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1. ГЕ РАЛЬ ДЫ КА — 
ПРЫ КМЕ ТА ЕЎ РА ПЕЙ СКАС ЦІ

Ге раль ды ка ўзнік ла ў За ход-
няй Еў ро пе, яе пра ві лы рас паў-
сю дзі лі ся па ўсёй Еў ро пе. Наша 
краіна  — са мая ўсход няя тэ ры-
то рыя, на якой іс на ва ла са праўд-
ная ге раль ды чная традыцыя. У 
Мас коў скай дзяр жа ве, на прык-
лад, назіраюцца сляды яе за-
раджэння, але 240 га доў ман го-
ла-та тар ска га яр ма па вяр ну ла 
раз віц цё куль ту ры ў ін шы бок. 
Толь кі Пётр І, пас ля та го як па-
бы ваў у Га лан дыі, прай шоў ся па 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі аг нём і мя-
чом, уба чыў, што гэ та пры го жая 
тра ды цыя. Ён за пра сіў га ланд-
ца, каб ства рыць ге раль дмей-
стар скую кан то ру ў Пе цяр бур-
гу, ад нак на па чат ку спра ва іш ла 
вель мі мля ва. Нем ка Ка ця ры на 
ІІ па ста ві ла ўсё на пра фе сій ны 
ўзро вень, ад нак гэ та ўжо поз няя 
ге раль ды ка, у гэты час у Еўропе 
ўжо пачынаў правіць капітал, а 
саслоўнае грамадства паступо-
ва адыходзіла ў гісторыю. Уво-
гу ле ж ге раль ды ка — чыс та еў-
ра пей ская з'я ва.

2. СУ ЧАС НЫЯ ГЕР БЫ — 
ТОЛЬ КІ ПРЫ ГО ЖАЯ 
ТРА ДЫ ЦЫЯ

Герб быў на ро джа ны эпо хай 
фе а да ліз му, а мы жы вем у пост-
ын дуст ры яль ным гра мад стве. 
Як толь кі па ча лі на ра джац ца 
бур жу аз ныя ад но сі ны, па трэ ба 
ў гер бе ад па ла. Су час ны герб 
— як пры го жы ма ты лёк, яко га 
зла ві лі, на ка ло лі на ігол ку і на 
сця ну па ве сі лі...

Ра ней вы явы гер ба і пя чат кі 
су па да лі. Ста ра жыт ныя пры ві леі 
ка за лі: «На да ём ім герб на пя-
чат ку». Га рад ская пя чат ка ады-
грывала ролю своеасаблівага 
знака якас ці. У ста ра жыт на сці 
на ўпакоўкі та ва раў, якія іш лі 
на экс парт з места (напрыклад, 
Мінскага), ста ві лі пя чат кі: ка лі та-
вар пер ша га га тун ку — ад ну, а 
ка лі вы шэй ша га — дзве. А ка лі ж 
пра дук цыя бы ла ні жэй ша га га тун-
ку, то яе ўво гу ле не па зна ча лі. Та-
кім чы нам го рад прымаў на сябе 
ад каз насць і гарантаваў якасць 
та ва ру. Сён ня гэ тая тра ды цыя па-
мер ла. Усю ды вы ка рыс тоў ва ец ца 
дзяр жаў ны герб. Ён жа змя шча-
ец ца і на гар вы кан ка мах, ха ця, па 
ло гі цы, там па він ны быць гер бы 
га ра доў. Даў ней ра да (гарсавет) 
ме ла адзін герб, а гар вы кан кам 
— ін шы. І ра да, па нор мах Маг-
дэ бург ска га пра ва, бы ла больш 
га лоў най. Гар вы кан кам вы кон ваў 
тое, што яна яму за гад ва ла.

3. ЧЫМ БОЛЬШ СТА РА ЖЫТ НЫ 
ГЕРБ, ТЫМ БОЛЬШ ПА ВА ГІ 

За ста ла ся толь кі пры го жая 
тра ды цыя, ад нак га лоў на га за-
ко ну ге раль ды кі трэ ба пры трым-
лі вац ца: чым больш ста ра жыт ны 
герб, тым больш па ва гі да ўла-

даль ні каў. Та му, вы бі ра ю чы су-
час ны сім вал го ра да, вар та ары-
ен та вац ца на больш ста ра жыт ны 
герб — у боль шас ці кра ін све ту 
так ро біц ца. На прык лад, су час ны 
герб Го ме ля з вы явай ры сі мож-
на лі чыць не зу сім дак лад ным. 
Бо са мым ста ра жыт ным гер бам 
гэ та га го ра да, атры ма ным у 1560 
го дзе, з'яў ля ец ца срэб ны крыж у 
чыр во ным по лі, што аба зна чае 
аба ро ну ад ня чыс тай сі лы. Ка лі 
Бе ла русь у вы ні ку трох па дзе-
лаў Рэ чы Па спа лі тай тра пі ла ў 
склад Ра сій скай ім пе рыі, цар скі 
ўрад імк нуў ся вы крас ліць на шы 
ге раль дыч ныя тра ды цыі, бо са-
ма кі ра ван ня ў цар скай Ра сіі не 
бы ло. Та му і Го мель за мест аба-
рон чай сім во лі кі зай меў вы яву 
звера на гер бе, які вы ка рыс тоў-
ва ец ца і ця пер.

4. ЧЫР ВО НЫ ВОСК — 
АСАБ ЛІ ВЫ ПРЫ ВІ ЛЕЙ

Ка ра леў ская ўла да маг ла 
па мя няць пэў ны аб стра га ва ны 
герб на но вы, ад нак гэ та бы ло 
звя за на з важ ны мі гіс та рыч ны-
мі па дзея мі. На прык лад, у Ма-
гі лё ве спа чат ку быў герб «Ве-
жа пад васт ра кут ным да хам», 
на да дзе ны ка ра лём Стэ фа нам 
Ба то ры ем у 1577 го дзе. Ад нак 
у 1661 го дзе ка ра лём поль скім 
і вя лі кім кня зем лі тоў скім Янам 
Ка зі мі рам быў на да дзе ны но вы 
герб: «У бла кіт ным по лі тры ве-
жы, у ад чы не най ся рэд няй бра ме 
— ры цар у пан цы ры з уз дзе тай 
шаб ляй у ру цэ; на ве жы круг лая 
шыль да з вы явай дзяр жаў на га 
гер ба». Гэ та ад бы ло ся пас ля паў-
стан ня су праць цар скіх вой скаў у 
1661 го дзе. Да рэ чы, гэ тыя па дзеі 
апі са ны ў апа вя дан ні Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча «Нель га за быць». 
Спа чат ку ма гі лёў цы ад кры лі ва-
ро ты цар скім вой скам, але тыя 
па ча лі ра ба ваць іх. Га ра джа не 
да мо ві лі ся і пад ня лі паў стан не. 
Бур містр Ма гі лё ва Ле а но віч вы-
ска чыў з кры кам «Па ра!» на га-
нак ра ту шы — гэ та быў сіг нал 
для паў стан ня. Яны зні шчы лі ўсіх 
цар скіх страль цоў, толь кі адзін 
за стаў ся ў жы вых, які быў у гас-
цях у ад ной ма гі лёў скай уда ві цы 
(пас ля і гра ма дзян ства Рэ чы Па-
спа лі тай пры няў). За гэ та го рад 
зай меў но вы герб і быў пры раў-
на ва ны да ста ліч на га, як Віль-
ня. Акра мя та го, го рад атры маў 
пра ва пя ча таць свае да ку мен ты 
чыр во ным вос кам. Гэ та, як пра ві-
ла, маг лі ра біць ка ра леў ская і ве-
лі ка кня жац кая кан цы ля рыі, буй-
ныя кня зі, маг на ты, на прык лад 
Ра дзі ві лы. Звычайна ў гарадскіх 
канцылярыях ва ўжытку быў 
воск зя лё на га ко ле ру, на ту раль-
на га, — а чыр во ны воск аба зна-
чаў асаб лі вы пры ві лей.

5. МАГДЭБУРГСКІЯ ПРАВЫ — 
СВЕДЧАННЕ СТАТУСА

Гер бы на да ва лі ся не населе-
ным пунктам, а жыхарам горада 

(мяшчанам), усёй іх грамадзе, 
і гэта часта залежала не ад іх 
колькасці, а ад самаадданасці і 
самаахвярнасці на карысць дзяр-
жаве. Паказальным з’яўляецца 

прыклад Пе ра брод дзя. У ім ста-
я ла ўся го тры ры бац кія хат кі. 
Ад нак жы ха ры атры ма лі Маг-
дэ бур скае пра ва ад ка ра ля Стэ-
фа на Ба то рыя за тое, што пад-
час Лі вон скай вай ны па ка за лі 
ка ра леў скім вой скам брод праз 
азё ры, ка лі яны іш лі вы зва ляць 
По лацк.

6. ПЯ ЧАТ КІ ВЫ РАБ ЛЯ ЛІ 
ТОЛЬ КІ «ЗЛОТ НІ КІ»

Адзі ная гру па ра мес ні каў, 
якая вы раб ля ла пя чат кі, на зы-
ва ла ся «злот ні ка мі». Яны бра лі 
за гэ та да во лі вя лі кую су му гро-
шай. Ка лі ж асо ба, што ха це ла 
зай мець пя чат ку, бы ла не ба га-
тая, яна звяр та ла ся да «пар та-
чоў» — ня цэ ха вых ра мес ні каў, 
якія не прай шлі поў ны курс аду-
ка цыі, не зда лі іс пы ты і пра ца ва-
лі пад поль на.

У ста ту тах злот ніц кіх цэ хаў 
бы ло ска за на, што кож ны пад-
май стар, каб атры маць зван не 
май стра, па ві нен зра біць «шэ-
дэўр», або «шту ку». У яе, ся род 
трох прад ме таў, ува хо дзі ла пя-
чат ка, якую трэ ба бы ло вы ра-
заць з гел мам, шчы том і лі та-
ра мі ва кол. Гэ ту пра цу па да ва лі 
ка ле гіі май строў. Ка лі яны ра бі лі 
пэў ныя за ўва гі, па ды спыт ны меў 
час іх вы пра віць. А пас ля бу ду чы 
май стар на бы ваў боч ку пі ва і ра-
біў «ка ля цыю» — час та ван не ўсіх 
сяброў цэ ха. Акра мя та го, кож ны 

та ва рыш (пад май стар), каб быць 
да пу шча ным да іс пы таў, му сіў 
здзейс ніць га да вую ванд роў ку ў 
за меж ныя кра і ны. Там па пра ца-
ваць і пры вез ці да ку мен ты, што 
па цвяр джа лі гэ та, і вод гу кі. Ка лі 
ён вяр таў ся, то пра ца ваў яшчэ 
год, і толь кі пас ля гэ та га атрым-
лі ваў да звол зда ваць іс пы ты на 
зван не «май стра».

7. У РА МЕС НІКАЎ СВАЕ ГЕР БЫ
Герб — гэ та знак, які да зва ляе 

ад роз ніць ад на го ча ла ве ка ад 
дру го га, ад ну ўста но ву ад ін шай. 
Ра ней лю дзі бы лі не да стат ко ва 
пісь мен ны мі, та му па трэ бен быў 
ві зу аль ны воб раз, каб ча ла век 
за пом ніў і заў сё ды мог па знаць. 
Гэ ту функ цыю і вы кон ваў герб.

На гер бах ра мес ных цэ хаў 
маг лі быць вы яў ле ны пры ла ды 
пра цы, вы ра бы, пэў ныя свя тыя, 
якія бы лі за ступ ні ка мі та го або 
ін ша га ра мяст ва. Маг лі быць і 
аб стра га ва ныя вы явы — гры фы, 
але гэ та ра дзей. На прык лад пя-
чат ка мінск ага зброй ніц ка га цэ-
ха бы ла над звы чай пры го жай: 
га дзін нік (зга рэк), скры жа ва ныя 
шаб ля і піс та лет, а ўні зе пад ко-
ва і ключ. Бо цэх гэ ты быў аб'-
яд на ны — згар ніц кі, сля сар скі, 
ка валь скі і зброй ніц кі.

8. ГЕРБ — БЫЎ 
ПАД «ДВУХ ГА ЛО ВЫМ АР ЛОМ»

Пас ля пер ша га па дзе лу Рэ чы 
Па спа лі тай не ка то рым га ра дам 

ус ход няй Бе ла ру сі да ва лі но выя 
гер бы. На верх няй іх част цы бы-
ла вы ява двух га ло ва га ар ла, на 
ніж няй — герб Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га. Гэ та ра бі ла ся для 
та го, каб пры ні зіць жы ха роў, 
маў ляў: «Вось у вас дзяр жаў-
ны герб, а вы пад ар лом хо дзі-
це». Та му па мыл ко ва ду маць, 
што цар скі ўрад пас ля та го, як 
прый шоў да ўла ды, на да ваў 
га ра дам герб ВКЛ. Дакументы 
сведчаць, што пецярбургскія ге-
ральдмейстары рабілі ўсё, каб 
падкрэсліць імперскія памкненні 
ўрада.

9. КА ЛА БА РА ЦЫ Я НІС ТЫ 
СІМ ВА ЛАЎ НЕ МЕ ЛІ

Пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны ка ла ба ра цы я ніс ты спра-
ба ва лі за цвер дзіць у нем цаў 
на цы я наль ныя сім ва лы: гіс та-
рыч ныя герб, сцяг і квет ку ва-
сі лёк. Пе ра піс ка Бер лі на і Мін-
ска па гэ тай тэ ме пра цяг ва ла ся 
не каль кі га доў. На пер шы ліст, 
ад праў ле ны ў 1941 го дзе, нем цы 
ад ка за лі: «У су вя зі з тым, што 
бу ду чы ня Бе ла ру сі яшчэ не вы-
зна ча на, заў час на га ва рыць пра 
на цы я наль ныя сім ва лы». Апош-
ні ліст з Гер ма ніі прый шоў у чэр-
ве ні 1944 го да, у ім на пі са на: 
«У су вя зі з аб ста ві на мі на фран-
тах лі чым да лей шую пе ра піс ку 
не мэ та згод най». Гэ тыя да ку-
мен ты на зы ва юц ца «Бер лін скі 
сшы так» і за хоў ва юц ца ў Бер-
лі не. У 1991-1992 га дах іх ко піі 
пе ра вез лі ў Мінск па прось бе 
Га лоў на га ар хіў на га ўпраў лен-
ня, бы ла сфар мі ра ва на спра ва. 
Та кім чы нам, бе ла рус кія ка ла ба-
ра цы я ніс ты спра ба ва лі за цвер-
дзіць у нем цаў пэў ныя сім ва лы, 
ад нак да зво лу не атры ма лі і ка-
рыс та лі ся імі сты хій на.

10. ПЯ ЧАТ КА — 
СРО ДАК ЛЕ ГА ЛІ ЗА ЦЫІ

Ма юц ца да ку мен ты, што на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі на пя рэ дад ні 
Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі баль-
ша ві кі рас паў сюдж ва лі ўлёт кі, 
ад нак ся ля не не ве ры лі тым па-
пе рам, бо на іх не ста я ла пя чат-
ка. Ка лі спе цы яль на га вод ціс ку 
ня ма — гэ та не да ку мент, гэ та 
шпар гал ка. Ме на ві та пя чат ка — 
сро дак ле га лі за цыі.

Уво гу ле ін сты ту ту пя чат кі 
8000 га доў. Бе ла рус кая най-
больш ста ра жыт ная — з ча соў 
Ізя сла ва Ула дзі мі ра ві ча, які 
па мёр у 1001 го дзе, та му мы 
мо жам ка заць, што ма ем 1000-
га до вую гіс то рыю сфра гіс ты кі 
(на ву кі, якая зай ма ец ца вы ву-
чэн нем пя ча так).

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

СІМ ВА ЛЫ АД МЕТ НАС ЦІ 
І АД КАЗ НАС ЦІ
10 фак таў і ду мак пра гер бы і пя чат кі

Ана толь Ці тоў — гіс то рык, пісь мен нік, ге-
раль дыст, сфра гіст. На ра дзіў ся ў Дрэз дэ не, 
да 15 га доў жыў у Віль ню се, пас ля ра зам з 
баць ка мі пе ра ехаў у Мінск, дзе жы ве па сён-
няш ні дзень. Пэў ны час пра ца ваў у На цы я-
наль ным гіс та рыч ным ар хі ве і быў адзі ным 
у кра і не стар шым па ле ог ра фам (спе цы я ліс-

там па чы тан ні ста ра жыт ных тэкс таў). На 
пы тан не, ці ёсць го рад, з якім ён най больш 
звя за ны, ад ка заў: «Я не ве даю. Ня хай го рад 
ся бе са мной ата я сам лі вае». Ад нак у ад ной 
з тузіна сва іх кніг на пі саў, што іс нуе пэў ная 
су вязь па між жыц цём ча ла ве ка і жыц цём 
го ра да...

Пер шы герб Го ме ля, атры ма ны 
ў 1560 го дзе, — срэб ны крыж 
у чыр во ным по лі  — 
мае аба рон чую сім во лі ку. 
Дру гі, на да дзе ны Ра сій скай 
ім пе ры яй у 1855 го дзе, — 
рысь, якая зна хо дзіц ца 
пад двух га ло вым ар лом, 
над імі — га рад ская ка ро на. 
Трэ ці — су час ны герб Го ме ля, 
за цвер джа ны ў 1997 го дзе.

Ён быў па стаў ле ны на ад ной з кніг, якая ця-
пер змя шча ец ца ў фон дах На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. Гэ ты под піс лі чыц ца най-
больш каш тоў ным, ха ця ка лек цыя аў то гра-
фаў гэ тай уста но вы змя шчае так са ма тры 
под пі сы Мар ка Ша га ла, аў то гра фы Ра бэ ра 
дэ Ман тэск'ю і Жа на Эфэ ля, так са ма шмат лі-
кіх бе ла рус кіх куль тур ных дзея чаў: Пет ру ся 
Броў кі, Мак сі ма Тан ка, Ян кі Бры ля, Пі ме на 
Пан чан кі, Яў ста ха Тыш ке ві ча, Лаў рэн ція Абе-
цэ дар ска га і мно гіх ін шых.

Аў то граф Гё тэ быў па стаў ле ны на ра ма не «Вы-
бі раль нае па да бен ства», які аў тар па да рыў пра ж -
ска му бан кі ру-яў рэю Ле а поль ду фон Ле ме лю. Пісь-
мен нік вёў з фі нан сіс там дзе ла вое ліс та ван не і 
па да рыў свой ра ман з аў то гра фам у якас ці ўдзяч-
нас ці за ака за ныя па слу гі — здзел кі ака за лі ся для 
пісь мен ні ка да стат ко ва вы гад ны мі.

На ступ ным ула даль ні кам кні гі ста ла ка ха ная, 
а ў да лей шым жон ка Ле ме ля Соф'я. Ад яе кні га 
тра пі ла да іх дач кі Аў гус ты, якая пе ра еха ла жыць у 
Па рыж. Апош ні мі прад стаў ні ка мі сям'і, ва ўла дан ні 
якой зна хо дзі ла ся кні га з аў то гра фам Гё тэ, бы лі 
Ан ры і Мар га ры та Жа валь.

Гэ тая кні га зна чыц ца ў спі се каш тоў нас цяў, вы-
ве зе ных з Фран цыі пад час Дру гой су свет най вай-
ны. Да па чат ку вай ны біб лі я тэ ка Ан ры і Мар га ры ты 
Жа валь на ліч ва ла ка ля 3 ты сяч та моў. У гэ тым 
спі се пры сут ні чае больш за 30 на зваў най больш 
рэд кіх кніг, кан фіс ка ва ных нем ца мі, з якіх 12 вы яў-
ле ны ў фон дах На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. 

Бы лы біб лі ёг раф сек та ра на ву ко ва-пра ект най ра-
бо ты след ча га ад дзе ла кні га знаў ства На цы я наль-
най біб лі я тэ кі Ве ра ні ка Вы соц кая рас каз вае:

— Кні гі з біб лі я тэ кі сям'і Жа валь паў та ры лі лёс 
мно гіх ін шых пры ват ных яў рэй скіх біб лі я тэк Еў ро-
пы, якія кан фіс коў ва лі ся і вы во зі лі ся ў Еў ро пу для 
роз ных мэ таў. Га лоў най ар га ні за цы яй, што зай ма-
ла ся кан фіс ка цы яй куль тур ных каш тоў нас цяў на 
аку па ва ных Гер ма ні яй тэ ры то ры ях, быў Апе ра тыў-
ны штаб рэйхс ляй та ра Ро зен бер га — ERR. Кан фіс-
ка цыі пад ля га лі біб лі я тэ кі не толь кі дэ пар та ва ных 
або збег лых з кра і ны яў рэ яў, але і ма сон скіх ло жаў, 
эміг ранц кіх і са цы я ліс тыч ных ар га ні за цый і не ка то-
рыя аса біс тыя біб лі я тэ кі. Ме на ві та ERR атры ма ла 
боль шасць та кіх кніг. У 1943 го дзе част ка на кра-
дзе най лі та ра ту ры бы ла эва ку я ва на ў Сі ле зію, у 
го рад Ра ці буж, дзе быў ство ра ны да след чы цэнтр. 
Ту ды ж бы ло пе ра на кі ра ва на шмат кніг з аку па-
ва ных са вец кіх зем ляў, у тым лі ку з Дзяр жаў най 
біб лі я тэ кі БССР імя Ле ні на ў Мін ску. З на ступ лен-
нем Чыр во най Ар міі ў снеж ні 1944 го да ERR па-
чаў эва ку а цыю лі та ра ту ры, ад нак па спеў вы вез ці 
толь кі най больш важ ныя ма тэ ры я лы. Зной дзе ныя ў 
Поль шчы кні гі з біб лі я тэк Бе ла ру сі ра зам з кні га мі з 
еў ра пей скіх біб лі я тэк бы лі на кі ра ва ны ў Мінск. Ве-
ра год на, кні га з аў то гра фам Гё тэ, як і мно гія ін шыя 
каш тоў ныя вы дан ні, што ра ней на ле жа лі Ан ры і 
Мар га ры це Жа валь, тра пі лі ў На цы я наль ную біб-
лі я тэ ку Бе ла ру сі ме на ві та та кім чы нам.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

Зна ход каЗна ход ка  �� Ідэн ты фі ка ва ны аў то граф Гё тэ

Час ідзе. А пом ні каў вы дат ным 
дзея чам Бе ла ру сі на ву лі цах Мін ска 
больш не ста но віц ца... 
У гас цей, ту рыс таў, біз нес ме наў 
склад ва ец ца, маг чы ма, па мыл ко вае 
ура жан не, што Бе ла русь не толь кі 
не мае ад мет ных асоб, але і ўво гу ле 
не мае сва ёй улас най гіс то рыі. Гэ та, 
між ін шым, ад бі ва ец ца 
і на іх стаў лен ні да бе ла ру саў 
у све це. Як бы вы па ста ві лі ся 
да ча ла ве ка, які не ша нуе па мя ці 
сва іх прод каў, не ці ка віц ца 
гіс то ры яй і куль ту рай сва ёй кра і ны, 
не мо жа з за хап лен нем рас па вес ці 
пра ней кіх зна ка вых асоб сва ёй 
кра і ны? Ка лі вы ма е це ней кія 
ду хоў ныя па трэ бы, вы шэй шыя, 
чым стан дарт ны на бор ту рыс та  — 
бар, пра ме над, га тэль — то та кі 
су раз моў ца не вы клі ча ў вас 
асаб лі ва га за хап лен ня.

Не ка лі Змі цер Сань ко, га лоў ны 
рэ дак тар кніж най се рыі «На шы сла-
ву тыя зем ля кі», у ар ты ку ле «На прэ-
стыж ных мес цах» («Куль ту ра», № 29 / 
897 за 2009-07-18) пі саў: «Зра зу ме ла, 
што ў перс пек ты ве ў Мін ску му сяць 
па ўстаць так са ма пом ні кі ка ра лю Мін-
доў гу, вя лі кім кня зям Ві таў ту і Жы гі-
мон ту Ста ро му, най вы шэй шым гет-
ма нам Кан стан ці ну Аст рож ска му і Яну 
Ка ра лю Хад ке ві чу, канц ле рам Аста-
фею Ва ло ві чу і Льву Са пе гу, дзяр жаў-
ным дзея чам Та дэ ву шу Рэй та ну і...». 
Тут вар та спы ніц ца.

ТА ДЭ ВУШ РЭЙ ТАН
Мож на за ўва жыць, што апош нім 

ча сам імя на цы я наль на га ге роя Бе-

ла ру сі, дэ пу та та Сей ма Рэ чы Па спа-
лі тай ад На ва груд ска га ва я вод ства 
ВКЛ Та дэ ву ша Рэй та на, які імк нуў ся 
са рваць Сейм і не да пус ціць пер ша-
га па дзе лу дзяр жа вы, па сту по ва ўсё 
больш і больш пра ма лёў ва ец ца на 
бе лым му ры. Але да кар ды наль ных 
зру хаў спра ва яшчэ не дай шла. Бо 
фак тыч на мы яшчэ толь кі вы рва лі ся 
з пя лю шак бяс па мяц тва...

І та му, за ча піў шы ся за сло вы спа-
да ра Сань ко, як за по руч ні, мы мо жам 
уша на ваць год на га ча ла ве ка, шчы ра-
га па тры ё та на шай зям лі Та дэ ву ша 
Рэй та на, як та го па тра буе гіс та рыч ная 
спра вяд лі васць. І не толь кі ў ста лі цы 
кра і ны, але і ў На ва град ку, Ля ха ві чах 
і, мо жа, у са мой Гру шаў цы, дзе зна-
хо дзіц ца ро да вае кот лі шча Рэй та наў 
і якая ўжо шмат га доў па тра буе не ад-
клад на га кло па ту.

СТА ЯЎ ПОМ НІК...
Як вя до ма, пом нік Та дэ ву шу Рэй-

та ну ў Гру шаў цы ўжо ста яў, 150 га доў 
та му. Праў да, ня доў га...

У 1824 го дзе ў Гру шаў цы на ра дзіў ся 
хлоп чык, які пры хры шчэн ні атры маў 
імя Стэ фан Мі хал Ян. Баць кам яго быў 
Да мі нік Рэй тан (пля мен нік Та дэ ву ша), 
пад пал коў нік на па ле о наў скіх вой скаў. 
Па куль што пра лёс Стэ фа на вя до ма 
не шмат. Але гэ та пы тан не ча су. Нас 
ця пер ці ка віць перш за ўсё тое, што 
не дзе на пры кан цы 1850-х гг. Стэ фан 
(маж лі ва, у год, ка лі на ра дзіў ся яго ны 
сын Юзаф Пётр Па вал (1857), апош ні 
з ро ду) за мо віў скульп та ру Тэ а до ру 
За крэў ска му бюст Та дэ ву ша Рэй та-
на. Ін шым — ве ліч ную кап ліч ку-веж ку. 

Амаль усе, хто згад ваў пом нік у сва іх 
ар ты ку лах, пі са лі, што ён не ка то ры 
час, маг чы ма, з 1860 г., ста яў у Гру-
шаў цы, не па да лёк ад ста ро га ся дзіб-
на га бу дын ка. Але на пя рэ дад ні паў-
стан ня Кас ту ся Ка лі ноў ска га ў 1863 г. 
быў дэ ман та ва ны, за па ка ва ны ў скры-
ню і сха ва ны да леп шых ча соў.

Стэ фан у 1863 г. па мёр. Бы ло яму 
на той мо мант уся го 39-40 га доў. Імя 
яго не згад ва ец ца ся род тых, хто браў 
удзел у паў стан ні, і ні бы та не бы ло 

з бо ку ўла ды да Рэй та наў прэ тэн зій. 
Дык што зда ры ла ся? Быў ён па ра не-
ны пад час ней ка га не вя до ма га бою 
по руч з Ка лі ноў скім ці... па мёр сва ёй 
смер цю? За гад ка. Але тое, што быў 
ён, як і ўсе Рэй та ны, па тры ё там, не 
пад ля гае су мне ву, інакш не на ва жыў-
ся б за маў ляць і ўста лёў ваць у го нар 
свай го дзе да пом нік. Та му, маж лі ва, 
ка лі па мёр гас па дар, а на гас па дар цы 
за стаў ся яго ны сын, яко му на той мо-
мант бы ло 6-7 га доў, пом нік сха ва лі, 
каб не вы клі каць за ліш няй ува гі.

Але дзе ў той мо мант зна хо дзі ла ся 
за моў ле ная Стэ фа нам пры го жая лі тая 
га тыч ная веж ка вы шы нёй 10 мет раў? 
Пра тое, што яна дай шла да Гру шаў кі, 
што ў Гру шаў цы ста яў пом нік у поў-
ным кам плек це (як ця пер у Кра ка ве на 
Пла та нах), аў та ры не згад ва юць.

Нам із ноў па шан ца ва ла. Не так 
даў но быў ад шу ка ны ар ты кул з га зе-
ты 1864 г., у якім аў тар з за хап лен нем 
апіс вае ме на ві та тую ка ла саль ных 
па ме раў веж ку, якую лю бы ах вот ны 
мо жа па спець па гля дзець на фаб ры-
цы PP. Evans, Lіlpop і Rau (Вар ша ва) 
пе рад ад праў кай яе ў Гру шаў ку. Аў та-
рам пла на на зва ны вя до мы ар хі тэк тар 
Мар ко ні. Яго ажыц ця віў ма ла ды, але 
вя до мы ў мас тац кім ася род ку бу даў-
нік Хай нрых.

Гэ тыя звест кі вы клі ка юць но выя 
пы тан ні. Ці бы ла вы сла на веж ка ў Гру-
шаў ку? Ка лі ад каз ста ноў чы, ці злу-
чы лі ўсё ж та кі на ра дзі ме Та дэ ву ша 
бюст і веж ку, як бы ло пра ду гле джа на 
пра ек там? Ці яе так і не ада сла лі, а 
пры ха ва лі ў Вар ша ве? Ду маю, ка лі 
рас па ча лі ся рэ прэ сіі су праць паў стан-
цаў, ка лі жан да ры Му раўё ва спрэс за-

ста ві лі кра і ну шы бе ні ца мі, бы ло зу-
сім не да ве жак ды пом ні каў... На ват 
проб ліс кі па тры я тыз му лю дзі ту шы лі, 
каб хоць іх дзе ці вы жы лі. Та му, ве-
ра год ней за ўсё, веж ка за ста ла ся ў 
Поль шчы. Бюст сха ва лі на Літ ве (у 
Гру шаў цы). Па дзел ад быў ся...

Праз 25 га доў, ка лі апош ні на шча-
дак маль тый ска га ры ца ра Яна, апош ні 
нось біт проз ві шча Рэй тан па ста леў, 
ка лі ўляг лі ся жарс ці, ён ад шу каў доб-
ра сха ва ны бюст і вы ра шыў пе ра даць 
яго ту ды, дзе во лі бы ло тро хі бо лей, 
дзе да та го за хоў ва ла ся ве ліч ная кап-
ліч ка, якая ва жы ла ка ля 6 тон. Та му 
Юзаф пе рад ае бюст Та дэ ву ша не дзе ў 
1888 го дзе Кра каў ска му ма гіст ра ту. У 
1889 г. пом нік быў са бра ны цал кам 
і ўста ля ва ны на скры жа ван ні ву ліц 
Баш то вай, Ду на еў ска га і Гар бар скай. 
Дак лад най да тай афі цый на га ад крыц-
ця лі чыц ца чэр вень 1890 г. Уста ноў ка 
пом ні ка не вы клі ка ла вя лі ка га пя рэ па-
ла ху, але па чу лі ся га ла сы кры ты каў, 
якім не спа да баў ся за над та стро гі вы-
гляд веж кі, больш па доб ны да ма гіль-
ных кап лі чак.

Пом нік вы ста яў і Пер шую су свет-
ную вай ну, і Дру гую. Нем цаў ён не 
за ці ка віў. Але ка лі ўзім ку 1946 г. моц-
ны па рыў вет ру і ма гут ная сне га вая 
на ва ла па шко дзі лі яго, ка му ніс тыч ныя 
ўла ды ска рыс та лі ся зруч ным мо ман-
там і пры ня лі пом нік у схо ві шча.

ПА ЛЯК? 
НЕ, ЛІЦ ВІН-БЕ ЛА РУС!

У 2007 г., на 750-ю га да ві ну го ра да, 
Кра каў зноў уба чыў пом нік Та дэ ву шу 
Рэй та ну. Праў да, гэ та ўжо бы ла ко пія, 

пры чым на ўмыс на зроб ле ная не дак-
лад най. Не дак лад насць ты чыц ца не-
ка то рых дэ та ляў бюс та. Веж ку ад на ві лі 
па ўзо ры над ма гіл ля Ста ні сла ва Ліл по-
па. Ары гі нал бюс та пас ля рэ стаў ра цыі 
пра цяг вае зна хо дзіц ца ў Кра каў скім 
На цы я наль ным му зеі. Ве ра год на, там 
жа мож на ад шу каць і ўні каль ную да ку-
мен та цыю, ста рыя фо та здым кі, звя за-
ныя з гіс то ры яй ства рэн ня пом ні ка.

На жаль, быў шы ў Кра ка ве, мне 
не па шан ца ва ла па гля дзець на гэ ты 
ве ліч ны пом нік на ша му су ай чын ні ку, 
бе ла ру су Рэй та ну, які стаў куль та вай 
асо бай у Поль шчы, імя яко га ве дае 
кож ны школь нік... Праў да, гэ ты школь-
нік ні ко лі, на пэў на, не чуў з вус наў на-
стаў ні каў, што Рэй тан — ліц він-бе ла-
рус... Там ён — па ляк.

РАЗ БУ РЭН НЕ МІ ФАЎ
Але вер нем ся да пом ні ка. Ёсць на 

ім над піс, які рас па вя дае, ка лі ён быў 
уста ля ва ны і ка му пры све ча ны. Усё 
доб ра, на ват вы дат на, за вы клю чэн-
нем ад на го. На пом ні ку па зна ча ны 
год на ра джэн ня — 1746. Гэ та яшчэ 
не са мы «страш ны» ва ры янт, бо Ген-
рык Гра боў скі (да лё кі сва як Рэй та наў) 
па ста віў у ро да вай кап лі цы мар му ро-
вую плі ту ў го нар Та дэ ву ша з зу сім 
фан тас тыч най ліч бай — 1752 г. Цяж ка 
са бе ўя віць, як у та кой важ най спра ве, 
шмат ра зоў апі са най у роз ных да вед-
ні ках, бы ла да пу шча на та кая гру бая 
па мыл ка, якую паў та ры лі і тыя, хто 
па ста віў у 1993 г. ка ля гру шаў скай 
кап лі цы па мят ны ва лун (1746), да-
даў шы ад ся бе, што Рэй тан ба ра ніў 
«Рэч Па спа лі ту Поль шчу»...

Агуль на пры зна най да тай на ра-
джэн ня Та дэ ву ша лі чыц ца 20 жніў ня 
1742 г. Мес ца на ра джэн ня — Гру шаў-
ка. Прый шоў час аб верг нуць і гэ ты міф. 
Та дэ вуш Рэй тан на ра дзіў ся за доў га да 
20 жніў ня, бо пер шы раз яго імя су стра-
ка ец ца ў да ку мен тах 20 лі пе ня 1742 
г. у су вя зі з да вяр шэн нем пра цэ ду ры 
хры шчэн ня. Ча сам па між на ра джэн-
нем, пер шым хры шчэн нем з ад ной ва-
ды і да вяр шэн нем пра хо дзі ла не каль кі 
ме ся цаў ці на ват год. На пад ста ве ін-
ша га да ку мен та мож на зра біць вы сно-
ву, што на ра дзіў ся Та дэ вуш у 1741 г. 
І, ве ра год ней за ўсё, у Мін ску, ад куль 
бы ла яго ма ці, Тэ рэ за Ва лад ко віч.

МАГ ЧЫ МАСЦЬ 
УША НА ВАН НЯ

Мы ма ем на цы я наль на га ге роя, 
вар та га ўша на ван ня. Ве да ем, што ён 
кроў на звя за ны не толь кі з Бе ла рус-
сю, але і з Мінск ам. Мы ве да ем, што 
за ха ваў ся пом нік, які быў за моў ле ны 
на гро шы гру шаў скіх Рэй та наў, які 
не каль кі га доў упры гож ваў ся дзіб ны 
парк. Маг чы ма, вар та бы ло б рас па-
чаць пе ра мо вы з поль скім бо кам, каб 
на не ка то ры час узяць яго на дэ па зіт, 
пра вез ці па га ра дах Бе ла ру сі і да мо-
віц ца, каб на шы скульп та ры зра бі лі з 
яго ко пію. Якую, у сваю чар гу, мож-
на бы ло б уста ля ваць не дзе ў цэнт ры 
Мін ска, дзе і на ле жыць быць уша на-
ва ным ге рою та ко га ран гу!

Змі цер ЮР КЕ ВІЧ,
арт-су пол ка 

імя Та дэ ву ша Рэй та на

�

Яшчэ Еў фра сiн ня По лац кая 
ства ра ла ру ка пi сы i за хоў ва ла 
збо ры ру ка пiс ных кнiг. 
Лi чыц ца, што яна па кла ла 
па ча так бiб лi я тэч най спра ве ў 
Бе ла ру сi. З тых ча соў мес цы 
за хоў ван ня кнiг кар ды наль на 
мя ня лi ся — гэ та маг лi быць i 
ма нас ты ры, i ўнi вер сi тэ ты, i 
пры ват ныя ка лек цыi важ ных 
для бе ла рус кай гiс то рыi асоб. 
Кры ху па ванд ра ваць у ча се, 
удых нуць пыл ста ра дру каў 
мож на на вы ста ве «Бiб лi я тэ ка 
ў ча се i пра сто ры», якая 
да 15 каст рыч нi ка бу дзе 
экс па на вац ца ў На цы я наль най 
бiб лi я тэ цы Бе ла ру сi.

За гад чык сек та ра на ву ко-
ва-пра ект най ра бо ты след ча га 
ад дзе ла кнi га знаў ства На цы-
я наль най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi 
Тац ця на СА ПЕ ГА рас ка за ла, што 
ў iх фон дзе за хоў ва ец ца больш 
за 80 ты сяч адзi нак асоб нi каў — 
гэ та ру ка пi сы, ста ра дру кi, ар хiў-
ныя да ку мен ты. Бе ла ру саз наў-
цам, фi ло ла гам, гiс то ры кам яна 
б ра i ла азна ё мiц ца з пры ват ны мi 
бiб лi я тэ ка мi бе ла рус кiх да след-
чы каў Ян чу ка i Кар ска га. Ад дзел 
ак тыў на зай ма ец ца апi сан нем i 
да сле да ван нем гэ тых дзвюх бiб-
лi я тэк. Яны цал кам за хоў ва юц ца 
ў фон дах, ства ра юц ца i элект рон-
ныя ко пii да ку мен таў.

Асаб лi вую ўва гу звяр тае на 
ся бе ка лек цыя кнiж ных мi нi я цюр. 
«Цуд з цу даў», па ка за ная на вы-
ста ве (па стан дар тах, ад но сiц ца 
да мiк ра кнiг — не бо лей за 10 на 
10 мi лi мет раў) — гэ та кнi га 6 на 
9 мi лi мет раў. Змя шча юц ца ў ёй 
вы каз ван нi Гор ка га i Пуш кi на пра 
кнi гу. Ад нак гiс то рыя мi нi я цюр-
най кнi гi, рас каз вае спа да ры ня 
Са пе га, бя рэ свой па ча так яшчэ 
ра ней — у эпо ху Ад ра джэн ня. На 
вы ста ве ёсць вы дан нi XVII—XVIII 
ста год дзяў з дру кар нi Эль зе вi-
раў. Эль зе вi ры — гэ та га ланд скiя 
вы даў цы кан ца XVI—XVIII ста-
год дзяў, якiя пе ра да ва лi спра-
ву па спад чы не ад баць коў да 
сы ноў. Яны знач на па мен шы лi 
па мер кнi гi i ства ры лi ад мыс ло-
вы фар мат, якi так i на зы ва ец-

ца — «эль зе вi ры» (знеш не ён 
вы гля дае больш вы цяг ну тым у 
па раў на ннi з iн шы мi).

Ма ец ца вя лi кая ка лек цыя па-
леа ты паў, iн ку на бул — ад ных з 
пер шых кнiг, якiя бы лi вы да дзе-
ны Гу тэн бер гам — ад 2-й па ло вы 
XV да 1-й па ло вы XVI ста год дзя. 
Ся род iх асаб лi вы кнiж ны шэ дэўр 
— гэ та «Хро нi ка Шэ дэ ля» з пры-
го жы мi гра вю ра мi, якiя так са ма 
ўзнiк лi ў кан цы XV ста год дзя. 
У фон дзе На цы я наль най бiб лi-
я тэ кi зроб ле ны дыск з iн ку на бу-
ла мi i па леа ты па мi, рых ту ец ца 
дру ка ва ны ка та лог. Асоб на бу дзе 
ства рац ца ка та лог Эль зе вi раў, 
асоб на — ус ход нiх ру ка пi саў.

Ма юц ца ру ка пi сы на ста ра бе-
ла рус кай мо ве — як свец ка га, так 
i рэ лi гiй на га змес ту. Прад стаў ле-
ны кнi гi боль шас цi бе ла рус кiх 
дру кар няў — Пят ра Мсцi слаў ца, 
Ма мо нi чаў, Ра дзi вi лаў — Ку це-
iн скай дру кар нi i мно гiх iн шых. 
Асоб нiк аль бо ма «Парт рэ ты сям'i 
Ра дзi вi лаў» уяў ляе са бой парт рэ-
ты прад стаў нi коў ро ду, якiя жы лi 
ад 1346-га да 1780 го да. Гэ ты эк-
зэмп ляр пе ра вы да дзе ны ў Санкт-
Пе цяр бур гу ў XIX ста год дзi.

Тут жа мож на ўба чыць i ад но 
з апош нiх па ступ лен няў — «Вя-
лi кае мас тац тва ар ты ле рыi» 
Ка зi мi ра Се мя но вi ча, на бы тае 
пры ват ны мi асо ба мi для на шай 
кра i ны ў ве рас нi 2012 го да.

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ
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ІІ  �� мёны мінуўшчынымёны мінуўшчыны

ПОМ НІ КІ ТВА ЁЙ КРА І НЫ

Вы ста ваВы ста ва  ��

АД МI НI-КНIГ ДА ВЯ ЛIЗ НЫХ IН КУ НА БУЛ

Аў тэн тыч ны пом нік 
Та дэ ву шу Рэй та ну. 
Той, што ця пер 
мож на ўба чыць 
на кра каў скіх 
«Пла та нах» 
(ко пія).

Ана толь ЦІ ТОЎ.

На вош та га ра дам па трэб ны пом ні кі вы дат ных асоб

Ма нас тыр ская бiб лi я тэ ка Ма нас тыр ская бiб лi я тэ ка 
(гра вю ра ХV ст., раз ма ля ва на ад ру кi).(гра вю ра ХV ст., раз ма ля ва на ад ру кi).


