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«Ле цей ка» — так на зва лі 
сваё аб' яд нан не юныя ама-
та ры на род ных ра мёст ваў, 
якія жы вуць у аг ра га рад ку 
Го мель По лац ка га ра ё на. Іх 
узор ны фальк лор ны ка лек-
тыў ство ра ны пры мяс цо вай 
дзі ця чай шко ле мас тац тваў. 
Дзят ва пе рай мае ў ста рэй-
шых ад на вяс коў цаў сак рэ ты 
ла зап ля цен ня, вы шы ван ня, 
ін крус та цыі, разь бы па дрэ-
ве, вы ка нан ня на род ных пе-
сень і бы та вых тан цаў.

Май стры з «Ле цей ка» сё-
ле та па спя хо ва вы сту пі лі на 
рэс пуб лі кан скім фес ты ва лі 
фальк лор на га мас тац тва «Бе-
ра гі ня». Яны пра дэ ман стра-
ва лі ўзо ры адзен ня, па шы та-
га імі і ўпры го жа на га па вод ле 
мяс цо вых тра ды цый. Па ка за-
лі, якія хат нія пры ла ды, цац кі, 
абя рэ гі з дрэ ва, тра вы, бя рос-
ты ра бі лі вяс коў цы ў мі ну лыя 
ча сы.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. 
Фо та аў та ра.

Рэ чы ўтрым лі ва юць дух гас па да роў. На ват ка-
лі гас па да роў даў но ня ма — яны аль бо за гі ну-
лі, аль бо па мер лі ад ста рас ці ці ран і па нес лі 
з са бой па мяць пра тое, як праз смерць ад ных 
вы ра тоў ва ец ца жыц цё ін шых. Рэ чы пра гэ та рас-
па вя да юць.

Рэ чы ма юць пах. Яны ма юць пах гас па да роў. Гэ та 
пах жыц ця і смер ці гас па да роў. Вы ста ва ў На цы я наль-
ным гіс та рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь мае пах 
жыц ця і смер ці. Яны ідуць заў сё ды по руч, на ват у мір ны 
час, ка лі ве да юць дак лад на мо мант свай го ўла дар ства 
над ча ла ве кам. Але ў ва ен ны час яны зма га юц ца за 
ўла дар ства. Вы ста ва, якая вя дзе да гэ тай дум кі, на зы-
ва ец ца «Рэ чы па між жыц цём і смер цю». Яна па каз вае 
прад ме ты, якія звы чай на бя руць на вай ну сал да ты, не 
важ на, якой яны ар міі і з яко га на ро да. Усе сал да ты 
(вай скоў цы, ва я ры, зма га ры) ма юць ней кія дроб ныя 
рэ чы, якія зруч на па клас ці ў кі шэ ню, ка рыс тац ца імі ў 
«па ля вых» умо вах. Гэ та рэ чы жыц ця, на ват на вай не, 
дзе па ты хае смер цю.

Гэ тую вы ста ву пад рых та ваў Му зей Ар міі ў Стак голь-
ме ра зам з ка лек цы я не рам Турб' ёр нам Лен ску гам, які 
са браў і пра да ста віў для па ка зу ўсе экс па на ты. Дзіў нае 
за хап лен не — мож на па ду маць спа чат ку. Але ж, ка лі 
ўгле дзец ца і па ду маць, то га лоў нае ў гэ тай вы ста ве — 
гэ та за хап лен не жыц цём, якое ідзе і мае свае пра явы 
на ват пад час вой наў: за хап лен не ча ла ве кам і ве ра ў яго; 
ра зу мен не, на коль кі крох кім мо жа быць мір і ча му за яго 
трэ ба чап ляц ца, на ват ка лі гэ та «дрэн ны мір». Але вай-
на — заў сё ды за бой ства, пры чым ма са вае. Вось толь кі 
ча ла ве чая ма са скла да ец ца з мност ва жы вых асоб ных 
адзі нак, кож ная з якіх мае свае ма ры, па чуц ці, пла ны, 
за хап лен ні, мае бліз кіх, ка ха ных, без ду мак пра якіх не 
ідзе ў бой. І гэ та тое, што род ніць лю дзей (а для не ка га 
— уз бро е ных адзі нак), якія зна хо дзяц ца па роз ныя ба кі 
лі ніі фрон ту. І гэ та — са мая га лоў ная гле ба для мі ру, бо 
кож ны сал дат хо ча вяр нуц ца да до му.

Не здар ма вы ста ва пра рэ чы, якія лі та раль на вяр ну лі ся 
з вай ны, бы ла пры зна на ў Шве цыі са май эс тэ тыч най у 
2010 го дзе, ка лі яе прэ зен та ва лі. Яна эс тэ тыч ная та му, 
што на са мрэч ня ма ні чо га больш пры го жа га, чым жыц цё 

і ўсё, што з ім звяз вае і пра яго на гад вае. Паў ся дзён ныя 
пра явы жыц ця пад час вой наў — гэ та ста рыя фо та здым кі, 
якія, на пэў на, на сі лі ля сэр ца сал да ты, гэ та лыж кі, іг раль-
ныя кар ты, ле кі, пры ла ды для га лен ня, на ват «па ход ныя» 
му зыч ныя ін стру мен ты. Та му што сал дат пад час вай ны, 
ка лі ёсць хві лін ка, га туе ежу, мы ец ца, ку рыць, неш та спя-
вае, жар туе, су муе... Лю бы сал дат, лю бой ар міі: не мец, 
рус кі, аме ры ка нец, япо нец...

Гэ ты між на род ны пра ект, прэ зен та цыя яко га ар га ні за ва-
на На цы я наль ным гіс та рыч ным му зе ем Бе ла ру сі, пра цяг-
нец ца ў на шай кра і не год; яго ма юць на мэ це па ка заць у 
роз ных га ра дах. Да гэ туль вы ста ва экс па на ва ла ся ў Грод не, 
пас ля Мін ска па е дзе ў Го мель, Ма гі лёў і Брэст. Яе ўжо па ба-
чы лі жы ха ры шмат якіх кра ін Еў ро пы. І хоць нам у Бе ла ру сі 
не трэ ба тлу ма чыць, што зна чыць быць па між жыц цём і 
смер цю пад час вой наў, але мож на ад чуць гэ ты мо мант 
чыс та з ча ла ве ча га пунк ту гле джан ня: праз дроб ныя, але 
цёп лыя рэ чы — та му што іх тры ма лі, імі ка рыс та лі ся жы выя. 
Усё-та кі, гэ тыя рэ чы ўтрым лі ва юць пах жыц ця.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Тра піў шы ўся рэ дзі ну, ад ра зу 
ра зу ме еш, што тут усё са праўд-
нае: вось ста ра даў нія хо дзі кі кож-
ныя паў га дзі ны сва ім ці хім зво нам 
ад мер ва юць час, а вось над лес ві-
цай, ля са ма га акна, утуль на пры-
мас ці лі ся два вя ліз ныя крэс лы і 
сто лік — усе ўшы ся ў іх, так зруч-
на вес ці спа кой ную пры ват ную 
раз мо ву. Прай шоў шы пра стор-
ную ві таль ню, ад ра зу трап ля еш 
у дзі ця чы па кой, за тым у ка бі нет 
баць кі і гас цёў ню — усё рас пла-
на ва на для зруч на га ся мей на га 
жыц ця. Да лей ідуць бы лая ста ло-
вая, у якой сён ня па ка за на тэ ма 
зна хо джан ня Міц ке ві ча ў Ра сіі, і 
бы лая спаль ня, дзе апа вя да ец ца 
пра эміг ра цыю паэ та.

Ды рэк тар До ма-му зея Ада-
ма Міц ке ві ча Мі ка лай ГАЙ БА 
ад зна чае, што сам бу ды нак, з ка-
ло на мі, ста ра даў нім да хам, доб-
ра ўпа рад ка ва най на ва коль най тэ-
ры то ры яй доб ра ві даць з ву лі цы, і 
сва ім знеш нім вы гля дам ён час та 
пры ваб лі вае на ват вы пад ко вых 
на вед валь ні каў:

— Пры ем на ба чыць, як мяс цо-
выя хлоп цы, дзяў ча ты пры хо дзяць 
сю ды са сва і мі ка ха ны мі, якія пры-
еха лі з ін шых га ра доў, ра ман тыч-
на тры ма ю чы ся за ру кі. Зна чыць, 
яны лі чаць, што ў нас мож на доб ра 
пра вес ці час і ад крыць для ся бе 
штось ці но вае. Да рэ чы, ра шэн нем 
рай вы кан ка ма дом-му зей Ада ма 
Міц ке ві ча афі цый на за рэ гіст ра ва-
ны як мес ца, дзе мож на пра вес ці 
ўра чыс тую цы ры мо нію за клю чэн-
ня шлю бу. У аль тан цы, што ста іць 
на на шай тэ ры то рыі, і да рож ках 
ва кол яе спе цы яль на афарм ля-
ец ца пля цоў ка для ўра чыс тас ці. 
Ма ла дым, якія пры хо дзяць да нас, 
мы заў сё ды ка жам: «Ва ша ўступ-
лен не ў шлюб ад бы ва ец ца ў до ме 
сям'і, якая да ла све ту вя лі ка га паэ-
та. Ме на ві та тут ён ра біў пер шыя 

ў сва ім жыц ці кро кі. Ня хай і ва ша 
сям'я бу дзе та кой жа моц най, і ка-
лі не па эт вы рас це ў ёй, то нех та 
ін шы, хто паў плы вае на лёс мно гіх 
лю дзей.

«ПАЭ ТЫ 
НА РА ДЖА ЮЦ ЦА 

Ў КАРЧ МЕ»
Ад нак, ка лі быць да кан ца 

шчы рым, то Адам Міц ке віч на ра-
дзіў ся ўсё ж не тут. Атры ма ла ся 
так, што баць кі паэ та, якія зды-
ма лі ква тэ ру ў На ва груд ку, вы ра-
шы лі на ка та ліц кія Ка ля ды з'ез-
дзіць да ста рэй ша га з ро ду, у яго 
ўла дан ні ў За вос сі. А гэ та ў 45-ці 
кі ла мет рах на поў дзень ад На ва-
груд ка (ця пер Ба ра на віц кі ра ён, 
дзе зна хо дзіц ца ся дзі ба-му зей 
паэ та). Ме на ві та там 24 снеж ня 
1798 го да на ра дзіў ся Адам. Праз 
паў та ра ме ся ца, ка лі дзі ця па ду-
жэ ла, Міц ке ві чы вяр ну лі ся да до му 
і 12 лю та га ахрыс ці лі ма ло га ў на-
ва груд скім фар ным кас цё ле.

Ёсць і ін шая вер сія, 
згод на з якой Міц ке віч на-
ра дзіў ся не ў са мім За вос сі, 
а за два кі ла мет ры ад яго, 
у пры да рож най карч ме. 
Да рэ чы, карч мой у той час 
на зы ва лі не прос та шы нок, 
але і па ста я лы двор, на якім 
мож на бы ло спы ніц ца, дзе 
ме лі ся не аб ход ныя ўмо вы 
для ад па чын ку. Ме на ві та 
пра та кое на ра джэн не пі саў 
у сва ім вер шы, пры све ча-
ным Міц ке ві чу, Ры гор Ба-
ра ду лін: «Паэ ты на ра джа-
юц ца ў карч ме, каб іх пас ля 
аплак ва лі са бо ры».

Мі ка лай Гай ба, рэ зю му-
ю чы абедз ве вер сіі, усё ж 
пад крэс лі вае, што Ада ма 
Міц ке ві ча мож на лі чыць 
на ва груд ча ні нам ад на ра-
джэн ня:

— На ват ка лі сён ня па 
збе гу аб ста він дзі ця на ра джа ец ца 
ў цяг ні ку ці са ма лё це, то ў якас ці 
мес ца на ра джэн ня ўсё ад но за-
пі шуць тое, дзе за рэ гіст ра ва ны 
баць кі. Міц ке ві чы жы лі ў На ва-
груд ку, з'ез дзі лі ў па да рож жа, 
там на ра дзі ла ся дзі ця, вяр ну лі ся 
і зноў бы лі ў гэ тым го ра дзе. Але 
ка лі раз ва жаць пра гэ тую па дзею 
больш паэ тыч на, «кас міч на», то 
мож на ска заць, што ўпер шы ню 
рас плю шчыў во чы і ўба чыў зор-
нае не ба, ме сяц бу ду чы вя лі кі па-
эт у за сцен ку За вос се.

АДЗІН 
З НАЙ ПРЫ ГА ЖЭЙ ШЫХ 

У НА ВА ГРУД КУ
Праз год пас ля на ра джэн ня 

Ада ма па мёр ула даль нік За вос-
ся, яно пе рай шло ў спад чы ну да 
баць кі Міц ке ві ча. Яны пэў ны час 
па жы лі там, а пас ля пра да лі сва-
я кам. Са мі ж у 1806-1807-х га дах 
па бу да ва лі цаг ля ны дом — той 
са мы, у якім ця пер раз мя шча ец-
ца му зей. Па свед чан ні Іг на та Да-
мей кі, ён быў ад ным з най пры га-
жэй шых у На ва груд ку. Бо на той 
час толь кі цэрк вы і кас цё лы бы лі 
му ра ва ны мі, а пры ват ных за бу доў 
з ка ме ню ра бі лі вель мі ма ла.

Каб па бу да ваць гэ ты дом, 
баць ка паэ та па зы чыў гро шы ў 
ап тэ ка ра. Ка лі хлоп чы ку ішоў 
13-ы год, баць ка па мёр. Та му на-
ступ ныя шэсць га доў ма ці ра зам 
з Ада мам і ін шы мі яго бра та мі да-
вя ло ся жыць у флі ге лі. Свой вя лі кі 
дом яны зда ва лі ква та ран там, каб 
мець срод кі на жыц цё і ад да ваць 
па зы ку ап тэ ка ру.

Скон чыў шы 6-клас ную на ва-
груд скую да мі ні кан скую шко лу, 
Адам Міц ке віч па сту піў у Ві лен-
скі ўні вер сі тэт. Ад ву чыў шы ся 
там ча ты ры га ды, яшчэ на шэсць 
га доў ён па раз мер ка ван ні быў 
на кі ра ва ны на стаў ні кам у Коў на. 
Там яго арыш та ва лі за ўдзел у 
та ва рыст ве фі ла ма таў і вы сла лі 
ў Ра сію. Апош ні раз у На ва гру дак 
ён пры яз джаў ва ўзрос це 22-х га-
доў, ужо пас ля смер ці ма ці.

Дом да вя ло ся пра даць на пуб-
ліч ных тар гах, і 100 га доў у ім жы-
лі чу жыя лю дзі (да 1938-га — ча су 

ад крыц ця му зея). Ад нак усе ве да-
лі, што ў гэ тым до ме ра ней жыў 
па эт. Па цвяр джа юць гэ та шмат-
лі кія пуб лі ка цыі ванд роў ні каў ся-
рэ дзі ны XІX ста год дзя, якія пра-
яз джа лі праз На ва гру дак і пі са лі, 
што тут ёсць та кая па мят ка, як 
дом, у якім жыў Адам Міц ке віч.

ЦЕ НІ-ПРЫ ВІ ДЫ 
НА СЦЯ НЕ

У 1881 го дзе ў лі ку ін шых дзе-
ся ці гэ ты дом зга рэў. Но вы гас-
па дар Дамб роў скі ад бу да ваў яго і 
па чаў зда ваць у арэн ду. З та го ча-
су тут жы лі пе ра важ на мар шал кі 
па вя то вай шлях ты. У 1938 го дзе 
ў ад бу да ва ным і кры ху зме не ным 
до ме быў ад кры ты му зей.

У 1941-м дом-му зей раз бу ры-
лі, ад нак На ва груд скім са ве там 
дэ пу та таў у 1948 го дзе бы ло пры-
ня та ра шэн не ад на віць яго, пра 
што рас каз вае Мі ка лай Гай ба:

— Уя ві це, як шмат та ды бы ло 
спраў па ад наў лен ні раз бу ра най 
гас па дар кі. Ад нак усё ад но вы-
ра шы лі ра біць дом Міц ке ві ча, шу-
каць гро шы на гэ тую спра ву. Па-
ча лі збі раць му зей ныя прад ме ты. 
За 1955-м у му зей ным ар хі ве па-
зна ча на па ступ лен не мэб лі (сто-
лік, крэс лы) з Ту га на віч — мес ца, 
дзе ка лісь ці жы ла ка ха ная паэ та 
Ма ры ля Ве ра шча ка. Та ды ж сю ды 
быў пе ра да дзе ны га дзін нік з ві-
лен ска га па коя паэ та. У той час у 
лю дзей яшчэ за хоў ва лі ся ста рыя 
рэ чы, хтось ці пе ра яз джаў з до ма ў 
ква тэ ру і тое, што не мог за браць 
з са бой, пра па ноў ваў му зею. Мэ-
та на кі ра ва на шу ка лі прад ме ты і 
на шы му зей ныя су пра цоў ні кі.

У 1990-1991-х га дах ся дзі ба 
зноў бы ла рэ кан стру я ва на і на-
бы ла свой су час ны вы гляд.

Вар та да даць, што асноў ны бу-
ды нак і флі гель, у якім сён ня раз мя-
шча ец ца му зыч на-лі та ра тур ны са-
лон, злу чае пад зем ны ход. У пад ва-
ле до ма зна хо дзіц ца кух ня з печ чу, 
та га час ны мі ста ло вы мі пры бо ра мі. 
Ка лі ўклю чыць не вя лі кую лям пу, на 
сця не з'яў ля юц ца це ні-пры ві ды бы-
лых жы ха роў до ма, што са бра лі ся 
за ста лом. Блу ка ю чы па су та рэн-
нях, мож на ба чыць шмат лі кія кар ці-
ны, якія ві сяць на сце нах, — бо гэ та 
не прос та су та рэн ні, а га ле рэя...

Та му, хто тра піў у гэ ты дом, 
ад ра зу ад кры ва ец ца не вя до мы 
ра ней, та ям ні чы і пры ваб ны свет 
Ада ма Міц ке ві ча. За адзін дзень 
цал кам вы ву чыць яго не маг чы-
ма. Мож на толь кі рас па чаць для 
ся бе шлях спаз на ван ня на ша га 
вя лі ка га паэ та.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
На ва груд скі ра ён.

...Ста ра жыт ны кар то граф Фра Маў-
ро моц на ры зы ка ваў. Ён ства раў сваю 
«Пла ніс фе ру», ра зу ме ю чы, што вы клі ча 
абу рэн не ў тых, хто цэнт рам све ту ба чыў 
Іе ру са лім, ад яко га іш лі ін шыя зем лі. Ён, 
ма нах ор дэ на ка маль ду лаў з ма нас ты-
ра свя то га Мі ха ла, што ў Ве не цы ян скай 
рэс пуб лі цы, вы му ша ны быў апраўд вац ца 
пе рад царк вой. Та га час нае ўяў лен не пра 
свет і мыс лен не лю дзей бы ло пад па рад ка-
ва на хрыс ці ян скім каш тоў нас цям: га лоў-
нае мес ца на зям лі — тое, дзе жыў Ісус. 
І мож на ве рыць у Ісу са, ра зу мець, ча му 
го рад яго ўваск рэ сен ня ста ві лі на кар це 
ў цэнтр Су све ту, але пры гэ тым імк нуц ца 
да праў ды геа гра фіч най. І мож на бы ло па-
ва жаць па пя рэд ні ка Пта ле мея з яго «Кас-
ма гра фі яй», кар та мі яко га, да рэ чы, кі ра-
ваў ся Ка лумб пад час па да рож жа ў Ін дыю, 
але ра зу мець: свет знач на больш ці ка вы, і 
вар та ўдак лад няць ве ды пра яго. Сам Фра 
Маў ро стаў асо бай та ям ні чай, якая да та го 
ж па кі ну ла на сва ёй кар це све ту 1450 го да 
шмат за га дак, якія да гэ туль за ста юц ца 
не рас шыф ра ва ны мі.

Але яго імк нен не да дак лад нас ці нас 
мо жа ўсце шыць: «Пла ніс фе ра» — пер шая 
з вя до мых кар таў, дзе бы лі па зна ча ны зем-
лі, на якіх сён ня жы вём мы. Зем лі Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га на кар це ад люст ра ва-
ны да во лі пад ра бяз на і воб раз на. Аў тар 
на нёс не толь кі асноў ныя во да транс парт-
ныя ар тэ рыі кра і ны, та кія як Дзві на, Нё-
ман, Дняп ро і г.д., але і не ка то рыя да ро гі, 
што злу ча лі га ра ды і пра він цыі княст ва. 
Апроч буй ных га ра доў, та кіх як По лацк, 
Сма ленск, Ві цебск, Га род ня, на кар ту 
на не се ны і зу сім не знач ныя на се ле ныя 
пунк ты. Тут мы так са ма су стра ка ем су іс-
на ван не ан тыч ных і су час ных та по ні маў 
як у на звах рэк, так і зем ляў. З ад на го бо-
ку, мы чы та ем на кар це пра еў ра пей скую 
Сар ма тыю, Чор ную Русь, Чыр во ную Русь, 
якія лі та раль на су сед ні ча юць з та по ні ма-
мі Літ ва, а кры ху ні жэй зна хо дзім Бе лую 
Русь. Праў да, ужо па вод ле «Кар ты мо ра» 
Ола фа Маг ну са мы мо жам ска рэк та ваць 
ра зу мен не та го, што за зем лі на зы ва лі ся 
ў той час «Бе лай Рус сю»...

Та кія кар ты (ка лі дак лад на, то іх ко піі), 
якія па каз ва юць ба чан не на шай тэ ры то рыі 
ў роз ныя гіс та рыч ныя эпо хі су свет ны мі і ай-
чын ны мі кар то гра фа мі, са бра ны на вы ста ве 
«Ві зу аль ныя воб ра зы гіс та рыч най па мя ці, 
аль бо Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае на ста ра-
жыт ных геа гра фіч ных ма пах», якая пра хо-
дзіць у Мін ску ў арт-пра сто ры «Цэх».

— Ста ра жыт ныя геа гра фіч ныя кар ты 
ўяў ля юць са бой уні каль ныя гіс та рыч ныя 
ар тэ фак ты. У іх, як і на кар ці нах вя лі кіх 
мас та коў аль бо ў ар хі тэк тур ных шэ дэў рах, 
мы ба чым ма тэ ры яль ны зле пак мі ну ла га, 
спы не ны час, — ад зна чае адзін з ар га ні за-
та раў, кні га вы да вец Эду ард Куф це рын. — 
Сва і мі ру ка мі ся рэд ня веч ныя кар то гра фы і 
мас та кі ства ры лі для нас не прос та геа гра-
фіч ныя кар ты, але свое асаб лі выя пар та лы 
для пе ра мя шчэн ня, ві зу аль ную ма шы ну 
ча су, якая пе ра но сіць нас у эфе мер нае 
мі ну лае, якое ба дай бяс след на зні кае.

Што са праў ды ці ка ва: ёсць маг чы масць 
пра са чыць уяў лен не пра зем лі, на якіх мы 
сён ня жы вём, у кан тэкс це су свет най і еў-
ра пей скай кар та гра фіі, у раз гля дзе пе ры-
я ду ўлас на Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
і Рэ чы Па спа лі тай. Ча ты ры тэ ма тыч ныя 
бло кі, кож ны з якіх удак лад няе ін шыя. А ў 
спа лу чэн ні — на ра джае воб ра зы да лё кай 
мі нуў шчы ны.

Мы ба чым эва лю цыю су свет най кар та-
гра фіі ад та го мо ман ту, ка лі яна бы ла больш 
фан тас тыч най, воб раз най, да ва ла хут чэй 
уяў лен не пра свет, чым яго рэ аль ныя аб-
ры сы. І та ды скла даль ні кі кар таў вы сту па лі 
асвет ні ка мі аль бо на ват лі та ра та ра мі: ча го 
толь кі вар тая Эбс тарф ская кар та, якая хут-
чэй па доб на да ся рэд ня веч най эн цык ла пе-
дыі, на якой, апроч геа гра фіч ных аб' ек таў, 
зме шча на больш за 1600 ле ген даў: апі сан ні 
вят роў, пры ро ды, сла ву тас цяў, рас лін на га 
і жы вёль на га све ту, па дзеі цар коў най і ан-
тыч най гіс то рыі. Вось яшчэ ці ка ва па ба чыць 
«Но вую ма пу ўсіх зем ляў све ту» 1689 го да, 
скла дзе ную га ланд цам Ге рар дам ван Ша-
ге нам. Дак лад на быў ча ла век з ба га ты мі 
ве да мі і ўяў лен нем на той час, які шчы ра 
дзя ліў ся з ін шы мі: увер се, пад зор ным не-
ба схі лам з на крэс ле ны мі на ім зна ка мі су-
зор' яў, — пей заж, які ўва саб ляе Алімп, дзе 
бог Зеўс па нуе над зям ны мі іс то та мі ў сяб-
роў стве з ін шы мі ба га мі, ула да ра мі сты хій. 
Аў тар кам па зі цый на і сім ва ліч на за клю чыў 
«зям ную ку лю» ў пра сто ру трох сты хій — 
Зям лі, Не ба і Мо ра...

Ці вось яшчэ ці ка вы воб раз: кар та Еў-
ро пы 1598 го да па каз вае наш кан ты нент у 
вы гля дзе жа но чай фі гу ры. Не здар ма за ёй 
за ма ца ва ла ся наз ва «Ка ра ле ва Еў ро па». 
Дык на гэ тай кар це тэ ры то рыя та га час-
най Літ вы ба чыц ца част кай це ла Еў ро пы. 
Кар та, без умоў на, але га рыч ная, на ват для 
та го ча су. Та му што яшчэ ў 1544 го дзе 
фла манд скі кар то граф і ге ор гаф Ге рард 
Мер ка тар вы даў кар ту Еў ро пы, дзе бы-
лі вы праў ле ны па мыл кі, што паў та ра лі-
ся ў кар та гра фіі яшчэ з ча соў Пта ле мея. 
Мер ка тар лі чыц ца ад ным з па чы наль-
ні каў су час най кар та гра фіі. Але нам ён 
асаб лі ва ці ка вы тым, што ў 1595 го дзе 
ства рыў кар ту, ары гі наль ная наз ва якой 
у пе ра кла дзе з ла цін скай мо вы гу чыць як 
«Літ ва». Яго пра ца лі чыц ца пер шай геа-
гра фіч най вы явай Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га (аль бо най ста ра жыт ней шай кар тай 
Бе ла ру сі). Так са ма гэ тая кар та свед чыць 
пра тое, што на ват пас ля Люб лін скай уніі 
1569 го да, якая па кла ла па ча так адзі най 
фе дэ ра тыў най дзяр жа ве, вя до май як Рэч 
Па спа лі тая, у Еў ро пе Літ ву ўспры ма лі як 

са ма стой ную дзяр жа ву, што зна-
хо дзіц ца ў са ю зе з Ка ра леў ствам 
Поль скім.

— Гэ тая вы ста ва дае па на ра-
му, ілюст руе, як ад фан тас тыч най 
кар та гра фіі ра біў ся пе ра ход да 
вы яў, якія імк ну лі ся да дас ка на-
лас ці, — ад зна чыў на ву ко вы рэ-
дак тар Алег Дзяр но віч. — На огул, 
для нас кар та гра фія ХVІІ — ХVІІІ 
ста год дзяў важ ная, бо мы ба чым, 
як акрэс лі ва юц ца ўсход нія, паў-
днё выя, част ко ва за ход нія ме жы 
на ша га краю. Але асаб лі ва ад-
мет ная ў гэ тым сэн се так зва ная 
«Ра дзі ві лаў ская кар та».

Яе поў ная наз ва — «Вя лі кае 
Княст ва Лі тоў скае і ін шыя су сед-
нія рэ гі ё ны з іх дак лад ным апі сан-
нем». Аў та ры — Та маш Ма коў скі 
і Гэ сэль Ге рытс — ства ра лі яе па 
за мо ве кня зя Мі ка лая Хрыс та фо-
ра Ра дзі ві ла па мя нуш цы Сі рот ка. 
На дру ка ва на кар та бы ла на яго 
срод кі ў Амстэр да ме ў 1613 го дзе 
вя до мым вы даў цом Ві ле мам Блаў. 
Ары гі нал гэ тай кар ты за хоў ва ец-
ца ва ўні вер сі тэц кай біб лі я тэ цы 
швед ска га го ра да Упса ла. Але ў 
нас ёсць маг чы масць па гля дзець 
і ўя віць, якой ба чы лі сваю кра і ну 
буй ныя маг на ты і па лі ты кі та го ча су 
Ра дзі ві лы.

Ме на ві та дзя ку ю чы Мі ка лаю 
Ра дзі ві лу прак тыч на ад ра зу пас ля 
ства рэн ня ім у 1586 го дзе Ня свіж-
скай ар ды на цыі і атры ман ня княс ка га ты ту-
лу па ча лі ся ня ба ча ныя да яго па маш та бе 
та па гра фіч ныя і гід ра гра фіч ныя да сле да-
ван ні на зем лях ВКЛ. Вы ні кам ста ла вель мі 
пад ра бяз ная і мак сі маль на дак лад ная на 
той час кар та ВКЛ. Не дзі ва, што Ра дзі ві-
лаў ская кар та лі чыц ца ад ной з леп шых у 
Еў ро пе ў ХVІІ ста год дзі.

Ці ка ва, што вя лі кі па тры ёт Вя лі ка-
га Княст ва Лі тоў ска га Мі ка лай Ра дзі віл 
аба зна чыў на кар це дзве мя жы ВКЛ — 
да Люб лін скай уніі 1569 го да і пас ля яе. 
Мност ва над пі саў на ёй рас па вя да юць 
пра роз ныя гіс та рыч ныя па дзеі, асаб лі-
вас ці мяс цо вас цяў, звы чаі на ро да і г.д. 
На прык лад, з апі сан ня Пад лес ся (Па лес-
ся) мы да вед ва ем ся, што яго жы ха ры 
су шы лі ры бу на вет ры і ганд ля ва лі ёю ў 
ін шых зем лях. У дру гім над пі се аў та ры 
кар ты ні бы та про сяць пра ба чэн ня пе рад 
гле да ча мі за не дак лад насць аба зна чэн-
ня пра меж каў у не ка то рых аб лас цях з-за 
ба ло ціс тай мяс цо вас ці, што не да зва ля ла 
зра біць дак лад ны пра мер...

Не дак лад нас ці на кар тах — яшчэ адзін 
ці ка вы мо мант для раз ва жан няў. Аў тар 
пры го жай кар ты «Еў ро па, но вае апі сан не 

Ві ле ма Блаў» (1650 го да) па ка заў на ён 
ВКЛ, якое пра сці ра ец ца ад мо ра да мо ра і 
паў стае свое асаб лі вым ус ход нім фар пос-
там Еў ро пы, які ад дзя ляе яе ад Азіі. Вось 
дык па мыл ка — і ад та го са ма га ча ла ве ка, 
які меў да чы нен не да вы дан ня дак лад най 
Ра дзі ві лаў скай кар ты!.. Мо та му і «вяр нуў» 
ВКЛ стра ча ныя паў днё выя зем лі, што ве-
даў аб прэ тэн зі ях на іх буй ных маг на таў, 
та го ж Мі ка лая Ра дзі ві ла Сі рот кі, які за-
каз ваў у яго кар ту. Кар то граф — так са ма 
ча ла век, які мае свае пры хіль нас ці і аса біс-
тыя ад но сі ны. Хоць дак лад насць на той час 
ужо бы ла важ най. Дак лад насць, да рэ чы, 
да па ма гае нам зра зу мець па кар тах часоў 
Рэ чы Па спа лі тай, на прык лад, 1799 го да, 
ба лю чы пе ры яд па дзе лу кра і ны.

Іс на ван не кра ін, іх ме жы ў пэў ныя гіс та-
рыч ныя пе ры я ды, зме ны аб ры саў — тое, 
пра што свед чаць кар ты. І тое, што дае 
ўяў лен не пра гіс та рыч ны пра цэс, які пры-
вёў да на шых су час ных ме жаў. Ча му ўсё 
бы ло так, з якіх пры чын? Пра гэ та так са ма 
ёсць пад ста вы па раз ва жаць, агле дзеў шы 
вы ста ву ко пій су свет ных знач ных і зна ка-
вых кар таў.

...Мы бя ром у ру кі кар ту, ка лі трэ ба за ры-
ен та вац ца, зра зу мець, дзе зна хо дзіш ся, каб 
вы зна чыц ца, ку ды ру хац ца да лей. Не здар ма 
вы ста ва бу дзе су пра ва джац ца ін шы мі ме ра-
пры ем ства мі і дыс ку сі я мі, ад на з якіх па зна-
ча на так: «Дзе ў све це плы ве Бе ла русь?»

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны  ��

РА МАН ТЫЧ НАЕ ВЯ СЕЛ ЛЕ 
Ў ДО МЕ ПА НА МІЦ КЕ ВІ ЧА

Мі ка лай ГАЙ БА ве дае амаль усё 
пра жыц цё Ада ма Міц ке ві ча.

Га дзін нік з ві лен ска га па коя паэ та.

Дом-му зей афі цый на 
за рэ гіст ра ва ны як 
мес ца, дзе мож на 
пра вес ці ўра чыс тую 
цы ры мо нію за клю чэн ня 
шлю бу.

Дом-му зей Ада ма Міц ке ві ча ў На ва груд ку — 
гэ та не звы чай ны му зей, як мо жа здац ца на 
пер шы по гляд, з экс па зі цы яй і за шклё ны мі 
віт ры на мі. Гэ та са праў ды той са мы дом, у 

якім жы лі ка лісь ці баць кі паэ та і ён сам. І 
на ват ця пер, праз два ста год дзі, бу ды нак 
за хоў вае ат мас фе ру жы лых па мяш кан няў 
той да лё кай эпо хі.

Аб ры сы ра дзі мыАб ры сы ра дзі мы  �� ГІС ТА РЫЧ НЫ НА ВІ ГА ТАР: 
«Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае 
на ста ра жыт ных геа гра фіч ных ма пах»

ПАХ ЖЫЦ ЦЯ І СМЕРЦІ

СЯБ РУ ЮЦЬ З «ЛЕ ЦЕЙ КАМ» 
     МАЙ СТРЫ

У ру ках ву ча ні цы Ма шы СЕ НІ КА ВАЙ ляль ка, спле це ная з аса кі.

Так па тра ды цыі 
ўпры гож ва юць 
ве лі код ныя яй кі.

Дэ ман стра цыя 
дзя во ча га адзен ня, 
якое школь ні кі 
па шы лі ад па вед на 
рэ гі я наль на му 
строю.

ВыставаВыстава  ��

Мы чы та ем на кар це пра 
еў ра пей скую Сар ма тыю, 
Чор ную Русь, Чыр во ную Русь, 
якія лі та раль на су сед ні ча юць 
з та по ні ма мі Літ ва, а кры ху 
ні жэй зна хо дзім Бе лую Русь.

Ра дзі ві лаў ская кар та лі чыц ца 
ад ной з леп шых у Еў ро пе 
ў ХVІІ ста год дзі.

Карта «Каралева Еўропа».


