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Больш за 500 экс па на таў 

прад стаў ле на ў экс па зі цыі 

Гро дзен скай аб лас ной 

біб лі я тэ кі. Гэ та фо та здым кі, 

прад ме ты по бы ту, паш тоў кі, 

да вед ні кі, ну ма ры га зет 

і ча со пі саў. Фон ды біб лі я тэ кі 

да поў ні лі экс па на ты 

з аса біс тых ка лек цый 

гро дзен цаў Аляк санд ра 

Ся вен кі і Але га Яр ша. Мно гія 

здым кі да во лі рэд кія.

За гад чы ца ад дзе ла мас тац-

тва Гро дзен скай аб лас ной на-

ву ко вай біб лі я тэ кі імя Яў хі ма 

Кар ска га Лі лія ХА ДА РОЎ СКАЯ 

ад чы няе шкля ныя віт ры ны, каб 

пад ра бяз ней рас ка заць аб уні-

каль ных экс па на тах. По гляд спы-

ня ец ца на «Лі та ра тур най Гро-

дзен шчы не». І тут мож на ўба чыць 

ары гі наль ныя здым кі, на не каль кіх 

з іх — гро дзен скія пісь мен ні кі Ана-

толь Кар пюк і Ва сіль Бы каў. Гэ та 

ўні каль ныя фо та, ка жа Лі лія Ле а-

ні даў на. Та кіх ня ма на ват у фон дах 

біб лі я тэ кі.

Са шмат лі кіх кніг, бук ле таў най-

больш каш тоў ны мі лі чац ца два 

вы дан ні ча со пі са «Нё ман» 1956 і 

1958 га доў. Да рэ чы, ця пер ча со піс 

ува хо дзіць у склад Вы да вец ка га 

до ма «Звяз да», а та ды гэ та бы лі 

прос та збор ні кі пісь мен нкаў Гро-

дзен скай воб лас ці.

Асаб лі ва ці ка вы пер шы ну мар. 

Хто тут дру ка ваў ся? Мі хась Ва сі-

лёк, Аляк сей Кар пюк, Сяр гей Бан-

да рэн ка, Ва сіль Бы каў з дву ма апа-

вя дан ня мі — «Ту пое пя ро» і «Стра-

та». Гар та ем ста рон кі. У вы дан ні 

ня ма ла ілюст ра цый. І яны ста лі 

са праўд ным ад крыц цём. Вось зды-

мак до мі ка Элі зы Ажэш кі 1950-х, 

які зна хо дзіў ся ка ля са май да ро гі. 

Да рэ чы, паз ней ён быў пе ра не се-

ны на дзя ся так мет раў да лей з-за 

па шы рэн ня пра ез джай част кі. На 

ілюст ра цыі мож на ўба чыць яго 

пер ша па чат ко вы вы гляд, пры чым 

у да во лі рэд кім ра кур се. У збор-

ні ку ёсць фо та пом ні ка пісь мен ні-

цы, які ў 1920-х быў уста ля ва ны ў 

га рад скім пар ку, пас ля вай ны яго 

знай шлі на мо гіл ках і пе ра нес лі ў 

ін шае мес ца, не па да лёк ад до ма 

пісь мен ні цы. На ста рон ках ча со-

пі са знай шла сваё ад люст ра ван не 

аль тан ка, дзе лю біў бы ваць Адам 

Міц ке віч. Ча со піс каш та ваў пяць 

руб лёў на ста рыя гро шы, што пас-

ля рэ фор мы 1961 го да скла да ла 

50 ка пе ек.

Лі лія Ле а ні даў на звяр тае ўва гу 

на віт ры ну, якая звя за на з куль тур-

ны мі ўста но ва мі го ра да. Тут мож-

на ўба чыць тэ ат раль ную афі шу 

1950-х га доў, якая ней кім цу дам 

за ха ва ла ся. Скру так бі ле таў у кі но, 

адзін кві ток — 20 ка пе ек. Мно гія 

ста рэй шыя су ай чын ні кі па мя та-

юць гэ тыя квіт кі пры на вед ван ні 

кі на тэ ат раў.

Да вед нік па заа пар ку 1957 го-

да. Што ж там бы ло ў той час? 

Тры ма ем у ру ках да во лі прос ты ў 

афарм лен ні збор нік з чор на-бе лы-

мі фо та здым ка мі. Вя до ма, гэ та не 

тыя яск ра выя пры го жыя да вед ні кі, 

якія вы пус ка юц ца за раз на глян ца-

вай па пе ры з вы раз ны мі здым ка мі. 

Та ды та кіх маг чы мас цяў не бы ло, 

але да вед нік тым не менш ці ка вы, 

бо дае ўяў лен не аб фаў не, якая 

на ся ля ла пер шы ў Бе ла ру сі заа-

ла гіч ны парк больш за 60 га доў 

та му. Згод на з ін фар ма цы яй, та-

ды тут на ліч ва ла ся ка ля 100 ві даў 

жы вёл (гэ та ў тры ра зы менш, чым 

ця пер). Праў да, не ка то рыя ві ды 

знік лі і не ўзна ві лі ся. Ся род іх дзі-

каб раз, бе лы мядз ведзь і, вя до ма, 

слон. У той час, згод на з да вед-

ні кам, гэ та бы ла сла ні ха Маш ка, 

а паз ней тут з'я віў ся Су рак. Пас ля 

та го як слон за гі нуў, гэ ты від заа-

парк так і не на быў, хоць сла ноў нік 

па бу да ва ны. Праў да, бы лі спро бы 

ку піць бы ло га цыр ка во га сла на, 

але пла ны не ажыц ця ві лі ся. Да рэ-

чы, сё ле та заа пар ку спаў ня ец ца 

90 га доў.

Пе ра хо дзім да на ступ най віт-

ры ны. Лі лія Ле а ні даў на бя рэ ў ру кі 

за лі ко вую кніж ку сту дэн та Гро дзен-

ска га пе да га гіч на га ін сты ту та Ві та-

ля Та ран кі. Ві да воч на, што сту дэнт 

быў з лі ку па спя хо вых, больш за ўсё 

ад знак «вы дат на». Вось і апош ні эк-

за мен, які па зна ча ны ў за лі коў цы, 

зда дзе ны на «вы дат на». Але да-

лей ідуць чыс тыя ліс ты... Лі лія Ле-

а ні даў на па каз вае на да ту эк за ме-

ну — 21 чэр ве ня 1941 го да. Сту дэнт 

у ка рот кі тэр мін з бу ду ча га пе да го га 

стаў сал да там. Гіс то рык-ка лек цы-

я нер рас ка заў ар га ні за та рам вы-

стаў кі, што Ві таль Та ран ка за гі нуў 

на фрон це. А з та го кур са вяр нуў ся 

толь кі адзін сту дэнт...

Да рэ чы, на ва ен ную 

тэ му са бра на ня ма ла 

экс па на таў. Уз на га род-

ныя да ку мен ты, знач кі, 

кні гі, бра шу ры. Вось, 

на прык лад, дру ка ва-

ныя вы дан ні. Аб лас-

ная га зе та «Грод нен-

ская пра вда» за лю ты 

1945 го да. Фар мат — 

ча ты ры па ла сы ці дзве 

ста рон кі. Што ў той час 

дру ка ва лі? На паў па-

ла сы — за гад Ста лі на, 

які аб' явіў па дзя ку ка-

ман ду ю чым фран та мі. 

Звод кі з фрон ту. На 

дру гой ста рон цы (па-

ла се) — спра ва зда ча аб са цы я ліс-

тыч ным спа бор ніц тве. У ну ма ры 

не вя лі кі кры тыч ны ар ты кул аб не-

да хо пах у дзей нас ці кам са моль-

скіх ар га ні за цый, у пры ват нас ці, 

вы ха ваў чай ра бо це. У «пад ва ле» 

дру ка ва лі ся аб' явы «па трэб ны ра-

бот ні кі» на прад пры ем ствы. Так са-

ма ў гэ тым ну ма ры быў аб' яў ле ны 

кон курс на най леп шы пра ект пом-

ні ка ге ро ям Ай чын най вай ны, якія 

за гі ну лі пры вы зва лен ні Грод на. 

Ра бо ты вы стаў ля лі ся на агуль ны 

агляд. Вай на яшчэ іш ла, а ўла ды 

ўжо мер ка ва лі, як уве ка ве чыць па-

мяць тых, хто зда бы ваў пе ра мо гу. 

Маг чы ма, та ды і на ра дзіў ся ма ну-

мент, які ця пер ста іць у га рад скім 

пар ку. Ён з'я віў ся ў 1949 го дзе на 

мес цы па ха ван ня са вец кіх во і наў 

і пар ты за наў.

— Кож ны ар ты кул уяў ляе з 

ся бе ці ка вы гіс та рыч ны ма тэ ры-

ял, — ка мен туе вы дан не Лі лія 

Ле а ні даў на. — Вось, на прык лад, 

ар ты кул пра пя ці га до вы юбі лей 

Бе ла рус ка га ан самб ля пес ні і тан-

ца, які ства рыў Ры гор Шыр ма. Ён 

па чы наў сваю дзей насць ме на ві та 

ў Грод не. За той час ан самб лем 

бы ло да дзе на ад на ты ся ча кан-

цэр таў.

Што да ты чыць ва ен най тэ мы, 

за ха ва ла ся га зе та-пла кат 1943 го-

да. Свай го ро ду ба я вы ліс ток. Пад 

за га лоў кам над піс: «Пра чы таў — 

пе ра дай ін ша му». На ват ко лер 

пры сут ні чае. Ёсць тут да вед ка аб 

зні шчэн ні во ра га ў Ба ра на ві чах, 

пар ты зан скія пры пеў кі. Вось, на-

прык лад, як пе рад аец ца над піс 

пад ма люн кам, дзе вя дуць раз мо-

ву ма ці з дзі цем. Ма лы пы та ец-

ца: — Ма ма, а ку ды гэ тыя птуш кі 

ля цяць? — На Бер лін. — А ка му 

яны яй кі ня суць? — Гіт ле ру. — 

А ён бу дзе іх ес ці? — Ён бу дзе 

ес ці го галь-мо галь, — ад каз вае 

ма ці. Хоць гэ ты ліс ток пад рэ дак-

цы яй Кан дра та Кра пі вы вы да ваў ся 

ў Мін ску, ён ха дзіў і па Гро дзен-

шчы не. Бо ме на ві та на тэ ры то рыі 

воб лас ці быў зной дзе ны.

Га зе та-пла кат па чат ку 1945 го да. 

На пер шай ста рон цы Ста ры год у 

воб ра зе пар ты за на пе рад ае зброю 

ма ла до му бай цу — Но ва му 1945 го-

ду. І над піс «Пры мі і да бі». Ма ец ца 

на ўва зе ва ро жых за хоп ні каў.

На шкля ной па лі цы кі да ец ца ў 

во чы вы дан не з вы раз ным над пі-

сам «Сталинская мо ло дежь», якое 

ра біў Мін скі аб кам кам са мо ла. На 

вы стаў цы прад стаў ле ны эк зэмп-

ляр 1952 го да. Га зе та «Пра вда» 

1953 го да з вя лі кім раз ва ро там і 

фо та здым ка мі па ха ван ня Ста лі на. 

Гро дзен цы так са ма вы піс ва лі гэ-

тыя вы дан ні.

Фо та здым кі за клад кі Кур га на 

Сла вы ў 1969 го дзе. Ад люст ра-

ва на, як ве тэ ра ны вы сы па юць з 

ка ро ба чак зям лю, што пры ве зе на 

з мес цаў па ха ван ня Ге ро яў Са вец-

ка га Са ю за, якія за гі ну лі на Гро-

дзен шчы не. У Грод не доў гі час 

бы ла тра ды цыя — пад час шлю бу 

ма ла дыя па ры пры яз джа лі сю ды і 

ўскла да лі квет кі.

Прад стаў ле на пра дук цыя бя-

ро заў ска га шкло за во да «Нё ман». 

На пэў на, і ця пер у мно гіх сем' ях за-

ха ва лі ся та кія шкля ныя вы ра бы з 

чыр во на га і ка ля ро ва га шкла, якія 

за вод вы пус каў у 1940—1960-я га-

ды. Кры ху паз ней, у 1970-х, у асар-

ты мен це за во да ад ным з па пу ляр-

ных вы ра баў бы лі зуб ры роз ных 

па ме раў. На вы стаў цы прад стаў-

ле ны да во лі ма сіў ныя эк зэмп ля-

ры гэ та га во ла та — сім ва ла Гро-

дзен скай воб лас ці, які кра су ец ца 

на гер бе рэ гі ё на. Та кіх шкля ных 

ка ля ро вых зуб роў звы чай на да ры-

лі за меж ным дэ ле га цы ям.

Лі лія Ле а ні даў на звяр тае ўва гу 

на пры ём ні кі «Спі до ла», якія вы пус-

ка лі ў Грод не. Ка лісь ці бы ло мод на 

ха дзіць з та кі мі пры ём ні ка мі на пля-

чы. І гэ та бы ло да во лі кру та.

Са праўд ны спар-

тыў ны ра ры тэт — афі-

ша фут боль на га мат ча, 

які пра хо дзіў ў Грод не ў 

1968 го дзе на пер шын-

ство СССР. Гро дзен скі 

«Нё ман» су стра каў ся 

з ка ман дай «Ды на ма» 

(Ле нін град). Ся род экс-

па на таў — са праўд ныя 

фо та ча ты рох ра зо вай 

алім пій скай чэм пі ён кі 

Воль гі Кор бут у мо мант 

яе трэ ні роў кі. Так са-

ма на здым ках мож на 

ўба чыць вя до мых гро-

дзен скіх спарт сме наў 

Іры ну Шы ла ву, Іга ра 

Ба сін ска га і ін шых.

Вы стаў ка пра хо дзіць у рам ках 

пра ек та «Да кра нуц ца да гіс то рыі 

Пры нё ман ня», які на ліч вае больш 

за 20 экс па зі цый. Чар го вая пры-

све ча на 75-й га да ві не ўтва рэн ня 

Гро дзен скай воб лас ці. Свят ка ван-

ні ў го нар юбі лей най да ты прой-

дуць 20 ве рас ня, а на ты дзень 

ра ней ад бу дзец ца свя та го ра да і 

фес ты валь кні гі, на якім ар га ні за-

та ры вы стаў кі прад ста вяць част ку 

экс па на таў.

— Ня хай гро дзен цы ўба чаць го-

рад та кім, якім ён быў 40—50 га-

доў та му. Маг чы ма, для мно гіх гэ та 

ста не свое асаб лі вым па да рож жам 

у мі ну лае, ус ка лых не па мяць. А гэ-

та па боль шас ці пры ем ныя ўспа мі-

ны, — лі чыць Лі лія Ха да роў ская.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

Імя гэ та га свя ці це ля, ар хі епіс ка па Ма гі лёў ска га 

і Бе ла рус ка га, вя до ма га фі ло са фа, пе да го га і гра-

мад ска га дзея ча шмат што зна чыць для Ма гі лё ва. 

Пад час слу жэн ня на тэ ры то рыі Рэ чы Па спа лі тай, 

дзе пра ва слаў ныя пад вяр га лі ся га нен ням, ён зма-

гаў ся за роў насць пра воў вер ні каў, усё сваё жыц-

цё кла па ціў ся пра асве ту ду ха вен ства, зай маў ся 

аду ка цы яй прос тых лю дзей. У 1757 го дзе ад крыў 

у Ма гі лё ве ду хоў ную се мі на рыю і ар га ні за ваў дру-

кар ню пры ар хі рэй скім до ме. Ге ор гій Ка ніс кі па мёр 

у 1795 го дзе, а ў 1993 го дзе быў ка на ні за ва ны пра-

ва слаў най царк вой і да лу ча ны да лі ку свя тых зям лі 

бе ла рус кай.

У па мяць аб ім у Спа са-Пра аб ра жэн скім ка фед-

раль ным са бо ры Ма гі лё ва ад бы ла ся Бо жая Лі тур гія, 

у якой пры няў удзел Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 

Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, і ад быў-

ся хрэс ны ход са Свя та-Мі коль ска га ма нас ты ра да 

до ма Ка ніс ка га, дзе свя ці це лю Ге ор гію ад слу жы лі 

ма ле бен. У свя точ ным бо га слу жэн ні пры ня лі ўдзел 

мэр Ма гі лё ва Ула дзі мір Цу ма раў і прад стаў ні кі 

мяс цо вай ула ды. На пя рэ дад ні дня па мя ці свя то га, 

5 жніў ня, у Свя та-Мі коль скім ма нас ты ры ад бы ла ся 

ўра чыс тая ўся ноч ная служ ба з чы тан нем ака фіс та 

Ге ор гію Ка ніс ка му.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Да 75-год дзя Да 75-год дзя 
Гро дзен скай воб лас ціГро дзен скай воб лас ці ДА КРА НУЦ ЦА 

ДА ГІС ТО РЫІ
Чым за хап ляе вы стаў ка ра ры тэ таў ва ен най і пас ля ва ен най гіс то рыі Пры нё ман ня

Ду хоў нае

У Ма гі лё ве ўспом ні лі Ге ор гія Ка ніс ка га


