па да рож жа ў род ны кут Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча — на Смар гон шчы ну

Алесь Жамойцін

Му зей-ся дзі ба Ф. Ба гу шэ ві ча ў Куш ля нах вечароваю парою
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У Даў гаў піл скім Цэнт ры бе ла рус-
кай куль ту ры 10 са ка ві ка мы ві та лі 
вуч няў трэ ця га кла са 3-й ся рэд няй 
шко лы. Рас ка за лі юным гас цям, што 
Гу кан не-за клі кан не вяс ны — ад но 
з са мых жыц ця ра дас ных і ап ты міс-
тыч ных бе ла рус кіх аб ра да вых свя таў. 
Хоць у яго вель мі глы бо кія, з языч-
ніц кіх ча соў ка ра ні, але ж і сён ня 
яно — су час нае: бо спа лу ча на з пе-
ра ход най ча сі най го да. Рыт мы пры-
род ныя за ста юц ца ра ней шы мі. За-
кан чва ец ца доў гая Зі ма, на зме ну ёй 
ідзе пры га жу ня-Вяс на. Прод кі на шы 
бы лі зем ля ро ба мі, та му жыц цё іх, са-
мо вы жы ван не шмат у чым за ле жа ла 
ад на двор’я, бу ду ча га ўра джаю. Пас-
ля доў гай і снеж най зі мы трэ ба бы ло 
рых та вац ца да сяў бы, вы га ну жы вё лы 
на луг. Вяс на, якую прод кі лі чы лі ад-
ной з ба гі няў, маг ла быць і ран няй, і 
поз няй. Поз няя ж пры но сі ла го лад. 
Каб па ско рыць яе пры ход, звы чай на 
з ся рэ дзі ны са ка ві ка — па чат ку кра-
са ві ка і ла дзі ла ся на род нае свя та Гу-
кан не Вяс ны.

Мы ў су по лцы “Уз дым”, у Бе ла-
рус кім до ме (ЦБК) шмат ро бім, каб 
збе ра гаць, па шы раць аб ра да выя свя-
ты на шых прод каў. Што год у плы ні 
аду ка цый най пра гра мы з на ву чэн ца-
мі бе ла ру сы Даў гаў піл са тра ды цый на 
гу ка юць Вяс ну са школь ні ка мі й сту-
дэн та мі, да та го ж пра во дзім яр кае, 
вя сё лае свя та — як у Даў гаў піл скім 
краі, так і ў ін шых мес цах Лат га ліі.

І вось у нас у гас цях — трэ ця клас-
ні кі. Пас ля азна ям лен чай эк скур сіі 
па Цэнт ры бе ла рус кай куль ту ры іх 
ча ка ла шмат но ва га й ці ка ва га. Яны 
да ве да лі ся, на вош та і як на шы прод-
кі за клі ка лі Вяс ну, што за ро лю ме лі 
вы пе ча ныя з цес та пту шач кі, для ча го 

дрэ вы ўпры гож ва лі ся яр кі мі стуж ка мі 
ды мно гае ін шае.

Дзет ва ру ці ка ві ла ўсё: прад ме ты 
пра цы, по бы ту бе ла рус кіх ся лян па чат-
ку ХХ ста год дзя, вы ста ва ру ка дзел ля 
й ля лек, фо та вы ста ва, на ша “на род ная 
біб лі я тэ ка”… Школь ні кі не толь кі па-
зна ё мі лі ся з мно гі мі ат ры бу та мі свя та, 
яго аб ра да мі, але й з вя лі кім за па лам і 
за хап лен нем вы кон ва лі іх са мі. Ра бі лі 
вы ці нан ку: сва і мі ру ка мі вы ра за лі ды 
кле і лі пту ша чак-вяс ня нак на па лач-
ках, пры вяз ва лі на га лін кі дрэў ца яр-
кія ка ля ро выя сту жач кі й па пя ро выя 
пту шач кі. А по тым пад ме ла дыч ны 
по свіст глі ня най свіс туль кі ва дзі лі ка-
ра год і, па ды ма ю чы вы со ка сва іх пту-
ша чак, гу ка лі Вяс ну: “Г-у-у-у, Вяс на! 
Г-у-у-у, крас на!/ Жа ва ро нач кі, пры ля-
ці це!/ Вяс ну крас ную пры ня сі це!” 

А ка лі вый шла да гас цей Вяс на 
ды пра спя ва ла пес ню пра жаў ру коў, 

дзе ці вель мі ўзра да ва лі ся: з за да валь-
нен нем пад пя ва лі й пляс ка лі ў да ло-
ні, а по тым друж ным гур там, ра зам 
з су пра цоў ні ка мі Цэнт ра і сва і мі на-
стаў ні ка мі, гу ля лі ў вя сё лую гуль ню 
“Явар, Явар, Ява ро вы лю дзі”. Ну й, 
вя до ма ж, з ра дас цю пры ня лі з рук 
пры га жу ні-Вяс ны смач ную й пры го-
жую пту шач ку-пер нік.

Не пры кмет на пра ля це ла га дзі на 
за ня ткаў, у ча се якіх школь ні кі ад-
кры лі для ся бе шмат но ва га, вы ву чы лі 
не каль кі бе ла рус кіх слоў, па зай ма лі ся, 
па ва дзі лі ка ра го ды. Бо, як вя до ма, га-
лоў нае ў гэ тым аб ра дзе — ве ся ліц ца, 
спя ваць, жыць у ад ным рыт ме з Пры-
ро дай ды ра да вац ца жыц цю. Так што 
ця пер мы ўпэў не ныя, што Вяс на ўжо 
са праў ды хут ка ўсту піць у свае пра вы.

МарыяПамецька, 
ме та дыс тка Цэнт ра бе ла рус кай 

куль ту ры, г. Даўгаўпілс 

Дзміт рый Ме зен цаў:  
«Су поль ная гу ма ні тар ная 
пра сто ра ў Ра сіі і Бе ла ру сі 
над звы чай шы ро кая...»
У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Бе ла ру сі  
прай шла ра бо чая су стрэ ча з Над звы чай ным  
і Паў на моц ным Па слом Ра сіі ў Бе ла ру сі  
Дзміт ры ем Ме зен ца вым

Раз мо ва вя ла ся пра ме дый нае су пра цоў ніц тва 
на шых кра ін, пра тое, як асвят ля ец ца бе ла рус кая 
праб ле ма ты ка ў Ра сіі і на ад ва рот — ра сій ская тэ-
ма ў Бе ла ру сі. Шмат ува гі на да ва ла ся 75-год дзю 
Вя лі кай Пе ра мо гі: юбі лей ную да ту на шы на ро ды 
бу дуць ад зна чаць 9 мая 2020 го да.

Мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр Кар-
лю ке віч ад зна чыў руп лі васць бе ла рус кіх СМІ ў 
ад люст ра ван ні па дзей Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Алесь Мі ка ла е віч на зваў шэ раг твор чых, ме дый-
ных пра ек таў, якія за кра ну лі са мыя дра ма тыч ныя, 
ге ра іч ныя эпі зо ды ў ва ен ным лё се Бе ла ру сі. Жур-
на ліс ты імк нуц ца па ка заць су поль ныя на ма ган ні 
ўсіх на ро даў бы ло га Са вец ка га Са ю за ў зма ган ні 
з фа шысц кі мі за хоп ні ка мі, рас ка зва юць пра ўдзел 
прад стаў ні коў роз ных на цы я наль нас цяў у вы зва-
лен ні Бе ла ру сі. Подз ві гі іх у на шай кра і не па мя та-
юць, па мяць пра ге ро яў ша ну юць. Та му сведчан-
нем і шы ро кая Між на род ная ак цыя “На сла ву 
агуль най Пе ра мо гі!”, якая доў жыц ца й ця пер.

У дру жа люб най су стрэ чы з Па слом Дзміт ры-
ем Ме зен ца вым паў дзель ні ча лі пер шы на мес нік 
Мі ніст ра ін фар ма цыі Па вел Лёг кі, ды рэк тар вы-
да вец тва “Мас тац кая лі та ра ту ра”, член прэ зі ды у-
ма Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Алесь Ба дак.

Як вя до ма, у апош нія га ды па пу ляр насць ся-
род лі та ра та раў Бе ла ру сі ды Ра сіі на быў аль ма нах 
“Созвучие”. На яго ста рон ках ак тыў на дру ку юц-
ца прад стаў ні кі роз ных на цы я наль ных лі та ра тур 
Ра сіі. Вар та зга даць пуб лі ка цыі Са лі ха Гур ту е ва 
(Ка бар дзі на-Бал ка рыя), Зуль фіі Ха на на вай (Баш-
кар та стан), Ма ра та Га джы е ва, Ан вар бе ка Кул та-
е ва (Да ге стан), Ада ма Ахма ту ка е ва (Ча чэн ская 
Рэс пуб лі ка) ды ін шых паэ таў і пра за ікаў.

У вы да вец тве “Мас тац кай лі та ра ту ры” вы хо-
дзіць се рыя кніг “Сяб ры на: паэ зія на ро даў Ра сіі”. 
Дзміт рый Ме зен цаў, звяр нуў шы ўва гу на гэ тыя 
важ ныя су поль ныя пра ек ты, па абя цаў са свай го 
бо ку шмат гран ную пад трым ку твор чых па мкнен-
няў бе ла рус кіх лі та ра та раў у раз віц ці бе ла рус ка-
ра сій скіх лі та ра тур ных, гу ма ні тар ных су вя зяў.

СяргейШычко

КОЛА ДЗЁН
СА СТУЖКІ НАВІН
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ВЕРА ПРОДКАЎ

Аляксандр Карлюкевіч і Дзмітрый Мезенцаў

ЖЫ ВІ ЦЕ Ў ШЧАС ЦІ!

У бе ла рус кай глы бін цы  
на вя сел лях па-ра ней ша му  
збе ра га юц ца на род ныя  
тра ды цыі, ся род якіх  
і рэ гі я наль ныя — ха рак тэр ныя 
толь кі для пэў ных мяс цо вас цяў.  
Мае на тат кі — з Рэ чыц ка га  
ра ё на Го мель шчы ны.

Ра ней на ўпры го жа ным во зе (ка-
ля ро выя стуж кі, кветкі, бо мы пад 
ду гой…) еха лі ма ла дыя і пад вя нец, 
і на мес ца вя сел ля-за стол ля. І ця пер 
іх транс парт ны сро дак, па той даў няй 
тра ды цыі, так са ма ўпры гож ва юць: 
з улі кам су час ных тэн дэн цый. Вось 
бліс ку чая ма шы на з ма ла ды мі пад’ яз-
джае да вяс ко вай ха ты. На до шчач цы 
па сла лі руч нік бя лю сень кі: ма ла дым 
каб стаць. Хва лю юц ца род ныя, бліз-
кія, сяб ры — мо жа не менш за ма-
ла дых. Для іх — хлеб-соль на руч ні ку, іко на, квет кі. Важ на 
вы кон ваць даў ні аб рад: ад гэ та га ж, ка жуць вяскоўцы, шчас-
це-до ля ма ла дой па ры за ле жыць.

Пры га жу ня-ма ла дая Алё на ды та кі ж ма ла ды Аляк-
сандр — ужо абод ва Ко та вы. Шлюб за рэ гіст ра ва лі. Ка лі 
яны вы хо дзяць з ма шы ны, то на ўсю вёс ку гу чыць ста ра-
даў няя вя сель ная пес ня. “Па не бу ме ся чык гу ляе,/ А на 
ста ле ло жач ка пус тая./ А на ста ле ло жач ка пус тая,/ А ма ці 
да чуш ку шу кае./ Ля ці, ля ці, ка ра вай свя ты,/ Дый сядзь на 
по ку ці,/ Дый сядзь на по ку ці, на зя лё нае жы та. Дай, Бо-
жа, ма ла дым доў га жы ці!” — спя вае Ка ця ры на Пярш ле віч. 
А тым ча сам ад кус ва юць ма ла дыя ка ра вай ны па час ту нак. 
Сват звяз вае-спа лу чае ім руч ні ком ру кі. На іх абод вух, як 
на ад но цэ лае, адзя ва юць роз на ка ля ро вую гір лян ду: “Каб 
жы лі ў шчас ці ды аб ды ма лі ся, і на рад ню не за бы ва лі ся”.

Як жа рэ чыц кі хло пец-га ра джа нін пры гле дзеў са бе 
вяс ко вую пры га жу ню? Між людзь мі — па га лос ка: тут, у 

Брон ным Алё на пра ца ва ла, на 
зям лі прод каў, сві нак на фер ме 
да гля да ла. Не як, бы ло, Са ша-
даль на бой шчык (а ра ней то мог 
быць і ка зак на ка ні…) ехаў, ды 
ледзь на свін ку не па тра піў, што 
вы бег ла на шлях. Ай ды свін ка, 
якая ж ра зум ні ца! Па бег ла дзяў-
чы на тую свін ку ра та ваць — і 
вось жа по гля ды ма ла дых су-
стрэ лі ся, і сэр цы ад но да ад на го 
па цяг ну лі ся. Ну прос та ў пес ню 
сю жэт з Брон на га про сіц ца!

А ў ха це зноў ма ла дых су-
стрэ лі ды бла сла ві лі — ужо ма ці 
ма ла дой, Ла ры са Ула дзі мі ра ўна 
Ка цу ра, ды ма ла до га, Ко та ва Ка-
ця ры на Мі ка ла еў на. Яшчэ й ба-
бу ля, Соф’я Паў лаў на, ды ўсе 
гос ці з вёс кі Ар ту кі. Го жая рад ня! 

Цёп лы, сяб роў скі на строй, па зі тыў ная аў ра, ска за лі б су-
час ныя псі хо ла гі, у тых вяс коў цаў. Іх во чы ззя лі цеп лы нёй, 
а ма за ліс тыя ру кі — сам тое ад чуў! — са мыя на дзей ныя ў 
све це. Ма ла дых яны ві та лі, жар та ва лі, на хваль ва ю чы сваю 
ма ла дую. Ся род жар ці каў: “На ша ма ла дая ня ўмее ха ту 
мес ці, а ваш ма ла ды лап ці плес ці — дык трэ ба іх да ку чы 
звес ці”. Во дзе жыц цё вая праў да: хай адзін ад на го ву чаць! 
А сват пра во дзіць ма ла дых на цэнт раль нае мес ца: там два 
крэс лы звя за ны пры го жай стуж кай. І ўсё тое дзе ян не — пад 
бе ла рус кія на род ныя ме ло дыі, пад гар мо нік і дуд ку.

Вель мі ўраж вае глы бо кая муд расць вяс коў цаў, што 
пра яў ля ец ца на вя сел лі: у плы ні слоў, і ў аб ра да вых дзе-
ях. То здо ра ва, што ў Бе ла ру сі ёсць “Вя сел ле Фэст”: важ-
на збе ра гаць каш тоў ныя вя сель ныя тра ды цыі бе ла ру саў. 
(Пра тое — ін фар ма цыя, ві дэа ў Фэй сбу ку: “Вя сел ле 
фэст/Weddіng festіval”. — Рэд.) 

МіколаГарывада, фалькларыст 

Вя сел ле ў Брон ным

У Даў гаў піл се Вяс ну гу ка лі
Для школь ні каў з лат вій ска га го ра да мяс цо выя бе ла ру сы зла дзі лі  
аду ка цый на-гуль ня вы за ня так і май стар-клас “Гу кан не Вяс ны”

Святочная імпрэза “Гуканне Вясны” ў Беларускім доме Даўгаўпілса

Выцінанка Жэні Сухаверхавай
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П а  д о б  н ы я  і н і  ц ы  я  т ы  в ы 
ажыц цяў ля лі ся й да гэ туль. Але 
ў та кім фар ма це фо рум ла дзіў ся 
ўпер шы ню, і яго ар га ні за та ры 
ста ві лі на мэ це па яд наць края-
знаў цаў з роз ных кут коў Баць-
каў шчы ны. У Гіс та рыч ным са-
бра лі ся тыя, хто ні бы ад кры вае 
Бе ла русь на ноў ды ха цеў бы 
рас ка заць пра свае края знаў чыя 
пра ек ты.

У ві таль ным сло ве стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі па 
аду ка цыі, на ву цы й куль ту ры 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду, док тар гіс та-
рыч ных на вук Ігар Мар за люк 
за клі каў бе ла ру саў па збаў ляц ца 
ком плек саў мі зэр нас ці й пра-
він цый нас ці ды па мя таць, што 
“за на шы мі пля чы ма — вя лі кая 
тра ды цыя, вя лі кая гіс то рыя, і 
кож ны з нас му сіць яе лю біць, 
ша на ваць і ты ра жа ваць ве ды 
пра яе”. Са праў ды, не кож ны 
му зей ны су пра цоў нік, гіс то рык 
ці на ву ко вец за хо ча збі раць гіс-
та рыч ныя фак ты й пра во дзіць 
да сле да ван ні, каб да ка заць уся-
му све ту, што ма лень кая вё сач-
ка, ра ён ны го рад, у якім ён жы ве 
й пра цуе, — знач ная гіс та рыч-
ная, куль тур ная й ту рыс тыч ная 
мяс ці на. І ма ла хто на ват зда гад-
ва ец ца, што гэ та са праў ды так. 
Не здар ма ў бе ла рус кай глы бін-
цы па сён ня ста яць па ла цы, кас-

цё лы й цэрк вы, якія здзіў ля юць 
ве ліч чу па ся род вяс ко ва га пей-
за жу. Чым не свед чан не, што 
бу да ва лі ся яны ў даў нія ча сы ў 
шмат люд ных мес цах, не мен-
шых па знач нас ці, чым су час-
ныя ін дуст ры яль ныя га ра ды.

Края знаў чы фо рум быў пры-
мер ка ва ны да Трох год дзя ма лой 
ра дзі мы. Мно гіх з края знаў цаў, 
якія пры еха лі ў Мінск, ме на ві та 
лю боў да “ма лой ра дзі мы”, дзе 

яны на ра дзі лі ся, пад штур хоў вае 
скла даць пра яе кні гі, ра біць на-
ву ко выя ад крыц ці. У ча се фо ру-
му ўша на ва лі лаў рэ а таў і пе ра-

мож цаў кон кур су края знаў чай 
лі та ра ту ры за 2017–19 га ды. Усе 
200 прац, да сла ныя на кон курс, 
прад стаў ле ны бы лі на вы ста ве 
ў му зеі. Бы лі на мі на цыі, пры-
све ча ныя Трох год дзю ма лой 
ра дзі мы, 75-год дзю Вя лі кай 
Пе ра мо гі, “Мой род, мая кра і-
на” ды ін шыя. Жу ры кон кур су 
ад зна чы ла дып ло ма мі не каль-
кі дзя сят каў ча ла век, а так са ма 
ўста но вы куль ту ры, аду ка цыі, 

ін фар ма цыі ды на ву кі. Гран-пры 
кон кур су атры маў вя до мы ўра-
джэ нец Па стаў Ігар Пра ка по-
віч: пісь мен нік, ге ог раф, края-

знаў ца, пе да гог. Ён на пі саў ка ля 
45 кніг на края знаў чыя тэ мы. А 
ў на мі на цыі “Края знаў ства рэ гі-
ё наў Бе ла ру сі” пе ра маг ла кні га 
Але ся Зай кі “Кры ні цы і вы то кі: 
на ры сы з гіс то рыі ды куль ту ры 
Іва цэ віч чы ны. Да 500-год дзя 
го ра да Іва цэ ві чы”. Дып лом быў 
уру ча ны рэ дак та ру кні гі Ва ле-
рыю Га пе е ву.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, 
з пад трым кай яко га пра хо дзіў 
фо рум, так са ма вы зна чы ла 
сва іх пе ра мож цаў. За знач ны 
ўнёсак у раз віц цё й па пу ля ры-
за цыю бе ла рус кай края знаў чай 
лі та ра ту ры Га на ро вай гра ма тай 
Мі ніс тэр ства ўша на ва ны края-
знаў цы Ва ле ры Ма роз, Ана толь 
Бен зя рук, Ана толь Гла ды шчук і 
Ле а нід Не сцяр чук.

У ча се пра цы сек цый фо ру-
му га ва ры ла ся пра эка ла гіч нае 
края знаў ства й ту рыс тыч ную 
дзей насць, а так са ма пра яго 
мес ца ў сіс тэ ме на ву ко ва-да-
след чай пра цы, уз гад ва лі ся бія-
гра фіі асоб, якія шмат зра бі лі 
для раз віц ця ай чын на га края-
знаў ства. Фо рум са браў і дзве 
кан фе рэн цыі: сту дэнц кую “Мо-
ладзь і края знаў ства” ды школь-
ні каў “Па за школь нае края-
знаў ства: до свед рэ гі ё наў”. Па 
вы ні ках пра цы сек цый вый дзе 
збор нік у элект рон ным і дру-
ка ва ным вы гля дзе, які атры мае 

кож ны ўдзель нік. Вы дан не па-
сту піць у Рэс пуб лі кан скі цэнтр 
эка ло гіі ды края знаў ства, на ка-
фед ру пад рых тоў кі края знаў цаў 
Бе ла рус ка га дзярж пе ду ні вер сі-
тэ та імя Мак сі ма Тан ка, у Бе-
ла рус кі дзярж уні вер сі тэт куль-
ту ры й мас тац тваў, біб лі я тэ кі й 
му зеі ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

На пры кан цы фо ру му боль-
шасць края знаў цаў вы ка за-
ла жа дан не ства рыць у кра і не 
края знаў чае та ва рыст ва, вы даць 
“Эн цык ла пе дыю края знаў цаў 
Бе ла ру сі”. Фо румы збі ра юц ца 
ла дзіць і на да лей, за пра шаць на 
іх бу дуць як бе ла рус кіх, так і за-
меж ных края знаў цаў, а так са ма 
бе ла ру саў за меж жа, якія ці ка-
вяц ца род ным кра ем.

Акра мя Гіс та рыч на га му-
зея, у лі ку ар га ні за та раў фо ру му 
края знаў цаў — Бе ла рус кі фонд 
куль ту ры, На цы я наль ная біб лі-
я тэ ка, Вы да вец кі дом “Звяз да”, 
Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі. 
Пад трым лі ва лі праект мі ніс тэр-
ствы ін фар ма цыі ды куль ту ры.

ГаннаЛагун

КОЛА ДЗЁН
МЕСЦА ПАД СОНЦАМ

ТА ЯМ НІ ЦЫ БЫЦ ЦЯ

Вя лі кая тра ды цыя, вя лі кая гіс то рыя
На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей стаў асноў ным ар га ні за та рам І Рэс пуб лі кан ска га 
края знаў ча га фо ру му Бе ла ру сі, які пра хо дзіў там 12–13 са ка ві ка

ХРО НІ КІ ДЫ ЯС ПА РЫ

Шэ раг ці ка вых ім прэ заў 
пра вя лі апош нім ча сам 
бе ла ру сы Таль я ці

Ак ты віс ты Бе ла рус кай на цы-
я наль на-куль тур най аў та но міі 
“Нё ман” па шы ра юць у Таль я ці 
ве ды пра бе ла рус кую куль ту ру, 
на шу мо ву не толь кі праз фес-
ты ва лі, маш таб ныя ім прэ зы 
га рад ско га ўз роў ню. Ча сам, як 
вя до ма, ка мер ныя су стрэ чы на-
ват больш пры дат ныя для та го, 
каб дзя ліц ца з людзь мі роз на га 
ўзрос ту тым, што, як ка жуць, за 
ду шой ма ем. І тэ мы для гу та рак 
мо гуць быць са мыя роз ныя.

Кі раў ні ца су пол кі “Нё ман” 
Люд мі ла Дзё мі на даў но ла дзіць 
твор чыя су стрэ чы са школь ні-
ка мі Таль я ці. Вось і ў лю тым 
бы лі та кія. Спа чат ку Люд мі ла 
Іва наў на су стра ка ла ся з пер ша-
клас ні ка мі 59-й шко лы ў Дзі ця-
чай біб лі я тэ цы № 12. Га ва ры ла 
з імі пра 75-год дзе Вя лі кай Пе-
ра мо гі. Рас па вя ла, што Бе ла русь 
пер шай пры ня ла ўдар во ра га, і 
як шмат го ра пры нес ла вай на ў 
сем’і са вец кіх лю дзей. Рас каз-
ва ла пра подз ві гі са вец кіх сал-
дат у га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, пра тое, як вы жы ва ла ў 
вай ну яе ба бу ля Ка ця ры на, якая 
бы ла пар ты зан скай су вяз ной, 
і што дзя ду ля, Іван Са ла но віч, 
не вяр нуў ся з фрон ту. Па зна ё мі-
ла дзя цей з апа вя дан нем Над зеі 
Над зеж дзін “Пар ты зан ка Ла-
ра” — пра ма лень кіх раз вед чыц.

А на су стрэ чы Люд мі лы 
Іва наў ны з вуч ня мі 3 кла са Лі-
цэя № 19 га вор ка іш ла пра бе-
ла рус кія на род ныя каз кі. Яны, 

як вя до ма, вель мі зай маль ныя, 
па ву чаль ныя. Гос ця па зна ё мі ла 
дзя цей з каз кай “Ад кра дзе на га 
не па сы це еш”. Ці ка вым атры-
маў ся раз бор каз кі, кож ны мог 
вы ка заць сваё мер ка ван не.

Да лу чы ла ся су пол ка “Нё-
ман” і да сацыяльнага п ра ек та 
“Вре мя Тольятти-2020”: бы ло 
яр кае вы ступ лен не на род на га 
ан самб ля бе ла рус кай пес ні “Ку-
па лін ка” ў Ганд лё вым цэнт ры 
“Русь — на Вол ге”.

І зноў жа ў лю тым, па куль 
не бы лі ў Ра сіі ад ме не ны ма са-
выя ме ра пры ем ствы з-за эпі дэ-
міі ка ра на ві ру са, у Куль тур ным 
цэнт ры “Автог рад” прай шла 
вя лі кая ім прэ за “75 га доў без 
вай ны”. “Коль кі та лен таў са-
бра ла ся! — на пі са ла ў рэ дак-
цыю Люд мі ла Дзё мі на. — Шмат 
бы ло й ма лень кіх вы ка наў цаў, 
і да рос лых удзель ні каў. У вя лі-
кай за ле вы сту пі лі леп шыя ка-
лек ты вы цэнт ра й го ра да, ся род 
іх — і наш гурт “Ку па лін ка”, які 

па ра да ваў гле да чоў но вы мі кас-
цю ма мі, кра наль най бе ла рус кай 
пес няй “Два по лі”. Гэ ты вя до мы 
твор кам па зі та ра Эду ар да Хан-
ка на верш Ана то ля Вяр цін ска-
га — пра лёс ма ла до га хлоп ца, 
пра по ле яго жыц ця да ва ен на га 
й тое, дзе ён па мі раў на вай не. 
“Ку па лін ка” рас чу лі ла пуб лі-
ку, ар тыс так яна ві та ла пас ля 
вы ступ лен ня кры ка мі “Ура!” 
і “Бра ва!”. А наш ан самбль га-
то вы да но вых кан цэрт ных пра-
гра м і су стрэ ч з юны мі на ву чэн-
ца мі школ го ра да”.

Кры ху паз ней мы атры ма-
лі па ве дам лен не: гу бер на тар 
Са мар скай воб лас ці Дзміт рый 
Аза раў па бы ваў у Таль я ці, ка-
лі на пярэ да дні 8 Са ка ві ка ў го-
ра дзе ўша ноў ва лі жан чын. І 
пры ем на бы ло да ве дац ца, што 
Га на ро вым зна кам гу бер на та ра 
“За ўнё сак ва ўма ца ван не друж-
бы на ро даў” бы ла ўша на ва на й 
Люд мі ла Дзё мі на: як стар шы ня 
праў лен ня мяс цо вай гра мад скай 

ар га ні за цыі “Бе ла рус кая на цы я-
наль на-куль тур ная аў та но мія 
“Нё ман” га рад ской акру гі Таль-
я ці” ды як кі раў ні ца на род на га 
са ма дзей на га ка лек ты ву ад дзе ла 
мас тац кай твор час ці Куль тур на-
га цэнт ра “Автог рад”.

На га да ем, што гэ та ўжо не 
пер шая вы со кая ўзна га ро да 
на шай су пля мен ні цы. У пры-
ват нас ці, у 2015-м ак ты віст ка 
бе ла рус кай ды яс па ры ад зна ча-
на бы ла Га на ро вым зна кам мэ-
ра “За за слу гі пе рад га рад ской 
акру гай Таль я ці”, а ў каст рыч-
ні ку 2019-га ў Мін ску ўзна га-
ро джа на юбі лей ным ме да лём 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
“100 год дып ла ма тыч най служ-
бе Бе ла ру сі”.

Він шу ем, Люд мі ла Іва наў-
на! Ра ды за вас!

ІванІванаў

І для школь ні каў, і для ве тэ ра наў

Ганаровыя ўдзельнікі Форуму краязнаўцаў

Губернатар Дзмітрый Азараў  
уручае ганаровы знак 

Людміле Дзёмінай

“Купалінка” на сцэне ў Культурным цэнтры “Автоград”

Зі му ў Ры ме 
не спа лі лі...
У ста лі цы Іта ліі ўпер шы ню  
сё ле та ў Куль тур на-
аду ка цый ным цэнт ры 
“Фран цыск Ска ры на” 
свят ка ва лі Мас ле ні цу

Пра па дзею ў рэ дак цыю 
на пі са ла 2 са ка ві ка Ні на Па-
шчан ка, кі раў ні ца цэнт ра. Зу-
сім ко рат ка: у су бо ту ў цэнт ры 
прай шло свя та “Мас ле ні ца”: 
“Ве ся лі лі ся да рос лыя і дзе ці. А 
італь ян скія та ты, гос ці ўпер шы-
ню па каштава лі блі ны з роз ны-
мі на чын ка мі, вы ву чы лі сло ва 
“оладушки”. Пу дзі ла Зі мы так 
і не спа лі лі: бо на шы пер ша-
клаш кі яе па шка да ва лі”.

По тым спа да ры ня Ні на зга-
да ла, як ве се ла ад зна ча лі Мас ле-
ні цу ў яе род ным го ра дзе Ор шы: 
“На пло шчы ка ля Іль но кам бі на та 
ста я лі па лат кі з блі на мі ды шаш-
лы ка мі. Быў і ве лі зар ны слуп, на 
які трэ ба бы ло за лез ці, каб зняць 
пеў ня ці бо ты. Не каль кі ча ла век 
уз бі ра лі ся на пле чы ад но ад на-
му, вы бу доў ва ю чы лес віч ку, а 
вы шэй за ла зіў са мы спрыт ны. 
Шмат бы ло ня ўдач, але заў сё ды 
зна хо дзіў ся той, хто пры муд раў-
ся за браць па да ру нак. Вы сту па лі 
са ма дзей ныя гур ты ў на род ных 
стро ях. А по тым спаль ва ла ся ве-
лі зар нае пу дзі ла. Мая ма ма і яе 
ар шан скія сяб ры па гэ ты час ад-
зна ча юць Мас ле ні цу”.

Вось і вар та па ду маць, ка лі 
па сту па юць тры вож ныя вест кі 
з Іта ліі ў су вя зі з вя лі кі мі ах вя-
ра мі ад ка ра на ві ру су: спаль ваць 
трэба было Зі му, якая ўва саб ляе 
ўсё лі хое, ці па шка да ваць?..

РыгорГарэшка
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Сва яц тва моў, ка лі чы та еш 
тыя вер шы па-ўкра ін ску, бач на, 
як ка жуць, ня ўзбро е ным во кам, 
і сло вы злі ва юц ца ў адзі ную па-
літ ру воб раз на га мыс лен ня. Ка-
му ці ка ва — глянь це ары гі нал 
https://www.lіtres.ru/bagushev-
ch-franc-shak/dudka-belaruskaya/
chіtat-onlayn/ ды па раў най це з 
тым, як хо ра ша пе ра ства рыў 
рад кі бе ла рус ка га кла сі ка па эт 
з Не жы на: “Га! Чо му не граєш?/ 
Ти хі ба нє знаєшь/ Пра мою по-
гу бу?/ Бо як тая риба,/ Що аб 
кригу б’ється,/ Так і я, здається,/ 

Со рок ро ків б’ю ся/ І хоч ні зда ю-
ся,/ Ні як ні по трап лю/ Хоч єдіну 
крап лю/Та знайти водіци/ З такої 
криніци,/ Що, хто п’є ту во ду,/ 
Здо бу ва сво бо ду./ Грай, бадь о ро 
грай,/ Або ж до лю дай!” Вось, 
пэў на, лепш і не ска заць пра 
адзін ства паэ та з во ляй-ма ра мі 
на ро да!

З па ста мен та ба чыць гас цей 
пар ка бюст гра фа Ільі Без ба-
родзь кі (1736–1815) — гэ та быў 
ста рэй шы брат кня зя Аляк санд-
ра. Так са ма са бе сла ву за слу жыў. 
Ён ад даў част ку сва іх срод каў і 
па да рыў зем лі, свой рас кош ны 
сад пад бу даў ніц тва гім на зіі, а 
по тым і да вёў да ўва саб лен ня 
ма ру свай го бра та. Паз ней унук 
Ільі Анд рэ е ві ча, Аляк сандр Ку-
ша лёў-Без ба родзь ка, пры зна ча-
ны ім пе ра та рам Аляк санд рам І 
апе ку ном на ву чаль най уста но-
вы ў 15-га до вым яшчэ ўзрос-
це, у 1820-м пе ра даў Гім на зіі 
вы шэй шых на вук вы дат ную 
біб лі я тэ ку: 2500 та моў. Граф у 
скульп тур най вы яве па доб ны да 
рым ска га па тры цыя — маг чы-
ма, гэ та да ні на сты лю той эпо хі. 
Ку ча ра вая чуп ры на, га нар лі вая 
па сад ка га ла вы, жы ва піс ныя 
змор шчы ны сва бод на га крою 
адзен ня. Моц шыі ды шы ро ка 
раз гор ну тых на гле да ча пля чэй. 
Улоў лі ва ец ца ў па гля дзе, усім 
воб ра зе муж насць і скі ра ва-
насць у бу ду чы ню. І ву лі ца там, 
да рэ чы, на зы ва ец ца Граф скаю: 
да ні на па ва гі ад на шчад каў гра-
фу за яго спра вы. Ды так бы ло 
не заў сё ды… І не кра са вац ца 
б воб ра зу гра фа пе рад яго жа-
да ным ства рэн нем, ка лі б не 
ўпар тасць Фё да ра Сця па на ві ча 
Ар ва та: той быў рэк та рам гіс-

та рыч на-фі ла ла гіч на га ін сты-
ту та з 1978 па 1995 год. Са вец-
кі рэк тар да ве даў ся, што Бог 
ве дае як, але ж апы нуў ся гэ ты 
над ма гіль ны бюст (а граф быў 
па ха ва ны ў Санкт-Пе цяр бур зе), 
на за двор ках Кі еў ска га му зея. 
На бюс це-га ла ве гра фа… вы гі-
на лі цві кі для роз ных па трэ баў 
ці яшчэ ін шыя дроб ныя дэ та лі 
рас прост ва лі. Ну ці ж не цу дам 
бы ла та кая зна ход ка! Ча сам, бы-
вае, гіс то рыя ў ва чах на шчад-
каў спра буе ка лі не вы пра віц ца, 
то хоць бы апраў дац ца. І бюст 
графа пе ра ванд ра ваў з “цём на га 
па кою не вя до мас ці”, па вы ра зе 
Мі ка лая Го га ля, зноў у не ўмі-
ру часць. Зноў ні бы та вяр нуў ся 
сам граф на сваю зям лю, у свой 
лю бі мы сад: ця пер на яго мес цы 
шу міць Граф скі парк, а за мест 
жы ва піс на га круг ла га во зе ра 
па стаў ле ны пом нік не жын цам, 
якія за гі ну лі ў га ды Вя лі кай Ай-
чын най вай ны. На тэ ры то рыі ж 
пар ка — і пом нік Мі ка лаю Го-
га лю, а так са ма На стаў ні цы: як 
да ні на па ва гі муд рай нось біт цы 
да бры ні й свят ла. Пом нік На-
стаў ні цы, да рэ чы, са мы пер шы 
ва Укра і не — гэ та ўва саб лен не 
ма ры Фё да ра Ар ва та. А дда дзім 

яшчэ на леж нае вы дум цы не-
жын цаў: ма ла дзе ў све це па ба-
чыш пом нік Агур ку ці Двор ні-
ку — а ў Не жы не яны ёсць. (З 
2007 го да пом нік Агур ку ёсць 
і ў бе ла рус кім го ра дзе Шкло-
ве. — Рэд.) 

Кож ны го рад, кож ны дом, 
гай ці лес ма юць сваю асаб лі-
вую аў ру. Ка лі ўвай шлі мы ў 
бу ды нак, то ха рыз му мес ца я 
ад чу ла не як ад ра зу. Гэ та бы ла 
дзі вос ная пра сто ра, на сы ча ная 
вы со кі мі дум ка мі, ду хам по шу-
каў, па мкнен няў у ня зве да ную 
бу ду чы ню. Зда ва ла ся, лу на юць у 
па вет ры шмат лі кія аза рэ нні, аб-
рыў кі дыя ло гаў, за паль ны азарт 
спрэ чак… Бы ва юць на мо ле ныя 
мес цы, а тут — шчод ра на мыс-
ле нае ары гі наль ны мі ро зу ма мі. 
Вы со кія арач ныя сто лі, арач ныя 
ж вок ны з віт ра жа мі, пра стор-
ныя пе ра хо ды… Ураж вае, без-
умоў на, і мят ро вая таў шчы ня 
сцен. А на тых сце нах унут ры 
бу дын ка ба чым парт рэ ты, тва-
ры бы лых вы пуск ні коў: мо ва-
знаў цаў, на ву коў цаў, пісь мен ні-
каў. Вось у гэ тай част цы кры ла, 
пад каз вае Аляк сандр Га дзін скі, 
жыў ка лісь ці гім на зіст Мі ка-
лай Го галь. (У нэ це зна хо дзім: 
увес ну 1821-га 11-га до ва га Мі-
ка лая ад вез лі ў Не жын, і 1 траў-
ня пас ля ўступ на га эк за ме ну 
ён быў пры ня ты ў Не жын скую 
гім на зію вы шэй шых на вук кня-
зя Без ба родзь кі. — Рэд.) Мо жа, 
ду маю, ся дзеў ча сам на гэ тым 
шы ро кім пад ва кон ні, гля дзеў у 
да лё кую бу ду чы ню… А так са-
ма й на ву лі цу, якую на за вуць 
яго імем, ды яшчэ й пом нік тут 
па ста вяць. Ад кры ваў Мі ка лай 
Ва сі ле віч свой вя лі кі сшы так з 

наз вай “Книга вся кой всячины” 
ды за піс ваў ту ды ўсе слоў цы, 
пры маў кі, што па чуў на кір ма-
шы. Па смей ваў ся, жму рыў ся — 
і зноў пі саў.

Паз ней, больш чым праз 40 га-
доў, пры ехаў сю ды й Фран ці шак 
Ба гу шэ віч: знач на ста рэй шым, 
чым Го галь у свой час. (У ін тэр-
нэ це ёсць звест кі, што “Не жын 
быў абра ны Ба гу шэ ві чам не вы-
пад ко ва: пад час яго ву чо бы там 
пра ца ваў стар шым лек та рам яго 
дзядзь ка, род ны брат ма ці Аляк-
сандр Га лаў ня. — Рэд.) Та ды ўжо 
на ву чаль ная ўста но ва на зы ва ла-
ся: Юры дыч ны лі цэй. Вось ён 
ідзе гул кі мі ка лі до ра мі, ня змеш-
ва ю чы ся з вя сё лай гра ма дой, што 
бя жыць у сад. Тра вень скае сон ца, 
све жая зе ля ні на, і пры ля це лі на 
во зе ра шуст рыя кач кі — усё так і 
цяг не лі цэ іс таў ту ды! А Фран ціш-
ку ўжо 25 га доў! Ён зму ча ны ней-
маверна шу кан ня мі праў ды й ся-
бе, зжур ба ва ны не вя до мас цю лё су 
бра та свай го, Ула дзі слава. Бліз кія 
ся дзяць у тур ме ў Віль ні: баць ка, і 
сяст ра Ган на, і яшчэ адзін брат… 
“Ой, го ра ж маё…”  Пас ля кры ва-
ва га пад аў лен ня паў стан ня Кас ту-
ся Ка лі ноў ска га бра та Ула дзі сла ва 
(у не ка то рых кры ні цах: Ула дзі мі-
ра, і гэ та той жа са мы ча ла век. — 
Рэд.) са сла лі ў Сі бір. Ці жы вы ён, 
ці зда ро вы? Ці ня зла маў ся ха рак-
тар пад кай да на мі? Фран ці шак, 
на га даю, сам жа быў ак тыў ным 
удзель ні кам паў стан ня, ва я ваў у 
атра дзе Люд ві ка На рбу та. Дзе ля 
вы зва лен ня на ро да па кі нуў на-
стаў ніц тва, быў га то вы ў імя вы-
со кіх ідэй ры зы ка ваць жыц цём…

Мне ба чыц ца, як Фран ці-
шак пры сеў адзі но ка на лаў цы 
ў пар ку. Ду ша яго ў жа ло бе, 
аж раз ры ва ец ца ад тае рос па-
чы, што на ва лі лі ся. “Ой, го ра 
ж маё…” — сту кае рэ фрэ нам у 
га ла ве. Паз ней у яго з’я віў ся й 
верш “Го ра” з та кім 8-ра зо вым 
рад ком-паў то рам. За ста ец ца 
ўнут ры гор кі ме та ліч ны пры-
смак, які на гад вае яд. Ды й ра на 
бы лая, у баі атры ма ная, му чыць 
яго што раз у не па гадзь. А за 
бо лем вы паў за юць гор кія, ба-
лю чыя ўспа мі ны. Ён за кон чыў 
Ві лен скую гім на зію, ву чыў ся 
ў Пе цяр бург скім уні вер сі тэ це 
на ма тэ ма тыч ным фа куль тэ це, 
а Кас тусь Ка лі ноў скі, ста рэй-
шы на два га ды, — на юры дыч-
ным… Фран ці шак ра зу меў, што 
яго до ля — на ву кі, што без іх ён 
сля пы й глу хі. А да вя ло ся ж ра-
біць вы бар. Як ні лю біў на ву кі, 
а да лу чыў ся да тых апан та ных 
лю дзей, якія зма га лі ся за во лю 

і пра ва на ро да. На пі саў за яву ва 
ўні вер сі тэ це, што стан зда роўя 
не да зва ляе яму па куль ву чыц-
ца. Па кі нуў, не мог не па кі нуць 
шчы лін ку для да лей ша га на ву-

чан ня. А ця пер вось ён — у Не-
жы не, і аба рва ны прак тыч на ўсе 
су вя зі з сям’ ёй, род ны мі, сяб-
ра мі. Ён жа не прос та ву чыц ца 
пры ехаў — ха ва ец ца ад рэ прэ-
сій. (Тро хі гро шай на да ро гу ў 
Не жын і на пер шы час яму да ла 
ма ці Яна Кар ло ві ча — паў стан-
ца, які быў “пра вай ру кой” Кас-
ту ся Ка лі ноў ска га. — Рэд.) Там, 
на Баць каў шчы не, столь кі бо лю! 
Па ка ра лі смер цю ты ся чы паў-
стан цаў, па ве ша ны на пло шчы 
ў Віль ні ра зам з па плеч ні ка мі 
га ра чы праў да лю бец Кас тусь. У 
26 га доў! І там жа, ка жуць, пад 
шы бе ні цай іх за ка па лі ды зна ку 
не па кі ну лі, мес ца зраў ня лі.

Меў Фран ці шак Ба гу шэ-
віч тыя пе ра пі са ныя Кас ту сё вы 
“Ліс ты з-пад шы бе ні цы”, што 
па та ем на ха дзі лі па ру ках. “Ня-
маш, брат кі, боль ша га шчас ця 
на гэ тым све це, як ка лі ча ла век у 
га ла ве мае ро зум і на вуку”. Та кі 
па кі нуў сяб ра за па вет на ступ ні-
кам. Як і вер шы Та ра са Шаў чэн-
кі, за шыў бы лы па ўста нец “Ліс-
ты…” у ста рую сваю шап ку: бо 
ня дрэм нае ж во ка цар скай ахран-
кі паў сюль. (У ін тэр нэ це ёсць 
“Список участников восстания 
1863–1864 гг., сос лан ных в За-
пад ную Сибирь” — http://kdkv.
narod.ru/1864/Ssіlka-ZapSіb.
html#02 — Рэд.) “Ой, го ра ж 
маё…” — ні бы са ма ду ша вы-
плюх ну ла ся ў кры ку, а по тым і ў 
рад ках. Ня ма да ты ні пад ад ным 
вер шам, а гэ та зна чыць, што 
пі ша ён спан тан на, зноў і зноў 
вяр та ю чы ся ў дум кі, у за чы ны 
вер шаў. Пі ша ўрыў ка мі…

А за ява ў пры ём ную ка мі сію 
лі цэя за ха ва ла ся з да тай — у га-
рад скім ар хі ве Не жы на.

“ЕгоПревосходительству
ГосподинуДиректору
Нежинскомуграфу

Кушелёву-Безбородькои
ДействительномуСтатскому

СоветникуиКавалеру
ЕгоруПавловичу

Стеблин-Каменскому
ДворянинаФранца

КазимировичаБогушевича
Прошение.

Желаяревностнозаняться
приспособлениемсебякГосу-
дарственной службе по граж-
данской части, честь имею
покорнейшепроситьегоПре-

восходительство дозволить
поступить в число студентов
лицеяКушелёва-Безбородько,
вверенногоВашемуПревосхо-
дительству.

Присем честь имею пред-
ставить:
а) Свидетельство Санкт-Пе-
тербургскогоуниверситета;
б)КопиюУказаодворянстве;
в) Метрическое свидетель-
ство.
г.Нежин1865,Мая7-огодня”.

29 траў ня за лі чы лі яго ў 
лі цэй. Зняў па кой у до ме мя-
шчан кі Му кі ной. Хоць баць-
кі ме лі зям лю (па вод ле ад ных 
кры ні ц — 300 дзе ся цін (гек та-
раў), па ін шых — 200), ды не 
мог па пра сіць гро шай ад ма ці: 
яна па мер ла 20 мая 1863-га. 
Сты пен дыі Фран ці шак ня меў, 
а за ква тэ ру, стол, на ву чан не 
пла ціць трэ ба бы ло ў тэр мін. 
Дзе вый сце? Рэ пе ты тар ства! 
За ха ваў ся ліст ад 26 жніў ня 
1865 го да, вы сла ны ім з Не жы-
на ма ці Яна Кар ло ві ча, поль-
ска га эт ног ра фа: “Толь ка ня-
даў на я атры маў рэ пе ты тар ства 
на вель мі цяж кіх для мя не ўмо-
вах, але для Не жы на яно да во лі 
доб ра аплоч ва ец ца — за 8 руб. 
у ме сяц (бя руць тут сту дэн ты 
лі цэя і па 3 руб.), ча го ўжо ха-
пае на стол і на ква тэ ру, і я за-

да во ле ны, што не бу ду ў ця жар 
лю дзям, якім і без мя не шмат 
тур бот…” 

…Фран ці шак ішоў пад даж-
джом праз увесь грэц кі квар тал 
да дзя цей за мож на га не жын-
ска га куп ца. (У Не жы не ра ней 
бы ло не ма лое па ся лен не грэ-
каў. Пра тое ёсць згад ка да лей 
у тэкс це. — Рэд.) У лю бую не-
па гадзь ву лі ца зда ва ла ся яму 
доў гай. Пад стап та ны мі бо та мі 
чва ка ла гра зё та: чва-чва… Эх, 
хоць бы не раз ва лі лі ся. У сен-
цах яму прый шло ся пе ра абуц-
ца ў кап цы (да маш нія лап ці), 
а бо ты як пры се лі ў бруд ную 
лу жын ку. Там пах ла сы тас цю, 
спе цы я мі ды віш нё вым ва рэн-
нем. На стаў нік стаў да печ кі, 
пры хі нуў ся да яе спі ной. Дзе ці 
рас кры лі сшыт кі. Урок ма тэ ма-
ты кі па чаў ся.

У тым до ме яго заў сё ды за-
пра ша лі да ста ла, на гэ ты ж раз 
не як за бы лі ся: пе рад ве лі код ная 
мі тус ня… А ў яго язык не па вяр-
нуў ся пра сіць жа ла ван не на пе-
рад. Што ж, за тое ў яго ёсць свеч-
кі — а гэ та цэ лы скарб! І не трэ ба 
пад са джвацца з кні га мі да ста ла 
гас па ды ні, ка лі тая цы руе дзі ця-
чае адзен не. Мож на пі саць у сва-
ім па коі. А ду мак жа коль кі — аж 
га ла ву зно сіць! Аль бо чы таць 
Та ра са. Гроз на, ка ла рыт на, ма-
гут на! Кож ны ра док — ба ец!

Сустрэча 

Ф. Багушэвіч — ліцэіст

Уваход  у Нежынскі дзяржуніверсітэт імя М.В. Гогаля

Так выглядаў вядомы будынак раней

Мемарыяльная дошка
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Але яму ж трэ ба яшчэ на 
ўро кі. Дождж прос та аша леў 
і хвас таў апан та на, бы за неш-
та помсь ціў. Аб мі нуў шы двор 
грэц кай Мі хай лаў скай царк вы, 
вый шаў да Мі ка ла еў ска га са-
бо ра, і ад туль — ужо ру кой па-
даць! Ва ўда вы ў ві таль ні бы ло 
чыс та й ха лад на ва та. Ка лі зды-
маў бо ты, з го рыч чу зра зу меў, 
што ча ка юць вы дат кі. Адзін 
быў мац ней шы, крак таў, як і ша-
вец Міт рыч, які рэ стаў ра ваў іх, 
але ж тры маў ся. А дру гі бот пра-
сіў ка шы, як ка жуць. І Міт рыч 
та ды ні чо га з яго не ўзяў, толь кі 
па пра сіў: “Па чы тай 
яшчэ Та ра са. Эх! За 
ду шу ха пае…” Га ра-
чы чай з па рэ чак і лі-
па ва га кве ту, аба ран кі 
да чаю — ой, як тое 
бы ло да рэ чы! А пас ля 
двух уро каў пра цяг ну-
ла ўда ва яму скру так: 
пры мер це, па не на стаў-
нік. І ні чо га больш не 
ска за ла. Жыц цё на ву чы-
ла яе га ва рыць толь кі тое, 
што лепш за маў чан не.

Цем радзь із ноў цям-
нют кая, ледзь да плёў ся да-
до му, на ма цаў клям ку, ад-
чы ніў дзве ры. З за мі ла ван нем 
гля дзеў на свае амаль но выя 
бо ты! Бе раж лі ва сцёр з іх бруд. 
Ста рыя мож на ад даць Міт ры чу 
на лат кі. Са грэў ру кі, па чаў пі-
саць пра шэн не на імя ды рэк та ра 
лі цэя Яго ра Гу дзі мы з прось бай 
вы дзе ліць яму сты пен дыю.

Ад ка зу й ча каць доў га не 
прый шло ся: ад мо ві лі. Шмат у 
лі цэі ма ла ма ём ных, і ка зён ных 
кош таў на ўсіх не ха пае. Сяб ры 
па ра і лі Ба гу шэ ві чу звяр нуц ца 
да Яка ва По ча ка, што ачоль ваў 
Не жын скае два ран ства. І лі цэ іст 
пі ша: “Не имея никаких средств 
для жизни, я не имею возможно-
сти про дол жать обучение за соб-
ствен ный кошт: моя бед ность 
за став ля ет ме ня просить на-
чаль ство о назначении стипен-
дии…” Да за явы так са ма бы лі 
пры кла дзе ныя тры свед чан ні — 
як до каз та го, што лі цэ іст не мо-
жа да лей апла ціць на ву чан не, 
зна хо дзіц ца ў край няй па трэ бе. 
За яго па ру чыў ся штабс-рот-
містр Мі ка лай Мі ла ра да віч, па-
руч нік кон най ар ты ле рыі Мі ха іл 
Фаль коў скі ды ад стаў ны па руч-
нік Кі еў ска га гу сар ска га пал ка 
Кан стан цін (проз ві шча не раз-
бор лі ва). Пэў на, Фран ці шак не 
быў за мкнё ны, меў зна ё мых 
і ся род мес ці чаў. Але — зноў 
ад мо ва. І да вя ло ся пе ра ся ліц ца 
яму на ўскра і ну, у дом Ва ку лен-
кі: па кой зды маць тан ней.

Не жын яму па лю біў ся. Ча го 
вар тая рэч ка Асцёр, па рос лая 
дзі ва-тра ва мі. Не па спеў пры-
сес ці на бе ра жок, як на ля та юць 
рад кі вер шаў. А якія пес ні раз-
но сяц ца вят ра мі: бы ва юць і зыч-
ныя, ба дзё рыя, але час цей спа вя-
даль ныя пла чы-га ла шэн ні.

Ганд лё вае жыц цё ў го ра дзе 
кі пе ла. Грэц кія куп цы, ко лісь 
Баг да нам Хмяль ніц кім за про-
ша ныя, асе лі тут грун тоў на, 
бу да ва лі цэрк вы ды шко лы. 
25 хра маў роз ных кан фе сій 
бы ло, у роз ных ар хі тэк тур ных 
сты лях: кла сі цыз му, укра ін ска-
га, ста ра жыт на рус ка га ды ві зан-

тый ска га ба ро ка. Ва бі ла мо ва 
на ро да — жы вая скарб ні ца муд-
рас ці. Кры ні ца сі лы й акры лен-
ня. І як жа мо вы па доб ныя ў не-
чым га лоў ным! Ба гу шэ віч пі ша 
вер шы па-ўкра ін ску, пе ра кла дае 
на бе ла рус кую, по тым — на 
поль скую. Чы тае ўслых, пры-
кмя чае ўда лыя су гуч чы. Зна хо-
дзіць све жыя ню ан сы гу чан ня. 
Вы шук вае ў па лі фа ніі фальк ло-
ру сваю Му зу — дуд ку бе ла рус-
кую. Му зу ве ся лос ці й ту гі.

На фа куль тэ це яго на ву ча ла ся 

36 лі цэ іс таў. Яны бы лі з два ран, 
мя шчан, куп цоў і ду ха вен ства, 
але ўсіх па яд ноў ва ла ця га да 
на вук, мас тац тва, лі та ра тур ных 
за ня ткаў. Аляк сандр Ку ша лёў-
Без ба родзь ка да 25-год дзя лі цэя 
па да рыў яму 176 кар цін у па за ло-
ча ных ра мах — рус кіх і еў ра пей-
скіх мас та коў. Гэ та каб лі цэ іс ты 
раз ві ва лі ся эс тэ тыч на. Прос та 
дух за хоп лі вае ад пе ра лі ку най-
вя до мых ім ёнаў: Ані ба ле Ка ра-
чы, Джа ва ні Т’е па ла, і яшчэ Ты-
цы ян, Ра фа эль, Мі ке лан джэ ла, 
Пе ру джы на, Ва за ры, Ру бенс… З 
рус кіх — Апа лон Мак рыц кі ды 
вя до ма ж, Карл Бру лоў. Ва ўні-
вер сі тэ це ёсць і ця пер кар цін ная 
га ле рэя, на тво ры з якой не ад на-
ра зо ва за мах ва лі ся зло дзеі.

А ў пар ку пры лі цэі бы ло 
неш та на кшталт Афін скай шко-
лы: вя лі ся на ву ко выя дыс пу ты, 
аза ртныя спрэч кі, по шу кі но-
вых фор маў вы каз ван ня ду мак. 
“Шко ла” ж у пе ра кла дзе з грэц-
кае мо вы — гэ та воль ны час, за-
баў ка, ад па чы нак. Гэ та ў на шым 
ча се пе ра кру ці лі яе сут насць, пе-
ра тва ры лі шко лу ў ка зар му, пад-
па рад ка ван не, мушт ру. А ў та-
га час ным Не жы не чу юц ца мне 
цы та ты з фран цуз кай, ня мец кай, 
італь ян скай. І, вя до ма ж, ла тынь! 
Адзін з вы пуск ні коў тых га доў 
пі ша: сад быў на шай ака дэ мі яй. 
Дру гі ска жа так: ве я ла там доб-
рым, зда ро вым ду хам, мо ладзь 
ву чы ла ся, раз ві ва ю чы ся.

Пры па ступ лен ні Фран ціш ка 
Ба гу шэ ві ча лі цэй уз на чаль ваў 
Ягор Сцеб лін-Ка мін скі, ён меў 
сла ву ў трох іпас та сях: як пры-
стой ны ча ла век, ву чо ны, уме лы 
ад мі ніст ра тар. У біб лі я тэ цы на-
ліч ва лі 12 450 та моў. Бы лі аб ста-
ля ва ныя ка бі не ты фі зі кі, хі міі, 
гіс то рыі. Аж но 4600 экс па на-
таў мі не ра лаў, мност ва пу дзі лаў 
жы вёл і пту шак, а най каш тоў-
най бы ла ка лек цыя ста ра даў ніх 
ма нет: 441 адзін ка. Фран ці шак 
Ба гу шэ віч, я ўпэў не на, быў у 

ву чо бе ста ран ны, руп лі вы, і ка лі 
на пі саў за яву паў тор на 11 снеж-
ня 1867-га, то сты пен дыю яму 
на лі чы лі, і ён уз дых нуў з па лёг-
кай. Ця пер мож на тва рыць! Ён, 
да рэ чы, стро га да ся бе ста віў ся, 
і мно гія вер шы зні шчыў: яны, 
лі чыў, не вар тыя бы лі та го, каб 
іх чы та лі.

З 36 вы пуск ні коў лі цэя 
26 атры ма лі чы ны 12 кла са. У 
ар хі вах за ха ва ла ся ве да масць на 
імя вы пуск ні ка Ф. К. Ба гу шэ ві-
ча. У лі цэі бы ла та ды 4-баль ная 
сіс тэ ма ад знак. Да вай це пры гле-
дзім ся, па раз ва жа ем.

Богословие — католик 
Энциклопедия законоведе-

ния: 3,5 
Го су дар ствен ные за ко ны: 3 
За ко ны про финансы: 4 
Гражданские за ко ны: 3 
Криминальные за ко ны: 3,5 

Полицейские за ко-
ны: 3 

Российская история: 
3,5 

Статистика: 3,5 
Российская сло вес-

ность: 3,5 
Практическая часть 

рос. словесности: 3,5 
Немецкия язык: 4 
Го до вое сочинение: 4 
Су мма бал лов — 45,5, 

средний — 3,5 
Поведение: отличное.
Па за кан чэн ні лі цэя Ба-

гу шэ віч у Чар ні га ве пра ца-
ваў у па ла це кры мі наль на га й 

гра ма дзян ска га пра ва. Жыў на 
здым най ква тэ ры ў до ме ней-
ка га Му хі. Той дом не аца леў, 
а ву лі ца Ба гу шэ ві ча ў Чар ні га-
ве — ёсць! І кож ны да пыт лі вы 
чар ні га вец ве дае, што там у дру-
гой па ло ве ХІХ ста год дзя жыў, 
тва рыў і пра ца ваў бу ду чы кла сік 
бе ла рус кай лі та ра ту ры.

По тым па спра вах служ бы 
яго на кі ра ва лі ў Ка на топ: су до-
вым след чым. Скарб у Фран ціш-
ка ма лы, пе ра во зіў у асноў ным 
кні гі ў да рож ным куф ры, а ся род 
іх — спі са ныя ста рон кі вер шаў 
і про зы. На ўкра ін скай, бе ла-
рус кай і поль скай мо вах. Увесь 
асноў ны скарб жа — у га ла ве ды 
ў сэр цы. Мяс цо вы фур ман, пе ра-
но ся чы рэ чы ў пра лёт ку, ка са ву-
рыц ца на пры ез джа га: па адзен-
ні як пан, а па звыч ках — і зу сім 
не пан. Га ра док су стрэў 
яго сон на й абы яка ва. 
Ву лач кі раз бя га лі ся там 
ад цэнт ра кры ва і на-
ўскос. Ні хто й ня чуў аб 
пра ек тах пла на ван ня. 
Два роў — 2177, ка ля 
9 ты сяч жы ха роў. Два 
за во ды, чы гу нач ныя 
май стэр ні. Ка на топ — 
цэнтр хлеб на га ганд лю, 
таму ла вак, дроб ных 
кра мак бы ло шмат: аж 
80. Хар чэў няў –11, за ез-
ных два роў толь кі тры. 
2 ву чы лі шчы, баль ні ца 
на 25 лож ка-мес цаў. Пра 
тое ён спра віў ся за га дзя. 
Зда ва ла ся, ні што там не 
пе ра ме ніць раз ме ра нае 
жыц цё-кі вач: ноч-дзень-
ноч. Але ж як га ра док 
змень ваў ся ў ча се ся мі-
дзён ных кір ма шоў! Ён 
скі даў сон насць, рас-
цві таў, сы паў му зы кай, 
дас ціп ным сло вам. Коль кі 
даб ра зво зі лі ў Ка на топ! Гля-
дзець — не пе ра глядзець. І ганд-
ля вац ца ўме лі: цэ лы спек такль 
ра зы гры ва лі! Ста іць са бе Фран-
ці шак не дзе там ды ўбі рае ў ся бе 
і гул, і го ман, і слоў цы, анек до ты, 

пес ні. Жы выя плы ні на род най 
га вор кі. Шэп ча сам са бе сло ва 
Го га ля: так, дак лад на ўсё “язык 
животворящий, обновляющий-
ся… и что ни сло во — то жем чуг 
или зо ло то!”.

У прад мо ве да кні гі “Дуд ка 
бе ла рус кая” чы та ем вы па ку-
та ва нае: “Брат цы мі лыя, дзе ці 
Зям лі-мат кі ма ей! Вам афя ру-
ю чы пра цу сваю, му шу з ва мі 
па га ва рыць тро хі аб на шай до-
лі-ня до лі, аб на шай баць ка вай 
спрад веч най мо ве, ка то рую мы 
са мі, да і не ад ны мы, а ўсе лю-
дзі цём ныя “му жыц кай” за вуць, 
а за вец ца яна “бе ла рус кай”. Я 
сам ка лісь ду маў, што мо ва на-
ша — “му жыц кая” мо ва, і толь-
кі та го! Але, па зда роў Бо жа 
доб рых люд цоў, як на ву чы лі мя-
не чы таць-пі саць, з той па ры я 
шмат гдзе быў, шмат ча го ві дзеў 
і чы таў: і пра ка наў ся, што мо ва 
на шая ёсць та кая ж люд ская і 
пан ская, як і фран цуз кая, аль бо 
ня мец кая, аль бо ін шая якая…” 

Пра ца ваў Ба гу шэ віч, жы ву-
чы ў Ка на то пе, і над скла дан нем 
бе ла рус ка га слоў ні ка. Пра цу су-
до ва га след ча га вы кон ваў ста-
ран на, і асаб лі ва ў зя мель ных 
цяж бах час цей за ўсё аба ра няў 
му жы коў. Там жа су стрэў і свой 
лёс: мін чан ку Габ ры э лу Мі хай-
лаў ну Шклен нік, сціп лую, вы-
ха ва ную, са збяд не лае шлях ты. 
Увай шло ў яго ны лёс аса біс тае 
шчас це, рас кры ла дзве ры но вая 
Му за ся мей нас ці. Так, ужо не 
ма ла ды: 34 га ды, пры па са дзе. 
У 1874-м і па жа ні лі ся. Праз год 
у сям’і на ра дзі ла ся Кан стан цыя, 
а ў 1881-м сы но чак-ду бо чак Та-
маш. Па на чах сніц ца Фран ціш-
ку Баць каў шчы на, яе ля сы-пе ра-
лес кі, дзе ўсе ліс точ кі “га мо няць 
бе ла рус каю мо вай”, і ра чул кі 
так са ма. “Бо жа ж ты мой! Як там 
пры воль на ды хаць ся род асіл-
каў-ду боў!” Цень ма ці ста іць ка-
ля га ла вы ды пра неш та мо ліц ца.

За пры клад ную служ бу 
меў ён зван не ка ва ле ра ор дэ на 
св. Ста ні сла ва 3-й сту пе ні. А ў 
1876-м быў уз на га ро джа ны ор-
дэ нам Ан ны 3-й сту пе ні, за пі са-
ны ў пры двор ныя да рад цы. Ды 
што яму ўзна га ро ды? Сям’я ма-
рыць пе ра ехаць у род ныя мяс ці-
ны. Усе раз мо вы пра тое — і за 
гар ба тай, і пас ля, і бяс сон ны мі 

на ча мі. А яшчэ ёсць за дум ка: 
вы даць кні гу бе ла рус кіх вер-
шаў.

І вось на рэш це на стаў той 
дзень: ра сій скі цар Аляк сандр 
ІІІ у 1883 го дзе ка ра на ваў ся, і 

па дзея су пра ва джа ла ся ак там 
мі ла сэр нас ці. Но вы цар пра ба-
чае ўсіх апаль ных, бы лых паў-
стан цаў. Для іх на ват ад мыс ло-
вы тэр мін знай шлі: ін сур ген ты. 
Гэ та каб ад роз ні ваць звы чай-
ных бун таў ні коў ад па лі тыч-
ных. (Сло ва ін сур гент па хо дзіць 
ад лац. іnsurgent — па ўста нец. 
Ра ней ін сур ген та мі на зы ва лі 
ўзбро е ныя атра ды гра ма дзян-
ска га на сель ніц тва, якія су-
праць ста яць ула дам. — Рэд.) 
Сям’я Ба гу шэ ві чаў збі ра ец ца ў 
да ро гу. Амаль на двац цаць га-
доў пры ту лі ла Фран ціш ка ўкра-
ін ская зям ля, ба га тая на пес ні, 
ле ген ды й ка за чы дух воль нас ці. 
Па кла ніў ся ёй ў по яс, дзя ку ю чы 
за пры ту лак, бы лы ін сур гент. 
Да рэ чы, і ў Ка на то пе ёсць сён-
ня ву лі ца імя Фран ціш ка Ба гу-
шэ ві ча.

Са ка віц кім днём ў 1884 го дзе 
ста я лі яны на бру ку Віль ні: там, 
дзе ад ша па це лі гім на зіч ныя га ды 
паэ та. У тым го ра дзе цьмя на й 
не ўсвя дом ле на пра бліск ваў яшчэ 
даў ні цяр ніс ты шлях яго, дзе 
кры ла тая тры во га ўва саб ля ла ся 
ў крэ да жыц ця. Ту га моц ная гор-
ла сціс ка ла, да сэр ца пад крад ва-
ла ся: тут быў па ве ша ны Кас тусь. 
Яны агля да лі ся, ледзь ды ха ю чы 
(бо шчас це й ту га ра зам гру дзі пе-
ра паў ня лі), ды ледзь ве ры лі, што 
вяр ну лі ся. І мож на пус каць ка ра-
ні, улад коў ваць ро да вое гняз до 
ў Куш ля нах. Ма рыў Фран ці шак 
па ва зіц ца з грыб ні цай ды га да-
ваць ба ра ві кі на град ках. У тым 
ён быў спец! І яшчэ вы даць свае 
бе ла рус кія вер шы.

З род ных Куш лян Фран ці-
шак пі ша Ада му Кар по ві чу: 
“Жон ка та бе кла ня ец ца й про-
сіць пад ра бяз ны рэ цэпт кал ду-
ноў”. Ні вод ная ж бе ла рус кая 
сям’я не абы хо дзі ла ся без гэ тай 
стра вы! І ў кож ным до ме быў ад-
мет ны рэ цэпт іх га та ван ня. Кля-
ну ся са бе, што зга тую кал ду ны 
па рэ цэп це сва ёй ба бу лі Ма рыі 
Ста ра соц кай.

Гэ та я ўжо стаю ся род ін-
шай эпо хі ды спа сці гаю іс ці-
ну: ці кож ны кла сік вось та кі 
Ча ла век? І коль кі па він на быць 
Ча ла ве ка ў кла сі ку, каб так, як 
Фран ці шак Ба гу шэ віч, лю біць 
му жы ка, яго му жыц кую вы-
дум ку ды яго нае Бо гам да дзе-

нае пра ва га ва рыць на 
мо ве сва іх прод каў. Ба-
чу я най перш Ча ла ве ка з 
вя лі кім сэр цам, а по тым 
ужо — кла сі ка.

Граф скі парк пры-
моўк і за ту жыў: на стае 
раз ві тан ня па ра. А раз-
ві та ем ся мы нена доў га. 
Сю ды хо чац ца вяр нуц-
ца, каб су стрэц ца зноў з 
паэ там, і мо жа пад ба дзё-
рыць яго. Зрэш ты, ці мае 
ён у тым па трэ бу?

На дзядзінцы пры 
цар кве стаіць жабрак і 
кожнаму, хто паклаў яму 
грошыкі, жадае царства 
нябеснага. Звычайна ж 
тым, хто жывы, жадаюць 
зда роўя. Але, магчыма, 
жаб рак мае рацыю… Нам 
са праўды ж ёсць сэнс ду-
маць і пра тое, што пас-
ля сябе пакінем, і за якія 
такія справы патрапім 
туды — альбо не.

СвятланаНовік, 
Чарнігаў – Нежын – Чарнігаў .

Аўтарка сардэчна ўдзячная  
за натхненне Рыгору Васілевічу 

Самойленку ды Аляксандру 
Яўгенавічу Гадзінскаму.

з эпохай

Ф. Багушэвіч з сям’ёй і Ганнай Галяеўскай 
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Францішка Багушэвіча
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КАРЫСНЫ ДОСВЕД

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

Кі ры ла Ту раў скі на До не
Бе ла ру сам па ўсім све це бу дзе ці ка ва 

да ве дац ца: гэ ты год на До не пра хо дзіць 
пад зна кам зна ка мі та га на ша га зем ля ка, 
ус ход не сла вян ска га асвет ні ка XІІ ста-
год дзя Кі ры лы Ту раў ска га. Свя точ ная 
ак цыя ла дзі ла ся ў плы ні гэ та га ду хоў на-
га ру ху, прай шла 22 лю та га: на пя рэ дад ні 
Дня аба рон цаў Ай чы ны. У ча се ім прэ-
зы вя ла ся за ці каў ле ная раз мо ва пра тыя 
злуч альныя ніт кі, што па яд ноў ва юць 
роз ныя эпо хі, роз ныя на ро ды, пра вя лі-
кую ўза е ма су вязь, зда ва ла ся б, роз ных 
па дзей.

Іні цы я та рам твор чай су стрэ чы стаў 
жы хар ху та ра Па га рэ лаў Ва сі лій Лук’ я-
наў, які, пі шуць ра сій скія СМІ, пе ра ўтва-
рыў сваё ро да вае па се лі шча ў са праўд ны 
між на род ны ту рыс тыч ны цэнтр. Да рэ-
чы, у 2001 го дзе сам Па тры ярх Мас коў-
скі ды ўсяе Ру сі Алек сій ІІ да ве даў ся пра 
іні цы я ты ву рас таў ча ніна і даў даб ра сла-
вен не на бу даў ніц тва ў Па га рэ ла ве Ду-
хоў на-па тры я тыч на га комп лек су “Сло ва 
пра па ход Іга раў”. Для ўдзе лу ў ім прэ зе 
пры еха лі сяб ры, ак ты віс ты Са ю за бе ла-
ру саў До ну. Гэ та Ула дзі мір Бан цэ віч — 
кі раў нік су пол кі, экс перт па бе ла рус кай 
эт на куль ту ры й су вя зях з Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь, да та го ж рэ дак тар лі та ра тур-
на-ін фар ма цый на га вес ні ка “Кі ры ла Ту-
раў скі й наш час”. Пры еха лі яшчэ Ала 
Івах нен ка — вы ка наў чы ды рэк тар эт на-
куль тур ных пра ек таў суполкі бе ла ру саў 
До на, Мі ка лай Са ла но віч — пісь мен нік, 
экс перт па бе ла рус кай эт на куль ту ры на 
До не, Ала Та ра са ва — на мес ні ца кі раў-
ні цы ан самб ля “Сла вя ноч ка”.

У ча се ім прэзы на ба зе Дома куль ту-
ры імя Кі ры лы Ту раў ска га прай шло ад-
крыц цё Свят лі цы мас тац тваў “Ка я ла”. 
Найбольшая ўва га ў гурт ках, якія ства-
ра юц ца пры Свят лі цы, бу дзе на да вац ца 
мас тац ка му сло ву, пе сен на му, ха ра во му, 
тан ца валь на му й тэ ат раль на му май стэр-
ствам, вы яў лен чай твор час ці, на род ным 
ра мёст вам.

Прэ зен та ва ла ся так са ма — ужо з кан-
цэр там! — твор чае аб’ яд нан не на род най 
куль тур най тра ды цыі “Ка я ла”, ство ра нае 
на ба зе ДК. Быў яшчэ да дзе ны па ча так 
Му зей на му фон ду, а так са ма экс па зі цыі, 
пры све ча най асвет ні ку Кі ры лу Ту раў-
ска му. “Мы ўра чыс та пе рад алі ад бе ла-
ру саў До на ў дар Па га рэ лаў ска му ДК імя 
Кі ры лы Ту раў ска га каш тоў ную рэч: ка-

мен ную час цін ку плін фы, — на пі саў нам 
Ула дзі мір Бан цэ віч. — Яна вель мі шмат 
маг ла б рас ка заць, ка лі б толь кі ўме ла га-
ва рыць! Бо ўзя та бы ла на мі ў ча се экс пе-
ды цыі летам 2018 з Ту раў ска га рас ко пу 
пра ва слаў на га хра ма ХІ ІІ ста год дзя. Ён 
у свой час, як сцвяр джа юць ар хе о ла гі, 
па цяр пеў ад моц на га зем ля тру су. Больш 
та го, мы да ве да лі ся: гэ ты ма тэ ры ял, які 
вы ка рыс тоў ваў ся та ды пры бу даў ніц тве 
хра ма, быў пры ве зе ны ў Ту раў з самой 
Ві зан тыі!” 

Бе ла ру сы пе рад алі яшчэ ў па да ру нак 
ху та ра нам-па га рэ лаў цам з Беларусі, ад 
Ту раў ска га края знаў ча га му зея, вя лі-
кі, ма ляў ні чы аль бом “Ту раў ская рап-
со дыя”. Вы дан не рас каз вае пра  зям лю 
Ту раў скую і яе свя ты ні. Аў тар-укла-
даль нік яго — Ула дзі мір Гаў ры ло віч, 
стар шы ня Го мель ска га ад дзя лен ня Са-
ю за пісь мен ні каў Бе ла  ру сі.

Ад дзі ця ча га твор ча га аб’ яд нан ня 
“На шчад кі — Потомки” імя Кі ры лы Ту-
раў ска га, а так са ма Са ю за бе ла ру саў До-
на ў экс па зі цыю пе ра да дзе на дэ ка ра тыў-
нае па но “Па ход кня зя Іга ра”. Яго зра біў 
Да ні ла Бан цэ віч — унук кі раў ні ка бе ла-
рус кай су пол кі, ву чань 87-й шко лы Рас-
то ва-на-До не.

У ча се ім прэ зы бы ло па цвер джа на, 
што Ме ма ран дум па ажыц цяў лен ні пра-
ек та “Кі ры ла Ту раў скі й на ша час” пад-
трым лі вае шэ раг ар га ні за цый, уста ноў. 
У іх лі ку — Рас тоў ская Вол га дан ская 
епар хія, Ад дзя лен не ў Рас то ве-на-До не 
Па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі, Го мель скае 
ад дзя лен не Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-

ру сі, ад мі ніст ра цыя Жыт ка віц ка га ра ё-
на Го мель шчы ны (Бе ла русь), Ту раў скі 
края знаў чы му зей, ад мі ніст ра цыя Бе ла-
ка літ він ска га ра ё на ды Бе ла ка літ він скі 
края знаў чы му зей, а яшчэ аса цы я цыя 
“Наш мир”, Са юз бе ла ру саў До ну, Да-
нская дзяр жаў ная пуб ліч ная біб лі я тэ ка.

Сён ня, лі чыць Ула дзі мір Бан цэ віч, 
мож на сме ла сцвяр джаць: пра віль ны мі, 
свое ча со вы мі, ду хоў на вы ве ра ны мі бы лі 
на ма ган ні эн ту зі яс таў, якія з пад трым-
кай мяс цо вых улад змаг лі ўша на ваць 
імя Кі ры лы Ту раў ска га на До не. “Вя лі кі 
сла вян скі асвет нік Кі ры ла Ту раў скі стаў 
ня бес ным за ступ ні кам да нско га ху та ра 
Па га рэ лаў — та го мес ца, дзе раць кня-

зя Іга ра ва зма га ла ся з по лаў ца мі ў ХІІ 
ста год дзі, як пра тое на пі са на ў зна ка мі-
тым “Сло ве пра па ход Іга раў”, — га во-
рыць Ула дзі мір Бан цэ віч. — І вось гэ тае 
за ступ ніц тва ней кім дзі вос ным чы нам 
пры ад кры вае ў сэр цах ху та ран цаў пры-
ха ва ныя твор чыя здоль нас ці! Вось та му 
і ўз нік ла, на бі рае моц, ні бы жы вая кры-
ні ца, вель мі ці ка вае твор ча-асвет ніц кае 
аб’ яд нан не “Ка я ла”. Наз ва ж яго “вы ця-
кае” з ста ра жыт най наз вы мяс цо вай ра кі, 
на якой ад бы ла ся біт ва”.

Ула дзі мір Бан цэ віч на га даў, што на 
ху та ры ёсць і Дом куль ту ры, які но сіць 
імя асвет ні ка, біб лі я тэ ка імя Кі ры лы Ту-
раў ска га. Наш зям ляк мае вялікую на-
дзею, што з ча сам твор чая су пол ка “Ка-
я ла” ста не на род ным ан самб лем, у якім 
рус кія з бе ла ру са мі будуць ра зам зай мац-
ца твор час цю, тым са мым зма цоў ва ю чы, 
па глыб ля ю чы даў няе сяб роў ства па між 
на ро да мі.

Ка лі тэкст ужо быў га то вы да дру ку, 
Ула дзі мір Бан цэ віч па ве да міў, што кі руе 
су пол кай “Ка я ла” Вік то рыя Ста шчэн-
ка — за гад чы ца До ма куль ту ры. Ця пер у 
аб’ яд нан ні — амаль 20 ама та раў на род-
най твор час ці, у тым лі ку й за гад чы ца 
мяс цо вай біб лі я тэ кі На тал ля Каст рыц кая. 
За слу гоў вае па ва гі, што ад мі ніст ра цыя 
Бе ла ка літ він ска га ра ё на, якой кі руе Воль-
га Мель ні ка ва, ад са ма га па чат ку вель мі 
ўваж лі ва па ста ві ла ся да пра ек таў па ўша-
на ван ні Кі ры лы Ту раў ска га на До не. У 
пры ват нас ці бы лі вы дзе ле ны срод кі на 
ра монт і рэ кан струк цыю До ма куль ту ры 
на ху та ры Па га рэ лаў, а ця пер за куп ле ны 
но выя сцэ ніч ныя кас цю мы для самадзей-
ных артыстаў су пол кі “Ка я ла”.

ІванЖдановіч

На ху та ра Па га рэ лаў, што ў Бе ла ка літ він скім ра ё не Рас тоў скай воб лас ці, мяс цо вы Дом куль ту ры но сіць імя 
Кі ры лы Ту раў ска га. Там і пра хо дзі ла эт на куль тур ная свя точ ная ак цыя “Кі ры ла Ту раў скі і наш час”.

Удзельнікі акцыі “Кі ры ла Ту раў скі і наш час”

Даніла Банцэвіч
Дэ ка ра тыў нае па но  
“Па ход кня зя Іга ра”

Ра зам ляцім да зор
Но выя пе ра кла ды вер шаў 
Мак сі ма Баг да но ві ча ды 
Мак сі ма Тан ка на серб скую 
мо ву здзейс ні ла Да яна  
Ла за ра віч: яны вый шлі  
ў ча со пі се “Зор ны шлях”

Да яну Ла за ра віч, ма ла дую 
серб скую пе ра клад чы цу, доб ра 
ве да юць у Бе ла ру сі як апан та-
на га пра па ган дыс та бе ла рус кай 
лі та ра ту ры. Пра тое пі шуць у 
бе ла рус кім дру ку, яна — час ты 
госць у Мін ску.

Но вы твор чы пра ект спа-
да ры ні Да яны — пуб лі ка цыі 
пе ра кла даў бе ла рус кай паэ зіі 
для ча со пі са “Зор ны шлях”. У 
№18 у 2019 го дзе на дру ка ва ны 
яе пе ра кла ды паэ зіі кла сі ка бе-
ла рус кай лі та ра ту ры Мак сі ма 
Баг да но ві ча й на род на га паэ та 
Бе ла ру сі Мак сі ма Тан ка. Пад-
бор цы пе ра кла даў тво раў Мак-
сі ма Тан ка па пя рэд ні чае не вя лі-

кі бія гра фіч ны ар ты кул Кі ры ла 
Ла дуць кі. Бу дзем спа дзя вац ца, 
што блі жэй шым ча сам серб скі 
ча со піс “Зор ны шлях” на дру куе 
так са ма й тво ры ін шых бе ла рус-
кіх паэ таў у пе ра кла дах Да яны 
Ла за ра віч.

Шчы рая, за ці каў ле ная ўва га 
Да яны Ла за ра віч да бе ла рус кай 
паэ зіі ўраж вае і, не су мнен на, 
вар тая вы со кай ад зна кі ў Бе-
ла ру сі. Сва ёй пе ра клад чыц кай 
дзей нас цю Да яна Ла за ра віч 
ума цоў вае мост друж бы як па-
між бе ла рус кай ды серб скай 
на цы я наль ны мі лі та ра ту ра-
мі, так і па між бе ла рус кай ды 
серб скай куль ту ра мі, па між 
на шы мі кра і на мі.  Як вядома, 
сяброўка Беларусі  з Сербіі 
атрымала ступень магістра на 
філалагічным факультэце ў 
Бялградзе. Магістарская пра-
ца: “Бібліяграфія перакладаў з 

сербскай на беларускую і з бе-
ларускай на сербскую мову”.

У спа да ры ні Да яны ёсць 
сяб роў ская пад трым ка ў ася-
род дзі бе ла рус кіх лі та ра та раў. 
Каш тоў ныя кан суль та цыі ма ла-
дой пе ра клад чы цы дае Іван Ча-
ро та — яе руп лі вы па ма га ты ў 

за сва ен ні бе ла рус кай лі та ра ту-
ры, док тар фі ла ла гіч ных на вук, 
пра фе сар. Як вя до ма, і сам Іван 
Аляк се е віч ней ма вер на шмат 
зра біў, ро біць дзе ля раз віц ця 
бе ла рус ка-серб скіх лі та ра тур-
ных су вя зяў.

СяргейШычко

ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР Адрэдакцыі.
Рых ту ю чы на тат ку да дру ку, мы спі са лі ся па элект рон най по шце 

з Да янай Ла за ра віч. Яна ўдак лад ні ла, што наз ва ча со пі са “Зор ны 
шлях” у ары гі на ле, па-серб ску пі шац ца так: “Звездани ко лод вор”. 
На га да ла, што пас ля та го, як па ба чы лі свет яе но выя пе ра кла ды 
вер шаў Мак сі ма Баг да но ві ча ды Мак сі ма Тан ка, яна па спе ла шмат 
ча го ін ша га зра біць: “У мя не вы йшлі збор ні кі паэ зіі Але ся Ба да ка і 
Свят ла ны Бы ка вай, бы ло 10 пуб лі ка цый у роз ных ча со пі сах”.

Да яна Ла за ра віч (Dajana Lazarevіc) на ра дзі ла ся 12 са ка ві ка 
1993 го да ў го ра дзе Ша бац у Сер біі. Яна 
пісь мен ні ца й пе ра клад чы ца, аў тар трох 
збор ні каў паэ зіі, ра ма на. Вя до ма ж, і пе-
ра клад чыц кая твор чая ак тыў насць спа-
да ры ні Да яны, якая жы ве ў Бялг ра дзе, 
толь кі на ка рысць бе ла рус ка-серб ска му 
сяб роў ству. На га да ем, што Да яна — ву-
ча ні ца ад на го з мін скіх вы клад чы каў, 
які не ка то ры час меў ста тус “за меж на га 
лек та ра” ў Бялг рад скім уні вер сі тэ це (гл.: 
“Серб скія ўра жан ні Мі кі ты Су прун чу-

ка” — ГР, 17.12.2019). 

Даяна Лазаравіч

Кніга С. Быкавай
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Мы па мя та ем той тра гіч ны 
дзень з гіс то рыі Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, ка лі зні шча на 
бы ла кар ні ка мі, спа ле на ра зам 
з людзь мі вя до мая па ўсім све це 
бе ла рус кая вёс ка Ха тынь. Чуй-
ныя сэр цы ад чу ва юць і сён ня 
той боль, а Зва ны Ха ты ні чут-
ныя й на Бран шчы не.

Як вя до ма, Ха тынь пас ля вай-
ны не ад ра дзі ла ся, ста ла Ме ма ры-
я лам — ма гут ным сім ва лам “вог-
нен ных вё сак”, сім ва лам па мя ці 
пра ты ся чы спа ле ных кар ні ка мі 
ў вай ну бе ла рус кіх па се лі шчаў. 
Ця пер мы рых ту ем ся ад зна чаць 
75-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі са-
вец ка га на ро да над фа шысц кай 
Гер ма ні яй. Згад ва ем не толь кі 
ра дасць пе ра мог, але й боль ве-
лі зар ных страт. На ро ды Бе ла ру сі 
ды Ра сіі па яд ноў вае як су мес ная 
пе ра мо га над на цыс та мі, так і 
тра гіч ныя па дзеі ва ен на га ча су. 
У тым лі ку да та-боль: 22 са ка ві-
ка 1943 го да. Та ды кар ны атрад 
зні шчыў на Мін шчы не, у Ла гой-
скім ра ё не, вёс ку Ха тынь. Пры 
кар най апе ра цыі 149 жы ха роў, у 
тым лі ку 75 дзя цей, бы лі спа ле-
ныя жы вы мі. Уся го па Бе ла ру сі з 
9200 на се ле ных пунк таў, раз бу-
ра ных ці спа ле ных нем ца мі ды іх 
па ма га ты мі роз ных на цы я наль-
нас цяў, у тым лі ку й здрад ні ка-
мі з тэ ры то рыі СССР, 5295 бы лі 
зні шча ны ра зам з усімі ці част-
кай жы ха роў. Лёс Ха ты ні па дзя-
лі лі 186 вё сак: сцёр тыя во ра га мі 
з тва ру зям лі, яны не ад ра дзі лі ся 
ў пас ля ва ен ны час.

Жорст кая праў да пра тых, 
хто па ліў Ха тынь, ста ла ўдак лад-

няц ца, ка лі ад крыў ся ме ма ры ял. 
Бе ла рус кія на ву коў цы, іх ра-
сій скія ка ле гі шмат на ма ган няў 
пры кла лі, каб як ма га дак лад ней 
уста на віць: хто бы лі тыя зла чын-
цы. (Пра тое пі са ла на ша га зе та: 
“Зво няць зва ны Ха ты ні” — ГР, 
29.03.2018. — Рэд.) Менш ве-
да юць сён ня лю дзі, што Ха тынь 

па дзя лі ла лёс вёс кі Ха цунь з ра-
сій скай Бран шчы ны. Яна так-
са ма бы ла спа ле ная кар ні ка мі, 
пры чым яшчэ ра ней: 25 каст рыч-
ні ка 1941 го да. І яе 318 мір ных 
жы ха роў кар ні кі зні шчы лі. Уся-
го ж у ча се вай ны на Бран шчы не 
ад во ра гаў па цяр пе ла больш за 
1000 вё сак, дзя сят кі бы лі спа ле-

ны. Зга да ем іх наз вы па-рус ку: 
Ре чеч ка, Се мен цы, Мат ре нов ка, 
Бе жань, Бе рес ток, Го рел ко во, Бо-
рисово, Упру сы, Ма ма ёв ка, Пара-
сочки, Бе ле во ды мно гія ін шыя.

На мес цы зні шча ных Ха ты ні 
ды Хацуні ўз ве дзе ны ме ма ры-
яль ныя комп лек сы: як пом ні кі 
ўсім зні шча ным вёс кам Бе ла ру-
сі ды Ра сіі. Гэ тыя свя тыя мес цы 
час та на вед ва юць жы ха ры Бе-
ла ру сі, Ра сіі, мно гіх ін шых кра-
ін. У 2018 го дзе ў ча се па тры я-
тыч на га аў та пра бе гу па мес цах 
ба я вой сла вы, які ар га ні за ва лі 
бе ла ру сы Бран шчы ны й Сма-
лен шчы ны, зям ля з Ха цу ні бы ла 
да стаў ле на ў Ха тынь. 

Вар та да даць, што на ша Бе ла-
рус кае зям ляц тва ла дзіць па езд кі 
бран скай мо ла дзі ў Ха тынь. Ёсць 
у нас і та кая тра ды цыя: у дзень 
тра ге дый (як ха тын скай, так і ха-
цунь скай) ус кла даць квет кі да 
пом ні ка ў Ха цу ні. Вось і ня даў-
на, 22 са ка ві ка 2020 го да, дэ ле-
га цыя зям ляц тва з удзе лам гас-
цей з Го ме ля ў дзень зні шчэн ня 

Ха ты ні на ве да ла Ме ма ры яль ны 
комп лекс “Ха цунь”. Мы, сяб ры 
зям ляц тва, ус кла лі квет кі на плі-
ты ме ма ры я ла, хві лі най маў чан-
ня ўша на ва лі па мяць ах вяр. У 
ак цыі Па мя ці ра зам са мной паў-
дзель ні ча лі ад зям ляц тва Юры 
Ма джа раў, Іван Іва ніш ка, Сяр гей 
Сця пу ра, Юры Мар ке віч, Сяр гей 
Ша педзь ка, Дзміт ры Борд.

Ха тынь і Ха цунь — вёс кі-га-
рот ні цы, вёс кі-сёст ры з ад ноль-
ка ва тра гіч ным лё сам. На ват 
наз вы ў іх су гуч ныя. Па мяць 
пра вай ну, пра вя лі кую ца ну пе-
ра мо гі па яд ноў вае брац кія на ро-
ды. Вось якія рад кі ёсць у вер-
шы жур на ліс та, пісь мен ні ка з 
Бран ска (яко га ўжо ня ма з на мі) 
Аляк санд ра Ме хе да ва: “Вскипа-
ет в жилах со рок пер вый год,/ И 
над де рев ней рус скою тан цу-
ет/ Весь в пламени кро ва вом 
хо ро вод./ Ха цунь моя, Ха цунь, 
сест ра Хатыни!” 

МікалайГоласаў, 
кі раў нік Бе ла рус ка га 

зям ляц тва на Бран шчы не 

ВАХТА ПАМЯЦІ
НЕЛЬГА ЗАБЫЦЬ!

Ха цунь — ра сій ская сяст ра Ха ты ні
Бе ла рус кае зям ляц тва ў Бран ску, гос ці з Го ме ля 22 са ка ві ка — у дзень, ка лі кар ні кі спа лі лі Ха тынь —
ус кла лі квет кі ў па мяць пра ня він ных ах вяр вай ны на Ме ма ры яль ным комп лек се “Ха цунь”

Ма літ ва ў еў па та рый скім хра ме
Па за мо ве сяб роў су пол кі  
“Крым — Бе ла русь”  
у хра ме апост ала Анд рэя 
Пер ша зва на га, які бу ду ец ца 
ў Еў па то рыі, протаіерэй  
Аляк сандр ад слу жыў  
па ні хі ду аб су па ка ен ні ду-
шаў зга рэ лых жы вы мі ў аг ні 
ах вя раў тра ге дыі ў Ха ты ні

Слуш на ска заў па эт Ро берт 
Раж дзест вен скі: па мяць — гэ-
та тое, што па трэб на жы вым... 
А вось для ча го па трэб на? Маг-
чы ма, каб збе раг чы най каш тоў-
ную для жыц ця на Зям лі по вязь 
ча соў. Пе ра ем насць па ка лен-
няў. Каб ад чу ваць ся бе жы вою 
час цін кай Су све ту, праз якую 
ней кім не ве ра год ным чы нам 
віб ру юць, па яд ноў ва юц ца ў 
бес пе ра пын нае Жыц цё мі ну лае, 
су час насць і бу ду чы ня. А жыц-
цё ж якое крох кае!.. Ка ра на ві-
рус у чар го вы раз нам пра тое 
на гад вае. Быў ча ла век — і ня ма. 
Ну хі ба ж мы змо жам адо лець 
гэ тае лі ха, не ўзяў шы ве лі зар ны 
до свед па пя рэд ні каў у ба раць бе 
з во ра гам, які ня бач ны прос тым 
во кам, з эпі дэ мі я мі? Ка му хо-
чац ца стра ціць та кую “па мяць 
прод каў” ды па спра ба ваць усё 
спа чат ку?

На ша па мяць пра вай ну — 
так са ма каш тоў ны су поль ны до-
свед, “са цы яль ны іму ні тэт”. Які, 

на жаль, зні жа ец ца ў ча ла ве чай 
гра ма дзе, ка лі сы хо дзяць “ва-
ен ныя” па ка лен ні. Не ка то рым 
ча ла ве ка па доб ным іс то там, што 
па роз ных пры чы нах стра ці лі ра-
зум ныя ары ен ці ры ў пра сто ры й 
ча се, па да юц ца на ват смеш ны мі 
сло вы-ма літ вы сён няш ніх бе ла-
рус кіх ба бу лек: “Толь кі б не бы-
ло вай ны!” О, Бо жа мі лас ці вы, 
ура зу мі ж ты іх! Ну хоць у жу-
дас ным сне пе ра ня сі ту ды, “где 
рань ше вста ва ла зем ля на ды-
бы”, дзе кож ны трэ ці з Бе ла рус-
ка га ма це ры ка за стаў ся на заў сё-
ды. Па мі ра лі ад го ла ду, ад ран, 
зга ра лі жыў цом у аг ні, раз ля та-
лі ся ўшчэнт ад вы бу хаў бомб і 
сна ра даў, зні ка лі пад гу се ні ца мі 
тан каў, на ва ро жых шты ках за-
хлы на лі ся ў кры ві, за мяр за лі ў 
ба ло тах… А коль кі за руб ца ва на-
га бо лю ня суць у сва іх сэр цах па 
гэ ты час ве тэ ра ны, свед кі вай ны, 
дзе ці з та го лі ха лец ця!

З ма лен ства жы ве па мяць 
пра мі ну лую вай ну ў кры ві го-
мель скай пас ля ва ен най дзяў-
чын кі Дзі ны Шаў чэн кі. Бо яна 
ж — дач ка фран та ві ка. Дзі на 
Рыгораўна, жы ву чы ў крым скай 
Еў па то рыі, са бра ла ў су пол ку ве-
тэ ра наў, якія вы зва ля лі Бе ла русь 
у 1943–44 га дах. Іх на ват за пра-
сі лі на Дзень Вы зва лен ня ле там 
2007-га ў Мінск. Яны ўдзель ні-

ча лі ў свя точ ных ура чыс тас цях. 
Та ды ж, 4 лі пе ня, крым скія гос ці 
на ве да лі й Ха тынь. Дзі на Шаў-
чэн ка зра бі ла там каш тоў ныя 
фо та здым кі. Ця пер пад рых та ва-
ла да дру ку кні гу, част ка якой — 
гэ та як раз фо та аль бом з той 
не за быў най па езд кі.

“Зво няць зва ны Ха ты ні” — 
пад та кою наз вай пла на ва ла 
Дзі на Шаў чэн ка з ад на дум ца-
мі пра вес ці Дзень па мя ці ах вяр 
Ха ты ні. 77 га доў та му ад бы-
ла ся тра ге дыя. Ха це лі са брац-
ца 22 са ка ві ка ў Цэнт раль-
най га рад ской біб лі я тэ цы імя  
А.С. Пуш кі на, па ка заць да ку-
мен таль ны фільм пра Ха тынь, 
склас ці Бу кет па мя ці, пра вес-
ці мі ну ту маў чан ня. За пра ша лі 
ўжо прад стаў ні коў ін шых на-
цы я наль на-куль тур ных су по лак 
го ра да, гра мад скас ці. Рых та ва-
ла ся прэм’ е ра пес ні “Ха тынь” 
(му зы ка Аляк санд ра Вай тэн кі, 
сло вы Ге на дзя Це мі ча ва), збі ра-
лі ся зна ё міць удзель ні каў Дня 
па мя ці з фо та здым ка мі — ты мі, 
з Ха ты ні. Ад нак усе ма са выя 
ме ра пры ем ствы ў су вя зі з эпі-
дэ мі яй ка ра на ві ру са ў го ра дзе 
ад мя ні лі.

Як быць? Вый сце — знай-
шлі, па чаў шы пе ра мо вы з прад-
стаў ні ка мі царк вы. Мяс цо вая 
бе ла рус кая на цы я наль на-куль-

тур ная аў та но мія 
“Крым — Бе ла-
русь” за мо ві ла па-
ні хі ду аб су па ка ен-
ні ду шаў зга рэ лых 
жы вы мі ў аг ні ах-
вя раў тра ге дыі ў 
Ха ты ні. Пра вёў яе 
ра ні цой у ча со вай 
царк ве пры хра ме 
апост ала Анд рэя Пер ша зва на-
га, які бу ду ец ца ў Еў па то рыі, 
про та і е рэй Аляк сандр (Двор ні-
каў) — бла га чын ны Еў па та рый-
скай цар коў най акру гі Сім фе-
ро паль скай і Крым скай епар хіі. 
“Прай шло ўсё, як і спла на ва лі 
на пя рэд ні, — на пі са ла ў рэ дак-
цыю Дзі на Шаў чэн ка. — Пе-
рад па ні хі дай са бра лі мы Бу кет 
па мя ці з гваз дзі коў ды ін шых 
кве так, пе рад алі яго ў храм. 
Зра бі лі ах вя ра ван не й на бу даў-
ніц тва. Ка лі прай шла па ні хі да, 
то ай цец Аляк сандр звяр нуў ся 
да ўсіх пры ха джан з пра нік-
лі вым ка зан нем пра ах вя раў 
Ха ты ні. Сло вы яго нас вель мі 
ўра зі лі. Пас ля мы ўсе пай шлі на 
ме ма ры ял “Крас ная Гор ка”: там 
не да лё ка. Пры чым комп лекс 
той збу да ва ны ў па мяць пра мір-
ных жы ха роў Еў па то рыі, якія 
за гі ну лі ў Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну. Там і спя ваў Аляк сандр 
Краў чан ка пес ню “Ха тынь”. 

Кам па зі тар Аляк сандр Вай тэн-
ка быў з на мі, пе ра даў мне за піс 
пес ні на ад ным кам пакт-дыс ку, 
на дру гім — так зва ную мі ну-
соў ку без слоў, но ты му зы кі, 
сло вы пес ні. Дыс кі, а так са ма 
фо та здым кі, зроб ле ныя ў ча се 
на вед ван ня Ха ты ні ве тэ ра на мі 
Еў па то рыі, мы ад пра вім пош-
тай ды рэк цыі Ме ма ры яль на га 
комп лек су “Ха тынь”. Спа дзя-
ем ся, па да рун кі зой муць там 
на леж нае мес ца”.

Яшчэ, па сло вах Дзі ны Шаў-
чэн кі, у па сыл ку па кла дуць гра-
фіч ны твор мас тач кі-бе ла рус кі 
Але ны Прынь “Тра ге дыя Ха ты-
ні”. Ці ка ва, што ў той жа дзень 
і бе ла рус кая су пол ка па да ру нак 
атры ма ла. Пен сі я нер ка Ва лян-
ці на Іо сі фаў на Квіт ко ва па да-
ры ла кні гу “Ха тынь”, вы да-
дзе ную ў Мін ску ў 1976 го дзе: 
на вед ва ла ў 70-х ме ма ры ял — 
там і ку пі ла на па мяць.

ІванІванаў

СТАН ДУШЫ

Беларусы Бранска на Мемарыяльным комплексе “Хацунь”

Такім будзе еўпатарыйскі храм апостала 
Андрэя Першазванага

ДаведкаГР.У тэкс це “Зво няць зва ны Ха ты ні” (ГР, 29.03 2018) 
рас ка зваец ца аб прэс-кан фе рэн цыі бе ла рус кіх на ву коў цаў, ёсць та кі 
аб зац: “Вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік На цы я наль на га ар хі ва Бе ла-
ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук Вя ча слаў Се ля мя нёў прэ зен та-
ваў збор нік да ку мен таў і ма тэ ры я лаў “Ха тынь. Тра ге дыя і па мяць”. 
У ім са бра ны ўсе зной дзе ныя на сён няш ні дзень да ку мен ты па зні-
шчэн ні Ха ты ні. “Гэ тыя да ку мен ты да юць поў ную кар ці ну па дзей 
на пя рэ дад ні тра ге дыі, — ад зна чыў Вя ча слаў Дзміт равіч. — Част ка 
да ку мен таў нам бы ла пра да стаў ле на вя до мы мі ра сій скі мі гіс то ры-
ка мі Дзміт ры ем Жу ка вым ды Іва нам Коў ту нам, якім па шчас ці ла ў 
ар хі вах ЗША вы явіць да ня сен не обер лей тэ нан та Аб вэ ра Ган са Ваг-
не ра аб зні шчэн ні Ха ты ні. Ра ней жа мы не ве да лі, які з ба таль ё наў 
пры маў удзел у са мым агід ным зла чын стве су праць ча ла веч нас ці”. 
Да ня сен ні ня мец ка га пад пал коў ні ка ўтрым лі ва юць вест кі пра тое, 

што ў апе ра цыі ўдзель ні ча ла ня мец кая ро та. “Гэ та ж азна чае ад но: 
у зні шчэн ні Ха ты ні пры ма лі ўдзел чыс та кроў ныя нем цы, — ро біць 
асаб лі вы ак цэнт гіс то рык. — І гэ та вель мі важ на ве даць. Ка лі не 
бы ло на ру ках ар хіў ных да ку мен таў, то ў тым зла чын стве “ня доб-
ра сум лен ныя гіс то ры кі” з-за роз ных аб ста ві наў, перш за ўсё па лі-
тыч ных, спра ба ва лі аб ві на ва ціць ка го за ўгод на: укра ін цаў, па ля каў 
і на ват бе ла ру саў. Дык вось: Ха тынь спа лі лі вой скі СС. Проз ві шча 
гес та паў ска га ге не ра ла, гіт ле раў ска га ка та Ха ты ні — Ос кар Па уль 
Дзір ле ван гер. Гэ та ён аса біс та ад да ваў за гад на зні шчэн не вёс кі ра-
зам з яе жы ха ра мі. Пры чым гэ та да лё ка не адзі нае яго зла чын ства. 
Ня ма ла бяз він най кры ві прос тых мір ных жы ха роў пра ліў Дзір ле-
ван гер і ў ін шых ра ё нах і аб лас цях Бе ла ру сі, ад да ючы за га ды на 
ма са выя кры ва выя ак цыі — у са мім Ла гой ску, Сма ля ві чах ды ў ін-
шых мес цах”.
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Ка жуць, апош нія з ро ду Ба-

гу шэ ві чаў з’е ха лі ў свет без ані-
я кіх рэ чаў. Схрон быў та ды ў 
або ры. Па вод ле апо ве даў свед-
каў, ве цер га няў спі са ныя ліс ты 
па куш лян скіх ва ко лі цах. Мо жа, 
гэ та й бы лі тво ры Фран ціш ка…

Ба гу шэ ві чаў ская ся дзі ба — 
ты по вы ўзор шля хец кай ся дзі-
бы XІX ста год дзя, тым і пры-
цяг вае кі не ма та гра фіс таў. Га доў 
шэсць та му зды ма лі тут ад ну з 
се рый зна ка мі та га кі на філь ма 
“Снай пер”. Мяс ці ны ў бе ла рус-
кай глы бін цы ні бы й не кра нуў 
час. А за ся дзі бай — ста ра жыт ны 
парк з ма гут ны мі дрэ ва мі, у якім 
лёг ка ды ха ец ца й цу доў на пі шац-
ца. Тут лёг ка ўя віць са бе, як вы-
гля даў ра ней шля хец кі двор. А 
мет раў за 800 от ха ты ля жыць 
ва лун, які Фран ці шак вы ка рыс-
тоў ваў як схрон для за ха ван ня 
ру ка пі саў. Пас ля смер ці паэ та 
яго ныя сяб ры вы бі лі на ва лу не 
над піс: “Па мя ці Ма цея Бу рач ка. 
1900 г.”.

Шля хі-да ро гі 
Па эт-зма гар дру ка ваў свае 

тво ры пад псеў да ні мам Ма цей 

Бу ра чок. “Не па кі дай це ж мо вы 
на шай бе ла рус кай, каб не ўмёр-
лі!” — за клі каў су пля мен ні каў. 
Род ную мо ву на зы ваў “адзе жай 
ду шы” й лі чыў ад ной з га лоў-
ных ад мет ных ры саў на ро да.

На ро джа ны быў Фран ці-
шак у фaльвapкy Свіpaны пaд 
Віль няй (ця пер — Svіronys аль-
бо Svіronіs, гэ та Віль нюс кі ра-
ён Літ вы) у сям’і нeзaмoжнaй 
мяcцoвaй шляxты 21 (9) caкaвікa 
1840 гoдa. Рос у Кyшлянах — 
нeвялікім cпaдчынным мaёнтку 
Ашмянcкaгa пaвeтa (цяпep 
Смapгoнcкі paён). (Ча му ж на-
ра дзіў ся ў Сві ра нах? У ін тэр-
нэ це зна хо дзім пад каз ку: па ба-
чыў ён свет у сям’і Ка зі ме жа 
Ба гу шэ ві ча ды Кан стан цыі з 
ро да Га лаў ня, а Сві ра ны та ды 
на ле жа лі Га лаў ням. У Сві ра-
нах жа да Ба гу шэ ві чаў на гэ ты 
свет прый шлі амаль усе дзе ці: 
Ула дзі слаў (1835), Анас та зы й 
На рцыз (абод ва 1836), Ган на 
(1838), Ва ляр’ ян (1841). Ці ка ва, 
што пра ся лян тых мяс ці наў, у 
Ру кой нен скай во лас ці, ра сій скія 

да след чы кі ў 1878 го дзе за пі са-
лі яск ра вае на зі ран не: “Го во рят 
белорусским наречием, но при 
встре че со шлях тою и ксендзами 
имеют поползновение говорить 
ло ма ным польским язы ком”. 
Пэў на ж, поль ская мо ва лі чы ла-
ся там пан скаю, а бе ла рус кая — 
прос таю, му жыц каю, та му яе й 
са ро ме лі ся. — Рэд.) 

Рос бу ду чы па эт у ася род дзі, 
бліз кім да ся лян ска га. З Куш-
ля наў па ехаў ву чыц ца ў Ві лен-
скую гім на зію й па спя хо ва яе 
за кон чыў: 26 лі пе ня 1861 го-
да. У тым жа го дзе пacтyпіў у 
Пeцяpбypгcкі ўнівepcітэт, нa 
фізікa-мaтэмaтычны фaкyльтэт, 
aлe пра ву чыў ся ўся го ме ся цы два 
ды па кі нуў ву чо бу: каб рых та-
ваць паў стан не. Вяр нуў ся на ра-
дзі му, на ву чаў ся лян скіх дзя цей 
у пpывaтнaй шкoлe, aдкpытaй 
нa Лідчынe Алякcaндpaм Звя-
poвічaм, улaдaльнікaм мa ёнт кa 
Дoцішкі. Там і су стрэў пaўcтaннe 
1863-га: зма гаў ся за во лю ca 
збpoяй y pyкax, пaкyль нe быў 
пapaнeны ля вёс кі До ціш кі. Ра-
ту ю чы ся ад рэ прэ сій, вы му ша ны 
быў ха вац ца й доў гія двaццaць 
гaдoў жыць за ме жа мі Бе ла ру сі — 
ва Укра і не. Вяр нуў ся ў Віль ню з 
сям’ ёй у 1884-м і стаў aдвaкaтaм 
cyдовай пaлaты. Асноў ны мі яго 
клі ен та мі бы лі ся ля не й га рад-
ская бед на та. Фран ці шак Ба гу-
шэ віч зaймaўcя cвoeacaблівaй 
aдвaкaцкaй дa бpa чыннacцю: 
aбa  paняў іx бяc плaтнa. І гэтa 
ў той час, ка лі гpoшaй y cям’і 
нe xaпaлa! Гэ ты факт кра са моў на 
свед чыць пра шчод расць ду шы 

на ша га слын на га зем ля ка. У ві-
лен скі пе ры яд, сцвяр джа юць да-
след чы кі, раз гар ну ла ся ў поў ную 
сі лу лі та ра тур ная й пуб лі цыс тыч-
ная дзей насць бы ло га ін сур ген та-
паў стан ца: ён па даў свой го лас у 
аба ро ну род най мо вы, род на га 
сло ва, бе ла рус ка га ду ху.

Бе ла рус кі ду дар 
Пер шае вя до мае ў на шым 

ча се пуб ліч нае вы ступ лен не Ба-
гу шэ ві ча-лі та ра та ра ад бы ло ся 
на ста рон ках поль ска га ча со пі-
са “Край” (“Kraj”), што вы да-
ваў ся ў Пе цяр бур зе. Ба гу шэ віч 

пі саў пра эка на міч ны кры зіс, 
гас па дар чае жыц цё й су до вую 
прак ты ку ў Паў ноч на-За ход ніх 
гу бер нях. А во сен ню 1891 го да 
ў Кра ка ве вый шаў яго пер шы 
паэ тыч ны збор нік “Дуд ка бе ла-
рус кая” пад псеў да ні мам Ма цей 
Бу ра чок. Праз год па ба чы ла свет 
апа вя дан не “Тра ля лё нач ка”, яш-
чэ праз год — у Поз на ні вый шаў 

збор нік “Смык бе ла рус кі” на бе-
ла рус кай мо ве. Паэ тыч нае сло ва 
ў тых збор ні ках ужо ад то ча нае, 
трап нае, мі ла гуч нае.

У 1896-м Фран ці шак атры-
маў спад чы ну пас ля смер ці вар-
шаў ска га сва я ка Та дэ ву ша. І ў яго 
з’я ві ла ся маг чы масць па кі нуць 
служ бу ў цар скім су дзе, вяр нуц-
ца ў род ныя Куш ля ны, раз лі чыц-
ца з па зы ка мі, ад бу да ваць на но ва 
за ня дба ную баць коў скую ся дзі-
бу — і ад да цца твор чай пра цы. 
Так ён і зра біў у хут кім ча се. На 
жаль, быў ужо хво ры, і пра жыў 
у род най ся дзі бе толь кі два га ды.

Не за рас туць сцеж кі 
Пaxaвaны Фpaнцішaк Бa гy-

шэвіч y Жyпpaнax (ця пер Аш-
мянcкі paён, не па да лёк ад Куш-
ля наў) нa вяcкoвыx мoгілкax, 
пoбaч з бaцькaмі й poднымі. 
Сця жын ка да яго ма гі лы з го-
жым, пры кмет ным над ма гіл лем 
не за рас тае. Лю дзі едуць з усіх 
кут коў Бе ла ру сі, каб ад даць да-

ні ну па ва гі паэ ту, ад ва ка ту, на-
род на му за ступ ні ку. Ча ла ве ку, 
які на пом ніў бе ла ру сам, што 
яны ма юць сваю мо ву і свой го-
нар.

У кас цё ле свя тых апост алаў 
Пят ра і Паў ла ві сіць ме ма ры яль-
ная дош ка ў го нар “Ду да ра Бе ла-
ру сі”, яго нае імя но сіць Жуп ран-
ская ся рэд няя шко ла. (Ці ка вае 
су па дзен не: у го ра дзе Не жы не, 
дзе ву чыў ся ў лі цэі Фран ці шак 
Ба гу шэ віч, так са ма ця пер ёсць 
кас цёл Пят ра і Паў ла. — Рэд.) 
Пра жыц цё й твор часць пісь мен-
ні ка рас каз вае экс па зі цыя школь-
на га му зея. А ў скве ры, у цэнт-
ры аг ра га рад ка Жуп ра ны, ста іць 
пом нік Фран ціш ку Ба гу шэ ві-
чу — пра ца вя до ма га скульп та ра 
За іра Азгу ра. Ка за лі ра ней, што 
на тым як раз мес цы па ўста нец-
па тры ёт чы таў свае па лы мя ныя 
рад кі, за клі каў мяс цо вы люд да 
во лі й не за леж нас ці.

У Куш ля нах, Жуп ра нах асаб-
лі ва вост ра ад чу ва еш сваю пры-
на леж насць да род най бе ла рус-
кай зям лі. Ве лі зар ны го нар за 
наш на род, на шу Баць каў шчы-
ну, на шу ду хоў ную спад чы ну.

АлаБібікава.
Фо та аў та ра.

БЕЛАРУСКІ МАЦЯРЫК
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Ка лок свой мі лей шы, як чу жыя клям кі…
Да сла ны ле тась ар ты кул Алы Бі бі ка вай, жур на ліст кі з Грод-

на, па да ем, ка лі ад зна ча юц ца 180-я ўгод кі пісь мен ні ка. Зрэш ты, 
ле тась яшчэ Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
яго ны фі лі ял — Му зей-ся дзі ба Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча ў Куш ля-
нах — па ча лі рых та вац ца да юбі лею. 29 чэр ве ня быў “Куш лян скі 
фэст-2019”, які зла дзі лі су поль на Мін куль ту ры, Му зей лі та ра ту-
ры, Смар гон скі рай вы кан кам ды там тэй шая па гранг ру па. Пра свя-
та свед чыць і на сталь гіч ны аб ра зок у ін тэр нэ це: “Скру ча ны ду ды, 
яр кія строі не су пер ні ча юць з квет ка мі на па лет ках, сціх го ман і 
пес ні. Мяс цо вы бу сел-ту бы лец із ноў сме ла вы мя ряе лу га вы пе ры-
метр і па гля дае на за гад чы ка му зея-ся дзі бы Фран ціш ка Ба гу шэ-
ві ча Ales Zhamoіtsіn, які ча кае на вед ні каў і рых ту ец ца да но ва га 
фес ты валь на га го ду. Бо й гос ці фэс ту, і яго ны Арг ка мі тэт ад на-
га лос на па га дзі лі ся: у на ступ ным го дзе вар та паў та рыць! І ў тры 
ра зы бо лей, каб чут на бы ло зноў ад краю да краю!” На ста рон цы 
Але ся Жа мой ці на ў Фэй сбу ку мож на па гар таць фэст-фо та аль бом 
ды ўспом ніць, што бы ло ў Куш ля нах. І пры ме рыц ца да “Куш лян-
ска га фэс ту-2020”: ён і сё ле та прой дзе на пры кан цы чэр ве ня.

У ся рэ дзі не са ка ві ка ў Куш ля нах, Жуп ра нах па бы ва лі сяб ры 
Га ра дзен ска га Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы. А ня даў на ў тым 
жа Фэй сбу ку Алесь раз мяс ціў здым кі з ка мен та ром: “Па мят ны 
ўспа мін з вяс ны 2017 г. Су стрэ ча з праў нуч кай Ба гу шэ ві ча сп. 
Крыс ты най. Ра зам з ёю і вя лі кая эк скур сія. Па шан ца ва ла ж тым 
эк скур сан там!” Алесь нам удакладніў: жыве Крыстына ў Варша-
ве, яна спад чынніца па Тамашу Багушэвічу, працавала у школе 
настаўніцай, а прыязджала ў Кушляны з дачкой. 

І ў Мін ску ад зна ча юц ца ўгод кі Ду да ра: у Му зеі лі та ра ту ры 19 са-
ка ві ка прай шло ўра чыс тае ад крыц цё ча со вай лі та ра тур на-да ку мен-
таль най экс па зі цыі “Бла слаў лё ныя Куш ля ны Фран ціш ка Ба гу шэ-
ві ча”. 21 са ка ві ка — 180-я ўгод кі пісь мен ні ка. Сё ле та ж 30-год дзе 
свят куе і ўні каль ны для Бе ла ру сі “Му зей-ся дзі ба Фран ціш ка Ба гу шэ-
ві ча “Куш ля ны”. На экс па зі цыі прад стаў ле ны рэд кія фо та карт кі, рэ-
чы сям’і пісь мен ні ка, ра да вод Ба гу шэ ві чаў, ра ры тэт ныя вы дан ні тво-
раў і дзі вос ныя края ві ды Куш лян ска га кут ка ў тво рах фо та май строў. 

На ім прэ зе, што ла дзі ла ся ў 
му зеі да па дзеі, вы сту па лі яго 
ды рэк тар Мі ха іл Ры ба коў, вя-
до мы да след чык-лі та ра ту раз-
наў ца Язэп Януш ке віч, края-
знаў ца, скла даль нік ра да во ду 
Ба гу шэ ві чаў Ва сіль Юр ша, 
ар хі віст-гіс то рык Зьмі цер 
Юр ке віч ды ін шыя.

Ме на ві та мас тац кі воб-
раз род ных мяс цін твор цы 
ў экс па зі цыі стаў цэнт раль-
ным. Да рэ чы, і па эт у вер-
шы “Мая ха та” пры зна ец ца: 
“Не бу ду мя няц ца хоць бы і 
на за мкі, —/ Ка лок свой мі-
лей шы, як чу жыя клям кі…” 
Нех та, мо жа, за пы тае: а пры 
чым тут ка лок ды клям ка? 
На га да ем, што клям ка — 
гэ та ка ва ная пры ла да для 
зруч на га за кры ва ння й ад-
кры ва ння дзвя рэй, а ў бед-
ных ха тах, ві даць, для та го 
быў ра ней больш прос ты й да ступ ны драў ля ны ка лок…

І коль кі ж та кіх, пры ха ва ных у сто га до вай да ле чы ні, ад крыц-
цяў ча кае нас у ба гу шэ віц кай паэ зіі! Праз яе, ні бы ча роў ны пар тал-
дзве ры, мно гія за хо дзяць у Бе ла рус кі Свет, сту па юць на ма ла вя до-
мы Бе ла рус кі Ма ця рык. Дзве ры ж не моц на за кры тыя: ка лоч кам 
пад пёр тыя… За хо дзяць з усве дам лен нем, што без род най мо вы 
раз вее бе ла ру саў па вя лі кім све це бу ра гла ба лі за цыі так, што й ка-
ра нёў не зной дзем. А ка лі нех та ду мае, што змо жа й без ка ра нёў, 
ка му та кі мі лей “чу жыя клям кі” — па едзь це ка лі ў Куш ля ны. Мо-
жа, дасць Бог, ад кры ец ца вам там і ней кая ін шая, больш глы бо кая 
жыц цё вая праў да, якую ве даў-спа сціг муд ры Ма цей Бу ра чок.

ІванЖдановіч

“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

У Куш ля ны, да Ма цея Бу рач ка

Крыстына,  праўнучка  
пісьменніка, і Алесь Жамойцін

Бюст Францішка Багушэвіча

А як прыгожа тут у летнюю пару!


