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СПЕ ВЫ 
НА «ВЯ СЕЛ ЛІ»

ад фальк лор на га гур та GUDA
Вяс на па чы на ец ца з гу каў ка хан ня і на тхнен ня. Пер шае 
і дру гое вы дат на спа лу ча юц ца ў жыц ці. Ра ман тыч ныя, 
уз нёс лыя па чуц ці злу ча юць лю дзей у сем'і. Ад шчас ця 
ду ша спя вае, хо чац ца ра да вац ца, тан чыць і дзя ліц ца 
сва і мі па чуц ця мі з ін шы мі. Як гэ та бы ло ў на шых прод-
каў, пра дэ ман стра ваў фальк лор ны гурт GUDA, які на 
па чат ку са ка ві ка ў Ма ла дзёж ным тэ ат ры эст ра ды прад-
ста віў но вы аль бом пад наз вай «Вя сел ле» (ство ра ны пры 
пад трым цы Бе ла рус ка га на род на га бан ка). Прад ста віў 
— гэ та зна чыць пра спя ваў. І на ват за тан чыў. І за пра сіў 
усіх, хто быў на кан цэр це, тан ца ваць і спя ваць — гэ та 
як мі ні мум. Та му што пас ля та кіх ім прэз па він на на ра-
джац ца жа дан не на огул пры знац ца ў ка хан ні і ка гось ці 
ашчас лі віць у шлю бе.

Та му што аль бом «Вя сел ле» прад стаў ляе на цы я наль ную тра-
ды цыю вя сель ных спе ваў і што ад мет на, у раз на стай нас ці рэ гі-
я наль на га гу чан ня. Ця пер тым, хто хо ча дзень свай го вя сел ля 
пра вес ці па-бе ла рус ку, ста не пра сцей: ад на спра ва — зай мець 
на цы я наль ныя строі, за сво іць аб ра ды, але ж трэ ба яшчэ ве даць, 
што спя ваць і як. А ўдзель ні кі гур та GUDA фак тыч на ства ры лі да-
па мож нік: кам пакт-дыск ра зам з пес ня мі змя шчае апі сан не фраг-
мен таў бе ла рус ка га вя сель на га аб ра ду. Хо ча це па брац ца шлю бам 
па-бе ла рус ку — вазь мі це і асвой вай це...

— Ста ра жыт ны вя сель ны аб рад ро біць свя та сак раль ным, 
ін тым ным, глы бо кім і не па доб ным да та го, што мо жа сён ня пра-
па на ваць ін дуст рыя за ба ваў і пя рэс тых ве ча ры нак,— ад зна чае 
Вік то рыя Міх но, спя вач ка і кі раў ні ца фальк лор на га гур та GUDA. 
— Ці ка ва, што ста ра даў нія тра ды цыі ўсё яшчэ жы выя ў да лё кіх 
ад урба ні за ва ных ася род каў вёс ках, толь кі ста лі ся яны за бы ты-
мі і не пе ра да юц ца ад ста рэй ша га па ка лен ня мо ла дзі. Шмат хто 
лі чыць, што да на шых тра ды цый губ ля ец ца па ва га, губ ля юц ца 
са мі тра ды цыі, су вя зі па ка лен няў. Але, на мой по гляд, са праўд-
ныя каш тоў нас ці ні ко лі не губ ля юць сва ёй вар тас ці, а на ад ва рот, 
толь кі на бы ва юць яе з ча сам. І мы га на рым ся, што мно гія лю дзі 
ра зу ме юць гэ та.

Гэ та трэ ці аль бом гур та, які шчы руе на ні ве збі ран ня і вы ву чэн-
ня бе ла рус ка га фальк ло ру. Але на са мрэч усё ідзе ад за хап лен ня, 
якое вя дзе да жа дан ня з гэ тым жыць і ад кры ваць ха раст во ад-
мет най на род най спад чы ны ін шым. Свед чан не гэ та му — пра ца 
гур та GUDA, які тро хі больш за дзе сяць га доў та му прад ста віў 
аль бом «Ар ха іч ныя аб ра да выя спе вы», по тым быў дыск «Іг ры 
ба гоў» і су поль ны пра ект ZARA ра зам з гур том ран няй му зы кі 
Drolls. Але над сва ім трэ цім соль ным аль бо мам «Вя сел ле» гурт 
GUDA пра ца ваў во сем га доў. Ён ад мет ны дзя ку ю чы аў тэн тыч-
ным спе вам, якія, між ін шым, ідуць ад са міх нось бі таў гэ тай 
му зы кі, якая жы ве дзя ку ю чы пе ра ем нас ці ў ад ной кан крэт най 
сям'і. На прык лад, тры пес ні ў аль бо ме ра зам з удзель ні цай гур-
та Лю боўю Сі ву ра вай пра спя ва лі яе ма ці Сце па ні да Зін ке віч ды 
цё тач ка Ган на Краў чук з вёс кі Ста рое Ся ло Жа бін каў ска га ра ё на 
Брэсц кай воб лас ці.

Прэ зен та цыя аль бо ма ста ла не толь кі дэ ман стра цы яй бе ла-
рус кай вя сель най пес ні са сцэ ны. Гэ та быў мо мант да лу чэн ня да 
на род най куль ту ры праз вя сель ны аб рад — яго пра хо дзі лі ма ла дыя 
лю дзі, якія вы ра шы лі па брац ца шлю бам. Гэ та быў і май стар-клас: 
маг чы масць зра зу мець і са мім па спра ба ваць, як тан ца ва лі на бе-
ла рус кіх вя сел лях (му зы ку за бяс печ ва лі Аляк сей Кру коў скі, Дзя ніс 
Су хі, Ве ра ні ка Ан ці леў ская, Стас Ча вус). Гэ та бы ло ад чу ван не ду ху 
на шай зям лі праз гу кі ду ды і скрып кі ад вя до ма га му зы кі Але ся Ла-
ся. Да рэ чы, ён ра зам са сва ёй ка пэ лай вы кон вае ін стру мен таль ную 
му зы ку ў аль бо ме «Вя сел ле». Вось так: спа чат ку за хо чаш мець 
аль бом, а по тым і пра вя сел ле за ду ма еш ся...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Кан суль тант упраў лен ня па 
геа дэз іі і кар та гра фіі Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па ма ё мас ці Іры-
на БА РО ДЗІЧ рас ка за ла, чым 
аб умоў ле на не аб ход насць та кіх 
пе ра мен:

— За кон дзей ні чае з 2011 го да 
і ўяў ляе са бой но вую эпо ху ў раз-
віц ці на шай кра і ны. Бе ла рус кая 
мо ва пе рай шла на ін шы ўзро вень, 
яе мож на ба чыць на па ка заль ні-
ках з наз ва мі га ра доў і мяс тэ чак, 
у афі цый ных ліс тах. Ад нак з та го 
ча су, як па чаў дзей ні чаць за кон, 
мяс цо выя ор га ны кі ра ван ня не 
да кан ца яго ўспры ма лі, а ча сам 
на ват не ве да лі, што та кі пры ня-
ты, — і пра цяг ва лі да ваць наз вы 
па-рус ку. Дзярж ка мі тэт пра во дзіў 
на ву чан не, ла дзіў вы яз ныя се мі-
на ры, каб пры звы ча іць прад стаў-
ні коў ра ён най і аб лас ной ула ды 
пра віль на да ваць наз вы на род-
най мо ве. Ад нак там не заў сё ды 
ўспры ма лі ін фар ма цыю. Ад сут-
насць дыя ло гу пры вя ла да та го, 
што мяс цо выя ўла ды ўво гу ле 
не ха це лі ўспры маць транс лі та-
ра цыю і ра зу мець яе прын цы пы. 
Вы каз ва лі дум ку, што яна псуе 
рус кую мо ву. Са сва і мі скар га мі 
яны звяр ну лі ся ў вы шэй шыя ін-
стан цыі. Та му бы ло да дзе на да ру-
чэн не ўнес ці зме ны, у пры ват нас-
ці, у 17 ар ты кул, якія б да пус ка лі 
пра мы пе ра клад з бе ла рус кай 
мо вы на рус кую. Гэ та фак тыч на 
пе ра крэс лі ла б усю на шу пра цу, 
зроб ле ную за час дзей нас ці за-
ко на, а так са ма шмат га до выя ста-
ран ні тых, хто ства рыў 6-том ны 
да вед нік з бе ла рус кі мі наз ва мі, 
транс лі та ра ва ны мі на рус кую, а 
так са ма на пі са ны мі ла цін кай. Гэ-
та да ру чэн не, мы аба вя за ны яго 
вы ка наць, ад нак якія кан крэт на 
но ва ўвя дзен ні бу дуць пры ня ты, 
яшчэ вы ра ша ец ца.

«Звяз да» ўжо пі са ла аб пра-
ек це змя нен няў і да паў нен няў у 
дзей ны за кон, які рас пра ца ваў 
дзяр жаў ны ка мі тэт па ма ё мас ці. 
Рэс пуб лі кан ская та па ні міч ная ка-
мі сія пры Ака дэ міі на вук Бе ла ру-
сі, якая мі ну лы пра ект за ко на не 
ўхва лі ла, з гэ тым па боль шас ці 
па ла жэн няў згод ная. Ад нак чле-
ны ка мі сіі яшчэ раз са бра лі ся на 
гра мад скае аб мер ка ван не, каб 
вы ка заць сваю кан чат ко вую па-
зі цыю ад нос на та го, што хут ка 
бу дзе пры ня та на за ка на даў чым 
уз роў ні, і па ста рац ца яшчэ не-
як паў плы ваць на гэ ты пра цэс. 
Стар шы ня ка мі сіі Ігар КА ПЫ ЛОЎ 
на пры кан цы па ся джэн ня, па чуў-
шы і ад зна чыў шы ўсе мер ка ван-
ні, агу чыў рэ за лю цыю з шас ці 
пунк таў. Яна пры сут ны мі бы ла 
пад тры ма на адзі на га лос на:

1. Най мен ні геа гра фіч ным 
аб' ек там да юц ца на бе ла рус-
кай мо ве. З бе ла рус кай мо вы 
пе ра да юц ца на рус кую, а так са-
ма на ін шыя мо вы. Ня зго ду пры-
сут ных вы клі каў пункт у пра ек це, 
дзе га ва ры ла ся, што на ін шыя 
мо вы наз вы мо гуць пе ра да вац ца 
як з бе ла рус кай, так і з рус кай 

мо ваў. Усе вы ка за лі ся, што та-
кі па ды ход не пры маль ны: трэ ба, 
каб за меж ныя ад па вед ні кі ра бі-
лі ся з род най мо вы.

2. Пры рас пра цоў цы пра віл 
спо са баў пе ра да чы най мен няў 
з бе ла рус кай мо вы на рус кую 
рэ ка мен да ваць Дзярж ка мі тэ ту 
па ма ё мас ці вы ка рыс тоў ваць 
у якас ці асноў ных спо са бы 
транс лі та ра цыі і прак тыч най 
транс крып цыі. Па гэ тым пы тан-
ні дум кі спе цы я ліс таў ра зы шлі ся. 
Хтось ці ад зна чаў, што трэ ба пра-
пі саць так са ма, што ў вы ключ ных 
вы пад ках мо жа ўжы ва цца спо саб 
пра мо га пе ра кла ду з бе ла рус кай 
мо вы. Ад нак ін шыя ўпэў не на 
сцвяр джа лі, што, ка лі за ка на даў-
ча пра пі саць та кую маг чы масць, 
мно гія за хо чуць ска рыс тац ца ёй 
і бу дуць сцвяр джаць, што іх вы-
па дак — вы ключ ны. Та му бы ла 
вы ка за на пра па но ва, каб у скла-
да ных вы пад ках спе цы я ліс ты на 
мес цах звяр та лі ся да пра фе сі я-
на лаў, збі ра лі па ся джэн не, дзе 
ім пад каз ва лі б пра віль нае ра-
шэн не.

3. Най мен ні геа гра фіч ным 
аб' ек там на таб ліч ках, да рож-
ных і ін шых па ка заль ні ках на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі да юц ца на 
бе ла рус кай мо ве, а так са ма, 
пры не аб ход нас ці, лі та ра мі ла-
цін ска га ал фа ві ту. Та кую фар-
му лёў ку вы ве лі на па ся джэн ні та-
па ні міч най ка мі сіі. Ад нак у но вым 
за ко на пра ек це ця пер пра пі са на 
іна чай: наз вы на па ка заль ні ках 
да юц ца на бе ла рус кай і рус кай 
мо вах, пры не аб ход нас ці, яшчэ і 
ла цін кай. Ві да воч на, што пра па-
но ва ра біць трох моў ныя таб ліч кі — 
не са мая ўда лая. Уя віў шы зро ка ва 
та кую кар ці ну, ба чац ца вя ліз ныя, 
ня зграб ныя па ка заль ні кі, на якіх 
бу дзе за над та шмат ін фар ма цыі. 
На вя лі кіх ма гіст ра лях гэ та мо жа 
быць на ват не бяс печ ным, там і 
без та го пі шуц ца наз вы не каль кіх 
на се ле ных пунк таў. Па ве лі чэн не 
ін фар ма цыі ўтрая бу дзе ад цяг-
ваць ува гу кі роў цы на аб дум ван-
не шмат слоў ных таб лі чак. Мож на 
ўзга даць і пра ін шы праб лем ны 
бок гэ та га пы тан ня. На ват сён ня, 
ка лі наз вы пі шуц ца на ад ной мо-
ве, прад стаў ні кам мяс цо вай ула ды 
гэ та не заў сё ды да ец ца прос та, бо 
тут па трэб ны фі ла ла гіч ныя на вы кі. 
Не ка то рыя ня пра віль на на пі са ныя 
таб ліч кі вы клі ка юць ча сам усмеш-
ку, а ча сам абу рэн не. Дык ці вар та 
па тра ба ваць, каб у та кой сі ту а цыі 

(ка лі на ват спе цы я ліс ты спра ча-
юц ца, якім спо са бам пе ра да ваць 
най мен ні з бе ла рус кай мо вы на 
рус кую) усе па ка заль ні кі бы лі на-
пі са ны гра мат на не тое што на 
ад ной мо ве, але і дас ка на ла пе-
ра да дзе ны на ін шую? Ві да воч на, 
што па ве лі чэн не коль кас ці слоў 
на ін фар ма цый ных па ка заль ні ках 
па вя лі чыць і коль касць па мы лак 
у іх.

Спе цы я ліс ты Дзярж ка мі тэ та 
па ма ё мас ці ад зна чы лі, што яны 
так са ма вы сту па юць за тое, каб 
таб ліч кі пі са лі ся толь кі па-бе ла-
рус ку, пры не аб ход нас ці, яшчэ і 
ла цін кай. Так бы ло б і пра віль на, і 
ра цы я наль на. Ад нак да іх звяр ну-
лі ся з Мі набл вы кан ка ма з па тра-
ба ван нем да зво ліць ра біць таб-
ліч кі яшчэ і на рус кай мо ве. Гэ та 
здзіў ляе, асаб лі ва ўліч ва ю чы тое, 
што як раз у бе ла рус кай ста лі цы 
сён ня шмат па ка заль ні каў на род-
най мо ве. А на тое, што ро біц ца ў 
ста лі цы, як вя до ма, час та ары ен-
ту юц ца і ін шыя рэ гі ё ны.

4. Увес ці ў прак ты ку су-
мес най ра бо ты Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці і Рэс пуб-
лі кан скай та па ні міч най ка мі сіі 
пра вя дзен не па ста ян ных се-
мі на раў з ад каз ны мі служ ба мі 
мяс цо вых ор га наў кі ра ван ня, 
на якіх бу дзе пра во дзіц ца на-
ву ко ва-кан суль та цый ная ра бо-
та па ўка ра нен ні па ла жэн няў 
за ко на ў прак ты ку. Гэ та для 
та го, каб па тлу ма чыць, што та-
кое транс лі та ра цыя і прак тыч ная 
транс крып цыя. На са мрэч ні чо га 
не зра зу ме ла га і скла да на га за 
гэ ты мі сло ва мі не ха ва ец ца. Яны 
азна ча юць па літ ар ную пе ра да чу 
наз вы, уліч ва ю чы спе цы фі ку ін-
шай мо вы.

5. Рас пра ца ваць комп лекс 
ме ра пры ем стваў па па пу ля ры-
за цыі ўне се ных змен у дзей-
нае за ка на даў ства ў срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі і сіс тэ ме 
аду ка цыі. За кон, пры ня ты ў 2010 
го дзе, на ват без да паў нен няў да-
во лі дас ка на лы. Ка лі не ка то рыя 
ас пек ты і зме няц ца, ён вар ты та-
го, каб яго ве да лі і ім ка рыс та лі ся 
на прак ты цы.

6. За пра сіць на па ся джэн не 
дзяр жаў ных ор га наў ула ды, 
якія бу дуць раз гля даць пра па-
на ва ны пра ект змен і да паў-
нен няў, стар шы ню Рэс пуб лі-
кан скай та па ні міч най ка мі сіі. 
Прак ты ка па каз вае, што ча сам 
пра па но вы, якія гра мад скас цю 
пры ма юц ца адзі на га лос на, у вы-
шэй шых ор га нах ула ды да ўва гі 
не пры ма юц ца. Та му па трэ бен 
той, хто да ня се важ ную і аб грун-
та ва ную дум ку.

Пра ект зме наў у за кон «Аб геа-
гра фіч ных най мен нях», якія рас-
пра ца ва лі спе цы я ліс ты Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па ма ё мас ці, ужо 
ўхва ле ны боль шас цю ін стан цый. 
Та му па ся джэн не Рэс пуб лі кан-
скай та па ні міч най ка мі сіі кры ху 
спаз ні ла ся, яно ме ла б на шмат 
боль шую ка рысць не каль кі ме ся-
цаў та му. Рэ за лю цыя бу дзе на кі-
ра ва на ў ад каз ныя за пры няц це 
за ко на ўста но вы, але хут чэй за 
ўсё як ін фар ма цый ны ліст: «Ад-
бы ло ся та кое-та па ся джэн не, дзе 
вы ра ша на...» Ад нак па куль зме ны 
ў за кон яшчэ не пры ня ты, спра ву 
нель га лі чыць за вер ша най.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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Эк скурс 
у гіс то рыю

5 чэр ве ня 1857 го да шмат лю-
дзей са бра ла ся ў вёс цы Ка мен ка 
ка ля мос та це раз Ві лію. На ва дзе 
ка лы ха ла ся цэ лая фла ты лія, пад-
рых та ва ная да пла ван ня. Усе 5 
суд наў бы лі па бу да ва ны Кан стан-
ці нам Тыш ке ві чам.

Кан стан цін Тыш ке віч — (5 (17) 
лю та га 1806 г., Ла гойск — 1 (13) 
лі пе ня 1868 г., Мінск) — бе ла рус-
кі гіс то рык, ар хе о лаг, края зна вец, 
адзін з за сна валь ні каў бе ла рус кай 
ар хеа ло гіі. На ле жаў да шля хец ка-
га ро ду Тыш ке ві чаў. На ра дзіў ся ў 
ро да вым ма ёнт ку Ла гойск у сям'і 
буй но га зем ле ўлас ні ка. На асно ве 
ўлас ных ка лек цый ра зам з баць кам 
і бра там ства рыў Ла гой скі му зей 
ста ра жыт на сцяў. Зай маў ся ар хеа-
ла гіч ны мі рас коп ка мі — да сле да-
ваў ка ля 200 кур га ноў, га ра дзі шчаў 
і за мчы шчаў у Мін скай гу бер ні.

У склад экс пе ды цыі, апра ча 
са ма го Кан стан ці на Тыш ке ві ча, 
ува хо дзі лі зем ля мер Ежы Шан тыр 
і мас так Мар цэ лій Яну шэ віч, які 
ра біў за ма лёў кі ў па да рож ны аль-
бом. На пра ця гу ча ты рох ме ся цаў 
на ву ко вая экс пе ды цыя да сле да-
ва ла ўсю Ві лію — ад Ка мен ска га 
мос та да вус ця. Гэ та ўні каль нае 
па да рож жа да ло асно ву кні зе 
К.  Тыш ке ві ча «Ві лія і яе бе ра гі».

Не плач, Віль я на
Не дзіў на, што ў го нар той сла-

ву тай экс пе ды цыі ў Ві лей цы быў 
ад кры ты па мят ны знак.

— Пом нік з'я віў ся ў 2007 го дзе, 
ка лі пра во дзі ла ся бе ла рус ка-лі-
тоў ская між на род ная экс пе ды цыя, 
якая на зы ва ла ся «Шля хам гра фа 
Тыш ке ві ча праз паў та ра ста год-
дзя», — рас па вя дае стар шы на ву-
ко вы су пра цоў нік Ві лей ска га края-
знаў ча га му зея Воль га Ко ла са ва. 
— Быў уста ля ва ны шэ ры ва лун з 
ме ма ры яль най дош кай, на якой 
ад люст ра ва ны шлях, што прай-
шоў Кан стан цін Тыш ке віч. Праз 
год на гэ тым кам ні з'я ві ла ся Віль-
я на, сім вал на шай ра кі. Аў та рам 
скульп ту ры з'яў ля ец ца Ула дзі мір 
Сла бод чы каў. Ча му ме на ві та Віль-
я на? Там, дзе ра ка бя рэ па ча так (у 

Док шыц кім ра ё не Ві цеб скай воб-
лас ці), ля жыць зна ка мі ты Сцёп-ка-
мень. Ён звя за ны з ле ген дай пра 
Сця па на і Віль я ну. Даў ным-даў но 
жыў кра вец Сця пан, і бы ла ў яго 
пры го жая ма ла дая жон ка, якую 
зва лі Віль я на. Сця пан вель мі шмат 
пра ца ваў, і не бы ло яму ча су на ват 
у царк ву сха дзіць. Ка лі ўсе лю дзі 
пай шлі ў царк ву на Вя лік дзень, ён 
вы ра шыў за стац ца до ма і шыць. 
Бог яго па ка раў: пе ра тва рыў у вя-
лі кі ва лун. Але зда рыў ся цуд: гэ ты 
ка мень да лей пра цяг ваў шыць. Лю-
дзі пры но сі лі тка ні ну, кла лі яе ка ля 
ка ме ня і ка за лі, што ім трэ ба. Ноч чу 
Сця пан пе ра тва раў ся ў ча ла ве ка і 
вы кон ваў за ка зы. Але ад ной чы да 
Сцёп-ка ме ня па ды шоў ча ла век, які 
вы ра шыў па жар та ваць са Сця па на, 
па клаў тка ні ну ка ля ва лу на і ка жа: 
«Па шый мне ні тое, ні сёе». Сця пан 
вель мі па крыў дзіў ся. З та го ча су ён 
пе ра стаў шыць і кан чат ко ва ака-
мя неў. Ка лі Віль я на пе ра ка на ла ся, 
што яе Сця пан больш не бу дзе пе-
ра тва рац ца ў ча ла ве ка, яна ўпа ла 
на ка мень, аб ня ла яго, па ча ла пла-
каць. Слё зы яе цяк лі вель мі доў га: 
спа чат ку ўтва рыў ся ру ча ёк, пас ля 
ра ка. Вось та кая пры го жая ле ген-
да. — Кож ны год, у кан цы жніў ня, 
у нас пра во дзіц ца свя та Віль я ны, 
або Сця па на...

Ві лія = Ня рыс
Пер шая экс пе ды цыя «Шля хам 

Кан стан ці на Тыш ке ві ча» ад бы ла-
ся ў 2007 го дзе. Удзель ні каў бы-
ло ка ля 300 ча ла век. Усім вель мі 
спа да ба ла ся, та му бы ло вы ра ша на 
ар га ні зоў ваць экс пе ды цыю кож ны 
год. Паў дзель ні чаць у ёй мо жа кож-
ны ах вот ны — з гэ тым мож на звяр-
нуц ца да су пра цоў ні каў ві лей ска га 

края знаў ча га му зея. Экс пе ды цыя 
па чы на ец ца пры клад на 2 — 3 лі пе-
ня і пра цяг ва ец ца ка ля двух тыд няў. 
Усе ўдзель ні кі са дзяц ца на лод кі, у 
ка го якая ёсць, — і на пе рад. Ці на-
зад — па стуж цы ча су. Та му што 
спы ня юц ца ў тых мяс тэч ках, якія 
ка лісь ці на вед ваў Кан стан цін Тыш-
ке віч. Ці ка ва пры га даць, што сам 
на ву ко вец пад час ста я нак заў сё ды 
ра біў мяс цо вым жы ха рам па да рун-
кі: ка бе там — хус тач кі, ма ла дым 
дзяў ча там — па цер кі, дзе цям — цу-
кер кі. Та му су стра каць гра фа Тыш-
ке ві ча збі ра ла ся ўся вёс ка.

— Іні цы я та рам пер шай экс пе-
ды цыі быў цу доў ны ча ла век, са-
праўд ны ту рыст Ві таль Кас тэн ка, 
— рас па вя дае Воль га Аляк санд-
раў на. — Яго ідэю пад тры ма лі 
ўсе: і мяс цо выя ўла ды, і ту рыс ты, і 
края знаў чы му зей. Ра ка Ві лія ня се 
свае во ды ў Бал тый скае мо ра, ка ля 
Каў на са ўпа дае ў Нё ман. Лі тоў цы 
ра ку Ві лію на зы ва юць Ня рыс. У нас 
з лі тоў ца мі вель мі доб рыя ста сун кі, 

ня гле дзя чы на тое, што нас раз'-
яд ноў вае мя жа. На ша ванд роў ка 
па ча ла ся ад вёс кі Ка мен ка, як і 150 
га доў та му. У экс пе ды цыі ўдзель-
ні ча лі ар хе о ла гі, эт ног ра фы. Пра-
во дзі лі ся не вя лі кія ар хеа ла гіч ныя 
рас коп кі, эт но ла гі апыт ва лі мяс цо-
вае на сель ніц тва, мож на ка заць, 
што гэ та бы ла са праўд ная на ву-
ко вая экс пе ды цыя. У вёс ках, мяс-
тэч ках нас су стра ка лі вель мі доб ра 
— ла дзі лі ся кан цэр ты, ін шыя куль-
тур ныя ме ра пры ем ствы. Ха па ла і 
ра ман ты кі па ля во га жыц ця. Пры-
га жосць ад кры ва ец ца не звы чай-
ная, ка лі плы веш па ра цэ, — та ко га 
ні ко лі не па ба чыш пад час пе шых 
ванд ро вак. Удзель ні кі экс пе ды цыі 
бы лі роз ных уз рос таў — ад 4 да 70 
га доў, не ка то рыя ванд ра ва лі сем'-
я мі. Праз год бы ла ар га ні за ва на 
дру гая экс пе ды цыя, пас ля трэ цяя і 
так да лей. Не збі ра ем ся спы няц ца 
і бу дзем ра ды но вым удзель ні кам.

На дзея ЕМЯЛЬ Я НА ВА
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Так на зы ва ец ца гру па эн ту зі яс таў, якая ад наў-
ляе ат мас фе ру ня спеш ных па да рож жаў па бы-
лым Вя лі кім гас цін цы Лі тоў скім, які не ка лі злу-
чаў Вар ша ву з Га род няй і Віль няй. Па тэ ры то рыі 
Поль шчы ён ішоў праз Ста ні сла ваў, Ліў, Венг раў, 
Са ка лоў Пад ляс кі (дзе і мес ціц ца штаб-ква тэ-
ра вір ту аль на га гас цін ца), Дра гі чын, Це ха на вец, 
Браньск, Бельск Пад ляс кі, Бе ла сток, Ва сіль каў, 
Чар ну-Бе ла стоц ку, Са кол ку, Куз ні-
цу... Так ка лісь ці ез дзі лі са ста лі-
цы Рэ чы Па спа лі тай у сей ма вую 
Га род ню і лі тоў скую ста лі цу 
Віль ню.

У Вя лі ка га гас цін ца Лі тоў ска га 
ёсць і ку лі нар нае вы мя рэн не, якое 
злу чае ка вяр ні, рэ ста ра ны, ла каль-
ных вы твор цаў, якія да юць маг чы-
масць па каш та ваць сма кі, якія 
не ка лі ад чу ва лі па да рож ныя па 
гас цін цы. У са мым кан цы 2013 г. 
вы да дзе ны ку лі нар ны да вед нік па 
гас цін цы, які прад стаў ляе гэ тыя сма-
кі — ад вар шаў скіх рэ ста ра цый у сты лі 
ХІХ ста год дзя да пад ляш скіх «за яз дуў», у якіх 
і «літ він ская кух ня» і та тар скія да лі ка тэ сы. А так са-
ма сла ву тых лю дзей, што па да рож ні ча лі Лі тоў скім 
гас цін цам, і іх ку лі нар ныя пры хіль нас ці. На прык лад, 
Піл суд скі пэў ны час жыў у ма ёнт ку Мі лю сін ка ля Су-
ле юў ка, і по бач ад кры ла ся рэ ста ра цыя «Дзя дэк», дзе 
мож на да ве дац ца пра гаст ра на міч ныя гус ты мар шал-
ка. А з вёс кі Вя лёнд кі ў гмі не Ка рыт ні ца па хо дзіць 
род сла ву та га аў та ра «Ку ха ра дас ка на ла га», апе та га 
ў «Па не Та дэ ву шы», — Вой цэ ха Вя лёнд кі. Бу дзем 
спа дзя вац ца, што не ка лі та кія шля хі з'я вяц ца і ў нас. 
Той жа Вя лі кі гас ці нец Лі тоў скі вар та пра цяг нуць праз 
Грод на да Віль ню са.

Што елі ў ка ра леў скім го ра дзе над Нё ма нам у 
ча сы ВКЛ, з да ку мен таў вя до ма па куль кеп ска. А 
вось да лі ка тэ сы між ва ен на га ча су па кі ну лі больш 
сля доў у па мя ці, і аў та ры вы да дзе най ня даў на «Чыр-

во най кні гі Грод на» руп лі ва іх са бра лі. На прык лад, у 
су час ным До ме шлю баў на ра гу Ві лен скай, Ажэш кі 
і Са вец кай да вай ны мес ці ла ся леп шая на ўвесь го-
рад «Ка вяр ня тур ка». Ула даль нік быў на са мрэч ці то 
азер бай джан цам, ці то сер бам, але ўме ла куль ты-
ва ваў воб раз ту рэц кай ка ва вай куль ту ры — ад ной з 
най леп шых у све це. Тут мож на бы ло не толь кі вы піць 
смач най ка вы па-ту рэц ку, але і з'ес ці ват руш ку (ці 

ле пей ска заць — кныш?), што пра да-
ва лі ся ў пя кар ні на су праць. А зу сім 

по бач мес ці ла ся серб ская «Бу зяр-
ня», дзе мож на бы ло на быць бу зу 
з хал вой. Бу за — гэ та ма лоч ны 
на пой, які на гад ваў квас, толь кі 
гус ты. Сю да за хо дзі лі «аб мыць» 
школь ны атэс тат, но вы шы нель, 
або каб аб мер ка ваць но вы фільм, 
толь кі што пра гле джа ны ў кі но. А 
ў пя кар ні Кап ла на на Дры вя ным 
ба за ры пра да ва лі ся леп шыя ў 
го ра дзе «кай зер кі» — круг лыя 

пша ніч ныя бу лач кі. У пе ка ра Лю бе-
га на су час най ву лі цы 17 ве рас ня — 

смач ныя здоб ныя бул кі з ма кам у вы гля-
дзе «на па ле он кі», трох кут на га ка пе лю ша Ба на пар та. 
Гім на зіс ты пас ля на вед ван ня кі на тэ ат ра «Пан» (ця пер 
«Чыр во ная зор ка») ла са ва лі ся пон чы ка мі ў цу кер ні 
Кеч коў ска га, якая ста я ла на су праць. Ну ча му б не 
ад на віць для «Вя лі ка га гас цін ца Лі тоў ска га» ха ця б 
ад ну з гэ тых даў ніх пя кар няў, цу кер няў або ка вяр няў? 
Эх, ма ры! І слін кі... Да ча ка ем ся?

А так са ма пра клас ці, на прык лад, Па лес кі ку лі-
нар ны шлях, з Бе рас ця ў Пінск, не мі на ю чы Мо та ля, 
каб мож на бы ло ў ім па каш та ваць су ша ных ую ноў 
і па лес кую хат нюю віш нёў ку.... Як жа да крыўд на га 
ма ла рэ ста ра та раў у нас за дум ва ец ца пра та кія рэ-
чы. Мо жа, гэ тая гіс то рыя тра піц ца на во ка ней ка му 
га ра дзен ска му сер бу або азер бай джан цу, і та ды 
спра вы пой дуць?

Алесь БЕ ЛЫ.

Ар хіў ныя да ку мен ты Брэсц кай і 
Гро дзен скай абласцей ця пер ста лі больш 
да ступ ны мі. Іх ма тэ ры я лы ўвай шлі ў 
да вед нік «Поль шча—Бе ла русь. Су поль ная 
гіс та рыч ная спад чы на. Кі раў ніц тва па 
ар хіў ных ма тэ ры я лах 1918—1939 га доў».

Кні га вый шла ў мі ну лым го дзе і бы ла прэ зен та-
ва на ў Вар ша ве. Ад нак ака за ла ся, што яна ці ка вая 
і бе ла рус ка му чы та чу. Та му яе ства раль ні кі ад ра зу 
пры зна лі сваю па мыл ку: яна вы пу шча на толь кі на 
поль скай мо ве, а вар та бы ло б яшчэ і на бе ла рус-
кай. Над вы дан нем пра ца ва лі поль скія і бе ла рус кія 
гіс то ры кі і ар хі віс ты Эва Ра соў ская, Аляк сандр Ва-
бі шчэ віч, Аляк сандр Сма лян чук і Ана толь Вя лі кі. 
Гэ тыя ж лю дзі бы лі на прэ зен та цыі кні гі, што зу сім 
ня даў на ад бы ла ся і ў Бе ла ру сі — у Цэнт раль най на-
ву ко вай біб лі я тэ цы імя Яку ба Ко ла са На цы я наль най 
ака дэ міі на вук.

Док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе сар, за гад чык 
ка фед ры гіс то рыі, куль ту ры і рэ лі гіі Брэсц ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та Алесь ВА БІ ШЧЭ ВІЧ ад зна чыў, 
што ства рэн не та ко га да вед ні ка — уні каль ная пра ца, 
ана ла гаў якой ра ней не бы ло. Уся го апра ца ва лі 336 
фон даў — а гэ та 402 000 адзі нак да ку мен таў. Яны 
прад стаў ля юць Па лес кае ва я вод ства, Ба ра на віц кі 
па вет На ва груд ска га ва я вод ства і ін шыя тэ ры то рыі, 
ця пер су меж ныя з на шы мі за ход ні мі аб лас ця мі.

Тэ ма ты ка пра гле джа ных і сіс тэ ма ты за ва ных да-
ку мен таў, па сло вах Ва бі шчэ ві ча, над звы чай раз на-
стай ная. Ёсць шмат та кіх, якія звя за ны з дзей нас цю 
ор га наў па лі цыі, вой ска. Ёсць да ку мен ты пра міг-
ра цыю мяс цо вых жы ха роў па ўсім све це. Ма юц ца 

звест кі пра рэ па тры я цыю і вяр тан не пас ля вай ны, 
па пе ры з су доў і пра ку ра ту ры. Пры чым мно гія з 
гэ тых звес так бы лі рас сак рэ ча ны. Фі нан са выя, пад-
атко выя ор га ны, са цы яль нае за бес пя чэн не, сель-
ская, ляс ная гас па дар ка — пры жа дан ні, пад стаў 
для да сле да ван няў над звы чай мно га. За хоў ва юц ца 
да ку мен ты гра мад скіх ар га ні за цый, уста ноў аду ка-
цыі, ахо вы зда роўя, тыя, што пры све ча ны струк ту-
рам кан фе сій і мно гія ін шыя. У гэ тых ар хі вах мож на 
ўба чыць паш парт Ка ра ля Ра дзі ві ла, пра шэн не на 
раз мя шчэн не звя рын ца «Ка ро на» і цыр ка-ша пі то 
«Арэ на» і на ват бан каў скія даў гі.

Ві да воч на, што ўсе гэ тыя да ку мен ты з тых ча соў, 
ка лі част ка на шай кра і ны ўва хо дзі ла ў склад Поль-
шчы. На шы гіс то рыі на пра ця гу ста год дзяў бы лі 
цес на зні та ва ныя, за ўва жыў Над звы чай ны і Паў-
на моц ны Па сол Поль шчы ў Бе ла ру сі Ле шэк ША-
РЭП КА, які пры сут ні чаў на прэ зен та цыі да вед ні ка 
ў Мін ску. Ад нак ён ад зна чыў, што бе ла ру сы не так 
шмат ува гі звяр та юць на гіс то рыю кра і ны-су сед кі:

— Для мя не дзіў на, што я да гэ туль не ба чыў ні-
вод най гіс то рыі Поль шчы, на пі са най бе ла ру сам, — 
яе ня ма. Вель мі важ на, каб вы гля дзе лі на гіс то рыю 
су сед няй кра і ны сва і мі ва чы ма. Бо гэ та па він на быць 
ва ша гіс то рыя, вам трэ ба яе пе ра жыць і зра зу мець 
знут ры. Вар та прос та зра біць сва бод ную рэ флек сію 
— я раю гэ та вам, бо сам па аду ка цыі гіс то рык, і мне 
ці ка выя та кія рэ чы. Я ма гу ска заць, што мы і да лей 
бу дзем спры яць су пра цоў ніц тву па між поль скі мі і 
бе ла рус кі мі гіс то ры ка мі.

Ад нак гіс то рыя кра і ны, як вя до ма, па чы на ец ца 
не з та го, што ад бы ва ец ца на па лі тыч най арэ не, 

але з гіс то рыі кан крэт най сям'і. Эва РА СОЎ СКАЯ 
рас ка за ла пра ад мет ную іні цы я ты ву «Стань ся-
мей ным ар хі віс там», якая сё ле та ла дзіц ца ў Поль-
шчы:

— Гэ ты год пра хо дзіць пад зна кам ся мей ных 
ар хі ваў. Усё час цей і час цей у гіс та рыч ныя ар хі вы 
пры хо дзяць лю дзі, якія пры но сяць свае ся мей ныя 
да ку мен ты. Мы хо чам за ах во ціць усіх, у ка го ёсць 
до ма якія-не будзь каш тоў ныя свед чан ні, пры но сіць 
іх. Бо фон дам поль скіх ар хі ваў быў на не се ны моц ны 
ўрон пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны, і мно гія фак-
ты з гіс то рыі на шай кра і ны, най перш XX ста год дзя, 
у іх не ад люст ра ва ны. Та му ця пер, каб атры маць 
больш поў ную ба зу кры ніц для да сле да ван ня гэ тай 
гіс то рыі, нам трэ ба за ці ка віць звы чай ных лю дзей, 
у якіх до ма зна хо дзяц ца якія-не будзь ся мей ныя фо-
та здым кі, ак ты гра ма дзян ска га ста ну, па пе ры па 
ма ё мас ці і ін шае. Ка лі яны не за хо чуць гэ та здаць у 
ар хі вы, бо для іх яно да ра гое як па мяць і ся мей ная 
рэ лік вія, мы мо жам прос та ад ска на ваць усё, а ары-
гі на лы вяр нуць ула даль ні кам. Мы раз ліч ва ем, што 
пас ля гэ тай ак цыі дзяр жаў ныя ар хі вы па поў няц ца 
вель мі каш тоў ны мі ма тэ ры я ла мі.

Поль скія гос ці ўжо на ват па спе лі вы даць ад па-
вед ную кні гу пад наз вай «Ся мей ныя ар хі вы. Стань 
сва ім ся мей ным ар хі віс там», якую прэ зен та ва лі 
Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы.

Вяр та ю чы ся да ар хіў на га да вед ні ка, вар та ад зна-
чыць, што ён не для шы ро ка га ко ла чы та чоў. Ад нак 
тым ама та рам ці на ву коў цам, якія жа да юць зра біць 
грун тоў нае да сле да ван не па пэў най тэ ме, ён ста не 
вель мі доб рым па моч ні кам, да па мо жа за ры ен та вац-
ца ў вя лі кай коль кас ці ар хіў ных звес так.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,
фо та аў та ра

�

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

НАЗ ВЫ І ТАБ ЛІЧ КІ ПА-БЕ ЛА РУС КУ. 
АДЗІ НА ГА ЛОС НА

Спрэч кі ва кол уня сен ня змен у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб най мен нях геа гра фіч ных аб' ек таў» да гэ туль не сці ха-
юць. Трэ ба ад зна чыць, што ў ад каз ныя за гэ та ін стан цыі 
прый шло мност ва зва ро таў гра ма дзян з тым, каб ні я кіх 
змен у гэ ты за кон не ўно сіць, бо ён і так дас ка на лы, пры-
ня ты зу сім ня даў на, у 2010 го дзе. Ад нак з-за скар гаў не ка-
то рых мяс цо вых ор га наў ула ды, якія прый шлі ў вы шэй шыя 
служ бо выя ін стан цыі, пры ня та ра шэн не ўсё ж унес ці зме ны. 
За ста ло ся толь кі вы ра шыць, якія кан крэт на.

З та го ча су, як па чаў 
дзей ні чаць за кон «Аб 
най мен нях геа гра фіч ных 
аб' ек таў», мяс цо выя ор га ны 
кі ра ван ня не да кан ца яго 
ўспры ма лі, а ча сам на ват не 
ве да лі, што та кі пры ня ты, 
— і пра цяг ва лі да ваць 
наз вы па-рус ку.

Дух ванд ра ван няўДух ванд ра ван няў  ��

РА КА ЧА СУ, аль бо Па Ві ліі шля ха мі 
Кан стан ці на Тыш ке ві ча

Го рад Ві лей ка — цу доў ны ку то чак Бе ла ру сі. Драў ля ныя да мы 
су сед ні ча юць з но вы мі за бу до ва мі, вет лі выя жы ха ры заў сё ды 
пад ка жуць да ро гу. Го рад ста іць на ра цэ Ві лія, якая за ча роў вае 
сва ёй пры га жос цю і за пра шае за зір нуць углыб ста год дзяў. 
Не ка лі, а дак лад ней у 1857 г., па яе во дах здзейс ніў па да-
рож жа Кан стан цін Тыш ке віч. У го нар гэ тай па дзеі ў Ві лей цы 
быў ад кры ты пом нік і ар га ні за ва на ванд роў ка па марш ру це 
вя до ма га на ву коў ца.

Вя лі кі гас ці нец 
Лі тоў скі

НА ПІ ШЫ ГІС ТО РЫЮ. 
СЯМ'І ЦІ КРА І НЫ

Ра да водРа да вод  ��
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