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Гас цёў няГас цёў ня  ��

Вель мі крыў дую я на Ста ро го Ула са. Спра ва ў 
тым, што Ула дзі слаў Сі вы-Сі віц кі, вя до мы так са ма 
як бе ла рус кі пісь мен нік пад псеў да ні мам Ста ры 
Улас, знач ную част ку жыц ця пра слу жыў спа чат ку 
звы чай ным ку ха рам, паз ней кух міст рам, а пас ля 
на ват і эка но мам у гра фаў Тыш ке ві чаў, у іх ва ло-
жын скіх ма ёнт ках. Нам ён па кі нуў збор нік вер шаў 
«Год бе ла ру са» пра цяж кую до лю му жыц кую. Паз-
ней та кіх вер шаў на пі шуць яшчэ не ад ну ты ся чу 
та моў (аж но і ў ма ку ла ту ру іх ця пер не бя руць), а 
за Сі вым-Сі віц кім гэ та бы ла яшчэ на ві на. А вось 
пра граф скую кух ню Ста ры Улас ані слоў ца не 
пра мо віў, і што там елі-пі лі ў Ва ло жы не або ў Вя-
лым, або хто і як вы най шаў сла ву тыя кал ду ны 
тыш ке ві чаў скія — мы, быць мо жа, ні ко лі ўжо не 
да ве да ем ся. Вось жа шка да, што на столь кі не лю-
біў Ста ры Улас сваю пра фе сію, што ні я кай згад кі 
пра яе нам не па кі нуў.

І да гэ туль пра кух ню Тыш ке ві чаў мы ве да ем 
знач на менш, чым пра кух ню Са пе гаў, не ка жу чы 
пра Ра дзі ві лаў. А гэ ты граф скі род быў не з апош-
ніх у бы лым Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім, а паз ней і 
ў Ра сій скай ім пе рыі. І не толь кі ба гац цем і дзяр-
жаў ны мі па са да мі, якія ў рэш це рэшт рас та юць, як 
дым, але і сва і мі на ву ко вы мі, куль тур ны мі, а на ват 
і спар тыў ны мі да сяг нен ня мі сла віў ся. Кан стан цін 
і Яў ста фій Тыш ке ві чы ў ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя 
за сна ва лі сла ву тыя пры ват ныя му зеі ста ра жыт-
на сцяў у Ла гой ску і ў Віль ні, ка лек цыі якіх да лі 
па ча так су час на му На цы я наль на му му зею Літ вы, 
а са мі бра ты лі чац ца за сна валь ні ка мі на ву ко вай 
ар хеа ло гіі, края знаў ства і му зей най спра вы ў Літ ве. 
Бе не дыкт Ген рык Тыш ке віч з Ва ло жын скай га лі ны 
быў ад ным з пі я не раў фа та гра фіі ў Бе ла ру сі і Літ ве, 
ад ным з пер шых аў та ма бі ліс таў і тэ ні сіс таў, да та го 
ж яхт сме нам, ванд роў ні кам. Да рэ чы, гэ та яго, а 
так са ма яго сы на, ін ша га Бе не дык та, служ боў ца мі 
бы лі Ста ры Улас, баць ка пісь мен ні ка Яд ві гі на Ш. Ян 
Ля віц кі і баць ка Кан стан цыі Буй ло Ан тон. Вось вам 
і цэ лы ася ро дак бе ла ру шчы ны пры ад ным тыш ке-
ві чаў скім два ры. Мі хал Тыш ке віч, так са ма з ва ло-
жын скай га лі ны, — заў зя ты па ляў ні чы і ар хе о лаг, у 
дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя ўла даль нік, маг чы ма, 
най боль шай пры ват най ка лек цыі ста ра жыт на сцяў 
у све це (пе рад усім рым скіх і егі пец кіх), экс па на ты 
якой пас ля яго смер ці апы ну лі ся ў му зе ях Па ры жа, 
Лон да на, Ры ма, Ка пен га ге на, Бо ста на. Аль фрэд 
Тыш ке віч — за сна валь нік сла ву та га лі тоў ска га 
ку рор та Па лан га. А вось акт ры су Бе а ту Тыш ке віч 
доб ра па мя тае і цэ ніць ста рэй шае па ка лен не ама-
та раў кі но не толь кі ў Поль шчы, але і ўсёй пра сто ры 
ко ліш ня га СССР. Та му вель мі крыўд на, што на ват 
тыя не шмат лі кія звест кі пра бы лую кух ню Тыш ке-
ві чаў, якія да нас дай шлі, зу сім бес сіс тэм ныя.

На прык лад, ад на з са мых вя лі кіх за га дак бе-
ла рус кай гіс то рыі: яко му з гра фаў Тыш ке ві чаў 
на ле жыць го нар вы на ход ніц тва сла ву тых кал ду-
ноў? Ар хе о ла гу Яў ста ху або Мі ха лу, пал коў ні ку 
17-га пал ка на па ле о наў скіх ула наў? Або, мо жа, 
яшчэ ка мусь ці са сла ву та га ро ду? Рэ цэпт гэ-
тай стра вы па да дзе ны ўжо ў пер шым вы дан ні 
«Ку хар кі лі тоў скай» (1854) з па зна кай «кал ду-
ны гра фа Тыш ке ві ча», пры чым, ві даць, мно гія 

з пер шых чы та чоў ве да лі, на кух ні яко га кан-
крэт на гра фа іх га ту юць, з улас на га пры ем на-
га до све ду. Та ды аў та рцы зда ва ла ся, што гэ-
та і так усе ве да юць. А вось прай шло 160 га-
доў — і тое, што бы ло ві да воч ным, за бы ла ся. 
Мо жа, за хоў ва юц ца гэ тыя ве ды ў ся мей ных па-
д ан нях ро ду? Але ні акт ры са Бе а та Тыш ке віч, ні 
яе брат Кшыш таф, які жы ве ў Гам бур гу і зай ма-
ец ца, між ін шым, вы твор час цю ку лі нар ных да ку-
мен таль ных філь маў, ча мусь ці на пуб лі цы гэ тымі 
сак рэ та мі ні ко лі не дзя лі лі ся. Шка да.

Апроч сла ву тых кал ду ноў, гіс то рыя за ха ва ла 
для нас рэ цэп ты «бу ра коў гра фа Тыш ке ві ча» і «су-
па гра фа Тыш ке ві ча». Што ж, дзя куй па куль і за 
гэ та. Але я пе ра ка на ны, што сім ва ліч ную ед насць 
з па мяц цю гэ та га сла ву та га ро ду мы маг лі б куль-
ты ва ваць у тым лі ку і з да па мо гай зна ка вых тыш ке-
ві чаў скіх стра ў. Ці бу дуць ка лі-не будзь у Ва ло жы не 
або Ла гой ску тыш ке ві чаў скія рэ ста ра ны? Па куль 
пра гэ та мож на толь кі ма рыць.

КАЛ ДУ НЫ ГРА ФА ТЫШ КЕ ВІ ЧА 
(на 4-5 пор цый)

Для 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.

Спо саб пры га та ван ня: 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.

Для на чын кі: 150 г су ша ных гры боў, 2 па кры-
ша ныя цы бу лі, тлушч для сма жан ня, 200 г вэнж да-
най шын кі, 2 зва ра ныя ўкру тую яй кі, 1 сы рое яй ка, 
соль і пе рац на смак.

Спо саб пры га та ван ня: 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, аха ла 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.

Рас ка таць цес та ў круг лы ва лік дыя мет рам ка ля 
5 см, на рэ заць круж ка мі 1 см таў шчы нёй, рас пляс-
каць кож ны ўруч ную. 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 
па 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.

У ПАД БЯ РЭЗ ЗЯ І ЕС — АГУЛЬ НЫ ІН ТА РЭС
Чым за ва біць ту рыс та?..

КУХ НЯ 
ТЫШ КЕ ВІ ЧАЎ

Соф'я Слуц кая мно гім вя до мая як пра-
ва слаў ная свя тая. У го нар гэ тай жан-
чы ны на ват на зва ны ста ліч ны храм. 
Ад нак гіс то рык Анас та сія Скеп' ян 
сцвяр джае, што пра ва слаў ная свя тая 
на са мрэч бы ла... ін шай ве ры.

До ка зы та ко му сме ла му сцвяр джэн ню 
змя шча юц ца ў но вай кні зе «Кня зі Слуц кія», 
на пі са най стар шым на ву ко вым су пра цоў-
ні кам ад дзе ла гіс то рыі Бе ла ру сі Ся рэд ніх 
вя коў і па чат ку Но ва га ча су Ін сты ту та гіс-
то рыі НАН Бе ла ру сі, да цэн там Анас та сі яй 
Скеп' ян. Ёй уда ло ся ад шу каць да ку мен ты, 
у якіх пад ра бяз на апіс ва ец ца жыц цё Слуц-
кай, па чы на ю чы ад са ма га яе на ра джэн ня 
да за клю чэн ня шлюб ных кант рак таў у 1595 
го дзе, ка лі яна тра пі ла пад апе ку ро ду Хад-
ке ві чаў.

Па сло вах да след чы цы, у жыц ці Соф'і 
бы ло трое муж чын, якія зра бі лі знач ны, час-
та не са мы леп шы ўплыў на яе лёс: гэ та 
апя кун Ге ра нім Хад ке віч, муж Януш Ра дзі-

віл, а так са ма ан та га ніст му жа Ян Ка раль 
Хад ке віч. Апош ні, да рэ чы, хоць і сла віў ся 
як пал ка во дзец, у пры ват ным жыц ці быў 
ча ла ве кам з ня вы тры ма ным ха рак та рам, 
імк нуў ся пе ра шко дзіць вя сел лю Соф'і з Яну-
шам, стро іў уся ля кія пад ко пы. З-за спрэ чак 
на па лі тыч най арэ не і аса біс тых сва рак па-
між гэ ты мі тры ма асо ба мі жыц цё Соф'і бы ло 
не зайз дрос ным: спа чат ку зма га лі ся за яе 
ру ку, пас ля — за ма ёнт кі. Жан чы на вы му-
ша на бы ла ез дзіць па між су да мі і кра і на мі, 
што не леп шым чы нам ад бі ла ся на яе зда-
роўі і пры вя ло да заў час най смер ці.

Анас та сія Скеп' ян ад зна чае, што ёсць 
да ку мен ты са свед чан ня мі род ных, з якіх 
вы ні кае, кім па ве ра выз нан ні лі чы ла ся бе 
гэ та жан чы на. У іх Соф'я ўлас най ру кой 
на пі са ла, што з'яў ля ец ца ка та ліч кай, та му 
ад маў ля ец ца вый сці за муж за каль ві ніс та 
Яну ша Ра дзі ві ла. Зной дзе ны так са ма ліст, 
які Ра дзі ві лы да сы ла лі ў Рым з прось бай 
да зво лу на шлюб Соф'і з не ка та лі ком, да 
та го ж ча ла ве кам, які зна хо дзіц ца з ёй у 

бліз кай сту пе ні сва яц тва. Паз ней, па сло-
вах да след чы цы, бы лі зроб ле ны пад роб кі, 
у якіх сцвяр джа ец ца, што Януш з'яў ляў ся 
ка та лі ком, а Соф'я аба ра ня ла ін та рэ сы пра-
ва слаў най царк вы.

У кні зе «Кня зі Слуц кія» рас па вя да ец ца 
не толь кі пра лёс княж ны Соф'і. Тут па да ец-
ца пад ра бяз ная кар ці на жыц ця ро ду Алель-
ка ві чаў-Слуц кіх, які бя рэ свой па ча так ад 
Ула дзі мі ра Аль гер да ві ча, кня зя кі еў ска га, 
што ў 1390-я га ды атры маў Слуц кае княст-
ва. Пас ля Ула дзі мі ра гас па да ром Случ чы ны 
стаў яго ста рэй шы сын Аляк сандр (Алель-
ка), які і лі чыц ца за сна валь ні кам ро ду; ме-
на ві та ад гэ та га ска ро ча на га ва ры ян та іме ні 
і ста лі на зы вац ца яго на шчад кі — Алель-
ка ві чы.

Аў та ру ўда ло ся па-ін ша му па гля дзець 
на ро лю прад стаў ні коў ро ду Алель ка ві чаў-
Слуц кіх у гра мад стве XV — XVІ ста год дзяў. 
Яна па ка за ла іх як адзін з най буй ней шых 
арыс та кра тыч ных ро даў, прад стаў ні кі яко га 
ады гра лі знач ную ро лю на па лі тыч най арэ не 

Вя лі ка га Княст ва Лі-
тоў ска га і Рэ чы Па-
спа лі тай.

Шмат год пра-
цу ю чы над гіс то ры-
яй кня зёў Слуц кіх, 
Анас та сія Скеп' ян 
да сле да ва ла ар хі вы 
не толь кі Бе ла ру сі, але і ін шых кра ін. Яна 
вы ву ча ла поль ска моў ныя ар хі вы да моў Ра-
дзі ві лаў (1885), Сан гуш каў (1890), Са пе гаў 
(1892) і мно гія ін шыя.

Да след чы ца да да ла, што тры га ды та му 
ў Кі е ве бы ла зроб ле на ці ка вая зна ход ка, 
якая так са ма да ты чыц ца гэ та га ро ду. Парт-
рэт «не вя до ма га» кня зя Слуц ка га быў зной-
дзе ны ў схо ві шчах му зея Кі е ва-Пя чэр скай 
лаў ры — ён не ўне се ны ні ў адзін во піс, не 
ра зу не экс па на ваў ся. Ад куль ён з'я віў ся ў 
Кі е ве, хто яго аў тар, яшчэ да вя дзец ца вы-
свят ляць му зей ным су пра цоў ні кам.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

Дзя ку ю чы пра ек ту «Жы вая гіс то рыя 
май го краю», які быў рэа лі за ва ны пры 
ўдзе ле Еў ра пей ска га са ю за, вы ву ча ец-
ца слаў нае мі ну лае і вёс кі Пад бя рэз зе 
Віцебскага раёна. Ту тэй шым ёсць што 
па ка заць... 

У Пад бя рэз зі на ра дзіў ся Ян Ан то ній Хра-
па віц кі, вя до мы дзяр жаў ны дзе яч, спі кер, 
дып ла мат Рэ чы Па спа лі тай. Фаль варак у 
лі ку ін шых на ле жаў і ро ду Агін скіх. Па вод ле 
слоў края знаў цаў, не да лё ка ад вёс кі — са мая 
вы со кая ў кра і не хвоя, якую за не звы чай ную 
фор му мяс цо выя лю дзі на зы ва юць «ведзь мі-
на ла па». Ёсць і яшчэ адзін са праўд ны цуд: 
ел ка, якая зрас ла ся з ясе нем. У на ва кол-
лях вёс кі — най пры га жэй шы бя ро за вы гай, 
«мядз ве джы» бор, да лі на лед ні ко ва га пра ры-
ву. У вёс цы мо жа з'я віц ца му зей, пры све ча ны 
раз віц цю сель скай гас па дар кі. Ёсць і ін шыя 
ці ка выя ідэі. На жаль, да ня даў ня га ча су пра 
ба га тую гіс то рыю Пад бя рэз зя бы ло ма ла вя-
до ма. І ту рыс таў тут па куль што ня шмат. Але 
пра гно зы са мыя ап ты міс тыч ныя.

«ПАД БЯ РЭЗ СКІ КУ ФАР»
— Ця пер у Бе ла ру сі шмат ува гі на да ец ца 

раз віц цю вёс кі. Але ў пра гра мах эка на міч на-
га раз віц ця не заў сё ды ёсць ідэі, ім пуль сы, 
якія маг лі б быць звя за ныя з гіс то ры яй кан-
крэт най тэ ры то рыі. Гла баль ная ідэя пра ек та 
«Жы вая гіс то рыя май го краю» — па ка заць, 
як шмат мы, бе ла ру сы, ма ем, ус пом ніць 
свае ба га тыя ка ра ні. І на гэ тым ба зі се мож-
на «над бу да ваць» і ін шыя пра ек ты, у тым 
лі ку і эка на міч ныя. Гіс то рыя, вя до ма, рэч 
не ма тэ ры яль ная, але ўсё цес на звя за на. 
«Пад бя рэз скі ку фар» — адзін з пры клад-
на двац ца ці мі ні-пра ек таў. Яны ўсе роз ныя, 
але іх аб' яд ноў вае ад но — лю боў да той тэ-
ры то рыі, на се ле на га пунк та, лю дзей, якія 
там жы вуць або пра цу юць, — ка жа Га лі на 
ВЕ РА МЕЙ ЧЫК, кі раў нік прад стаў ніц тва 

за рэ гіст ра ва на га аб' яд нан ня «Deutscher 
Volkshochschul — Verband eV» (ФРГ) у Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь.

На пэў на, мно гія чы та чы ба чы лі сю жэ ты 
па тэ ле ба чан ні пра адзі на га жы ха ра вёс кі 
Стой лы ў Пру жан скім ра ё не, які вы ра зае 
з дрэ ва фі гур кі. Пра яго на ват зня лі фільм 
«Драў ля ны на род».

— Ка лі паў та ра го да та му мы вы зна ча лі 
пра ек ты, якія мо гуць уяў ляць ін та рэс, су-
мня ва лі ся ў тым, што трэ ба пад трым лі ваць 
пра ект «Вяс ко вы рэ не санс», бо ў вёс цы жы-
ве толь кі Мі ка лай Та ра сюк, на род ны май-
стар. І ўя віць са бе не маг лі, што да гэ тай 
вёс кі бу дзе пра яў ле ны вя лі кі ін та рэс. Ар-
га ні за ва лі свя та, на якое пры еха лі вы хад-
цы з яе. У рай вы кан ка ме свя та вы ра шы лі 
зра біць што га до вым, — пра цяг вае Га лі на 
Ве ра мей чык.

— Ста год дзя мі ў кож най бе ла рус кай сям'і ў 
до ме быў ку фар, ку ды склад ва лі ся толь кі са-
мыя каш тоў ныя ат ры бу ты жыц ця. 
Ку фар у на шым вы пад ку — сім вал 
вяр тан ня па мя ці. Не ка то рыя лю дзі, 
якія на ра дзі лі ся, жы лі, ва ло да лі 
Пад бя рэз зем, вя до мыя да лё ка за 
яго ме жа мі, — рас каз вае Ва лян ці-
на КІ РЫ ЛА ВА, кі раў нік мі ні-пра-
ек та «Пад бя рэз скі ку фар».

Кі раў ні кі мяс цо вай ула ды пад-
тры ма лі эн ту зі яс таў.

— Мы ра ды да па ма гаць тым, 
хто га то вы і мо жа «па ды маць» гіс-
та рыч ныя плас ты, ува саб ляць ідэі 
па па пу ля ры за цыі гіс то рыі род на-
га краю. Гэ та ў лі ку ін ша га — за-
лог на ша га па спя хо ва га са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця. Важ на, 
каб ту тэй шыя жы ха ры, асаб лі ва 
дзе ці і мо ладзь, зра зу ме лі, што 
мо гуць га на рыц ца ве лі зар най гіс-
то ры яй прод каў. Мо гэ та на тхніць 
лю дзей тут за ста вац ца жыць, пра-

ца ваць, ства раць сем'і, — га во рыць Ксе нія 
КА РА БАЧ, на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га 
рай вы кан ка ма.

ЛЯ РА КІ І ТРАК ТА
Вёс ка Пад бя рэз зе зна хо дзіц ца на бе ра зе 

ра кі За ход няя Дзві на, якая са ста ра жыт ных 
ча соў з'яў ля ла ся га лоў най транс парт най 
ар тэ ры яй паў ноч най Бе ла ру сі. Праз вёс ку 
пра хо дзі лі і су ха пут ныя шля хі, у тым лі ку і Вя-
лі ка лук скі тракт, які яд наў Ві цебск з буй ным 
ад мі ніст ра цый ным і ва ен ным цэнт рам Ра-
сіі — Вя лі кі мі Лу ка мі. Гэ ты шлях меў важ нае 
ганд лё вае і ва ен на-стра тэ гіч нае зна чэн не 
для ўсіх бе ла рус кіх зем ляў. Ар хе о ла гі кан ста-
ту юць, што пер шыя па се лі шчы ў на ва кол лях 
Пад бя рэз зя бы лі яшчэ ў VІІІ ста год дзі да на-
шай эры — ІV ста год дзі нашай эры.

У 1562 го дзе ў гра ма це ка ра ля поль ска-
га і вя лі ка га кня зя лі тоў ска га Жый мон та 

ІІ Аў гус та згад ва ец ца зям ля Пад бя рэз ская 
«над ра кою Дзві ною» — як ула дан не ві цеб-
ска га ха рун жа га Фё да ра Да ні ла ві ча Хра-
па віц ка га.

— У 1612 го дзе у вёс цы на ра дзіў ся Ян 
Ан то ній Хра па віц кі. У лю бым да вед ні ку па 
гіс то рыі Рэ чы Па спа лі тай ёсць яго бія гра-
фія. Ён быў дзяр жаў ным дзея чам. Ву чыў ся 
ў Кра ка ве. По тым, як ты по вы «ся рэд ні шлях-
ціц» тых ча соў, слу жыў Ра дзі ві лам. У 1636 
го дзе па ехаў за мя жу па аду ка цыю. На ве-
даў Амстэр дам, Бель гію, Фран цыю, слу хаў 
лек цыі ў Сар бо не і ву чыў ся ў Па ду ан скім 
уні вер сі тэ це.

У 1637 го дзе пе рай шоў з каль ві ніз му ў ка-
та ліц тва. Гэ та яму да зво лі ла зра біць доб рую 
кар' е ру. Асноў ная дзей насць Яна Ан то нія Хра-
па віц ка га — служ ба ў сей ме. Ця пер бы ска-
за лі, быў пар ла мен та ры ем. Двой чы вы бі раў ся 
мар шал кам (спі ке рам. — Аўт.) пар ла мен та, 
браў удзел у па ся джэн нях шмат лі кіх ка мі сій. 

Быў і дып ла ма там. З 1661 го да вёў 
пе ра мо вы з ра сій скі мі па сла мі. У 
вы ні ку бы ло пад пі са на пе ра мір'е. 
За кан чэн не вай ны да зво лі ла яму 
вяр нуць свае ўла дан ні, — рас каз-
вае Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, 
на ву ко вы су пра цоў нік Ві цеб ска-
га аб лас но га края знаў ча га му-
зея, які стаў ад ным з да след чы каў 
гіс то рыі вёс кі. 

ЁСЦЬ ШТО ПАКАЗАЦЬ
Пад час свя та вёс кі Пад бя рэз-

зе ту тэй шыя і гос ці пе ра нес лі ся ў 
ча се. Пра ца ваў гіс та рыч ны пад-
во рак, пра вя лі вер ні саж вы стаў кі 
мас тац ка-гіс та рыч ных зна хо дак 
ад Ні ны Мі хай лаў ны Гры гор' е вай, 
Тац ця ны Ва сіль еў ны Іль ян ко вай — 
жы ха рак вёс кі. Можна было ўба-
чы ць «Ста ян кі пад бя рэз ска га ку-

фа ра» — мес цы гіс та рыч най рэ кан струк цыі 
і ін шае. А што да лей?

— Доб ра ўспа мі наць і га во рыць пра тое, як 
бы ло і што. Па дзя лю ся дум ка мі, на чым мож-
на за раб ляць гро шы, чым за ва біць ту рыс та. 
Пач нем з наз вы вёс кі Пад бя рэз зе, якая так 
пры го жа гу чыць. На пэў на, та кой га вар кой 
наз вы ня ма больш ні дзе ў на ва кол лі. Тое, 
што ві даць з ра кі, — цуд. Я маю на ўва зе вя лі-
кі ліс та вы ма сіў: ясень, лі па, клён... Пры го жы 
лес, яко га ні дзе на Ві цеб шчы не больш ня ма. 
У воб лас ці больш рас паў сю джа ныя хвой ныя, 
а тут пой мен ны лес. А які пры го жы, як яго 
на зы ва юць мяс цовыя жыхары, «мядз ве джы 
бор»! Рас це і вель мі рэд кая рас лі на — ве не-
ры ны ча ра віч кі, від ар хі дэй. Апош нія ўлас ці-
вы тра піч ным кра і нам. Мы знай шлі вель мі 
рэд кую з'я ву: тут ёсць ел ка, якая зрас ла ся з 
ясе нем. А вя до ма ж, што хвой ныя дрэ вы не 
лю бяць ліс та вых.

У ако лі цах вёс кі рас це са мая вя лі кая хвоя 
на Бе ла ру сі — «ведзь мі на ла па». Гэ тае дрэ ва, 
як той ка заў, у тры аб хва ты. На трохметровай 
вы шы ні яна раз двой ва ец ца, по тым рас трой-
ва ец ца. І атрым лі ва ец ца «ча ла ве чая ру ка». 
Ёсць ле ген да, быц цам там бы ла ведзь ма, яна 
пас ку дзі ла, яе зла ві лі і за бі лі... Мо жа, у Бе ла-
веж скай пу шчы ёсць і боль шая хвоя, але пра 

яе ні хто не ве дае. А мяс цо вую мож на ўклю-
чыць у ту рыс тыч ны марш рут і па каз ваць. Ля 
вёс кі на За ход няй Дзві не бу ду ец ца пла ці на 
ГЭС. У су вя зі з гэ тым пад ва дой апы нец ца 
мно гае. Але па мя та е це пры маў ку: «Не плач-
це, што вам тра піў ся лі мон, зра бі це з яго лі-
ма над!». Так, бу ду ец ца гід ра элект ра стан цыя, 
дык да вай це па ду ма ем, што мож на з гэ та га 
атры маць, акра мя энер гіі? Му зей, на прык лад, 
які мо жа быць звя за ны з ра кой, — дзе ліц ца 
ідэ я мі Мі ка лай ПІ ВА ВАР, кан ды дат гіс та-
рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры гіс то рыі 
Бе ла ру сі Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та імя П.М. Ма шэ ра ва.

Па вод ле яго слоў, бы ло б доб ра ўста ля-
ваць зна кі, шыль ды, звя за ныя са сла ву ты-
мі ро да мі: Хра па віц кіх, Агін скіх. Доб ра, што 
да на ша га ча су ў вёс цы за ха ва ла ся вя лі кая 
коль касць гас па дар чых за бу доў. Ча му б гэ-
тыя бу дын кі не вы ка рыс таць у якас ці му зея, 
га тэ ля?

Уліч ва ю чы, што ў роз ныя ча сы вяс коў цы 
бы лі ў пе ра да ві ках у вы твор час ці сель ска-
гас па дар чай пра дук цыі, ды і ця пер так са ма, 
ад па вед ны му зей бу дзе вель мі да рэ чы...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. Фо та аў та ра.
Ві цеб скі ра ён

�

— Тэ ма шлях ты, з ад на го 
бо ку, за па тра ба ва ная на шы-
мі су ай чын ні ка мі, з ін ша га — 
мно гае пра гэ та ўжо ска за на. 
Ці ўда ло ся ад шу каць штось ці 
са праў ды но вае, каб пры ва біць 
гле да ча?

— Ха чу ад зна чыць, што над 
сцэ на ры ем філь ма пра ца ва-
лі пра фе сі я на лы, якія ве да юць 
сваю спра ву. Аў тар філь ма, вя до-
мы ўсім Мі ха іл Ра вуц кі, па ды шоў 
да тэ мы без уся ля кай лі ры кі — 
пра ва ка цый на, сме ла, грун ту ю-
чы ся на гіс та рыч ных фак тах. Ён 
су час най мо вай на га даў не ка му 
на шу, бе ла рус кую, гіс то рыю, а 
ка мусь ці яе ад крыў. У Мі ха і ла 
свое асаб лі вая ма не ра пісь ма, ча-
сам скла да ная для ўспры няц ця, 
але ў яго тво рах ёсць як раз той 
са мы «пост ма дэр нізм»: спа сыл кі, 
ня ўлоў ныя цы та ты, якія ро бяць 
тэкс ты шмат слой ны мі — як той 
ка заў, іх трэ ба чы таць па між рад-
коў. Ён аў тар «не для ўсіх»: ёсць 
штось ці элі тар нае ў тым, што ён 
ро біць. Здым кі пра ек та пра хо-
дзі лі ў Бе ла ру сі, Поль шчы, Ра сіі. 
Юлія Чар гі нец і Але на Бор ма та-
ва, ка рэс пан дэнт АТН, кан так та-
ва лі з ці ка вы мі людзь мі, бра лі ін-
тэр в'ю. Ім па шчас ці ла су стрэц ца 
з на шчад ка мі бе ла рус кай шлях-
ты. Як раз гэ та і бы ло не чым но-
вым. 5 се рый — 5 гіс то рый. Юліі 
Чар гі нец асаб лі ва па шан ца ва ла: 
яна па бы ва ла ў гас цях у Ма цея 
Ра дзі ві ла, на свае во чы ўба чы ла 
не ка то рыя ары гі на лы парт рэ таў 

Ра дзі ві лаў, прад ме ты ста ра жыт-
на сці, аса біс тыя рэ чы прад стаў-
ні коў сла ву та га ро ду. Мо жа быць, 
пас ля пра гля ду на шых філь маў 
лю дзі бу дуць больш ці ка віц ца гіс-
то ры яй, а хтось ці зой мец ца да-
сле да ван нем свай го ра да во ду. 
Гэ та бы ло б вы дат на!

— Як бы вы па тлу ма чы лі, 
што та кое гіс та рыч ны гла мур? 
Ці не ска жае ён праў ду?

— «Гіс та рыч ны гла-
мур»... Шчы ра ка жу чы, 
упер шы ню чую та кое 
азна чэн не, пэў на, — гэ-
та та кая ра ман ты за ва-
ная, «пры ем ная» гіс то-
рыя. Неш та пра ба лі і 
кры на лін. Але ўсё ад но, 
я ўпэў не на, што «за рэ-
ту шы ра ваць» гіс то рыю 
не маг чы ма, ка жу чы 
«а», про сіц ца ска заць і 
«б». Мы ў «Шлях це» імк-
нём ся мак сі маль на аб' ек тыў на 
рас крыць тэ му. Су ты ка ю чы, ча-
сам, мер ка ван ні экс пер таў, каб 
у спрэч цы на ра дзі ла ся іс ці на. Я 
ўпэў не на, наш гля дач да свед ча-
ны, ён у ста не сам ана лі за ваць і 
ра біць вы сно вы.

— Што аса біс та вас най-
больш ура зі ла пад час пра цы 
над гэ тым пра ек там?

— Мя не заў сё ды ўраж вае 
аб' ём ін фар ма цыі, зроб ле ная 
аў та ра мі пра ца. Пры ем на здзі-
ві ла тое, што ў Мін ску іс нуе і 
ак тыў на раз ві ва ец ца «Мін скае 
згур та ван не на шчад каў шлях ты 

і два ран ства» — гэ та не прос та 
ар га ні за цыя, гэ та лю дзі. Лю дзі з 
ра да во да мі, тыя, хто ма юць пра-
ва на шля хет насць. Гэ та вель мі 
ці ка ва. На прык лад, яны ар га ні-
зу юць ба лі, па пу ля ры зу юць гіс-
то рыю, што вель мі важ на. Усе 
ве да юць муд расць: «На род, які 
не памятае свай го мі ну ла га, не 
мае пра ва на бу ду чы ню...» Мы 
яшчэ раз на гад ва ем, што бе ла-
ру сы ні ко лі не бы лі на за двор ках 
гіс то рыі, мы сва і мі ру ка мі ства-
ра лі гіс то рыю. Мы моц ная на цыя, 
мы вар тыя бу ду чы ні! І гэ та вы клі-
кае го нар.

— У аў та ра «Шлях ты» Мі ха і-
ла Ра вуц ка га, як заў сё ды, бы ло 
шмат за ду мак і ідэй. На коль кі 
ва ша рэ жы сёр скае ба чан не су-
па да ла з яго пра па но ва мі?

— Мы ра зу ме ем адзін ад на-
го. Мы свя до ма ад мо ві лі ся ад 
рэ кан струк цый, кас цю мі ра ва ных 
пе ра апра на нняў... У мі ну лых тэ-

ле пра ек тах мы знай шлі пэў ную 
фор му (такая тэ ле ві зій ная ві зу-
аль ная, як я ўжо ка за ла, пост-
ма дэр нісц кая пуб лі цыс ты ка) і 
пра цяг ва ем яе пры трым лі вац ца. 
Гэ та наш стыль. Мы вы ка рыс тоў-
ва ем эле мен ты муль ты плі ка цыі, 
ка лаж най гра фі кі, да да ём кад ры 
з кі на хро ні кі або мас тац кіх філь-
маў... Сён няш ні свет эк лек тыч-
ны, і мы га во рым на яго мо ве. 
Гэ та ад па вя дае той рэ аль нас ці, у 
якой мы жы вём. Гэ та зра зу ме ла 
і да ступ на гле да чу. Тэ ле ві зій ны 
фільм прын цы по ва ад роз ні ва ец-
ца ад да ку мен таль на га, у кла січ-
ным ра зу мен ні, та му мы пра цу ем 

у сва ім жан ры і спраў ля ем ся з 
на шы мі за да ча мі.

— Ра зам з гэ тай твор чай ка-
ман дай вы зды ма лі яшчэ тры 
гіс та рыч ныя пра ек ты. Што ад-
роз ні вае апош ні вы пуск ад па-
пя рэд ніх?

— Для мя не на ша «Бру таль-
ная шлях та» больш спа кой ная, 
чым мі ну лыя пра ек ты, на пэў на, 
па тэм па-рыт ме... У «Ста ту це» ў 
нас быў та кі сім бі ёз ві зу аль на га 
ра шэн ня і тэкс та ва га, які на ра-
джаў пэў ны трэ ці сэнс, звер ну-
ты да гле да ча: маў ляў, рых туй-
це па пкорн. У «Шлях це» больш 
іс тот ны ін фар ма цый ны, аў тар скі 
па сыл. Мне не ха це ла ся ві зу аль-
на пе ра на сы чаць філь мы. Важ на 
бы ло пад тры маць тэ му, да па маг-
чы гле да чу ві зу а лі за ваць эпо ху, 
быц цам апы нуц ца ў ёй. Мы вы-
ка рыс тоў ва ем кад ры з мас тац-
кіх філь маў, у якіх рас па вя да ец ца 
пра мі ну лае, яны да па ма га юць 

ад чуць час. Вя до ма, і гра-
фіч ныя зна ход кі бы лі. Але 
я ста ві ла пе рад са бой за-
да чу — не пе ра шка джаць 
гле да чу па чуць. Яшчэ мне 
зда ец ца, што мы на бі ра ем 
аба ро ты — не ў сэн се па ве-
лі чэн ня коль кас ці се рый, а 
ў па глыб лен ні ў тэ му, праб-
ле му. Я ду маю, на ша ка ман-
да раз бі ла шаб лон та го, што 
фільм пра гіс то рыю — гэ та 

сум на. Мне зда ец ца, мы за слу-
жа на пры цяг ну лі ўва гу, са мае 
га лоў нае, ува гу да гіс то рыі.

— Які лёс ча кае «Шлях ту» 
пас ля за вяр шэн ня прэм' е ры на 
«Бе ла русь 3»?

— Я ду маю, «Шлях ту» яшчэ 
доў га бу дуць аб мяр коў ваць у 
ін тэр нэ це. Прак ты ка па ка за ла, 
што на шы пра ек ты — не ра за-
выя. На прык лад «Слуц кія па ясы» 
паў та ра лі, пэў на, 5 ра зоў. Та му і 
«Шлях ту», я ду маю, яшчэ не раз 
бу дуць транс лі ра ваць. Гэ та па-
каз чык та го, што пра ект ро біц ца 
для гле да ча: па куль у нас ёсць 
гля дач, жы вуць на шы пра ек ты.

— Мож на ска заць, што па-
сту по ва пры хо дзіць пры знан не 
ва шай твор чай пра цы?

— Гэ ты год быў асаб лі вым для 
мя не і для на шай ка ман ды — мы 
атры ма лі прэ мію Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Гэ та вя лі кі го-
нар. Пэў на, я бы ла са мая ма ла-
дая з лаў рэ а таў. Бы ла на мі на цыя 
«Леп шы рэ жы сёр» у кон кур се 
«Тэ ле вяр шы ня». Я ўдзяч на сва ім 
на стаў ні кам і сям'і за цярп лі васць 
і лю боў. Для мя не та кія вы со кія 
ацэн кі — гэ та, зра зу ме ла, аванс. 
Тым больш, ду ма ю чы пра бу ду-
чы ню, я ба чу ся бе рэ жы сё рам-
да ку мен та ліс там, ха чу зды маць 
аў тар скае кі но.

— Ці ёсць твор чыя за ду мы 
на бу ду чы ню, якія ўжо мож на 
бы ло б рас крыць?

— Не ду маю, што час рас кры-
ваць, але мне, як я і ка за ла, ці ка-
ва ся бе па спра ба ваць у аў тар-
скім да ку мен таль ным кі но. Ёсць 
ідэі, ёсць ге роі, і ёсць рух у гэ тым 
кі рун ку. Бу ду ча каць спа да рож-
на га вет ру — і, спа дзя ю ся, яшчэ 
не раз з ва мі су стрэ нем ся.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

«МЫ НІ КО ЛІ НЕ БЫ ЛІ 
НА ЗА ДВОР КАХ ГІС ТО РЫІ»

Апо вед пра «бру таль ную» шлях ту

СОФ'Я СЛУЦ КАЯ — КА ТА ЛІЧ КА?

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» зноў ра дуе гле да чоў пе ра да ча мі з 
на шу мела га гіс та рыч на га цык ла. Ра ней на тэ ле эк ра ны ўжо 
вы хо дзі лі «Слуц кія па ясы. Тай ныя зна кі», «Ра дзі ві лы. Тай ны 
сям'і», «На цы я наль ная ды ло гія. Ста тут ВКЛ», «На цы я наль ная 
тры ло гія. Герб. Гімн. Сцяг». Усе гэ тыя пе ра да чы, зня тыя на 
род най мо ве, ня даў на ста лі лаў рэ а та мі спе цы яль най прэ міі 
Прэ зі дэн та дзея чам куль ту ры. І вось зноў на він ка ад ка ман ды 
на ча ле з Мі ха і лам Ра вуц кім — «Шлях та. Бру таль ная гіс то рыя». 
На ват па чуў шы наз ву, хо чац ца гля дзець... Мы вы ра шы лі су-
стрэц ца з рэ жы сё рам пра ек та Ма ры яй Жу ка вай, якая зды ма ла 
і па пя рэд нія вы пус кі (акрамя «Прылогіі»). СМІ пра яе яшчэ не 
пі са лі, та му вы, ша ноў ныя чы та чы, бу дзе це пер шы мі, хто па-
зна ё міц ца з гэ тай та ле на ві тай дзяў чы най.

Малая радзімаМалая радзіма  ��

Пан скія збу да ван ні.

Ля мядз ве джа га бо ру бу ду юць ГЭС.

Вер сіяВер сія  ��

Апроч сла ву тых кал ду ноў, гіс то рыя 
за ха ва ла для нас рэ цэп ты «бу ра коў гра фа 
Тыш ке ві ча» і «су па гра фа Тыш ке ві ча».
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