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Сён ня шмат хто ці ка віц ца 
лё сам сва іх за гі нуў шых 
на вай не баць коў і дзя доў. 
І пад ка заць шлях гэ тых 
по шу каў мо гуць не толь кі 
ў ар хі вах, але і ў біб лі я тэ цы. 
Га лоў ная з іх у Ма гі лёў скай 
воб лас ці, якая но сіць 
імя Ле ні на, сё ле та ад зна чае 
свой 80-га до вы юбі лей. 
Тут за хоў ва юц ца кні гі, 
якія чы та лі сал да ты пе рад 
бо ем. А яшчэ шмат рэд кіх 
да ку мен таў з роз ных ар хі ваў.

Пад час дзён ад чы не ных дзвя рэй 
тут зноў на гад ва лі пра га ды лі ха-
лец ця і зна ё мі лі чы та чоў з на він ка мі. 
Дзя ку ю чы края знаў цу з Ва ро не жа 
Ры го ру Пла хат ню ку ня даў на тут з'я-
ві лі ся 12 ну ма роў ра сій ска га ча со пі-
са «Во ен но-исторический ар хив» з 
апош ні мі да сле да ван ня мі гіс то ры каў 
пра не вя до мыя ста рон кі вай ны, яе 
ге ро яў, фо та да ку мен ты, якія рас паў-
сюдж ва юц ца на шы ро кую аў ды то-
рыю ўпер шы ню.

— З Ры го рам Пла хат ню ком нас 
звяз вае агуль нае мі ну лае, — ад зна-
чы ла пад час прэ зен та цыі ча со пі са 
за гад чы ца ад дзе ла бе ла рус кай і 
края знаў чай лі та ра ту ры Та ма ра 
КА ЛІ НІ НА. — Яго дзед зма гаў ся на 
Буй ніц кім по лі ў пал ку Ся мё на Кце-
па ва, у апош ні дзень аба ро ны тра піў 
у па лон і быў вы зва ле ны толь кі 2 мая 
1945 го да. Пла хат нюк уз гад вае, што 
дзед не лю біў ха дзіць на звя за ныя з 
вай ной ура чыс тас ці. У той час усе, хто 
прай шоў праз па лон, ад чу ва лі ся бе 
без ві ны ві на ва ты мі. І ўнук даў са бе 
за рок, ка лі вы рас це, аба вяз ко ва па-
бы вае на Буй ніц кім по лі, па гля дзіць, 

дзе ва я ваў дзед, і бу дзе ра біць усё 
для та го, каб ні хто з апа ле ных вай ной 
не быў за бы ты.

Су пра цоў ніц тва з біб лі я тэ кай па ча-
ло ся з 2011 го да, ка лі Ры гор Пла хат-
нюк вый шаў на сайт уста но вы і быў 
ура жа ны вір ту аль най вы ста вай «Аба-
ро на Ма гі лё ва. Хро ні ка муж нас ці». У 
тым жа го дзе ён упер шы ню пры ехаў 
у Ма гі лёў, на ве даў Буй ніц кае по ле. А 
біб лі я тэ цы ён пе ра даў шмат уні каль-
ных да ку мен таў — ко піі кар та чак ва-
ен на па лон ных з ня мец кіх і ра сій скіх 
ар хі ваў.

Каш тоў насць апош ня га яго па-
да рун ка ўжо аца ні лі гіс то ры кі і края-
знаў цы. «Ча со піс уні каль ны тым, што 
за сна ва ны на да ку мен тах, якія зна хо-
дзяц ца ў Цэнт раль ным ар хі ве Мі на ба-
ро ны Ра сіі ў Па доль ску, — ад зна чыў 
вы клад чык Ма гі лёў ска га ўні вер сі-
тэ та хар ча ван ня Фё дар СВІН ЦІЦ КІ, 
аў тар не каль кіх кніг пра вай ну. — У 
тым ар хі ве ўсе да ку мен ты Вя лі кай Ай-
чын най вай ны. Але бе ла ру сам цяж ка-
ва та ту ды тра піць, як і ін ша зем цам, 
нам па трэ бен спе цы яль ны да звол 
Мі на ба ро ны Ра сіі. Лёс мно гіх сал дат 
па 1941 го дзе мы не мо жам пра са-
чыць — не за ха ва ла ся да ку мен таў. 
А вось па 1944 го дзе ўсе да ку мен ты 
ёсць. Яны ля жаць у Па доль ску і ча-
ка юць свай го да след чы ка. Я толь кі 
па ма гі лёў скай на сту паль най апе ра-
цыі знай шоў 970 но вых проз ві шчаў, 
і мно гія з іх з'я ві лі ся на пом ні ках. У 
Ма гі лёў скім ра ё не ёсць ма лень кая 
вёс ка Вя лі кае Буш ка ва. Там за гі ну лі 
102 сал да ты. У 2009 го дзе там па ста-
ві лі пом нік».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zigulya@zviazda.by

Дры бін скі гіс то ры ка-эт на гра-
фіч ны му зей рых ту ец ца стаць 
адзі ным у кра і не, дзе мож на 
бу дзе па ба чыць увесь гіс та-
рыч ны пра цэс уні каль на га 
ра мяст ва.

Ура чыс тае ад крыц цё ад ноў ле на-
га му зея ад бу дзец ца ўжо ў на ступ-
ным ме ся цы. Пас ля рэ кан струк цыі 
ён знач на па мя няе свой твар. Да-
гэ туль тут уся го бы ло па трош кі, 
і толь кі ад на за ла пры свя ча ла ся 
ша па валь ству. Але для про мыс лу, 
які пры зна ны не ма тэ ры яль най гіс-
то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю 
Бе ла ру сі, гэ та вель мі ма ла, па лі чы-
лі тут, і вы ра шы лі больш дэ та лё ва 
па ка заць усё, чым га на рыц ца ра ён. 
Ства рыць умо вы для за ха ван ня са-
ма быт на га ду ху ста ра даў ня га ра-
мяст ва да па маг ла дзярж пра гра ма 
«Куль ту ра Бе ла ру сі». Ужо зроб ле-
ны ман таж драў ля ных кан струк цый 
і поў ным хо дам ідзе на паў нен не па-
мяш кан няў экс па на та мі.

— У ад ным з іх мы вы ра шы лі 
ўзна віць по быт ся лян скай ша па-
валь скай сям'і, дзе мож на бу дзе 
пра са чыць эта пы апра цоў кі воў-
ны, па гля дзець, як жы лі ша па ва-
лы, у што апра на лі ся, — рас каз вае 
ды рэк тар му зея Жан на КЛІ МА-
ВА. — Дру гая за ла рас па вя дзе 
пра тое, як раз ві ва ец ца про мы сел 
сён ня і што та кое кат руш ніц кі ле-
ме зень. Трэ цяя — на гляд на пра дэ-
ман струе наш кір ма шо вы ган даль. 
Вы дум ляць ні чо га не прый дзец ца, 
бо наш фес ты валь на род най твор-

час ці, на род ных про мыс лаў і ра-
мёст ваў «Дры бін скія тарж кі» пра-
цяг вае бы лыя тра ды цыі. У на шым 
му зеі так са ма мож на бу дзе па ба-
чыць вы ра бы су час ных май строў, 
рэ чы, зроб ле ныя ру ка мі вы ха ван-
цаў узор на га дзі ця ча га ама тар ска-
га аб' яд нан ня «Кат руш нік». А каб 
сва іх ге ро яў кож ны ве даў у твар, 
ад кры ем так зва-
ную дош ку гонару, 
дзе раз мес цім фо-
та май строў.

— Та ко га му зея 
вы дак лад на ні дзе  
не па ба чы це, — за-
пэў ні вае на мес нік 
стар шы ні Дры бін-
ска га рай вы кан-
ка ма Дзміт рый 
ПІ МА ШЭН КА. — 
Ме на ві та ў на шым 
ра ё не ўзнік кат руш-
ніц кі ле ме зень, які 
за ха ваў ся па сён ня 

ра зам з тра ды цы я мі ста ра даў няй 
ша па валь скай шко лы. Для нас гэ-
та го нар і ад мет насць Дры бін ска га 
ра ё на. Пры ем на, што мы ўяў ля ем 
ці ка васць на ват за ме жа мі кра і ны. 
На ву коў цы з Ра сіі пры яз джа лі да 
нас для больш дэ та лё вых да сле-
да ван няў. І так са ма бы лі ўра жа ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

У па чат ку XVІІ ста год дзя 
ў афарм лен ні кніг 
ксі лаг ра фію ўсё час цей 
змя няе ме дзя рыт — гра вю ра 
на ме та ле (пе ра важ на 
на ме дзі). Гэ ты жанр на доў гі 
час ста но віц ца вя ду чым 
у мас тац тве, і ме на ві та 
з ім звя за ны най леп шыя 
да сяг нен ні та га час най 
гра фі кі. Са мым уме лым, 
дас ка на лым ся род май строў 
ме дзя ры ту быў наш сла ву ты 
зям ляк Аляк сандр Та ра се віч. 
Яго тво ры не са сту па лі 
ра бо там най леп шых 
за ход не еў ра пей скіх гра вё раў. 
Больш за тое, па ад на душ ным 
сцвяр джэн ні яго та га час ных 
ка лег, ён пе ра ўзы хо дзіў 
мно гіх мас та коў Ус ход няй 
Еў ро пы, ку ды яго за пра ша лі 
па пра ца ваць.

Пра жыц цё Та ра се ві ча вя до ма не 
так ужо і мно га. Да та на ра джэн ня згу-
бі ла ся дзесь ці ў XVІ ста год дзі, хоць 
да след чы кі схіль ны лі чыць та кою 
1640 год. Сваю не па рыў ную су вязь з 
род ным кра ем гра вёр пад крэс лі ваў і 
ў под пі сах пад ме дзя ры та мі. Пер шую 
пра ся бе звест ку змя шчае на ты ту-
ле кні гі «Ра за ры ум», дзе на пі са на 
па-ла цін ску: «Аляк сандр Та ра се віч 
гра ві ра ваў го да 1672 у Глус ку». Вось 
і вы ні кае, што тут і пра хо дзіў ран ні 
пе ры яд яго твор час ці, хоць паз ней 
стаў ад мыс ло вым умель цам.

Ён быў над звы чай адо ра ны, 
роз на ба ко вы, пра фе сій на ста лы 
май стар, які без да кор на ра біў ма-
люн кі, ва ло даў рэд кім па чуц цём 
кам па зі цыі, вы шка ле най тэх ні кай 
гра ві роў кі, вя лі кай твор чай фан та-
зі яй... Гра вёр пра ца ваў у асноў ным 
у га лі не мас тац ка га аздаб лен ня кні-
гі і ў стан ко вай гра фі цы. Знач ныя 
да сяг нен ні за пі саў на свой ра ху нак 
і ў жан ры парт рэ та. І ўсё ж, ка лі 
мер ка ваць па твор чай спад чы не, 
больш за ўсё лю біў пра ца ваць па 

ме дзі і пра слыў вя до мым еў ра пей-
скім гра вё рам.

Па ез дзіць і па ба чыць да вя ло ся 
ня ма ла, ад нак глы бо кі мі ка ра ня-
мі заў сё ды быў звя за ны з род най 
Бе ла рус сю. Больш за тое, ня цяж ка 
за ўва жыць, што на зі ран ні за пра-
цоў ны мі буд ня мі бе ла ру саў ад бі лі ся 
ў мно гіх яго ра бо тах. Со рак ілюст-
ра цый кні гі «Ра за ры ум» па за ду ме, 
сты лі і вы ка нан ні ві да воч на дзе ляц-
ца на дзве гру пы: ка лян дар ны цыкл 
і гра вю ры на еван гель скія сю жэ ты. 
Гра вю ры пер ша га цык ла ад люст-
роў ва юць у асноў ным ся лян скую 
пра цу ва ўсе ме ся цы го да. У іх ві-
даць тон касць на зі ран няў, уваж лі-
вае во ка мас та ка і сі ла рэа ліз му. 
Тво ры свед чаць, што ў пра цы Та-
ра се віч шы ро ка ка рыс таў ся на ту-
рай, рэа лі я мі на ва коль на га жыц ця. 
Жы ву чы ў Глус ку, мас так меў маг-
чы масць не па срэд на на зі раць за 
жыц цём ся лян, а зна чыць, пе ра да-
ваць яго за тым з глы бо кім ве дан-
нем на род на га по бы ту, фальк ло ру, 
адзен ня... З вя лі кім май стэр ствам 
ад люст ра ва ны бе ла рус кія края ві ды. 
І, як свед чаць под пі сы, боль шасць з 
іх зроб ле ны ў Глус ку.

Над сва ім пер шым вя лі кім цык-
лам мас так пра ца ваў ка ля 
пя ці га доў — з 1762-га, ка лі 
ім быў вы ка на ны ты тул кні-
гі, і да 1677-га, да ты вы ха-
ду кні гі «Ра за ры ум» у свет. 
Гэ та, ба дай, яго най леп шая 
і най больш вя до мая ра бо-
та ў кніж най гра фі цы, якая 
пры нес ла аў та ру сла ву.

Гра вёр най яр чэй пра явіў 
ся бе як мас так кні гі, ад нак 
шмат пра ца ваў і як парт рэ-
тыст. Ся род ран ніх парт рэ-
таў і тыя, што вы ка на ныя ў 
Глус ку. У пры ват нас ці, парт-
рэт М. Са пун ска га (1677) і 
мно гія ін шыя ра бо ты. Вы со-
кім май стэр ствам ма люн ка 
і гра ві роў кі вы лу ча ец ца вы-
ка на ны ў 1675 го дзе ў Глус-
ку ме дзя рыт «Ра да слоў нае 
дрэ ва А. Па лу бін ска га» 
(мар ша лак Аляк сандр-Гі-
ля рый Па лу бін скі быў ме-
цэ на там мас та ка).

У 1680-я га ды Та ра се віч 
пе ра ехаў з Глус ка ў Віль ню, 
дзе су пра цоў ні чаў з дру-
кар няй Ві лен скай езу іц кай 

ака дэ міі. Ка ля 1688 го да май стар па-
кі нуў Бе ла русь і Літ ву, аста ля ваў ся ў 
Кі е ва-Пя чэр скай лаў ры, дзе пры няў 
ма наст ва пад імем Ан то ній.

Пра цы мас та ка з Глус ка яск ра-
ва свед чаць, што ён меў бліс ку чую 
мас тац кую аду ка цыю, але дзе ву чыў-
ся — не вя до ма. Ёсць мер ка ван ні, што 
аду ка цыю мас так на быў у Аў гсбур гу 
(Ба ва рыя), дзе ву чыў ся ў сла ву тых Кі-
лі я наў, бо па вод ле гра фіч най ма не ры 
яго тво ры бліз кія да гэ тай шко лы.

Вы дат ная аду ка цыя ў ад ным з 
цэнт раў та га час най еў ра пей скай 
куль ту ры на заў сё ды вы зва лі ла мас-
та ка ад цар коў на-ка на ніч ных схем і 
ка но наў, спры я ла свец ка му рэа ліс-
тыч на му па ды хо ду да ілюст ра ван ня 
на ва коль на га жыц ця. У аса біс тай біб-
лі я тэ цы А. Та ра се ві ча, якую мас так, 
ві да воч на, пе ра вёз у Кі еў з Бе ла ру сі 
(пас ля яго смер ці біб лі я тэ ка пе рай-

шла ва ўлас насць Кі е ва-Пя чэр скай 
лаў ры), ся род шмат лі кіх аль бо маў і 
ат ла саў, гра вюр з ві да мі ар хі тэк тур-
ных ан самб ляў Ры ма, Мад ры да, Па-
ры жа, Не апа ля, ілюст ра ва най Біб ліі, 
да па мож ні каў па на ву чан ні ры сун ку 
бы лі тво ры за меж ных май строў, пе-
ра важ на га ланд скіх і ня мец кіх.

Пра цы Аляк санд ра Та ра се ві ча 
свед чаць, што ме на ві та ён уз няў бе ла-
рус кую гра вю ру да най леп шых узо раў 
еў ра пей ска га мас тац тва. Яго тво ры 
бы лі вя до мы і ў За ход няй Еў ро пе. Лі-
чыц ца, што наш зям ляк ства рыў ад-
мет ную шко лу гра вюр і што яго пра цы 
для пас ля доў ні каў за ста лі ся не да сяж-
ны мі. Доў гі час яго тво ры ўпры гож-
ва лі кас цёл ма на хаў-бер нар дзін цаў у 
Глус ку, які ў 1935 го дзе пе ра стаў вы-
кон ваць свае функ цыі, а яго ба гац це 
бы ло зні шча на і рас ця га на. На заў сё ды 
знік лі і гра вю ры Та ра се ві ча.

За кон чыў свой жыц цё вы 
шлях Та ра се віч ігу ме нам 
Кі е ва-Пя чэр скай лаў ры. Па 
ар хіў ных да ку мен тах уста-
ноў ле на да та яго смер ці — 
па між 12 лі пе ня і 15 жніў ня 
1727 го да.

Іс нуе і та кі факт, што ў 
га ды жыц ця Аляк санд ра 
Та ра се ві ча вя до мым май-
страм ме дзя ры ту пра явіў 
ся бе і Ля вон цій Та ра се віч, 
яко га схіль ны лі чыць род-
ным бра там Аляк санд ра. Ён 
так са ма быў буй ным гра вё-
рам Ус ход няй Еў ро пы, тво-
ры яко га мож на па ста віць на 
адзін уз ро вень з най леп шы-
мі еў ра пей скі мі гра вю ра мі. У 
жыц цё вай і твор чай бія гра фіі 
май строў шмат агуль на га, 
пра што свед чаць шмат лі кія 
да сле да ван ні. І ка лі кры ху 
па фан та зі ра ваць, дык мож-
на ўя віць, што ў нас быў не 
адзін, а два сла ву тыя мас та-
кі-гра вё ры.

Ва ле рый ВА СІ ЛЕЎ СКІ,
г/п Глуск, Ма гі лёў ская вобл.

ЗНАЙ СЦІ САЛ ДА ТА... 
ПРАЗ БІБ ЛІ Я ТЭ КУ

ШТО ТА КОЕ КАТ РУШ НІЦ КІ 
ЛЕ МЕ ЗЕНЬ?

«СЯ РОД НАЙ ЛЕП ШЫХ ЕЎ РА ПЕЙ СКІХ 
ГРА ВЁ РАЎ...»

Даб ра ве шчан не (з кні гі «Ра за ры ум»).

Сту дзень (з кні гі «Ра за ры ум»).


