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Гіс та рыч ныя сла ву тас ці 
быц цам вяр та юц ца да нас з 
не быц ця — дзя ку ю чы шмат-
га до вай, са ма ад да най пра цы 
Ана то ля Фе да ру ка. Пры чым 
гэ та не прос та кан ста та цыя 
та го, што стра ча на і за ста ло-
ся, а най перш зва рот да на-
шых су час ні каў. Каб яны ве-
да лі, ша на ва лі сваю спад чы ну 
і зра бі лі ўсё маг чы мае дзе ля 
яе за ха ван ня і ад ра джэн ня.

— Ана толь Та ра са віч, 
ста ра жыт ныя ся дзі бы Бе-
ла ру сі вы вы ву ча е це ўжо 
больш за 40 га доў, пры чым, 
так бы мо віць, на гра мад скіх 
па чат ках. Як гэ та ўда ец ца і 
што дае сі лы на та кую ве лі-
зар ную пра цу?

— Я дзя сят кі ра зоў чуў: 
«На вош та ён хо дзіць па гэ тых 
ру і нах? Што там мож на ўжо 
знай сці?» І, ма быць, кі нуў бы, 
ка лі б не кніж ка вы дат на га пе-
цяр бург ска га ака дэ мі ка Дзміт-
рыя Лі ха чо ва. Ён пі саў: «На ват 
па вет ра на мес цы ся дзіб асаб-
лі вае. Гэ та па вет ра гіс то рыі». І 
я зра зу меў, што ўсё трэ ба ўліч-
ваць, клас ці на па пе ру — для 
нас і на шых на шчад каў, каб 
га на ры лі ся сва ёй спад чы най. 
Ся дзіб ныя мяс ці ны, іх асаб лі-
вы дух цяг нуць мя не, быц цам 
маг ні там.

— Се рыя «Ста ра жыт ныя 
ся дзі бы Бе ла ру сі» пас ля Мін-
шчы ны і Брэст чы ны пра доў-
жы ла ся Гро дзен шчы най ...

— У 2013 го дзе вы да дзе на 
кні га пра ся дзі бы Ка рэ ліц ка-
га ра ё на. А гэ тая пры све ча-
на ся мі ра ё нам Гро дзен скай 
воб лас ці — Бе рас та віц ка му, 
Ваў ка выс ка му, Во ра наў ска-
му, Гро дзен ска му, Дзят лаў ска-
му, Зэ львен ска му і Іў еў ска му. 
Спа чат ку ў ма ім «дасье» бы ло 
ка ля 100 ся дзіб, а за апош няе 
дзе ся ці год дзе спіс па вя лі чыў-
ся да 600 аб' ек таў, што пры-
клад на ўдвая больш, чым на 
Брэст чы не. Гро дзен шчы на — 
най леп шы рэ гі ён Бе ла ру сі і 
па сту пе ні за ха ва нас ці ся дзіб, 
якія эва лю цы я ні ра ва лі ў ду ху 
вя лі кіх мас тац кіх сты ляў: ад 
аба рон чых ума ца ван няў да 
рэ не сан сных па ла цаў, ан самб-
ляў ча соў ба ро ка і кла сі цыз му, 
а по тым да эпо хі эк лек ты кі — 
апош няй у раз віц ці ся дзіб на га 
дой лід ства.

— У сён няш нім ра зу мен-
ні ся дзі ба — гэ та дом, ней кія 
гас па дар чыя па бу до вы ды 
ага род. Ад нак ка лі па чы таць 
ва шу кні гу...

— Гіс то рыя ся дзіб на га дой-
лід ства на бе ла рус кіх зем лях 

на ліч вае больш за 5 ста год-
дзяў. І я ха чу, каб на шы су-
час ні кі і на шчад кі ра зу ме лі, 
што ўяў ля ла з ся бе ў мі ну лым 
ся дзі ба. Гэ та не прос та аб' ект 
ма тэ ры яль най каш тоў нас ці — 
ся дзіб ны дом, ін шыя служ бо-
выя і гас па дар чыя бу дын кі, 
што част ко ва за ха ва лі ся да 
на шых дзён. Гэ та фе но мен, 
які за дум ваў ся як «ідэа льны 
свет» з асаб лі вым ду хоў ным 
змес там. Пра сто ра, дзе аб-
мяр коў ва лі ся і вы ра ша лі ся, 
маж лі ва, са мыя вы со кія, муд-
рыя жыц цё выя пы тан ні — сэнс 
быц ця, ча ла ве чыя каш тоў нас-
ці. У тра ды цы ях ро ду склад-
ваў ся асаб лі вы не толь кі ма-
тэ ры яль ны, але і ду хоў ны свет. 
Ся дзі ба вы хоў ва ла ча ла ве ка, 
па тра ба ва ла быць год ным 
свай го ўзроў ню. «Мі лы Ге ра-
нім, — звяр таў ся Ян Ка раль 
Хад ке віч да сы на, — не мар нуй 
ча су, ву чы ся, бо дур ным быць 
шлях ці чу не пры стой на».

У ся дзі бах на ра джа ла ся ад-
мет ная куль ту ра са до ва-пар ка-
ва га мас тац тва, зем ля роб ства, 

жы вё ла га доў лі. Мно гія шлях ці-
чы лю бі лі зям лю, кла па ці лі ся 
пра яе стан і ўрад лі васць. Пра-
віль ныя се ва зва ро ты, эліт нае 
на сен нявод ства, па ро дзіс тая 
жы вё ла, пла до выя са ды, пар кі, 
за рыб ле ныя ста вы, пчаль ні кі... 
Ся дзі бы Гро дзен шчы ны ад па-
вя да лі су свет ным тэн дэн цы ям 
раз віц ця сель скай гас па дар-
кі. На прык лад, у 1601 го дзе ў 
Смар гон скім фаль вар ку брэсц-
ка га ва я во ды Хрыс та фо ра Зя-
но ві ча ме лі ся га ланд скія ка ро-
вы і свін ні, італь ян скія авеч кі і 
ку ры з чор ны мі ба ро да мі, ін ды-
кі, паў лі ны, свой кон ны за вод.

— Асоб ная тэ ма кні гі — 
ся дзіб ныя ка лек цыі і ся мей-
ныя рэ лік віі...

— Мас тац кія, эт на гра фіч-
ныя, ну міз ма тыч ныя і ін шыя 
збо ры бы лі аба вяз ко вы мі для 
мно гіх ся дзіб. Ка лек цы я ні ра-
ван не з'яў ля ла ся па каз чы кам 
доб ра га гус ту і аду ка ва нас ці. 
А асаб лі ва каш тоў ны мі бы лі 
ў ся дзі бах ар хі вы і біб лі я тэ кі. 
«Ка лісь ці Бе ла русь бы ла кра і-
най біб лі я тэк», — так пі саў вя-

до мы бе ла рус кі гіс то рык Яў ген 
Ка лу бо віч. На 25 квад рат ных 
вёрс тах ме ла ся па ад ной вя-
лі кай біб лі я тэ цы, акра мя дроб-
ных кні га збо раў. Пра ад но сі ны 
да кніг мож на мер ка ваць, на-
прык лад, па за вя шчан ні 1582 
го да. Ежы Зя но ві ча. Ён пра сіў 
«мі ла га сы на Мі ка лая» і яго на-
шчад каў бе раг чы біб лі я тэ ку як 
асаб лі вую каш тоў насць — не 
дзя ліць яе, а пры мна жаць, не 
раз да ваць, не па зы чаць кні гі.

А ў чым сэнс парт рэ таў 
гас па да роў ся дзіб? Гэ та бы ло 
не прос та са ма лю ба ван не — 
су вязь па ка лен няў. Парт рэ ты 
раз мя шча лі ся ў ся дзі бах як 
на па мін, што кож ны на ступ-
ны ўла даль нік па ві нен быць не 
гор шым за па пя рэд ня га. Вось 
як да ра жы лі тра ды цы я мі!

Улі чыць каш тоў нас ці, якія 
стра ці ла на ша зям ля, ужо 

не маг чы ма. Мно гае за гі ну ла 
ў по лы мі вой наў, што не зга-
рэ ла — ра зы шло ся па све це, 
асе ла ў му зей ных ка лек цы ях і 
біб лі я тэ ках роз ных кра ін. У кні-
зе мы па ста ра лі ся ад зна чыць 
асноў ныя біб лі я тэч ныя збо ры 
най больш буй ных ся дзіб.

— У кні зе «Ста ра жыт ныя 
ся дзі бы Гро дзен шчы ны» — і 
гор дасць за спра вы на шых 
прод каў, і боль за стра ча нае, 
і на дзея на бу ду чы ню ...

— Так. Мы да лё ка не заў-
сё ды па-са праўд на му цэ нім і 
зма га ем ся за за ха ван не на-
шых каш тоў нас цей. У кні зе 
ня ма ла ад па вед ных фак таў. 
Зно сяц ца ста ра даў нія гас-
па дар чыя па бу до вы, якія ча-
мусь ці не лі чац ца гіс та рыч ны мі 
пом ні ка мі. Ад бы ва ец ца ней кае 
па валь нае зні шчэн не ста рых 
дрэў, што пры пэў ным па ды хо-
дзе мож на за ха ваць. На прык-
лад, зна хо джан не ўяз ной алеі 
ў ся дзі бу Аў гус то вак, што бу-
да ва ла ся па пра ек це Джу зэ пэ 
дэ Са ка, мне пад ка за лі клё ны, 
што за ха ва лі ся, і тры кон скія 

каш та ны, якія яшчэ за поль кім 
ча сам бы лі пра фе сій на ама-
ло джа ны. Ча му б не пра явіць 
пра фе сі я на лізм і ця пер? Не, 
у 2011 го дзе гэ тыя каш та ны 
спі ла ва лі.

А на мес цы ін шай ся дзіб-
най алеі сён ня мож на ўба чыць 
толь кі шы ны, якія па кла дзе ны 
на пні.

Мы стра ці лі куль ту ру са доў-
ніц тва — лю бім час цей бу ке ты, 
а не са мі рас лі ны.

Але ёсць і цу доў ныя ўзо ры 
па ва гі да на шай гіс та рыч най 
спад чы ны. На прык лад, яшчэ 
за са вец кім ча сам у вёс цы 
Свіс лач Гро дзен ска га ра ё на 
быў ад ноў ле ны і да сён няш-
ня га ча су зна хо дзіц ца ў вы-
дат ным ста не бы лы па лац 
гра фі ні Мар ты Кра сін скай. 
У гэ тым за слу га Ва сі ля Гус-
ты ра — кі раў ні ка мяс цо ва га 
сель гас прад пры ем ства, ад-
на го з най леп шых у на шай 
кра і не. Дзе са праўд ны гас па-
дар — там ад ра зу бач ны вы-
нік, у тым лі ку і што ты чыц ца 
мяс цо вых сла ву тас цей.

Гор дас цю гро дзен скай зям-
лі я лі чу і ся дзі бу «Ка ра лін скі 
фаль ва рак Ты зен гаў за», якая 
на вы со кім уз роў ні, з гус там, 
лю боўю да на шай спад чы ны 
ад ра джа ец ца дзя ку ю чы Паў-
лу Клі му ку.

Да рэ чы, яшчэ 5-7 га доў 
та му я не мог па ве рыць, што 
нех та ста не куп ляць і ад ра-
джаць ста ра жыт ныя ся дзі бы. 
Але та кія пры кла ды, у тым 
лі ку і на Гро дзен шчы не, ужо 
ёсць. Гэ та і мне дае на строй 
на да лей шыя да сле да ван ні.

— Вель мі сім ва ліч на, што 
ў якас ці ме цэ на та, пра фі-
нан са ваў шы вы дан не кні гі 
«Ста ра жыт ныя ся дзі бы Гро-
дзен шчы ны», вы сту піў наш 
сла ву ты гіс та рыч ны аб' ект — 
зам ка вы комп лекс «Мір»...

— Так, я вель мі ўдзяч ны 
за гэ та яго ды рэк та ру Воль-
зе Па пко. Хо чац ца, каб кні га 
ра зы шла ся і за тра ты аку пі лі-
ся. Та ды мож на бу дзе ду маць 
і пра вы дан не дру го га то ма 
«Ста ра жыт ных ся дзіб Гро-
дзен шчы ны» — пра ін шыя ра-
ё ны. Ма тэ ры я лы ў асноў ным 
ужо пад рых та ва ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Аб ры сы Ра дзі мыАб ры сы Ра дзі мы  ��

«ГЭ ТАЯ ДАЎ НІ НА 
ЦЯГ НЕ МЯ НЕ, ЯК МАГ НІТ»
Як Ана толь Фе да рук «ад кры вае» для нас ста ра жыт ныя ся дзі бы

Не пра пус ці цеНе пра пус ці це  ��

Пе ра мо га 
на кан вер це

Дня мі ў бе ла рус кай ста лі цы ад кры ла ся 
VІІІ На цы я наль ная фі ла тэ ліс тыч ная вы ста ва 
«Бел фі ла-2015». Да 15 мая яе мож на на ве даць 
у На цы я наль ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі.

Сё ле та асноў ная тэ ма вы ста вы — Пе ра мо га ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не. Мно гія ка лек цыі ма рак, паш то вых кар та чак, мас-
тац кіх мар кі ра ва ных кан вер таў пры све ча ны ме на ві та ёй. Спе-
цы яль на да свя та Пе ра мо гі фі ла тэ ліс та мі бы ла пад рых та ва на 
раз на стай ная пра дук цыя: паш то вы блок, мар ка, два кан вер ты 
Пер ша га дня, 8 кан вер таў се рыі «Ге роі Са вец ка га Са ю за», кан-
верт «70 га доў Пе ра мо гі. 9 Мая. Дзя куй за Пе ра мо гу!». Да рэ чы, 
у му зей най кра ме мож на на быць паш тоў кі і ін шую фі ла тэ ліс тыч-
ную пра дук цыю, пры све ча ную Вя лі кай Пе ра мо зе. 

За сваю ка лек цыю на ва ен ную тэ ма ты ку га лоў ную ўзна га-
ро ду кон кур су фі ла тэ ліс тыч най вы ста вы атры маў на мес нік 
стар шы ні Бе ла рус ка га са ю за фі ла тэ ліс таў Леў КО ЛА САЎ. 
Ён з'яў ля ец ца пры зна ным спе цы я ліс там у гэ тай сфе ры, та му 
рас па вёў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды», з ча го па чы на ла ся гэ тае 
за хап лен не ў на шай кра і не:

— Бе ла рус кая фі ла тэ лія з'я ві ла ся ў 1924 го дзе. Та ды ў Мін-
ску ар га ні за ва ла ся су пол ка фі ла тэ ліс таў. Ад нак яна доў га не 
пра іс на ва ла — у 1930-я га ды бы ла за кры та НКУС. Ад на ві ла ся 
толь кі пас ля вай ны, у 1957—1958 га дах у Мін ску ар га ні за ва лі 
клуб ка лек цы я не раў, з яго ўсё і па ча ло ся. Та ды нас бы ло вель мі 
шмат, ка ля 3000 ка лек цы я не раў, ды яшчэ юна кі. За раз ама та раў 
та кой спра вы на шмат менш, ад нак лю дзі, што лю бяць ка лек-
цы я на ваць, ёсць па-ра ней ша му. Цікавая ка лек цыя, так са ма 
ад зна ча ная ўзна га ро дай, прад стаў ле на стар шы нёй Бе ла рус ка га 
са ю за фі ла тэ ліс таў Сяр ге ем Пі лі по ві чам. Яму ўда ло ся са браць 
уні каль ныя рэ чы кан ца Пер шай су свет най вай ны — па чат ку 
рэ ва лю цыі і гра ма дзян скай вай ны. Та ды пош та пра ца ва ла па-
роз на му, ча сам доб ра, а ча сам з пе ра бо я мі — тра гізм і пе ра-
мен лі васць мож на пра са чыць праз яго ка лек цыю.

Яшчэ адзін уні каль ны збор ужо на ша га ча су — гэ та ка-
лек цыя паш то вых ма рак і кар та чак на біб лей скія сю жэ ты. Яе 
аў тар — Ля вон Кар по віч з вёс кі Лун на Мас тоў ска га ра ё на. Ён, 
да рэ чы, сам зра біў і апі сан не кож на га экс па на та на бе ла рус-
кай мо ве. Яго ка лек цыя атры ма ла за ла ты ме даль вы ста вы.

Акра мя ай чын ных экс па нен таў, на «Бел фі ла-2015» мож на 
ўба чыць і ка лек цыі з ін шых кра ін — Азер бай джа на, Гер ма ніі, 
Ка зах ста на, Літ вы, Поль шчы, Ра сіі, Укра і ны. 

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. Фо та аў та ра
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«Яшчэ 5-7 га доў та му я не мог па ве рыць, 
што нех та ста не куп ляць і ад ра джаць 
ста ра жыт ныя ся дзі бы. Але та кія пры кла ды, 
у тым лі ку на Гро дзен шчы не, ужо ёсць. 
Гэ та і мне дае на строй на да лей шыя 
да сле да ван ні».

Леў Ко ла саў пра во дзіць эк скур сію па вы ста ве для ве тэ ра наў.

Пад час ура чыс та га ўзна га родж ван ня «Бел фі ла-2015».

Прад ме ты сал дац ка га по бы ту, фраг мен ты 
аму ні цыі, ме ды цын скія пры ла ды, шмат фо-
та здым каў — вы ста ва «Бе ла русь у Пер шай 
су свет най вай не» ча со ва пра пі са ла ся ў Ма гі-
лёў скім му зеі эт на гра фіі. Ле тась яна стар та-
ва ла ў Смар го ні, і яе ўжо па спе лі па гля дзець 
жы ха ры Мін ска, Го ме ля, ін шых га ра доў. Тут 
прад стаў ле ны экс па на ты ад ра зу не каль кіх 
му зе яў Бе ла ру сі — На цы я наль на га гіс та рыч-
на га, Ма гі лёў ска га, Лід ска га, Гро дзен ска га, 
Сло нім ска га, Коб рын ска га. 

Шмат ці ка вых прад ме таў прад стаў ле на з пры-
ват ных ка лек цый. На прык лад, тыя ж ме ды цын-
скія пры ла ды. «Усе яны ім парт ныя, пад час вай ны 

іх вель мі не ха па ла, та му ўсё, што за ха ва ла ся, 
са мо па са бе экс клю зіў», — свед чыць на мес нік 
ды рэк та ра На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея 
Аляк сандр ХРА МОЙ, які пры няў удзел у ад крыц-
ці вы ста вы. З пры ват ных ка лек цый у му зей ныя 
віт ры ны тра пі лі так са ма гра шо выя зна кі, аў та ма-
біль ная і ку хон ная ка ніст ры, про ці ва га за вая сум-
ка... Не менш ці ка вы мі зна ход ка мі на час вы ста вы 
па дзя ліў ся 52-гі спец ба таль ён Мі на ба ро ны. Тыя 
ж па го ны ва ен на га лёт чы ка — па сло вах спе цы-
я ліс таў, вель мі рэд кі экс па нат — бы лі зной дзе ны 
по шу ка ві ка мі пад час ства рэн ня ме ма ры я ла ў го нар 
во і наў Пер шай су свет най на Ста ра жоў скіх мо гіл ках 
у Мін ску. Ад чуць на са бе под ых ча су да зва ля юць 

фо та здым кі, якія мож на па тры маць у ру ках і на ват 
па гар таць аль бом. Тое, што гэ та толь кі ко піі, ад ра зу 
і не ра зу ме еш. А яшчэ эфект пры сут нас ці ства ра-
юць хра ні каль ныя кад ры.

— Каб бы ло ві даць, як «ва я ва лі» рэ чы з вы ста-
вы, мы зра бі лі фільм на 27 хві лін і 2 хра ні каль ныя 
сю жэ ты, адзін з якіх рас каз вае пра вай ну ў раз рэ зе 
ўся го су све ту, а дру гі — толь кі Бе ла ру сі, — тлу ма-
чыць Аляк сандр Хра мой. — А фо та вы ста ва, якая 
част ко ва прад стаў ле на ў Ма гі лё ве, дру гі год ез-
дзіць па Еў ро пе і ўжо на ве да ла 12 дзяр жаў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Фо та аль бом 
ча соў 
Пер шай 
су свет най

У Но вым за мку Грод на ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі 
пра фе са ра Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на-
га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан ка, док та ра бія ла гіч-
ных на вук Ана то ля Фе да ру ка «Ста ра жыт ныя ся дзі бы 
Гро дзен шчы ны». Аў тар раз гля дае мас тац кія сты лі ў 
ся дзіб ным дой лід стве і са до ва-пар ка вым мас тац тве, 
прад стаў ляе гіс то рыю ся дзіб і іх ула даль ні каў, ха рак-
та рыс ты кі жы лых, гас па дар чых і куль та вых бу дын каў, 
пар каў і вод ных сіс тэм, ся дзіб ную куль ту ру, рас каз вае 
пра асаб лі вас ці вя дзен ня гас па дар кі і су час ны стан 
гэ тых аб' ек таў.

Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА.
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