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Як той ка заў, рых туй са ні ле там, 
а ко лы зі мой. Гэ та слуш на і ў да-
чы нен ні да юбі лею, які ад бу дзец-
ца ў 2019 го дзе. 

Яшчэ паў го да та му іні цы я тыў ная 
гру па на ча ле з Але сем Бе лым і Дзя ні-
сам Са ла шам па ча ла збі раць под пі сы 
за тое, каб у бе ла рус кай ста лі цы на-
рэш це ўста ля ва лі пом нік сла ву та му 
зем ля ку. На сне жань мі ну ла га го да ў 
іх бы ло ўжо 4000 под пі саў, якія яны 
пе рад алі ў Мін скі гар вы кан кам. Ад нак 
вы свет лі ла ся, што пра ца над ства рэн-
нем пом ні ка кам па зі та ру ўжо вя дзец ца. 
Больш за тое, вы ра ша на, што Ста ні-
слаў Ма нюш ка ў скульп тур най кам па зі-
цыі бу дзе не адзін, а ра зам з Він цэн там 
Ду ні ным-Мар цін ке ві чам. Твор цы бу дуць 
ся дзець адзін на су праць ад на го. Гэ та і 
не дзіў на, бо ка лісь ці су пра цоў ніц тва лі-
та ра та ра і му зы кан та бы ло над звы чай 
плён ным. Ра зам яны ства ры лі ча ты ры 
ка міч ныя опе ры, уклю ча ю чы зна ка мі-
тую «Іды лію» («Ся лян ку»). Яе прэм' е ра 
ад бы ла ся ў Мін ску ў 1852 го дзе. Та ды 
ўпер шы ню пас ля доў га га пе ра пын ку 
са сцэ ны Вя лі ка га тэ ат ра за гу ча ла бе-
ла рус кая мо ва.

Як і ма ры ла гра мад скасць, пом-
нік уста лю юць у са мым пры го жым 
цэнт раль ным мес цы бе ла рус кай 
ста лі цы — на пло шчы Сва бо ды, на-
су праць га рад ской ра ту шы. І та кі вы-
бар не вы пад ко вы. Бо ме на ві та з гэ-
ты мі мес ца мі цес на звя за на бія гра фія 

Ма нюш кі. Ка лісь ці ён з сям' ёй жыў 
у бу дын ку на Эн гель са, 3, на вед ваў 
му зыч ную шко лу, якая раз мя шча ла ся 
ў ра ту шы, ву чыў ся ў гім на зіі (ця пер 
бу ды нак аб лсавп ра фа). Акра мя та го, 
ёсць да ку мен таль ныя згад кі пра тое, 
што Ма нюш ка на вед ваў і ін шыя бу-
дын кі на пло шчы Сва бо ды і по бач з 
ёй. Ар гу мен там на ка рысць ме на ві та 
та ко га раз мя шчэн ня пом ні ка слу жыць 
і тое, што за раз по бач скан цэнт ра ва на 
вя лі кая коль касць уста ноў му зыч най 
куль ту ры: Бе ла рус кая ака дэ мія му-
зы кі, му зыч ная шко ла імя Гле ба ва і 
кан цэрт ная за ла «Верх ні го рад». Усё 
гэ та ро біць спры яль ным су сед ства з 
пом ні кам зна ка мі та му кам па зі та ру.

Алесь БЕ ЛЫ да даў, што пло шчу 
Сва бо ды вар та бы ло аздо біць і ад-
мыс ло вым му зыч ным фес ты ва лем, 
пры све ча ным Ма нюш ку, які быў бы 
раз лі ча ны не на пра фе сій ных знаў цаў, 
а на ўсіх ах вот ных. Спа сы ла ю чы ся на 
зна ё ма га спе цы я ліс та па брэн дын гу, 
Бе лы за ўва жыў, што Мінск на сён ня — 
«ня мы» го рад. Пуб ліч на му зы ка амаль 
ні дзе не гу чыць. Му зыч ная спад чы на 
Ста ні сла ва Ма нюш кі маг ла б да па маг-
чы вы ра шыць гэ тую праб ле му і, ві да-
воч на, бы ла б усім да спа до бы. Шмат 
у бе ла рус кай ста лі цы бы ло сла ву тых 
гра ма дзян, якія плён на па пра ца ва лі 
дзе ля яе даб ра бы ту, ад нак толь кі Ма-
нюш ка шы ро ка вя до мы і за мя жой. 
Та му яго імя мож на вы ка рыс тоў ваць 
як брэнд кра і ны, упэў не ны Бе лы.

Не менш ра дас най на ві ной су стрэ-
чы, якую ла дзіў Бе ла рус кі фонд куль-
ту ры і Бе ла рус кі ка мі тэт «ІCOMOS» у 
Му зеі гіс то рыі тэ ат раль най і му зыч най 
куль ту ры, ста ла тое, што прад пры-
маль нік Яў ген Гле баў бя рэц ца пра-
фі нан са ваць ад наў лен не ра да вой 
ся дзі бы Ма нюш каў у вёс цы Убель 
Чэр вень скага ра ё на, дзе на ра дзіў ся 
кам па зі тар, і пад рых та ваць яе да му-
зе е фі ка цыі.

Рэ стаў ра тар Сяр гей ДРУ ШЧЫЦ 
рас ка заў, што на ся дзі бе ўжо бы лі 
пра ве дзе ны ар хеа ла гіч ныя рас коп кі. 
Яны вы яві лі, што пад му рак за ха ваў ся 
да во лі доб ра. Быў ство ра ны і ра бо чы 
пра ект па ад бу до ве до ма. Знайш лі 
шмат аў тэн тыч най каф лі, па ўзо ры 
якой да во лі дак лад на мож на ад на віць 
ін тэр' еры. Знеш ні вы гляд до ма так са-
ма ад люст руе мі ну лае, бо за ха ва лі ся 
ма люн кі баць кі Ма нюш кі, а так са ма 
план і гра вю ра На па ле о на Ор ды.

Ці ка ва, што мес ца, якое з'яў ля ец ца 
пра та ты пам ад на го з са мых вя до мых 
тво раў Ма нюш кі — «Страш на га два-

ра», так са ма зна хо дзіц ца ў Бе ла ру сі, у 
Смі ла ві чах. Там ця пер ру і ны, а ка лісь-
ці бы лі дом і ве жа з га дзін ні кам, дзе 
жыў дзядзь ка кам па зі та ра. Ста ні слаў 
час та бы ваў у яго. Дзядзь ка рас каз ваў 
хлоп чы ку роз ныя жа хі, што апоў на-
чы га дзін нік спы ня ец ца, а з парт рэ таў 
вы хо дзяць на ма ля ва ныя лю дзі. Гэ та 
так ура зі ла бу ду ча га кам па зі та ра, што 
праз пэў ны час ён… ства рыў ве ліч ную 
опе ру «Страш ны двор».

Раз ва гі бы лі і пра тое, якую ву лі-
цу на зваць іме нем Ма нюш кі. Част-
ка гра мад скас ці на стой ва ла, што 
ад рэ зак Ін тэр на цы я наль най па ві нен 
мець та кую наз ву, бо гэ та са праў ды 
ад па вя дае гіс то рыі: там кам па зі тар 
пра во дзіў най больш ча су. Ад нак гіс-
то рык і эк скур са вод Іван СА ЦУ КЕ ВІЧ 
упэў не на аба ра няў ін шы ва ры янт. У 
мік ра ра ё не Ло шы ца на пе ра кры жа-
ван ні з но вым Ігу мен скім трак там ужо 
за пра ек та ва на ву лі ца Ма нюш кі, і га ды 
праз два-тры там пач нуць з'яў ляц ца 
да мы. Са цу ке віч ка жа, што та кім чы-
нам ства ра ец ца доб ры ту рыс тыч ны 
марш рут: ад гіс та рыч на га цэнт ра Мін-
ска спа чат ку пра ехаць па ву лі цы Ма я-
коў ска га, по тым па яе пра ця гу — но-
вым Ігу мен скім трак це, пас ля мож на 
спы ніц ца на пе ра кры жа ван ні з ву лі цай 
Ма нюш кі і па гля дзець на па мят ную 
шыль ду (уста ля ваць яе — спра ва 
не каль кіх ме ся цаў). Да лей шлях ідзе 
на Смі ла ві чы, за тым — Чэр вень і, на-
рэш це, Убе ль.

Яшчэ ад ным кі рун кам пад рых тоў кі 
да юбі лею ста не да сле да ван не не-
вя до мых ста ро нак твор час ці Ста ні-
сла ва Ма нюш кі. На мес нік мас тац ка га 
кі раў ні ка «Бе ла рус кай Ка пэ лы» Свят-
ла на НЕ МА ГАЙ збі ра ец ца асаб лі вую 
ўва гу звяр нуць на пра цы ві лен ска-
мінск ага пе ры я ду. Пра гу ча лі ідэі вы-
даць аль бо мы з но та мі кам па зі та ра і 
ма люн ка мі яго баць кі, збор ні кі му зыч-
ных тво раў для на ву чэн цаў.

Ма нюш ка быў ка та лі ком і па кі нуў 
пас ля ся бе вель мі ба га тую спад чы ну 
ду хоў най му зы кі, якая сён ня амаль 
не вы ка рыс тоў ва ец ца. Бы ло б доб ра, 
каб у кас цё ле ча сам гу ча лі яго тво-
ры.

Іс тот ным пра бе лам у на цы я наль-
ным куль тур ным жыц ці з'яў ля ец ца тое, 
што ў опер ным тэ ат ры Бе ла ру сі ця пер 
ня ма ні вод най опе ры гэ та га кам па-
зі та ра. З іні цы я ты вай вы ра шы лі звяр-

нуц ца ў Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле та і 
Му зыч ны тэ атр Бе ла ру сі.

На мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ідэа-
ло гіі, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Чэр вень ска га рай вы кан ка ма Ак са на 
КА ЧА НО ВІЧ за ві та ла на су стрэ чу, каб 
рас па вес ці, што ў Чэр ве ні пом нік Ма-
нюш ку ўжо ўста ля ва ны. Ад кры ваць 
яго пла ну юць сё ле та пад час кон кур-
су «Убель ская лас таў ка». Кож ны год 
мяс цо вы ка лек тыў «Ігу мен скія кры-
ні цы» ў дзень на ра джэн ня Ма нюш кі 
вы кон вае му зы ку ў кас цё ле, пра во-
дзіц ца ім ша.

На чаль нік ад дзе ла куль ту ры Мі н-
абл вы кан ка ма Ва лян ці на МА КА РА ВА 
ад зна чы ла, што ўсе агу ча ныя пра па-
но вы вель мі слуш ныя, але, каб яны 
са праў ды бы лі рэа лі за ва ны ў жыц-
ці, трэ ба акрэс ліць кан крэт ны план 
дзе ян няў, пры зна чыць ад каз ных 
(бо не ка то рыя ідэі трэ ба ўзгад няць 
на ўзроў ні Са ве та Мі ніст раў) і, ка лі 
маг чы ма, па зна чыць, ад куль мо жа 
іс ці фі нан са ван не. Пра па но вы на кі-
роў ва юц ца ў Мі ніс тэр ства куль ту ры. 
Знач на па спры я ла б спра ве і тое, каб 
агу ча ныя ідэі ўпі саць у но вую пя ці га-
до вую пра гра му «Куль ту ра Бе ла ру сі», 
якая рас пач нец ца ў 2016 го дзе. Та ды 
мож на бу дзе спа дзя вац ца, што доб-
рыя на ме ры ста нуць рэ аль нас цю да 
200-га до ва га юбі лею кам па зі та ра.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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Брэнд кра і ны Брэнд кра і ны   ��

АД НО ВІМ СЯ ДЗІ БУ. УСТА ЛЮ ЕМ ПОМ НІК 
Як ад свят ка ваць 200-год дзе са ма га сла ву та га мін ча ні на — Ста ні сла ва Ма нюш кі? Гра мад скасць вы ра шы ла ўнес ці свае пра па но вы

«Ка лі на цыя знік не, яе мож на бу дзе 
ад ра дзіць па тва ёй кні зе…» — 
пра гу ча ла ў спек так лі па мя ці 
вы дат на га бе ла рус ка га эт ног ра фа 
Мі ха ся Ра ма ню ка. Ча ла век, які ез дзіў 
па роз ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі, сам 
і за свае гро шы час та пла на ваў 
па да рож жы вы ключ на дзе ля та го, 
каб за ха ваць скар бы ма тэ ры яль най 
куль ту ры бе ла ру саў. Ён ад чу ваў 
пер са наль ную ад каз насць за тое, 
ці за ха ва ец ца гэ тая куль ту ра. І яшчэ 
ў са вец кі час ра біў тое, што з да ва ла ся 
не маг чы мым: па каз ваў, што ёсць та кі 
на род і чым ён ад мет ны. У 1981 го дзе 
бы ла вы да дзе на кні га, пра якую 
га вор ка, — «Бе ла рус кае на род нае 
адзен не».

Ад на кні га — але якое яе зна чэн не! Пры чым 
кні га не лі та ра тур на га змес ту, а фак тыч на аль бом 
фо та здым каў лю дзей у бе ла рус кіх стро ях з роз ных 
рэ гі ё наў у іх на ту раль ным ася род ку. У ма ім вы-
пад ку ме на ві та гэ тая кні га, атры ма ная ад ной чы ў 
па да ру нак, ака за ла ся зна кам лё су.

Маё па ка лен не рас ці лі па тры ё та мі вя лі кай кра-
і ны. Уз ро вень па тры я тыз му для пад лет каў май го 
ча су вы мя раў ся ў за хап лен нях ге ро я мі філь маў. 
Та кі мі, на прык лад, як Шцір ліц. Але мне па да ба ла ся 
ра дыст ка Кэт, та му я ста ла зай мац ца ра дыё спор-
там, асвой ва ла аз бу ку Мор зэ, ву чы ла ся шу каць 
ва ро жыя пе ра дат чы кі ў ле се. Ад ной чы за пе ра-
мо гу на аб лас ных спа бор ніц твах па ра дыё спор це 
мне ў якас ці па да рун ка ўру чы лі кні гу «Бе ла рус кае 
на род нае адзен не». Дзяў ча ты (мы спа бор ні ча лі 
ў ка тэ го рыі юні ё рак), якія за ня лі дру гое і трэ цяе 
мес ца, з мя не кпі лі: іх па да рун кі ака за лі ся больш 
ка рыс ныя — шка тул ка і ке ра міч ная ва за. Але ж — 
па да ру нак! Кні га па еха ла са мной да до му, хоць я 
на той мо мант не вель мі ра зу ме ла, пра што яна. 
Але ка лі яе па ба чы ла ма ма, то ста ла шу каць: а дзе 
ж у ёй наш ра ён? І знай шла! Я дзі ві ла ся са мо му 
фак ту, што, аказ ва ец ца, у па доб ных стро ях ха дзі-
ла мая ба бу ля…

І вось як яно бы вае: я не зай ма ю ся больш ра-
дыё спор там, на огул «мар зян ка» стра ці ла сэнс ва 
ўмо вах раз віц ця тэх на ло гій. Ад нак ні я кія тэх на-
ло гіі не пе ра крэс ляць зна чэн не кні гі «Бе ла рус кае 
на род нае адзен не», якую склаў Мі хась Ра ма нюк. 
З та го мо ман ту, як я атры ма ла гэ ты па да ру нак, 
маё ра зу мен не па тры я тыз му змя ні ла ся. Сут насць 
лю бо ві да ра дзі мы ўва со бі ла ся ва ўзо рах і рэ чах, 
якія іш лі ад цёп лых рук, дай шлі праз ча сы і эпо хі. 
Жы вуць у ма ёй свя до мас ці як воб ра зы та го са ма га 
па тры я тыз му, у якім ні хто ні з кім не спа бор ні чае, 
але ўсе зна хо дзяц ца на сва іх мес цах.

Мне хо чац ца пра гэ та га ва рыць. Хо чац ца рас-
па вя даць пра ро лю Мі ха ся Ра ма ню ка, які быў па-
тры ё там і нёс гэ та праз спра ву. Па кі нуў пас ля ся бе 
яшчэ спраў для сы на Дзя ні са, які за пра сіў узга даць 
баць ку доб рым сло вам у гэ ты сту дзень скі час, ка лі 
кож ны дзень мож на бы ло б свят ка ваць на ра джэн не 
Мі ха ся Ра ма ню ка. Але ж у нас, у бе ла ру саў, не 
заў сё ды дак лад на фік са ва лі ся дні пры хо ду ў свет. 
Мо жа, та му, што га лоў ным свед чан нем жыц ця ча-
ла ве ка лі чы лі ся яго спра вы.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК, 
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА
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Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

ШТО МО ЖА ЭТ НОГ РАФ?
За гад чык ад дзе ла Ва ле-

рый ГЕ РА СІ МАЎ рас ка заў пра 
ня прос ты лёс мно гіх кніг і цэ лых 
біб лі я тэк, а так са ма па ка заў 
не ка то рыя ўні каль ныя кні га збо-
ры, якія зна хо дзяц ца ў схо ві шчах 
гэ тай уста но вы.

Кні гі — у аб мен 
на боч ку ба ра ві коў 

Спа дар Ге ра сі маў рас па вёў, 
што да Вя лі кай Ай чын най вай-
ны ў біб лі я тэ кі быў над звы чай 
каш тоў ны фонд. Бо ся род лі та-
ра ту ры, якая трап ля ла сю ды, 
бы лі кні гі, кан фіс ка ва ныя са 
шля хец кіх ма ёнт каў, ста ра жыт-
ных ка та ліц кіх кляш та раў і пра-
ва слаў ных ма нас ты роў. Іс на ваў 
дзяр жаў ны фонд раз мер ка ван-
ня лі та ра ту ры: кні гі зво зі лі ся ў 
Мінск, а пас ля на кі роў ва лі ся ў 
роз ныя біб лі я тэ кі.

Част ка гэ та га да ва ен на га 
фон ду за ха ва ла ся. Ад нак леп-
шае пад час вай ны нем цы вы-
вез лі на За хад. Кні гі за хоў ва лі ся 
ў скля пен нях поль скіх, ня мец кіх 
зам каў. Не ка то рыя вы дан ні бы лі 
вер ну ты, а ра зам з імі біб лі я тэ-
ка атры ма ла шмат каш тоў най 
за ход няй лі та ра ту ры. І з гэ тым 
звя за на ад на ці ка вая гіс то рыя.

Ка лі Чыр во ная Ар мія за ня-
ла Гер ма нію, сал да ты тра пі лі 
на схо ві шча кніг, на ра ба ва ных 
у бе ла рус кіх біб лі я тэ ках. Яны 
ста лі ад праў ляць ліс ты на ра-
дзі му, пі са лі пра свае зна ход кі 
і па сыл ка мі да сы лаць кні гі. Ад-
каз ныя су пра цоў ні кі куль ту ры 
вы ра шы лі, што, каб вяр нуць 
кні гі, трэ ба дзей ні чаць, і на кі-
ра ва лі ту ды сваю дэ ле га цыю. А 
каб спра ва іш ла лепш, за ха пі лі з 
са бой па час тун кі: бо чач ку са лё-
ных ба ра віч коў з Бе ла веж скай 
пу шчы, ка ва лак лі то га ша ка ла ду 
з фаб ры кі «Ка му нар ка», моц ную 
на стой ку, так са ма па хо джан нем 
з Бе ла веж скай пу шчы. Усё ўру-
чы лі мар ша лу Кан стан ці ну Ра ка-
соў ска му, які ў той час ка ман да-
ваў Паў ноч най гру пай са вец кіх 
войск у Гер ма ніі. Па да ру нак зра-
бі лі ад зем ля коў зем ля ку, вы-
нік ака заў ся са праў ды доб рым: 
бы лі спе цы яль на вы дзе ле ны два 
эша ло ны, і кні гі, якія вы вез лі 
нем цы (тое, што ўда ло ся ад шу-
каць), вяр ну лі ся на зад. Ра зам з 
імі тра пі ла ся і не ка то рая каш-
тоў ная за ход няя лі та ра ту ра. Усё 
раз мер ка ва лі ў дзве біб лі я тэ кі — 
На цы я наль ную і Прэ зі дэнц кую 
(та ды — Ура да вую).

Ра дзі ві лаў скія збо ры 
Ва ле рый Ге ра сі маў рас каз-

вае, што ка лісь ці ў Ня сві жы бы-
ла ба га цей шая біб лі я тэ ка — 20–
30 ты сяч кніг і міль ён ар хіў ных 
да ку мен таў. Ця пер там толь кі 
3 кні гі са збо раў Ра дзі ві лаў. 
Ка ля 3500 кніг — у біб лі я тэ цы 
Ака дэ міі на вук, звыш 500 — у 
На цы я наль най. Ад но вы дан не 

ёсць ва Уні вер сі тэ це куль ту ры, 
яшчэ не каль кі — у бе ла рус кіх 
му зе ях. Ад нак боль шасць кніг 
і да ку мен таў зна хо дзіц ца ў 
Санкт-Пе цяр бур гу, а так са ма 
ў Маск ве, Хель сін кі, Вар ша ве. 
За гад чык ад дзе ла ста ра дру каў 
і рэд кіх вы дан няў ад зна чае:

— Уся спад чы на па рас кі да-
на па све це — і ў гэ тым вя лі-
кая тра ге дыя куль ту ры на шых 
ма лень кіх га ра доў і бы лых мяс-
тэч каў. Я пры хіль нік та го, каб 
лі та ра ту ра, як і ін шыя куль тур-
ныя каш тоў нас ці, вяр та ла ся на 
ра дзі му, і лі чу, што з ча сам уся 
біб лі я тэ ка Ра дзі ві лаў па він на 
быць у Ня сві жы. Трэ ба ра біць 
элект рон ныя ко піі і вяр таць кні гі 
на мес ца іх пер ша па чат ко ва га 
зна хо джан ня.

У Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ цы 
сён ня да 130 кніг з ра дзі ві лаў-
скай біб лі я тэ кі. Яны пе ра важ-
на на за меж ных мо вах, та му, з 
пунк ту гле джан ня змес ту, для 
су час на га ма са ва га чы та ча не 
над та ці ка выя, мяр куе Ге ра сі-
маў. Але ёсць і на рускай мо ве, 
на прык лад «На тат кі пра хар ча-
ван не вой скаў у ва ен ны час» за 
1860 год з под пі сам: «Яго свет-

ла сці Льву Люд ві га ві чу кня зю 
Ра дзі ві лу». На 19-й ста рон цы 
ста іць штамп (ча сам прос та ну-
мар) — і гэ та ад на з пры кмет 
ра дзі ві лаў скай біб лі я тэ кі. Ёсць 
кні гі з ма ляў ні чы мі экс ліб ры са-
мі — на кле е ны мі кніж ны мі зна-
ка мі. (На са мых ста ра жыт ных 
вы дан нях іх ра біў зна ка мі ты ў 
свой час мас так-яў рэй Герш ка 
Лей ба віч.)

Ра дзі ві лы ўдзель ні ча лі ў мно-
гіх паў стан нях або пад трым лі ва-
лі іх удзель ні каў. Та му ка лі паў-
стан не цяр пе ла па ра жэн не, у іх 
усё кан фіс коў ва лі, а біб лі я тэ кі 
вы во зі лі на Ус ход. Але Ра дзі ві лы 
зноў па чы на лі збі раць кні гі… Та-
му мож на ка заць на ват пра роз-
ныя біб лі я тэ кі Ра дзі ві лаў — XVІІ, 
XVІІІ, ІXХ і ХX ста год дзяў.

Ар хі вы БНР 
Коль кі га доў та му, ужо ў су-

час най Бе ла ру сі, асо бы вы со-
ка га дзяр жаў на га ўзроў ню за ці-
ка ві лі ся да ку мен та мі з ар хі ваў 
БНР. Ад нак у фон дах Прэ зі дэнц-
кай біб лі я тэ кі іх не ака за ла ся. 

Су пра цоў ні кі ста лі шу каць па-
трэб ныя звест кі і знай шлі іх у 
двух том ным збор ні ку «Ар хі вы 
БНР», вы да дзе ным не ка лі ў 
кан цы 1990-х у Віль ні пры фун-
да тар скай да па мо зе бе ла ру саў 
за меж жа. Кні гі ўяў ля юць са бой 
пад бор ку да ку мен таў Бе ла рус-
кай На род най Рэс пуб лі кі, пе ра-
важ на з за меж ных ар хі ваў. Імі 
апе ка ва лі ся ка лісь ці бе ла ру сы, 
якія пра ца ва лі ў Віль ні. Кні гі 
ўда ло ся на быць у фонд Прэ зі-
дэнц кай біб лі я тэ кі, і ця пер, пры 
па трэ бе, чы та чы мо гуць з імі 
азна ё міц ца.

Гэ та рэд кае вы дан не ў сі лу 
сва ёй уні каль нас ці і ма ла ты-
раж нас ці, мяр куе Ге ра сі маў, 
тым больш што ў наш час у ар-
хі вах Літ вы та кую ін фар ма цыю 
са ма стой на ад шу каць да во лі 
скла да на.

Вы дан ні
бе ла рус ка га за меж жа 

Яшчэ ад на ад мет ная ка лек-
цыя — біб лі я тэ ка Але ся Бар коў-
ска га. Гэ та вя до мы біб лі я філ, 
які ўсё жыц цё збі раў вы дан ні, 
на дру ка ва ныя бе ла ру са мі за 
мя жой. Ён па ста ян на ліс та ваў-
ся з на шы мі су ай чын ні ка мі, якія 
жы лі ў ін шых кра і нах, за маў ляў 
кні гі. Штось ці ў са вец кі час не 
пра пус ка лі з ідэа ла гіч ных пры-
чы н, але мно гае да яго ўсё ж 
трап ля ла.

Ле та Алесь Бар коў скі пра во-
дзіў на ра цэ Ле на ў Сі бі ры, дзе 
пра ца ваў ка пі та нам не вя лі ка га 
суд на. А зі мой вяр таў ся ў Бе-
ла русь, тут у яго бы ла сям'я, 
ква тэ ра, — і ўсё жыц цё ён збі-

раў та кія кні гі. «Пры крыц цём» 
яго ка лек цый бы ло тое, што іх 
збі раль нік быў не пра фе сій ным 
на ву коў цам, а ама та рам. Та кі 
ін та рэс звы чай на га пра цоў на га 
ча ла ве кам та ды ні ко му «не му-
ляў во ка».

У наш час Бар коў скі зра зу-
меў, што сам усе свае кні гі не 
апра цуе, ха ця ён і вя до мы ся-
род пра фе сій ных гіс то ры каў 
як аў тар ці ка вых ары гі наль ных 
да сле да ван няў і пуб лі ка цый па 
пы тан нях бе ла рус кай ды яс па ры 
і лё сах рэ прэ са ва ных су ай чын-
ні каў, што апы ну лі ся ў Сі бі ры. 
Та му част ку ка лек цыі ён па да-
рыў На цы я наль най біб лі я тэ цы, 
а част ку — Прэ зі дэнц кай. У за-
па сні ках апош няй ёсць, на прык-
лад, «Бе ла русь у да тах, лі ках і 
фак тах», Па рыж, 1950 год. У 
ёй змя шча юц ца ста тыс тыч ныя 
і гіс та рыч ныя да ныя па на шай 
кра і не, якія збі ра лі ся з ар хі ваў 
роз ных кра ін. Ва ле рый Ге ра сі-
маў ад зна чае:

— Гэ та ўні каль ныя кні гі, бо 
бе ла рус кая ды яс па ра, у па раў-
на нні, на прык лад, з яў рэй скай 
ці кі тай скай, жы ла да во лі сціп ла. 
Ад нак на тыя гро шы, якія бы лі, 
яны неш та вы да ва лі, за хоў ва-
лі мо ву, куль ту ру. Сён ня па та-
кія вы дан ні час та пры хо дзяць з 
уні вер сі тэ таў — і вы клад чы кі, і 
сту дэн ты — усім гэ та па трэб на 
і ці ка ва.

Лёс дзяр жаў най мя жы 
Ёсць у схо ві шчах Прэ зі дэнц-

кай біб лі я тэ кі кні гі, пра якія мож-
на ска заць, што яны вы ра шы лі 
лёс дзяр жаў най мя жы Бе ла ру-
сі. Ся род та кіх «Хро ні кі зям лі 
Рус кай» — са ма стой ная част ка 
«Хро ні кі Еў ра пей скай Сар ма тыі» 
Аляк санд ра Гвань і ні, вы да дзе-
най на поль скай мо ве ў Кра ка ве 
ў 1611 го дзе. Італь я нец па па-
хо джан ні, Гвань і ні быў ка лісь ці 
ка мен дан там Ві цеб ска га зам ка. 
По тым на ра дзі ме ён пі саў ус па-
мі ны, як слу жыў на Бе ла ру сі.

Са мае каш тоў нае ў яго тво ры 
для нас — гэ та апі сан не бе ла-
рус кіх зя мель. Яно мае і прак-
тыч нае зна чэн не. Ка лі Рэс пуб-
лі ка Бе ла русь атры ма ла поў ную 
не за леж насць на па чат ку 1990-х 
га доў, у Прэ зі дэнц кую біб лі я тэ ку 
пры хо дзі лі па меж ні кі вы со ка га 
ран гу, якія зай ма лі ся вы зна чэн-

нем мя жы з Ра сі яй. Кні гу Гвань-
і ні яны так са ма гля дзе лі, бо на 
той час ме ла іс тот нае зна чэн не, 
ка му гіс та рыч на на ле жа лі тыя 
або ін шыя зем лі і дзе зна хо дзі лі-
ся мыт ныя пе ра хо ды. А тут мя жа 
бы ла дак лад на апі са на.

Апош няя гла ва кні гі Гвань і-
ні мае ўжо не геа гра фіч ную, а 
сель ска гас па дар чую каш тоў-
насць і на зы ва ец ца «Спо саб 
аран ня і се ян ня ў тых ва я вод-
ствах Бе лай Ру сі, якія ў Вя лі кім 
Княст ве Лі тоў скім пры ля га юць 
да мас коў скіх зя мель». Асоб нік 
гэ тай кні гі быў ка лісь ці і ў Яку ба 
Ко ла са. Вя до ма, што ка ля до ма 
на род на га паэ та бы ла дзя лян-
ка, на якой ён са дзіў жы та па 
тэх на ло гіі, што апі са на Гвань і-
ні. Яна за клю ча ец ца ў тым, што 
ра зам са дзіц ца жы та і яч мень. 
Яны вы спя ва юць у роз ны час, 
та му ўбі ра юць спа чат ку жы та, а 
яч мень тым ча сам не дае рас ці 
пус та зел лю. Пас ля Яку ба Ко ла-
са гэ тым спо са бам за ці ка ві ла ся 
і Ака дэ мія на вук.

З под пі сам аў та ра 
Ка лі збі раль нік кніг па мі рае, 

род ныя час та пра да юць яго 
кніж ныя скар бы. Ад бы ва ец ца 
гэ та і са спад чы най най больш 
зна ка мі тых асоб. Так і пер шы 
сак ра тар ЦК КПБ Пан це ляй мон 
Па на ма рэн ка, хоць і быў рус кім 
па кры ві, меў вель мі ба га тую бе-
ла рус кую біб лі я тэ ку. Ад нак яна 
бы ла рас пра да дзе на яго сва я ка-
мі. Паз ней ар хі віс ты і біб лі я тэ ка-
ры пад кі раў ніц твам зна ка мі та га 
бе ла рус ка га гіс то ры ка і кні га-
знаў цы Ві та ля Ска ла ба на на ват 
скла лі звод ны ка та лог біб лі я тэ кі 
і ар хі ва Па на ма рэн кі. Уклю ча ны 
ў яго і не каль кі вы дан няў з кні га-
збо ру Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ кі.

Уво гу ле ў Прэ зі дэнц кай біб лі-
я тэ цы вы лу чы лі ка ля 20 асоб ных 
ка лек цый бе ла рус кіх гіс та рыч-
ных кні га збо раў. Ся род іх вар-
та ад зна чыць і біб лі я тэ ку Са ю-
за бе ла рус кіх пісь мен ні каў, які 
ка лісь ці змя шчаў ся на ву лі цы 
Фрун зэ, 5. Ка лі твор цы вы еха лі 
з До ма лі та ра та ра, для іх біб лі-
я тэ кі так са ма не ста ла мес ца. 
Та му яны па ча лі шу каць, ку ды 
б пе ра даць свае фон ды. Прэ зі-
дэнц кая біб лі я тэ ка ўзя ла да ся-
бе кні гі з аў то гра фа мі. Гэ та ка ля 
5000 вы дан няў з под пі са мі Ян кі 
Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Ва сі ля 
Бы ка ва і мно гіх ін шых твор цаў, 
якія да ры лі іх сва ёй род най біб-
лі я тэ цы.

Зра зу ме ла ж, за хоў ва юц ца 
тут і ары гі на лы ўсіх бе ла рус-
кіх кан сты ту цый, ма ні фес ты аб 
утва рэн ні на шай кра і ны ў роз-
ныя ча сы ста наў лен ня яе дзяр-
жаў нас ці. Ёсць кні гі па лі ту а ні цы, 
ўкра і ні цы і геб ра і цы, ар хі вы мно-
гіх да ва ен ных га зет.

Ва ле рый Ге ра сі маў ка жа, што 
пры жа дан ні з гэ ты мі кні га мі мо-
жа азна ё міц ца кож ны, хто мае 
ў гэ тым па трэ бу. Адзі ны кры тэ-
рый — па ста рац ца мак сі маль на 
пра цяг нуць іх тэр мін служ бы.

Па ра докс, але мно гія ра ры-
тэ ты дай шлі да нас у доб рым 
ста не дзя ку ю чы та му, што ў са-
вец кі час бы лі ў спец за хоў ван ні. 
Ся род та кіх вы дан ні з біб лі я тэк 
Вац ла ва Лас тоў ска га, Кас ту ся 
Еза ві та ва, Ар ка дзя Смо лі ча, 
Усе ва ла да Іг на тоў ска га. Ця пер 
усе ідэа ла гіч ныя аб ме жа ван ні 
зня ты, і 70 ты сяч рэд кіх кніг ча-
ка юць сва іх чы та чоў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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ДРУ КА ВА НЫЯ СВЕД КІ ГІС ТО РЫІ
У Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ цы — больш за 20 ста ра жыт ных кні га збо раў

Скульптура з'явіцца на плошчы Свабоды, 
насупраць гарадской ратушы.

Прэ зі дэнц кая біб лі я тэ ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь на пры кан цы 
мі ну ла га го да ад свят ка ва ла свой 80-га до вы юбі лей. Ка лісь ці 
яна на зы ва ла ся Ура да вай, і толь кі ў ся рэ дзі не 1990-х ста ла 
Прэ зі дэнц кай. А ня даў на бы ла пра па но ва да наз вы да даць 
«імя Льва Са пе гі», бо гэ та так са ма най вы шэй шая служ бо-
вая асо ба свай го ча су і, да ўся го, заў зя ты чы тач і біб лі я філ. 
Біб лі я тэ ка най перш за бяс печ вае ін фар ма цы яй улад ныя і 
кі ру ю чыя струк ту ры — дэ пу та таў пар ла мен та, су пра цоў-
ні каў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та і амаль усіх мі ніс тэр стваў. 
Ад нак і ін шыя ах вот ныя мо гуць ска рыс тац ца яе па слу га мі 
ў чы таль най за ле. Акра мя про філь ных ад дзе лаў біб лі я тэ кі, 
якія пра цу юць для аб слу гоў ван ня праб лем эка но мі кі, пра ва, 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, ёсць і ад дзел ста ра дру каў і рэд кіх 
вы дан няў, ку ды і за ві та ла ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

Мінск на сён ня — «ня мы» 
го рад. Пуб ліч на му зы ка амаль 
ні дзе не гу чыць. Му зыч ная 
спад чы на Ста ні сла ва Ма нюш кі 
маг ла б да па маг чы вы ра шыць 
гэ тую праб ле му.

Пад час кан цэр та-пры свя чэн ня Мі ха сю Ра ма ню ку.

Да ве да ма:
«Кан сты ту цый нае пра ва» — гэ та су мес ны пра ект Прэ зі дэнц-

кай біб лі я тэ кі з На цы я наль ным цэнт рам пра ва вой ін фар ма цыі. 
У яго ўва хо дзяць усе кан сты ту цый ныя ак ты Бе ла ру сі, па чы на ю чы 
з ІX ста год дзя і па сён ня. Ін фар ма цыя зме шча на на 4 дыс ках, 
а так са ма на сай це pravo.by. На сай це біб лі я тэ кі preslіb.org.by 
мож на ад шу каць біб лі яг ра фію па гэ тай тэ ме.

«Дзяр жаў ныя па лі тыч ныя дзея чы Бе ла ру сі» — у гэ тым пра ек-
це збі ра ец ца ін фар ма цыя з па чат ку XX ста год дзя і па сён ня. У ім 
бу дзе змя шчац ца бія гра фія дзея ча і ўсе яго пра мо вы.

Усю ін фар ма цыю біб лі я тэ ка ры рас піс ва юць тэ ма тыч на і ўво-
д зяць у элект рон ны ка та лог і ба зы да ных. Гэ та да па ма гае за ры ен-
та вац ца і знай сці ме на ві та тое, што трэ ба, за вель мі ка рот кі час.


