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Ме му а ры, ме му ар ная лі та ра ту ра... 

Та кія да ку мен ты вы клі ка юць ува гу 

ў шмат лі кіх да след чы каў гіс то рыі 

лі та ра ту ры. Ад ной з та кіх кры ніц 

ста ла кні га-дзён нік з квя ціс тай 

наз вай «Рэ ха, на свет па да дзе нае, 

за ня ткаў па да рож жа і жыц ця май го 

аван ту раў...», на пі са ная ўра джэн кай 

Бе ла ру сі — Ру сец кай, у за муж жы 

Піль шты но вай. Ары гі нал ме му а раў 

Са ла меі Ру сец кай зна хо дзіц ца 

ў му зеі кня зёў Чар та рый скіх 

у Кра ка ве. Ён да ту ец ца 

1760 го дам. Муд ра ге ліс тая і доў гая 

наз ва ме му а раў ад па вя да ла 

та га час на му сты лю ба ро ка. 

Гэ ты твор вы зна ча ец ца яшчэ як 

ба роч ны пры год ніц кі ра ман 

з ры са мі аў та бія гра фіз му. 

Упер шы ню кні га Ру сец кай вый шла 

ў Поль шчы на поль скай мо ве 

ў 1957 го дзе. У Бе ла ру сі дзён нік 

вы да дзе ны ў пе ра кла дзе 

Мі ко лы Хаў сто ві ча пад наз вай 

«Аван ту ры май го жыц ця» 

ў 1993 го дзе.

Ме му а ры Са ла меі вы сту па юць як кры-

ні ца па гіс то рыі і геа гра фіі, дзе аў та рка пе-

рад ала свае ўспа мі ны і ўлас ныя раз ва жан-

ні, ці ка выя за ма лёў кі лю дзей, што су стра-

ка лі ся ў час яе ванд ро вак па кра і нах За ха ду 

і Ус хо ду. Шмат мес ца ў кні зе ад ве дзе на 

апі сан ню по бы ту і но ра ваў роз ных на ро даў, 

вы кла дзе ны ме та ды ля чэн ня роз ных хва-

роб. Ле кар ка шмат у чым аба пі ра ла ся на 

зда быт кі на род най ме ды цы ны, рас каз ва ла 

пра яе та га час ны ўзро вень.

Сё ле та з каст рыч ні ка на сай це На цыя-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі www.nlb.bу 

прад стаў ле ны па ста ян ны вір ту аль ны пра-

ект «Ады сея Са ла меі Ру сец кай: ад Стам бу-

ла да Пе цяр бур га», які пла ну ец ца прэ зен-

та ваць на трох мо вах: бе ла рус кай, рус кай 

і анг лій скай.

Са ла мея Рэ гі на Ру сец кая — пер шая 

ў гіс то рыі Рэ чы Па спа лі тай жан чы на-ле-

кар ка, ванд роў ні ца, асвет ні ца, якая пра-

ца ва ла пры га рэ ме ту рэц ка га сул та на, 

ра сій скім і аў стрый скім ім пе ра тар скіх 

два рах. 300-год дзе з дня на ра джэн ня на-

ва град скай ле кар кі (1718 — пас ля 1760) 

ад зна ча на Ў Спі се па мят ных дат ЮНЕС КА. 

Та кая важ ная да та — 300-год дзе пад ка-

за ла ідэю ства рэн ня пра ек та, які бу дзе 

ці ка вы ама та рам бе ла рус кай лі та ра ту ры 

і прос та на вед валь ні кам сай та біб лі я тэ кі, 

якія лю бяць па да рож ні чаць, і ўсім тым, хто 

лю біць па да рож ні чаць і да вед вац ца пра 

но выя кра і ны.

Пра ект вір ту аль на пра цяг вае па да рож-

жа Ру сец кай. Ра зам з Са ла ме яй мы бу-

дзем па да рож ні чаць яе шля ха мі, зна ё мя-

чы ся з мяс ці на мі, дзе жы ла і пра ца ва ла 

гэ та зна ка мі тая жанчына. Пра гля да ю чы 

пра ект,быц цам пе ра горт ва еш ста рон кі яе 

кні гі, трап ля еш у са мыя роз ныя і не ча ка ныя 

мяс ці ны. Асаб лі ва ўраж вае жыц цё Са ла меі 

ў Асман скай ім пе рыі, поў нае не ве ра год ных 

зда рэн няў і пры год.

Пра ект не па доб ны на ін шыя вір ту аль ныя 

пра дук ты біб лі я тэ кі, бо грун ту ец ца толь кі 

на ад ной кні зе пісь мен ні цы — «Аван ту ры 

май го жыц ця». У яго струк ту ры ство ра на 

12 раз дзе лаў, якія ахоп лі ва юць усе кра і ны, 

што на ве да ла на ва град ская ле кар ка.

Пе ра хо дзя чы па спа сыл цы, трап ля еш то 

ў Асман скую ім пе рыю, то ў Аў стрыю, то ў 

ку лу а ры Ган ны Іа а наў ны — ра сій скай ім пе-

ра тры цы. Ства раль ні кі пра ек та не прос та 

пе ра каз ва юць тэкст, але тлу ма чаць пэў ныя 

па дзеі, учын кі ге ро яў, ра зам з тым цы ту-

ю чы ўрыў кі з кні гі, якія пе рад адуць дум кі 

са мой ге ра і ні.

Вось, на прык лад, ці ка вая аван ту ра Са-

ла меі, якая апіс ва ец ца ў пра ек це. Яна ад-

бы ла ся ў Тур цыі: «...у Стам бу ле іс нуе за-

ба ро на піць і пра да ваць ві но, і та му час тая 

і стро гая вар та хо дзіць. І на ткну ла ся вар та 

на наш по езд, і знай шлі яны пляш ку ві на, 

а дру гую вы пі тую (але з він ным па хам), і 

пы та лі ся, хто гэ та піў...»

Аў та ры пра ек та ска рыс та лі ілюст ра цый-

ны ма тэ ры ял, які па каз вае по быт лю дзей 

тых ча соў. Тут мож на знай сці вы явы рэ аль-

ных гіс та рыч ных асоб, з які мі су стра ка ла ся 

Са ла мея, а геа гра фіч ныя мяс ці ны ад люст-

ра ва ны ў ма люн ках ар хі тэк тур ных пом ні каў 

ХVІІІ ста год дзя.

Тац ця на ЛАЎ РЫК.

І тут вар та звяр нуц ца да 

бія гра фій вя до мых твор цаў. 

Іван Бу нін лі чыц ца най леп-

шым май страм сты лю ў рус-

кай лі та ра ту ры — яго тво ры 

быц цам ста ран на апра ца-

ва ныя юве лі рам каш тоў ныя 

ка мя ні. Да во лі па пу ляр ным 

і ў наш час з'яў ля ец ца яго 

збор нік апа вя дан няў пра ка-

хан не — ня даў на пе ра чыт-

ва ла і за хап ля ла ся вы со кім 

пісь мен ніц кім май стэр ствам. 

Ка лі звяр нуць ува гу на да ту 

на пі сан ня, мож на за ўва-

жыць, што збор нік на пі са-

ны, ка лі аў та ру бы ло ка ля 

70 га доў. Па да ец ца, гэ ты 

факт мо жа на тхніць ма ла до-

га творцу: ёсць да стат ко ва 

ча су, каб уха піць за кры ло 

і зра зу мець сак рэ ты му зы 

пра за ікаў.

Яшчэ адзін прык лад — гэ-

та Мі ха іл Бул га каў. Аб са лют-

на ўні каль ны пісь мен нік — з 

яго «Са ба ча га сэр ца», «Фа-

таль ных яек» і па смя яц ца 

ад ду шы мож на (асаб лі ва ў 

пер шым тво ры), і па ду маць, 

як жа ўда ла, праз пэў ныя 

на мё кі, аў тар ка жа не пад-

цэн зур ныя ў той час рэ чы; 

дзесь ці ро біц ца кры ху страш-

на — на пад ста ве аў тар скай 

вы дум кі фан та зія да ма лёў-

вае, «а што бы ло б, ка лі б...» 

Я не каль кі ра зоў спра ба-

ва ла па чы таць новыя для 

мяне тво ры Бул га ка ва ў се-

ці ве — мо жа, не над та доб ра 

шу ка ла, але за звы чай трап-

ля ла ся толь кі пуб лі цыс ты ка, 

пры чым не бліс ку ча га ўзо ру. 

І гэ та так са ма свед чыць пра 

тое, што не ба гі гарш кі ле-

пяць, што ге ні яль ныя тво ры 

ўсё-та кі пі шуц ца не з пер шай 

спро бы.

І яшчэ адзін прык лад, з 

ня даў ніх. Па ква пі ла ся я не-

як на тан ныя кні гі, што па 

2 руб лі 40 ка пе ек пра да ва-

лі ся ў гас па дар чай кра ме. 

У се рыі «Вя лі кія гіс то рыі ка-

хан ня» вый шаў твор фран-

цуз ска га кла сі ка Эмі ля За ля 

«Тэ рэ за Ра кен». На ту раль на, 

так ры зы ка ваць я б не ста ла, 

каб гэ ты аў тар не быў мной 

па ва жа ны і на ват лю бі мы. 

Але гэ тым ра зам мя не ча ка-

ла рас ча ра ван не. Ме на ві та 

гэ ту апо весць За ля чы таць 

не па раю (як ка жуць, конь на 

ча ты рох, і той спа ты ка ец ца). 

Гэ та кні га не пра ка хан не і не 

пра жарсць — яна пра тое, 

як га лоў ныя ге роі па ку ту юць 

ад па чуц ця ві ны пас ля за бой-

ства (ад нак да «Зла чын ства 

і па ка ран ня» тут да лё ка), іх 

учын кі зу сім не ла гіч ныя, а 

пе ра жы ван ні мес ца мі па да-

юц ца раз дзьму ты мі. Да ўся го 

да да ец ца амаль па ста ян ная 

пры сут насць па чуц ця стра-

ху. І вось кры ты кі, якія жы-

лі з За ля ў адзін час, твор 

не ўзлю бі лі ад ра зу — пра 

што і на пі са лі сум лен на ў 

сва іх рэ цэн зі ях. Вя лі кі пісь-

мен нік змі рыц ца з гэ тым не 

змог: кры ты ка абу ры ла яго 

на столь кі, што За ля на пі саў 

ад каз — ён зме шча ны ў кні зе 

пе рад ус ту пам. І тут на прош-

ва ец ца не каль кі вы сноў — 

па-пер шае, пісь мен ні кам не 

вар та зай мац ца па ле мі кай 

з кры ты ка мі — усё-та кі яны 

пры кла лі свае на ма ган ні, 

каб пра ана лі за ваць іх пра-

цу, і ў пэў ным сэн се яе па-

пу ля ры за ва лі. А па-дру гое, 

ка лі на ват пра Эмі ля За ля 

пі са лі рэз ка ад моў ныя вод-

гу кі, чым па збаў ля лі вя лі ка га 

ра ма ніс та спа кою, зна чыць, і 

лю бо му ін ша му аў та ру трэ ба 

ста віц ца да гэ та га ўзва жа на: 

пе ра ме лец ца — му ка бу дзе. 

Больш за тое, гэ та не спы ні-

ла За ля на твор чым шля ху і 

ён на заў сё ды ўвай шоў у пан-

тэ он су свет най лі та ра тур най 

кла сі кі.

Па да ец ца, у наш гла ба-

ліс тыч ны час ве даць гэ тыя 

пры кла ды асаб лі ва важ на 

та му, хто імк нец ца ства-

раць неш та сваё. Бо ця пер 

зу сім не скла да на на пі саць 

на пэў ны твор ад моў ны вод-

гук (ста ноў чыя ў наш час у 

пра цэнт ных су ад но сі нах су-

стра ка юц ца на шмат ра дзей, 

ад нак гэ та тэ ма для ін шай 

дыс ку сіі) і на ват за тэ гаць 

са мо га аў та ра (зра біць так, 

каб ён уба чыў у се ці ве). Не-

ка то рыя сяб ры рэ цэн зен та 

ад ра зу да лу ча юц ца і ка рыс-

та юц ца па пу ляр ным у наш 

час прын цы пам «не чы таў, 

але асу джаю...» Мо жа зда-

рыц ца і ад ва рот ная сі ту а цыя, 

ка лі доб ры твор з-за пэў на-

га збе гу аб ста він (ну ня ма 

ў яго ў са цы яль ных сет ках 

у сяб рах ні вод на га жур на-

ліс та ці кні га лю ба, або яны, 

так скла ла ся, не па ба чы лі) 

за ста ец ца па-за ўва гай. І ў 

наш час ак тыў ных ін фар-

ма цый ных ста сун каў гэ та 

так са ма мож на ўспры няць 

як ма ле неч кую аса біс тую 

ка та стро фу. Тут хо чац ца 

ска заць «Спа да ро ве, пра-

цяг вай це пі саць, мо жа, у 70 

у вас вый дзе бест се лер».

Каб не быць га ла слоў-

най, але ў пэў ным сэн се 

аб верг нуць усё, што бы ло 

на пі са на вы шэй, хо чац ца 

звяр нуц ца да кні гі ма ла до-

га аў та ра Яў ге на Зу бо ві ча 

«Бе ла рус кі пал коў нік». Ка-

лі шчы ра, ні чо га асаб лі ва га 

ад яе не ча ка ла — прос та 

та му што гэ та пер шая кні га 

не вя до ма га раней аў та ра. 

Але па ча ла чы таць... і мя не 

за ха пі ла! Кож ную ра ні цу за-

мест ку бач ка ка вы, каб уз-

няць на строй на цэ лы дзень, 

я чы та ла па па ру раз дзе лаў 

«Бе ла рус ка га пал коў ні ка».

Пра што ж кні га? Гэ та гіс-

та рыч ны мас тац кі твор, якія 

апіс вае па дзеі XVІІ ста год-

дзя, вай ну Рэ чы Па спа лі тай 

з Маск вой. Па да ва ла ся б, 

тэ ма не для сла ба нер во вых 

і не кож на му «зой дзе». Але 

вар та пры знаць, што та кіх 

доб рых (ва ўсіх сэнсах) кніг 

я ў прын цы пе даў но не чы-

та ла! Праз на пі са нае яск-

ра ва вы яў ля ец ца мяк кая 

на ту ра яго ства раль ні ка. 

Кні га пра «кры ва вы па топ» 

на ват не як су па кой вае (хто 

б мог па ду маць!). У той жа 

час гэ та ні як не су пя рэ чыць 

і не пе ра шка джае ло гі цы 

рас по ве ду пра ва ен ныя па-

дзеі. Твор, на пі са ны ў ду ху 

най леп шых узо раў гіс та рыч-

най мас тац кай лі та ра ту ры. 

Тэкст не з'яў ля ец ца цал кам 

вы ду ма ным — пра зва рот 

да ар хіў ных кры ніц свед-

чаць шмат лі кія гіс та рыз мы, 

ужы тыя ў тэкс це. Да та го ж 

сам аў тар ка жа, што ў ар-

хі вах знай шоў ін фар ма цыю 

пра тое, як ма гі лёў скі шлях-

ціц рап там пры няў ра шэн не 

пе рай сці на бок во ра га... 

І гэ та па дзея ні як не да ва ла 

спа кою аў та ру, — яна і па-

слу жы ла за вяз кай ра ма на. 

У тэкс це фі гу ру юць і здра-

да, і за бой ствы, і вер насць, 

і вы со кае ка хан не. На ста-

рон ках ра ма на над звы чай 

доб ра мож на счы таць роз-

ні цу па між рэ лі гі яй і ве рай, 

ка лі вы ра зу ме е це, аб чым 

я. А ка лі не — тым больш па-

чы тай це.

«Бе ла рус кі пал коў нік» — 

цэль ны, ла ка ніч ны твор, хоць 

і з'яў ля ец ца толь кі пер шай 

част кай тры ло гіі. На ступ ныя 

дзве аў та рам па куль не на-

пі са ны!.. Яў ге ну Зу бо ві чу не 

да во дзіц ца ра біць скід ку на 

тое, што ён ма ла ды аў тар. 

Хо чац ца па жа даць толь кі 

ад на го: не спы няц ца.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва міКру га глядКру га гляд

«АДЫ СЕЯ 
СА ЛА МЕІ РУ СЕЦ КАЙ»

Но вы вір ту аль ны пра ект 
На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі

Доб рае 
XVІІ ста год дзе?

«Бе ла рус кі пал коў нік», ка хан не і здра да
Звы чай на ад тво ра ма ла до га аў та ра шмат не ча ка еш. 

Да рэ чы, гэ та трэ ба ўсве дам ляць і са мім ма ла дым 

аў та рам, якія вы пус ка юць пер шую кні гу ў свет, ду-

ма ю чы, што яна ста не са праўд ным вы бу хам у лі та ра-

тур най пра сто ры. Ка лі ж та ко га не ад бы ва ец ца — ка лі 

на ва кол ле ад каз вае за ця тым маў чан нем ці на ад ва-

рот вы хо дзяць да во лі скру пу лёз ныя рэ цэн зіі, у якіх 

ка жуць пра хі бы тво ра і пра ня спраў джа ныя ча кан ні 

рэ цэн зен та, — не за гар та ва на му твор цу спра віц ца з 

та кім бы вае да во лі скла да на. У га ла ве ад ра зу міль-

га юць дум кі пра маг чы мую ўлас ную не та ле на ві тасць, 

ру кі апус ка юц ца, не хо чу чы пі саць неш та но вае, — і 

ча ла век ужо га то вы на заў сё ды па ха ваць сваю вя лі-

кую і свет лую ма ру пра тое, каб ад ной чы на пі саць 

са праў ды год ны твор...


