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Гісторыя Аршанскай
бітвы 1514 года

На сённяшні дзень няма ніводнага фундаментальнага даслед$

вання гісторыі Аршанскай бітвы 1514 г., якое належала б аўтар$

ству беларускіх даследчыкаў. Першыя даследчыя публікацыі па

Аршанскай бітве 1514 г. належаць расійскім гісторыкам ХІХ ст.

– Карамзіну, Салаўёву, Барычаскаму, Галіцыну ды інш. Аднак грун$

тоўныя даследванні па азначанай праблеме маюць польскія гісто$

рыкі ХХ ст. – Гербст і Валіцкі, Беластоцкі, Жыгульскі. Прычым
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імпульсам цікавасці да Аршанскай бітвы польскіх даследчыкаў

стала не сама падзея, а яе выява – карціна невядомага аўтара

ХVI ст. “Бітва пад Оршай”, што захоўваецца ў Музеі Нарадо$

вым у Варшаве. Цікавасць да бітвы ХVI ст. на землях Беларусі

ўласна беларускіх гісторыкаў адзначаецца толькі з канца 1980$х

гадоў – публікацыі Грыцкевіча і Трусава, Бохана ды інш. Прапану$

емы нарыс ёсць аўтарская канцэпцыя таго, што адбылося 8 ве$

расня 1514 г. на палях блізу Оршы. У нарысе аўтар не падымае

пытанне этнічнага складу войскаў, на чале каторых быў пастаў$

лены гетман літоўскі Канстанцін Астрожскі і некаторыя іншыя

аспекты Аршанскай бітвы, патрабуючыя адмысловых доследаў.

ДА ПЫТАННЯ АБ ЛАКАЛІЗАЦЫІ МЕСЦА АРШАНС#

КАЙ БІТВЫ

Адносна лакалізацыі месца Аршанскай бітвы на цяперашні час ёсць
некалькі поглядаў. Першыя спробы вызначыць месца Аршанскай
бітвы адзначаны ў ХІХ ст. расійскімі гісторыкамі Мікалаем Карамз#
іным і Мікалаем Галіцыным. Погляды расійскай гістарычнай школы
на праблему вызначэння месца Аршанскай бітвы выказаныя ў рабо#
тах даследчыкаў і распрацаваных імі планах. Паводле планаў расійскіх

Схема бітвы 1914 г. (Военная энциклопедия, т.XVII $ Петроград,

1914, с.187
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даследчыкаў бітва адбылася ў 12#14 км на ўсход ад Оршы на правым
беразе левага  прытока Дняпра – рэчкі Крапіўны пры ўпадзенні яе ў
Дняпро.

Аднак існуе погляд на лакалізацыю Аршанскай бітвы польскіх гісто#
рыкаў, адрозны ад прынятага ў расійскай гістарыяграфіі. У 1949 г.
Станіславам Гербстам і Міхалам Валіцкім быў апублікаваны план Ар#
шанскай бітвы, паводле каторага сутыкненне войскаў адбылося ў

Энцыклапедыя гістрыі Беларусі,

т.1. $ Мн., 1993, с. 187

Stanisaw Herbst i

Mihal Walicki.

Obraz bitwy pad

Orsza. Dokument

historii sztuki i

wojskowasci XVI

w.//Rozprawy

komisii Historii

kultury i Sztuki, t.I

1949, s.34
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іншым месцы – у 5#6 кіламетрах на ўсход ад Оршы на беразе Дняпра
паміж вёскамі Пашына і Рукліна. У беларускай гістарыяграфіі няма
сваіх арыгінальных доследаў па азначанай праблеме. Беларускі гісто#
рык Анатоль Грыцкевіч гэты ж план Гербста і Валіцкага ўзяў за асно#
ву для свайго артыкула, прысвечанага Аршанскай бітве; апублікава#
ны ў першым томе “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” (Мн., 1993).
Міхась Чарняўскі публікуе свой план, аднак і ён практычна паўтарае
план Грыцкевіча ў больш спрошчанай форме (“Маладосць”, №10/
1993). Таму ёсць неабходнасць больш падрабязна спыніцца на гэтай
праблеме.

Не можа не звярнуць на сябе ўвагу такая акалічнасць, што план Гер#
бста і Валіцкага складаўся без рэальнай прывязкі да мясцовасці, без
адмысловых палявых доследаў на месцы і на грунце карты наваколля

Міхась Чарняўскі.

Гісторыя Беларусі

ў ілюстрацыях.

На Крапіўне пад

Воршай ... //

“Маладосць”, №

10, 1993, с.254

Военная история

Государства Российского

в 30$ти томах. Ратные

дела Отечества: Русь и

юная Россия XV$XVI

вв.$М., 2004, с.435
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Оршы праўдападобна ХІХ ст. (аўтары не ўказваюць паходжанне ска#
рыстанай для плана карты). Хутчэй за ўсё аўтары складалі план бітвы
нават не выязджаючы на мясцовасць. На плане даследчыкі механічна
адлічылі 4 кіламетры ад Оршы і пасадзілі бітву на мясцовасці, спрэс
парэзанай глыбокімі прыроднымі ярамі левага берага Дняпра. Няма
падстаў меркаваць, што 5 стагоддзяў таму, калі адбываліся разгляда#
емыя тут падзеі, гэтых яроў тут не было. Малаверагодна каб на гэтай
перасечанай мясцовасці маглі размясціцца вялікія масы войскаў, тым
больш рабіць манеўры – перамяшчацца, атакаваць, адступаць, пера#
шыхтоўвацца і да т. п. Да таго ж з усходу мяркуемае поле бітвы абме#
жавана глыбокай далінай рэчкі Водзьбіца – левага прытока Дняпра.
У працэсе ўцёкаў пасля разгрому маскоўскія войскі непазбежна апы#
нуліся б у рэчышчы Водзьбіцы і яе стромкіх берагах. Між тым у гіста#
рычных крыніцах згадваецца толькі рэчка Крапіўна, якая знаходзіцца
ў 8 кіламетрах на ўсход ад Водзьбіцы, і дзе, згодна апісанняў бітвы,
апынулася частка маскоўскага войска і збольшага загінула ў балоці#
стых берагах Крапіўны. Аўтарам у наваколлях нізоўяў Крапіўны адз#
начаны факты знаходак мясцовым насельніцтвам у розны час баявога
рыштунку і ўзбраення (кальчуга, наканечнік рагаціны), каторыя мо#
гуць быць суаднесены з падзеямі ХVI ст. Нарэшце аўтарам зафікса#
ваны цьмяныя паданні сярод насельніцтва вёсак Гацькаўшчына, За#
ложжа, Горная Крапіўна аб тым, што “калі дзяды аралі навакольныя
палі, то знаходзілі многа пабітых людзей” (чытай – парэшткаў люд#
зей). Паводле старажылаў в. Гацькаўшчына, у 30#х гадах ХХ ст.
адмысловай тэхнікай прачышчалася рэчышча Дняпра, і ў час работ
якраз насупраць вусця Крапівенкі разам з рачным пяском выкідвала#
ся розная старая зброя – сякеры, шаблі, мячы.  У наваколлях вёсак
Пашына, Шугайлава, Стахоўка, дзе паводле Гербста і Валіцкага ад#
бывалася бітва, такіх паданняў не зафіксавана. Таму перавага безага#
ворачна аддаецца плану 1914 г. расійскіх даследчыкаў, які выдатна
ўпісваецца ў тапаграфічныя асаблівасці мясцовасці правага берага р.
Крапівенкі і не супярэчыць гістарычным апісанням бітвы.

КАРОТКІ НАРЫС ПАДЗЕЙ 1514 ГОДА

Аршанская бітва 1514 г.* стала кульмінацыйным момантам вайны
1512#22 гг. паміж Маскоўскім вялікім княствам і Вялікім княствам
Літоўскім. Вайна 1500#1503 гг. паміж Масквой і Літвой завяршыла#
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ся заключэннем вечнага міру паміж вялікім князем маскоўскім Іванам
Васільевічам і вялікім князем літоўскім Аляксандрам Казіміравічам.
Новы вялікі князь маскоўскі Васіль Іванавіч не стаў трымацца дасяг#
нутага ў 1503 г. пагаднення паміж дзяржавамі й прызнання існуючых
дзяржаўных межаў. Практычна адразу па ўступленню на трон Васіля
ІІІ Масква ўвязалася ў вайсковы канфлікт з Вялікім княствам
Літоўскім у 1508 г., адкрыта падтрымаўшы паўстанне князя Глінска#
га. Канфлікт 1508 г. завяршыўся няпэўным замірэннем, і вечны мір,
заключаны паміж Масквой і Вільняй у 1503 г., пасля смерці абодвух
манархаў – вялікага князя маскоўскага Івана ІІІ і вялікага князя літоў#
скага Аляксандра – стаўся фактычна несапраўдным пры новых ма#
нархах. Ініцыятыва распачынання вайны зыходзіла з Масквы; восен#
ню 1512 г. задорны тон маскоўскага ганца прасвятліў пры віленскім
двары ўпэўненасць у немінучай вайне. Смерць удавы вялікага князя
Аляксандра Казіміравіча Алены Іванаўны, якая прыходзілася сяст#
рой Васілю ІІІ, стала тым апошнім штуршком для распачынання ва#
енных дзеянняў. Вайна распачалася ў 1513 г. аблогай маскоўскімі вой#
скамі Смаленска і спусташэннем прылеглых тэрыторый ВКЛ. Вяс#
ной 1514 г. аблога паўтарылася, а летам 1514 г. Смаленск зноў быў
узяты ў шчыльную аблогу маскоўскім войскам на чале з вялікім кня#
зем Васілём Іванавічам. 31 ліпеня Смаленск здаўся маскавітам.

Па авалоданні Смаленскам вялікі князь маскоўскі сваіх ваяводаў
пасылае да Мсціслава, Оршы, Друцка, Барысава і Менска. Салаўёў
называе імёны пасланых ваяводаў: князі Міхаіл і Дзімітрый Іванавічы
Булгакавы#Патрыкеевы, канюшы Іван Андрэевіч Чаляднін. Ваяво#
да мсціслаўскі князь Міхаіл Жаслаўскі здаў Мсціслаў, выехаўшы да
маскоўскіх палкоў, што ўжо стаялі пад горадам, і прынёс прысягу вя#
лікаму князю маскоўскаму, быў прыняты ім у Смаленску, атрымаў ад
Васіля ІІІ багатыя падарункі ды быў пастаўлены ім намеснічаць у
Мсціславе. Неўзабаве былі заняты таксама Крычаў і Дуброўна, дэ#
путацыі мяшчан і “чорных людзей” каторых 13 жніўня прыязджалі ў
Смаленск да Васіля Іванавіча.

Тым часам месцам збору войска літоўскага быў абвешчаны Менск.
Там жа знаходзіўся і вялікі князь літоўскі і кароль польскі Жыгімонт
Казіміравіч. На дапамогу Літве з Кароны Польскай прыходзілі по#
чты знатных паноў і наёмная пяхота, набраная ў Маравіі, Чэхіі ды інш
краінах Еўропы. Атрымаўшы звесткі аб здачы вялікаму князю мас#
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коўскаму Смаленска, Жыгімонт Казіміравіч выступае з войскамі на
ўсход. Спыніўшыся ў замку Барысава з 4 тысячамі войска, астатнія
сілы вялікі князь аддае пад камандаванне гетмана літоўскага князя
Канстанціна Іванавіча Астрожскага, які вядзе да 35 тысяч злучаных
польска#літоўскіх войскаў на ўсход.

Першае значнае сутыкненне войска Астрожскага з маскоўскімі пал#
камі адбылося ўжо на Бярэзіне. Паводле Стрыйкоўскага, там нават
былі ўжыты гарматы і ручніцы, разбіта некалькі палкоў і ўзяты нема#
лы палон. Затым баі адзначаны на рацэ Бобр і Адроў пад Оршай; на
Адрове Іван Сапега разбіў вартавы атрад праціўніка, паклаўшы на
месцы бою некалькі соцень маскавітаў.

Выйшаўшы да Оршы ў канцы жніўня, гетман Астрожскі атрымлі#
вае поўныя звесткі аб сітуацыі: асноўныя сілы маскоўскіх войскаў зна#
ходзяцца на ўсход ад Оршы, на левым беразе Дняпра. Спроба пайсці
на перамовы з маскоўскімі ваяводамі з прапановай разысціся з мірам
не далі вынікаў, і Канстанцін Астрожскі ў ноч на 8 верасня пачынае
пераправу сваіх сіл на левы бераг Дняпра. Кавалерыя пераправілася
ўброд пад самай Оршай (Стрыйкоўскі асобна адзначае 16 тысяч літоў#
скай кавалерыі, а разам з палякамі – 25 тысяч), але для пяхоты, гар#
мат і абозу патрэбны быў мост, які спешна і быў узведзены цераз Дняп#
ро. Ноччы ваяводу маскоўскага войска Івану Чалядніну даносяць аб
пераправе войскаў праціўніка і прапануюць неадкладна ўдарыць па
пераправе, паставіўшы тым самым Астрожскага ў складанае станов#
ішча. Аднак Чаляднін адмаўляецца, прычым Карамзіным прывод#
зяцца матывы гэтага рашэння нібыта ягонымі словамі: “Мне мало по#
ловины; жду их всех, и тогда одним разом управлюсь с ними”. Такім
чынам гетман бесперашкодна завяршае пераправу сваіх войскаў і вы#
стаўляе іх да бітвы.

Сілы супрацьстаячых армій вызначаюцца даследчыкамі наступным
чынам: войскі гетмана Астрожскага – ад 30 да 35 тысяч чалавек.
Войскі Маскоўскага вялікага княства – каля 80 тысяч чалавек. Як
можна меркаваць паводле плана, Астрожскі меў яўна нявыгадную
пазіцыю – войскі сталі ў адну лінію спіной да Дняпра, упёршыся пра#
вым флангам у Крапіўну. У выніку паражэння ў Астрожскага не было
месца для адступлення – за спіной была вялікая рака. У тыле асноў#
най лініі войска размясціўся рэзерв – латная кавалерыя рыцараў двор#
ных Войцэха Самполіньскага. Агульнае камандаванне ажыццяўляў
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гетман князь Кнстанцін Астрожскі. Над войскам літоўскім быў пас#
таўлены Юрый Радзівіл, над войскам польскім – Ян Сверчоўскі.

Пытанне камандавання войскам маскоўскім на сёння ёсць праблем#
нае. Большасць даследчыкаў называе галоўным ваяводай маскоўска#
га войска Івана Чалядніна. Аднак ёсць падставы паставіць гэта пад
сумненне. Расійскія гісторыкі, пачынаючы з Мікалая Карамзіна, на#
зываючы прычыны паражэння маскавітаў пад Оршай, указваюць на
такую акалічнасць: па ходу бітвы з зайздрасці Чаляднін не дапамог
князю Міхаілу Булгакаву, калі непрыяцель атакаваў ягоны полк, Бул#
гакаў жа не стаў дапамагаць Чалядніну тады, калі полк апошняга быў
у сваю чаргу атакаваны ворагам. Такім чынам абодвух разбілі паасоб#
ку, што і паслужыла перадумовай агульнага паражэння маскоўскага
войска. У сувязі з гэтым можна адзначыць наступнае: ні да гэтага, ні
значна пазней не выяўлена прыкладаў таго, калі б прынцып падпа#
радкавання аднаму галоўнаму ваяводу ў маскоўскіх войсках у час пахо#
ду парушаўся. Так званае “местничество” ваяводаў пачалося не раней
“смутнага часу”.

Прычыну няўзгодненасці дзеянняў маскоўскіх войскаў па ходу бітвы
можна вытлумачыць толькі адным: на полі бітвы з маскоўскага боку
прысутнічала як найменш два асобныя войскі, адным з каторых ка#
мандаваў Чаляднін, а другім – Булгакаў. Так магло стацца таму, што
звычайная практыка дзеянняў Масквы ў войнах з Літвой была ў пахо#
дах на тэрыторыю праціўніка адразу некалькімі асобнымі арміямі з
асобным планам дзеянняў кожнай. Так было і да 1514 г., і значна паз#
ней. Відавочна, што гэтак было і ў час паходу 1514 г. Адно войска
дзейнічала ў раёне Оршы, а другое войска – у раёне Барысава на
Бярэзіне. А калі згадаць баі на Бабры, то яшчэ адно войска знаходз#
ілася ў наваколлях Друцка – на так званых Друцкіх палях. Гэтым
тлумачыцца прычына таго, што Жыгімонт Казіміравіч, выступіўшы з
войскамі з Менску, затым быў вымушаны застацца ў Барысаўскім
замку, пакінуўшы пры сабе “для здароўя” 4 тысячы чалавек. У час
руху войска Астрожскага адбыўся першы значны бой на Бярэзіне, і
маскоўскае войска, не дабіўшыся поспеху, вымушана было адыходзіць
да Оршы. Вялікі князь маскоўскі Васіль Іванавіч відавочна не паспя#
ваў аператыўна рэагаваць на імклівыя змены аператыўнай абстаноўкі.
Таму, відавочна, ім не быў адмыслова прызначаны галоўнакамандую#
чы (галоўны ваявода) ўсіх войскаў, якія збегам абставін апынуліся ў
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адным месцы і змушаныя былі даць бітву. Паводле Ніканаўскага ле#
тапісу, Іван Васільевіч сам пайшоў са Смаленска на Маскву і ваяводам
сваім распарадзіўся ісці за сабою да Масквы. Ваяводы ж асталіся,
чакаючы тых людзей, што былі пасланыя ад іх на Друцкія палі, да
Барысава і Менска. Паводле гістарычных крыніц сярэдняя колькасць
асобнага войска маскоўскага ваяводы ХVI ст. у паходзе не перавыша#
ла 40 тысяч ваяроў. А на Крапіўне, як мы бачым, сабралося 80 тысяч
– фактычна як найменш два войскі, аб’яднаныя ў адно, але з неакрэс#
леным воляй манарха галоўным ваяводай. Таму лагічна будзе выка#
заць меркаванне аб двух ваяводах у маскоўскім войску ў час Аршанс#
кай бітвы, на што фактычна ўказвае і Карамзін.

Пастаўлены войскі Чалядніна і Булгакава, згодна плана, былі ў тры
лініі і займалі выгадную пазіцыю: тварам да Дняпра, левае крыло прык#
рывала Крапіўна, правае – безыменны балоцісты ручай – левы пры#
ток Дняпра. Строй маскоўскага войска ў час вайны быў традыцыйна
такім: у цэнтры вялікі полк, злева ад яго полк левай рукі, зправа –
полк правай рукі, наперадзе вялікага палка стаяў вартавы полк, ззаду
– полк тылавой варты. Строй маскоўскага войска на крапівенскім
полі адпавядае гэтай традыцыі, калі дапусціць, што вартавы полк і
полк тылавой варты былі незвычайна ўзмоцнены да памераў сярэдняй
лініі, дзе стаялі вялікі полк і палкі правай і левай рукі. Гэта тым больш
верагодна, што на флангах былі размешчаны асобыя атрады, якія ва#
яводы меркавалі паслаць для ахопу праціўніка з флангаў і заходу ў
тыл. І стаяць гэтыя атрады маглі толькі ў пярэдняй лініі вартавога
палка. Вядома, што Чаляднін стаяў у сярэдняй лініі войскаў, а Булга#
каў – у пярэдняй лініі, прычым на правым фланзе.

Бітва пачалася атакай маскавітаў. З#за моцнай выцягнутасці войс#
каў бітва адразу распалася на асобныя ўчасткі: Булгакаў, аддзяліў#
шыся ад правага крыла маскоўскага войска, з густой масай кавалерыі
моцна ўдарыў на стаячы супраць яго левы фланг літоўскай квалерыі.
Войска літоўскае вытрымала ўдар, і Булгакаў вымушаны быў ады#
ходзіць назад пад націскам непрыяцеля. Адбіўшы спробы абысці левы
фланг Астрожскага пасланымі яму ў тыл сіламі маскавітаў, рэзерв
Самполіньскага ударыў у сваю чаргу ў фланг Булгакава. Атрымаўшы
падмацаванне, правае крыло Булгакава ўстаяла і пачало зноў напіраць
на літоўскую кавалерыю. Астрожскі ўжыў манеўр: кавалерыя рас#
ступілася, і наперад выступіла пяхота. Яна адкрыла вынішчальны агонь
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з агняпальнай зброі па непрыяцелю, чым прывяла ягоныя пярэднія
шыхты у беспарадак. Тады на перамяшаныя пад агнём шэрагі войска
Булгакава зноў ударыла кавалерыя літоўская. Булгакаў падаўся на#
зад, і на спіне занёс насядаўшае літоўскае войска ў другую лінію мас#
кавітаў. Прыскакаўшая на падмацаванне польская гусарыя Астрож#
скага прарвалася праз расцягнуты цэнтр маскавітаў і завязала бой з
другой лініяй маскоўскіх войскаў.

Тым часам на сваім левым крыле маскоўскія войскі ад пачатку су#
тыкнення мелі перавагу над праціўнікам і пачалі прагінаць правае крыло
Астрожскага. Літва падалася назад, і маскоўская кавалерыя ўжо кіну#
лася гнаць адступаўшага ворага рассыпаным строем, як раптам пат#
рапіла на засаду, адкуль па іх ударылі стаяўшыя там гарматы. Скары#
стаўшы замяшанне праціўніка, войска літоўскае зноў перайшло ў ата#
ку на левы фланг праціўніка. Змятыя шэрагі маскоўскіх войскаў былі
адкінуты на сярэдзіну і левае крыло, дзе былі прыціснутыя да рэчкі
Крапіўны. Левае крыло маскоўскага войска было збольшага выніш#
чана ў берагах Крапіўны.

У гэты час Чаляднін стаяў з другой лініяй войска і ўжо хацеў атака#
ваць падставіўшага фланг праціўніка, як сам быў атакаваны цяжкай
кавалерыяй – латнікамі Сверчоўскага і лёгкай кавалерыяй Радзівіла.
Не вытрымаўшы імклівага ўдару, войска Чалядніна падалося назад і
кінулася да бліжэйшага лесу. На працягу 4 міль пераследавалі маска#
вітаў пераможцы. Пераслед разбітага праціўніка войскамі Астрожс#
кага доўжыўся да самай ночы: паводле Бельскага, апошнія атрады
гетмана вярнуліся з пераследу толькі наступным днём.

Страты бакоў ацэньваюцца даследчыкамі наступным чынам: мас#
коўскага войска на месцы бітвы лягло ад 35 тысяч (паводле І. Бары#
часкага) да звыш 40 тысяч без уліку патопленых у Крапіўне (паводле
М. Стрыйкоўскага). Быў узяты практычна ўвесь абоз праціўніка з
рыштункам і артылерыяй. Паводле Стрыйкоўскага, Астрожскі
страціў 4 знатных рыцараў і троху звыш 400 чалавек забітымі, меў
таксама мноства параненых. Чаляднін, абодва князі Булгакавы, яшчэ
шэсць ваяводаў, 37 князёў, да 2 тысяч дзяцей баярскіх і шмат простых
маскавітаў узята ў палон.

ВЫНІКІ АРШАНСКАЙ БІТВЫ

Пасля паражэння пад Оршай маскавіты пакінулі Дуброўну, Мсціслаў
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і Крычаў. Аднак Смаленск было вырашана бараніць. Для гэтага
Васіль ІІІ прызначыў намеснікам князя Шуйскага. Епіскап Смаленскі
Варсанофій таемна даслаў Жыгімонту Казіміравічу пасланне, у като#
рым абяцаў яму спрыянне і дапамогу ў авалоданні Смаленскам калі
той пашле сюды свае войскі. Але значная затрымка пасля бітвы з
экспедыцыяй да Смаленска паспрыяла таму, што Смаленск Васілю
ІІІ удалося ўтрымаць: змова смалян супраць вялікага князя маскоўс#
кага была выкрыта, уладыка Варсанофій схоплены і адпраўлены ў
Маскву, а Шуйскі падрыхтаваўся да абароны горада. Калі нарэшце
Астрожскі з невялікай часткай войска пайшоў на Смаленск, пачаліся
праліўныя дажджы, з#за чаго шлях расцягнуўся на некалькі тыдняў і
прыйшлося кінуць абоз з гарматамі. Калі ж нарэшце гетман падышоў
пад сцены Смаленска, то убачыў, што Шуйскі павесіў на сценах сма#
лян, выкрытых у змове Варсанофія, а горад гатовы да абароны. Спро#
бы штурмаваць непрыступныя сцены не далі вынікаў, і Астрожскі
вымушаны быў адысці ад Смаленска.

Значна большыя вынікі Жыгімонт Казіміравіч меў на міжнароднай
арэне. Пасланыя ў падарунак рымскаму папе некалькі дзесяткаў па#
лонных маскавітаў зрабілі вялікае ўражанне ў Еўропе. Паколькі шлях
паслоў Жыгімонта пралягаў праз уладанні аўстрыйскага імператара
Святой Рымскай імперыі Максіміліяна, які быў у таемным хаўрусе з
Масквой, то пасланыя папе палонныя маскавіты былі імператарам
адабраныя і праз Прусію вернутыя Васілю Іванавічу маскоўскаму.
Аднак сам факт іх наяўнасці, іх знешні выгляд зрабіў такое ўражанне
на імператара, што хаўрус Максіміліяна з вялікім князем маскоўскім
распаўся. У хаўрусе таксама былі Прускі Ордэн і Інфлянты, якія не#
ўзабаве таксама выходзяць з хаўрусных абавязкаў.

Вайна далей працягвалася з пераменным поспехам, і завяршылася ў
1522 г. падпісаннем чарговага замірэння.

*У гістарычнай літаратуры сустракаюцца тэрміны “першая Ар$

шанская бітва” ці “вялікая бітва” і “другая Аршанская бітва”.

Пад першай (вялікай) Аршанскай бітвай маецца на ўвазе бітва

1514 г., а пад другой Аршанскай бітвай разумеюцца падзеі зімы

1564 г., калі пасля таго, як у бітве на Уле пад Чашнікамі былі

разбітыя палкі князя Шуйскага, пад Оршай неўзабаве было зму$

шана да ўцёкаў другое маскоўскае войска князя Сярэбранага (да

50 тыс. чалавек).
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Ідэя правядзення фестываля беларускай аўтарскай песні на гіста#
рычным месцы Аршанскай бітвы 1514 г. належыць Андрэю Мельн#

Гісторыя фестываля
“Аршанская бітва”
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ікаву – аднаму з самых вядомых беларускіх выканаўцаў аўтарскай
песні.

Трэба ведаць, што гэта быў за час – 1991 год, вясна народаў, росквіт
нацыянальнай самасвядомасці ў “саюзных рэспубліках”, “парад суве#
рэнітэтаў”,  канчатковы заняпад і крушэнне яшчэ так нядаўна нескры#
шальнай і ўсемагутнай КПСС, а разам з ёю і самой камуністычнай
імперыі зла – СССР. У нас як з пад зямлі з’явілася пакаленне бела#
рускіх бардаў, галоўнай тэмай творчасці якіх стала нацыянальная мова,
гістарычная памяць народа і нацыянальнае светаадчуванне сябе як
часцінкі свайго народа. У Андрэя ўжо быў цэлы цыкл песень як на
свае вершы, гэтак і вершы іншых паэтаў. Былі, канешне, выступ#
ленні, але практычна ўсе яны насілі дастаткова выпадковы характар.
Патрэбна было месца, дзе яго ды іншых аўтараў можна было пачуць
ды ўбачыць зацікаўленаму маладому слухачу. І такое месца было тут,
побач з Оршай, дзе тады жыў Мельнікаў. Гэта месца Аршанскай
бітвы 1514 г., аб якой тады толькі пачалі гаварыць ды пісаць. Трэба

сказаць, што яшчэ да самага канца 1980#х аб разгроме пад Оршай на
рэчцы Крапіўне ў 1514 г. велізарнага войска вялікага князя маскоўс#
кага Васілія Іванавіча гетманам Астрожскім ні пісаць, ні гаварыць было
не прынята – на гэта было накладзена неафіцыйнае табу. Нават у

План месца правядзення
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афіцыйна выдадзеным гістарычным нарысе беларускага гісторыка
Юрыя Драгуна, прысвечанага гісторыі Оршы ў сярэднявеччы, аб гэ#
тай самай грандыёзнай баталіі ХVI ст. на Беларусі стараннямі рэдак#
тараў нарыса з ідэалагічнага аддзела КПБ засталося сказана літа#
ральна наступнае: русские напали первыми, но, понеся потери от ар#
тиллерийского огня, вынуждены были отступить. Так што нават не#
зразумела было: хто ж там перамог і ці былі наогул пераможаныя.
Адзінае, што можна было даведацца чытачу з падобных адрэдагава#
ных партыйнымі “гіторыкамі” публікацый, дык гэта тое, што “бело#
русский народ с радостью встречал войска своих единоверных брать#
ев и всячески старался им помочь”. Праўда, ужо ў 87#м  Міхась Тка#
чоў у сваёй кнізе “Замки Белоруссии” дазваляе сабе распавесці кара#
ценька аб сутнасці падзеі…

Андрэй Мельнікаў неяк пацікавіўся ў мяне: а дзе ж тое месца Ар#
шанскай бітвы? З’ездзілі, паглядзелі. Яшчэ ў 1990 г. там намаганнямі
аршанскага краязнаўцы Алеся Сярожкіна прама ля аўтадарогі Орша
– Дуброўна быў пастаўлены невялікі драўляны 6#канцовы крыж з
надпісам “1514 г.” Андрэй сам вырашыў і дзе будзе праводзіцца заду#
маны ім фэст: ля самага ўпадзення Крапіўны ў Дняпро на правым яе
беразе ёсць добрая пляцоўка, якраз прыдатная для падобных імпрэ#
заў. Аб часе правядзення нават не спрачаліся – 8 верасня, дзень Ар#
шанскай бітвы. Але, троху падумаўшы, вырашылі намеціць на апош#
нюю суботу жніўня – мяркуемая аўдыторыя падобных фестываляў ў
асноўным навучэнцы ды студэнты, а з верасня іх звычайна адразу ад#
праўляюць у калгасы “на бульбу”. Аб запрашэнні выканаўцаў Мель#
нікаў узяўся патурбавацца сам, інфармацыйнае забеспячэнне фесты#
валю ўзяў на сябе я (тым больш, што працаваў тады журналістам у
аршанскай газеце “Ленінскі прызыў”). Удалося ўжо апублікаваць
анонс небывалага дагэтуль фэсту і ў цэнтральнай беларускай прэсе.

І тут якраз у Маскве 19 жніўня грымнуў той знакаміты путч. Гэта
сёння тая маскоўская абрэвіятура ГКЧП (Государственный комитет
по чрезвычайному положению) амаль што нікому нічога не гаворыць,
асабліва з маладзейшых, а тады было не да жартаў. Тут не прыйшлося
б яшчэ хавацца, не гаворачы ўжо пра розныя там фэсты… Была ка#
роткая разгубленасць: што рабіць? Адмяняць намечаны і ўжо анаса#
ваны на канец жніўня фестываль? Пакуль сумняваліся і гадалі, таму
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ГКЧП у Мас#
кве абламалі
рогі ды павя#
залі, як
міленькіх. Сло#
вам, ледзь усё
не сарвалося.

Удалося дага#
варыцца з
Мікалаем Ра#
зумавым (вя#
домая тады

асоба на абсягах БССР пасля красавіка 1991#га!) – старшынёй праф#
каму Аршанскага інструментальнага завода – аб перасоўнай разбор#
най сцэне ды ўзмацняльнай апаратуры з мікрафонамі. Аддзел куль#
туры гарвыканкама дапамог арганізаваць некалькі рэйсаў аўтобуса ад
прывакзальнае плошчы да месца фэсту. І вось дзейства пад назвай
фестываль беларускай аўтарскай песні “Аршанская бітва#91” увасо#
білася ў сапраўднасць. Усіх удзельнікаў было не больш 2 дзесяткаў.
Як тады жартавалі, на кожнага выступоўцу ёсць свой персанальны
слухач. А галоўным артыстам на сцэне тады стаў, само сабой, Андрэй
Мельнікаў. Прыехалі таксама Зміцер Сідаровіч, Лера Сом, Вольга
Акуліч. Словам, уся аўдыторыя фэсту змесцілася ў некалькіх намё#
тах. Мельнікаў жа тады ўвёў і надоўга замацаваную форму выступаў
на фэсце: кожны выконвае 1#2 песні і саступае месца ля мікрафона
іншаму. Гэткая карусель…

А з цэнтральнае прэсы аглядаць падзею прыехала ўсяго адна жур#
налістка – маладая, прыгожая дзяўчына, якая прадставілася мне як
карэспандэнтка Белдзяржтэлерадыё Надзея Кудрэйка. Пазней яна
стала сапраўднай хроснай маці беларускай аўтарскай песні: дапама#
гала нашым бардам запісвацца, адкрывала новыя імёны, пастаянна
ўключала іх песні ў праграмы радыё, арганізавала серыю канцэртаў у
Доме літаратара пад агульнаю назваю “Травеньскія вечары аўтарскай
песні”… А тады ў выхадны дзень на прывакзальнай плошчы паўста#
ла праблема адзначыць карэспандэнтцы камандзіровачны ліст.
Пайшлі проста ў аддзяленне міліцыі ў вакзале, ды ёй там і паставілі

Лера
Сом,
1991 год
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пячаткі ў належных месцах ліста.
Вось так і быў арганізаваны першы фэст. Усё прайшло ціха і спакой#

на ў цёплай камернай абстаноўцы амаль што кватэрнага канцэрту ў
абдымках цёплай жнівеньскай ночы напрадвесні восені. Тады неяк
ніхто асабліва не думаў, што гэта стане традыцыяй. Але прайшоў год,
і наступным летам сталі думаць як зладзіць новы фэст. Ужо наступны
фестываль рыхтаваўся сур’ёзна, з размахам. Падключыліся і грамад#
скія, і палітычныя структуры Оршы, і такія, як цэнтр дзіцяча#юначага

1991 год

²äçåì íà Êðàï³âåíñêàå ïîëå
Лера Сом і Вольга Акуліч, 1991 год
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турызму і экскурсій начале з дырэктарам Аляксандрам Палянскім,
старшыня прафкама інструментальнага завода Мікалай Разумаў і нават

Лера Сом, 1992 год

Ïðûíÿöö¸ ïðûñÿã³

Віктар Шалкевіч,
Андрэй Мельнікаў,
1992 год



(неафіцыйна) адд#
зел культуры гарвы#
канкама ў асобе яго
загадчыцы Валянц#
іны Сідняковай. Да#
рэчы, апошняя ака#
лічнасць рана ці по#
зна павінна была
выплыць на паверх#
ню. І выплыла, ка#
нешне ж. Цемраша#
лы з ветэранскае ар#
ганізацыі Оршы ўжо
ў наступным годзе
пранюхалі пра гэта,
і ў выканкаме ўзняў#
ся страшэнны вэр#
хал; Сіднякова дава#
ла нават нейкія тлу#
мачэнні. А мне тады
ж тэлефанаваў у рэ#

дакцыю ўжо “Аршанскай газеты” намеснік старшыні гарвыканкама
Аляксандр Калуга і спрабаваў наехаць: па якому такому праву вы там
праводзіце гэты фестываль на Крапіўне?!. Ну, па якому, па якому…
А вы што, супраць? Тут Аляксандр Іванавіч прафесійна ўхіліўся ад
прамога адказу на прамое пытанне…

Пачаўся фестываль з падзеі. Упершыню ў гісторыі Беларусі на кра#
півенскім полі на беразе Дняпра прагучала вайсковая прысяга на вер#
насць Рэспубліцы Беларусь. Гэта ўжо потым, 8 верасня ў Менску на
плошчы Беларускае згуртаванне вайскоўцаў у параднай форме пры#
сягала на вернасць краіне, а ўпершыню прысяга гучала на крапівенкім
фэсце “Аршанская бітва#92”. Прымаў прысягу намеснік старшыні
БЗВ маёр Міхась Варанец, папярэдне караценька азнаёміўшы аў#
дыторыю з мэтамі й задачамі БЗВ і зачытаўшы тэкст прысягі. Адным
з першых свой подпіс паставіў жыхар прыгарада Оршы – Барані –
Генадзь Шэпелеў, які ў другой палове 90#х практычна стаў тым  ча#
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Юрка Копцік,
Андрэй
Мельнікаў,
1992 год



лавекам, на каторым потым доўга ўсё трымалася.
Другой падзеяй стала ўсталяванне памятнага знака на месцы ïра#

вядзення фэстаў. Гэтым займаўся менянін з “Выбранецкіх шыхтоў”
Алесь Гурыновіч. На гранітным валуне была прымацаваная металічная
шыльда з гербам “Пагоня” і наступным тэкстам:

Тут будзе пастаўлены помнік у гонар Аршанскай бітвы 8 ве$

расьня 1514 г. У гэты дзень 30$тысячнае войска беларускіх рыца$

раў і саюзьнікаў начале з гетманам Канстанцінам Астрожскім

ушчэнт разьбіла 80$тысячную маскоўскую армію, якая ішла пу$

стошыць і рабаваць беларускія землі.

Слава героям Айчыны! Жыве Беларусь!

Памятны знак атрымаўся проста выдатны. Мая прапанова, выказа#
ная праз “Аршанскую газету” да раённага аддзялення Таварыства
аховы помнікаў узяць гэты памятны знак на ўлік і пад ахову, засталася
непачутай. Забягаючы наперад мушу сказаць: шыльда з памятнага
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Міхась
Варанец
зачытвае
тэкст
прысягі,
1992 год



знака ў канцы 90#х нейкімі невядомымі прыдуркамі была збітая і знікла
ў невядомым напрамку. Відаць, гэтай дзяржаве (дакладней будзе ска#
заць – гэтай уладзе нашай дзяржавы) памятныя знакі ў гонар такіх
гістарычных падзей непатрэбныя… Пазней невядомымі ж (!) на гра#
нітным валуне памятнага знака, пафарбаваным белай фарбай замест
збітай шыльды, быў зроблены чырвонай фарбай такі надпіс: “Жыве
Беларусь! 1514 г.” Ну хто цяпер будзе спрачацца, што фэст “Аршан#
ская бітва” сапраўды не справа рук народных?! Ужо ў 2007 г. Генадзь
Шэпелеў паставіў на памятным знаку новую шыльду з наступным
надпісам: “Вечная слава героям Аршанскай перамогі 8 верасьня 1514”.
Тэкст прыдумаў Уладзімір Арлоў, дызайн Алеся Пушкіна. Вось та#
кая свая няпростая гісторыя памятнага знака.

“Выбранецкія шыхты” бадай што першая моладзевая грамадская
арганізацыя, ды й наогул арганізацыя, якая арганізавана прыехала на
“Аршанскую бітву”. Цікава страшэнна было назіраць за імі: сталі
асобным лагерам, з каторага даносіліся гукі гітар і дуды, нейкія ці то
старадаўнія язычніцкія рытуалы, ці то танцы… Шкада, не было часу.
Другім на “Аршанскай бітве#92” быў клуб “Хорс” з Віцебска – з
паўдзесятка барадатых хлопцаў у белых вышываных сарочках навы#
пуск. Сёння гэта называецца рыцарскі клуб, а тады ніхто такога назо#
ву і знаць не ведаў. Яны першыя тады (не выключана – першыя на
Беларусі) наладзілі паказальны рыцарскі бой у сапраўдных кальчу#
гах і з сапраўднай халоднай зброяй – ад сякеры да паліцы. Даўно ўжо
няма тых “Выбранецкіх шыхтоў”, як няма “Белага легіёна” і шмат
каго з іншых арганізацый нацыянальнай арыентацыі…

А выступалі тады Віктар Шал# кевіч, Лера Сом, Зміцер
Бартосік (першы публічны выступ), Кастусь Ге#
рашчанка, дуэт братоў Дзямідчыкаў, Ігар
Мухін, Лана Медзіч і зусім мала Андрэй
Мельнікаў. Ён у асноў# ным быў камен#
дантам лагеру (пасада, якую ён жа сам
сабе і прыдумаў) ды рас# паўсюджваў ім жа
вырабленыя адмыслова да імпрэзы значкі з над#
пісамі “Бітва пад Воршай 1992” і “Бітва пад Воршай.
Фэст. Бацька”. На апошнім быў сфатаграфаваны сам Мельнікаў. Так
што бацька на Беларусі з’явіўся ўжо даўнавата… Практычна ўсе вы#

20



ступленні запісваліся перасоўнай студыяй гуказапісу Белдзяржтэле#
радыё, якую прывезла радыёжурналістка Белдзяржтэлерадыё Рэгі#
на Гамзовіч. Яна ж падрыхтавала сюжэт пра фэст (праўда, зусім не#
вялікі) на першым радыёканале. Была і хросная маці беларускай аў#
тарскай песні Надзея Кудрэйка. З таго часу гуказапісам на “Аршан#
скай бітве” не было больш каму займацца, але дзякуючы таму, што
праз Кудрэйку ўдалося здабыць адну студыйную стужку гуказапісу
“Аршанскай бітвы#92” і перапісаць на касетку побытавага магніта#
фона, пазней дзякуючы намаганням віцебскага журналіста Віктара
Сцяпанава гэты запіс удалося перавесці на СD ды захаваць. Насёння
пакуль што адзіны запіс з аднаго фэсту.

1993 год адзначыўся тым, што новы старшыня прафкаму інструмен#
тальнага завода Валерый Пінчук адмовіўся даваць на фэст гукаўз#
мацняльную апаратуру з паходнай сцэнай. Андрэй Мельнікаў прак#
тычна адышоў ад падрыхтоўкі фэсту, заявіўшы, што 1992 год быў піка#
вым фэстам. Не стала і аплочаных аддзелам культуры аўтобусаў, а ў
дадатак яшчэ пачаліся першыя крадзяжы рэчаў удзельнікаў адмыс#
лова падасланымі на фэст прыдуркамі#гопнікамі з Воршы. У выніку
знікла гітара, некалькі сумак і заплечнікаў з дакумантамі, парэзанымі
сталіся некалькі намётаў. Алесь Шутаў з аршанскага ТБМ, што ра#
зам са мною займаўся каардынацыяй “Аршанскай бітвы#93”, адкупіў
барысаўчанам украдзеную гітару, разам напісалі заяву аб крадзяжах у
Аршанскі РАУС. Заяву па сутнасці прымаць не захацелі, але… Але
выразна адчувалася, што пачалося мэтанакіраванае супрацьдзеянне
фэсту. Трэба было неяк думаць над гэтай праблемай. Думаць можна,
ды з неакрэсленым статусам крапівенскага фестывалю што толку?

А выступалі тады Андрэй Мельнікаў, Лера Сом, Ігар Мухін#Рабя#
нок, Анатоль Кудласевіч, Лана Медзіч, Кастусь Герашчанка, гурт
Зміцера Сідаровіча “Камелот” і яшчэ з дзесятак малавядомых аўта#
раў – Алег Грушэцкі (Менск), Васіль Аўраменка (Магілеў), Зміцер
Дзядзенка (Менск), Наташа Казлова (Барысаў), Алег Дашкевіч
(Менск) ды іншыя. І стала зразумела, што аршанскі фестываль ста#
новіцца тым месцам, дзе пачаткоўцы маюць рэальны шанец без папя#
рэдніх адбораў і праслухоўванняў выступіць упершыню перад сотнямі
слухачоў#гледачоў.

Наступны 1994 год быў юбілейным – 480#годдзем Аршанскай
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бітвы, і таму цэнтральныя структу#
ры БНФ вырашылі адсвяткаваць
гэта як належыць. Чалец цэнтраль#
ных структур БНФ Мікола Купава
з Андрэем Мельнікавым пабылі на
Крапівенцы, паглядзелі крыж ля да#
рогі на Дуброўну, памятны знак на
беразе Крапівенкі… І нібыта Купа#
ва сказаў, што тут святое для кожна#
га беларуса месца, з часам тут мае
быць зроблены дзяржаўны мемары#
ял з бетону, мармуру і сталі, і таму

тут не месца розным фэстам, песням з п’янкамі і каханнем па начах.
БНФ тут сёлета ўсё бярэ ў свае рукі.

БНФ і сапраўды ў 1994#м усё ўзяў у свае рукі. Было праведзена
чыста партыйнае мерапрыемства пад назвай Дзень беларускай вайс#
ковай славы. Са сталіцы прыкаціў турыстычны “Ікарус” са святарамі,
песнярамі ды функ#
цыянерамі БНФ на
чале з Зянонам
Пазьняком. Яшчэ
адзін гарадскога
ўзору жоўты “Іка#
рус” падвёз людзей
з Оршы – усяго на
фестывальным луж#
ку сабралося каля 8
дзесяткаў чалавек.
Святары адслужылі
памінальную імшу
ля памятнага знака,
затым да мікрафонаў
падыходзілі выступоўцы і прамаўлялі свае прамовы, пасля кожнай ім
удзячна пляскалі прысутныя. Завяршылася афіцыйная частка куль#
турнай праграмай – песнямі Андрэя Мельнікава і Мухіна#Рабянка
ды выступам фальклорнага калектыву з Менску. Усё дзейства заняло
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Андрэй Мухін)
Рабянок, 1993 год



пару гадзін, пасля чаго усе расселіся па аўтобусах, бразнулі дзверцамі
ды з пачуццём споўненага доўгу пакацілі да Воршы і Менску. Вечарам
у Доме культуры машынабудаўнікоў Оршы адбыўся канцэрт бела#
рускай аўтарскай песні, прысвечаны Дню беларускай вайсковай сла#
вы. Выступалі тыя ж Андрэй Мельнікаў і Ігар Мухін#Рабянок. Пры#
сутнічала каля трох дзесяткаў гледачоў. Арэнду залы ДК аплаціў
БНФ.

На наступны 1995 год ніякіх юбілеяў ні першай Аршанскай 1514
года, ні другой Аршанскай бітвы 1564 года, на даляглядзе не прагля#
далася, і можна было падумаць. Падладжвацца пад афіцыёз, прапа#
наваны БНФ, ці працягваць тую традыцыю, якая запачаткаваная была
ў 1991 годзе? Больш сімпатычным выглядала другое. Да таго ж быў
прыклад таго, як гэта магло быць на крапівенскім полі – я маю на
ўвазе беластоцкае “Басовішча”. Мне прыйшлося пабываць на адным
з першых “Басовішчаў” (калі не першым) у 1990 годзе. Строга гаво#
рачы, аршанскі фэст ёсць паўтарэннем формы таго, што адбываецца
пад Гарадком на Беласточчыне. Толькі там гэта ўжо ў 1990#м было
больш цывілізавана: намётавы лагер у лесе ля тэрыторыі вайсковай
часткі, аўтамабільныя крамы гандлююць напоямі ды розным лёгкім
харчам, выдатная апаратура і асвятленне, начная форма правядзення
выступаў з пятніцы на суботу і з суботы на нядзелю. У 1995 г. выра#
шылі нават паўтарыць двухдзённую беластоцкую форму правядзення
фестываля.  Праўда, на “Басовішчы” тады разам з бардамі выступалі
рок#гурты – “Уліс”, “Мроя”… На “Басовішчы” дужа скора рок цал#
кам выцесніў аўтарскую песню. А што, калі на Крапіўне пайсці ў ад#
варотным напрамку – прыярытэт пакінуць за аўтарскай песняй, але
перабіваць яе раз#пораз выступамі рок#гуртоў? Да таго ж фінансавыя
магчымасці не дазвалялі цягацца з БАСам (“Беларуская асацыяцыя
студэнтаў” – афіцыйны арганізатар “Басовішча” ў Польшчы). Да#
пусцім, нейкія грошы на арэнду апаратуры нехта даў бы, як далі іх
сталічныя прадпрымальнікі тады. Але паўстае праблема забеспячэн#
ня бяспекі ў час фэсту. Гэтая ж праблема праглядалася і на “Басовіш#
чы” ўжо ў 1990#м; тады ледзь удалося адбараніць ад двух п’яных
палякаў Алеся Камоцкага перад самым яго выступам. А яны відавоч#
на хацелі даць яму па пысе за доўгія валасы і незразумелую ім бела#
рускую мову. Пазней, як выявілася, праблема польскіх гопнікаў на
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“Басовішчы” набыла яшчэ большую актуальнасць, калі там беларускіх
музыкаў добра#такі пабілі…

Залішне паўтараць, што на Крапіўне была іншая сітуацыя, але з
такімі ж праблемамі. Заставалася пастарацца іх неяк вырашыць. Аб
тым, каб пісаць нейкія заявы ў міліцыю, няма чаго было і думаць, узяў#
шы пад увагу, што заяву аб крадзяжах рэчаў, грошай і дакумантаў у
1993#м у Аршанскім райаддзеле міліцыі не прынялі. А што, калі няш#
татную сітуацыю разруліць нефармальным падыходам? Зацікавіць у
прысутнасці на фэсце моладзевыя структуры БНФ, БЗВ, Сацыял#
дэмакратычнай грамады і прыцягнуць іх да забеспячэння парадку?
Удачай было б, каб удалося дагаварыцца хаця б з адной з пералічаных
структур. І спадзяванні такія былі. Старшыня БЗВ Мікалай Стат#
кевіч цвёрда абяцаў прыслаць на “Аршанскую бітву#95” сваю молад#
зевую фракцыю на чале з Сержуком Чыславым (здаецца, яна назы#
валася пазней “Белы легіён”). Падстрахаваліся ў БСДГ, дзе таксама
цвёрда абяцалі два дзесяткі хлопцаў са сваёй моладзевай структуры –
Маладой грамады. А вось у БНФ, як ні дзіўна, разумення знайсці не
ўдалося. Яшчэ ў 1994 годзе пабываўшы ва ўправе на Варвашэні на
пасяджэнні аргкамітэта БНФ па святкаванні 480#годдзя Аршанс#
кай бітвы, я прапанаваў аргкамітэту стать той трывалай структурай,
якая б узялася за арганізацыю фестываля штогод у дзень і на месцы
Аршанскай бітвы 1514 года. Маляўнічыя перспектывы таго, як мож#
на узняцца на правядзенні такога мерапрыемства і самому БНФ, і
ўзняць саму падзею да ўзроўню агульнанацыянальнага мерапрыем#
ства, як гэта мае быць штогод на месцы Грунвальдскае бітвы ў
Польшчы, не мелі ніякага эфекту на прысутных на пасяджэнні Ана#
толя Грыцкевіча, Яўгена Куліка ды іншых аўтарытэтаў Фронту. Усе
выслухалі моўчкі мае прапановы, і аніяк іх не ўспрынялі. Урэшце ўсё
справілі ў лепшых традыцыях савецкай партнаменклатуры, з като#
рымі так бязлітасна змагаўся БНФ на ўсіх франтах грамадска#палі#
тычнай барацьбы. Хаця гэта было ўжо апісана вышэй…

У сапраўднасці для забеспячэння парадку ад цвёрда абяцаных дзе#
сяткаў хлопцаў з БЗВ і БСДГ у 1995#м на фэсце не дачакаліся ніко#
га. Быў хіба адзін станоўчы момант: Мікалай Разумаў з Андрэем
Мельнікавым паставілі над лужком, дзе традыцыйна ладзіцца фэст,
вялікі дубовы мемарыяльны крыж з надпісам “Героям Аршанскай пе#
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рамогі ”. Яго асвяцілі святары ў дзень фэсту з Аршанскага парафіяль#
нага касцёла св. Язэпа. З таго часу гэта стала традыцыяй – служыць
імшу за палеглых тут і на іншых палях змагароў за незалежнасць Бе#
ларусі. Арандаваная добрая апаратура, аддрукаваны ў Віцебскай дру#
карні накладам 300 асобнікаў рэкламны плакат, запрошаны самыя
вядомыя беларускія рок#гурты – усё выдавала на тое, што фестываль
у 1995#м мусіў стаць падзеяй. Але падзеяй ён калі й стаў, то больш у
негатыўным сэнсе.

У той год наогул усё
пайшло наперакасяк як
ніколі. Запрашалі
“НРМ”, “Новае
неба”, “Палац”, выс#
тавілі добры апарат,
ударную ўстаноўку. З
усіх запрошаных рок#
н#рольшчыкаў прыехаў
толькі адзін гомельскі
рок#гурт “Gods tower”,
які стаў вядомы тым,
што першы з рок#вы#
канаўцаў пачаў распра#
цоўваць неабдымную
тэму беларускай на#
роднай рэлігіі – язычніцтва. А сталічныя рок#каралі і князёўны выс#
тавілі ўмову: арганізуйце нам аўтобус, тады паедзем. На аўтобус з
Менску грошай не было Ну ды святое месца, як вядома, не пустуе:
месца непрыбылых сталічных грандаў нацыянальнае рок#сцэны за#
нялі тыя, каго і не запрашалі – “на хвасце” у “Gods tower” панаехалі
іхныя прыяцелі па музычнаму жалезу з Рэчыцы, Крычава, Гомеля,
Менска, Баранавічаў – “Evthanazia”, “Avalon house”, “Sarcastic
green”, “Хоспіс”… Практычна ўвесь першы дзень 8 верасня дождж
ліў не проста як з вядра, а як з цэбра. Дырэктр Аршанскага ЦДЮ#
ТЭ Аляксандр Палянскі абнадзеіў усіх – прагноз абяцае праліўныя
дажджы ўвесь дзень і ўсю ноч. Трэба было бачыць, як хлопцы пад
дажджом абкопвалі звонку свае намёты грунтам, які больш нагадваў
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рачную гразь з блізкай Крапіўны, для таго, каб пад іхнае жытло не
зацякала вада. А калі пасля 22 гадзін дождж спыніўся і можна было
вытыркнуцца з#пад навесаў, пачалося тое, чаго больш за ўсё і баяліся.
Віця Сцяпанаў прапанаваў падключыць маленькую калонку#комбік з
парай мікрафонаў, каб хоць на ноч арганізаваць пасядзелкі ля вогніш#
ча з гітарай. Нешта троху пайгралі#паспявалі Сідаровіч і Герашчанка,
і тут пачалося: падазроная кампанія п’яных маладзёнаў з нахабнымі
фэйсамі запатрабавала даць ім выступіць. На жаль, да іх далучыліся
два хлопцы з аднаго аршанскага рок#гурта, якія ўзяліся падыграць
“спеваку”. Вырашылі не рабіць прэцэдэнту – няхай спяваюць. Пры#
сутныя вымушаныя былі слухаць на працягу  паўгадзіны “спевы” ўпе#
рамешку з “феняй” ды мацюкамі…

Ранкам 9 верасня вызірнула яснае сонейка, і падумалася: ну вось,
мяняецца да лепшага. Здымачная група БТ на чале з Вольгай Яро#
менка (у дзявоцтве Акуліч, знаёмая нам па першых фэстах выканаўца
з Менску) нават паспела зняць сюжэт для ТV. Наладзілі апаратуру,
і рок#н#рольшчыкі ударылі металічным рок#н#ролам па бездарожжы
і гразі. З Оршы, пранюхаўшы пра маючае адбыцца рок#відовішча,
тут жа пачалі падцягвацца зграі рок#фанатаў і ўдзельнікаў аршанскіх
рок#каманд. Пад велічны язычніцкі метал#рок “Gods tower” пачаліся
сапраўдныя скачкі прыбылай з чарговым аўтобусам публікі. А пара#
лельна тая падазроная кампанія аршанскіх прыдуркаў наладжвала
разборкі з мардабоем: ударылі Алеся Гурыновіча (аўтара памятнага
знака), затым пабілі бас#гітарыста з аднаго гомельскага рок#гурта…
Нарэшце, калі іхны завадатар ударыў аднаго з двух хлопцаў, што прыг#
лядалі за бяспекай апаратуры аршанскага ГДК на фэсце, то і яму
самому добра дасталося на арэхі, пасля чаго ён знік з фестывальнага
лужка. Як пасля высветлілася, назаўжды.

Увечары выступалі Андрэй Мельнікаў, Алесь Камоцкі, а ў час выс#
тупу менскай рок#каманды “Sarcastic green” недзе ўжо а 24#й гадзіне
ляснулася падача электраэнергіі на фестываль. У цемры гарэлі толькі
вогнішчы ды ліхтарыкі гледачоў. Ранкам высветлілася, што элект#
рапровад, якім падключана была апаратура і асвятленне сцэны, на
тым баку Крапівенкі быў перарэзаны. Яшчэ раней прыехала міліцыя
і забрала з намёту пару хлопцаў, якія камандавалі апаратурай. Выс#
ветлілася, што той блатняк, які прынёс столькі непрыемнасцяў усім за
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гэтыя 2 дні, ноччы нечакана памёр у сваім доме ў Воршы. Бацькі тут
жа абвінавацілі ў ягонай смерці ўдзельнікаў фэсту, і затым нязменна
заяўлялі ўсюды: это БНФовцы били нашего сыночка кованными бо#
тинками по голове за то, что он хотел спеть песню на русском языке…

Следства па смерці гэтага няшчаснага недарасля вялося некалькі
гадоў, то закрываючыся, то ўзнаўляючыся вытворчасцю. Бацькі ня#
божчыка дабіліся нават паўторнай экспертызы прычыны смерці, дзе#
ля чаго была праведзена эксгумацыя мерцвяка. На апошнія позвы я
дык ужо і не рэагаваў ніяк. Адразу пасля здарэння “Віцебскі рабочы”,
“Знамя юности” ды некаторыя іншыя пенсіянерска# камсамольскія
газеткі, якія да 1995 году ніколі нічога пра фестываль не пісалі, нібыта
чакалі гэтага выпадку каб загаласіць на сваіх старонках: смерць пад
бел#чырвона#белым сцягам, на Крапівенскім полі зноў забіваюць
людзей, п’яныя падлеткі перапіліся дармавой гарэлкай, накупленай
арганізатарамі на грошы Сораса, ды ўсчалі бойку як у дзікія часы ся#
рэднявечча, у каторай быў забіты падлетак…

Ні аб якіх фэстах на Крапіўне ніхто не хацеў і думаць. Фестываляў
практычна не было ні ў 1996#м, ні ў 1997#м. Былі пасядзелкі ля вог#
нішча ў цесным коле сяброў з удзелам Генадзя Шэпелева, Алеся
Пушкіна, Андрэя Мельнікава, Віктара Сцяпанава… Ды й пазней,
калі не ў апошнюю чаргу дзякуючы ксяндзу аршанскага касцёла Ярас#
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лаву Хыбзе і ягоным парафіянам, ля крыжа пачалі збірацца на ўрачы#
стае набажэнства людзі, гэтыя пасядзелкі ля вогнішча ўсё яшчэ цяжка
было назваць фэстам беларускай аўтарскай песні. Ды нельга не ска#
заць, што традыцыя фестывальная захавалася тады дзякуючы таму,
што ёю ўзяўся апекавацца КАЦІК (культурна#асветніцкі цэнтр імя
Караткевіча) з Оршы ў асобе найперш ягоных заснавальнікаў Генад#
зя Шэпелева і Ларысы Кудраўцавай. З 1998 года дзякуючы най#
перш іхным клопатам ды захадам Віктара Сцяпанава пачалося нейкае
варушэнне. Напэўна з поўным правам аб правядзенні адзначэнняў
Дня беларускай вайсковай славы на Крапіўне – так гэтая імпрэза
пачала пазіцыянавацца тады – можна гаварыць толькі з 2000 году.
Хаця ўжо 4 верасня 1999 г. сабралося каля 200 чалавек, Яраслаў
Хыбза з парафіянамі касцёла адслужыў ля памятнага крыжа памі#
нальную імшу за душы палеглых на гэтым полі. Усталявалася новая
традыцыя: спачатку ксёндз Яраслаў з парафіянамі служыць імшу, а
потым ужо пачынаюцца ўласна выступленні. У 1999#м выступалі
Андрэй Мельнікаў, Ігар Мухін#Рабянок, паэт Славамір Адамовіч,
мастак Алесь Пушкін, самадзейны калектыў пажылых жанчын з
Менску на чале з Аляксандрам Галічам парадаваў аўдыторыю вянком
беларускіх народных песень. Рыцарскі клуб Арыны Вячоркі ў асвят#
ленні аўтамабільных фар міліцэйскай машыны дубасіўся мячамі ды
сякерамі. Тады на фестываль упершыню прыехала такая вайскова#
патрыятычная арганізацыя, як “Край”.

Цэнтральнай падзеяй фэсту 2000 году стаў перформанс вядомага
мастака з Бабра Алеся Пушкіна “Абуджэнне”. На падсвечанай сцэ#
не стаялі выявы розных страшыдлаў, ішло сапраўднае тэатральна#
музычнае дзейства, галоўнай дзеючай асобай каторага канешне ж быў
сам Алесь Пушкін і ягоная жонка Яніна ў ролі весталкі. Апісваць гэта
ўсё роўна бесперспектыўна, гэта варта было бачыць на ўласныя вочы
ці, ў горшым выпадку, на відэазапісу.

Другой падзеяй фэсту#2000 стала з’яўленне ва ўніформе практыч#
на ўсёй арганізацыі “Край”. Яны сталі на высокім беразе ракі над
фестывальным лугам са сваімі сцягамі ды харугвамі, ў водблісках вог#
нішчаў ды фар машын нібыта тое войска літоўскае гетмана Астрожс#
кага, ды рушылі ўніз, нібыта пайшлі ў бітву. Відовішча было будзь
здароў. Перарваўшы сваім прыходам выступы, краёўцы наладзілі прад#
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стаўленне сябе саміх і сваіх прынцыпаў ды ідэй. Яны гаварылі аб тым,
што нельга толькі песенькамі змяніць палітычную сітуацыю ў краіне,
паказвалі публіцы прыёмы рукапашнага бою і білі рукамі шкляныя
бутэлькі. Праўда, потым самі прыбралі ўсё бітае шкло…

Пасля 2000 году гісто#
рыю фестываляў на Кра#
піўне можна больш#менш
прасачыць па архівах
сайтаў беларускай служ#
бы “Радыё Свабода”,
“Радыё Рацыя” ды газет
(“Витебский курьер М”,
“КП в Белоруссии”,
“Наша ніва” ды інш.)
Мушу толькі адзначыць
некаторыя важныя, на
мой суб’ектыўны погляд,
моманты фэстаў пачатку
новага тысячагоддзя. На#
суперак сцвярджэнням у
сваіх рэпартажах Брані#
славы Станкевіч, Ziaziuli
ды некаторых іншых
журналістаў, ніякіх журы
ці якіх іншых камісій па

вызначэнні лепшых выканаўцаў ці пераможцаў на “Аршанскай бітве”
як не было, гэтак пакуль што і не плануецца. “Аршанская бітва” ў сілу
складнікаў адпачатку стала фестывалем адкрытым, без праслухоўван#
няў, адбораў. Як і без журы з прызамі, месцамі, прэміямі, перамож#
цамі і г. д. Сталася так, што адпачатку на гэта не было сродкаў, а цяпер
гэта ўжо стала традыцыяй. Спадзяюся, надоўга. Адзіная ўмова, якую
таксама хацелася б захоўваць як мага даўжэй, дык гэта тое, што фэст
– беларускай аўтарскай песні й паэзіі. Прызы, як згадвалася, уруча#
ліся і раней, але ўсе яны былі прыватнага чыну. На фестывалі 2002 г.
мастак Алесь Пушкін, бадай упершыню, ад сябе, прашу заўважыць,
зафундаваў адмысловы прыз – карону “Аршанскай бітвы”. І хаця ён
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перыядычна робіць
спробы шляхам апытан#
ня бліжэйшага атачэння
на дадзены момант дэ#
макратычна вызначаць
уладальніка кароны, ад#
нак галоўным вызна#
чальнікам у гэтай далі#
катнай справе з’яўляец#
ца ён сам. Таму і прыз
гэты ёсць ягоным улас#
ным. Да ведама: у 2002
годзе бронзавую карону
“Аршанскай бітвы#
2002” ад Пушкіна ат#
рымала рэп#трыо з да#

статкова ўмоўнаю назваю “Аршанскія хлопцы”, саламяную карону
“Аршанскай бітвы#2003” – паэтка з Магілеўшчыны Таццяна Ба#
рысік, каваную латунную карону “Аршанскай бітвы#2005” – паэт і
выканаўца з Менску Андрэй Хадановіч, чым быў надта ўсцешаны.

Апрача кароны ў 2002
годзе быў заахвочваль#
ны прыз – карціну
Алеся Пушкіна з выя#
вай “Пагоні”; яго атры#
маў ад аўтара Зміцер
Бартосік “за самае яс#
кравае выступленне”.
А вось Дзень беларус#
кай вайсковай славы
“Аршанская бітва#
2004” стаў практычна

бенефісам “Радыё Свабоды”. Паводле ініцыятывы радыёжурналісткі
Браніславы Станкевіч, падтрыманай ейным начальствам у радыёрэ#
дакцыі, на Крапівенскім полі адзначалася 50#годдзе вяшчання бела#
рускай службы “Радыё Свабода”, а заадно і 490#я ўгодкі Аршанскай
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бітвы. Заднік сцэны ўпрыгожвала
адмысловая расцяжка з лагатыпам
“Радыё Свабоды”, а сама “Свабо#
да” ў асобе Браніславы Станкевіч і
Міхала Чарвінскага арганізавала
прысутнасць не толькі інфармацый#
ную, але і прызы – саколкі, кепкі,
асадкі, значкі – практычна кожна#
му прысутнаму, наборы кампакт#
дыскаў з беларускай музыкай і аль#
бомам “Быкаў на Свабодзе” – у
выглядзе прызоў толькі абраным. І
кветкі белыя ды чырвоныя. А каму

– гэта ўжо справа асабістага выбару. Адмысловы прыз “Радыё Сва#
бода” за найбольш яскравае ўвасабленне ў творчасці ідэалаў Свабоды
ды Незалежнасці атрымаў ад саміх жа заснавальнікаў прызу бард з
Вілейкі Алесь Наркевіч.

З 2003 году неяк непрыкметна месца аршанскіх католікаў у памі#
нальнай імшы занялі віцебскія грэка#
католікі на чале са сваім святаром
Зміцерам Грышанам. У 2006#м
Зміцер Грышан служыў напару са
Зміцерам Сідаровічам – святаром ар#
шанскай грамады грэка#католікаў,
адседзеўшым 15 сутак за сакавіцкае
пражыванне ў намётавым гарадку на
плошчы Каліноўскага ў Менску. Але
ўпершыню ў гісторыі фэстаў пасля
грэка#католікаў набажэнства справілі
святар Беларускай праваслаўнай аў#
такефальнай царквы айцец Леанід

Акаловіч з такога ж сталага веку клерам.
“Аршанская  бітва#2007” прайшла як ніколі. Ужо напярэдадні, у

пятніцу 7 верасня (якое супадзенне!), у міліцыю паступіла невядома
ад каго паведамленне, што ў Дняпры ля вусця Крапівенкі ляжаць сна#
рады. У той жа дзень паварот дарогі Орша#Дуброўна на Гацькаўш#
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чыну і з’езд да Крапівенкі былі перакрытыя міліцыяй.. Назаўтра па
трывозе былі паднятыя асабовыя склады Дубровенскага РАУС, Ар#
шанскага РАУС, Аршанскага АУЧТ, прыцягнутыя падраздзяленні
АМАП і нават спецмашыны, здольныя пеленгаваць сігналы мабіль#
ных тэлефонаў, а 8 верасня 2007 году на аўтадарозе Орша#Дуброўна
было заўважана практычна ўсё кіраўніцтва і УУС, і УКДБ Віцебскай
вобласці. Напрыклад, па Дубровенскаму раёну каардынаваў спеца#
перацыю “Achtung, песни!” (назавем яе так) намеснік начальніка
Ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскай вобласці палкоўнік Уладзімір

Папко, які ў цывільным
гарнітуры і на цывільнай
машыне пастаянна пера#
мяшчаўся паміж Дубро#
венскім РАУС і “тэатрам
ваенных дзеянняў”. Вёска
Гацькаўшчына і яе нава#
коллі былі шчыльна ачэп#
лены мабільнымі й стацы#
янарнымі пастамі міліцыі
круглыя суткі 8 і 9 верас#
ня, пасты былі нават на

Зміцер
Абразцоў,
2005 год

2004 год
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правым беразе Дняпра, а па
Дняпры патрулявала маторная
лодка дубровенскай міліцыі.
Па размаху на асобна ўзятай
тэрыторыі аперацыя супастаў#
ная толькі з экспедыцыямі суп#
раць партызан 1942#44 гг.
Адрозненняў вельмі мала: не
была ўжытая бронетэхніка і
авіяцыя, агняпальная зброя
(таму не было забітых#паране#
ных), не спальваліся населе#
ныя пункты. Усё астатняе
было. Справа дайшла да таго,
што па#паходнаму апранутых
маладых людзей затрымлівалі
ля прыгарадных цягнікоў на
Оршу на віцебскім і магілеўскім
вакзалах (падазравалі ў наркатрафіку!), але самыя маштабныя зат#
рыманні былі на аршанскім вакзале і аўтавакзале, дзе з магілеўскіх,
віцебскіх і менскіх электрычак людзей з заплечнікамі й намётамі транс#
партная міліцыя цэлымі групамі адводзіла ў свой аддзел, дзе ўсіх даг#
лядалі, перапісвалі пашпартныя дадзеныя і вельмі не раілі ехаць на
Крапіўну! Такім чынам было затрымана некалькі соцень чалавек, яшчэ
з сотню было дастаўлена ў Аршанскі РАУС прама з дубровенскай
дарогі. Двое з іх былі асуджаныя Аршанскім гаррайсудом на 7 сутак
адміністрацыйнага арышту, яшчэ адзін хлопец – на 5 сутак. Вось як
пільна клапаціліся нашы органы аб бяспецы ўдзельнікаў фэсту! Кло#
пат дайшоў да таго, што паводле распараджэння начальніка Аршанс#
кага РАУС на рэйсавыя аўтобусы Орша#Дуброўна не прадаваліся
квіткі на прыпынкі Крапіўна і Гацькаўшчына, кіроўцам аўтобусаў так#
сама было ўказанне не спыняцца на гэтых прыпынках. Тое ж паўта#
рылася на дубровенскім аўтавакзале. Калі ж узняўся шквал скаргаў і
лаянкі пасажыраў, то недзе з 14.30 “адкрылі” прыпынак Крапіўна…

Праўда, пры гэтым здзіўляла такая дробная дэталь: на левым, больш
нізкім беразе Крапівенкі, ля самага вусця, у нейкіх 50 метрах ад ася#

Àëåñü Ïóøê³í, 2005 ãîäАлесь Пушкін,
2005 год
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родку разлёту ас#
клёткаў “снара#
даў” месціцца
вялікі масіў леціш#
чаў. Аднак ніхто з
іх жыхароў не
толькі не быў ні
эвакуяваны, ні
ачэплены, але на#
ват ніхто не быў
папярэджаны аб
магчымай небяс#
пецы. Надта
дзіўна. Былі на

фестывальным лужку і на Дняпры сапёры, удалося нават адшукаць у
аршанскай прэсе паведамленне аб знойдзеным на полі ля Гацькаўш#
чыны артснарадзе, ды толькі аб знаходках у Дняпры там нічога не
паведамлялася. Думаю, з такім жа поспехам у тым месцы можна шу#
каць боепрыпасы часоў Аршанскае бітвы 1514 году, бо ні ў 1941#м, ні
ў 1944#м ля Гацькаўшчыны не было адзначана вялікіх баёў.

Фестываль прайшоў, але зусім не так, як мог бы прайсці, і як чака#
лася. На Крапівенцы стыхійна ўтварылася 2 асобныя лагеры прык#
ладна да 80 чалавек кожны, яшчэ адзін лагер апынуўся на самым
беразе Дняпра ля вёскі Сяглава (да 100 чалавек), і зусім невялічкі
лагер з 16 чалавек апынуўся ля вёскі Стахоўка. Ноч прайшла ля вогн#
ішчаў, са спевамі пад гітару і гучнымі воклічамі “Жыве Беларусь!”.
Сапраўды рабінавая ноч.

Я не згадаў, што апрача “Краю” на фэсце з 2000 году пабывала
нямала розных рыцарскіх клубаў, палітычных і грамадскіх структур
(“Зубр”, “Малады фронт”, “Сёмая грань”, гістарычныя клубы, пал#
ітычныя партыі, скаутскія суполкі; з апошнімі Мельнікаў аднойчы на#
ват арганізаваў ад вакзалу Оршы пешы паход да месца фэсту з сап#
раўднай пераправай праз Дняпро ## бадай што як войска Астрожска#
га ў 1514#м).

Нарэшце нялішне сказаць, што з 2006 году фестываль зноў вярнуў#
ся з фармату адзначэння Дня беларускай вайсковай славы да фармату

Àíäðýé Õàäàíîâ³÷,
2005 ãîä
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фестываля беларус#
кай аўтарскай песні
й паэзіі “Аршанская
бітва”. Чаму? Дзень
беларускай вайско#
вай славы можа
быць сёння арыента#
ваны на адну дату,
заўтра – на другую,
а паслязаўтра – на
трэцюю, як павер#

нецца палітычная кан’юнктура ў той ці іншы перыяд сучаснасці. А
фэст “Аршанская бітва” можа змяняць толькі свае нейкія адметнасці
і формы, але заўжды будзе прывязаны да пэўнага месца і пэўнае даты
– 8 верасня. І толькі ў гэтым ягоная галоўная асаблівасць, якая, маю
спадзяванне, астанецца надоўга нязменнаю.

Аляксей Янушэўскі,
Алесь Пушкін пасля
7 сутак арышту
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