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ШЛЯХАМІ ЭЛІЗЫ АЖЭШКА ПА БЕРАСЦЕЙШЧЫНЕ 

Уводзіны. Вывучэнне культурнай спадчыны малой радзімы мае шырокія магчымасці для захавання духоў-
насці грамадства, развіцця беларускай літаратуры і культуры, з’яўляецца прадметам асаблівага клопату дзяржавы. 
Творчая спадчына Элізы Ажэшка налічвае каля 150 твораў і больш за 10 тамоў пісьмаў. Творы пісьменніцы 
перакладзены на 20 моў свету. Э. Ажэшка двойчы вылучалася на атрыманне Нобелеўскай прэміі. У праграме 
сярэдняй школы па беларускай літаратуры яе творы не вывучаюцца, таму і не ведаюць нашы сучаснікі, якую ролю 
ў гісторыі беларуска-польскіх літаратурных і культурных узаемаадносін, у мастацкім адлюстраванні жыцця нашага 
народа ў ХІХ ст. адыграла Э. Ажэшка. Яе імя цесна звязана з Берасцейшчынай. Жыццё і творчасць людзей, якія 
пакінулі значны след у гісторыі і культуры Брэсцкай вобласці, павінна быць даследавана і вывучана. Навізна 
работы заключаецца ў тым, што ў краязнаўстве хоць і назапашаны пэўны матэрыял пра сувязь Э. Ажэшка з Бера-
сцейшчынай, аднак распрацаванага экскурсійнага маршруту яе шляхоў па Берасцейшчыне не рабілася. Мэтай 
дадзенай работы з’яўляецца выяўленне сувязі біяграфіі Э. Ажэшка з гісторыяй і культурай Берасцейшчыны, 
а таксама распрацоўка маршруту віртуальнай экскурсіі «Шляхамі Э. Ажэшка па Берасцейшчыне». 

Асноўная частка. Творчасць Э. Ажэшка складае цэлую эпоху ў развіцці польска-беларускай літаратуры. 
Пісьменніца дэмакратычнага кірунку, якой, як адзначаюць крытыкі, няма роўных у паказе глыбіні разумення 
чалавечай душы. Са старонак яе твораў загучала тэма нацыянальнага раўнапраўя, не было ёй роўных у тагачаснай 
літаратуры і ў паказе праўдзівага жыцця гарадской беднаты і сялянства. У 1858 г., адразу пасля заканчэння аднаго 
з лепшых закрытых варшаўскіх пансіёнаў пры манастыры сясцёр Сакраментак, па патрабаванні маці Эліза выходзіць 
замуж за Пятра Ажэшку і едзе ў яго маёнтак Людвінава пад Кобрынам [1, c. 6]. Але Пётр скептычна адносіўся 
да разумовых здольнасцей сваёй жонкі і яе імкнення несці асвету ў народ, ён не раздзяляў яе поглядаў. Сямейны 
канфлікт паміж Ажэшкамі паглыбляецца і амаль прыводзіць да разводу. Аднак нацыянальна-вызваленчы рух 1863 г. 
спыніў гэты працэс на некалькі гадоў. У 1864 г. супраціўленне польскіх патрыётаў было жорстка падаўлена царскай 
уладай. Муж быў сасланы ў глыб Расіі. У высылку за мужам жанчына не паехала, тагачаснае шляхецкае асяроддзе 
сурова асудзіла Элізу. Людвінаўскі перыяд жыцця стаў вызначальным у фарміраванні светапогляду будучай 
пісьменніцы і вырашыў увесь яе далейшы лёс. Яна апынулася ў пэўнай ізаляцыі, аддадзеная на волю ўласнага лёсу 
і сваіх думак. Большую частку жыцця правядзе ў Гародні. Яна лічылася невыезнай, пад няспынным паліцэйскім 
наглядам, але ўнутрана адчувала сябе вольнай і незалежнай. І ніколі не пераставала кахаць. У 53 гады Эліза 
Ажэшка выходзіць замуж за адваката Станіслава Нагорскага, з якім яе звязвала трыццацігадовае сяброўства. І хоць 
шчасце аказалася нядоўгім, жанчына жыла светам гэтага кахання. Праз усё жыццё Эліза Ажэшка імкнулася зрабіць 
нешта карыснае для свайго народа. Пасля пачатку гвалтоўнай русіфікацыі этнічных-беларускіх земляў яна стварае 
ў Вільні кніжнае выдавецтва, дзе пачынае друкаваць творы на беларускай мове. Улады вельмі хутка разабраліся 
ў сутнасці дзейнасці Э. Ажэшка і закрылі выдавецтва [2, c. 253]. Аднак Эліза не спыняецца і працягвае змаганне, 
наладжвае асабістыя кантакты з дзеячамі беларускай культуры і літаратуры. Элізу звязвалі сяброўскія адносіны 
з беларускім пісьменнікам Ф. Багушэвічам, які высока ацаніў значэнне яе творчасці для беларускага народа. 
Ажэшка сама збірала і рабіла фальклорныя запісы, цікавілася вусна-паэтычнай творчасцю, бо ў ёй яна бачыла 
выяўленне духоўнага багацця беларусаў. Эліза амаль ніколі не выязджала на модныя курорты, аддаючы перавагу 
прыгожым прынёманскім вёскам. Але з цягам часу ад гэтых прывычных мясцін адпачынку давялося адмовіцца, 
бо там не засталося былых гаспадароў, у каго любіла праводзіць час пісьменніца. Выбар паў на Флер’янава. 
Напярэдадні ад’езду Эліза Ажэшка падзялілася думкамі аб тым месцы, куды едзе адпачываць, з рэдактарам 
«Тыднёвіка мод і аповесцей» Люцынай Катарбінскай: «Праз тыдзень еду ў вёску, дзесьці на Навагрудчыне, 
чыгуначная станцыя Ляхавічы, маёнтак Фларыянаў, дзе буду піць нейкія воды і дыхаць свежым паветрам» [3, c. 108]. 
Вандроўка адарыла Элізу сяброўствам з Тадэвушам Бохвіцам. Ужо ў першае лета паміж пісьменніцай і гаспадаром 
у Флер’янаве завязалася перапіска, якая праз кароткі час стане фактам літаратуры. Многія з гэтых лістоў пазней увайшлі 
ў яе творчую спадчыну. Назваўшы свой флер’янаўскі перыяд «страфой паэмы», Ажэшка здолела застацца тактоўнай, 
асцерагалася, каб лісты не выдавалі яе больш чым сяброўскіх пачуццяў, надавала ім літаратурна-стылізаваныя формы. 
У наступным годзе многія з сябровак пісьменніцы адгукнуліся на яе заклік і прыехалі ў пансіянат. Утварыўся 
своеасаблівы культурны асяродак, пра пансіянат Бохвіца шырока паведамлялася ў тагачасным польскім друку. 

Каб дасягнуць мэты работы даследавання і праверыць гіпотэзу, вылучаную ў даследаванні, намі быў 
праведзены эксперымент з рознымі сацыяльнымі групамі (вучні і настаўнікі дзяржаўнай установы адукацыі 
«Сярэдняя школа № 20 г. Баранавічы», студэнты факультэта педагогікі і псіхалогіі, выкладчыкі кафедры факультэта 
славянскіх і германскіх моў установы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт»). На першым этапе даследавання 
праводзілася дыягностыка метадам ранжыравання. Атрыманы вынік дазволіў зрабіць наступныя вывады: па-першае, 
калі старэйшае пакаленне аддае перавагу чытанню, то для вучняў і студэнтаў на першым месцы візуальныя 
раздражняльнікі. Па-другое, нікога не зацікавіў такі віртуальны від экскурсіі [4]. Гэта даказвае неабходнасць 
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папулярызацыі віртуальнай экскурсійнай дзейнасці па Беларусі, якая будзе выхоўваць патрыятычныя пачуцці, 
пераконваць, што гісторыя малой радзімы багатая на падзеі і зусім не горшая за гісторыю іншых рэгіёнаў. З мэтай 
выяўлення базавых ведаў аб сувязі Э. Ажэшка з Берасцейшчынай было праведзена анкетаванне, якое паказала поўнае 
няведанне з боку вучняў інфармацыі аб імёнах знакамітых людзей, якія маюць дачыненне да культурна-асветніцкай 
і грамадскай дзейнасці Берасцейшчыны. На наступным этапе эксперыменту намі былі распрацаваны буклеты 
«Культурная спадчына Берасцейшчыны», зроблены пераклад першых і апошніх лістоў Ажэшка да Тадэвуша Бохвіца, 
а таксама распрацаваны маршрут віртуальнай экскурсіі «Шляхамі Элізы Ажэшка па Берасцейшчыне». Паўторнае 
апытванне пасля прагляду рэспандэнтамі гэтага матэрыялу дало станоўчы вынік з боку ўсіх удзельнікаў анкетавання. 
Праведзены эксперымент пацвярджае гіпотэзу даследавання і дазваляе зрабіць вывад аб тым, што экскурсійная 
дзейнасць у віртуальнай прасторы дае магчымасць павышаць інтэлектуальны ўзровень вучняў, развіваць у іх назі-
ральнасць, творчыя здольнасці і прывіваць пачуццё годнасці за сваю краіну. 

Заключэнне. Вынікі дадзенай працы сведчаць, што распрацаванага экскурсійнага маршруту «Шляхамі 
Э. Ажэшка па Берасцейшчыне» не існуе. Праведзены эксперымент пацвердзіў гіпотэзу даследавання: духоўнае 
сталенне будучай пісьменніцы, фарміраванне светапогляду і вырашэнне ўсяго яе далейшага лёсу звязана з Берасцей-
шчынай; пісьмы Элізы Ажэшка да Тадэвуша Бохвіца — гэта «гісторыя душы» пісьменніцы, грамадскай дзяячкі, 
мецэнаткі, жанчыны; імя Элізы Ажэшка вядома настаўнікам, выкладчыкам і студэнтам, сучасны школьнік мала 
цікавіцца культурнай спадчынай малой радзімы. Праведзенае даследаванне дало магчымасць даказаць, што 
віртуальная экскурсія мае перспектывы развіцця і становіцца запатрабавальнай. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

Введение. В условиях глобальных перемен современного общества проблема сохранения национально-культурной 
идентичности как для Беларуси, так и для многих других стран представляет особую важность и значимость. Сейчас 
в нашей жизни протекают драматические процессы глобального характера. Попытки превратить мир в единый поток, 
соединить несоединимое по своей природе ведут к деструктивным процессам в обществе, так как при вторжении 
в фундаментальные основы бытия происходит разрушение уникальных традиций и обычаев, упразднение социо-
культурных ценностей, что грозит подрывом естественных механизмов сохранения жизни всей нации. Концепция 
тотальной интеграции уничтожает устойчивость многовековых пластов этнокультурного наследия. На этом фоне 
происходит стремительное духовное падение, кризис идентичности, потеря своих корней, деградация социума 
наряду с внешним «блеском» прогрессивных идей техногенного развития, что вызывает оправданное беспокойство 
многих народов, в том числе и восточнославянских стран. Внимание многих исследователей обращено к поиску 
путей решения насущных вопросов, связанных с проблемами духовно-ценностной детерминации поведения 
современного человека, сохранением духовного наследия общества и его возрождения в современных условиях. 

Основная часть. Сегодня мы являемся свидетелями интенсивного процесса трансформации различных 
структур общественного бытия. Речь идёт о том, что современный мир захватывает так называемая глобальная 
имперская власть, доминирующей идеей которой выступает создание единого управляемого общества-массы, 
отвергающего, по своей сути, все признаки национально-культурной идентичности и самобытности. Глобалистские 
устремления направлены в русло политических, экономических, религиозных, образовательных, медицинских, 
информационных, культурных, социально-управленческих и иных общественных структур, деятельность которых 
сознательно и целенаправленно используется сторонниками нового мирового порядка в качестве проводников для 
внедрения техногенно-потребительских проектов и моделей бытия наряду со стандартизированными ценностно-
мировоззренческими позициями, с целью «обеспечить перераспределение властных полномочий с национального 
на глобальный уровень» [1, с. 130]. 

Губительное действие содержит в себе одна из ведущих тенденций глобализаторских концепций — 
стремление к тотальной унификации образа жизни, взглядов, норм поведения, ценностно-смысловых ориентиров, 
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