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ГIС ТО РЫЯ
Доў гi час у Бе ла ру сi ар хiў ныя 

ўста но вы не кам плек та ва лi ся 

аса бiс ты мi ар хi ва мi, унi каль ныя 

да ку мен ты, фа та гра фii, ру ка пi-

сы, рэд кiя вы дан нi, што за хоў-

ва лi ся ў пры ват ных ула дан нях, 

маг лi гi нуць. Шмат ру ка пi саў ля-

жа ла ў ша фах лi та ра тур на-мас-

тац кiх ча со пi саў i га зет. Ша фы 

бяс кон ца па паў ня лi ся i паў ста ла 

пы тан не, што з гэ тым ра бiць, бо 

та кiя збо ры нель га бы ло ад нес цi 

да афi цый ных да ку мен таў, але 

ж яны ме лi каш тоў насць — так 

i з'я вi ла ся дум ка аб ства рэн нi 

спе цы я лi за ва на га ар хi ва. 9 чэр-

ве ня 1960 го да та кая ўста но ва 

бы ла ство ра на па ста но вай Са-

ве та Мi нiст раў БССР.

У гэ тым жа го дзе ў ме жах 

уза е ма аб ме ну да ку мен та мi па-

мiж на цы я наль ны мi рэс пуб лi ка мi 

ў Бе ла русь па сту пi ла част ка ар-

хiў ных да ку мен таў Бе ла рус ка га 

му зея iмя Iва на Луц ке вi ча, ство-

ра на га ка лiсь цi ў Вiль нi. Дзя ку ю-

чы ста ран ням бра тоў Луц ке вi чаў 

бы лi за ха ва ны вель мi знач ныя 

част кi аса бiс тых ар хi ваў Цёт кi, 

Та раш ке вi ча, Лас тоў ска га, Жаў-

ры да, асоб ныя ру ка пi сы Ку па-

лы i Ко ла са, Бя ду лi, Кан стан цыi 

Буй ло i мно гiх iн шых. На вя лi кi 

жаль, гэ ты му зей быў лiк вi да ва-

ны ў 1945 го дзе, а яго ар хiў ныя 

фон ды па дзе ле ны, част ка з iх 

за ста ла ся ў Лiт ве.

Па ча ло ся вы яў лен не кры нiц 

кам плек та ван ня да ку мен та мi 

аса бiс та га па хо джан ня. Ар хi-

вiс ты шу ка лi спад чын нi каў, хто 

мог ва ло даць та кi мi да ку мен-

та мi, пра ца ваць не па срэд на з 

са мi мi фон даст ва раль нi ка мi — 

ста рэй шы мi пiсь мен нi ка мi, 

кам па зi та ра мi, мас та ка мi. Але 

лю дзi га то вы бы лi пе ра да ваць 

не толь кi да ку мен ты, але i рэ-

чы. На той час твор чых му зе яў 

бы ло ня шмат. I ар хi вiс ты ўзя лi 

на ся бе аба вя зак збi раць i рэ-

чы, якiя на ле жа лi вя до мым, 

вы дат ным асо бам i ў бу ду чым 

маг лi б да поў нiць, упры го жыць 

лю бую му зей ную ка лек цыю. У 

1976 го дзе бы ла пры ня та па-

ста но ва Са ве та мi нiст раў, пад-

ма ца ва ная ра шэн нем ЦК КПБ 

(па ўспа мi нах ста рэй шых су пра-

цоў нi каў, сам Пётр Ма шэ раў да 

гэ та га пры чы нiў ся), па ства рэн нi 

ар хi ва-му зея. На ват бы ла за ду-

ма па да браць у го ра дзе бу ды-

нак з вы ста вач ны мi за ла мi, але 

яна не рэа лi за ва ная i да гэ туль. 

Уста но ва так i за ста ла ся му зе-

ем-схо вi шчам, але яе скар бы 

за па тра ба ва ныя. На прык лад, 

у БДАМЛМ за хоў ва юц ца аса-

бiс тыя фон ды мас та коў, эс кi зы 

для мно гiх вя до мых кар цiн. Так, 

са ма ра бо та Вол ка ва «Мiнск. 

3 лi пе ня 1944 го да» зна хо дзiц-

ца ў экс па зi цыi На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея, а эс кi зы дэ-

та ляў, ге ро яў кар цi ны i да ку мен-

ты мас та ка збе ра гае Бе ла рус кi 

дзяр жаў ны ар хiў-му зей лi та ра-

ту ры i мас тац тва. Дзя ку ю чы ко-

пi ям i му ля жам, зроб ле ным на 

асно ве за ха ва ных тут скар баў, 

мно гiя му зеi (у тым лi ку края-

знаў чыя, школь ныя) мо гуць па-

паў няць свае экс па зi цыi, ства-

раць ча со выя вы стаў кi.

НЕ КРА НУ ТАЯ 
СПАД ЧЫ НА?

— По шук i збi ран не каш-

тоў ных да ку мен таў нi ко лi не 

спы ня ец ца?

— Мы пра цу ем з да ку мен та-

мi, якiя да нас па сту па юць, вы-

ву ча ем ад ра сы на кан вер тах ка-

рэс пан дэн таў, чы та ем ус па мi ны, 

га зет ныя пуб лi ка цыi, су стра ка-

ем ся з людзь мi, якiя бы лi зна ё-

мыя з дзея ча мi лi та ра ту ры i мас-

тац тва, мо гуць даць нам ад рас 

пэў най кры нi цы, — рас каз вае 

ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ар хi ва-му зея Ган на 

ЗА ПАР ТЫ КА. — I гэ тыя по шу кi 

не толь кi ў ме жах Бе ла ру сi. Сён-

ня мно га фон даў, якiя ство ра ны 

дзя ку ю чы за ха ва ным аса бiс тым 

ар хi вам, са бра ным, па сут нас цi, 

з усiх рэс пуб лiк бы ло га СССР. 

Яшчэ ў 70—80-я га ды ар хi вiс ты 

мно га па да рож нi ча лi, пе ра пiс ва-

лi ся, атрым лi ва лi да ку мен ты. З 

Яра слаў ля пры вез лi рэ чы i ар хiў 

сям'i Баг да но вi ча, з Са ра та ва — 

ар хiў Язэ па Ды лы, з Таш кен-

та — Сця па на Лi ха дзi еў ска га, 

з Маск вы — Ада ма Ба ба рэ кi, 

Аляк сея Каў кi, Ла ры сы Аляк се-

е вай. З Санкт-Пе цяр бур га па-

сту пiў унi каль ны, адзiн з са мых 

вя лi кiх, ар хiў Лу ка ша Бэн дэ, дзе 

ёсць улас ныя ру ка пi сы, фа та-

гра фii i аса бiс тыя да ку мен ты 

i цэ лая ка лек цыя са бра ных iм 

да ку мен таў дзея чаў лi та ра ту-

ры i мас тац тва ад ся рэ дзi ны 

ХIХ ста год дзя да 1940-х гадоў. 

Там ёсць ко пii i шмат ары гi на-

лаў, ру ка пi сы Мак сi ма Га рэц-

ка га, Паў лю ка Тру са, Ар ка дзя 

Ку ля шо ва i мно гiх iн шых. З Лат-

вii прый шлi ар хi вы паэ та Пят ра 

Са ко ла, з Поль шчы — Сак ра та 

Яно вi ча, Юрыя Ту рон ка. Бы лi па-

ступ лен нi з Вя лi ка бры та нii, Злу-

ча ных Шта таў, Аў стра лii. Трэ ба 

вы ка заць удзяч насць усiм, хто 

нам да па ма гае кам плек та ваць 

фон ды, — Вi таў ту Кi пе лю, Ян ку 

За пруд нi ку, Ада му Маль дзi су.

— Дзя ку ю чы ар хi ву мож на 

ўба чыць тво ры пiсь мен нi каў, 

не кра ну тыя цэн зу рай. Цi моц-

на яны мо гуць роз нiц ца ад та-

го, што бы ло на дру ка ва на?

— Та кiм узо рам не су па-

дзен ня мо жа быць, на прык лад 

«Эпитафия без елея. Страницы 

воспоминаний партизана» лi та-

ра ту раз наў ца На ву ма Пер кi на. 

У свой час ус па мi ны дру ка ва лi-

ся, але бы лi моц на ад цэн зу ра ва-

ныя, ары гi нал вель мi па цяр пеў. 

У 2013 го дзе з на ша га ар хi ва 

ўзя ты ары гi нал ру ка пi су i вы да-

дзе ны. У збор нi ку «Над хва ля мi 

Се раб ран кi», якi пад рых та ва-

ны дзя ку ю чы аса бiс та му ар хi ву 

Iва на Ко зе ла, не ка то рыя з яго 

п'ес мож на па ба чыць упер шы-

ню. Iн сты тут лi та ра ту ры пры 

пад рых тоў цы збо ру тво раў аба-

вяз ко ва пра цуе ў ар хi ве. Важ на 

пра са чыць тэкс та ла гiч ныя зме-

ны, аба зна чыць у ка мен та ры ях, 

гэта не аб ход на для спа сцi жэн ня 

твор чай ла ба ра то рыi пiсь мен нi-

ка. За раз су пра цоў нi кi Iн сты ту та 

лi та ра ту ры пра цу юць з фон дам 

Ян кi Бры ля, ра ней та кая ра бота 

вя ла ся з фон да мi Iва на Ша мя кi-

на, Iва на На ву мен кi, Iва на Ме-

ле жа.

— На якi час яшчэ да след-

чы кам хо пiць ра бо ты з ар хiў-

ны мi да ку мен та мi? Якiя тэ мы 

на огул не рас кры тыя?

— Ка лi я прый шла ў ар хiў на 

ра бо ту ад ра зу пас ля ву чо бы ва 

ўнi вер сi тэ це, ад чу ла, як ма ла 

мы ве да ем пра на шу лi та ра ту-

ру. На коль кi яна бы ла «шмат-

на се ле ная»! Мы ме лi не толь кi 

ма гут ны лес, але i пад ле сак, якi 

не па спеў рэа лi за ваць свае маг-

чы мас цi, та лент. Ад ным аў та-

рам пе ра шко дзi лi рэ прэ сii, дру-

гiм — вай на. Ка лi Ян ка Брыль 

га ва рыў, што ў яго бы ло па свед-

чан не пiсь мен нi ка пад ну ма рам 

6, ад гэ та га ста на вi ла ся кры ху 

жах лi ва. Цi хто за дум ваў ся, ча-

му пiсь мен нi каў бы ло так ма ла ў 

пас ля ва ен ны час? Ка лi мне трэ-

ба бы ло за глыб ляц ца ў праб ле-

мы кам плек та ван ня, чы таць да-

вед нi кi i бяс кон ца ўдак лад няць 

бiя гра фiч ныя звест кi, я рап там 

за ўва жы ла, што мно гiя пiсь мен-

нi кi апы ну лi ся на но ва бу доў лях 

Сi бi ры, Да лё ка га Ус ходу, Поў на-

чы. Мно гiя з iх не бы лi ўзноў ле ны 

ў член стве Са ю за пiсь мен нi каў, 

хоць у тыя ча сы гэ та бы ло вы-

зна чаль ным, але ар хi вiс ты ста-

ра лi ся як ма га бо лей за ха ваць, 

наш му зей-ар хiў кам плек та ваў-

ся i та кi мi фон да мi. Пра мно гiх 

асоб ста лi ўспа мi наць толь кi ў 

кан цы 80—90-х га доў. Сён ня iх 

iм ёны вя до мыя. Iх фон ды ёсць 

у нас, яны за па тра ба ва ныя да-

след чы ка мi, ты мi, хто вы ву чае 

гiс то рыю лi та ра ту ры, пра цуе ў 

ака дэ мiч ных iн сты ту тах, на ка-

фед рах гу ма нi тар ных ВНУ, 

края знаў ца мi. Сту дэн ты пi шуць 

кур са выя i дып лом ныя на ба зе 

да ку мен таў, якiя за хоў ва юць 

фон ды.

Сён ня мож на раз гля даць 

мно гiя праб ле мы i пад iн шы-

мi ра кур са мi. Трэ ба вы ву чаць 

у комп лек се ўлас на гiс то рыю, 

паў ся дзён насць, жыц цё гра мад-

ства на пэў ным ад рэз ку ча су, 

кан крэт ную асо бу пiсь мен нi ка. 

А гэта i ёсць уплы вы на лi та ра-

ту ру, на жан ры, на сю жэ ты i г. д. 

Ка лi пач нём ства раць сваю эн-

цык ла пе дыю лё саў, раз гор ну-

тых, па на рам ных да сле да ван-

няў, мы змо жам за цi ка вiць i 

су час на га чы та ча, i на ступ ныя 

па ка лен нi на шай лi та ра ту рай. 

Яна вель мi ба га тая. Да сле да-

ван нi па вiн ны быць су час ныя, 

з улi кам тых да ку мен таў, якiя 

сён ня ад кры тыя. Лi та ра ту ра 

ста но вiц ца iн шай, але тое, што 

бы ло ў на шай гiс то рыi, мы па-

вiн ны вы ву чаць: вы да ваць кнi гi, 

збо ры тво раў, каб не за бы ваць, 

не раз ры ваць гэ тыя пе ры я ды, 

па ка лен нi.

— Але раз рыў ад быў ся. 

Кнi гi знi шча лi ся, ча со пi сы i 

вы дан нi за бi ра лi з бiб лi я тэк. 

Мно гiя асо бы прос та не па спе-

лi вы даць свае тво ры. Пэў ны 

час мы не ве да лi пра iс на ван-

не не ка то рых пiсь мен нi каў, 

пэў най лi та ра ту ры. Што сён ня 

ро бiц ца для та го, каб лiк вi да-

ваць пра бе лы?

— У двух та мах, якiя пад-

рых та ва лi су пра цоў нi кi ар хi ва, 

пры све ча ных Ада му Ба ба рэ ку, 

вя лi кая коль касць ру ка пi саў 

апуб лi ка ва на ўпер шы ню. Гэ та 

вы дат ны лi та ра тур ны кры тык, 

фi ло саф, па эт. Ён тлу ма чыў су-

час на му чы та чу тво ры Кузь мы 

Чор на га, Язэ па Пу шчы, Ула-

дзi мi ра Ду боў кi, да но сiў на цы-

я наль ную iдэй ную знач насць. 

Да та го, як яго аса бiс ты ар хiў 

па сту пiў да нас, рэд кiя лю дзi 

маг лi ба чыць цi мер ка ваць, што 

за ха ва лi ся пра цы — не толь кi 

тыя, што вый шлi ва «Уз вы шшы» 

цi «Ма лад ня ку», але i тое, ча го 

кры тык не змог апуб лi ка ваць, 

пра што толь кi ма рыў. Гэ та i тыя 

тэкс ты, якiя бы лi на пi са ны iм у 

вы сыл цы ў 1930-я га ды, пе ра-

пiс ка.

У нас ла дзiц ца мно га вы ста-

вак. На эк скур сii пры хо дзяць 

сту дэн ты i школь нi кi. Пра кож ны 

з фон даў мож на ра бiць асоб ныя 

пе ра да чы. Мы рых ту ем збор нi кi. 

«Сцеж ка мi жыц ця» — ар хiў Паў-

лi ны Мя дзёл кi, вя до май дзя яч кi 

бе ла рус ка га ад ра джэн ня. Пад 

ад ной кнiж най вок лад кай так са-

ма мож на знай сцi цэ лы ар хiў ны 

збор Зось кi Ве рас, у свой час 

яго пе рад ала са ма пiсь мен нi ца з 

Вiль нi. У нас за ха ва лi ся вы дан нi 

20-х га доў з пра ца мi Усе ва ла да 

Iг на тоў ска га, дзя ку ю чы ча му мы 

змаг лi пад рых та ваць ад па вед ны 

збор нiк. Ра зам з су пра цоў нi ка мi 

Ака дэ мii му зы кi пра ца ва лi над 

кнi гай, у якой са бра ны ўспа мi ны 

пра Ана то ля Ба га ты ро ва i рэд-

кiя фа та гра фii i да ку мен ты, якiя 

бы лi пе ра да дзе ны ў ар хiў яго 

спад чын нi ка мi. На пад ста ве нот-

ных ру ка пi саў, якiя зна хо дзяц-

ца ў роз ных фон дах, вы да дзе ны 

«Тво ры бе ла рус кiх кам па зi та раў 

ХIХ—ХХ ста год дзяў».

— Су час ныя тэх на ло гii да па-

ма га юць вяр таць спадчыну?

— Так, мы пра цу ем з цэ лым 

све там. Ка лi вы яў ля ем да ку-

мен ты, якiя да ты чац ца жыц ця i 

дзей нас цi на шых пiсь мен нi каў, 

у дзяр жаў ным схо вi шчы iн шай 

кра i ны ста ра ем ся атры маць 

элект рон ныя ко пii. Ко пii мо гуць 

па сту паць i ад пры ват ных асоб. 

На прык лад, дзя ку ю чы сям'i сяб-

ра Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча Фла-

ры я на Ня ўваж на га, мы атры ма лi 

каш тоў ныя элект рон ныя ко пii. 

Але сён ня на 98 працэнтаў на-

ша пра ца звя за на з па пя ро вы мi 

да ку мен та мi. За раз раз бi ра ец-

ца агром нiс ты (да 100 ар хiў ных 

скры нак) фонд Ры го ра Ба ра ду-

лi на, апра ца ва ны фонд Ге на дзя 

Бу раў кi на. Раз бi ра ец ца ар хiў Нi-

ла Гi ле вi ча. Па сту па юць да нас 

ар хi вы мно гiх су час ных дзея-

чаў. Ся мён Бук чын пры хо дзiць 

да нас, мо жа рас ка заць ба га та 

цi ка вых гiс то рый, пра кан суль-

та ваць. Гэ та вель мi доб ра, ка лi 

мы мо жам пра ца ваць з са мiм 

фон даст ва раль нi кам. Пра ца з 

тра ды цый ны мi па пя ро вы мi да-

ку мен та мi яшчэ не хут ка сы дзе 

з ар хiў най прак ты кi.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ВI ЗI ТОЎ КА ЮБI ЛЯ РА
Сён ня гэ та ўста но ва з'яў ля ец ца са праўд най куль тур най 

скарб нi цай. За 60 га доў iс на ван ня Бе ла рус кi дзяр жаў ны 

ар хiў-му зей лi та ра ту ры i мас тац тва са браў больш 

за 520 фон даў i ка лек цый. Яны ство ра ны на асно ве 

аса бiс тых ар хi ваў вы дат ных асоб, а так са ма да ку мен таў 

твор чых са юзаў, вы да вец тваў, тэ ат раў, рэ дак цый ча со пi саў 

i га зет, Бе ла рус ка га му зея iмя Iва на Луц ке вi ча ў Вiль нi, 

кi на сту дыi «Бе ла русь фiльм», Бел дзярж фi лар мо нii, 

Бе ла рус кай ака дэ мii му зы кi i iн шых. На прык лад, тут мож на 

па пра ца ваць з аса бiс ты мi ар хi ва мi i збо ра мi пiсь мен нi каў 

Я. Ку па лы, Я. Ко ла са, А. Ада мо вi ча, М. Га рэц ка га, В. Бы ка ва, 

У. Ка рат ке вi ча, кам па зi та раў А. Ба га ты ро ва, Г. Ваг не ра, 

Я. Гле ба ва, В. За ла та ро ва, Ю. Се мя ня кi; ак цё раў i рэ жы сё раў 

Г. Абу хо вiч, А. Кiс та ва, А. Клi ма вай, Г. Ма ка ра вай, 

П. Мал ча на ва, Б. Пла то на ва, К. Сан нi ка ва, 

С. Ста ню ты, У. Ула да мiр ска га, Р. Ян коў ска га; 

спе ва коў Л. Алек санд роў скай, I. Ба ло цi на, С. Дру кер, 

М. За бэй ды-Су мiц ка га, Р. Мло дак; мас та коў i скульп та раў 

I. Ахрэм чы ка, В. Вол ка ва, А. Гле ба ва, А. Гру бэ, 

А. Каш ку рэ вi ча, А. Ма рык са, С. Се лi ха на ва, А. Ты чы ны 

i мно гiх iн шых.

Ар хiў-му зей за хоў вае ра ры тэ ты, да та ва ныя ХIХ — па чат кам 

ХХ ста год дзя. Гэ та ру ка пiс дру гой част кi «Бе ла рус ка га 

ар хi ва ста ра жыт ных гра мат», пад рых та ва ны I. Гры га ро вi чам 

(1825 год); ру ка пiс ная «Бе ла рус кая хрэс та ма тыя» 1889 го да, 

якую «са браў i ўла жыў Бра нi слаў Эпi мах-Шы пi ла»; 

за пiс ная кнiж ка сям'i Каст ра вiц кiх, у якой за хоў ва лi ся лiст кi 

з аў то гра фа мi паў стан цаў 1863 го да (спа чат ку яна на ле жа ла 

дзе ду, пас ля баць ку i на рэш це пiсь мен нi ку, мас та ку, 

гра мад ска му дзея чу Ка зi мi ру Каст ра вiц ка му — Ка ру сю 

Ка ган цу); бiя гра фiч ныя да ку мен ты Цёт кi; ру ка пiс ны ча со пiс 

бе ла рус кiх сту дэн таў-на ра да воль цаў «Го ман» (1884); лiст 

М. Ша га ла свай му на стаў нi ку Ю. Пэ ну з Па ры жа (1927—1928) 

i iн шыя да ку мен ты. Ся род мно гiх унi каль ных кнiг i вы дан няў, 

якiя за хоў вае ар хiў-му зей — га зе ты «На ша до ля», «На ша 

нi ва», «Воль ная Бе ла русь», «Звон»; ча со пi сы «Ма лад няк», 

«Уз вы шша»; ста ра вер ская пе ра дру коў ка Псал ты ра 

1645 го да, вы ка на ная ў 1849 го дзе, во сем вы дан няў 

(па чы на ю чы з 1898 го да) паэ мы «Та рас на Пар на се», пер шыя 

вы дан нi тво раў М. Баг да но вi ча, Я. Ку па лы, Я. Ко ла са, 

кнi гi В. Лас тоў ска га, Я. Лё сi ка i мно гiя iн шыя.

У му зей ным фон дзе ка ля ты ся чы прад ме таў дзея чаў 

лi та ра ту ры, куль ту ры, мас тац тва: ва зы, кар цi ны, 

фа ле рыс ты ка (уз на га ро ды), строi, якiя на ле жа лi вы ка наў цам 

на род ных пе сень, тут на бя рэц ца цэ лая ка лек цыя дру кар скiх 

ма шы нак i га дзiн нi каў, за хоў ва юц ца му зыч ныя iн стру мен ты 

В. Яфi ма ва, М. Шнэй дэр ма на, В. Ско ра ба га та ва.

Ад ным з най буй ней шых схо вi шчаў да ку мен таль ных кры нiц 

па гiс то рыi лi та ра ту ры, вы яў лен ча га мас тац тва, тэ ат ра 

i му зы кi Бе ла ру сi ка рыс та юц ца ай чын ныя i за меж ныя 

да след чы кi. БДАМЛМ су пра цоў нi чае з мно гi мi бе ла рус кi мi 

i за меж ны мi ўста но ва мi, удзель нi чае ў рэс пуб лi кан скiх 

i мiж на род ных кан фе рэн цы ях, вы дае да ку мен таль ныя 

збор нi кi.

Эт на скар бон каЭт на скар бон ка

Як за зiр нуць у ру ка пi сы кла сi каў?

6 2 чэрвеня 2020 г.

Прай сцi ся па гу берн скiм го ра дзе цi па глы бiц ца 

ў ста ра жыт ную гiс то рыю, да ве дац ца, ку ды збо-

чыць з «на гу ля ных» марш ру таў», каб знай сцi 

цi ка выя аб' ек ты, за пла на ваць бу ду чыя па да рож-

жы i па зна ё мiц ца з да свед ча ны мi гiс то ры ка мi, 

края знаў ца мi мож на бы ло пад час се рыi ан ты-

кры зiс ных вiр ту аль ных zoom-ванд ро вак «Га ра-

ды Бе ла ру сi ва чы ма мяс цо вых эк скур са во даў», 

якi прай шоў у ме жах аду ка цый на га бе ла рус ка га 

ан лайн-фэс ту «Выш ка».

ЗА ВI ТА ЕМ У НО ВЫ СВЕТ?
Га ра дзен скi края зна вец, гiс то рык, эк скур са вод 

Мi ха iл НА РЫ КЕ ВIЧ за пра сiў пра гу ляц ца па мiк ра-

ра ё не, за якiм за ма ца ва ла ся наз ва «Но вы свет», якi 

га ра джа не ста лi ак тыў на аб жы ваць з кан ца ХVIII ста-

год дзя. Ме на вi та ў гэ ты час у Грод не ла дзiц ца буй-

ная рэ фор ма, у го рад пры зджа юць за меж нi кi: га ланд-

цы, швей цар цы, нем цы, фран цу зы, — бо ства ра лi ся 

доб рыя ўмо вы для пра цы i мож на бы ло доб ра за ра-

бiць. Вось толь кi та га час ная спро ба ства рыць неш та 

на кшталт «пар ка вы со кiх тэх на ло гiй» ака за ла ся ня-

ўда лай. Рэ фор мы не бы лi пра ду ма ныя, пра дук цыя, 

якая вы раб ля ла ся (а гэ та пе ра важ на прад ме ты рас-

ко шы), ля жа ла на скла дах, ды ту тэй шыя жы ха ры не 

над та ша на ва лi та ва ры ай чын най вы твор час цi.

Но вы свет зна хо дзiц ца лi та раль на за 500 мет раў 

ад чы гу нач на га вак за ла. Ме на вi та тут быў ство ра ны 

пер шы на тэ ры то рыi су час най Бе ла ру сi заа парк.

За ха ва ла ся за га рад ная рэ зi дэн цыя ка ра ля Рэ чы 

Па спа лi тай Ста нi сла ва Аў гус та Па ня тоў ска га (да рэ чы, 

ка роль бу да ваў тры ле цi шчы: Ста нi сла во ва, Аў гус то ва 

i Па ня мунь). Паз ней, ка лi Рэ чы Па спа лi тай не ста-

ла, ся дзi бу ка ра ля ку пiў Фран цi шак Друц кi-Лю бец кi, 

якi быў iнi цы я та рам ства рэн ня Аў гус тоў ска га ка на ла. 

А ўжо яго  ўнук Ула дзi слаў (ама тар зда ро ва га спо са-

бу жыц ця i гас па дар пер ша га аў та ма бi ля ў Га род нi) 

па чаў пра да ваць i зда ваць у арэн ду ту тэй шыя зем лi. 

Да рэ чы, ка лi Ула дзi слаў тра гiч на за гi нуў, раз гад ваць 

яго заўчасную смерць клi ка лi на ват Ар ту ра Ко нан 

Дой ла...

У но вым элiт ным ра ё не ся лi лi ся ба га тыя лю дзi, 

прад стаў нi кi роз ных на цы я наль нас цяў, та му тут за ха-

ва ла ся ба га та шы коў ных бу дын каў. Асоб ныя зроб ле-

ны ў сты лi рус ка га ма дэр ну, iн шыя — кан струк ты вiз-

му. Дам кi з вя лi кi мi ла ма ны мi да ха мi на га да юць пра 

1920—30-я га ды, ка лi ства ра лi ся шы коў ныя аса бня кi 

ў за ка пан скiм сты лi. Цаг ля ныя бу дын кi свед чаць пра 

тое, што ў Друц кiх-Лю бец кiх быў свой за вод па вы ра бе 

буд ма тэ ры я лаў. Па ра ён чы ку цi ка ва пра гу ляц ца, раз-

гля даць цi ка выя дэ та лi: лiшт вы, ака нi цы, бал кон чы кi, 

тэ ра сы. Мож на па спра ба ваць ад шу каць дом з драў ля-

ны мi раз ны ́мi цмо ка мi, прай сцi ся па ад ра сах, дзе жы лi 

вя до мыя лю дзi. На прык лад, ча ты ры га ды тут пра вя ла 

сям'я Баг да но вi чаў, за ха ваў ся дом Ры го ра Шыр мы.

Сён ня гiс то ры кi за не па ко е ны бу ду чым Но ва га 

све ту. Адзiн з ка вал каў мiк ра ра ё на — За ла тая гор-

ка — (дзе ся лi лi ся за мож ныя лю дзi) ця пер з су мам 

на зы ва юць «лы сай гор кай», бо ста рыя за бу до вы бы лi 

знi шча ны.

Су пол ка ар хi тэк та раў спра ба ва ла пра пi саць не-

каль кi сцэ на ры яў па раз вiц цi гэ та га мiк ра ра ё на. Па 

ад ным з iх над зеi ўскла да юц ца на дзяр жа ву — што 

да мы бу дуць вы куп ле ны за яе кошт, а пас ля вы ка рыс-

тоў вац ца ў ту рыс тыч ных мэ тах: у iх раз мес цяц ца ка-

вяр нi, му зеi, куль тур нiц кiя ўста но вы. Па дру гой вер сii, 

да мы бу дуць вы куп ле ны i рэ кан стру я ва ны за мож ны мi 

людзь мi. А мо жа, трэ ба прос та ства рыць на леж ную 

iнф ра струк ту ру, каб ця пе раш нiя гас па да ры маг лi ка-

рыс тац ца ўсi мi вы го да мi i пры гэ тым са мi дба лi аб 

за ха ван нi бу дын каў?

НЕ ДА АЦЭ НЕ НАЯ АР ХI ТЭК ТУ РА
Праб ле му з за ха ван нем ста рых бу дын каў за кра-

нуў пад час zoom-ванд роў кi i го мель скi края зна вец, 

гiс то рык, эк скур са вод Яў ген МЕР КЕС. У Го ме лi 

не раз уз ды ма ла ся пы тан не аб каш тоў нас цi драў ля-

най ар хi тэкт у ры. Та кiя да мы зно сяц ца аль бо псу юц ца 

ўла даль нi ка мi, якiя аў тэн тыч ныя вок ны мя ня юць на 

плас тык, аб шы ва юць драў ля ныя да мы су час най ва-

гон кай або сай дын гам. Тут так са ма ма раць аб ства-

рэн нi скан сэ на.

Края зна вец спра буе аб верг нуць дум ку ту рыс таў 

пра тое, што ў Го ме лi ня ма ча го гля дзець акра мя 

па ла ца Ру мян ца вых-Па ске вi чаў. Ёсць шэ раг цi ка вых 

куль та вых па бу доў. На прык лад, Iль iн ская ста ра аб-

рад нiц кая царк ва ХVIII ста год дзя. А пра Спа са-Пра-

аб ра жэн скi храм на ву лi цы Пра ле тар скай, на пэў на, 

i не ўсе мес цi чы ве да юць, бо ён сха ва ны за iн шы мi 

бу дын ка мi.

Ама та ры пры го жых фо та ў «Iн стаг ра ме» цi ка вяц ца 

«го мель скi мi Аль па мi» — на са мрэч, бе ла снеж ныя го-

ры на ўскрай ку го ра да — уся го толь кi ад ва лы хiм за во-

да. Ча сам ту рыс ты мо гуць спы таць i пра «го мель скiя 

яб лы кi» — гэ та вя лi кiя 2-3-мет ро выя бе тон ныя фi гу ры. 

А ў цэнт раль ным скве ры мож на знай сцi ма ке ты вя до-

мых у све це бу дын каў — на прык лад, Пi зан скую ве жу 

i пi ра мi ды са сфiнк сам.

БЕ ЛА РУС КАЯ АДЭ СА?
Ад на з асаб лi вас цяў Брэс та — ну ма ра цыя да моў. 

Яна пра ва ня цот ная i за хоў ва ла ся да 1960-х га доў. 

А ўжо ў но вых ра ё нах бу дын кi ме лi ле ва ня цот ную 

ну ма ра цыю. Больш за тое, у са мiх да мах ну ма ры ква-

тэ рам да ва лi з поў на чы па га дзi нi ка вай стрэл цы. Сён-

ня гэ тая асблi васць ужо лi чыц ца каш тоў нас цю, якую 

вар та за ха ваць.

Бу дзе це гу ляць па Брэс це — звяр нi це ўва гу на наз-

вы ву лiц, ужо па iх мож на пра са чыць гiс то рыю го ра да. 

Толь кi за мi ну лае ста год дзе яны маг лi мя няц ца ча ты ры 

i больш ра зоў (пры поль скай, са вец кай ула дзе, у га ды 

вай ны i пас ля вы зва лен ня). Та му ця пер на бу дын ках 

раз мя шча юць шыль ды з ука зан нем па пя рэд нiх най-

мен няў.

Бе рас цей ская эк скур са вод ка, вы клад чы ца 

Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх нiч на га ўнi вер сi тэ та 

Тац ця на ШАЎ ЧУК ра iць ады сцi ад рас кру ча ных ту-

рыс тыч ных аб' ек таў цi той жа Алеi лiх та роў i за зiр нуць 

у мяс цо выя дво ры кi. Да рэ чы, там мож на ла дзiць асоб-

ную эк скур сiю, не здар ма не ка то рых з iх па раў ноў ва лi 

з адэ скi мi. Тут вы змо жа це па ба чыць асоб ныя ўва хо ды 

ў кож ную з ква тэр, што мес цяц ца на роз ных па вер хах. 

Ка лi пас ля вай ны пра хо дзi ла ўшчыль нен не, нi хто не 

ха цеў ах вя ра ваць пло шчай, да мы пры рас та лi роз ны мi 

пры бу до ва мi.

Асоб ная эк скур сiя мо жа быць пры све ча на i бал-

кон чы кам — цi ка ва пра са чыць, як яны бу да ва лi ся, як 

аздаб ля лi ся, што за ма люн кi на ра шот ках.

Ка неш не, тут ба га та раз на стай ных бу дын каў, якiя 

за цi ка вяць ту рыс таў, ча го толь кi вар та кiр ха, зроб-

ле ная ў сты лi кан струк ты вiз му. Па доб ных пом нi каў 

ар хi тэк ту ры ў Бе ла ру сi ня ма, бо та кi стыль не вы ка-

рыс тоў ваў ся для куль та вых па бу доў.

ПА ДА РОЖ ЖА Ў ЧА СЕ
У са вец кiх вы дан нях, пры све ча ных ар хi тэк ту ры Бе-

ла ру сi, хут чэй за ўсё вы маг лi су стрэць план го ра да 

Вi цеб ска, скла дзе ны на за гад кня зя Ша ра мець е ва ў 

1664 го дзе. Сён ня дзя ку ю чы гiс то ры кам i ство ра ным 

iмi ма ляў нi чым кар там-рэ кан струк цы ям, мож на пра-

са чыць за гiс то ры яй го ра да. Трып цiх, пры све ча ны 

вi цеб скiм зам кам ХII, ХIV i XVII ста год дзяў, мож на 

па ба чыць у бу дын ку Ду хаў ско га круг лi ка.

«Вi цебск зай мае дру гое (пас ля Га род нi) мес ца па 

ве лi чы нi гiс та рыч на га цэнт ра, — ад зна чыў пад час вiр-

ту аль на га па да рож жа вi цеб скi гiс то рык i эк скур са-

вод Сяр гей СА МА НЕН КА. — Раз мя шчэн не вi цеб скiх 

зам каў бы ло абра на вель мi ўда ла: на ўз вы шшы, кру ты 

рэ льеф, i ва кол iх бы ла ва да: рэ кi За ход няя Дзвi на i 

Вiць ба, ру чаi Зам ка вы i Ду най».

Пра ХII ста год дзе на гад вае Даб ра ве шчан ская царк-

ва. Ёй уда ло ся пе ра жыць мно гае, на ват пас ля Вя лi кай 

Ай чын най вай ны яна вы ста я ла, але бы ла ўза рва ная ў 

1961 го дзе, за ста лi ся толь кi ка вал кi сця ны вы шы нёй 

у пяць мет раў, ужо ў наш час яе ад на вi лi.

Ка лi ў ХII ста год дзi Вi цебск быў за бу да ва ны драў-

ля ны мi па бу до ва мi, то ў ХIV ста год дзi ён «апра нуў ся» 

ў ка мень. У той час го рад ужо зна хо дзiў ся ў скла дзе 

Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска га i важ на бы ло ўзмац нiць 

яго ныя ме жы.

У XVI ста год дзi го рад пад вяр гаў ся шмат лi кiм на па-

дам, за мкi част ко ва раз бу ра лi ся, iх му ры не па спя ва лi 

ад наў ляць, i та му тут зноў ста лi з'яў ляц ца драў ля ныя 

па бу до вы. Па пе ры мет ры ўз во дзi лi ся но выя ве жы, у 

кож най з якiх бы ла ўлас ная наз ва.

На тэ ры то рыi го ра да зна хо дзi лi ся аж но тры за мкi — 

Верх нi, Нiж нi i Уз гор скi. Дзя ку ю чы пра цы да след чы каў 

мож на да ве дац ца, дзе ра ней якiя па бу до вы ста я лi i 

што сён ня зна хо дзiц ца на тым мес цы. Та му, ка лi ка-

ра на вi рус ад сту пiць, эк скур са во ды тут бу дуць ра ды 

да па маг чы па да рож нi кам здзейс нiць ванд роў ку ў ча се 

i пра сто ры. А ў бу ду чым маг чы ма дзя ку ю чы су час ным 

тэх на ло гi ям мож на бу дзе па глыб ляц ца ў гiс то рыю i 

ха дзiць па ста ра даў нiм го ра дзе, над зеў шы аку ля ры 

вiр ту аль най рэ аль нас цi.

А мо жа, вас за цi ка вiць шпа цыр па гу берн скiм го-

ра дзе ра зам з вi цеб скiм эк скур са во дам Люд мi лай 

БАЛЬ ША КО ВАЙ, пад час яко га вы да ве да е це ся, ча му 

ў го ра дзе так лю бiў бы ваць мас так Юзаф Пеш ка, як 

вы гля да лi хра мы ў XVIII—ХIХ ста год дзях, як у го ра дзе 

зма га лi ся з п'ян ствам, якая гу бер на тар ша гар ца ва ла 

па го ра дзе на ка нi i за пра ша ла-збi ра ла лю дзей на 

раз на стай ныя куль тур нiц кiя ме ра пры ем ствы, хто пры-

ду маў трам вай на элект рыч най ця зе i як пас ля рэ ва лю-

цыi ад бы ва лi ся агi та цый ныя су стрэ чы i спек так лi?

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Вiр ту аль ная ванд роў каВiр ту аль ная ванд роў ка

Дво ры кi з сюр пры зам, зам ка вая гiс то рыя i бе ла рус кi сфiнкс,
або Па Бе ла ру сi на ка на пе

Якiя каш тоў нас цi за хоў вае  Бе ла рус кi дзяр жаў ны ар хiў-му зей  лi та ра ту ры i мас тац тва?

Вяр тан неВяр тан не

Ад ра джэн не 
Свя ты нi

У апош нi дзень вяс ны ў вя до мым да лё ка за 

ме жа мi Бе ла ру сi Свя та-Ус пен скiм Пус тын-

скiм муж чын скiм ма нас ты ры, што за 10 кi ла-

мет раў ад Мсцi сла ва, ад быў ся чын Вя лi ка га 

асвя чэн ня ад ноў ле на га хра ма Па кро ва Бо-

жай Ма цi. Яго пра вёў ар хi епiс кап Ма гi лёў скi i 

Мсцi слаў скi Саф ро нiй. Храм 1865 го да па бу-

до вы зна хо дзiў ся на рэ стаў ра цыi 10 га доў i 

быў вер ну ты да жыц ця з да па мо гай срод каў 

дзярж пра гра мы «Куль ту ра Бе ла ру сi». На гэ-

тыя мэ ты з бюд жэ ту бы ло на кi ра ва на больш 

чым пяць мiль ё наў руб лёў.

— Гэ та вель мi каш тоў ны куль тур на-гiс та рыч-

ны аб' ект, i яго ад ра джэн нем зай ма лi ся i са мi 

на сель нi кi, i дзяр жа ва, i спон са ры, i пры ха джа-

не, — ад зна чыў стар шы ня Мсцi слаў ска га рай-

вы кан ка ма Дзмiт рый ПI МА ШЭН КА. — Пэў ную 

су му на рэ кан струк цыю хра ма пе рад алi ма лоч-

ная кам па нiя «Ба бу лi на крын ка» i Го рац кi ляс-

гас. Акра мя гэ та га, бы лi пра ве дзе ны бя гу чыя 

ра мон ты ма нас тыр скiх па бу доў i ку пе лi. Сё ле та 

ў пла нах за вяр шыць бу даў нiц тва лес вi цы, якая 

вя дзе да Свя той кры нi цы, i зва нi цы, якая з'яў ля-

ец ца вi зi тоў кай ма нас ты ра.

Свя та-Ус пен скi Пус тын скi ма нас тыр быў па бу-

да ва ны не каль кi ста год дзяў та му на на мо ле ным 

мес цы. За сна ваў яго адзiн з ро да па чы наль нi каў 

кня зёў мсцi слаў скiх Луг вен — сын вя лi ка га кня зя 

лi тоў ска га Аль гер да. Па вод ле ле ген ды, пас ля цяж-

кай хва ро бы князь па чаў тра цiць зрок. Ад ной чы 

яму пры снiў ся сон, у якiм па ва жа ны ста рац ска заў: 

«Iдзi ў Пус тынь (ма нас кае па се лi шча), умый ся з 

кры нi цы i вы ле чыш ся». Князь зра бiў усё, што па-

тра ба ва ла ся, i ачу няў. I пер шае, што ён уба чыў, 

у га лiн ках лi пы ка ля гэ тай кры нi цы — лiк Пра свя-

той Ба га ро дзi цы. Удзяч ны князь ад ра зу ж вы ра-

шыў па бу да ваць тут пра ва слаў ны ма нас тыр.

У са вец кi час ма нас тыр скiя бу дын кi спра ба валi 

знес цi, але да кан ца вар' яц кая спра ва да ве дзе-

на не бы ла. А ў 2003 го дзе сю ды зноў вяр ну лi ся 

ма на хi i з бла сла вен ня та ды яшчэ епiс ка па, а 

за раз ар хi епiс ка па Ма гi лёў ска га i Мсцi слаў ска га 

Саф ро нiя па ча ло ся но вае жыц цё свя ты нi. Тое, 

што гэ та па вiн на бы ло ад быц ца, свед чыць цуд, 

якi ад быў ся ў са мым па чат ку ад ра джэн ня жыц ця 

ў ма нас ты ры. Пад час ра мон ту ад на го з бу дын-

каў на сця не з'я вi ла ся вы ява аб лiч ча Хрыс та, 

па доб ная да той, што зна хо дзiц ца на Ту рын скай 

пла шча нi цы.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.
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