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Па вел СУ ХА РУ КАЎ, ды-

рэк тар — га лоў ны рэ дак-

тар РВУ «Вы да вец кі дом 

«Звяз да»:

— Вель мі пры ем на, што 

адзін з удзель ні каў — наш 

доб ры ся бар, вя до мы гіс-

то рык, фі ла кар тыст, ка-

лек цыя  нер, пісь мен нік 

Ула дзі мір Лі ха дзе даў, аў-

тар шмат лі кіх уні каль ных 

кніг, якія вый шлі ме на ві та 

ў Вы да вец кім до ме «Звяз-

да». Яго ны аў тар скі пра ект 

«У по шу ках стра ча на га» пра 

гіс то ры ка-куль тур ную спад-

чы ну на шай кра і ны, што не 

раз быў ад зна ча ны вы со кі мі 

ўзна га ро да мі, вы лу ча ны на 

су іс кан не Дзяр жаў най прэ міі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 2020 го-

да. Я ве даю, што Ула дзі мір 

Аляк се е віч уклад вае ду шу ў 

гэ ту пра цу, што гэ та спра ва 

ўся го яго жыц ця, без умоў-

на, вар тая не толь кі на ша га 

пра фе сій на га, але і са ма га 

шы ро ка га гра мад ска га пры-

знан ня. Але сён ня ха це ла-

ся б га ва рыць не толь кі пра 

гэ ты пра ект, а па раз ва жаць 

на огул пра да ку мен таль нае 

кні га вы дан не: як яно раз ві-

ва ец ца ў су час ных умо вах, 

з які мі праб ле ма мі су ты ка-

ец ца і якую бу ду чы ню нао-

гул мае.

Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ, 

гіс то рык, фі ла кар тыст, 

пуб лі цыст:

— Я лі чу, што як раз той 

фар мат, у якім я пра цую, — 

са мы што ні ёсць су час ны. 

Не сак рэт, што сён ня лю дзі 

не над та лю бяць чы таць, 

асаб лі ва мо ладзь, зболь-

ша га раз гля да юць кар цін ку. 

Ста рыя фо та здым кі — як-

раз са мы бес ста рон ні свед-

ка гіс то рыі. Бо на ват ка лі ты 

чы та еш гіс та рыч ную кні гу, 

ме му а ры, да ку мен та ліс ты-

ку, то чы та еш аў тар скую па-

да чу, мер ка ван не. А фо та-

зды мак — рэч аб' ек тыў ная, 

па каз вае, як бы ло на самай 

справе: вось так вы гля даў 

шмат га доў та му той ці ін шы 

бу ды нак, та кія шыль ды бы лі 

на кра мах, та кое адзен не на-

сі лі. У той час не бы ло фо та-

шо пу, бы лі, праў да, ка ла жы, 

але гэ та ін шая рэч. Та му, 

паў та ру ся, ста ры фо та зды-

мак — бес ста рон ні свед ка 

та го ча су. А дру гі важ ны мо-

мант — што на ват тыя, хто 

не лю біць чы таць, кар цін кі 

ўсё ж гля дзяць. І, зла дзіў шы 

не адзін дзя ся так вы ста вак, 

я ба чу, што лю дзі, якіх «за-

ча пі ла» кар цін ка, ужо бя-

руць у ру кі і кні гу, і ў мно гіх 

пра чы на ец ца ці ка васць да 

гіс то рыі. Та му, я лі чу, з да-

па мо гай фо та здым каў кні гі 

да ку мен таль на га фар ма ту, 

якія мы аб мяр коў ва ем, так-

са ма вый гра юць — больш 

ак тыў на ідзе пры цяг нен не, 

за хап лен не лю дзей гіс то ры-

яй. Я час та згад ваю фра зу: 

«На ро ды, якія не пом няць 

сва ёй гіс то рыі, зні ка юць» — 

і лі чу, што трэ ба пры клас-

ці ўсе на ма ган ні, каб на шы 

лю дзі, асаб лі ва мо ладзь, 

па мя та лі, у якой кра і не мы 

жы вём, га на ры лі ся сва ёй 

гіс то ры яй і дак лад на ве да-

лі, хто з гіс та рыч ных дзея чаў 

што га ва рыў, аба пі ра ю чы ся 

не на ін тэр нэт, у якім мож-

на на пі саць што за ўгод на, 

а на фак ты і до ка зы.

Вік тар ЛІС КО ВІЧ, стар-

шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

па аду ка цыі, на ву цы, куль-

ту ры і са цы яль ным раз віц-

ці Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-

я наль на га схо ду:

— Пра цу ю чы ў свой час 

у ме ды цы не, я так са ма зай-

маў ся на ву кай, у пры ват нас-

ці на пі саў во сем ма на гра фій, 

пад руч нік па ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя, а по тым прый-

шоў у па лі ты ку, больш пе-

ра клю чыў ся на са цы яль ную 

тэ ма ты ку, і пер шыя два га ды 

прос та не бы ло ча су на на ву-

ко вую дзей насць. Але по тым 

зра зу меў, што ка лі не «стаў-

біць» тое, што мы ро бім, то 

час бу дзе ўпу шча ны — і ў 

2017 го дзе з'я віў ся пра ект 

«Гро дзен шчы на ўчо ра і сён-

ня», дзе мы па ка за лі ад ны 

і тыя ж сю жэ ты ў мі ну лым, 

да ста наў лен ня бе ла рус кай 

дзяр жа вы, і па раў на лі з сё-

лет ні мі да сяг нен ня мі. Бы ла 

вя лі кая ці ка васць да гэ тай 

тэ мы, і за тры га ды з на шай 

іні цы я ты вы ўба чы лі свет 

17 вы дан няў, якія ад люст роў-

ва юць пэў ныя эта пы жыц ця і 

раз віц ця Гро дзен ска га рэ гі ё-

на. Я пе ра ка на ны, што зра біў 

пра віль на. Гэ та знач ны вы-

нік, кні гі — тое, з да па мо гай 

ча го мож на вы хоў ваць на ша 

ма ла дое па ка лен не, тое, што 

ад люст роў вае раз віц цё на-

шай кра і ны... Год та му мы 

па зна ё мі лі ся з Ула дзі мі рам 

Лі ха дзе да вым у Іва на ве, на 

Дні бе ла рус ка га пісь мен ства, 

і, мож на ска заць, знай шлі 

адзін ад на го — я ад чуў, што 

Гро дзен шчы на не па він на 

ўпус ціць та кі мо мант, і з да-

па мо гай Ула дзі мі ра Аляк се-

е ві ча мы роз ны мі шля ха мі 

пад рых та ва лі ча ты ры кні гі, 

пры све ча ныя Грод на, Сло ні-

му, дзе ў ве рас ні быў Дзень 

пісь мен ства, Смар го ні, дзе 

ле тась прай шлі «Да жын кі», 

і На ва груд ку, які ад зна чыў 

975-год дзе. У мя не ў га ла-

ве ўжо склаў ся вя лі кі біз нес-

пра ект, які пад трым лі вае і 

аў тар, Ула дзі мір Аляк се е-

віч, — пра цяг ваць рас каз 

пра Гро дзен шчы ну. На бя гу-

чы год у пла нах не менш за 

ча ты ры кні гі, ужо ма гу анан-

са ваць, што ад на бу дзе пры-

све ча на Фес ты ва лю на цы я-

наль ных куль тур, які прой дзе 

ў пер шыя вы хад ныя чэр ве ня 

ў Грод не, так са ма пла ну ем 

зра біць вы дан ні пра Ліду, 

Шчу чын і Ваў ка выск. На мой 

по гляд, пра ект Ула дзі мі ра 

Лі ха дзе да ва вель мі ўда лы 

ў тым сэн се, што па доб ныя 

кні гі не толь кі ма юць ці ка вы 

на ву ко ва-пуб лі цыс тыч ны 

ха рак тар, але так са ма з'яў-

ля юц ца вы дат най прэ зен та-

цы яй го ра да і бу дуць доб рым 

па да рун кам для лю бо га за-

меж на га гос ця, дып ла ма тыч-

на га прад стаў ніц тва і г. д.

Так са ма ле тась мы рэа-

лі за ва лі су мес на з Бел ТА 

ці ка вы пра ект — вы пус ці лі 

да юбі лею Гро дзен скай воб-

лас ці кні гу «Гро дзен шчы на», 

вель мі доб ра аформ ле ную і 

змяс тоў ную. Пабачыла свет 

выданне «Мастацкі вобраз 

Гродзеншчыны». Ра зам з 

«Гро дзен скай праў дай» зра-

бі лі вы дан не «Гро дзен шчы-

на гас цін ная» пра ту рыс-

тыч ны па тэн цы ял воб лас ці: 

так, ад на з кніг пры све ча ная 

водным рэсурсам Гродзен-

скай вобласці і рас каз вае 

пра асноў ныя вод ныя ар тэ-

рыі рэ гі ё на і ці ка він кі ва кол 

іх; зу сім ня даў на вый шла 

кні га «Аў гус тоў скі ка нал: не-

звычайная гісторыя і новае 

жыццё», а на бя гу чы год у 

гэ тай се рыі за пла на ва ная 

кні га «Гро дзен шчы на: за-

па вед ны свет» пра за каз ні-

кі і за па вед ні кі воб лас ці, іх 

ту рыс тыч ныя маг чы мас ці. 

У са ка ві ку вый дзе кні га «Гро-

дзен шчы на спар тыў ная», 

так са ма рых ту ем аль бом-

нае вы дан не, пры све ча нае 

100-год дзю на ша га края-

знаў ча га му зея; упер шы ню 

мы вы да лі кні гу з ра бо та мі 

гро дзен скіх мас та коў — па-

ка за лі раз віц цё рэ гі ё на праз 

іх тво ры... І яшчэ цэ лы шэ-

раг кніг, якія асвят ля юць 

роз ныя ба кі жыц ця дзей нас-

ці рэ гі ё на. Ін тэр нэт — сі ла, 

ма гут ная ра ка, але ўсё гэ та 

хут ка плын на, а кні гі, я пе ра-

ка на ны, не толь кі рас ка жуць 

нам пра гіс то рыю, але і ўзба-

га цяць на шу бу ду чы ню. Та му 

ў тэ зі се «Кні гі — га лоў ныя 

ле та піс цы і сён ня?» мож на 

сме ла за мя няць пы таль нік 

на кліч нік.

Алесь СУ ША, на мес нік 

ды рэк та ра На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Бе ла ру сі па на-

ву ко вай ра бо це і вы да вец-

кай дзей нас ці:

— Кні га дру ка ва ная не 

зні кае, толь кі пе ра хо дзіць у 

ін шую іпас тась. Яна за ста-

ец ца ар тэ фак там, які, у ад-

роз нен не ад ліч ба вай ін фар-

ма цыі, за хоў ва ец ца на пра-

ця гу дзе ся ці год дзяў і на ват 

ста год дзяў. Бе ла ру сы — у 

пэў най сту пе ні на цыя кні гі. 

Кніж ная спад чы на для нас — 

част ка гіс та рыч най па мя ці, 

якую, я аб са лют на згод ны з 

Ула дзі мі рам Лі ха дзе да вым, 

мы па він ны за хоў ваць у тым 

лі ку праз да ку мен таль ныя 

ар тэ фак ты. У на шай біб лі-

я тэ цы ра бо та па за ха ван ні 

кніж ных пом ні каў і кам плек-

та ван ні фон даў на ла джа на 

да во лі сіс тэм на. Неш та мы 

куп ля ем у пры ват ных ула-

даль ні каў, ка лек цы я не раў; 

вель мі пры ем на, што Ула дзі-

мір Лі ха дзе даў, як аль тру іст, 

пе рад ае ня ма ла каш тоў ных 

да ку мен таў — ста ра дру каў, 

кар таў, рэд кіх вы дан няў 

ХІХ—ХХ ста год дзяў — у фон-

ды На цы я наль най біб лі я тэ кі, 

як на дэ па зіт (ча со вае экс-

па на ван не), так і на заўж ды. 

Та кая прак ты ка яшчэ рэд кая 

і прын цы по ва но вая, у вы ні ку 

яе ў фон дах На цы я наль най 

біб лі я тэ кі ство ра ны асоб ны 

фонд Ула дзі мі ра Аляк се е ві ча 

Ліха дзе да ва, які па ста ян на 

па паў ня ец ца. Акра мя та го, 

за апош нія два га ды мы су-

мес на зла дзі лі, па-мой му, 

пяць вы ста вак — гэ та бы ла 

прак тыч на вы ста вач ная эс-

та фе та нон-стоп, і спа дзя ю-

ся, што су пра цоў ніц тва пра-

цяг нец ца. Ся род най больш 

перс пек тыў ных яго кі рун каў 

на за ву да лей шае фар мі ра-

ван не ка лек цыі, вяр тан не 

кніж ных пом ні каў, якія дрэн-

на або зу сім не за ха ва лі ся ў 

Бе ла ру сі. Ка лі ж не ўда ец ца 

пры вез ці на ра дзі му каш-

тоў ныя кні гі і да ку мен ты ў 

ары гі на ле, на ват на ча со вае 

экс па на ван не, мы ідзём па 

шля ху элект рон на га ка пі ра-

ван ня — у та кім вы гля дзе 

да ку мен ты да сяж ныя для 

вы ву чэн ня шы ро кім ко лам 

да след чы каў, гіс то ры каў.

Сяр гей АЗА РО НАК, 

ды рэк тар Дзяр жаў на га 

му зея ва ен най гіс то рыі 

Бе ла ру сі:

— Кнігі — наса мрэч ле-

та піс цы гіс то рыі, тут мож на 

зга даць мност ва яск ра вых 

пры кла даў, ад «Сло ва аб 

пал ку Іга ра вым» да, на жаль, 

не над та па куль вя до май ся-

род мо ла дзі кні гі Се мя но ві ча 

«Вя лі кае мас тац тва ар ты-

ле рыі» — мя не, як ча ла ве-

ка ва ен на га, бя рэ го нар за 

зем ля коў, пра цу якіх аца ні лі 

і вы ву ча лі не толь кі су час ні-

кі, але і пасля доў ні кі, у тым 

лі ку Пётр І, На па ле он... Гэ-

так са ма я га на ру ся, што мы 

пер шыя ся род му зей шчы каў 

пад ха пі лі пра ект «У по шу-

ках стра ча на га» і так са ма 

па ча лі па пу ля ры за ваць яго, 

па каз ваць дзе цям і пад лет-

кам род ную кра і ну і яе гіс то-

рыю з роз ных ба коў... Ха чу 

пад крэс ліць, што са бра ныя 

Ула дзі мі рам Лі ха дзе да вым 

ка лек цыі і ар тэ фак ты, якія 

ён час та бес ка рыс лі ва пе-

рад ае роз ным ін стан цы ям, 

ад кры ва юць шы ро кія маг-

чы мас ці для па тры я тыч на га 

вы ха ван ня. Та му, без умоў-

на, мы бу дзем пра цяг ваць 

су мес ную ра бо ту і не толь-

кі рас каз ваць пра тое, які 

мы, бе ла ру сы, та ле рант ны, 

доб ры і шчы ры на род, але і 

па каз ваць вы то кі ге ра із му 

бе ла ру саў, шмат лі кія пры-

кла ды муж нас ці і са ма ах вяр-

нас ці — ар га ні зу ем цыкл вы-

ста вак пра Ай чын ную вай ну 

1812 го да, Пер шую су свет-

ную вай ну і, без умоў на, да 

75-год дзя Пе ра мо гі — пра 

Вя лі кую Ай чын ную вай ну.

Ула дзі мір Лі ха дзе даў:

— Ужо пра ве дзе на вя лі-

кая ра бо та ў гэ тым кі рун-

ку, га то выя пры ехаць ка ля 

50 ка лек цы я не раў з Ра сіі, 

Укра і ны, Поль шчы, Літ вы і 

ін шых кра ін, пры вез ці ўні-

каль ныя ма тэ ры я лы, пе-

ра даць шэ раг каш тоў ных 

ма тэ ры я лаў ад усіх нас му-

зе ям і біб лі я тэ кам Бе ла ру-

сі. Ха це ла ся б зра біць гэ та 

апа фе о зам вы шэй зга да-

на га вы ста вач на га пра ек-

та — лю быя ідэі і ўдзель ні кі 

ві та юц ца, каб толь кі гэ та не 

бы ло фар маль на, для га лач-

кі, а на сам рэч ста ла па да-

рун кам для на шай кра і ны да 

75-год дзя Пе ра мо гі.

Па вел СА ПО ЦЬКА, ды-

рэк тар На цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея Бе ла-

ру сі:

— Пе ра чыт ваю наз-

ву на ша га круг ла га ста ла 

і згад ваю сло вы вя до ма га 

рэ жы сё ра Ула дзі мі ра Ар-

ло ва: «Па ца лун кі вы сах-

нуць, аб дым кі рас ціс нуц ца, 

каньякі вы п'юц ца, цу кер кі 

з'я дуц ца, су ве ні ры пе ра до-

рац ца, куб кі па кры юц ца пы-

лам, фа та гра фіі за бу дуц ца, 

кні гі — за ста нуц ца»... Пра-

ект Ула дзi мi ра Лi ха дзе да ва 

«У по шу ках стра ча на га» — 

на са мрэч унi каль ная з'я ва, я 

сам збi раю ўсе вы дан нi, як у 

кнi гах, так i ў пе ры ё ды цы. У 

тым, што пра ект унi каль ны, 

маг лi пе ра ка нац ца i на вед-

валь нi кi на ша га му зея — ра-

зам з Ула дзi мi рам Аляк се е-

вi чам мы зла дзi лi не каль кi 

вы ставак, ана ла гаў якiм 

да гэ туль не бы ло. Так са ма 

ён пе ра даў на ша му му зею 

ў дар цi ка выя экс па на ты, за 

што мы яму вель мi ўдзяч ныя. 

Наш му зей так са ма імк нец ца 

больш па пу ля ры за ваць ся бе 

праз кні га вы дан не — ле тась 

мы пад рых та ва лі дзя ся так 

вы дан няў: гэ та і збор ні-

кі спра ва здач, і аль бо мы, і 

ка та ло гі, і эн цык ла пе дыі — 

на прык лад, у ме жах Мін скай 

між на род най кніж най вы-

стаў кі-кір ма шу мы прэ зен-

ту ем вель мі ці ка вае вы дан-

не, пры све ча нае бе ла рус кім 

гра фі кам 1920—1930 га доў, 

і кні га абя цае быць на са мрэч 

уні каль най.

Аляк сандр ХРА МЫ, ды-

рэк тар дзяр жаў на га лі та-

ра тур на-ме ма ры яль на га 

му зея Яку ба Ко ла са:

— Разам з Уладзімірам 

Аляксеевічам да юбі лею му-

зея Яку ба Ко ла са ў снеж ні 

мы прад ста ві лі не ар ды нар-

ны пра ект — «Ад Ада ма да 

Кас ту ся» — і па ка за лі праз 

твор часць Яку ба Ко ла са, як 

ён за хап ляў ся Ада мам Міц-

ке ві чам і як іх тво ры, на пі са-

ныя ў роз ныя эпо хі і на роз-

ных мо вах, бы лі аб' яд на ныя 

бе ла рус кай ду шой, лю боўю 

да род най зям лі. Сё ле та 

бу дзе ад зна чац ца 75 га доў 

Вя лі кай Пе ра мо гі. Зда ва ла-

ся б, пры чым тут му зей Яку-

ба Ко ла са? Але вар та пом-

ніць, што сын Яку ба Ко ла са 

за гі нуў пад час Вя лі кай Ай-

чын най і што са мы ўзрос та-

вы сал дат, удзель нік дзвюх 

вой наў дзед Та лаш стаў 

ге ро ем тво ра Яку ба Ко ла-

са — мы знай шлі праў ну ка 

дзе да Та ла ша, пад рых та ва лі 

вель мі ці ка выя ма тэ ры я лы... 

А з да па мо гай Ула дзі мі ра 

Аляк се е ві ча Лі ха дзе да ва ад-

шу ка лі ўні каль ныя здым кі, 

як вы гля да лі мяс ці ны, звя-

за ныя з жыц цём і твор час цю 

Ко ла са, — ва чы ма са мо га 

пісь мен ні ка. Та му, вяр та ю-

чы ся да тэ мы на шай дыс ку-

сіі — ці ка рыс та юц ца сён ня 

па пу ляр нас цю да ку мен таль-

ныя кні гі, — я лі чу, што так, 

ка рыс та юц ца. Бо, чы та ю чы 

лю бую кні гу, важ на не толь кі 

мець сваё ўяў лен не пра яе 

ге ро яў і мес ца па дзей, але 

і па гля дзець, на коль кі гэ та 

су па дае з тым, як іх па каз-

ва лі фа то гра фы, мас та кі, 

су час ні кі гэ тых па дзей.

Але на ДРАП КО, 

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Ле та піс цы най ноў шай гіс то рыі
Да ку мен таль нае кні га вы дан не: су час ныя тэн дэн цыі і праб ле мы

...Спа чат ку бы ло сло ва. Ме на ві та з яго па чы на юц ца 

ўсе ле та пі сы, ру ка пі сы і дру ка ва ныя да ку мен ты, 

якія, у сваю чар гу, ста но вяц ца пад мур кам 

для вы ву чэн ня гіс то рыі ад ста ра жыт на сці 

да на шых дзён. Па пер шых згад ках у пісь мо вых 

кры ні цах мы вы зна ча ем уз рост га ра доў і мяс тэ чак, 

па кні гах спа сці га ем род ную і за меж ную мо вы, 

дак лад ныя на ву кі і пры го жае пісь мен ства. 

Але ў ця пе раш ні, ліч ба вы час усё больш 

скла да на да нес ці сло ва да ад ра са та, зра біць 

гіс то рыю за хап ляль най — асаб лі ва ка лі га вор ка 

ідзе не пра мас тац кую, а пра да ку мен таль ную 

лі та ра ту ру. Пра гэ та раз ва жа лі ня даў на ўдзель ні кі 

круг ла га ста ла «Кні гі — га лоў ныя ле та піс цы 

і сён ня? Да ку мен таль нае кні га вы дан не: су час ныя 

тэн дэн цыі і праб ле мы».

Фо
 та
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