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Сям нац цаць га доў «Края знаў чая 

га зе та» рас каз вае пра зда быт-

кі на ша га на ро да, да каз вае, што 

мы мо жам га на рыц ца гіс то ры яй 

і куль ту рай кра і ны. На гад вае за-

бы тыя ім ёны, ад кры вае сак рэ ты 

прод каў, ра туе аб' ек ты спад чы ны. 

Дае пад каз кі края знаў цам, вы хоў-

вае дзя цей, збі рае каш тоў ную ін-

фар ма цыю. Ка лі па гар таць яе пад-

шыў кі (а на сён ня па ба чы лі свет 

ўжо больш за во сем сот ну ма роў), 

мож на ўба чыць на коль кі раз на-

стай ны і не паў тор ны свет да стаў ся 

бе ла ру сам у спад чы ну...

На ша раз мо ва з га лоў ным рэ дак-

та рам «Края знаў чай га зе ты» Ула-

дзі мі рам ГІ ЛЕ ПАМ.

— Не ма ю чы знач на га ты ра жу, 

фі нан са ва га пад сіл коўван ня і вя-

лі ка га шта ту па ста ян ных аў та раў, 

«Края знаў чая га зе та» што тыд нё ва 

вы хо дзіць ужо столь кі га доў, больш 

за тое, да каз вае, што і без гро шай 

мож на зра біць ба га та доб рых спраў. 

Які мі да сяг нен ня мі мо гуць па хва ліц-

ца су пра цоў ні кі га зе ты?

— Ра зам з парт нё ра мі з На цы я наль-

на га гіс та рыч на га му зея нам уда ло ся 

пра вес ці края знаў чы фо рум. У сва-

іх вы ступ лен нях яго ўдзель ні кі час та 

згад ва лі га зе ту і ад зна ча лі, што вы дан-

не да па ма гае ім на мес цы, дзя ку ю чы 

яму яны дзе ляц ца во пы там, со чаць за 

да сяг нен ня мі ка лег, па рай ма юць ідэі. 

Пе рад тым як мы за пус ці лі га зе ту, быў 

за кла дзе ны сур' ёз ны пад му рак. Як мне 

па да ец ца, на ша кра і на бы ла ў края-

знаў стве пе ра да вою. Мы пер шыя з 

кра ін бы ло га Са вец ка га Са ю за па ча лі 

вы да ваць збор пом ні каў гіс то рыі і куль-

ту ры (1980-я га ды). Гіс то ры ка-да ку-

мен таль ныя хро ні кі «Па мяць» так са ма 

на па чат ку ажыц цёў ле ны ў Бе ла ру сі, і 

гэ та пры тым, што ЦК КПСС нам фак-

тыч на за ба ра ніў па чы наць гэ ту спра ву. 

Я быў свед кам, як пас ля дак ла да пра 

тое, што Бе ла русь га то ва вы да ваць

«кні гі па мя ці», сак ра тар ЦК КПСС 

Мі ха іл Зі мя нін ад ра зу за пы таў, ці бы лі 

та кія вы дан ні ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

і Укра і не, і ска заў, што не трэ ба быць 

«на пе ра дзе ўсіх рэс пуб лік». Але мы ўсё 

роў на вы ра шы лі вы да ваць кні гі, ідэю 

пад тры маў Ма шэ раў, бы лі ство ра ны 

гру пы па ўсіх ра ё нах, да спра вы да лу-

чы лі ся на стаў ні кі, му зей ныя ра бот ні кі, 

края знаў цы. На огул дзя ку ю чы Пят ру 

Мі ро на ві чу Ма шэ ра ву ўда ло ся шмат 

змя ніць. Ён узяў у ЦК пар тыі без уся-

кіх пар тый ных аду ка цый ча ла ве ка з 

му зея — усё для та го, каб ства рыць 

у кра і не больш ці ка вых не паў тор ных 

уста ноў, якія мож на па каз ваць уся му 

све ту. Дзвю ма па ста но ва мі ЦК бы ло 

ад ра зу ад кры та 18 ра ён ных му зе яў! 

Яны та ды на зы ва лі ся му зея мі на род най 

сла вы, а паз ней пе ра тва ры лі ся ў края-

знаў чыя, эт на гра фіч ныя. Мож на на ват 

ад са чыць, як па вя ліч ваў ся ін та рэс да 

края знаў ства. Не вы пад ко ва ў Бе ла рус-

 кім фон дзе куль ту ры пры Іва не Гаў ры-

ла ві чу Чыг ры на ве пер шы мі ства ра лі ся 

ад дзе лы: род най мо вы, з яко го по тым 

вы рас ла Та ва рыст ва бе ла рус кай мо-

 вы, на род ных май строў, фальк ло ру 

(з якіх так са ма ўзнік лі та ва рыст вы). Фонд 

куль ту ры вый шаў і на края знаў ства. Мы 

ад соч ва лі, як у па чат ку ста год дзя па-

ча ла па шы рац ца ці ка васць лю дзей да 

свай го на цы я наль на га. Бе ла рус кі фонд 

куль ту ры аб' яд ноў ваў лю дзей, які зна-

хо дзі лі вы дат ныя ідэі, за пус ка лі доб рыя 

пра гра мы. Так пры Іва не Гаў ры ла ві чу 

бы ла рас па ча та пра гра ма па вяр тан-

ні каш тоў нас цяў, якую ўзна чаль ваў 

Адам Маль дзіс. Пра гра ма «Сла ву тыя 

ім ёны Баць каў шчы ны» пад штурх ну ла 

Бе ла рус кі фонд куль ту ры па чаць вы да-

вец кую спра ву. У кні гах і на ста рон ках 

га зе ты мы рас каз ва лі пра асоб, пра 

якіх у па чат ку но ва га ста год дзя ма ла 

хто ве даў.

— На пэў на, трэ ба ска заць і пра 

той унё сак, які ро бяць края знаў цы. 

Як мож на пра ца ваць з ве да мі, зда-

бы ты мі імі?

— Мож на пры га даць апош нія га ды 

мі ну ла га ста год дзя, ка лі на гле бе края-

знаў ства па чаў ся моц ны рух у шко лах. 

Да па чат ку 2000-х у на ву чаль ных уста-

но вах пра ца ва ла ча ты ры з па ло вай 

ты ся чы края знаў чых му зе яў! По тым 

па ча ло ся ска ра чэн не, у тым лі ку гэ та 

бы ло звя за на і з тым, што за кры ва лі ся 

шко лы. Але ка лі сё ле та мы рых та ва лі ся 

да края знаў ча га фо ру му, да ве да лі ся, 

што сён ня за ха ва ла ся паў та ры ты ся чы 

школь ных му зе яў. Бы лі ся род іх і та кія, 

якія мож на па раў наць з дзяр жаў ны мі. 

На прык лад, у Крэ ве. Там края зна вец-

на стаў нік ра зам са сва ёй жон кай ства-

рыў му зей, не гор шы за ра ён ны края-

знаў чы. Ён і сён ня іс нуе. І та кіх уста ноў, 

ство ра ных на ма ган ня мі эн ту зі яс таў, на 

Бе ла ру сі мно га. Края знаў цы са бра лі 

асноў ны ма тэ ры ял для кніг «Па мяць». 

Да пер шай з іх, якая звя за на з Шу мі-

 лін скім ра ё нам, я сам пры клаў ру ку. 

І ве даю, што та кая пра ца бы ла зроб ле-

на ў ма ле неч кім Шу мі лі не ме на ві та та-

му, што там бы лі моц ныя края знаў цы. 

Я ўжо не ка жу пра Ба ры саў, Слуцк, 

Ма ла дзеч на, дзе мно га школ, на стаў-

ні каў — гіс то ры каў, ге ог ра фаў. У той 

час ме на ві та яны зай ма лі ся па доб ны мі 

спра ва мі. А ўжо сён ня больш шы ро кае 

ко ла лю дзей ці ка віц ца края знаў ствам. 

Вы да ец ца ма са лі та ра ту ры, ча сам не-

вя лі кі мі ты ра жа мі ў 50—99 эк зэмп ля-

раў. Усе ра ён ныя біб лі я тэ кі ма юць края-

знаў чыя ад дзе лы, дзе кан цэнт ру ец ца 

лі та ра ту ра, якая звя за на ме на ві та з гіс-

то рыяй і куль ту рай пэў най мяс цо вас ці.

— Але ці на ву чы лі ся мы гэ тым ка-

рыс тац ца?

— Мы атры ма лі аб са лют на но вы 

ўзро вень гіс то ры каў, якія пра цу юць з 

та кой тэ ма ты кай. З'я ві лі ся та кія вы дан-

ні, як «Ор шаз наў ства», «Па ста ваз наў-

ства» і ін шыя. У не ка то рых шко лах, 

хоць гэ та і па-за пра гра май, па ча лі 

пра во дзіць уро кі. Ства ра юц ца но выя 

экс па зі цыі, вы хо дзяць кні гі. Да нас на 

прак ты ку па ча лі пра сіц ца пад лет кі, якія 

пры но сяць у га зе ту края знаў чыя ма тэ-

ры я лы са сва іх школ.

— Ці мож на ска заць, што края-

знаў ства — ме на ві та той ін стру мент, 

які да па ма гае раз ві ваць лю боў да 

ма лой ра дзі мы?

— Не трэ ба за бы вац ца і пра мо ву. 

Мо ва і края знаў ства шчыль на звя за ны. 

Ка лі мы па ча лі вы да ваць «Края знаў-

чую га зе ту» па-бе ла рус ку, па сы па ла ся 

шмат па про каў: лю дзі спа сы ла лі ся, што 

не ўме юць пі саць на род най мо ве, пра сі-

лі, каб бы ло двух моўе. Але як края знаў-

ства мож на па-рус ку пе ра даць лю дзям, 

дзе цям, той жа шко ле? На прык лад, 

наз вы ўро чы шчаў ні як не пера даць на 

ін шай мо ве. А як жа бе ла рус кі фальк-

лор? Ус па мі наю, як я быў ма лень кі, 

ба бу ля кла ла мя не спаць, дву ма паль-

чы ка мі ва дзі ла па ма ёй го лай руч цы і 

спя ва ла: «Кра сач ка, кра сач ка, дзе ты 

бы ла? У гос ці ха дзі ла, мас лей ка бі ла...» 

Гэ тыя сло вы я за пом ніў на ўсё жыц цё. 

І гэ та па мяць — і ёсць края знаў ства. 

Я невы пад ко ва за ня ўся сва ім ра да во-

дам, каб да ве дац ца ад куль мае прод кі, 

проз ві шча. І з го на рам ма гу ска заць, на 

якой зям лі спа кон ве ку жы лі мае пра-

пра-пра-пра — ба бу ля і дзя ду ля. У шко-

лах аба вяз ко ва па він на быць пра гра ма 

па ра дзі маз наў стве. Мо жа, гэ та бу дзе 

па да вац ца не як звы чай ны ўрок, а як 

твор чая раз мо ва, каб дзе ці ад чу ва лі, 

што ў пэў ны час яны ста нуць вы свят-

ляць са мае га лоў нае: хто яны ёсць. І 

та ды ім не за хо чац ца ні ку ды з'яз джаць. 

Яны бу дуць ве даць, на якіх мо гіл ках 

ля жаць усе іх ро дзі чы, ра зу мець, што 

спад чы на — каш тоў насць.

— Края знаў цы да па ма га юць за-

ха ваць тое, што зні кае. За апош нія 

дзе ся ці год дзі, ка лі на сель ніц тва з 

вё сак пе ра бі ра ла ся ў га ра ды, мы 

маг лі б стра ціць усе тыя куль тур ныя 

на быт кі, якія ў рэ гі ё нах на за па шва-

лі ся ста год дзя мі. Ча му гэ ту ра бо ту 

нель га спы няць?

— У «Края знаў чай га зе це» ма ец ца 

пра ект. Вёс кі зні ка юць, і пра цэс гэ ты 

бу дзе пра цяг вац ца. Трак та ры ўдоўж і 

ўпо пе рак аруць зям лю, дзе ста я лі да-

мы. А што за ста ец ца? Мо гіл кі, ча сам 

мо жа за ха вац ца да ро га, пе ра кры жа-

ван не, дзе ста ві лі крыж. Ча му б по бач 

з та кім кры жам не па ста віць пом нік ці 

стэл ку, на якой даць хоць бы пе ра лік 

проз ві шчаў бы лых жы ха роў. Так мы 

за ха ва ем не толь кі проз ві шчы і геа-

гра фію іх раз мер ка ван ня па Бе ла ру сі. 

Па проз ві шчах мож на да ве дац ца пра 

гіс то рыю вёс кі, якія за ня ткі, ха рак та ры, 

ста сун кі бы лі ў жы ха роў. Мы ства ра ем 

яшчэ і ад га лі на ван ні для эк скур сій ных 

марш ру таў, пад трым лі ва ем су вязь сён-

няш ніх па ка лен няў з па пя рэд ні мі. Ча ла-

век, які пра чы тае сваё проз ві шча, за-

хо ча па ма ліц ца ка ля кры жа, пай сці і на 

мо гіл кі, знай сці, дзе па ха ва ны яго ныя 

пра дзе ды, больш да ве дац ца пра свой 

род. Гэ та бу дзе но вы этап у раз віц ці 

края знаў ства. І ў гэ тым пра цяг жыц ця 

мяс цін.

— Не трэ ба за бы вац ца, што та кія 

ве ды — гэ та пад му рак дзяр жаў нас ці. 

Сён ня гіс то ры кі пра цу юць над пад-

руч ні ка мі і кур са мі па гіс то рыі дзяр-

жаў нас ці. Але ма ла аб мя жоў вац ца 

толь кі гіс та рыч ны мі фак та мі, трэ ба 

рас каз ваць мо ла дзі і пра ду хоў ны 

свет і зда быт кі ва ўсіх га лі нах куль ту-

ры. Ці пра цуе «Края знаў чая га зе та» 

і ў гэ тым кі рун ку?

— На вя лі кі жаль, вель мі мно га зні-

шча ец ца. Лю дзі не ра зу ме юць каш тоў-

нас ці та го, што ім за ста ло ся ад баць коў 

ці дзя доў. Гэ та і мэб ля, і да ку мен таль-

ныя свед чан ні. Так, я ез дзіў гля дзець 

дом, які ку піў мой пля мен нік. Дом пус-

ты, а печ ка не чым за бі тая. Там бы лі 

фо та здым кі — чор на-бе лыя, гіс та рыч-

ныя, да ва ен ныя і паз ней шыя. Кры кам 

кры чаць хо чац ца: «Лю дзі, што вы ро бі-

це! Гэ та ж ва шы прод кі!» Зні шча юц ца 

і дзён ні кі, а па чы таў бы ўнук, што пі саў 

дзед, і ўя віў бы і час, і па чуц ці. Ча му б 

не па пра сіць дзя цей пры но сіць у шко лу 

парт рэ ты сва іх пра дзе даў? Ня хай па-

раў ноў ва юць ся бе з імі, раз ва жа юць, як 

ра ней жы лі лю дзі, у што бы лі апра ну ты. 

Мы па він ны звяр нуц ца да шко лы. І ра-

дзі маз наў ства бу дзе не толь кі ўро кам, 

а цэ лай пра гра май, дзе абу джа юц ца 

эмо цыі, па тры я тыч ныя па чуц ці.

СМАК СПАД ЧЫ НЫ,
або Ня скон ча ная мі сія края знаў цаў

Да вай це здзяйс няць яе ра зам
Шля хіШля хі

СЛЕД У ГІС ТО РЫІ
У Дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі бе ла рус кай лі та-

ра ту ры ад кры ла ся лі та ра тур на-да ку мен таль ная

экс па зі цыя «Каст ра віц кія», пры све ча ная 

140-год дзю з дня на ра джэн ня вя до ма га паэ та 

 Гі ё ма АПА ЛІ НЭ РА.

У бе ла рус кіх ар хі вах за хоў ва ец ца вя лі кая коль касць 

да ку мен таў, якія да ты чац ца сла ву тых бе ла рус кіх ро даў. 

Яшчэ не ад на му па ка лен ню да след чы каў хо піць ра бо-

ты, каб са чыць за лё сам той ці ін шай сям'і, за іх на быт-

ка мі, тра ды цы я мі, рас каз ваць пра іх унё сак у бе ла рус-

кую куль ту ру. Толь кі ў ХІХ ста год дзі род Каст ра віц кіх 

даў дзве зна ка выя асо бы, твор часць якіх паў плы ва ла 

на да лей шае раз віц цё бе ла рус кай і еў ра пей скай лі та-

ра ту ры і на огул куль ту ры.

Гі ём Апа лі нэр на ра дзіў ся ў Ры ме, яго дзед слу жыў 

афі цэ рам у ра сій скім вой ску, пас ля ўдзе лу ў паў стан ні 

1863 го да му сіў пад ацца ў эміг ра цыю, а ра да вы ма ён так 

Каст ра віц кіх Да рож ка ві чы пад На ва груд кам быў кан фіс-

ка ва ны. Гі ём пра ца ваў у Па ры жы. Па эт, мас тацт ва зна вец, 

гра фік, удзель нік су пол кі «Ман пар нас» (ра зам з Па бла 

Пі ка са, Анд рэ Брэ то нам, Анд рэ Дэ рэ нам, П'е рам Рэ вер-

дзі, Жа нам Как то, Мар кам Ша га лам, Ан ры Ру со), ён стаў 

адзін з са мых вя до мых экс пе ры мен та та раў у лі та ра ту ры 

ХХ ста год дзя, пры ду маў тэр мін «сюр рэа лізм».

У гэ ты ж час дру гі прад стаў нік ро ду Каст ра віц кіх, 

Ка зі мір-Ра фал, больш вя до мы нам як Ка русь Ка га нец, 

вы сту паў за на цы я наль нае Ад ра джэн не ў Бе ла ру сі і

так са ма спра ба ваў ся бе ў роз ных кі рун ках: паэ зіі, дра-

ма тур гіі, мо ва знаў стве, мас тац тве, скульп ту ры...

Вы стаў ку рых та ва лі не каль кі ўста ноў: акра мя прад-

 ме таў з фон ду Дзяр жаў на га му зея гіс то рыі бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, прад стаў ле ны ма тэ ры я лы На цы я наль на га 

гіс та рыч на га ар хі ва, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ар хі ва-

му зея лі та ра ту ры і мас тац тва, На цы я наль най біб лі я тэ кі, 

а так са ма з пры ват ных ка лек цый. На шчад кі Ка ру ся 

Ка ган ца, якія сён ня пра жы ва юць у Вя лі ка бры та ніі, пе-

рад алі фа та гра фіі з аса біс тых ар хі ваў. Яны ак тыў на 

зай ма юц ца вы ву чэн нем гіс то рыі сва іх зна ка мі тых прод-

каў, вы да юць кні гі, што рас каз ва юць пра гіс то рыю сям'і. 

Так, на шча дак ро ду па мат чы най лі ніі Джэ рэ мі Ма чар скі 

ўклаў кні гу «Паэ зія ў кры ві» з тво раў не толь кі Гі ё ма 

Апа лі нэ ра і Ка ру ся Ка ган ца, але і ін шых прад стаў ні коў 

ро ду, якія так са ма пі са лі вер шы.

На вы стаў цы мож на азна ё міц ца з ра да во дам, да ве-

дац ца, дзе зна хо дзі лі ся ся дзі бы Каст ра віц кіх і па якіх 

кра і нах ванд ра ва лі прад стаў ні кі шля хет на га ро ду. Вы 

за зір ня це ў «фран цуз скую ка вяр ню» і па ба чы це кар-

ці ны, пры све ча ныя Гі ё му Апа лі нэ ру, аль бо сур вэт кі, 

на якіх ра ней мас та кі па кі да лі аў то гра фы і ма люн кі. 

На цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі спе цы яль на для 

вы стаў кі вы дзе лі ла са сва іх фон даў збор ні кі тво раў 

зна ка мі та га сюр рэа ліс та, якія па ба чы лі свет яшчэ пры 

жыц ці аў та ра.

Дру гая част ка вы стаў кі пе ра ня се нас у Бе ла русь, 

якой яна бы ла 100 га доў та му. Тут мож на ўба чыць ну-

ма ры «На шай ні вы», кні гі, фальк лор ныя за пі сы, над 

які мі шчы ра ваў Ка русь Ка га нец, а так са ма пры ват ныя 

ліс ты, аздоб ле ныя ма люн ка мі, якія ён да сы лаў з тур мы 

сва ёй жон цы і дзе цям.

Прад стаў ле на і вель мі каш тоў ная рэ лік вія, якая за-

хоў ва ла ся ў сям'і Каст ра віц кіх, — за піс ная кніж ка з 

аў то гра фа мі ўдзель ні каў паў стан ня 1863 го да.

На огул, ма тэ ры я лаў, звя за ных з ро дам Каст ра віц-

кіх, маг ло б ха піць на асоб ны элект рон ны рэ сурс. І гэ та 

вы стаў ка па ка за ла, што су мес ны мі на ма ган ня мі мож на 

ства раць шы коў ныя пра ек ты, звя за ныя з за ха ван нем і 

па пу ля ры за цы яй бе ла рус кай лі та ра тур най і да ку мен-

таль най спад чы ны. Не вы пад ко ва на яе ад крыц ці ды рэк-

тар Дзяр жаў на га му зея гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры 

Мі ха іл Ры ба коў і ды рэк тар На цы я наль на га гіс та рыч на га 

ар хі ва Дзміт рый Яцэ віч пад пі са лі па гад нен не аб су пра-

цоў ніц тве. Да та го ж ар хі віс ты пе рад алі сва ім ка ле гам-

му зей шчы кам да ку мен ты, якія ра ней ні ко лі не бы лі ўклю-

ча ны ў ад ну ар хіў ную спра ву, — гэ та вы ні кі пра цы, якая 

да ты чыц ца ге не а ло гіі ро да Мак сі ма Баг да но ві ча.

На тат нік з аў то гра фа мі паў стан цаў 1863 го да.
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Матэрыялы падрыхтавала 

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.


