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 Знітаванне

Сакен СЕЙФУЛІН:

«МЫ ЎЛЮБІЛІСЯ Ў БЕЛАРУСЬ»
Трэба адзначыць, што гэтая любоў — узаемная. Напачатку беларус Адольф
Янушкевіч, апынуўшыся ў
Казахстане, сэрцам прыкіпеў да гэтай зямлі і яе народа. І хоць з дня нараджэння
нашага земляка прайшло
ўжо 210 гадоў, памяць аб
ім ша ну юць у абедз вюх
кра і нах. 1 ліс та па да казахская дэлегацыя спецыяль на пры еха ла ў вёс ку
Дзя гіль на Дзяр жын ска га
раёна, да месца апошняга
спачыну гэтага чалавека.
Туды ж завіталі і шматлікія
прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, мясцовыя жыхары.
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Алесь БЕЛЫ:

 Гасцёўня

Алеся Белага сёння нікому прадстаўляць не трэба. Калі і лічыцца хто ў Беларусі знаўцам гісторыі нацыянальнай
кухні, дык гэта дакладна ён. Алесь не
толькі ведае, чым харчаваліся беларусы некалькі стагоддзяў таму, але і
можа прыгатаваць гэта хоць зараз на
сваёй уласнай кухні. Раскапаўшы багацейшую кулінарную традыцыю нашага
народа, Белы крыху ў засмучэнні, бо
на сталах сучасных беларусаў пра яе
амаль нічога не нагадвае.
— Гаспадыні, якія гатавалі некалькі стагоддзяў
таму тое, што сёння апісана ў кнігах беларускай
нацыянальнай кухні, верагодна, пастаянна знаходзіліся дома, маглі надаваць усяму шмат увагі. А
як думаеце, наколькі гэтыя стравы дапасуюцца да
цам бы тыя «прыўласнілі» нашу гістарычную спадсучаснай кухні?
чыну. Але на самой справе, гэта самі беларусы ад
— Абсалютная большасць страў, напрыклад, з кнігі усяго паслядоўна адмаўляліся, не жадаючы несці
«Кухарка літоўская», якую толькі што выдалі па-бела- адказнасць за падтрыманне высокай культуры.
руску і па-руску, цалкам падыходзіць для прыгатаван— Уявіце, калі ласка, падзею ці мерапрыемства
ня і ў сучасных умовах. Насамрэч, яны прасцейшыя ў XXІ стагоддзі, на якім быў бы дарэчы святочны
за японскія або італьянскія стравы, якія набылі ў нас стол Радзівілаў.
папулярнасць цягам апошняга дзесяцігоддзя з-за ня— Любы важны юбілей агульнадзяржаўнага машспыннага (і не зусім заслужанага) росту эканамічнага табу або афіцыйнае ўрадавае мерапрыемства. Ці міждабрабыту. І больш фінансава даступныя. Але фармі- народны культурны фэст, асабліва калі б такі правораванне масавай свядомасці беларусаў у ХХ стагоддзі дзіўся ў Міры або Нясвіжы. Дарэчы, рэстараны ў гэтых
ішло пад акампанемент татальнай «антыпанскай» адноўленых замках дагэтуль ці то саромеюцца, ці то
прапаганды. Таму сярэднестатыстычны грамадзянін лянуюцца вяртаць у меню радзівілаўскія стравы.
Беларусі выхаваны ў традыцыях пагарды да «чужо— Наколькі шчыльнай у нашых продкаў была сувязь
га-варожага-панскага». Зрэшты, найбольш высака- паміж пэўнымі святамі, здарэннямі і тым, што яны елі?
родныя стравы з сялянскага меню ў нас таксама ў
— Так, існавала ўстойлівая сувязь паміж пэўнымі
заняпадзе. Нацыянальная культура мае вельмі нізкі святамі і адпаведным ім меню. Напрыклад, на «Капрэстыж ва ўсіх сферах, у тым ліку ў гастраноміі.
зюкі», дзень Святога Казіміра (4 сакавіка), было пры— Прачытаўшы на бляшанцы з нямецкім півам яго нята пячы абаранкі (найбольш славіліся смаргонскія)
гісторыю, вы вырашылі займацца гісторыяй беларус- і пернікі ў форме сэрца. А на Звеставанне (25 сакавікай кухні. Гэта сапраўды было так? Стала крыўдна ка), да прылёту буслоў, — адмысловыя булачкі ў форза нацыянальныя кулінарныя традыцыі?
ме «бусловай лапы» — галёпы. На Святога Марціна
— Гэта сапраўды было так, з папраўкай на тое, што (11 лістапада) — стравы з гусяціны. Але самымі яскспачатку я заняўся толькі гісторыяй піва і піваварства ў равымі, вядома, былі меню Вялікадня («свячонае») і
Беларусі. Гэта было ўзімку 1995-1996 гадоў у Ташкен- Божага Нараджэння. Асабліва вызначалася куцця —
це. На Алайскім рынку я купіў бляшанку нямецкага піва страва, якая дала назву святочнай вячэры напярэдадні
Eіnbecker Urbock, з сівалічнай выявай казла, і прачытаў Божага Нараджэння (24 снежня) і самому гэтаму дню.
пра яго шматвекавую гісторыю. Праз год у Лондане Дарэчы, гэтае меню было сімвалічна аднолькавым
купіў піўную энцыклапедыю, дзе такіх гісторый — сотні. ува ўсіх саслоўяў, дапамагала прыглушыць сацыяльНу і пачаў шукаць падобныя ў нашым мінулым. У 1999 ныя канфлікты, стварыць атмасферу роўнасці і братэрства.
годзе выйшаў мой першы гісторыка— Ці былі спосабы, напрыклад,
гастранамічны артыкул «На хвалу
прызнацца ў каханні з дапамогай
піва» ў часопісе «Спадчына». Потым Велікоднае меню было
мяне «зачапіў» сыр, а потым у адных сімвалічна аднолькавым ува ежы?
і тых жа крыніцах і даследаваннях
— Падобныя гісторыі мне трапўсіх саслоўяў, дапамагала
пачалі трапляцца звесткі пра самыя
ляліся. Напрыклад, каб прыварарозныя стравы і прадукты, з'явілася стварыць атмасферу
жыць упадабанага хлопца, дзяўжаданне напісаць нарысы і пра іх. І роўнасці і братэрства.
чаты пяклі кнышы, а пры замесе
наўрад ці галоўным рухавіком была
цеста на іх загортвалі іх... унутракрыўда. Хутчэй, цікаўнасць і жаданным бокам сцягна. Праўда, тая тране паказаць суайчыннікам змястоўнасць айчыннай дыцыя зафіксавана на захадзе Украіны, але нельга
гісторыі і культуры.
выключыць, што сустракалася і ў нас. Або вось такая
— Што вас больш за ўсё ўразіла ў гэтым дасле- страва — шупеня (рагу са свініны і бабовых). Яно
гатавалася вельмі густым. Дык вось, яго падавалі
даванні?
— Больш за ўсё ўразіла неадпаведнасць паміж сватам, каб у алегарычнай форме паведаміць аб
даволі багатай культурай мінулага і сучаснасцю. І рашэнні дзяўчыны і яе бацькоў. Калі ў густой шупені
цяжкасць у вяртанні хаця б часткі гэтай культуры ў вертыкальна тырчаў свіны хвосцік, гэта азначала згоду. Калі ж хвосцік ляжаў гарызантальна на паверхні
сучасны ўжытак.
— У няпростыя часы адзінымі носьбітамі беларус- шупені, гэта азначала, як можна здагадацца, што
кай мовы заставаліся сяляне. А што наконт страў? хлопцу трэба развітацца з салодкімі марамі.
— Як думаеце, чаму менавіта дранікі сталі кулінарНа якім узроўні адбывалася пераемнасць?
— Большасць тых рэцэптаў (ці розных кулінарных ным сімвалам беларусаў? Было ж і шмат усяго іншага.
— Я думаю, што гэта ад ляноты журналістаў, культу«анекдотаў», рытуалаў прыгатавання і спажывання
ежы) я знаходжу або ў старых кулінарных кнігах ролагаў і чыноўнікаў, адказных за культуру. Ім прасцей
(нешматлікіх), або ў мастацкай літаратуры XІX — было нічога не рабіць, а калі ўзнікала нейкая нагода,
пачатку XX стагоддзя. Часам у мемуарах тых, хто прыкрыцца дранікамі і састроіць пры гэтым выгляд завыехаў з БССР у Польшчу ў 1944 — 1958 гг. Так што мілаванага энтузіяста. Па меры таго, як краіна будзе
адкрывацца свету, прымаць усё больш гасцей (а гэты
пераемнасць ідзе па кніжнай лініі.
— Ці ёсць такія стравы, пра якія можна сказаць, штучны дранікавы энтузіязм яны не будуць падзяляць),
давядзецца праявіць больш вынаходлівасці.
што іншыя народы «пазычылі» іх у беларусаў?
— Чым адрозніваецца карчма ад страўні? Ці ёсць
— Насамрэч, значна часцей стравы іншых краін і
народаў укараняліся ў нашай традыцыі і паступова у нашай краіне яны сёння?
— Як гісторык, я не ведаю, што такое «страўня». Гэрабіліся сваімі. Як стравы з таркаванай бульбы, у
тым ліку дранікі, якія ад немцаў перанеслі на нашу тае слова, мне падаецца, было прыдумана філолагамі
глебу яўрэі-карчмары. Але бывалі і выключэнні. На- «паводле законаў мовы» ў канцы 1990-х гадоў. Яно папрыклад, кнышы (піражкі з начынкай) — даўнюю спела трохі ўкараніцца ў сучасным ужытку, але, паколькі
страву беларусаў і ўкраінцаў — яўрэі-эмігранты зра- я яго нідзе ў гістарычных дакументах не сустракаў, мне
білі ў ЗША адным з галоўных брэндаў фаст-фуду. яно рэжа вуха. Будынак традыцыйнай карчмы захаваўся
А бульбяная кішка зрабілася вельмі папулярнай у ў Строчыцах, у музеі народнай архітэктуры і побыту, і
Польшчы, хаця і само гэтае слова менавіта беларус- там ён выкарыстоўваецца па прызначэнні. Шкада, што
кае, не польскае. Цяпер у польскім Супраслі, некалі большасць такіх будынкаў па Беларусі ўжо разбурана.
— Калі б да вас павінны былі б завітаць нечакаважным цэнтры беларускай культуры, праводзіцца
ажно чэмпіянат свету па запяканні бульбяной кішкі. ныя госці, што прыгатавалі для іх з традыцыйных
Традыцыйны пірог літоўска-беларускіх татараў «пе- беларускіх страў? Падзяліцеся рэцэптам.
— Стараемся, напрыклад, каб у маразілцы ляжала
ракачаўнік» стаў першай рэгіянальнай стравай, афіцыйна зарэгістраванай у Польшчы, а пазней і ў Еўра- пэўная колькасць загадзя налепленых калдуноў графа
пейскім саюзе. Прытым падкрэслівалася, што назва Тышкевіча. Дарэчы, з гэтымі калдунамі графа Тышкевіча
ўзята з беларускай мовы. Аднак прыкра, што ва ўсіх выявілася цікавая, хоць і трохі прыкрая тэндэнцыя. Абсагэтых выпадках беларусы страцілі гэтыя стравы самі. лютная большасць людзей, з кім заходзіць размова пра
Часам нацыяналісты скардзяцца на суседзяў, быц- калдуны, пераканана, што калдуны — гэта або аналаг
цэпелінаў (вялікія клёцкі з таркаванай
бульбы і мясной начынкай) або плоскія
смажаныя дранікі з начынкай. Калі спраЦеста:
старанна прамыць і замачыць у
буеш давесці, што насамрэч калдуны —
халоднай вадзе на 3-4 гадзіны. Із2 шклянкі мукі
гэта літоўска-беларускі аналаг пельменоў прамыць і варыць на малым
2 яйкі (1 жаўток дадаткова)
няў і што менавіта такія калдуны пакінулі
агні ў вадзе, у якой замочвалі, 1-1,5
3-4 ст. лыжкі соку цыбулі
найбольш слядоў у пісьмовых крыніцах
гадзіны. (Можна ўжываць і свежыя
Соль
аж 200-гадовай даўніны (і ХХ стагоддзя
Прасеяць муку ў вялікую місу грыбы, тады замочваць і варыць не
таксама), узнікае амаль крыўда. Не да(насыпаць «горкай»), зрабіць ямку трэба.) Прыпусціць цыбулю на павяраюць інфармацыі, якая зыходзіць ад
ў цэнтры, уліць сок цыбулі, убіць тэльні, дадаць пакрышаныя грыбы,
«занадта пісьменных паноў».
яйкі і жаўток, старанна вымесіць. смажыць разам 1 хвіліну, астудзіць.
— У вашай сядзібе «Марцінова Гусь»
Вады не дадаваць. Пакрыць ручні- Дадаць дробна пакрышаныя вара- вы частуеце гасцей стравамі часоў Вяліком і паставіць «адпачыць» у пра- ныя яйкі, шынку, убіць сырое яйка, кага Княства Літоўскага. Якая рэакцыя
халодным месцы на 30 хвілін.
дадаць соль і перац на смак. Пад- бывае ў гасцей? Ці з'яўляецца ў іх жаНачынка:
рыхтаваць цеста (гл. вышэй).
данне штосьці прыгатаваць самім?
150 г сушаных грыбоў
Пакласці невялікую галку на— Часам з'яўляецца. Напрыклад, сё2 пакрышаныя цыбулі
чынкі на кожны кружок з цеста, лета супрацоўнікі турыстычнага партала
Тлушч для смажання
згарнуць калдуны, старанна за- Holіday.by адзначылі юбілей фірмы мена200 г вэнджанай шынкі
шчыпаць краі. Варыць у добра віта паводле «Нашай стравы». І ў апошнія
2 яйкі, звараныя ўкрутую
падсоленай вадзе на малым агні пару гадоў да маіх парад пачалі нарэшце
1 сырое яйка
5-6 хвілін пасля ўсплывання кал- прыслухоўвацца некаторыя рэстаратары.
Соль і перац — на смак
дуноў на паверхню.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ
Перабраць сушаныя грыбы,
(4-5 порцый).

КАЛДУНЫ ГРАФА ТЫШКЕВІЧА



Фота Надзеі БУЖАН.

«Рэстаратары
нарэшце сталі да мяне
прыслухоўвацца»

Цікавы той факт, што такая
сустрэча магла б і не адбыцца.
Казахі мелі намер ушанаваць
Янушкевіча, аднак думалі, што
ён удзельнік польскага паўстання
(1830—1831 гг.), таму ехаць трэба ў Варшаву. Праліў святло на
праблему кіраўнік праекта «Беларускі партал у Казахстане»
Міхась БУЛАНАЎ, які расказаў,
што гэты чалавек насамрэч беларус: тут нарадзіўся і тут знайшоў
месца апошняга спачыну.
Прыехаўшы па слядах знакамітага этнографа, некалькі дзён
пабыўшы ў нашай краіне, казахі
адкрылі для сябе невядомы ім раней край, які таксама аказаўся
блізкім іх сэрцу. Прадпрымальнік, мецэнат Сакен СЕЙФУЛІН
адзначае:
— Я люблю гісторыю і культуру, цікаўлюся імі. Таму настроены
на тое, каб увекавечыць памяць
пра беларуса Адольфа Янушкевіча, які вельмі шмат зрабіў для
Казахстана... Мы прыехалі ў Беларусь і былі прыемна здзіўлены. Мы ўражаны вашай краінай.
Па-пер шае, гас па дар кай: усе
прадпрыемствы працуюць, дарогі ў выдатным стане. Прадукты
харчавання ў паўтара раза таннейшыя, чым у нас. Па-другое,
шмат увагі надаецца культуры,
што таксама дзіўна. Мы наведалі замкі ў Міры, Нясвіжы — гэта
сусветны ўзровень. Па-трэцяе,
вельмі прыемнымі для нас былі
вашы добразычлівыя адносіны,
чалавекалюбства. Мы ўлюбіліся
ў Беларусь. Зразумелі вашу гіс-

торыю — у прыватнасці, што яна
была часткай гісторыі Вялікага
Княства Літоўскага.
На ўрачыстасці ў Дзягільна завітаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Казахстан
у Рэспубліцы Беларусь Ергалі
БУЛЕГЕНАЎ, які адзначыў:
— Гэта сапраўды знамянальная дата — 210-годдзе з дня нараджэння Адольфа Янушкевіча,
якога ведаюць у Беларусі. Але
таксама памятаюць і вельмі шануюць у Казахстане. Я думаю,
адметна тое, што падзея супала
з тым, што літаральна на днях
у Мінску сабраліся прэзідэнты 9
краін СНД. Быў і прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў.
Наша сяброўства, пачынаючы са
знакавай асобы Адольфа Янушкевіча, вытрымала выпрабаванні
XІX, XX стагоддзя і сёння толькі
мацнее, перадаецца новым пакаленням.
У вёсцы Дзягільна захавалася
магіла Янушкевіча. Сёння над ёй
узвышаецца вялікі камень з барэльефам. А калісьці тут была
яшчэ і пліта, пастаўленая сябрамі. На ёй былі выбіты радкі, напісаныя Густавам Зялінскім, якія,
падаецца, добра харак тарызуюць асобу гэтага чалавека:
«З духу, сэрца і думкі, з цнот,
ахвяр і ўчынкаў
Бог не меў слуг яго больш
адданых, край —
болей годнага сына.
І ты, хто верыш з непахіснай
сілай,
І ты, хто праходзіш ля ягонай
магілы,
За яго, але і за сябе памаліся,
каб праз тое ўпрасіць

Так кахаць і цярпець,
так верыць і жыць».
Годнасць многіх прадстаў ні коў на цыі можа
абудзіцца, калі тыя прачытаюць такія радкі пра
свайго земляка. На гэтых
жа могілках захавалася і
магіла маці Янушкевіча
Тэклі. Яна паходзіла з роду Сакалоўскіх, што былі
пароднены са знакамітымі Касцюшкамі. Пліта захавалася. На ёй, акрамя
надпісаў, выбіты і радавы
герб. Сучасныя мастакі і
архітэктары зрабілі над
плітой невялічкую каплічку. Пра гэта апавядае
дэпу тат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Бе ла русь Ула дзі слаў
ЦЫДЗІК:
— Над помнікам Тэклі
Сакалоўскай (у той час
было заведзена, што жанчыны
захоўвалі прозвішча бацькоў),
увасоблены той вобраз, што сімвалізуе духоўнасць, боскасць (а
таксама ўвагу грамадскасці да
гэтай асобы). Бо ўсё пачынаецца
з сям'і, з роду. Бо ўнутрана моцныя людзі і сваіх дзяцей выхоўваюць годна. Мы вырашылі, што
каплічка ўдала дапоўніць стварэнне пазамінулага веку — пліту, якая і сама па сабе выклікае
захапленне. Бо зроблена яна з
натуральнага каменю, выкарыстана арыгінальная кампазіцыя.
Мы прадоўжылі яе, і, мне падаецца, XІX і XXІ стагоддзе добра
спалучыліся разам.
На гэтым нечаканыя знітаСучасныя Янушкевічы
крочаць ля радавой сядзібы

ванні ў гэты дзень не скончыліся. Сам дзень аказаўся сімвалічным. Пра гэта распавёў сучасны
прадстаўнік роду, скульптар
Валяр'ян ЯНУШКЕВІЧ:
— Мы адзначаем гэты юбілей
акурат напярэдадні свята Дзяды.
Нездарма, у паэме Адама Міцкевіча «Дзяды» галоўны герой — той
самы Адольф — гэта і ёсць Адольф
Янушкевіч. Усё глыбока сімвалічна. І тое, што захавалася магіла
яго маці, паказвае, што гэтая зямля — не знішчальная, адсюль нікога немагчыма выгнаць, яны ўсё
адно будуць сюды вяртацца... Так
і Адольф Янушкевіч, будучы ў выгнанні ў Сібіры, сэрцам знаходзіўся
тут, у вёсцы Дзягільна.
Часам, ці варты зямляк ушанавання, найлепш могуць сказаць
мясцовыя жыхары. Бо пра яго яны
ведаюць не з кніжак і чужых гісторый, а самі шчыра могуць расказаць, якім ён быў. Як ні дзіўна, але
ў Дзягільна і праз два стагоддзі
памятаюць сям'ю Янушкевічаў.
Мясцовая жыхарка Таццяна ПАТАПАВА (у дзявоцтве Ключнік)
падзялілася ўспамінамі з карэспандэнтам «Звязды»:
— Мая мама ведала сям'ю
Адольфа Янушкевіча, бо яна пражыла без 5 месяцаў 100 гадоў. Яна
ўзгадвала, што яны жылі тут, мелі
маёнтак. Маміны бацькі працавалі
ў іх парабкамі. Яны былі надзвычай добрымі гаспадарамі. Падары-

лі маме добрую коўдру. І мама, калі
нараджала і забірала дзяцей з раддома, у гэтую коўдру загортвала
кожнае сваё дзіця. Усе ўрачы здзіўляліся, адкуль такая прыгажосць:
бо гэта была замежная коўдрачка,
не звычайная. Яна дагэтуль у мяне
захавалася, ляжыць у шафе.
Сярод мясцовых сустрэлася і
Алена Янушкевіч, якая на пытанне,
ці не сваячка яна слыннаму земляку, адказала: «Можа, і радня якая,
дзядоў, прадзедаў Адольфа. А хто
ў дзяцінстве пра гэта ведаў?..» З
гэтымі жанчынамі прывітаць гасцей прыйшлі і многія іншыя жыхары
Дзягільна, сярод якіх і Валянціна
Антоненка, Ганна Кобрын.
З вясковых могілак уся дэлегацыя накіравалася да панскага
дома, у якім калісьці жылі Янушкевічы. Сёння гэты будынак адрэстаўраваны індывідуальным
прад пры маль ні кам Аляксе ем
Луцэвічам. Цяпер у ім знаходзіцца сталярная майстэрня, у якой
каштоўныя вырабы з'яўляюцца на
свет з найлепшых парод дрэва.
Як бачым, памяць пра Адольфа
Янушкевіча не проста жывая: яна
шмат каго аб'ядноўвае цяпер, у XXІ
стагоддзі. Дарэчы, вуліцы імя гэтага чалавека ёсць у казахстанскіх
Алматы, Астане, а таксама ў Польшчы. Кажуць, такая вуліца павінна
хутка з'явіцца і ў Дзяржынску...
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.
Дзяржынскі раён



 Дзеля памяцi

ЦЕНI МIНУЎШЧЫНЫ,
ЯКIЯ НЕ ЗНIКАЮЦЬ З ЧАСАМ
ЧАМУ ХВАЛЮЮЦЬ ДАГЭТУЛЬ ВЫНIКI ПАЎСТАННЯ 1863-1864 ГАДОЎ?
Мы не жылi тады. Што нам
да таго, што адбывалася
150 гадоў таму на нашай
тэрыторыi? Даўно. Далёка.
Прайшло. Мiнула. Жывём.
Ядзiм. I добра...
Будуем будучыню. Шукаем накiрунак для яе. Iмкнёмся абгрунтаваць. Але як гэта можна рабiць,
не абапiраючыся на досвед папярэднiкаў, якiя стваралi ўмовы для
цяперашняга жыцця? Таму што
нiчога не ўзнiкае з нiчога. I краiны не паўстаюць там, дзе няма
глебы для iх утварэння. Нездарма ж пра паўстанне, якое ў нас
у Беларусi звязваюць з iменем
Кастуся Калiноўскага, гавораць
i разважаюць навукоўцы розных
краiн. У юбiлейны год у памяць
пра тыя падзеi Iнстытут гiсторыi
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi арганiзаваў канферэнцыю
па тэме: «Паўстанне 1863 — 1864
гадоў у Польшчы, Беларусi, Лiтве i
ва Украiне: гiсторыя i памяць».
Тыя падзеi былi лёсавызначальнымi для розных народаў, якiя цяпер маюць сваю дзяржаўнасць. Нездарма ж навукоўцы надавалi iх вывучэнню шмат увагi — апошнiя 100
гадоў. У тым лiку нашы, беларускiя
вучоныя, што было засведчана на
канферэнцыi. Тэма паўстання дагэтуль застаецца актуальнай для
айчынных гiсторыкаў.
Вячаслаў Данiловiч, дырэктар
Iнстытута гiсторыi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi:
— Прадстаўнiкi маладой беларускай гiстарычнай навукi (у
1920-я гг.) — Ян Вiткоўскi, Усевалад Iгнатоўскi, Iван Цвiкевiч i iншыя заклалi беларускую канцэптуальную парадыгму ў вывучэннi
гiсторыi паўстання 1863-1864 гг.:
падзеi паўстання разглядалiся iмi
ў агульным кантэксце барацьбы
за беларускую дзяржаўнасць у
ХIХ — пачатку ХХ ст.
У жнiўнi 1945 г. вучоны савет
Iнстытута гiсторыi разглядаў пералiк дакладаў на сесiю Акадэмii
навук БССР, якая павiнна была
адбыцца ў вераснi гэтага ж года ў
Мiнску. Для зачытвання быў вылучаны даклад сапраўднага члена АН
Уладзiмiра Перцава «Кастусь Калiноўскi». Справа была ў тым, што ў
40-50-я гг. XX ст. распрацоўвалася
серыя «Замечательные люди Белоруссии» («Выдающиеся люди
Белорусской земли») у кнiгах. Сярод выдатных i знакамiтых асоб

знаходзiўся i К. Калiноўскi, нарыс
пра якога рыхтаваў У. Перцаў».
Тэма паўстання на працягу
ўсяго перыяду iснавання Iнстытута гiсторыi ўваходзiла ў сферу
iнтарэсаў i даследчай дзейнасцi
вядучых супрацоўнiкаў. Зразумела, абысцi юбiлейны 2013 г.
Iнстытут гiсторыi таксама не мог.
На працягу года супрацоўнiкi актыўна выступалi кансультантамi
ў арганiзацыi выстаў да 150-годдзя паўстання («Старонкi гiсторыi
паўстання 1863—1864 гг.» (ЦНБ
iм. Я. Коласа), «З гiсторыi падзей
1863-1864 гг.» (Нацыянальны гiстарычны музей Рэспублiкі Беларусь); удзельнiчалi ў мiжнародных i нацыянальных навуковых
мерапрыемствах. Да юбiлею была выдадзена манаграфiя Алены
Фiрыновiч «Паўстанне 1863 —
1864 гг.: вядомыя i невядомыя
крынiцы беларускiх архiваў». I натуральна, у пералiку мерапрыемстваў Iнстытута на нiве даследавання паўстання 1863 — 1864 гг.
стаiць гэтая канферэнцыя, якая
павiнна дапамагчы адказаць на
наяўныя, часам спрэчныя, пытаннi.
Спрэчныя пытаннi сапраўды
застаюцца дагэтуль. А часам здаецца: чым далей ад тых падзей,
тым больш нечаканымi трактоўкамi яны абрастаюць. Нават на пленарным пасяджэннi канферэнцыi
ўзнiкла бурнае абмеркаванне ролi Кастуся Калiноўскага ў акрэслiваннi беларускай нацыянальнай
iдэi. I, здавалася б, яшчэ са школьных часоў тут усё зразумела. Але
ж, як аказваецца, сёння ўзнiкаюць
варыянты падыходаў. Усё, вядома, мае свае прычыны. I сапраўды,
як адзначалася на канферэнцыi,
кожнае пакаленне павiнна выпрацаваць свае адносiны да падзей
паўстання 1863 — 1864 гадоў. Таму эмоцыi кiпелi нават сярод тых,
хто вывучае дакументы, аналiзуе
факты, робiць высновы. Апошняе
— асаблiва важна з пункту гледжання таго, што ёсць беларуская
iдэя на цяперашнiм этапе. I дзе ж,
хто той народ, да якога звяртаўся
Калiноўскi? Хто пачуў яго тады?
У кiм яго думкi адгукаюцца сёння? I якiя думкi? I цi не згубiлi яны
сваёй вастрынi сёння? Гiсторыкi
— людзi, якiя звяртаюцца да таго,
што было, каб вызначыць, можа
быць, вытокi наступных эпох развiцця i станаўлення краiны, якая
называецца Беларусь. I, мiж iн-

шым, не толькi яе. Насамрэч, вынiкi паўстання мелi ўздзеянне на
фармiраванне некалькiх нацый.
Таму i канферэнцыя сабрала навукоўцаў розных краiн, на гiсторыю
якiх тыя падзеi мелi ўплыў. Валянцiна Шандра, доктар гiстарычных навук, прафесар, старшы
навуковы супрацоўнiк Iнстытута
гiсторыi Украiны:
— Паўстанне 1863 года, нягледзячы на тое, што яго ўзброеныя
выступленнi ва Украiне не былi

правакуючы сiтуацыю, у вынiку
чаго значная частка мясцовых iнтэлектуалаў аказалася ў адным з
iмперыяй лагеры i вяла барацьбу
супраць польскай прысутнасцi ў
краi. Паўстанне спрыяла з'яўленню
i новага грамадскага кiрунку, хоць i
нешматлiкага. Яно адстойвала i не
польскiя, i не расiйскiя iнтарэсы, а
iнтарэсы мясцовага насельнiцтва,
на аснове iдэнтычнасцi якога пачалося фармiраванне ўкраiнскай
нацыi.

шматлiкiя, было выкарыстана ўладай, каб прысвоiць правабярэжныя
памесцi, якiя знаходзiлiся ва ўласнасцi польскага панства. Шляхам
заканадаўства праз канфiскацыю
i ўвядзенне падатку сродкi ад зямельных набыткаў iшлi на ўмацаванне дзяржаўных механiзмаў i
кадравага забеспячэння Расiйскай
iмперыi. Маштабнасць гэтай акцыi
патрабавала мабiлiзацыi ўнутраных рэсурсаў, i таму ў многiх пытаннях рэгiянальнага кiравання яна
абапiралася на бюракратычны апарат, для якога стваралiся льготныя
ўмовы службы i зямельнага ўзбагачэння. Iмi карысталiся не толькi
чыноўнiкi ўнутраных губерняў, але
i ўкраiнцы, для якiх служба на правабярэжжы была больш прыдатнай, i яны станавiлiся паспяховымi
землеўладальнiкамi i паспяховымi
будаўнiкамi расiйскай дзяржаўнасцi, выцясняючы палякаў з устаноў
i памяншаючы iх землеўладаннi.
Праз матэрыяльнае забеспячэнне
iмперыi ўдалося прывязаць да сябе
значную частку кiруючай элiты, што
спрыяла яе русiфiкацыi i ўцягванню ў абслугоўванне iмперыi. Яна
выкарыстала гiстарычную варожасць памiж украiнцамi i палякамi,
што на час паўстання праявiлася
ў сацыяльным супрацьстаяннi,

Але народы — гэта людзi.
Канкрэтныя людзi, у якiх было
жыццё, у якiх былi блiзкiя, каханыя, сем'i. У якiх была радзiма,
дзеля якой яны гатовыя былi ахвяраваць сабой, памiраць. Можа
быць, таму жорсткiм пакараннем
за ўдзел у паўстаннi разам са
смерцю была высылка ў далёкiя
землi, каб узмацнiць тугой думкi
пра далейшы лёс свайго народа.
I свой лёс таксама. Людзi — галоўны здабытак паўстання. Яно
дало герояў — тых, хто гатовы
быў ахвяраваць прыватнымi выгадамi дзеля высокiх iдэалаў. I
менавiта таму, што яны былi мужныя i самаахвярныя, ёсць жаданне паглыбляцца i спасцiгаць сэнс
тых падзей. Чалавечы фактар, цi
самi паўстанцы, iх лёс у высылцы — вялiкая i цiкавая тэма для
аналiзу, прычым не толькi для
айчынных навукоўцаў.
Мiкалай Падпратаў, доктар
гiс та рыч ных на вук, да цэнт,
загадчык кафедры агульнай
айчыннай гiсторыi Пермскага
дзяржаўнага нацыянальнага
даследчага ўнiверсiтэта:
— Цiкава прааналiзаваць, колькi людзей патрапiла ў Пермскую
губерню ў вынiку высылкi. Нехта
кажа, што ў Пермскую губерню

было саслана 760 чалавек, нехта
— 950. А нехта — i 1500. Гэта, вiдавочна, перавышэнне, таму што
першапачаткова высылцы падвяргацца павiнна было менш за
1000 чалавек. Калi ўлiчыць, што на
Пермскую губерню прыходзiцца
адна дзясятая частка фiнансавання Мiнiстэрства ўнутраных спраў
Расiйскай iмперыi, то можна меркаваць, якая колькасць насамрэч
была выслана ў iншыя ўнутраныя
губернi Расii... Прыязджалi i сем'i
высылаемых — але не ўсе i не да
ўсiх, хто падвяргаўся рэпрэсiям.
Такiх было каля 180 чалавек па
Пермскай губернi. Але лiчыць iх
рэпрэсiраванай катэгорыяй насельнiцтва неправамерна. Гэта
iх дабравольнае жаданне — маглi ехаць цi не. Трэба адзначыць,
што 40 працэнтаў высланых у наш
рэгiён — дваране. Прыкладна 12
працэнтаў сялян. Каля 5 працэнтаў — святары, у асноўным каталiцкай канфесii, каля 8 працэнтаў
— вайскоўцы... Як мы ўяўляем сабе высланых: людзi ў кайданках
з абмежаванай магчымасцю перасоўвання. Але арыштанты мелi
права групамi па 7-8 чалавек (не
па адзiнках) у суправаджэннi салдата без зброi з канвойна-этапнай
каманды выходзiць у горад, рабiць
пакупкi i наведваць пэўныя ўстановы. Насамрэч таму, што ў Пермскай губернi было зразумела: а
куды ж ты адсюль пабяжыш?..
Перм — гэта глухая правiнцыя...
Пасля заканчэння тэрмiну высылкi чалавек мог тут застацца. Але
трэба прызнаць, што заставалiся
адзiнкi. Астатнiя ўсё ж вярталiся
на радзiму...
Вярталiся туды, дзе бачылi сэнс
жыцця. Нават пасля таго, калi, здавалася, iх уласнае жыццё пацярпела паражэнне. Але для iх гэта не
было так. I ўсё роўна ў сэрцы разам з болем заставалася любоў да
галоўнага, што трымала на гэтым
свеце. Боль i любоў заўсёды iдуць
поруч. Чым больш болю, тым выразней голас любовi ў душы. Любовi да радзiмы, якая прарастае
праз пакаленнi. I мы цяпер ведаем: нiчога не ўзнiкае з нiчога. Вось
толькi пытанне: што прарасце ад
iдэй, якiмi жыве наша пакаленне,
для якога падзеi 150-гадовай даўнiны — вельмi далёкая гiсторыя,
якую мы ўсё менш i менш звязваем з сённяшнiмi рэалiямi?..
Ларыса ЦIМОШЫК



