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Пісь мен ні ца, жур на ліст 

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ:

— Я прэ зен тую свае 

кні гі, якія вый шлі ця-

гам апош ня га го-

да. Адбудзец ца 

зна ка вая су стрэ-

ча: я зноў пры-

еду ў Мір скі за мак, 

дзе лі та раль на ме сяц 

та му пры сут ні ча ла на зды мач най пля-

цоў цы эк ра ні за цыі май го ра ма на «Аван-

ту ры Пра нці ша Вы рві ча». Атры ма ец ца 

та кое па да рож жа ў ча се. Тым больш 

што прэ зен та ваць я бу ду ад ра зу дзве 

кні гі з гэ тай се рыі. Апош нюю, шос тую 

част ку, а так са ма пер шую — бо лю дзі 

па ста ян на пы та лі ся, шу ка лі яе, — та му 

кні га пе ра вы да дзе ная яшчэ раз (ме на-

ві та па ёй ад бы ва ец ца эк ра ні за цыя). Я 

пры сут ні ча ла на нач ных здым ках пра-

ек та. І трэ ба ска заць, што Мір скі за мак 

вы сту піў у ро лі Слуц ка га зам ка. Ад бы ва-

ла ся рэ кан струк цыя тэ ат ра Ге ра ні ма Ра-

дзі ві ла — жорст ка га маг на та. Гэ та бы ло 

аб са лют на ча роў нае ві до ві шча! Толь кі 

ўя ві це: дзе ці з мінск ага ха рэа гра фіч на-

га ву чы лі шча ў кас цю мах эпо хі ба ро ка, 

на пуд ра ных па ры ках на фо не га бе ле-

наў, цу доў най мэб лі, на ста ра жыт ным 

пар ке це... Гіс та рыч ныя экс па на ты ні бы 

ажы лі. У Мір скім за мку зды ма лі сцэ ны з 

тан кам на па ра вым ру ха ві ку па эс кі зах 

Ле а нар да да Він чы, які фі гу руе ў ма ім 

ра ма не. Я ні ко лі ў жыц ці не ду ма ла, што 

ўба чу яго на свае во чы. Тым не менш 

гэ тая цуд-ма шы на ез дзі ла, стра ля ла. Па 

се ці ве ра зы шло ся шмат здым каў здзіў-

ле ных ту рыс таў. Я спа дзя ю ся, тое, што 

кі нош ні кі «Бе ла рус філь ма» зра бі лі, ста не 

яшчэ ад ной ту рыс тыч най пры ва бнасцю 

для на вед валь ні каў зам ка.

Пісь мен нік, вы да вец, края зна вец 

Вік тар ХУР СІК:

— Я прэ зен тую 

сваю кні гу «Vаlе!» — 

яна пра асо бу Маг-

да ле ны Ра дзі віл. 

Ужо двац цаць га доў 

я да сле дую жыц цё гэ тай 

жан чы ны. І спра ва тут не вы пад ко вая. Я 

на ра дзіў ся по бач з яе ма ёнт кам, хоць пэў-

ны час і быў да лё кі ад гіс то рыі. Але пас ля 

вы ра шыў да ве дац ца больш пра Маг да ле-

ну — і па лю біў яе спра вы, яе жа ноц касць, 

яе не за леж насць і яе па лі тыч ныя і гра мад-

скія по гля ды. Род За ві шаў заў сё ды пад-

крэс лі ваў сваю літ він скасць, сваю бе ла-

рус касць. У ад ным з гіс та рыч ных да вед-

ні каў вя до мым су час ным да след чы кам 

гэ ты род па зна ча ны як ста ра жыт ны поль-

скі — на жаль, да пу шча на та кая па мыл ка. 

На па чат ку сва ёй ра бо ты я ад штурх нуў ся 

ад та го, што мы не ве да ем улас най гіс то-

рыі. Тыя па мкнен ні, якія ця пер іс ну юць у 

ства рэн ні кніг пра бе ла рус кую дзяр жаў-

насць, пра яе не па руш насць, ней кай ніт-

кай я імк нуў ся па ка заць і ў вы дан ні. Ёсць 

ста ра жыт насць, ёсць даў ні род. Я ад люст-

роў ваў, чые ба кі зай ма лі За ві шы, як яны 

па мяр коў на імк ну лі ся вы ра шыць пы тан не 

сва ёй не за леж нас ці ў ста сун ках з пер шы-

мі ра сій скі мі чы ноў ні ка мі, з гу бер на та рам. 

І як іх прад стаў ні ца, Маг да ле на прый шла 

да вы сно вы, што ме на ві та ёй, най ба га-

цей шай зем ле ўлас ні цы Бе ла ру сі, бы ло 

на ка на ва на стаць фі нан сіст кай бе ла рус-

ка га ад ра джэн ня ў 1920-я га ды. Ці бы ло 

гэ та дзі вац твам, ці бы ло за ка на мер ным? 

А ўво гу ле пы тан не фі нан са ван ня на цы я-

наль ных ру хаў на па чат ку ХХ ста год дзя 

і вы зва лен ня з-пад ра сій ска га пры гнё ту 

ні хто не да сле да ваў. Я ж да ку мен таль на 

па ка заў, як ад бы ва ла ся ста наў лен не та го, 

пра што і пра ка го сён ня мы з го на рам ка-

жам — га зе ту «На ша Ні ва», вы да вец тва 

«За гля не сон ца і ў на ша акон ца», дзеячаў 

Ян ку Ку па лу, Бра ні сла ва Эпі ма ха-Шы пі-

лу. Маг да ле на Ра дзі віл фі нан са ва ла і пад-

поль ныя школ кі, і бе ла рус касць кас цё ла 

і мно гае ін шае. Шчы ра за пра шаю на су-

стрэ чу ў Мір, каб яшчэ больш пра нік нуц ца 

ду хам гэ тай асаб лі вай жан чы ны.

Ды рэк тар вы да вец тва «Бе ла рус кая 

Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» 

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ:

— Вы дат на, што 

ёсць та кія пісь мен-

ні кі, якія вяр та юць 

нас не прос та да 

гіс то рыі, але да гіс-

то рыі куль ту ры, да 

мі ну ла га вя до мых лю-

дзей-бе ла ру саў. У наш час вель мі ах вот-

на чы та юць тво ры Ула дзі мі ра Ка рат ке ві-

ча. Та му мы рых ту ем эн цык ла пе дыч ны 

да вед нік, пры све ча ны гэ та му аў та ру, — у 

ім рас па вя да ец ца пра аса біс тыя па чуц ці 

вя до ма га пісь мен ні ка, пра яго сяб роў, 

пра тое, як ства ра лі ся вы дат ныя тво ры. 

Гэ та пер шая пры ступ ка да эн цык ла пе-

дыі пра Ка рат ке ві ча. Мы вы да лі кні гу і 

пра на род ныя му зеі ў шко лах — та кіх у 

нас кры ху больш за 180. Я мяр кую, што 

мы за про сім на кніж ныя су стрэ чы гіс то-

ры каў, вы клад чы каў гіс то рыі і му зей ных 

ра бот ні каў Ка рэ ліц ка га ра ё на і ўво гу ле 

Гро дзен шчы ны. Упэў не ны, атры ма ец ца 

ці ка вая су стрэ ча. У се рыі «Бе ла рус кая 

дзі ця чая эн цык ла пе дыя» свет па ба чы лі 

два вы дан ні — «Як жы лі прод кі ў Х—ХІ ІІ 

ста год дзях?» і «Ва я ры Бе ла ру сі Х—ХІ 

ста год дзяў». Гэ та ці ка выя гіс та рыч ныя, 

вы дат на аздоб ле ныя дзі ця чыя кні гі. Яны 

ў школь ні каў і мо ла дзі атры ма юць ста-

ноў чы вод гук і яшчэ раз бу дуць прад-

стаў ле ны ў Мі ры.

Ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» Алесь БА ДАК:

— Ча му для круг ла га 

ста ла тэ май абра на 

ме на ві та гіс та рыч-

ная лі та ра ту ра? Бо 

мы ўсе шмат га дзін 

пра во дзім за ма ні-

то ра мі сва іх кам п'ю-

та раў, але ў той жа час 

ці ка васць да гіс то рыі ўвесь час па вя ліч-

ва ец ца. Ду маю, гэ та не прос та ці ка васць 

да мінулага, а ці ка васць да са міх ся бе — 

хто мы ёсць? Азі ра ю чы ся на зад, вы ву-

ча ю чы старажытнасць праз мас тац кія 

тво ры, мы ў той жа час гля дзім у бу ду-

чы ню, і яна ро біц ца для нас больш акрэс-

ле най. У круг лым ста ле ўдзел пры муць 

на шы зна ка мі тыя пісь мен ні кі — Люд мі ла 

Руб леў ская, На вум Галь пя ро віч, Ва ле-

рый Ка за коў, Ана толь Бу тэ віч. Кож ны 

з іх так ці іна чай пра цуе ў гіс та рыч ным 

жан ры і мае сваю асоб ную лі та ра тур-

ную дзя лян ку, якая не пе ра ся ка ец ца з 

пра цай ін ша га аў та ра... Тое, што ў Мір скі 

за мак пры едуць пісь мен ні кі, мне зда ец ца 

важ ным не толь кі для чы та чоў, але і для 

са міх пісь мен ні каў, якія змо гуць знай сці 

там на тхнен не. Бо і Ула дзі мір Ка рат ке віч 

ства раў, на тхніў шы ся бе ла рус кі мі зам ка-

мі. Упэў не ны, на шы пісь мен ні кі вер нуц ца 

з Мі ра з но вы мі ідэ я мі тво раў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Гіс та рыч ны на ві га тарГіс та рыч ны на ві га тар

ТАМ, ДЗЕ АЖЫ ВАЕ НА ТХНЕН НЕ
У Мір скім за мку прой дуць «Кніж ныя су стрэ чы»

15 чэр ве ня ад бу дзец ца но вы кніж ны фес ты валь — і не дзе-не будзь, 

а ў Мір скім за мку! Ён раз гор нец ца ў зам ка вым дво ры ку, а так са ма на 

не ка то рых па вер хах са мо га ста ра жыт на га му ра. І паў сюль ар га ні за та ры 

абя ца юць бяс плат ны ўва ход (вар та не за быць пра гу ляц ца і ў пар ку 

ля зам ка). Асоб ным ме ра пры ем ствам за пла на ва ны круг лы стол, 

пры све ча ны гіс та рыч най лі та ра ту ры, — і гэ та не дзіў на. Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» з пер шых вус наў — ад бу ду чых удзель ні каў кніж на га свя та — 

па чу ла, з чым яны пры едуць у за мак.

З жы ха ром вёс кі Ку піск На ва груд ска га ра ё на Вік-

та рам За ла ці лі ным на шыя чы та чы ўжо зна ё мыя: 

амаль год та му ў «Звяз дзе» і на сай це га зе ты 

быў апуб лі ка ва ны ма тэ ры ял пад наз вай «За ла-

ці лін скае ле та». У ар ты ку ле рас па вя да ла ся пра 

не звы чай ны вы бар жыц цё вых каш тоў нас цяў бы-

ло га жы ха ра Мін ска: прад пры маль нік і пе да гог 

вяр нуў ся ў род ную вёс ку і стаў ма ля ваць — не на-

ра ка ю чы на лёс і ня гле дзя чы на ма лы рост (у дзя-

цін стве яго рост спы ніў ся). Вік тар За ла ці лін стаў 

вя до мым твор цам — мас та ком-жы ва піс цам.

Жы ве твор ца ў дзе да вай ха це, вя дзе не вя лі кую гас-

па дар ку, апра цоў вае ага род. Ха ту пры ста са ваў пад 

май стэр ню, ма люе на ва коль ныя края ві ды. Ства рыў не 

менш за сот ню па лот наў, на якіх уве ка ве чыў пры го жыя 

ста ны пры ро ды Нё ман ска га краю. Амаль кож ны год на-

ладж вае пер са наль ныя вы стаў кі. Сваё са мот нае жыц цё 

дзе ліць з ча ты рох но гім сяб рам па мя нуш цы Вольф з 

па ро ды ня мец кіх аў ча рак.

Сё ле та Вік та ру пай шоў шэсць дзя сят чац вёр ты год. 

Ён па-ра ней ша му пра ца ві ты, мо жа дня мі ся дзець за 

маль бер там, да во дзіць свае тво ры да дас ка на лас ці. 

Час ад ча су ідзе на нё ман скі бе раг, ба ла зе, ра ка ад ра зу 

за ага ро дам, ся дае ў лод ку, пе ра плы вае на су праць-

лег лы бе раг, шу кае ў ата чэн ні пры ро ды ад па вед ныя 

свай му на строю аб' ек ты і ма ты вы, ро біць на кі ды бу-

ду чых воб ра заў. Ка лі я на ве даў Вік та ра, ён за кан чваў 

твор пра ма ляў ні чы нё ман скі ку ток (на фо та).

На пры кан цы мі ну ла га го да Вік тар За ла ці лін па да-

рыў Навагрудку ка лек цыю сва іх тво раў — двац цаць 

най леп шых па лот наў, якія мас так ства раў на пра ця гу 

апош ніх дзе ся ці га доў, упры го жы лі вес ты бюль ную за-

лу дру го га па вер ха До ма куль ту ры го ра да. Бліс ку чая 

па дзея і для го ра да, і для са мо га твор цы — са праўд ны 

цар скі па да ру нак!

— Я люб лю сва іх зем ля коў, не ўяў ляю жыц ця без 

Нё ма на, На ва гру дак стаў да ра гім май му сэр цу го ра-

дам, — так прос та вы ка заў ма ты вы вы са ка род на га 

ўчын ку вяс ко вы пен сі я нер Вік тар За ла ці лін. — Хто б я 

быў без сва ёй ма лой ра дзі мы!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вер ні сажВер ні саж

Жы хар вёс кі Ку піск — 
ме цэ нат На ва груд ка

Тры нац ца тая на ву ко ва-края знаў чая кан фе рэн цыя 

ў Ма ла дзе чан скай цэнт раль най біб лі я тэ цы гэ тым 

ра зам бы ла пры све ча на на ву ко вай дзей нас ці док-

та ра фі ла ла гіч ных на вук, заў зя та га фальк ла рыс та, 

пісь мен ні ка Ар се ня Лі са, яко му сё ле та маг ло б споў-

ніц ца 85 га доў. Ка лісь ці ці ка васць да на род най пес-

ні і да гра мад ска га на цы я наль на га ру ху 20-х га доў 

мі ну ла га ста год дзя вы зна чы ла тэ мы экс пе ды цый 

і лёс да след чы ка Ар се ня Лі са ў на ву цы. Сён ня яго 

спад чы на ста но віц ца прад ме там да сле да ван ня но-

вых на ву коў цаў.

Ва ўступ ным сло ве ар га ні за тар кан фе рэн цыі края зна-

вец, вы да вец, пісь мен нік Мі хась Каз лоў скі ад зна чыў, што 

най боль шая за слу га Ар се ня Сяр ге е ві ча ў тым, што ён быў 

не толь кі дбай ны збі раль нік фальк ло ру, але і пер шы да-

след чык, які вы ву чаў на ву ко вую і лі та ра тур ную спад чы ну 

тэ а рэ ты ка мас тац тва Мі ка лая Шча ка ці хі на, мас та ка Язэ па 

Драз до ві ча ды мно гіх слын ных бе ла ру сіс таў.

Края зна вец Ва ле ры Бу рэнь ак цэн та ваў ува гу на пунк тах 

су да кра нан ня дзвюх слын ных асоб: Ар се ня Лі са і ад кры та-

га ім для на шчад каў Язэ па Драз до ві ча. Яны абод ва бы лі 

ўлю бё ныя ў Віль ню, што ста ла для бе ла ру саў-ад ра джэн цаў 

куль тур най і ду хоў най ста лі цай. Абод ва на су пе рак аб ста ві-

нам і не спры яль най па лі тыч най сі ту а цыі, па ды ма лі плас ты 

за ня дба най гіс то рыі краю, ства ра лі і ўзба га ча лі бе ла рус кую 

куль ту ру. Іх, па сло вах вы сту поў цы, аб' яд ноў ваў адзін гра-

ма дзян скі доўг — па ка заць кан крэт ную, а не аб стракт ную 

на ду ма ную Бе ла русь.

Прад стаў ля ю чы на ву коў ца з Грод на Анд рэя Ваш ке ві ча, 

Мі хась Каз лоў скі за ся ро дзіў ува гу пры сут ных на тым, што ў 

бе ла рус кіх му зе ях і ар хі вах сён ня ёсць шмат ма тэ ры я лаў па 

гіс то рыі куль ту ры, але час та яны не за па тра ба ва ныя па чат-

коў ца мі, — у гэ тым кан тэкс це Анд рэй Ваш ке віч шчас лі вае 

вы клю чэн не, бо ён мае за ці каў ле насць па пя рэд ні ка мі, што 

па цвер дзі ла і вы ступ лен не ма ла до га да след чы ка. Яшчэ 

адзін ма ла ды на ву ко вец Яні на Гры не віч з Ін сты ту та мас-

тацт ва знаў ства, эт на гра фіі і фальк ло ру імя К. Кра пі вы НАН 

Бе ла ру сі ад зна чы ла, што па коль кас ці зроб ле ных за пі саў 

Ар сень Ліс у пя цёр цы най больш плён ных збі раль ні каў бе-

ла рус ка га фальк ло ру. Вя ду чы рэ дак тар сту дыі «Ле та піс» 

На цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», пісь мен нік 

Ула дзі мір Ма роз апа вя даў пра Ар се ня Лі са як пра та ле на-

ві та га сцэ на рыс та. Шка да, што мно гія філь мы, зня тыя па 

яго сцэ на ры ях, па куль не аліч ба ва ныя. А яны не стра ці лі 

сва ёй ак ту аль нас ці да сён ня.

За гад чык сек та ра Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі Анд-

рэй Уну чак пры свя ціў сваё да сле да ван не пы тан ням бе ла-

рус кай ідэн тыч нас ці і бе ла рус ка му на цы я наль на му ру ху 

пер шай па ло вы ХХ ста год дзя. Паэ тэ са, вя ду чы біб лі ёг раф 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Люд мі ла Сіль но ва рас-

ка за ла пра элект рон ны ка та лог, што ўтрым лі вае тво ры 

з дру ка ва най спад чы ны Ар се ня Лі са, у тым лі ку і вель-

мі кра наль ныя лі рыч ныя вер шы. На дум ку вы сту поў цы 

Ар сень Сяр ге е віч ства рыў сваю пла не ту Бе ла русь, якая 

аса цы ю ец ца з пла не та мі з каз кі А. Сент-Эк зю пе ры «Ма-

лень кі прынц».

Ала КЛЕ МЯ НОК, фо та аў та ра.

Сло ва края знаў цуСло ва края знаў цу ПЕС НЯ Ў СПАД ЧЫ НУ


