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Трэ ба ад зна чыць, што гэ-
тая лю боў — уза ем ная. На-
па чат ку бе ла рус Адольф 
Януш ке віч, апы нуў шы ся ў 
Ка зах ста не, сэр цам пры кі-
пеў да гэ тай зям лі і яе на ро-
да. І хоць з дня на ра джэн ня 
на ша га зем ля ка прай шло 
ўжо 210 га доў, па мяць аб 
ім ша ну юць у абедз вюх 
кра і нах. 1 ліс та па да ка-
зах ская дэ ле га цыя спе цы-
яль на пры еха ла ў вёс ку 
Дзя гіль на Дзяр жын ска га 
ра ё на, да мес ца апош ня га 
спа чы ну гэ та га ча ла ве ка. 
Ту ды ж за ві та лі і шмат лі кія 
прад стаў ні кі бе ла рус кай ін-
тэ лі ген цыі, мяс цо выя жы-
ха ры.

Ці ка вы той факт, што та кая 
су стрэ ча маг ла б і не ад быц ца. 
Ка за хі ме лі на мер уша на ваць 
Януш ке ві ча, ад нак ду ма лі, што 
ён удзель нік поль ска га паў стан ня 
(1830—1831 гг.), та му ехаць трэ-
ба ў Вар ша ву. Пра ліў свят ло на 
праб ле му кі раў нік пра ек та «Бе-
ла рус кі пар тал у Ка зах ста не» 
Мі хась БУ ЛА НАЎ, які рас ка заў, 
што гэ ты ча ла век на са мрэч бе ла-
рус: тут на ра дзіў ся і тут знай шоў 
мес ца апош ня га спа чы ну.

Пры ехаў шы па сля дах зна ка-
мі та га эт ног ра фа, не каль кі дзён 
па быў шы ў на шай кра і не, ка за хі 
ад кры лі для ся бе не вя до мы ім ра-
ней край, які так са ма ака заў ся 
бліз кім іх сэр цу. Прад пры маль-
нік, ме цэ нат Са кен СЕЙ ФУ ЛІН 
ад зна чае:

— Я люб лю гіс то рыю і куль ту-
ру, ці каў лю ся імі. Та му на стро е ны 
на тое, каб уве ка ве чыць па мяць 
пра бе ла ру са Адоль фа Януш ке-
ві ча, які вель мі шмат зра біў для 
Ка зах ста на... Мы пры еха лі ў Бе-
ла русь і бы лі пры ем на здзіў ле-
ны. Мы ўра жа ны ва шай кра і най. 
Па-пер шае, гас па дар кай: усе 
прад пры ем ствы пра цу юць, да ро-
гі ў вы дат ным ста не. Пра дук ты 
хар ча ван ня ў паў та ра ра за тан-
ней шыя, чым у нас. Па-дру гое, 
шмат ува гі на да ец ца куль ту ры, 
што так са ма дзіў на. Мы на ве да-
лі за мкі ў Мі ры, Ня сві жы — гэ та 
су свет ны ўзро вень. Па-трэ цяе, 
вель мі пры ем ны мі для нас бы лі 
ва шы доб ра зыч лі выя ад но сі ны, 
ча ла ве ка люб ства. Мы ўлю бі лі ся 
ў Бе ла русь. Зра зу ме лі ва шу гіс-

то рыю — у пры ват нас ці, што яна 
бы ла част кай гіс то рыі Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га.

На ўра чыс тас ці ў Дзя гіль на за-
ві таў Над звы чай ны і Паў на моц-
ны Па сол Рэс пуб лі кі Ка зах стан 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ер га лі 
БУ ЛЕ ГЕ НАЎ, які ад зна чыў:

— Гэ та са праў ды зна мя наль-
ная да та — 210-год дзе з дня на-
ра джэн ня Адоль фа Януш ке ві ча, 
яко га ве да юць у Бе ла ру сі. Але 
так са ма па мя та юць і вель мі ша-
ну юць у Ка зах ста не. Я ду маю, 
ад мет на тое, што па дзея су па ла 
з тым, што лі та раль на на днях 
у Мін ску са бра лі ся прэ зі дэн ты 9 
кра ін СНД. Быў і прэ зі дэнт Ка-
зах ста на Нур сул тан На за рба еў. 
На ша сяб роў ства, па чы на ю чы са 
зна ка вай асо бы Адоль фа Януш-
ке ві ча, вы тры ма ла вы пра ба ван ні 
XІX, XX ста год дзя і сён ня толь кі 
мац нее, пе рад аец ца но вым па-
ка лен ням.

У вёс цы Дзя гіль на за ха ва ла ся 
ма гі ла Януш ке ві ча. Сён ня над ёй 
уз вы ша ец ца вя лі кі ка мень з ба-
рэль е фам. А ка лісь ці тут бы ла 
яшчэ і плі та, па стаў ле ная сяб ра-
мі. На ёй бы лі вы бі ты рад кі, на пі-
са ныя Гус та вам Зя лін скім, якія, 
па да ец ца, доб ра ха рак та ры зу-
юць асо бу гэ та га ча ла ве ка:

«З ду ху, сэр ца і дум кі, з цнот, 
ах вяр і ўчын каў

Бог не меў слуг яго больш 
ад да ных, край — 

бо лей год на га сы на.
І ты, хто ве рыш з не па хіс най 

сі лай,
І ты, хто пра хо дзіш ля яго най 

ма гі лы,
За яго, але і за ся бе па ма лі ся, 

каб праз тое ўпра сіць

Так ка хаць і цяр пець, 
так ве рыць і жыць».

Год насць мно гіх прад-
стаў ні коў на цыі мо жа 
абу дзіц ца, ка лі тыя пра-
чы та юць та кія рад кі пра 
свай го зем ля ка. На гэ тых 
жа мо гіл ках за ха ва ла ся і 
ма гі ла ма ці Януш ке ві ча 
Тэк лі. Яна па хо дзі ла з ро-
ду Са ка лоў скіх, што бы лі 
па род не ны са зна ка мі ты-
мі Кас цюш ка мі. Плі та за-
ха ва ла ся. На ёй, акра мя 
над пі саў, вы бі ты і ра да вы 
герб. Су час ныя мас та кі і 
ар хі тэк та ры зра бі лі над 
плі той не вя ліч кую кап-
ліч ку. Пра гэ та апа вя дае 
дэ пу тат Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ула дзі слаў 
ЦЫ ДЗІК:

— Над пом ні кам Тэк лі 
Са ка лоў скай (у той час 
бы ло за ве дзе на, што жан чы ны 
за хоў ва лі проз ві шча баць коў), 
ува соб ле ны той воб раз, што сім-
ва лі зуе ду хоў насць, бос касць (а 
так са ма ўва гу гра мад скас ці да 
гэ тай асо бы). Бо ўсё па чы на ец ца 
з сям'і, з ро ду. Бо ўнут ра на моц-
ныя лю дзі і сва іх дзя цей вы хоў-
ва юць год на. Мы вы ра шы лі, што 
кап ліч ка ўда ла да поў ніць ства-
рэн не па за мі ну ла га ве ку — плі-
ту, якая і са ма па са бе вы клі кае 
за хап лен не. Бо зроб ле на яна з 
на ту раль на га ка ме ню, вы ка ры-
ста на ары гі наль ная кам па зі цыя. 
Мы пра доў жы лі яе, і, мне па да-
ец ца, XІX і XXІ ста год дзе доб ра 
спа лу чы лі ся ра зам.

На гэ тым не ча ка ныя зні та-

ван ні ў гэ ты дзень не скон чы лі-
ся. Сам дзень ака заў ся сім ва ліч-
ным. Пра гэ та рас па вёў су час ны 
прад стаў нік ро ду, скульп тар 
Ва ляр' ян ЯНУШ КЕ ВІЧ:

— Мы ад зна ча ем гэ ты юбі лей 
аку рат на пя рэ дад ні свя та Дзя ды. 
Не здар ма, у паэ ме Ада ма Міц ке ві-
ча «Дзя ды» га лоў ны ге рой — той 
са мы Адольф — гэ та і ёсць Адольф 
Януш ке віч. Усё глы бо ка сім ва ліч-
на. І тое, што за ха ва ла ся ма гі ла 
яго ма ці, па каз вае, што гэ тая зям-
ля — не зні шчаль ная, ад сюль ні-
ко га не маг чы ма вы гнаць, яны ўсё 
ад но бу дуць сю ды вяр тац ца... Так 
і Адольф Януш ке віч, бу ду чы ў вы-
гнан ні ў Сі бі ры, сэр цам зна хо дзіў ся 
тут, у вёс цы Дзя гіль на.

Ча сам, ці вар ты зям ляк уша на-
ван ня, най лепш мо гуць ска заць 
мяс цо выя жы ха ры. Бо пра яго яны 
ве да юць не з кні жак і чу жых гіс то-
рый, а са мі шчы ра мо гуць рас ка-
заць, якім ён быў. Як ні дзіў на, але 
ў Дзя гіль на і праз два ста год дзі 
па мя та юць сям'ю Януш ке ві чаў. 
Мяс цо вая жы хар ка Тац ця на ПА-
ТА ПА ВА (у дзя воц тве Ключ нік) 
па дзя лі ла ся ўспа мі на мі з ка рэс-
пан дэн там «Звяз ды»:

— Мая ма ма ве да ла сям'ю 
Адоль фа Януш ке ві ча, бо яна пра-
жы ла без 5 ме ся цаў 100 га доў. Яна 
ўзгад ва ла, што яны жы лі тут, ме лі 
ма ён так. Ма мі ны баць кі пра ца ва лі 
ў іх па раб ка мі. Яны бы лі над звы-
чай доб ры мі гас па да ра мі. Па да ры-

лі ма ме доб рую коў дру. І ма ма, ка лі 
на ра джа ла і за бі ра ла дзя цей з рад-
до ма, у гэ тую коў дру за горт ва ла 
кож нае сваё дзі ця. Усе ўра чы здзіў-
ля лі ся, ад куль та кая пры га жосць: 
бо гэ та бы ла за меж ная коў драч ка, 
не звы чай ная. Яна да гэ туль у мя не 
за ха ва ла ся, ля жыць у ша фе.

Ся род мяс цо вых су стрэ ла ся і 
Але на Януш ке віч, якая на пы тан не, 
ці не сва яч ка яна слын на му зем ля-
ку, ад ка за ла: «Мо жа, і рад ня якая, 
дзя доў, пра дзе даў Адоль фа. А хто 
ў дзя цін стве пра гэ та ве даў?..» З 
гэ ты мі жан чы на мі пры ві таць гас-
цей прый шлі і мно гія ін шыя жы ха ры 
Дзя гіль на, ся род якіх і Ва лян ці на 
Ан то нен ка, Ган на Коб рын.

З вяс ко вых мо гі лак уся дэ ле-
га цыя на кі ра ва ла ся да пан ска га 
до ма, у якім ка лісь ці жы лі Януш-
ке ві чы. Сён ня гэ ты бу ды нак ад-
рэ стаў ра ва ны ін ды ві ду аль ным 
прад пры маль ні кам Аляк се ем 
Лу цэ ві чам. Ця пер у ім зна хо дзіц-
ца ста ляр ная май стэр ня, у якой 
каш тоў ныя вы ра бы з'яў ля юц ца на 
свет з най леп шых па род дрэ ва.

Як ба чым, па мяць пра Адоль фа 
Януш ке ві ча не прос та жы вая: яна 
шмат ка го аб' яд ноў вае ця пер, у XXІ 
ста год дзі. Да рэ чы, ву лі цы імя гэ та-
га ча ла ве ка ёсць у ка зах стан скіх 
Ал ма ты, Аста не, а так са ма ў Поль-
шчы. Ка жуць, та кая ву лі ца па він на 
хут ка з'я віц ца і ў Дзяр жын ску...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Дзяр жын скі ра ён

�

Мы не жы лi та ды. Што нам 
да та го, што ад бы ва ла ся 
150 га доў та му на на шай 
тэ ры то рыi? Даў но. Да лё ка. 
Прай шло. Мi ну ла. Жы вём. 
Ядзiм. I доб ра...

Бу ду ем бу ду чы ню. Шу ка ем на-
кi ру нак для яе. Iмк нём ся аб грун-
та ваць. Але як гэ та мож на ра бiць, 
не аба пi ра ю чы ся на до свед па пя-
рэд нi каў, якiя ства ра лi ўмо вы для 
ця пе раш ня га жыц ця? Та му што 
нi чо га не ўзнi кае з нi чо га. I кра-
i ны не паў ста юць там, дзе ня ма 
гле бы для iх утва рэн ня. Не здар-
ма ж пра паў стан не, якое ў нас 
у Бе ла ру сi звяз ва юць з iме нем 
Кас ту ся Ка лi ноў ска га, га во раць 
i раз ва жа юць на ву коў цы роз ных 
кра iн. У юбi лей ны год у па мяць 
пра тыя па дзеi Iн сты тут гiс то рыi 
На цы я наль най ака дэ мii на вук Бе-
ла ру сi ар га нi за ваў кан фе рэн цыю 
па тэ ме: «Паў стан не 1863 — 1864 
га доў у Поль шчы, Бе ла ру сi, Лiт ве i 
ва Укра i не: гiс то рыя i па мяць».

Тыя па дзеi бы лi лё са вы зна чаль-
нымi для роз ных на ро даў, якiя ця-
пер ма юць сваю дзяр жаў насць. Не-
здар ма ж на ву коў цы на да ва лi iх вы-
ву чэн ню шмат ува гi — апош нiя 100 
га доў. У тым лi ку на шы, бе ла рус кiя 
ву чо ныя, што бы ло за свед ча на на 
кан фе рэн цыi. Тэ ма паў стан ня да-
гэ туль за ста ец ца ак ту аль най для 
ай чын ных гiс то ры каў.

Вя ча слаў Да нi ло вiч, ды рэк тар 
Iн сты ту та гiс то рыi На цы я наль-
най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi:

— Прад стаў нi кi ма ла дой бе-
ла рус кай гiс та рыч най на ву кi (у 
1920-я гг.) — Ян Вiт коў скi, Усе ва-
лад Iг на тоў скi, Iван Цвi ке вiч i iн-
шыя за кла лi бе ла рус кую кан цэп-
ту аль ную па ра дыг му ў вы ву чэн нi 
гiс то рыi паў стан ня 1863-1864 гг.: 
па дзеi паў стан ня раз гля да лi ся iмi 
ў агуль ным кан тэкс це ба раць бы 
за бе ла рус кую дзяр жаў насць у 
ХIХ — па чат ку ХХ ст.

У жнiў нi 1945 г. ву чо ны са вет 
Iн сты ту та гiс то рыi раз гля даў пе-
ра лiк дак ла даў на се сiю Ака дэ мii 
на вук БССР, якая па вiн на бы ла 
ад быц ца ў ве рас нi гэ та га ж го да ў 
Мiн ску. Для за чыт ван ня быў вы лу-
ча ны дак лад са праўд на га чле на АН 
Ула дзi мi ра Пер ца ва «Кас тусь Ка лi-
ноў скi». Спра ва бы ла ў тым, што ў 
40-50-я гг. XX ст. рас пра цоў ва ла ся 
се рыя «За ме ча тель ные люди Бе-
лоруссии» («Выдающиеся люди 
Бел орус ской земли») у кнi гах. Ся-
род вы дат ных i зна ка мi тых асоб 

зна хо дзiў ся i К. Ка лi ноў скi, на рыс 
пра яко га рых та ваў У. Пер цаў».

Тэ ма паў стан ня на пра ця гу 
ўся го пе ры я ду iс на ван ня Iн сты-
ту та гiс то рыi ўва хо дзi ла ў сфе ру 
iн та рэ саў i да след чай дзей нас цi 
вя ду чых су пра цоў нi каў. Зра зу-
ме ла, абы сцi юбi лей ны 2013 г. 
Iн сты тут гiс то рыi так са ма не мог. 
На пра ця гу го да су пра цоў нi кi ак-
тыў на вы сту па лi кан суль тан та мi 
ў ар га нi за цыi вы стаў да 150-год-
дзя паў стан ня («Ста рон кi гiс то рыi 
паў стан ня 1863—1864 гг.» (ЦНБ 
iм. Я. Ко ла са), «З гiс то рыi па дзей 
1863-1864 гг.» (На цы я наль ны гiс-
та рыч ны му зей Рэс пуб лiкі Бе ла-
русь); удзель нi ча лi ў мiж на род-
ных i на цы я наль ных на ву ко вых 
ме ра пры ем ствах. Да юбi лею бы-
ла вы да дзе на ма на гра фiя Але ны 
Фi ры но вiч «Паў стан не 1863 — 
1864 гг.: вя до мыя i не вя до мыя 
кры нi цы бе ла рус кiх ар хi ваў». I на-
ту раль на, у пе ра лi ку ме ра пры ем-
стваў Iн сты ту та на нi ве да сле да-
ван ня паў стан ня 1863 — 1864 гг. 
ста iць гэ тая кан фе рэн цыя, якая 
па вiн на да па маг чы ад ка заць на 
на яў ныя, ча сам спрэч ныя, пы-
тан нi.

Спрэч ныя пы тан нi са праў ды 
за ста юц ца да гэ туль. А ча сам зда-
ец ца: чым да лей ад тых па дзей, 
тым больш не ча ка ны мi трак тоў ка-
мi яны аб рас та юць. На ват на пле-
нар ным па ся джэн нi кан фе рэн цыi 
ўзнiк ла бур нае аб мер ка ван не ро-
лi Кас ту ся Ка лi ноў ска га ў акрэс лi-
ван нi бе ла рус кай на цы я наль най 
iдэi. I, зда ва ла ся б, яшчэ са школь-
ных ча соў тут усё зра зу ме ла. Але 
ж, як аказ ва ец ца, сён ня ўзнi ка юць 
ва ры ян ты па ды хо даў. Усё, вя до-
ма, мае свае пры чы ны. I са праў ды, 
як ад зна ча ла ся на кан фе рэн цыi, 
кож нае па ка лен не па вiн на вы пра-
ца ваць свае ад но сi ны да па дзей 
паў стан ня 1863 — 1864 га доў. Та-
му эмо цыi кi пе лi на ват ся род тых, 
хто вы ву чае да ку мен ты, ана лi зуе 
фак ты, ро бiць вы сно вы. Апош няе 
— асаб лi ва важ на з пунк ту гле-
джан ня та го, што ёсць бе ла рус кая 
iдэя на ця пе раш нiм эта пе. I дзе ж, 
хто той на род, да яко га звяр таў ся 
Ка лi ноў скi? Хто па чуў яго та ды? 
У кiм яго дум кi ад гу ка юц ца сён-
ня? I якiя дум кi? I цi не згу бi лi яны 
сва ёй васт ры нi сён ня? Гiс то ры кi 
— лю дзi, якiя звяр та юц ца да та го, 
што бы ло, каб вы зна чыць, мо жа 
быць, вы то кi на ступ ных эпох раз-
вiц ця i ста наў лен ня кра i ны, якая 
на зы ва ец ца Бе ла русь. I, мiж iн-

шым, не толь кi яе. На са мрэч, вы-
нi кi паў стан ня ме лi ўздзе ян не на 
фар мi ра ван не не каль кiх на цый. 
Та му i кан фе рэн цыя са бра ла на ву-
коў цаў роз ных кра iн, на гiс то рыю 
якiх тыя па дзеi ме лi ўплыў. Ва лян-
цi на Шанд ра, док тар гiс та рыч-
ных на вук, пра фе сар, стар шы 
на ву ко вы су пра цоў нiк Iн сты ту та 
гiс то рыi Укра i ны:

— Паў стан не 1863 го да, ня гле-
дзя чы на тое, што яго ўзбро е ныя 
вы ступ лен нi ва Укра i не не бы лi 

шмат лi кiя, бы ло вы ка ры ста на ўла-
дай, каб пры сво iць пра ва бя рэж ныя 
па мес цi, якiя зна хо дзi лi ся ва ўлас-
нас цi поль ска га пан ства. Шля хам 
за ка на даў ства праз кан фiс ка цыю 
i ўвя дзен не па да тку срод кi ад зя-
мель ных на быт каў iш лi на ўма ца-
ван не дзяр жаў ных ме ха нiз маў i 
кад ра ва га за бес пя чэн ня Ра сiй скай 
iм пе рыi. Маш таб насць гэ тай ак цыi 
па тра ба ва ла ма бi лi за цыi ўнут ра-
ных рэ сур саў, i та му ў мно гiх пы-
тан нях рэ гi я наль на га кi ра ван ня яна 
аба пi ра ла ся на бю ра кра тыч ны апа-
рат, для яко га ства ра лi ся льгот ныя 
ўмо вы служ бы i зя мель на га ўзба-
га чэн ня. Iмi ка рыс та лi ся не толь кi 
чы ноў нi кi ўнут ра ных гу бер няў, але 
i ўкра iн цы, для якiх служ ба на пра-
ва бя рэж жы бы ла больш пры дат-
най, i яны ста на вi лi ся па спя хо вы мi 
зем ле ўла даль нi ка мi i па спя хо вы мi 
бу даў нi ка мi ра сiй скай дзяр жаў нас-
цi, вы цяс ня ю чы па ля каў з уста ноў 
i па мян ша ю чы iх зем ле ўла дан нi. 
Праз ма тэ ры яль нае за бес пя чэн не 
iм пе рыi ўда ло ся пры вя заць да ся бе 
знач ную част ку кi ру ю чай элi ты, што 
спры я ла яе ру сi фi ка цыi i ўцяг ван-
ню ў аб слу гоў ван не iм пе рыi. Яна 
вы ка рыс та ла гiс та рыч ную ва ро-
жасць па мiж укра iн ца мi i па ля ка мi, 
што на час паў стан ня пра явi ла ся 
ў са цы яль ным су праць ста ян нi, 

пра ва ку ю чы сi ту а цыю, у вы нi ку 
ча го знач ная част ка мяс цо вых iн-
тэ ле кту а лаў ака за ла ся ў ад ным з 
iм пе ры яй ла ге ры i вя ла ба раць бу 
су праць поль скай пры сут нас цi ў 
краi. Паў стан не спры я ла з'яў лен ню 
i но ва га гра мад ска га кi рун ку, хоць i 
не шмат лi ка га. Яно ад стой ва ла i не 
поль скiя, i не ра сiй скiя iн та рэ сы, а 
iн та рэ сы мяс цо ва га на сель нiц тва, 
на асно ве iдэн тыч нас цi яко га па-
ча ло ся фар мi ра ван не ўкра iн скай 
на цыi.

Але на ро ды — гэ та лю дзi. 
Кан крэт ныя лю дзi, у якiх бы ло 
жыц цё, у якiх бы лi блiз кiя, ка ха-
ныя, сем'i. У якiх бы ла ра дзi ма, 
дзе ля якой яны га то выя бы лi ах-
вя ра ваць са бой, па мi раць. Мо жа 
быць, та му жорст кiм па ка ран нем 
за ўдзел у паў стан нi ра зам са 
смер цю бы ла вы сыл ка ў да лё кiя 
зем лi, каб уз мац нiць ту гой дум кi 
пра да лей шы лёс свай го на ро да. 
I свой лёс так са ма. Лю дзi — га-
лоў ны зда бы так паў стан ня. Яно 
да ло ге ро яў — тых, хто га то вы 
быў ах вя ра ваць пры ват ны мi вы-
га да мi дзе ля вы со кiх iдэа лаў. I 
ме на вi та та му, што яны бы лi муж-
ныя i са ма ах вяр ныя, ёсць жа дан-
не па глыб ляц ца i спа сцi гаць сэнс 
тых па дзей. Ча ла ве чы фак тар, цi 
са мi паў стан цы, iх лёс у вы сыл-
цы — вя лi кая i цi ка вая тэ ма для 
ана лi зу, пры чым не толь кi для 
ай чын ных на ву коў цаў.

Мi ка лай Пад пра таў, док тар 
гiс та рыч ных на вук, да цэнт, 
за гад чык ка фед ры агуль най 
ай чын най гiс то рыi Перм ска га 
дзяр жаў на га на цы я наль на га 
да след ча га ўнi вер сi тэ та:

— Цi ка ва пра ана лi за ваць, коль-
кi лю дзей па тра пi ла ў Перм скую 
гу бер ню ў вы нi ку вы сыл кi. Нех та 
ка жа, што ў Перм скую гу бер ню 

бы ло са сла на 760 ча ла век, нех та 
— 950. А нех та — i 1500. Гэ та, вi-
да воч на, пе ра вы шэн не, та му што 
пер ша па чат ко ва вы сыл цы пад-
вяр гац ца па вiн на бы ло менш за 
1000 ча ла век. Ка лi ўлi чыць, што на 
Перм скую гу бер ню пры хо дзiц ца 
ад на дзя ся тая част ка фi нан са ван-
ня Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў 
Ра сiй скай iм пе рыi, то мож на мер-
ка ваць, якая коль касць на са мрэч 
бы ла вы сла на ў iн шыя ўнут ра ныя 
гу бер нi Ра сii... Пры яз джа лi i сем'i 
вы сы ла е мых — але не ўсе i не да 
ўсiх, хто пад вяр гаў ся рэ прэ сi ям. 
Та кiх бы ло ка ля 180 ча ла век па 
Перм скай гу бер нi. Але лi чыць iх 
рэ прэ сi ра ва най ка тэ го ры яй на-
сель нiц тва не пра ва мер на. Гэ та 
iх даб ра воль нае жа дан не — маг-
лi ехаць цi не. Трэ ба ад зна чыць, 
што 40 пра цэн таў вы сла ных у наш 
рэ гi ён — два ра не. Пры клад на 12 
пра цэн таў ся лян. Ка ля 5 пра цэн-
таў — свя та ры, у асноў ным ка та-
лiц кай кан фе сii, ка ля 8 пра цэн таў 
— вай скоў цы... Як мы ўяў ля ем са-
бе вы сла ных: лю дзi ў кай дан ках 
з аб ме жа ва най маг чы мас цю пе-
ра соў ван ня. Але арыш тан ты ме лi 
пра ва гру па мi па 7-8 ча ла век (не 
па адзiн ках) у су пра ва джэн нi сал-
да та без зброi з кан вой на-этап най 
ка ман ды вы хо дзiць у го рад, ра бiць 
па куп кi i на вед ваць пэў ныя ўста но-
вы. На са мрэч та му, што ў Перм-
скай гу бер нi бы ло зра зу ме ла: а 
ку ды ж ты ад сюль па бя жыш?.. 
Перм — гэ та глу хая пра вiн цыя... 
Пас ля за кан чэн ня тэр мi ну вы сыл-
кi ча ла век мог тут за стац ца. Але 
трэ ба пры знаць, што за ста ва лi ся 
адзiн кi. Ас тат нiя ўсё ж вяр та лi ся 
на ра дзi му...

Вяр та лi ся ту ды, дзе ба чы лi сэнс 
жыц ця. На ват пас ля та го, ка лi, зда-
ва ла ся, iх улас нае жыц цё па цяр пе-
ла па ра жэн не. Але для iх гэ та не 
бы ло так. I ўсё роў на ў сэр цы ра-
зам з бо лем за ста ва ла ся лю боў да 
га лоў на га, што тры ма ла на гэ тым 
све це. Боль i лю боў заў сё ды iдуць 
по руч. Чым больш бо лю, тым вы-
раз ней го лас лю бо вi ў ду шы. Лю-
бо вi да ра дзi мы, якая пра рас тае 
праз па ка лен нi. I мы ця пер ве да-
ем: нi чо га не ўзнi кае з нi чо га. Вось 
толь кi пы тан не: што пра рас це ад 
iдэй, якi мi жы ве на ша па ка лен не, 
для яко га па дзеi 150-га до вай даў-
нi ны — вель мi да лё кая гiс то рыя, 
якую мы ўсё менш i менш звяз ва-
ем з сён няш нi мi рэа лi я мi?..

Ла ры са ЦI МО ШЫК

�

Але ся Бе ла га сён ня ні ко му прад стаў-
ляць не трэ ба. Ка лі і лі чыц ца хто ў Бе-

ла ру сі знаў цам гіс то рыі на цы я наль най 
кух ні, дык гэ та дак лад на ён. Алесь не 

толь кі ве дае, чым хар ча ва лі ся бе ла-
ру сы не каль кі ста год дзяў та му, але і 

мо жа пры га та ваць гэ та хоць за раз на 
сва ёй улас най кух ні. Рас ка паў шы ба га-
цей шую ку лі нар ную тра ды цыю на ша га 

на ро да, Бе лы кры ху ў за сму чэн ні, бо 
на ста лах су час ных бе ла ру саў пра яе 

амаль ні чо га не на гад вае.

— Гас па ды ні, якія га та ва лі не каль кі ста год дзяў 
та му тое, што сён ня апі са на ў кні гах бе ла рус кай 
на цы я наль най кух ні, ве ра год на, па ста ян на зна хо-
дзі лі ся до ма, маг лі на да ваць уся му шмат ува гі. А 
як ду ма е це, на коль кі гэ тыя стра вы да па су юц ца да 
су час най кух ні?

— Аб са лют ная боль шасць страў, на прык лад, з кні гі 
«Ку хар ка лі тоў ская», якую толь кі што вы да лі па-бе ла-
рус ку і па-рус ку, цал кам па ды хо дзіць для пры га та ван-
ня і ў су час ных умо вах. На са мрэч, яны пра сцей шыя 
за япон скія або італь ян скія стра вы, якія на бы лі ў нас 
па пу ляр насць ця гам апош ня га дзе ся ці год дзя з-за ня-
спын на га (і не зу сім за слу жа на га) рос ту эка на міч на га 
даб ра бы ту. І больш фі нан са ва да ступ ныя. Але фар мі-
ра ван не ма са вай свя до мас ці бе ла ру саў у ХХ ста год дзі 
іш ло пад акам па не мент та таль най «ан ты пан скай» 
пра па ган ды. Та му ся рэд не ста тыс тыч ны гра ма дзя нін 
Бе ла ру сі вы ха ва ны ў тра ды цы ях па гар ды да «чу жо-
га-ва ро жа га-пан ска га». Зрэш ты, най больш вы са ка-
род ныя стра вы з ся лян ска га ме ню ў нас так са ма ў 
за ня пад зе. На цы я наль ная куль ту ра мае вель мі ніз кі 
прэ стыж ва ўсіх сфе рах, у тым лі ку ў гаст ра но міі.

— Пра чы таў шы на бля шан цы з ня мец кім пі вам яго 
гіс то рыю, вы вы ра шы лі зай мац ца гіс то ры яй бе ла рус-
кай кух ні. Гэ та са праў ды бы ло так? Ста ла крыўд на 
за на цы я наль ныя ку лі нар ныя тра ды цыі?

— Гэ та са праў ды бы ло так, з па праў кай на тое, што 
спа чат ку я за ня ўся толь кі гіс то ры яй пі ва і пі ва вар ства ў 
Бе ла ру сі. Гэ та бы ло ўзім ку 1995-1996 га доў у Таш кен-
це. На Алай скім рын ку я ку піў бля шан ку ня мец ка га пі ва 
Eіnbecker Urbock, з сі ва ліч най вы явай каз ла, і пра чы таў 
пра яго шмат ве ка вую гіс то рыю. Праз год у Лон да не 
ку піў піў ную эн цык ла пе дыю, дзе та кіх гіс то рый — сот ні. 
Ну і па чаў шу каць па доб ныя ў на шым мі ну лым. У 1999 
го дзе вый шаў мой пер шы гіс то ры ка-
гаст ра на міч ны ар ты кул «На хва лу 
пі ва» ў ча со пі се «Спад чы на». По тым 
мя не «за ча піў» сыр, а по тым у ад ных 
і тых жа кры ні цах і да сле да ван нях 
па ча лі трап ляц ца звест кі пра са мыя 
роз ныя стра вы і пра дук ты, з'я ві ла ся 
жа дан не на пі саць на ры сы і пра іх. І 
на ўрад ці га лоў ным ру ха ві ком бы ла 
крыў да. Хут чэй, ці каў насць і жа дан-
не па ка заць су ай чын ні кам змяс тоў насць ай чын най 
гіс то рыі і куль ту ры.

— Што вас больш за ўсё ўра зі ла ў гэ тым да сле-
да ван ні?

— Больш за ўсё ўра зі ла не ад па вед насць па між 
да во лі ба га тай куль ту рай мі ну ла га і су час нас цю. І 
цяж касць у вяр тан ні ха ця б част кі гэ тай куль ту ры ў 
су час ны ўжы так.

— У ня прос тыя ча сы адзі ны мі нось бі та мі бе ла рус-
кай мо вы за ста ва лі ся ся ля не. А што на конт страў? 
На якім уз роў ні ад бы ва ла ся пе ра ем насць?

— Боль шасць тых рэ цэп таў (ці роз ных ку лі нар ных 
«анек до таў», ры ту а лаў пры га та ван ня і спа жы ван ня 
ежы) я зна хо джу або ў ста рых ку лі нар ных кні гах 
(не шмат лі кіх), або ў мас тац кай лі та ра ту ры XІX — 
па чат ку XX ста год дзя. Ча сам у ме му а рах тых, хто 
вы ехаў з БССР у Поль шчу ў 1944 — 1958 гг. Так што 
пе ра ем насць ідзе па кніж най лі ніі.

— Ці ёсць та кія стра вы, пра якія мож на ска заць, 
што ін шыя на ро ды «па зы чы лі» іх у бе ла ру саў?

— На са мрэч, знач на час цей стра вы ін шых кра ін і 
на ро даў ука ра ня лі ся ў на шай тра ды цыі і па сту по ва 
ра бі лі ся сва і мі. Як стра вы з тар ка ва най буль бы, у 
тым лі ку дра ні кі, якія ад нем цаў пе ра нес лі на на шу 
гле бу яў рэі-карч ма ры. Але бы ва лі і вы клю чэн ні. На-
прык лад, кны шы (пі раж кі з на чын кай) — даў нюю 
стра ву бе ла ру саў і ўкра ін цаў — яў рэі-эміг ран ты зра-
бі лі ў ЗША ад ным з га лоў ных брэн даў фаст-фу ду. 
А буль бя ная кіш ка зра бі ла ся вель мі па пу ляр най у 
Поль шчы, ха ця і са мо гэ тае сло ва ме на ві та бе ла рус-
кае, не поль скае. Ця пер у поль скім Су пра слі, не ка лі 
важ ным цэнт ры бе ла рус кай куль ту ры, пра во дзіц ца 
аж но чэм пі я нат све ту па за пя кан ні буль бя ной кіш кі. 
Тра ды цый ны пі рог лі тоў ска-бе ла рус кіх та та раў «пе-
ра ка чаў нік» стаў пер шай рэ гі я наль най стра вай, афі-
цый на за рэ гіст ра ва най у Поль шчы, а паз ней і ў Еў ра-
пей скім са ю зе. Пры тым пад крэс лі ва ла ся, што наз ва 
ўзя та з бе ла рус кай мо вы. Ад нак прык ра, што ва ўсіх 
гэ тых вы пад ках бе ла ру сы стра ці лі гэ тыя стра вы са мі. 
Ча сам на цы я на ліс ты скар дзяц ца на су се дзяў, быц-

цам бы тыя «пры ўлас ні лі» на шу гіс та рыч ную спад-
чы ну. Але на са мой спра ве, гэ та са мі бе ла ру сы ад 
уся го пас ля доў на ад маў ля лі ся, не жа да ю чы нес ці 
ад каз насць за пад тры ман не вы со кай куль ту ры.

— Уя ві це, ка лі лас ка, па дзею ці ме ра пры ем ства 
ў XXІ ста год дзі, на якім быў бы да рэ чы свя точ ны 
стол Ра дзі ві лаў.

— Лю бы важ ны юбі лей агуль на дзяр жаў на га маш-
та бу або афі цый нае ўра да вае ме ра пры ем ства. Ці між-
на род ны куль тур ны фэст, асаб лі ва ка лі б та кі пра во-
дзіў ся ў Мі ры або Ня сві жы. Да рэ чы, рэ ста ра ны ў гэ тых 
ад ноў ле ных зам ках да гэ туль ці то са ро ме юц ца, ці то 
ля ну юц ца вяр таць у ме ню ра дзі ві лаў скія стра вы.

— На коль кі шчыль най у на шых прод каў бы ла су вязь 
па між пэў ны мі свя та мі, зда рэн ня мі і тым, што яны елі?

— Так, іс на ва ла ўстой лі вая су вязь па між пэў ны мі 
свя та мі і ад па вед ным ім ме ню. На прык лад, на «Ка-
зю кі», дзень Свя то га Ка зі мі ра (4 са ка ві ка), бы ло пры-
ня та пя чы аба ран кі (най больш сла ві лі ся смар гон скія) 
і пер ні кі ў фор ме сэр ца. А на Звес та ван не (25 са ка ві-
ка), да пры лё ту бус лоў, — ад мыс ло выя бу лач кі ў фор-
ме «бус ло вай ла пы» — га лё пы. На Свя то га Мар ці на 
(11 ліс та па да) — стра вы з гу ся ці ны. Але са мы мі яск-
ра вы мі, вя до ма, бы лі ме ню Вя лі ка дня («свя чо нае») і 
Бо жа га На ра джэн ня. Асаб лі ва вы зна ча ла ся куц ця — 
стра ва, якая да ла наз ву свя точ най вя чэ ры на пя рэ дад ні 
Бо жа га На ра джэн ня (24 снеж ня) і са мо му гэ та му дню. 
Да рэ чы, гэ тае ме ню бы ло сім ва ліч на аднолькавым 
ува ўсіх са слоў яў, да па ма га ла пры глу шыць са цы яль-
ныя кан флік ты, ства рыць ат мас фе ру роў на сці і бра-

тэр ства.
— Ці бы лі спо са бы, на прык лад, 

пры знац ца ў ка хан ні з да па мо гай 
ежы?

— Па доб ныя гіс то рыі мне трап-
ля лі ся. На прык лад, каб пры ва ра-
жыць упа да ба на га хлоп ца, дзяў-
ча ты пяк лі кны шы, а пры за ме се 
цес та на іх за горт ва лі іх... унут ра-
ным бо кам сцяг на. Праў да, тая тра-

ды цыя за фік са ва на на за ха дзе Укра і ны, але нель га 
вы клю чыць, што су стра ка ла ся і ў нас. Або вось та кая 
стра ва — шу пе ня (ра гу са сві ні ны і ба бо вых). Яно 
га та ва ла ся вель мі гус тым. Дык вось, яго па да ва лі 
сва там, каб у але га рыч най фор ме па ве да міць аб 
ра шэн ні дзяў чы ны і яе баць коў. Ка лі ў гус той шу пе ні 
вер ты каль на тыр чаў сві ны хвос цік, гэ та азна ча ла зго-
ду. Ка лі ж хвос цік ля жаў га ры зан таль на на па верх ні 
шу пе ні, гэ та азна ча ла, як мож на зда га дац ца, што 
хлоп цу трэ ба раз ві тац ца з са лод кі мі ма ра мі.

— Як ду ма е це, ча му ме на ві та дра ні кі ста лі ку лі нар-
ным сім ва лам бе ла ру саў? Бы ло ж і шмат уся го ін ша га.

— Я ду маю, што гэ та ад ля но ты жур на ліс таў, куль ту-
ро ла гаў і чы ноў ні каў, ад каз ных за куль ту ру. Ім пра сцей 
бы ло ні чо га не ра біць, а ка лі ўзні ка ла ней кая на го да, 
пры крыц ца дра ні ка мі і са стро іць пры гэ тым вы гляд за-
мі ла ва на га эн ту зі яс та. Па ме ры та го, як кра і на бу дзе 
ад кры ва цца све ту, пры маць усё больш гас цей (а гэ ты 
штуч ны дра ні ка вы эн ту зі язм яны не бу дуць па дзя ляць), 
да вя дзец ца пра явіць больш вы на ход лі вас ці.

— Чым ад роз ні ва ец ца карч ма ад страў ні? Ці ёсць 
у на шай кра і не яны сён ня?

— Як гіс то рык, я не ве даю, што та кое «страў ня». Гэ-
тае сло ва, мне па да ец ца, бы ло пры ду ма на фі ло ла га мі 
«па вод ле за ко наў мо вы» ў кан цы 1990-х га доў. Яно па-
спе ла тро хі ўка ра ніц ца ў су час ным ужыт ку, але, па коль кі 
я яго ні дзе ў гіс та рыч ных да ку мен тах не су стра каў, мне 
яно рэ жа ву ха. Бу ды нак тра ды цый най карч мы за ха ваў ся 
ў Стро чы цах, у му зеі на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту, і 
там ён вы ка рыс тоў ва ец ца па пры зна чэн ні. Шка да, што 
боль шасць та кіх бу дын каў па Бе ла ру сі ўжо раз бу ра на.

— Ка лі б да вас па він ны бы лі б за ві таць не ча ка-
ныя гос ці, што пры га та ва лі для іх з тра ды цый ных 
бе ла рус кіх страў? Па дзя лі це ся рэ цэп там.

— Ста ра ем ся, на прык лад, каб у ма ра зіл цы ля жа ла 
пэў ная коль касць за га дзя на леп ле ных кал ду ноў гра фа 
Тыш ке ві ча. Да рэ чы, з гэ ты мі кал ду на мі гра фа Тыш ке ві ча 
вы яві ла ся ці ка вая, хоць і тро хі пры края тэн дэн цыя. Аб са-
лют ная боль шасць лю дзей, з кім за хо дзіць раз мо ва пра 
кал ду ны, пе ра ка на на, што кал ду ны — гэ та або ана лаг 

цэ пе лі наў (вя лі кія клёц кі з тар ка ва най 
буль бы і мяс ной на чын кай) або плос кія 
сма жа ныя дра ні кі з на чын кай. Ка лі спра-
бу еш да вес ці, што на са мрэч кал ду ны — 
гэ та лі тоў ска-бе ла рус кі ана лаг пель ме-
няў і што ме на ві та та кія кал ду ны па кі ну лі 
най больш сля доў у пісь мо вых кры ні цах 
аж 200-га до вай даў ні ны (і ХХ ста год дзя 
так са ма), уз ні кае амаль крыў да. Не да-
вя ра юць ін фар ма цыі, якая зы хо дзіць ад 
«за над та пісь мен ных па ноў».

— У ва шай ся дзі бе «Мар ці но ва Гусь» 
вы час ту е це гас цей стра ва мі ча соў Вя лі-
ка га Княст ва Лі тоў ска га. Якая рэ ак цыя 
бы вае ў гас цей? Ці з'яў ля ец ца ў іх жа-
дан не штось ці пры га та ваць са мім?

— Ча сам з'яў ля ец ца. На прык лад, сё-
ле та су пра цоў ні кі ту рыс тыч на га пар та ла 
Holіday.by ад зна чы лі юбі лей фір мы ме на-
ві та па вод ле «На шай стра вы». І ў апош нія 
па ру га доў да ма іх па рад па ча лі на рэш це 
пры слу хоў вац ца не ка то рыя рэ ста ра та ры.
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Зні та ван неЗні та ван не  ��Са кен СЕЙ ФУ ЛІН:

«МЫ ЎЛЮ БІ ЛІ СЯ Ў БЕ ЛА РУСЬ»

Дзе ля па мя цiДзе ля па мя цi  ��

ЦЕ НI МI НУЎ ШЧЫ НЫ, 
ЯКIЯ НЕ ЗНI КА ЮЦЬ З ЧАСАМ

ЧА МУ ХВАЛЮЮЦЬ ДАГЭТУЛЬ ВЫ НI КI ПАЎ СТАН НЯ 1863-1864 ГА ДОЎ?

Гас цёў няГас цёў ня  ��Алесь БЕ ЛЫ:

«Рэ ста ра та ры 
на рэш це ста лі да мя не 

пры слу хоў вац ца»

Цес та:
2 шклян кі му кі
2 яй кі (1 жаў ток да дат ко ва)
3-4 ст. лыж кі со ку цы бу лі
Соль
Пра се яць му ку ў вя лі кую мі су 

(на сы паць «гор кай»), зра біць ям ку 
ў цэнт ры, уліць сок цы бу лі, убіць 
яй кі і жаў ток, ста ран на вы ме сіць. 
Ва ды не да да ваць. Па крыць руч ні-
ком і па ста віць «ад па чыць» у пра-
ха лод ным мес цы на 30 хві лін.

На чын ка:
150 г су ша ных гры боў
2 па кры ша ныя цы бу лі
Тлушч для сма жан ня
200 г вэн джа най шын кі
2 яй кі, зва ра ныя ўкру тую
1 сы рое яй ка
Соль і пе рац — на смак
Пе ра браць су ша ныя гры бы, 

ста ран на пра мыць і за ма чыць у 
ха лод най ва дзе на 3-4 га дзі ны. Із-
ноў пра мыць і ва рыць на ма лым 
аг ні ў ва дзе, у якой за моч ва лі, 1-1,5 
га дзі ны. (Мож на ўжы ваць і све жыя 
гры бы, та ды за моч ваць і ва рыць не 
трэ ба.) Пры пус ціць цы бу лю на па-
тэль ні, да даць па кры ша ныя гры бы, 
сма жыць ра зам 1 хві лі ну, асту дзіць. 
Да даць дроб на па кры ша ныя ва ра-
ныя яй кі, шын ку, убіць сы рое яй ка, 
да даць соль і пе рац на смак. Пад-
рых та ваць цес та (гл. вы шэй).

Па клас ці не вя лі кую гал ку на-
чын кі на кож ны кру жок з цес та, 
згар нуць кал ду ны, ста ран на за-
шчы паць краі. Ва рыць у доб ра 
пад со ле най ва дзе на ма лым аг ні 
5-6 хві лін пас ля ўсплы ван ня кал-
ду ноў на па верх ню.

(4-5 пор цый).

КАЛ ДУ НЫ ГРА ФА ТЫШ КЕ ВІ ЧА

Ве лі код нае ме ню бы ло 
сім ва ліч на аднолькавым ува 
ўсіх са слоў яў, да па ма га ла 
ства рыць ат мас фе ру 
роў на сці і бра тэр ства.
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Сучасныя Янушкевічы 
крочаць ля радавой сядзібы


