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Хто ста не 
ме цэ на там 
для кніг?..

— Гэ та вы дан не — цу доў-
ны прык лад су мес най пра цы 
ву чо ных, кар то гра фаў, ар-
хі віс таў, — ка жа стар шы ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 

ма ё мас ці Анд рэй ГА ЕЎ, — 
гэ та вы нік дзе ся ці га до вай 
пра цы. Ат лас поў на ад люст-
роў вае гіс то рыю кра і ны ад 
ста ра жыт на сці да на шых 
дзён, па каз вае мес ца бе-
ла ру саў ся род еў ра пей скіх 
на ро даў. Над звы чай трап на 
са бра ны пад ад ной вок лад-
кай роз ныя кар ты — не ка-
то рыя з іх бы лі на дру ка ва ны 
ўпер шы ню... Ка лі пе ра горт-
ва еш ста рон кі ат ла са, па-
глыб ля еш ся ў той за гад ка-
вы свет, які быў скла дзе ны з 
мност ва па дзей, не ча ка ных 
ад крыц цяў і міль ё наў най ці-
ка вей шых, але ча сам вель-
мі тра гіч ных лё саў на шых 
прод каў.

Пер шы том па ба чыў свет 
у 2009 го дзе. У ім асвят ля-
ец ца час ад з'яў лен ня пер-
ша быт на га ча ла ве ка на 
на шых зем лях і да ся рэ-
дзі ны ХVІ ста год дзя, ка лі ў 
1569 го дзе на шы зем лі бы лі 
ўклю ча ны ў склад Рэ чы Па-
спа лі тай.

Ма тэ ры я лы гэ та га то ма 
ад люст роў ва юць так са ма 
гіс то рыю ўсёй ус ход не еў-
ра пей скай пра сто ры. У яго 
ўклю ча ны кар ты асоб ных 
рэ гі ё наў, пла ны га ра доў, 
схе мы ва ен ных су тык нен-
няў. Зме шча на там і буй-
на маш таб ная Ге не раль ная 
кар та, рэ пра дук цыі ста ра-
даў ніх кар таў.

Дру гі том быў вы пу шча-
ны ў 2012 го дзе і цал кам 
пры све ча ны та му ча су, ка-

лі на шы зем лі ўва хо дзі лі ў 
склад Рэ чы Па спа лі тай — 
аж да пе ры я ду яе знік нен ня 
з кар ты све ту ў кан цы ХVІІІ 
ста год дзя.

У кні зе ад люст ра ва ны 
ва ен на-па лі тыч ныя па дзеі, 
эка на міч ныя, рэ лі гій ныя і 
куль тур ныя пра цэ сы, якія 
ад бы ва лі ся на на шых зем-
лях. У не ка то рых вы пад ках 
яны па ка за ны ў кан тэкс це 
ўся го ўсход не еў ра пей ска га 
рэ гі ё на. Прад стаў ле ны так-
са ма пла ны га ра доў і схе-
мы са мых важ ных біт ваў. 
Да паў ня юць вы дан не рэ-
пра дук цыі ста ра даў ніх кар-
таў, ство ра ных у Рэ чы Па-
спа лі тай і кра і нах За ход няй 
Еў ро пы, на якіх вы яў ле на 
тэ ры то рыя Бе ла ру сі.

Вя лі кая коль касць на се-
ле ных пунк таў, што згад-
ва лі ся ў кры ні цах, бы лі па-
ка за ны ўпер шы ню. Акра мя 
іх, на Ге не раль най кар це 
аба зна ча ны і ме жы ма ёнт-
каў, а ў па ка заль ні ку — іх 
пры на леж насць кан крэт ным 
ула даль ні кам на пя рэ дад ні 
пер ша га па дзе лу Рэ чы Па-
спа лі тай у 1772 го дзе. Так-
са ма пры во дзіц ца пад ра бяз-
ная ін фар ма цыя пра раз мя-
шчэн не кас цё лаў, цэрк ваў, 
ма нас ты роў з ука зан нем іх 
коль кас ці ў пэў ным на се ле-
ным пунк це.

Трэ ці том «Вя лі ка га гіс-
та рыч на га ат ла са Бе ла ру сі» 
быў вы да дзе ны ў 2015 го-
дзе і пры све ча ны та му пе-
ры я ду, ка лі бе ла рус кія зем лі 
ўва хо дзі лі ў склад Ра сій скай 
Ім пе рыі. Тэ ма тыч на раз дзе-
лы ат ла са да юць уяў лен не 
пра роз ныя ба кі гэ та га пе-

ры я ду. Шэ раг кар таў пры-
све ча ны ад мі ніст ра цый-
на-тэ ры та ры яль ным пе ра-
бу до вам на гэ тых зем лях, 
са цы яль на-эка на міч на му 
раз віц цю і ду хоў на-куль тур-
на му жыц цю гра мад ства. 
Асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец-
ца гра мад ска-па лі тыч на му 
жыц цю і на цы я наль на му 
ру ху, якія ства ры лі ўмо вы 
для ўзнік нен ня ў да лей шым 
бе ла рус кай дзяр жа вы. Пад-
бор ка рэ пра дук цый кар таў 
і пла наў, скла дзе ных у той 
час у асноў ным ра сій скі мі 
кар то гра фа мі, ад люст роў-
вае пра цэс кар та гра фіч на га 
за сва ен ня бе ла рус кіх зем-
ляў но вай ула дай. На эт на-
гра фіч ных кар тах та го ча су 
ўпер шы ню бы ла аб ма ля ва-
на тэ ры то рыя бе ла рус ка га 
эт на су.

У якас ці да дат ку да Ге-
не раль най кар ты пры ве дзе-
ны агуль ны спіс на се ле ных 
пунк таў бе ла рус кіх гу бер-
няў па чат ку ХХ ста год дзя, 
ство ра ных па гіс та рыч ных 
кры ні цах з пры вяз кай да 
гэ тай кар ты і су час на га ад-
мі ніст ра цый на га па дзе лу 
Бе ла ру сі.

Чац вёр ты том, вы да дзе-
ны ў 2018 го дзе, ад люст-
роў вае пе ры яд ад Лю таў-
скай рэ ва лю цыі 1917 го да 
да на шых дзён. У ім па ка-
за ны ва ен ныя і рэ ва лю цый-
ныя па дзеі, гра мад ска-па лі-
тыч ныя, ад мі ніст ра цый ныя 

зме ны, што ад бы ва лі ся на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, са цы-
яль на-эка на міч ныя, рэ лі гій-
ныя і куль тур ныя пра цэ сы, 
а так са ма ін шыя ас пек ты 
ста наў лен ня Бе ла ру сі як 
ак тыў на га дзея ча між на род-
ных ад но сін.

— Я ўпэў не ны, што ча-
ты ры та мы «Вя лі ка га гіс та-
рыч на га ат ла са Бе ла ру сі» з 
за да валь нен нем за хо чуць 
атры маць у свае фон ды 
най буй ней шыя біб лі я тэ кі 
све ту, — мяр куе ды рэк тар 

На цы я наль най біб лі я тэ кі 

Ра ман МА ТУЛЬ СКІ. — Та-
му што ў іх ад люст ра ва ны 
не толь кі Бе ла русь і яе гіс-
то рыя, але і гіс то рыя Еў ро-
пы, раз віц ця дзяр жаў нас ці, 
роз ных па лі тыч ных са юзаў. 
Гэ та гіс то рыя та го, як на ша 
кра і на жы ла стагоддзямі, 
пры чым жы ла год на!.. Як 
член шмат лі кіх ка мі сій, якія 
ацэнь ва юць кні гі — з па лі-
гра фіч на га пунк ту гле джан-
ня, ад нос на змес ту, — я 
ўпэў не ны, што вы дан не ча-
кае лёс пе ра мож цы і яно не 
раз бу дзе ся род лаў рэ а таў 
роз ных кон кур саў. Бо ана-
ла гаў та кіх збор ні каў ня ма 
ў све це. Вар та ад зна чыць і 
тое, што гэ та не па да рун ка-
вае вы дан не — хоць бу дзе 
гля дзец ца вы дат на на лю-
бой па лі цы. Але га лоў нае — 
гэ та змест. Я ўпэў не ны, што 
вы дан не бу дзе чы тац ца і бу-
дзе за чы та нае да дзі рак.

Ці прос ты ён, шлях кні гі да чы та ча? А так са ма 

шлях аў та ра да яго ўлас на га вы дан ня? Гэ та да ро га 

кры ху даў жэй шая, чым мо жа па да вац ца на пер шы 

по гляд.

На го дай для сён няш няй пуб лі ка цыі ста ла на ві на, якую 
па ба чы ла ў са цы яль ных сет ках ад ра зу трох (!) сяб роў-пісь-
мен ні каў з Укра і ны. І не тое каб вель мі шмат з які мі аў та ра мі 
з Укра і ны я сяб ра ва ла — та му та кі збег на він (апя рэ джу 
апо вед, доб рых на він) мя не ўра зіў. Дык вось, кні гі гэ тых 
пісь мен ні каў і паэ таў, як і мно гіх ін шых іх су ай чын ні каў, бы лі 
ўхва ле ныя на за куп ку для цэнт ра лі за ва най укра ін скай біб-
лі я тэч най сіс тэ мы. Хтось ці з гэ тых аў та раў да во лі вя до мы 
ў ме жах сва ёй кра і ны. Ін шыя ж — зу сім ма ла дыя твор цы, 
якія па спе лі вы даць толь кі пер шую ўлас ную кні гу. І вось іх 
ужо рэ ка мен да ва лі для біб лі я тэч ных фон даў! Вы ба рам тво-
раў зай ма ла ся спе цы яль ная экс перт ная ра да, якая аб ра ла 
741 кні гу, і вы дзе лі ла для гэ тай мэ ты 120 міль ё наў укра ін скіх 
грыў няў (9 міль ё наў 107 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў).

Ду маю, гэ та над звы чай доб ры крок. Па-пер шае, без-
умоў на ж, кож на му аў та ру над звы чай пры ем ная та кая 
ўва га. Гэ та і вель мі доб ры сро дак па пу ля ры за цыі: у тых 
мяс ці нах, дзе ра ней бы ло ма ла шан цаў на тое, што пра 
аў та ра хтось ці да ве да ец ца, ця пер у біб лі я тэ ках мо гуць 
з'я віц ца яго кні гі. Па-дру гое, і ў нас сён ня шмат ка жуць пра 
не са мы прос ты час жыц ця біб лі я тэк: іх на вед ва юць усё ра-
дзей і ўсё мен шая коль касць чы та чоў. Мо жа, пры чы на тут 
не толь кі ў раз віц ці тэх на ло гій, але і ў тым, што біб лі я тэ кі 
не над та па спя ва юць не тое што за ча сам, але хоць бы за 
но вы мі аў та ра мі і кні га мі?.. Без умоў на, та кі крок на шых 
су се дзяў бу дзе ка рыс ны для пад тры ман ня іх  біб лі я тэч най 
сіс тэ мы. Мяр кую, мно гія па ду ма юць пра тое, каб зноў за ві-
таць у біб лі я тэ кі, ка лі да ве да юц ца, што ту ды па сту пі лі кні гі 
са мых су час ных, са мых ак ту аль ных аў та раў.

Што ж ма ем 
мы? У ад но сі нах 
«аў тар — біб лі-
я тэ ка» іс нуе да-
во лі ня прос тая 
схе ма. Ка лі пісь-
мен нік ці па эт хо-
ча, каб яго твор 
па ба чыў свет, 
адзін са спо са-
баў — са мо му 
атры маць за яў кі 

ад біб лі я тэк, якія га то вы бы лі б на быць яго кні гі. Гэ та зна-
чыць, што аў тар, цал кам маг чы ма яшчэ зу сім не вя до мы, 
па ві нен за ві таць да доб ра га ту зі на ды рэк та раў біб лі я тэк 
і вы ка рыс таць усю сваю ха рыз му і аба ян не, спра бу ю чы 
да вес ці, што ім са праў ды трэ ба даць зго ду на на быц цё 
яго бу ду чай кні гі. На ту раль на, якая гэ та кні га, біб лі я тэ кар і 
ды рэк тар па куль не ўяў ля юць — бо раз мо ва вя дзец ца пра 
бу ду чы ню, а на да дзе ным эта пе твор яшчэ не вый шаў...

«Каб вы даць кні гу пэў на га аў та ра, мы па він ны ба чыць 
перс пек ты ву яе рэа лі за цыі, — ка жа ды рэк тар вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» Алесь БА ДАК. — Гэ та мо гуць 
быць за ка зы біб лі я тэк, сет кі «Бел кні га», пры ват ных кні-
гар няў. У лю бым ра зе кні га па він на быць за па тра ба ва най. 
Аў тар мо жа даць нам ад ра сы біб лі я тэк, га то вых атры маць 
яго вы дан не, а з біб лі я тэ ка ра мі мы звя жам ся са мі».

Мяр кую, што да лё ка не ў кож на га аў та ра зной дуц ца 
ма раль ныя сі лы, каб вы пра віц ца ў та кі па ход па біб лі я-
тэ ках. А ў ін шых вы пад ках да во лі ма ла шан цаў, што яго 
вы дан ні з'я вяц ца на па лі цах пуб ліч ных чы таль няў. Та кое 
вось за мкнё нае ко ла.

Я вель мі ра ду ю ся за сва іх укра ін скіх сяб роў, ка лі чую 
доб рыя на ві ны пра іх лі та ра тур ную сфе ру. Рэ гу ляр на хтось-
ці пе ра ма гае ў пэў ных кон кур сах — і атрым лі вае маг чы-
масць вы даць пер шую (ці не пер шую) улас ную кні гу. Вель мі 
важ на і тое, што кні гі ва Укра і не вы зва ле ны ад па да тку на 
да баў ле ную вар тасць. Апош няе іс тот на спра шчае жыц цё 
іх вы даў цам і агу лам ума цоў вае кніж ны ры нак, да дае маг-
чы мас цяў па леп шыць якасць вы пу шча ных твораў.

Ка лі вяр нуц ца да Бе ла ру сі, то згад ва юц ца ба га тыя кніж-
ныя збо ры Ра дзі ві лаў, Са пе гаў, Па ске ві чаў, Храп то ві чаў, 
Агін скіх і мно гіх ін шых вы дат ных ро даў, якія іс на ва лі на 
на шых зем лях ра ней. Біб лі я тэ кі зай ма лі свае па чэс ныя, 
да во лі пра стор ныя мес цы ў па ла цах. У паз ней шыя ча сы 
лі ха лец цяў кні га збо ры вы во зі лі ся во ра га мі за ме жы краі-
ны як ба га тыя, жа да ныя тра феі... Бу дзем жа па мя таць і 
ад наў ляць слаў ную тра ды цыю біб лі я тэк.

Фа лі ян тыФа лі ян ты

«Вя лі кі гіс та рыч ны ат лас» — уні каль ны збор кар-

таў, якія скла да лі ся ра зам ця гам дзе ся ці га доў 

і ўрэш це тра пі лі пад вок лад ку ча ты рох том ні ка. 

У асно ву пе ры я ды за цыі па кла дзе ны лё са вы зна-

чаль ныя эта пы раз віц ця на ша га на ро да. Пра ца вы-

ка на на Дзяр жаў ным ка мі тэ там па ма ё мас ці, у пры-

ват нас ці, фі лі ялам «Бел кар та гра фія», пры ўдзе ле 

спе цы я ліс таў На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла-

ру сі, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, Бе ла-

рус ка га на ву ко ва-да след ча га цэнт ра элект рон най 

да ку мен та цыі.

ГОД НАЯ ГІС ТО РЫЯ НА КАР ТАХ
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Знай сці пад бор ку ста рых фо та-

не га ты ваў... Па знаць на іх сваю 

мяс цо васць... За няц ца по шу кам 

аў та ра, рас пы таць мяс цо вых жы-

ха роў і на рэш це ад крыць важ нае 

імя... 7 снеж ня ў На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зеі ўра чыс та ад-

кры ец ца вы стаў ка «Са ва Сіў ко 

(1888—1978). Фа то граф Люб чан-

ска га краю. Да 130-год дзя з дня 

на ра джэн ня».

Экс па зі цыя ўпер шы ню прад ста віць 
твор чую спад чы ну вяс ко ва га фа то-
гра фа Са вы Ула дзі мі ра ві ча Сіў ко, які 
на ра дзіў ся ў вёс цы Сен на ка ля мяс-
тэч ка Люб ча і пра ца ваў у гэ тым рэ гі ё-
не больш за 30 га доў. Прад стаў ле ныя 
ма тэ ры я лы з'яў ля юц ца ўні каль най 
скарб ні цай ві зу аль най ін фар ма цыі 
пра паў ся дзён нае жыц цё бе ла ру саў-
«за ход ні каў» у скла да ную эпо ху пе ра-
мен — 20—50-я га ды ХХ ста год дзя.

Паў та ра го да та му ў фон ды му зея 
тра пі лі два не вя лі кія ча ма дан чы кі са 
ста ры мі шкля ны мі плас цін ка мі між ва-
ен на га ча су. Але ні аў тар, ні дак лад ныя 

мес цы на фо та здым ках на той час не 
бы лі вя до мыя. Ураж ваў сам факт іс на-
ван ня та кой шмат лі кай ка лек цыі. За ха-
ва ла ся 582 (а сён ня іх коль касць скла-
ла 1027!) крох кія шкля ныя не га ты вы. 
І гэ та пас ля ўсіх ка та кліз маў ХХ ста-
год дзя! Му зей шчы кі па ча лі пра цу па 
по шу ку аў та ра «ар хі ва ста год дзя».

Вы стаў ка рас ка жа пра гіс то рыю 
гэ та га най ці ка вей ша га по шу ку, а 
так са ма прад ста віць но выя зна ход кі, 
што паў ста лі пад час му зей ных экс-
пе ды цый дзя ку ю чы зем ля кам фа то-
гра фа — жы ха рам мяс тэч ка Люб ча, 
вё сак Ку піск, Сен на, адзін з якіх — 
98-га до вы жы хар вёс кі Нянь ка ва Іван 
Іг наць е віч Ка мар — ус пом ніў імя аў-
та ра фа та гра фій Са вы Ула дзі мі ра ві ча 
Сіў ко.

У экс па зі цыі бу дуць прад стаў ле ны 
170 фа та гра фій Са вы Сіў ко. Боль-
шасць з іх — гэ та са праўд ныя жэ ла-
ці на-ся рэб ра ныя фо та ад біт кі, на дру-
ка ва ныя з ары гі наль ных фо та не га ты-
ваў ме та дам кан такт на га фо та дру ку 
су час ным фо та мас та ком Аль бер там 
Цэ ха но ві чам. Усю ка лек цыю цал кам 

мож на бу дзе па ба чыць на ад ным з ма-
ні то раў, уста ляваных у вы ста вач най 
за ле.

Шмат кра наль ных гіс то рый аб та-
га час ным жыц ці па чу лі на ву ко выя су-
пра цоў ні кі му зея пад час ванд ро вак 
па Люб чан скім краі. Маг чы масць вы-
слу хаць гэ тыя аса біс тыя гіс то рыі «з 
пер шых вус наў» атры ма юць усе на-
вед валь ні кі вы стаў кі.

Ся род зной дзе ных на пад да шы рэ-
чаў фа то гра фа бы ла ад на ўні каль ная — 
ма ля ва ны фа та гра фіч ны эк ран, на фо-
не яко га ў 1930-я га ды ра біў парт рэ тныя 
фо та здым кі аў тар. Ад рэ стаў ра ва ны на 
срод кі гран та Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь мас та ком-рэ стаў ра та рам му-
зея Юлі яй Дра нец. Ён бу дзе ад ным з 
клю ча вых экс па на таў вы стаў кі.

Па ма тэ ры я лах му зей ных экс пе ды-
цый ад мыс ло ва для гэ та га вы ста вач-
на га пра ек та бы ла ство ра на ка рот ка-
мет раж ная ві дэа ін ста ля цыя (рэ жы сёр, 
аў тар сцэ на рыя і апе ра тар Анд рэй 
Васк ра сен скі). Стуж ка бу дзе дэ ман-
стра вац ца ў пра сто ры вы ста вач най 
за лы ў рэ жы ме нон-стоп.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Матэрыялы падрыхтавала Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ЧА МА ДАН ЧЫК 
СА ШКЛЯ НЫ МІ ПЛАС ЦІН КА МІ


