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— Ігар Юр' е віч, рас ка-

жы це, як Лаў ры шаў скае 

Еван гел ле зноў тра пі ла ў 

Бе ла русь?

— Ёсць у вас та кі го рад — 

На ва гру дак, ста лі ца Вя лі ка-

га Княст ва Лі тоў ска га (усмі-

ха ец ца. — Аўт.). Цу доў ныя 

лю дзі, на ва груд ча не, якія 

пра цу юць у мяс цо вай біб-

лі я тэ цы, рай вы кан ка ме, па-

чу лі, што та кое Еван гел ле, 

якое да ты чыц ца Лаў ры шаў-

ска га ма нас ты ра (зна хо дзіц-

ца за 20—30 кі ла мет раў ад 

На ва груд ка), бы ло пе ра вы-

да дзе на ва Укра і не. Лю дзі 

куль ту ры ва ўсім све це пра 

та кія фак ты да вед ва юц ца 

ад ра зу. І кі раў ніц тва На ва-

груд ска га ра ё на звяр ну ла ся 

да Воль гі Па пко — дэ пу та та 

ад На ва груд ска га ра ё на ў 

На цы я наль ным схо дзе Бе-

ла ру сі, — каб знай сці маг-

чы масць атры маць асоб ні кі 

Еван гел ля для на ва груд-

чан. Воль га Па пко за ві та ла 

да мя не, і мы аб га ва ры лі, як 

пры бліз на гэ та мож на зра-

біць. У сваю чар гу, па соль-

ства Укра і ны звяр ну ла ся да 

вы да вец тва, і мы пра па на-

ва лі ар га ні за ваць пе ра да чу 

та ко га ўні каль на га вы дан ня, 

якое са праў ды да ты чыц ца 

гіс то рыі і ўкра ін ска га, і бе-

ла рус ка га, і поль ска га на ро-

даў. Мы зга да лі, што ка лісь ці 

жы лі ў агуль най дзяр жа ве, 

якая на зы ва лася Вя лі кае 

Княст ва Лі тоў скае. І ста лі цай 

гэ тай дзяр жа вы быў На ва-

гру дак — усё сыш ло ся. Бы лі 

не ка то рыя тур бо ты ад нос на 

коль кас ці асоб ні каў — яны 

вель мі каш тоў ныя. Але на-

шы спон са ры аб са лют на 

спа кой на па кры лі не аб ход-

ныя вы дат кі. Дня мі ў На ва-

груд ку ад бы ла ся ўра чыс тая 

пе ра да ча трох асоб ні каў 

Еван гел ля — для края знаў-

ча га му зея, біб лі я тэ кі і ма-

нас ты ра. Для мя не аса біс та 

та кія па дзеі — вя лі кі го нар, 

бо гэ та ўні каль ны пом нік. 

Я пер шы раз бя ру ўдзел у 

та кіх прэ зен та цы ях. Ця пер, я 

ўпэў не ны, бу дуць но выя пра-

ек ты па ўма ца ван ні ад но сін 

у гу ма ні тар най, куль тур най, 

на ват вы да вец кай сфе рах. 

Та кія пла ны для нас над звы-

чай важ ныя.

— Па дзя лі це ся ва шы мі 

ўра жан ня мі ад су час на га 

На ва груд ка.

— Мя не вель мі здзі ві лі лю-

дзі, якія нас су стрэ лі, — тое, 

як яны лю бяць свой го рад. 

Мы на ве да лі біб лі я тэ ку, су-

стрэ лі ся з но вым кі раў ні ком 

рай вы кан ка ма. На ве да лі 

дом-му зей Ада ма Міц ке ві ча, 

края знаў чы му зей, за мак. 

Цу доў на, што лю дзі, якія там 

пра цу юць, вель мі ад да ныя 

пра цы. Яны лю бяць свой го-

рад, ра ён. Мо гуць га дзі на мі 

рас каз ваць пра сваю зям лю, 

што на ёй бы ло, як яны га-

на рац ца гэ тым. На пэў на, на 

та кіх лю дзях тры ма ец ца на-

ша гіс то рыя і на шы на ро ды. 

Я быў на са мрэч ура жа ны. 

Што да ты чыц ца су час на га 

жыц ця го ра да, то мне бы ло 

пры ем на па чуць, што праб-

ле мы ад то ку ці пры то ку на-

сель ніц тва не іс нуе, на род за-

ста ец ца. На ту раль на, хтось ці 

з'яз джае, хтось ці пры яз джае, 

ад нак гэ та не кры тыч на. Гэ та 

свед чыць, што і кі раў ніц тва, і 

сам ра ён вель мі зруч ныя для 

пра жы ван ня. У рэ гі ё не ёсць 

уні каль ныя мяс ці ны. Не ка то-

рыя края ві ды мож на па раў-

наць з анг лій скі мі. Што да ты-

чыц ца ар хі тэк ту ры, ад мет на, 

што бу дын кі, якія ўзво дзяц ца 

ў цэнт раль най част цы го ра-

да, не пе ра шка джа юць яго 

агуль на му воб лі ку ХVІІІ—

ХІХ ста год дзяў. А цэнт раль-

ную пло шчу хо чац ца ўба чыць 

у ін шы се зон. Як ча ла век, які 

на ве даў вель мі шмат мяс цін, 

ска жу, што На ва гру дак — гэ-

та го рад, у які хо чац ца вяр-

нуц ца.

— На коль кі важ най па-

дзе яй для ўкра ін цаў стаў 

вы хад та ко га Еван гел ля?

— Ска жу, што гэ та важ-

на не толь кі для бе ла ру саў 

і ўкра ін цаў. Гэ та па дзея 

ва ўсім сла вян скім све це. 

Пісь мен ства ХІV ста год дзя 

скру пу лёз на вы ву ча ец ца 

мно гі мі на ву коў ца мі. Ар хіў-

ны ма тэ ры ял па ба чыць не 

так прос та, ён вы да ец ца 

толь кі па за пы це. Ары гі нал, 

як вы ве да е це, зна хо дзіц ца 

ў Кра ка ве. З На ва груд ка 

ён тра піў у Па рыж, по тым у 

Кра каў. Та му з на ву ко ва га 

пунк ту гле джан ня вы дан не 

вы клі кае бяс спрэч ную ці ка-

васць. А з пунк ту гле джан ня 

абы ва це ля Еван гел ле вель-

мі пры го жае. Гар та еш кні гу і 

здзіў ля еш ся, на коль кі доб ра 

за ха ва ла ся са мо пісь мо, на-

ма ля ва ныя там ка ля ро выя 

мі ні я цю ры. Яно зроб ле на 

так, ні бы гэ та кні га толь-

кі ўчо ра бы ла вы да дзе ная, 

толь кі ўчо ра хтось ці яе ма-

ля ваў, пры тым, што гэ та му 

Еван гел лю 700 га доў. Я сам 

гіс то рык па аду ка цыі і ра зу-

мею, як важ на мець ары гі-

нал. Чым блі жэй да ары гі-

на ла, тым больш дак лад ная 

ацэн ка сі ту а цыі і гіс то рыі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

На мес нік ды рэк та ра 

На цы я наль най 

біб лія  тэ кі Бе ла ру сі 

Алесь СУ ША:

— У Му зеі кні гі На цыя -

наль най біб лі я тэ кі Бе ла-

ру сі ця пер прад стаў ле ны 

экс па на ты з ар хеа ла гіч-

ных рас ко пак на тэ ры-

то рыі Лаў ры шаў ска га 

ма нас ты ра. На пра ця гу 

не каль кіх га доў пра ва-

слаў ная ар хеа ла гіч ная 

экс пе ды цыя ла дзі ла там 

рас коп кі. Ужы вую мож на 

па ба чыць ары гі наль ныя 

ар тэ фак ты аку рат 

ХІ ІІ—ХІV ста год дзяў. 

На прык лад пі са лы, які мі, 

маг чы ма, і ства ра ла ся 

Еван гел ле. Кас ця ныя, 

ке ра міч ныя, ме та ліч-

ныя прад ме ты са ма га 

роз на га пры зна чэн ня. 

На клад кі, зба ны і ін шае. 

Усё гэ та мае вы ключ ную 

ці ка васць. Мы шчас лі выя 

мець маг чы масць уба-

чыць рэ аль ныя ма тэ ры-

яль ныя свед чан ні шмат-

ве ка вой тра ды цыі.

Лаў ры шаў скае Еван гел ле — ру ка піс ны пом нік 

кніж най куль ту ры ХІ ІІ—ХІV ста год дзяў . Быў ство ра ны 

для пра ва слаў на га Лаў ры шаў ска га муж чын ска га ма-

нас ты ра пад На ва груд кам, аб чым свед чаць уклад ныя 

(да рчыя) за пі сы, зме шча ныя ў кні зе. Лаў ры шаў скае 

Еван гел ле мае ад мет нае мас тац кае аздаб лен не: ілюст-

ра ва на мі ні я цю ра мі, пе ра плёт упры го жа ны каш тоў ны мі 

ка мя ня мі і фі гур най ме та ліч най плас ці най з вы явай 

свя то га во і на (маг чы ма, кня зя Вой шал ка).

У пе ры яд зна хо джан ня Бе ла ру сі ў скла дзе Ра сій скай 

Ім пе рыі ў ХІХ ста год дзі ўні каль ная кні га бы ла вы ве зе на 

ў Кра каў, дзе ця пер і за хоў ва ец ца ў Біб лі я тэ цы кня зёў 

Чар та рый скіх.

Фак сі міль нае вы дан не вый шла ў кан цы 2018 го да 

ў кі еў скім вы да вец тве «Го ро бець» ва Укра і не.

Уве ча ры, пад час са мот на га ча я ван ня, 

мой по гляд упаў на ба бу лі ну кніж ную 

ша фу, на кні гі, што па кры лі ся пы лам. 

Ад на з іх, у чыр во най вок лад цы, за ці-

ка ві ла асаб лі ва, я пад ня ла ся з крэс ла, 

узя ла яе ў ру кі і пра чы та ла: «Мінск 

ста ры і но вы». Раз гар ну ла змест з пе-

ра лі кам ста ліч ных ву ліц і, на жаль, не 

знай шла там Ста ра ві лен скай — той, 

якую люб лю і на якой во ляй лё су бы-

ваю час та. Ня ўжо ні я кіх гіс та рыч ных 

звес так?

На Ста ра ві лен скай уз доўж трам вай ных 

шля хоў ня ма вя лі кіх кра маў ды са лід ных офі-

саў — тут толь кі ці хія па на двор кі, якія пас ля 

цяж ка га пра цоў на га дня рас сей ва юць тры-

вож ныя дум кі, Па лац дзя цей і мо ла дзі, ка ля 

яко га з пры хо дам вяс ны ўпры гож ва юць клум-

бы і фар бу юць бар дзю ры, ка фэ «Пад во рак», 

якое ў са вец кі час на зы ва ла ся «Вет разь». 

Блі жэй да пра спек та, на Пя рэс пе, зна хо дзіц-

ца га лоў ная сі на го га Мін ска. Сён ня ёй 104 га-

ды. Цяж ка па ве рыць, што пад час Дру гой су-

свет най вай ны ў ёй дзей ні ча ла май стэр ня 

вер мах та па ра мон це ўні фор мы.

Гля джу на Кам са моль скае во зе ра і ма-

люю кар цін кі, якія ба чы ла на ста рых фо та-

здым ках: ка лісь ці на гэ тым мес цы дзей ні чаў 

ла гер вер мах та Stаlаg і ла за рэт па лон ных 

афі цэ раў Rоllbаhn. Дак лад ны час іс на ван ня 

ла ге ра гіс то ры кам уста на віць не ўда ло ся, 

але ў мя не атры ма ла ся знай сці ў ар хі ве та-

кія да ты: 1941—1943 га ды. У пер шыя два 

га ды вай ны ста но ві шча па лон ных у ла ге-

ры бы ло цяж кім праз хо лад, го лад, эпі дэ міі 

ты фу і ды зен тэ рыі, але з ся рэ дзі ны вай ны 

ме д абслу гоў ван не па леп шы ла ся, што па-

мен шы ла смя рот насць, і па лон ных ста лі 

пры цяг ваць да ра бот. За бу дын ка мі ка ля 

ра кі бы лі скла ды мя са для вер мах та. Узім ку 

ў ра цэ вы пі лоў ва лі вя лі кія ка вал кі лё ду, за во-

зі лі іх у ха ла дзіль ныя ка ме ры, лёд уклад ва лі 

ў вя лі кія жа ле за бе тон ныя ван ны і за сы па лі 

яго звер ху ў якас ці тэр ма іза ля та ра тоў стым 

плас том драў ня на га пі ла він ня, што за бяс-

печ ва ла ў ка ме рах на ват у га ра чую лет нюю 

спё ку тэм пе ра ту ру ка ля ну ля гра ду саў.

Ад горт ваю на зад ста рон кі май го ўяў на-

га ка лен да ра і спы ня ю ся на ста рой част цы 

ву лі цы, дзе за ха ва лі ся асоб ныя цаг ля ныя 

бу дын кі ХVІІІ—ХІХ ста год дзяў. Ня цот ны бок 

яе, на жаль, быў зне се ны пры рэ кан струк цыі 

на бя рэж най. У су час ным до ме № 26 у час ня-

мец ка-фа шысц кай аку па цыі бы ла ад на з кан-

спі ра тыў ных ква тэр мін скіх пад поль шчы каў. 

На поў на чы Ста ра ві лен ская ву лі ца ў мі ну лым 

па сту по ва пе ра хо дзі ла ў пры га ра ды і скан ча-

ла ся Ка ма роў скім ба ло там. Але ў 1970-я га ды 

аб ліч ча гэ тай част кі го ра да змя ні ла ся.

У на звах не ка то рых ву ліц Мін ска за ха-

ва ла ся са ста рэ лае сён ня сло ва «тракт». 

Яно аба зна чае вя лі кую доб ра ўпа рад ка ва-

ную да ро гу, якая злу чае важ ныя на се ле ныя 

пунк ты.

Тракт па чаў аб наў ляц ца і за бу доў вац ца з 

1950-х га доў. У гэ ты час ён упер шы ню быў 

за бру ка ва ны, па ім пра лег ла трам вай ная лі-

нія. Ажы вае ён у лет нія бяз воб лач ныя дні, ка-

лі ў гэ тыя мяс ці ны да пар ку і Кам са моль ска га 

во зе ра пры яз джа юць ты ся чы га ра джан. Тут, 

ка ля Ста ра ві лен ска га трак ту, да вай ны бы лі 

ка лек тыў ныя ага ро ды. Зна хо дзі лі ся да чы 

Пе ры коль, якія вя дуць сваю «са до ва-ага род-

ную» гіс то рыю з да рэ ва лю цый на га пе ры я ду. 

Гіс то ры кі ад зна ча лі: «Га рад скія па ме шчы кі 

аб клад ва лі мін чан да ні най за пра ва жыць 

на іх зем лях. Па ме шчы кі Ла пу шан скія, якія 

ва ло да лі фаль вар кам Пе ры коль — за Пя-

рэс пен скім мас том, зда ва лі зям лю ў арэн ду 

пе ра важ на пад ага ро ды».

У 1860 го дзе на трак це зда рыў ся па жар: 

боль шая част ка да моў зга рэ ла, а сля ды по-

лы мя за хоў ва лі ся яшчэ да пер шых га доў 

са вец кай ула ды. Ма быць, пас ля гэ та га па-

жа ру і ўзнік ла яшчэ ад на наз ва за сцен ка 

Па га рэ лі ца, якой паз ней пра зва лі Хма рын-

скія Па се кі. Гэ та не плён чы ёй сьці фан та зіі. 

У мі ну лым ста год дзі тут іс на ва ла па се лі шча 

Цна, па дзе ле нае па між дву ма па ме шчы ка мі: 

Ёд кам і Хма рам. Хма ра ад зна чыў ся тым, што 

вы сек ва коль ны лес, і з та го ча су гэ та мес ца 

па ча лі на зы ваць «па се ка мі», за хоў ва ю чы 

ўспа мін пра па се ча ныя дрэ вы. З «па се ка мі» 

ў рус кім зна чэн ні гэ та сло ва ні чо га агуль на га 

не мае, та му што па-бе ла рус ку мес ца збо ру 

мё ду на зы ва ец ца «пчаль нік».

Ста ра ві лен скі тракт слу жыў важ най між га-

род няй ма гіст рал лю. Па чы наў ся ка ля Ста ра-

жоў скай за ста вы, дзе ця пер кі на тэ атр «Спар-

так», і на зы ваў ся Ві лен скім. Іс на ваў гэ ты шлях 

з са мых ста ра жыт ных ча соў і звя за ны са зна-

ха ром-млы на ром Ме нес кам, якім ні бы та быў 

за сна ва ны Мінск. У ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя 

жы ха ры гас цін ца ад зна ча лі, што да гэ та га 

ча су пра яго за ха ва ла ся пры каз ка ў Мін скім 

па ве це: «Не пай ду я да Мен ска ад шля ху Ві-

лен ска; а ка лі ж пай ду па шля ху Ві лен скам, 

су стрэ ну ся з Ме нес кам». Ка жуць, што яго 

млын ста яў на мес цы су час ных да моў № 16, 

18 і 20. Пра гэ та на ват іс нуе ле ген да: «По бач 

з гэ тым мес цам, дзе ця пер зна хо дзяц ца пра-

ва слаў ныя мо гіл кі Пя рэс пы і дзе спа рах не лі 

кост кі пер ша га за сна валь ні ка Мін ска, па між 

Та тар скім кан цом і Пя рэс пін скім маст ком, ка-

ля са май ця пе раш няй ві лен скай паш то вай 

да ро гі, па ся ліў ся, ка жа на род нае пад ан не, 

зна ка мі ты асі лак-зна хар па мя нуш цы Ме неск, 

і па бу да ваў ён на Свіс ла чы ка мен ны вя лі кі 

млын аб ся мі ко лах. Ні хто ні ко лі не ба чыў 

яго, а на ва кол ле свіс лац кай зям лі на поў не на 

са мы мі фан тас тыч ны мі апа вя дан ня мі пра яго 

сі лу: у яго млы не му ка ма ло ла ся не з хлеб ных 

зер няў, а з ка мен няў, уна чы чу лі ся там ней кія 

дзіў ныя кры кі, пес ні, му зы ка і ско кі, у поў нач 

раз' яз джаў ён на сва ім млы не па да ро гах 

і на бі раў дру жы ну з моц ных лю дзей, з якіх 

склаў ся цэ лы на род і стаў ся ліц ца ён по бач з 

млы ном зна ха ра».

За сваю асаб лі ва дзі вос ную і за гад ка вую 

ат мас фе ру, гіс та рыч нае мі ну лае, скульп ту ру 

млы на Ме нес ка — мне па да ба ец ца Ста ра ві-

лен ская. Бы вае, вы хо дзіш поз на, уды ха еш 

«па вет ра ву лі цы» — у ім, зда ец ца, ёсць неш-

та асаб лі вае. Пра яз джа еш на трам ваі мі ма 

сі на го гі, праз ма лень кія вок ны ба чыш, як у 

чор ных яр мол ках мо ляц ца лю дзі, між во лі 

ўяў ля еш у ёй май стэр ню, а на сён няш няй 

пуст цы — ня мец кі ла гер.

Гла фі ра ЖУК.

Прак тыч нае ра дзі маз наў стваПрак тыч нае ра дзі маз наў ства

«Не пай ду я да Мен ска ад шля ху Ві лен ска...»

Фа лі ян тыФа лі ян ты

ГЭ ТЫ МІ дня мі бе ла ру сы атры ма лі ў дар уні каль-

ны кніж ны фа лі янт — фак сі міль нае ўзнаў лен не 

Лаў ры шаў ска га Еван гел ля. Зроб ле ны ў ста ра жыт-

ныя ча сы ў Бе ла ру сі, яго ары гі нал зна хо дзіц ца ў 

поль скім Кра ка ве, а ўкра ін скія да след чы кі зра бі лі 

су час нае пе ра вы дан не кні гі, якое і пе рад алі нам. 

Пра тое, як ста ра даў няе Еван гел ле зноў тра пі ла на 

на шы зем лі, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на ўра чыс тым 

ме ра пры ем стве ў На цы я наль най біб лі я тэ цы па гу-

та ры ла з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Укра і ны ў Бе ла ру сі Іга рам КІ ЗІ МАМ:

БЛІ ЖЭЙ ДА АРЫ ГІ НА ЛА — БЛІ ЖЭЙ ДА АРЫ ГІ НА ЛА — 
БЛІ ЖЭЙ ДА ІС ЦІ НЫБЛІ ЖЭЙ ДА ІС ЦІ НЫ


