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— Вы цi нан ка для мно гiх — 
гэ та толь кi па пе ра i на жнi цы, 
якое ж тут мас тац тва?

— Ця пер та кая дум ка су стра-
ка ец ца рэд ка i тое ад лю дзей, 
зу сiм да лё кiх ад мас тац тва. Яны 
i ў ткац тве ба чаць толь кi нiт кi. 
Каб лю дзi ўяў ля лi каш тоў насць 
па пя ро вай вы раз кi i не ба чы лi ў 
гэ тым толь кi «па пер ку», я вы ка-
рыс тоў ваю яе не толь кi ў тво рах 
мас тац тва, але i ў ра мес нiц кiх 
вы ра бах пры да па мо зе зна ё мых 
i блiз кiх рэ чаў. Так з'я вi ла ся iдэя 
ра бiць за вуш нi цы, маг нi цi кi з 
вы цi нан ка мi, паш тоў кi, за клад кi 
для кнiг, бi руль кi... Але мас тац-
кiх прац усё роў на не па кi даю, 
бо ме на вi та ў iх ад люст роў ва-
ец ца тое, што мя не хва люе. Гэ та 
не маг чы ма зра бiць на маг нi цi ку 
аль бо на бi руль цы. Усё ж ёсць 
роз нi ца па мiж мас тац твам i ра-
мес нiц твам. Хоць i для ра мес нiц-
кiх вы ра баў так са ма па трэб ны 
густ i мас тац кi па ды ход. Але пры 
iх да па мо зе я не столь кi вы каз-
ваю iдэi, коль кi па пу ля ры зую 
вы цi нан ку i бе ла рус кую тра ды-
цый ную куль ту ру.

— На коль кi ця пер гэ та ак-
ту аль на?

— Я вель мi за да во ле ная тым, 
што ў нас вы цi нан ка — ужо са-
праўд ны брэнд. Ду маю, не да лё-
ка той час, ка лi яна ста не i су-
свет ным брэн дам, якiм ка лiсь цi 
бы ла са лом ка. Я ва зi ла свае 
вы ста вы ў Поль шчу, Ар ме нiю, 
ве да юць бе ла рус кую вы цi нан ку 
ў Iн дыi. Та му ў на шай па пя ро вай 
вы раз кi ёсць усе шан цы стаць 
не менш вя до май за, ска жам, 
кi тай скую.

— Ча му гэ ты вiд тра ды цый-
на га мас тац тва так поз на па-
чаў за яў ляць пра ся бе?

— У на ро дзе вы цi нан ка бы ла. 
Я па мя таю яе ў ба бу лi най ха це, 
але да яе нi хто не ста вiў ся як да 
ней ка га мас тац тва. Пры бi ра юць 
ха ту да свя та — са рва лi гэ тую 
па пе ру, вы кi ну лi ў печ i на стрыг лi 
но вую. I пра тое, што гэ та на зы-
ва ец ца «вы цi нан кай», я да ве да-
ла ся пад час ву чо бы ў мас тац кай 
шко ле, та ды мне бы ло 12 га доў. 
Мая лю бi мая на стаў нi ца i ду-
хоў ная ма цi Вiк то рыя Мi кi таў на 
Чыр вон ца ва па ча ла ад ра джаць 
бе ла рус кую вы цi нан ку. Да гэ-

туль май строў мож на бы ло па 
паль цах ад ной ру кi пе ра лi чыць: 
Вя ча слаў Ду бiн ка, Нi на Са ка-
ло ва-Ку бай. А трэ ба, каб бы лi 
апан та ныя лю дзi, якiя не прос та 
зай ма лi ся гэ тым, але i вы пус ка-
лi вуч няў, за хап ля лi лю дзей.

— А чым вы цi нан ка за ха-
пi ла вас?

— Я зай ма ю ся вы ра за ннем 
ужо больш за 25 га доў, мая 
пер шая пер са наль ная вы ста-
ва ад бы ла ся ў 1997 го дзе, та-
ды ж ус ту пi ла ў Бе ла рус кi са юз 
май строў на род най твор час цi, 
але па-са праўд на му за ка ха ла-
ся ў гэ ты вiд мас тац тва толь кi ў 
2004 го дзе. На гле дзе ла ся ўся-
ля кiх вi даў су свет най па пя ро вай 

вы раз кi — еў ра пей скай, яў рэй-
скай, мек сi кан скай, кi тай скай... 
I зра зу ме ла, чым я ва ло даю, на-
коль кi ўнi каль ная i ад мыс ло вая 
бе ла рус кая вы цi нан ка. У пэў ным 
сэн се, як у пес нi атры ма ла ся: 
каб лю бiць Бе ла русь на шу мi-
лую, трэ ба ў роз ных кра ях па-
бы ваць.

— У чым жа ўнi каль насць 
бе ла рус кай вы цi нан кi?

— Яна ма на хром ная, не лю-
бiць шмат стра ка тых ко ле раў. 
Вель мi гус тоў ная, ра фi на ва-
ная, мас тац кая, яе вы лу ча юць 
сты лi за цыя, схiль насць да геа-
мет рыч ных фор маў, шмат ра-
зо вае склад ван не. Час цей за 
ўсё бе ла рус кая вы цi нан ка вы-
стры га ла ся з су цэль на га ар ку-
ша, яе, як тыя ка рун кi, мож на 
бы ло ўзяць за адзiн край, i яна 
не рас сы па ла ся. Гэ та вяр шы ня 
май стэр ства.

— А як з'я вi ла ся iдэя «вы-
ра заць» Усе агуль ную дэк ла-
ра цыю пра воў ча ла ве ка?

— Ра бо та бы ла на кi ра ва ная 
на тое, каб лю дзi, якiя нi ко лi гэ-
тую Дэк ла ра цыю ў ру кi не бра-
лi, усё ж за ду ма лi ся i пра чы та лi 

яе. Бо ка лi чы та ла я, мне не ўсё 
бы ло зра зу ме ла, i да во дзi ла-
ся звяр тац ца па тлу ма чэн нi да 
лю дзей, якiя ма юць юры дыч-
ны во пыт. I пас ля я пра пус цi ла 
праз ся бе гэ ты да ку мент, як 
праз прыз му, вы ка рыс таў шы ў 
афарм лен нi тра ды цый ную бе ла-
рус кую сiм во лi ку, кам па зi цыю, 
воб ра зы, пры ёмы. I боль шасць 
ра бот гэ та га пра ек та зра зу ме-
лыя для ўсiх. Сты лi за цыя Усе-
агуль най дэк ла ра цыi пра воў ча-
ла ве ка бы ла спро бай да ка заць, 
што лю бое мас тац тва, за ста ю-
чы ся тра ды цый ным, мо жа быць 
су час ным.

— Цi лёг ка на ра джа лi ся 
воб ра зы для Дэк ла ра цыi?

— Неш та пры хо дзi ла ад ра-
зу, як, на прык лад, з пра вам 

на ма ё масць. Зра зу ме ла, што 
гэ та па вiн на быць бе ла рус кая 
ся дзi ба з са жал кай, та кi ма ён-
так. На ват гу чан не па доб нае: 
ма ё масць — ма ён так. А над 
не ка то ры мi ар ты ку ла мi да во-
дзi ла ся па ду маць. Ня гле дзя чы 
на тра ды цый насць пэў ных воб-
ра заў, як, на прык лад, вя сел ле, 
якое ўва саб ляе пра ва на шлюб, 
не ха це ла ся вы ка рыс тоў ваць 
шаб ло ны. Та му неш та да во дзi-
ла ся пе ра раб ляць. А ўво гу ле 
ўся ка лек цыя бы ла зроб ле на 
за паў го да.

— Вы цi нан ка — асноў ны 
ваш за ня так. Ваш муж так-
са ма мас так, вы ма е це два iх 
дзя цей... Як ужыц ца дзвюм 
твор чым асо бам у ад ной 
сям'i i спра вiц ца з по бы-
там?

— Я ад ной чы зра зу ме ла, што 
ка лi не бу ду зай мац ца вы цi нан-
кай, то ўсiх па за гры заю (смя ец-
ца). Та му iн шым ра зам прос та 
ка жу са бе, што сён ня я пра тое, 
што трэ ба пад мес цi пад ло гу, не 
ду маю. Усё ад но за раз на стры-
гу, по тым усё пад мя ту. Хат нiх 
спраў заўж ды шмат, i яны нi ко лi 
не скон чац ца, коль кi б мы iх не 

ра бi лi. А для ся бе трэ ба вы лу-
чаць пэў ны час. А з му жам мы 
ў роз ных сфе рах, ён зай ма ец ца 
жы ва пi сам, та му не спра ча ем-
ся i па ва жа ем схiль нас цi ад но 
ад на го.

— А не бы ло страш на пры-
свя чаць ся бе твор час цi, усве-
дам ля ю чы, што трэ ба за бяс-
печ ваць сям'ю, па ды маць 
дзя цей?

— Усiх гро шай не за ро бiш, 
ад нак i дзя цей «пус цiць па све-
це» не ха це ла ся б. Але коль кi б 
ты не за раб ляў, ка лi ты не за-
да во ле ны сва iм жыц цём, нi я кiя 
ма тэ ры яль ныя каш тоў нас цi не 
вы ра ту юць. На пэў ным эта пе я 
зра зу ме ла, што ха чу зай мац ца 
тым, што пры но сiць за да валь-
нен не. А ка лi ча ла век зай ма ец-
ца сва ёй спра вай, у яго бу дзе 
столь кi срод каў, коль кi па трэб на 
для яго жыц ця. У ад ва рот ным 
вы пад ку ў яго або не бу дзе гро-
шай, або зда роўя.

— А дзя цей да твор час цi 
да лу ча е це?

— Сы ну 16 га доў, у яго iн-
шыя iн та рэ сы, хоць пры го жыя 
сня жын кi ён вы ра заць умее. А 
ся мi га до вая дач ка ўжо ўдзель-
нi чае ў вы ста вах. Яна лю бiць 
неш та пры дум ляць, а я ства раю 
ёй для гэ та га ўмо вы. Уво гу ле, 
ха чу ска заць: не бой це ся да ваць 
на жнi цы дзе цям. Толь кi спяр ша 
трэ ба на быць iн стру мент з за-
круг ле ны мi ту пы мi кан ца мi i на-
ву чыць iм пра вiль на ка рыс тац ца. 
У пра цэ се вы ра за ння дзей нi ча-
юць абедзь ве ру кi, якiя ад каз ва-
юць за роз ныя паў шар'i моз га. 
Зна чыць, яны абод ва так са ма 
раз вi ва юц ца. А гi пер ак тыў ным 
дзе цям з ня ўстой лi вай ува гай 
вы стры ган не да па ма гае вы пра-
ца ваць ус ед лi васць. I, вя до ма, 
вы ра зай це са мi на шу бе ла рус-
кую вы цi нан ку!

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

■

Ме на ві та так ха рак-
та ры зу юць вы клад-
чы ка, да свед ча на га 
гіс то ры ка Мі ка лая 
Сташ ке ві ча. Гэ тыя 
і шмат лі кія ін шыя 
добрыя сло вы ў 
го нар на ву коў ца, 
што пай шоў з жыц-
ця два га ды та му, 
гу ча лі пад час па-
ся джэн ня «круг-
ла га ста ла», пры све ча на га 
75-год дзю з дня на ра джэн ня 
Мі ка лая Сташ ке ві ча.

Мно гія на ву коў цы-гіс то ры кі, якія 
прый шлі ў гэ ты дзень па дзя ліц ца 
сва і мі ўспа мі на мі пра гэ та га ча ла-
ве ка, ка за лі, што ім над звы чай яго 
не ха пае, што та кую стра ту не маг-
чы ма не чым за поў ніць. Мі ка лай 
Сташ ке віч ва ло даў вы ключ ны мі 
эн цык ла пе дыч ны мі ве да мі, быў 
над звы чай да свед ча ным у лю бым 
гіс та рыч ным пы тан ні. Ка лі ж ней-
кай тэ май дас ка на ла не ва ло даў, 
то па чы наў ана лі за ваць, шу каць ла-
гіч ныя до ва ды і заў сё ды пры хо дзіў 
да ці ка вых, трап ных вы сноў — гэ-
та му ж ву чыў і сва іх па плеч ні каў. І 
лі та раль на ўсе, хто пры сут ні чаў на 
кан фе рэн цыі, на зы ва лі яго сва ім 
сяб рам. Пас ля ся бе Сташ ке віч па кі-
нуў вы дат ных вуч няў: пад рых та ваў 
5 дак та роў і 9 кан ды да таў на вук. 
Ся род апош ніх і Ва дзім Гі гін, з це-
плынёй узгадвае выкладчыка:

— Я ста віў ся да яго як да баць-

кі. А ка лі сы хо дзіць 
баць ка, гэ та заў сё ды 
цяж ка. Гэ та быў вель-
мі не ар ды нар ны ча ла-
век. Усе яго ўчын кі і 
дзе ян ні бы лі твор чы мі. 
Для мя не ён на стаў нік, 
ча ла век, які даў мне 
да ро гу ў жыц цё... На 
мой по гляд, яго вя лі кая 
заcлуга ў тым, што ў 
ня прос ты час пе ра бу-

до вы ён не ад мо віў ся ад сва іх прын-
цы паў. Гэ та не зна чыць, што ён не 
пе ра гля даў пэў ныя по гля ды, але 
ён не ад маў ляў ся ме на ві та ад сва-
іх прын цы паў. Яго па ва жа лі прад-
стаў ні кі ўсіх па лі тыч ных ла ге раў, бо 
ра зу ме лі знач насць гэ тай фі гу ры.

Мі ка лай Сташ ке віч спры чы ніў ся 
лі та раль на да ўсіх пад руч ні каў, эн-
цык ла пе дый, ме то дык вы кла дан ня 
гіс та рыч най на ву кі. 5 га доў ён уз-
на чаль ваў Ін сты тут гіс то рыі На цы-
я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 
так са ма вы кла даў у Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це, Бе ла рус-
кім эка на міч ным уні вер сі тэ це.

Ва дзім Гі гін пры га даў, што лі-
та раль на за два га ды гіс та рыч ная 
на ву ка і ў цэ лым са цы яль на-гу ма-
ні тар ны цыкл стра ці лі зна ка выя 
ім ёны. Акра мя Мі ка лая Сташ ке ві-
ча гэ та Па вел Лой ка, Ві таль Ска-
ла бан, Мі хась Чар няў скі і ін шыя. 
«Стрыж ні, якія іс на ва лі, іх ня ма, 
— га во рыць Ва дзім Гі гін. — Уз-
нік ла пус тэ ча. Бо гэ тыя лю дзі бы лі 

над звы чай ха рыз ма тыч ныя».
Да 75-год дзя з дня на ра джэн ня 

Сташ ке ві ча быў пры мер ка ва ны і 
вы пуск «Гіс то ры ка-ар хеа ла гіч на га 
збор ні ка» Ін сты ту та гіс то рыі НАН 
Бе ла ру сі. Ён змя шчае раз дзел 
«Па мя ці М.С. Сташ ке ві ча». У кні-
зе на дру ка ва ны так са ма ар ты ку лы 
гіс то ры каў і ар хе о ла гаў Бе ла ру сі, 
пры све ча ныя ак ту аль ным праб ле-
мам ай чын най гіс то рыі і ме та да-
ло гіі гіс та рыч ных да сле да ван няў 
(раз дзе лы «Ме та да ло гія гіс то рыі», 
«Ар хеа ло гія»). Акра мя та го, апуб-
лі ка ва ны ма тэ ры я лы, якія змя шча-
юць вы ні кі на ву ко вых да сле да ван-
няў су пра цоў ні каў Ін сты ту та гіс то-
рыі за 2011-2012 га ды (раз дзе лы 
«Гіс то рыя», «Хро ні ка»).

Ле тась на пра цоў кі на ву коў-
ца бы лі са бра ны ў кні гу «Праб-
ле мы фар мі ра ван ня бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці ў XX — па чат ку XXІ 
ста год дзя: вы бра ныя пра цы М.С. 
Сташ ке ві ча».

Удзель ні кі «круг ла га ста ла» 
рас чу ле на ка за лі, што Мі ка лай 
Сташ ке віч пай шоў з жыц ця заў-
час на, што неш та ўнут ры яго 
над ла мі ла ся і пе ра шка джа ла 
пры няць бес ка рыс ную да па мо гу і 
пра фе сій ныя пра па но вы сяб роў-
ка лег. І ўсім зда ва ла ся, што за раз 
Сташ ке віч зой дзе, ся дзе по бач і 
ска жа сваё муд рае сло ва, якое 
прый дзец ца да спа до бы ўсім...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

■

Уша ну юць па мяць 
сла ву тых зем ля коў

У Мёр скім ра ё не ўве ка ве чаць па мяць скульп-
та ра Ген ры ха Дма хоў ска га і паэ та, пра за іка, 
пе ра клад чы ка Яна Гу шчы — вя до мых да лё ка 
за ме жа мі Бе ла ру сі.

Іні цы я та ра мі ўста ля ван ня шыль даў на да мах 
ста лі школь ні кі стар шых кла саў. Яны зай ма юц ца ў 
клу бе «Ад ра джэн не», які ўва хо дзіць у аса цы я цыю 
клу баў ЮНЕС КА.

— Уста лёў ка шыль даў на ме ча на на 10 каст-
рыч ні ка — у Дзіс не, на до ме Яна Гу шчы і ў вёс цы 
За ба лоц це Пе ра брод ска га сель са ве та, дзе пра-
вёў юнац кія га ды Ген рых Дма хоў скі. Дзіў на, але 
факт: у на шым ра ё не па паль цах мож на пе ра лі-
чыць шыль ды ў го нар сла ву тых зем ля коў. Што 
ты чыц ца Дма хоў ска га, сё ле та двай ны юбі лей: 
паў стан ня пад кі раў ніц твам Ка лі ноў ска га, у якім 
скульп тар браў удзел, і га да ві на яго гі бе лі — у 
маі 1863 го да. За гі нуў ка ля фаль вар ка Па рэч ча 
пад Док шы ца мі ў ад ным з пер шых ба ёў з цар скі-
мі вой ска мі. Па ха ва ны на ста ра жыт ных мо гіл ках 
ка ля ад най мен най вёс кі (ця пер — Бі ру лі Док шыц-
ка га ра ё на), — рас каз вае Ві тольд Ан то на віч 
Ер ма лё нак. Ён — на стаў нік, края зна вец, вы-
да вец га зе ты «Мёр ская даў ні на», ства раль нік 
і кі раў нік му зе яў: гіс та рыч на га, які мае зван не 
«на род ны», а так са ма кні гі і дру ку. Ці ка ва, 
што га зе ту спа дар Ер ма лё нак вы дае за свае 
гро шы. 10 ста ро нак што ме сяц вы хо дзяць не вя-
ліч кім ты ра жом. І га зе та ад ра зу «ра зы хо дзіц ца» 
ся род тых, хто ці ка віц ца гіс то ры яй род на га краю, 
ура джэн цаў Мёр ска га ра ё на. Ёсць і элект рон ны 
ва ры янт вы дан ня.

Ідэю ўста ля ваць вы-
шэй на зва ныя шыль ды 
ён вы нош вае ўжо га доў 
трыц цаць. Пер шая яго 
пуб лі ка цыя пра Дма-
хоў ска га вый шла ў мяс-
цо вай га зе це яшчэ ў 
са вец кі час. Ня даў на ў 
Мі ніс тэр стве куль ту ры 
пад тры ма лі іні цы я ты ву 
па ўста лёў цы шыль даў. 
А за раз у гіс та рыч ным 
му зеі мёр скай СШ №3 
пра цуе вы ста ва, пры све-

ча ная паў стан ню 1863 го да. І га лоў нае мес ца ў 
ёй зай ма юць экс па на ты, зной дзе ныя ў бы лым 
ма ёнт ку Дма хоў скіх у За ба лоц ці, якія рас каз ва-
юць пра Ген ры ха Дма хоў ска га. Мож на ўба чыць 
кні гі па чат ку ХХ ст., крыж Ка зі мі ра Дма хоў ска га, 
па ве лі чаль нае шкло.

Ва шынг тон і... Бар ба ра Ра дзі віл
Вя до ма, што Ген рых Дма хоў скі ў 1852 го дзе 

пе ра ехаў у Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі, дзе пры ду-
маў са бе твор чы псеў да нім Ген ры Д. Сан дэрс. Для 
бу дын ка аме ры кан ска га кан грэ са ў Ва шынг то не 
ён ства рае бюс ты Джор джа Ва шынг то на, То ма-
са Джэ фер са на, Бен джа мі на Франк лі на, Та дэ ву-
ша Кас цюш кі. І ця пер яны ста яць на тых жа мес-
цах, дзе бы лі ўста ля ва ны. Ён так са ма вя до мы і 
як удзель нік ства рэн ня скульп тур ных кам па зі цый 
ка ля граб ні цы На па ле о на Ба на пар та ў Па ры жы. 
Так са ма зра біў ме даль ён з сі лу э та мі па ка ра ных 
смер цю дзе каб рыс таў, скульп тур ную гру пу «Га-
ры баль дзі з во і на мі».

Лёс не па шка да ваў яго сям'ю: па мі ра юць жон ка 
і дзе ці (па ха ва ны ў Фі ла дэль фіі). Над іх ма гі ла мі 
ня шчас ны Ген рых уста ля ваў пом нік, вы ка на ны са 
снеж на-бе ла га мар му ру.

Пас ля смер ці род ных, у маі 1861 го да Ген рых 
Дма хоў скі вяр нуў ся ў цар скую Ра сію. Ад кры вае 
скульп тур нае атэлье ў Віль ні. Ся род най леп шых 
тво раў, зроб ле ных у гэ ты час, — ма дэль над ма гіль-

на га пом ні ка Бар ба-
ры Ра дзі віл, а так са-
ма фі гу ра свя то га 
Ула дзі сла ва (для ві-
лен скай ка фед ры). 
Яго та лент атрым лі-
вае пры знан не, гра-
мад ства абі рае яго 
пра ва дзей ным чле-
нам Ві лен скай ар-
хеа ла гіч най ка мі сіі.

Гі бель 
паў стан ца

— Ён так і не па га дзіў ся з цар скім пры гнё там, 
пры няў ак тыў ны ўдзел у паў стан ні 1863 го да. Стаў 
паў станц кім ка мі са рам у Дзіс нен скім па ве це. Вяс-
ной яго атрад пра хо дзіў па тэ ры то рыі су час на га 
Док шыц ка га ра ё на, дзе спа дзя ваў ся па поў ніць 
свае ра ды. На пу жаў шы да смер ці свя та ра Валь-
бе ра віц кай царк вы Юль я на Ялен ска га, атрад на-
кі ра ваў ся ў бок Ле пе ля. Ноч чу з 25-га на 26 мая 
паў стан цы за на ча ва лі ў ма ёнт ку Бе рас пон не. А 
на ступ ным днём 280 ча ла век спы ні лі ся на ад-
па чы нак на за ход нім бе ра зе во зе ра Ме дза зол, 
ка ля ма ёнт ка Па рэч ча. Маг чы ма, Дма хоў скі спа-
дзя ваў ся схі ліць на свой бок ула даль ні ка Па рэч-
ча, ге не рал-ма ё ра ў ад стаў цы Пят ра Юзэ фо ві ча. 
Апош ні меў во пыт удзе лу ў Каў каз скай вай не. 26 
мая 1863 го да на паў стан цаў не ча ка на на па ла 
ро та сал дат, якую пры вёў се ля нін з вёс кі Атру бак 
Ар це мій Мі халь. Дма хоў скі, зра шэ ча ны ку ля мі, 
за гі нуў ад ра зу. Стра ціў шы кі раў ні ка, сла ба ўзбро-
е ны атрад раз бег ся. Дзе сяць паў стан цаў, ся род 
якіх бы лі ўра джэн цы Дзіс нен ска га і Ле пель ска га 
па ве таў, тра пі лі ў па лон. Маг чы ма, рэшт кі гэ та га 
атра да ба чы лі мяс цо выя ся ля не ў ва ко лі цах вё сак 
Бе рас пон не, Ту мі ла ві чы і Чар ні ца. Згод на з ра пар-
там Кра мян чуг ска га пя хот на га пал ка, ме на ві та ў 
гэ тым ра ё не ў чэр ве ні 1863 го да пра во дзі ла по шук 
паў стан цаў 18-я ро та пад ка ман да ван нем па руч ні-
ка Мак сі мо ві ча. У вы ні ку гэ та га 60-кі ла мет ро ва га 
рэй ду быў за хоп ле ны ў па лон адзін па ўста нец.

Пас ля доў гіх га доў за быц ця дак лад нае мес ца 
па ха ван ня Дма хоў ска га ўда ло ся ад шу каць. А ўсё 
дзя ку ю чы праў нуч цы ге не ра ла Юзэ фо ві ча — Юс-
ты не Пят роў не Ва сі ле віч, якая за раз жы ве ў вёс цы 
Не сце раў шчы на. Яна па ве да мі ла, што ў час яе 
ву чо бы ў Док шыц кай поль скай шко ле вуч ні з на-
стаў ні ка мі ха дзі лі да ма гі лы Ген ры ха Дма хоў ска га 
і ўскла да лі квет кі. Тое мес ца зна хо дзіц ца на ста-
ра жыт ным кур ган ным мо гіль ні ку, у бя ро за вым гаі 
на поў нач ад вёс кі Бі ру лі. На ім, маг чы ма, ад ра зу 
пас ля смер ці паў стан цаў быў уста ля ва ны бе зы мен-
ны ка мен ны крыж з ледзь бач най вы явай луч ні ка. 
Ва ўся кім ра зе, так ён вы гля даў на ад ной з кар цін 
вя до ма га бе ла рус ка га мас та ка, ура джэн ца Док-
шы цаў Вік та ра Мар каў ца.

По шу ка вым ба таль ё нам Мі ніс тэр ства аба-
ро ны бы лі пра ве дзе ны рас коп кі на мес цы па ха-
ван ня Ген ры ха Дма хоў ска га. Ар хе о ла га мі зной-
дзе ны астан кі трох ча ла век, прад ме ты адзен ня 
ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя, а так са ма ку лі ад ра-
сій скіх руж жаў та го ча су. Пас ля пра вя дзен ня 
не аб ход най у та кіх вы пад ках су до ва-ме ды цын-
скай экс пер ты зы астан кі паў стан цаў вяр ну лі ся 
на мес ца, дзе скон чыў ся іх зям ны шлях. Але 
вя до мы ў све це бе ла рус за слу гоў вае та го, каб 
яго ма гі ла бы ла ўша на ва на на леж ным чы нам. 
Яна ста не яшчэ ад ным пры ваб ным для ту рыс таў 
мес цам та ко га ба га та га на гіс та рыч нае мі ну лае 
краю, як Бі ру лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ян Гу шча на ра дзіў ся 24 снеж-
ня 1917 г. у фаль вар ку За гас цін-
не Мёр ска га ра ё на. Бу ду чы па эт, 
пра за ік, пе ра клад чык скон чыў 
гім на зію ў Дзіс не. Яго ны дэ бют 
як паэ та ад быў ся ў 1933 го дзе 
вер шам «Го рад». У на ступ ным 
го дзе Ян па сту піў на юры дыч-
ны фа куль тэт Ві лен ска га ўні-
вер сі тэ та, па ра лель на ву чыў ся 
ў вы шэй шай шко ле па лі тыч ных 
на вук у Віль ні. У дру гой па ло ве 
1930-х га доў пуб лі ка ваў вер шы, 
эпі гра мы і рэ цэн зіі ў шмат лі кіх 
поль скіх ча со пі сах. З 1940 го-
да жыў у Ка зах ста не. У 1943 
го дзе ўсту піў у Вой ска Поль-
скае, дзе слу жыў афі цэ рам 3-й 
ды ві зіі пя хо ты імя Р. Траў гу та. 
У на ступ ным го дзе пра ца ваў у 
рэ дак цыі двух тыд нё ві ка «Nоwе 
Wіdnоkrеgі». У лі пе ні 1944 г. пе-
ра ехаў у Поль шчу...

У 1950—1980 га дах Ян пуб лі-
ка ваў паэ тыч ныя тво ры, про зу і 
пе ра кла ды — пе ра важ на з бе ла-
рус кай мо вы. У па чат ку 1970-х 
— га лоў ны рэ дак тар ло дзін-
ска га квар таль ні ка «'Оsnоwа». 

Вер ша ва ныя тво ры апуб лі ка-
ва ны ў роз ных збор ні ках, у тым 
лі ку «Ба ла да аб па да рож ных». 
«Што дзён насць ка хан ня», «Вы-
бра ныя вер шы». Ян вя до мы і як 
аў тар апо вес цяў, шмат лі кіх апа-
вя дан няў, эсэ. Пі саў і пра Ба гу-
шэ ві ча. Са ты рыч ныя тво ры Гу-
шчы так са ма ўвай шлі ў збор ні кі. 
Ён пе ра клаў з бе ла рус кай мо вы 
апа вя дан ні двац ца ці аў та раў, 
вы да дзе ныя пад наз вай «Мае 
мядз ве дзі і ін шыя бе ла рус кія 
апа вя дан ні» (1975 год), вы бра-
ныя апа вя дан ні Ка рат ке ві ча пад 
агуль най наз вай «Бла кіт і зо ла та 
дня» (1976 год). Рэ да га ваў поль-
скае вы дан не вы бра ных вер шаў 
Баг да но ві ча. Склаў збор ні кі «Ан-
та ло гія бе ла рус кай паэ зіі», «Бе-
ла рус кія вер шы», для якіх сам 
пе ра клаў боль шасць тво раў.

Наш зям ляк атры маў уз на га-
ро ду го ра да Ло дзі — за да сяг-
нен ні ў га лі не на ву кі і куль ту ры, 
ад зна ча ны «За ла тым кры жам 
за слу гі», уз на га ро джа ны ка ва-
лер скім кры жам «Ор дэ на ад ра-
джэн ня Поль шчы». Яго тво ры 

пе ра кла да лі ся з поль скай на 
бе ла рус кую мо ву. Па мёр гэ ты 
ге ні яль ны ча ла век, Ін тэ лі гент з 
вя лі кай лі та ры ў 1986 го дзе, — 
рас каз вае Ві тольд Ер ма лё нак.

На пры кан цы на шай раз мо-
вы ён пад крэс ліў, што ўста лёў-
ка шыль даў — пер шая спро ба 
пры цяг нуць ува гу да вя до мых 
зем ля коў, аб якіх, на жаль, не 
ўсе аду ка ва ныя бе ла ру сы ве-
да юць.

Дош кі, да рэ чы, вы раб ля-
юць бяс плат на. У якас ці ме-
цэ на таў вы сту пі лі баць ка і сын 
Ба ліс лаў і Аляк сандр Чар няў-
скія, якія зай ма юц ца вы ра бам 
пом ні каў пад за каз. Іні цы я та-
ры ўста ноў кі шыль даў апла-
ці лі толь кі кошт ма тэ ры я лу. 
На ўра чыс тую цы ры мо нію ад-
крыц ця за про сяць прад стаў ні-
коў ула ды, вя до мых лі та ра та-
раў, СМІ. Ча ка юць і гос ця з-за 
мя жы — края знаў цу з Лат віі 
Мі ко лу Паў ло ві ча, які шмат ча-
го ка рыс на га ро біць для раз-
віц ця школь ных му зе яў Мёр-
ска га ра ё на.

ПА ПУ ЛЯ РЫ ЗА ТАР БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЫ

Жы выя тра ды цыiЖы выя тра ды цыi  ��

ВЯР ШЫ НЯ МАЙ СТЭР СТВА: 
КА РУН КI З СУ ЦЭЛЬ НА ГА АР КУ ША

У яе ру ках на жнi цы пе ра ста юць быць прос та iн стру мен там, 
а ста но вяц ца «ча роў най па лач кай», ад уз ма ху якой ар куш 
па пе ры пе ра тва ра ец ца ў дзi вос ныя ўзо ры. «Амаль кож ны 
мае да чы нен не да вы цi нан кi, та му што сня жын кi на вок ны з 
па пе ры вы стры га лi ўсе», — усмi ха ец ца «ча раў нi ца» — май-
стар вы цi нан кi Воль га Ба бу ры на. Ства рэн не па пя ро вых воб-
ра заў для яе — фор ма асэн са ван ня па дзей рэ ча iс нас цi. Так, 
ня даў на ў ста лiч ным Му зеi су час на га вы яў лен ча га мас тац тва 
прай шла вы ста ва Воль гi пад наз вай «Пра вы вы цi нан кi», якая 
са праў ды гуч на за явi ла пра ся бе. Бо прад стаў ле ны там бы лi 
не звык лыя дэ ка ра тыў на аформ ле ныя тра ды цый ныя свя-
ты, аб ра ды i ка рун кi, а юры дыч ны да ку мент — Усе агуль ная 
дэк ла ра цыя пра воў ча ла ве ка.

Сло вы на ўспа мінСло вы на ўспа мін  ��

«АПАН ТА НЫ ПО ШУ КАМ КА РА НЁЎ 
БЕ ЛА РУС КАЙ ДЗЯР ЖАЎ НАС ЦІ»

Ма ён так Дма хоў ска га ў За ба лоц ці.Ма ён так Дма хоў ска га ў За ба лоц ці.

Ген рых Дма хоў скі.

Дом Гу шчы.

Ян Гу шча.

Я вель мi за да во ле ная 
тым, што ў нас вы цi нан ка 
— ужо са праўд ны брэнд. 
Ду маю, не да лё ка той 
час, ка лi яна ста не i 
су свет ным брэн дам, якiм 
ка лiсь цi бы ла са лом ка.

Ка лi ча ла век зай ма ец ца 
сва ёй спра вай, у яго бу дзе 
столь кi срод каў, коль кi 
па трэб на для яго жыц ця. У 
ад ва рот ным вы пад ку ў яго 
або не бу дзе гро шай, або 
зда роўя.

У тво рах Воль гi — тра ды цый ныя 
бе ла рус кiя воб ра зы: 

ве жы, дрэ вы, птуш кi, ваў кi...

Артыкул 14 Дэк ла ра цыi аб пра ве шу каць 
пры ста нi шча ад пе ра сле да ван няў 

у iн шых кра i нах.

Спад чы на ў за ко неСпад чы на ў за ко не  ��

РА ЗАМ З КУЛЬ ТУР НАЙ 
КАН ВЕН ЦЫ ЯЙ

Рэс пуб лі ка Бе ла русь пад пі са ла Еў ра пей скую куль-
тур ную кан вен цыю 18 каст рыч ні ка 1993 го да, і з та го 
ча су ста ла ак тыў ным удзель ні кам і пра па ган дыс там 
Дзён еў ра пей скай спад чы ны. Не вы клю чэн нем стаў і 
гэ ты год, ка лі на шых гра ма дзян і гас цей кра і ны зна-
ё мяць з аб' ек та мі гіс то рыі і куль ту ры.

З а  г а д  ч ы  ц а 
сек та ра па ахо ве 
гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы-
ны Мі ніс тэр ства 
куль ту ры Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь 
На тал ля ХВІР ад-
зна чы ла, што мэ та 
ўдзе лу Бе ла ру сі ў 
Днях — заўж ды 
ня змен ная: свед-
чыць на шу пры-
сут насць у ак ту-
а лі ях сён няш няй 
Еў ро пы, па цвяр-
джаць да лу ча насць бе ла рус кай на цыі да агуль на еў ра пей-
скай гіс то ры ка-куль тур най плы ні.

Ра мач ная кан вен цыя Са ве та Еў ро пы аб зна чэн ні куль тур-
най спад чы ны для гра мад ства, пад пі са ная 27 каст рыч ні ка 
2007 го да, свед чыць, што куль тур ная спад чы на з'яў ля ец ца 
су куп нас цю рэ сур саў, атры ма ных у спад чы ну з мі ну ла га, 
якую лю дзі лі чаць ад люст ра ван нем і пе ра да чай сва іх каш-
тоў нас цяў, ве ра ван няў, ве даў і тра ды цый, што па ста ян на 
змя ня юц ца. Яна ўклю чае ўсе ас пек ты на ва коль на га ася-
род дзя, якія ўзнік лі ў вы ні ку ўза е ма дзе ян ня па між людзь мі 
і пра сто рай ця гам гіс та рыч на га раз віц ця.

У Мі ніс тэр стве куль ту ры ад зна ча юць так са ма, што бе-
ла рус кая куль ту ра вы зна ча ец ца раз на стай нас цю фор маў 
і пра яў. Яе ад мет насць — у спа лу чэн ні ўсход ніх і за ход ніх 
куль тур ных тэн дэн цый, у пэў ным кан сер ва тыз ме і ня здоль-
нас ці да хут кіх змен.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

■

Артыкул 15 Дэк ла ра цыi аб пра ве 
на гра ма дзян ства.

Артыкул 16 Дэк ла ра цыi аб пра ве 
на ўзяц це шлю бу.


