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 Знаходка

Ідэнтыфікаваны аўтограф Гётэ

Ён быў пастаўлены на адной з кніг, якая цяпер змяшчаецца ў фондах Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі. Гэты подпіс лічыцца найбольш каштоўным, хаця калекцыя аўтографаў гэтай установы змяшчае таксама тры
подпісы Марка Шагала, аўтографы Рабэра
дэ Мантэск'ю і Жана Эфэля, таксама шматлікіх беларускіх культурных дзеячаў: Петруся
Броўкі, Максіма Танка, Янкі Брыля, Пімена
Панчанкі, Яўстаха Тышкевіча, Лаўрэнція Абецэдарскага і многіх іншых.
Аўтограф Гётэ быў пастаўлены на рамане «Выбіральнае падабенства», які аўтар падарыў пражскаму банкіру-яўрэю Леапольду фон Лемелю. Пісьменнік вёў з фінансістам дзелавое ліставанне і
падарыў свой раман з аўтографам у якасці ўдзячнасці за аказаныя паслугі — здзелкі аказаліся для
пісьменніка дастаткова выгаднымі.
Наступным уладальнікам кнігі стала каханая,
а ў далейшым жонка Лемеля Соф'я. Ад яе кніга
трапіла да іх дачкі Аўгусты, якая пераехала жыць у
Парыж. Апошнімі прадстаўнікамі сям'і, ва ўладанні
якой знаходзілася кніга з аўтографам Гётэ, былі
Анры і Маргарыта Жаваль.
Гэтая кніга значыцца ў спісе каштоўнасцяў, вывезеных з Францыі падчас Другой сусветнай вайны. Да пачатку вайны бібліятэка Анры і Маргарыты
Жаваль налічвала каля 3 тысяч тамоў. У гэтым
спісе прысутнічае больш за 30 назваў найбольш
рэдкіх кніг, канфіскаваных немцамі, з якіх 12 выяўлены ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Былы бібліёграф сектара навукова-праектнай работы следчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Вераніка Высоцкая расказвае:
— Кнігі з бібліятэкі сям'і Жаваль паўтарылі лёс
многіх іншых прыватных яўрэйскіх бібліятэк Еўропы, якія канфіскоўваліся і вывозіліся ў Еўропу для
розных мэтаў. Галоўнай арганізацыяй, што займалася канфіскацыяй культурных каштоўнасцяў на
акупаваных Германіяй тэрыторыях, быў Аператыўны штаб рэйхсляйтара Розенберга — ERR. Канфіскацыі падлягалі бібліятэкі не толькі дэпартаваных
або збеглых з краіны яўрэяў, але і масонскіх ложаў,
эмігранцкіх і сацыялістычных арганізацый і некаторыя асабістыя бібліятэкі. Менавіта ERR атрымала
большасць такіх кніг. У 1943 годзе частка накрадзенай літаратуры была эвакуявана ў Сілезію, у
горад Рацібуж, дзе быў створаны даследчы цэнтр.
Туды ж было перанакіравана шмат кніг з акупаваных савецкіх земляў, у тым ліку з Дзяржаўнай
бібліятэкі БССР імя Леніна ў Мінску. З наступленнем Чырвонай Арміі ў снежні 1944 года ERR пачаў эвакуацыю літаратуры, аднак паспеў вывезці
толькі найбольш важныя матэрыялы. Знойдзеныя ў
Польшчы кнігі з бібліятэк Беларусі разам з кнігамі з
еўрапейскіх бібліятэк былі накіраваны ў Мінск. Верагодна, кніга з аўтографам Гётэ, як і многія іншыя
каштоўныя выданні, што раней належалі Анры і
Маргарыце Жаваль, трапілі ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі менавіта такім чынам.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ



 Выстава

АД МIНI-КНIГ ДА ВЯЛIЗНЫХ IНКУНАБУЛ
Яшчэ Еўфрасiння Полацкая
стварала рукапiсы i захоўвала
зборы рукапiсных кнiг.
Лiчыцца, што яна паклала
пачатак бiблiятэчнай справе ў
Беларусi. З тых часоў месцы
захоўвання кнiг кардынальна
мянялiся — гэта маглi быць i
манастыры, i ўнiверсiтэты, i
прыватныя калекцыi важных
для беларускай гiсторыi асоб.
Крыху павандраваць у часе,
удыхнуць пыл старадрукаў
можна на выставе «Бiблiятэка
ў часе i прасторы», якая
да 15 кастрычнiка будзе
экспанавацца ў Нацыянальнай
бiблiятэцы Беларусi.

Манастырская бiблiятэка
(гравюра ХV ст., размалявана ад рукi).

Загадчык сектара навукова-праектнай работы следчага
аддзела кнiгазнаўства Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi
Таццяна САПЕГА расказала, што
ў iх фондзе захоўваецца больш
за 80 тысяч адзiнак асобнiкаў —
гэта рукапiсы, старадрукi, архiўныя дакументы. Беларусазнаўцам, фiлолагам, гiсторыкам яна
б раiла азнаёмiцца з прыватнымi
бiблiятэкамi беларускiх даследчыкаў Янчука i Карскага. Аддзел
актыўна займаецца апiсаннем i
даследаваннем гэтых дзвюх бiблiятэк. Яны цалкам захоўваюцца
ў фондах, ствараюцца i электронныя копii дакументаў.
Асаблiвую ўвагу звяртае на
сябе калекцыя кнiжных мiнiяцюр.
«Цуд з цудаў», паказаная на выставе (па стандартах, адносiцца
да мiкракнiг — не болей за 10 на
10 мiлiметраў) — гэта кнiга 6 на
9 мiлiметраў. Змяшчаюцца ў ёй
выказваннi Горкага i Пушкiна пра
кнiгу. Аднак гiсторыя мiнiяцюрнай кнiгi, расказвае спадарыня
Сапега, бярэ свой пачатак яшчэ
раней — у эпоху Адраджэння. На
выставе ёсць выданнi XVII—XVIII
стагоддзяў з друкарнi Эльзевiраў. Эльзевiры — гэта галандскiя
выдаўцы канца XVI—XVIII стагоддзяў, якiя перадавалi справу па спадчыне ад бацькоў да
сыноў. Яны значна паменшылi
памер кнiгi i стварылi адмысловы фармат, якi так i называец-

ца — «эльзевiры» (знешне ён
выглядае больш выцягну тым у
параўнаннi з iншымi).
Маецца вялiкая калекцыя палеатыпаў, iнкунабул — адных з
першых кнiг, якiя былi выдадзены Гутэнбергам — ад 2-й паловы
XV да 1-й паловы XVI стагоддзя.
Сярод iх асаблiвы кнiжны шэдэўр
— гэта «Хронiка Шэдэля» з прыгожымi гравюрамi, якiя таксама
ўзнiклi ў канцы XV стагоддзя.
У фондзе Нацыянальнай бiблiятэкi зроблены дыск з iнкунабуламi i палеатыпамi, рыхтуецца
друкаваны каталог. Асобна будзе
стварацца каталог Эльзевiраў,
асобна — усходнiх рукапiсаў.
Маюцца рукапiсы на старабеларускай мове — як свецкага, так
i рэлiгiйнага зместу. Прадстаўлены кнiгi большасцi беларускiх
друкарняў — Пятра Мсцiслаўца,
Мамонiчаў, Радзiвiлаў — Куцеiнскай друкарнi i многiх iншых.
Асобнiк альбома «Партрэты сям'i
Радзiвiлаў» уяўляе сабой партрэты прадстаўнiкоў роду, якiя жылi
ад 1346-га да 1780 года. Гэты экзэмпляр перавыдадзены ў СанктПецярбургу ў XIX стагоддзi.
Тут жа можна ўбачыць i адно
з апошнiх паступленняў — «Вялi кае мас тац тва ар ты ле рыi»
Казiмiра Семяновiча, набытае
прыватнымi асобамi для нашай
краiны ў вераснi 2012 года.
Нiна ШЧАРБАЧЭВIЧ



Анатоль Цітоў — гісторык, пісьменнік, геральдыст, сфрагіст. Нарадзіўся ў Дрэздэне,
да 15 гадоў жыў у Вільнюсе, пасля разам з
бацькамі пераехаў у Мінск, дзе жыве па сённяшні дзень. Пэўны час працаваў у Нацыянальным гістарычным архіве і быў адзіным
у краіне старшым палеографам (спецыяліс-

1. ГЕРАЛЬДЫКА —
ПРЫКМЕТА ЕЎРАПЕЙСКАСЦІ
Геральдыка ўзнікла ў Заходняй Еўропе, яе правілы распаўсюдзіліся па ўсёй Еўропе. Наша
краіна — самая ўсходняя тэрыторыя, на якой існавала сапраўдная геральдычная традыцыя. У
Маскоўскай дзяржаве, напрыклад, назіраюцца сляды яе зараджэння, але 240 гадоў мангола-татарскага ярма павярнула
развіццё культуры ў іншы бок.
Толькі Пётр І, пасля таго як пабываў у Галандыі, прайшоўся па
тэрыторыі Беларусі агнём і мячом, убачыў, што гэта прыгожая
традыцыя. Ён запрасіў галандца, каб стварыць геральдмейстарскую кантору ў Пецярбургу, аднак напачатку справа ішла
вельмі млява. Немка Кацярына
ІІ паставіла ўсё на прафесійны
ўзровень, аднак гэта ўжо позняя
геральдыка, у гэты час у Еўропе
ўжо пачынаў правіць капітал, а
саслоўнае грамадства паступова адыходзіла ў гісторыю. Увогуле ж геральдыка — чыста еўрапейская з'ява.

2. СУЧАСНЫЯ ГЕРБЫ —
ТОЛЬКІ ПРЫГОЖАЯ
ТРАДЫЦЫЯ
Герб быў народжаны эпохай
феадалізму, а мы жывем у постындустрыяльным грамадстве.
Як толькі пачалі нараджацца
буржуазныя адносіны, патрэба
ў гербе адпала. Сучасны герб
— як прыгожы матылёк, якога
злавілі, накалолі на іголку і на
сцяну павесілі...
Раней выявы герба і пячаткі
супадалі. Старажытныя прывілеі
казалі: «Надаём ім герб на пячатку». Гарадская пячатка адыгрывала ролю своеасаблівага
знака якасці. У старажытнасці
на ўпакоўкі тавараў, якія ішлі
на экспарт з места (напрыклад,
Мінскага), ставілі пячаткі: калі тавар першага гатунку — адну, а
калі вышэйшага — дзве. А калі ж
прадукцыя была ніжэйшага гатунку, то яе ўвогуле не пазначалі. Такім чынам горад прымаў на сябе
адказнасць і гарантаваў якасць
тавару. Сёння гэтая традыцыя памерла. Усюды выкарыстоўваецца
дзяржаўны герб. Ён жа змяшчаецца і на гарвыканкамах, хаця, па
логіцы, там павінны быць гербы
гарадоў. Даўней рада (гарсавет)
мела адзін герб, а гарвыканкам
— іншы. І рада, па нормах Магдэбургскага права, была больш
галоўнай. Гарвыканкам выконваў
тое, што яна яму загадвала.

3. ЧЫМ БОЛЬШ СТАРАЖЫТНЫ
ГЕРБ, ТЫМ БОЛЬШ ПАВАГІ
Засталася толькі прыгожая
традыцыя, аднак галоўнага закону геральдыкі трэба прытрымлівацца: чым больш старажытны
герб, тым больш павагі да ўла-

там па чытанні старажытных тэкстаў). На
пытанне, ці ёсць горад, з якім ён найбольш
звязаны, адказаў: «Я не ведаю. Няхай горад
сябе са мной атаясамлівае». Аднак у адной
з тузіна сваіх кніг напісаў, што існуе пэўная
сувязь паміж жыццём чалавека і жыццём
горада...

дальнікаў. Таму, выбіраючы сучасны сімвал горада, варта арыентавацца на больш старажытны
герб — у большасці краін свету
так робіцца. Напрыклад, сучасны
герб Гомеля з выявай рысі можна лічыць не зусім дакладным.
Бо самым старажытным гербам
гэтага горада, атрыманым у 1560
годзе, з'яўляецца срэбны крыж у
чырвоным полі, што абазначае
абарону ад нячыстай сілы. Калі
Беларусь у выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай трапіла ў
склад Расійскай імперыі, царскі
ўрад імкнуўся выкрасліць нашы
геральдычныя традыцыі, бо самакіравання ў царскай Расіі не
было. Таму і Гомель замест абарончай сімволікі займеў выяву
звера на гербе, які выкарыстоўваецца і цяпер.

(мяшчанам), усёй іх грамадзе,
і гэта часта залежала не ад іх
колькасці, а ад самаадданасці і
самаахвярнасці на карысць дзяржаве. Паказальным з’яўляецца
усходняй Беларусі давалі новыя
гербы. На верхняй іх частцы была выява двухгаловага арла, на
ніжняй — герб Вялікага Княства
Літоўскага. Гэта рабілася для
таго, каб прынізіць жыхароў,
маўляў: «Вось у вас дзяржаўны герб, а вы пад арлом ходзіце». Таму памылкова думаць,
што царскі ўрад пасля таго, як
прый шоў да ўла ды, на да ваў
гарадам герб ВКЛ. Дакументы
сведчаць, што пецярбургскія геральдмейстары рабілі ўсё, каб
падкрэсліць імперскія памкненні
ўрада.

4. ЧЫРВОНЫ ВОСК —
АСАБЛІВЫ ПРЫВІЛЕЙ

9. КАЛАБАРАЦЫЯНІСТЫ
СІМВАЛАЎ НЕ МЕЛІ

Ка ра леўская ўла да магла
памяняць пэўны абстрагаваны
герб на новы, аднак гэта было
звязана з важнымі гістарычнымі падзеямі. Напрыклад, у Магілёве спачатку быў герб «Вежа пад вастракутным дахам»,
нададзены каралём Стэфанам
Баторыем у 1577 годзе. Аднак
у 1661 годзе каралём польскім
і вялікім князем літоўскім Янам
Казімірам быў нададзены новы
герб: «У блакітным полі тры вежы, у адчыненай сярэдняй браме
— рыцар у панцыры з уздзетай
шабляй у руцэ; на вежы круглая
шыльда з выявай дзяржаўнага
герба». Гэта адбылося пасля паўстання супраць царскіх войскаў у
1661 годзе. Дарэчы, гэтыя падзеі
апісаны ў апавяданні Уладзіміра
Караткевіча «Нельга забыць».
Спачатку магілёўцы адкрылі вароты царскім войскам, але тыя
пачалі рабаваць іх. Гараджане
дамовіліся і паднялі паўстанне.
Бурмістр Магілёва Леановіч выскачыў з крыкам «Пара!» на ганак ратушы — гэта быў сігнал
для паўстання. Яны знішчылі ўсіх
царскіх стральцоў, толькі адзін
застаўся ў жывых, які быў у гасцях у адной магілёўскай удавіцы
(пасля і грамадзянства Рэчы Паспалітай прыняў). За гэта горад
займеў новы герб і быў прыраўнаваны да сталічнага, як Вільня. Акрамя таго, горад атрымаў
права пячатаць свае дакументы
чырвоным воскам. Гэта, як правіла, маглі рабіць каралеўская і велікакняжацкая канцылярыі, буйныя князі, магнаты, напрыклад
Радзівілы. Звычайна ў гарадскіх
канцылярыях ва ўжытку быў
воск зялёнага колеру, натуральнага, — а чырвоны воск абазначаў асаблівы прывілей.

Падчас Вялікай Айчыннай
вайны калабарацыяністы спрабавалі зацвердзіць у немцаў
нацыянальныя сімвалы: гіс тарычныя герб, сцяг і кветку васілёк. Перапіска Берліна і Мінска па гэтай тэме працягвалася
некалькі гадоў. На першы ліст,
адпраўлены ў 1941 годзе, немцы
адказалі: «У сувязі з тым, што
будучыня Беларусі яшчэ не вызначана, заўчасна гаварыць пра
нацыянальныя сімвалы». Апошні ліст з Германіі прыйшоў у чэрвені 1944 года, у ім напісана:
«У сувязі з абставінамі на франтах лічым далейшую перапіску
немэтазгоднай». Гэтыя дакументы называюцца «Берлінскі
сшытак» і захоўваюцца ў Берліне. У 1991-1992 гадах іх копіі
перавезлі ў Мінск па просьбе
Галоўнага архіўнага ўпраўлення, была сфарміравана справа.
Такім чынам, беларускія калабарацыяністы спрабавалі зацвердзіць у немцаў пэўныя сімвалы,
аднак дазволу не атрымалі і карысталіся імі стыхійна.

5. МАГДЭБУРГСКІЯ ПРАВЫ —
СВЕДЧАННЕ СТАТУСА
Гербы надаваліся не населеным пунктам, а жыхарам горада

Першы герб Гомеля, атрыманы
ў 1560 годзе, — срэбны крыж
у чырвоным полі —
мае абарончую сімволіку.
Другі, нададзены Расійскай
імперыяй у 1855 годзе, —
рысь, якая знаходзіцца
пад двухгаловым арлом,
над імі — гарадская карона.
Трэці — сучасны герб Гомеля,
зацверджаны ў 1997 годзе.

прыклад Пераброддзя. У ім стаяла ўсяго тры рыбацкія хаткі.
Аднак жыхары атрымалі Магдэбурскае права ад караля Стэфана Баторыя за тое, што падчас Лівонскай вайны паказалі
каралеўскім войскам брод праз
азёры, калі яны ішлі вызваляць
Полацк.

таварыш (падмайстар), каб быць
дапушчаным да іспытаў, мусіў
здзейсніць гадавую вандроўку ў
замежныя краіны. Там папрацаваць і прывезці дакументы, што
пацвярджалі гэта, і водгукі. Калі
ён вяртаўся, то працаваў яшчэ
год, і толькі пасля гэтага атрымліваў дазвол здаваць іспыты на
званне «майстра».

6. ПЯЧАТКІ ВЫРАБЛЯЛІ
ТОЛЬКІ «ЗЛОТНІКІ»

7. У РАМЕСНІКАЎ СВАЕ ГЕРБЫ

Адзі ная гру па ра мес ні каў,
якая вырабляла пячаткі, называлася «злотнікамі». Яны бралі
за гэта даволі вялікую суму грошай. Калі ж асоба, што хацела
займець пячатку, была небагатая, яна звярталася да «партачоў» — няцэхавых рамеснікаў,
якія не прайшлі поўны курс адукацыі, не здалі іспыты і працавалі падпольна.
У стату тах злотніцкіх цэхаў
было сказана, што кожны падмайстар, каб атрымаць званне
майстра, павінен зрабіць «шэдэўр», або «штуку». У яе, сярод
трох прадметаў, уваходзіла пячатка, якую трэба было выразаць з гелмам, шчытом і літарамі вакол. Гэту працу падавалі
калегіі майстроў. Калі яны рабілі
пэўныя заўвагі, падыспытны меў
час іх выправіць. А пасля будучы
майстар набываў бочку піва і рабіў «каляцыю» — частаванне ўсіх
сяброў цэха. Акрамя таго, кожны

Герб — гэта знак, які дазваляе
адрозніць аднаго чалавека ад
другога, адну ўстанову ад іншай.
Раней людзі былі недастаткова
пісьменнымі, таму патрэбен быў
візуальны вобраз, каб чалавек
запомніў і заўсёды мог пазнаць.
Гэту функцыю і выконваў герб.
На гербах рамесных цэхаў
маглі быць выяўлены прылады
працы, вырабы, пэўныя святыя,
якія былі заступнікамі таго або
іншага рамяства. Маглі быць і
абстрагаваныя выявы — грыфы,
але гэта радзей. Напрыклад пячатка мінскага збройніцкага цэха была надзвычай прыгожай:
гадзіннік (згарэк), скрыжаваныя
шабля і пісталет, а ўнізе падкова і ключ. Бо цэх гэты быў аб'яднаны — згарніцкі, слясарскі,
кавальскі і збройніцкі.

8. ГЕРБ — БЫЎ
ПАД «ДВУХГАЛОВЫМ АРЛОМ»
Пасля першага падзелу Рэчы
Паспалітай некаторым гарадам

10. ПЯЧАТКА —
СРОДАК ЛЕГАЛІЗАЦЫІ
Маюцца дакументы, што на
тэрыторыі Беларусі напярэдадні
Кастрычніцкай рэвалюцыі бальшавікі распаўсюджвалі ўлёткі,
аднак сяляне не верылі тым паперам, бо на іх не стаяла пячатка. Калі спецыяльнага водціску
няма — гэта не дакумент, гэта
шпаргалка. Менавіта пячатка —
сродак легалізацыі.
Уво гуле ін сты ту ту пя чат кі
8000 гадоў. Беларуская найбольш старажытная — з часоў
Ізя сла ва Ула дзі мі ра ві ча, які
памёр у 1001 годзе, таму мы
можам казаць, што маем 1000гадовую гіс торыю сфрагіс тыкі
(навукі, якая займаецца вывучэннем пячатак).
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

 Імёны мінуўшчыны

ПОМНІКІ ТВАЁЙ КРАІНЫ
Час ідзе. А помнікаў выдатным
дзеячам Беларусі на вуліцах Мінска
больш не становіцца...
У гасцей, турыстаў, бізнесменаў
складваецца, магчыма, памылковае
уражанне, што Беларусь не толькі
не мае адметных асоб, але і ўвогуле
не мае сваёй уласнай гісторыі. Гэта,
між іншым, адбіваецца
і на іх стаўленні да беларусаў
у свеце. Як бы вы паставіліся
да чалавека, які не шануе памяці
сваіх продкаў, не цікавіцца
гісторыяй і культурай сваёй краіны,
не можа з захапленнем распавесці
пра нейкіх знакавых асоб сваёй
краіны? Калі вы маеце нейкія
духоўныя патрэбы, вышэйшыя,
чым стандартны набор турыста —
бар, праменад, гатэль — то такі
суразмоўца не выкліча ў вас
асаблівага захаплення.
Некалі Зміцер Санько, галоўны
рэдактар кніжнай серыі «Нашы славутыя землякі», у артыкуле «На прэстыжных месцах» («Культура», № 29 /
897 за 2009-07-18) пісаў: «Зразумела,
што ў перспектыве ў Мінску мусяць
паўстаць таксама помнікі каралю Міндоўгу, вялікім князям Вітаўту і Жыгімонту Старому, найвышэйшым гетманам Канстанціну Астрожскаму і Яну
Каралю Хадкевічу, канцлерам Астафею Валовічу і Льву Сапегу, дзяржаўным дзеячам Тадэвушу Рэйтану і...».
Тут варта спыніцца.

ТАДЭВУШ РЭЙТАН
Можна заўважыць, што апошнім
часам імя нацыянальнага героя Бе-

ларусі, дэпутата Сейма Рэчы Паспалітай ад Навагрудскага ваяводства
ВКЛ Тадэвуша Рэйтана, які імкнуўся
сарваць Сейм і не дапусціць першага падзелу дзяржавы, паступова ўсё
больш і больш прамалёўваецца на
белым муры. Але да кардынальных
зрухаў справа яшчэ не дайшла. Бо
фактычна мы яшчэ толькі вырваліся
з пялюшак бяспамяцтва...
І таму, зачапіўшыся за словы спадара Санько, як за поручні, мы можам
ушанаваць годнага чалавека, шчырага патрыёта нашай зямлі Тадэвуша
Рэйтана, як таго патрабуе гістарычная
справядлівасць. І не толькі ў сталіцы
краіны, але і ў Наваградку, Ляхавічах
і, можа, у самой Грушаўцы, дзе знаходзіцца родавае котлішча Рэйтанаў
і якая ўжо шмат гадоў патрабуе неадкладнага клопату.

Аўтэнтычны помнік
Тадэвушу Рэйтану.
Той, што цяпер
можна ўбачыць
на кракаўскіх
«Платанах»
(копія).

СТАЯЎ ПОМНІК...
Як вядома, помнік Тадэвушу Рэйтану ў Грушаўцы ўжо стаяў, 150 гадоў
таму. Праўда, нядоўга...
У 1824 годзе ў Грушаўцы нарадзіўся
хлопчык, які пры хрышчэнні атрымаў
імя Стэфан Міхал Ян. Бацькам яго быў
Дамінік Рэйтан (пляменнік Тадэвуша),
падпалкоўнік напалеонаўскіх войскаў.
Пакуль што пра лёс Стэфана вядома
не шмат. Але гэта пытанне часу. Нас
цяпер цікавіць перш за ўсё тое, што
недзе напрыканцы 1850-х гг. Стэфан
(мажліва, у год, калі нарадзіўся ягоны
сын Юзаф Пётр Павал (1857), апошні
з роду) замовіў скульптару Тэадору
Закрэўскаму бюст Тадэвуша Рэйтана. Іншым — велічную каплічку-вежку.

Амаль усе, хто згадваў помнік у сваіх
артыкулах, пісалі, што ён некаторы
час, магчыма, з 1860 г., стаяў у Грушаўцы, непадалёк ад старога сядзібнага будынка. Але напярэдадні паўстання Кастуся Каліноўскага ў 1863 г.
быў дэмантаваны, запакаваны ў скрыню і схаваны да лепшых часоў.
Стэфан у 1863 г. памёр. Было яму
на той момант усяго 39-40 гадоў. Імя
яго не згадваецца сярод тых, хто браў
удзел у паўстанні, і нібыта не было

з боку ўлады да Рэйтанаў прэтэнзій.
Дык што здарылася? Быў ён паранены падчас нейкага невядомага бою
поруч з Каліноўскім ці... памёр сваёй
смерцю? Загадка. Але тое, што быў
ён, як і ўсе Рэйтаны, патрыётам, не
падлягае сумневу, інакш не наважыўся б замаўляць і ўсталёўваць у гонар
свайго дзеда помнік. Таму, мажліва,
калі памёр гаспадар, а на гаспадарцы
застаўся ягоны сын, якому на той момант было 6-7 гадоў, помнік схавалі,
каб не выклікаць залішняй увагі.
Але дзе ў той момант знаходзілася
замоўленая Стэфанам прыгожая літая
гатычная вежка вышынёй 10 метраў?
Пра тое, што яна дайшла да Грушаўкі,
што ў Грушаўцы стаяў помнік у поўным камплекце (як цяпер у Кракаве на
Платанах), аўтары не згадваюць.
Нам ізноў пашанцавала. Не так
даўно быў адшуканы артыкул з газеты 1864 г., у якім аўтар з захапленнем
апісвае менавіта тую каласальных
памераў вежку, якую любы ахвотны
можа паспець паглядзець на фабрыцы PP. Evans, Lіlpop і Rau (Варшава)
перад адпраўкай яе ў Грушаўку. Аўтарам плана названы вядомы архітэктар
Марконі. Яго ажыццявіў малады, але
вядомы ў мастацкім асяродку будаўнік Хайнрых.
Гэтыя звесткі выклікаюць новыя
пытанні. Ці была выслана вежка ў Грушаўку? Калі адказ станоўчы, ці злучылі ўсё ж такі на радзіме Тадэвуша
бюст і вежку, як было прадугледжана
праектам? Ці яе так і не адаслалі, а
прыхавалі ў Варшаве? Думаю, калі
распачаліся рэпрэсіі супраць паўстанцаў, калі жандары Мураўёва спрэс за-

Навошта гарадам патрэбны помнікі выдатных асоб

ставілі краіну шыбеніцамі, было зусім не да вежак ды помнікаў... Нават
пробліскі патрыятызму людзі тушылі,
каб хоць іх дзеці выжылі. Таму, верагодней за ўсё, вежка засталася ў
Польшчы. Бюст схавалі на Літве (у
Грушаўцы). Падзел адбыўся...
Праз 25 гадоў, калі апошні нашчадак мальтыйскага рыцара Яна, апошні
носьбіт прозвішча Рэйтан пасталеў,
калі ўлягліся жарсці, ён адшукаў добра схаваны бюст і вырашыў перадаць
яго туды, дзе волі было трохі болей,
дзе да таго захоўвалася велічная каплічка, якая важыла каля 6 тон. Таму
Юзаф перадае бюст Тадэвуша недзе ў
1888 годзе Кракаўскаму магістрату. У
1889 г. помнік быў сабраны цалкам
і ўсталяваны на скрыжаванні вуліц
Баштовай, Дунаеўскага і Гарбарскай.
Дакладнай датай афіцыйнага адкрыцця лічыцца чэрвень 1890 г. Устаноўка
помніка не выклікала вялікага пярэпалаху, але пачуліся галасы крытыкаў,
якім не спадабаўся занадта строгі выгляд вежкі, больш падобны да магільных каплічак.
Помнік выстаяў і Першую сусветную вайну, і Другую. Немцаў ён не
зацікавіў. Але калі ўзімку 1946 г. моцны парыў ветру і магутная снегавая
навала пашкодзілі яго, камуністычныя
ўлады скарысталіся зручным момантам і прынялі помнік у сховішча.

ПАЛЯК?
НЕ, ЛІЦВІН-БЕЛАРУС!
У 2007 г., на 750-ю гадавіну горада,
Кракаў зноў убачыў помнік Тадэвушу
Рэйтану. Праўда, гэта ўжо была копія,

прычым наўмысна зробленая недакладнай. Недакладнасць тычыцца некаторых дэталяў бюста. Вежку аднавілі
па ўзоры надмагілля Станіслава Лілпопа. Арыгінал бюста пасля рэстаўрацыі
працягвае знаходзіцца ў Кракаўскім
Нацыянальным музеі. Верагодна, там
жа можна адшукаць і ўнікальную дакументацыю, старыя фотаздымкі, звязаныя з гісторыяй стварэння помніка.
На жаль, быўшы ў Кракаве, мне
не пашанцавала паглядзець на гэты
велічны помнік нашаму суайчынніку,
беларусу Рэйтану, які стаў культавай
асобай у Польшчы, імя якога ведае
кожны школьнік... Праўда, гэты школьнік ніколі, напэўна, не чуў з вуснаў настаўнікаў, што Рэйтан — ліцвін-беларус... Там ён — паляк.

РАЗБУРЭННЕ МІФАЎ
Але вернемся да помніка. Ёсць на
ім надпіс, які распавядае, калі ён быў
усталяваны і каму прысвечаны. Усё
добра, нават выдатна, за выключэннем аднаго. На помніку пазначаны
год нараджэння — 1746. Гэта яшчэ
не самы «страшны» варыянт, бо Генрык Грабоўскі (далёкі сваяк Рэйтанаў)
паставіў у родавай капліцы мармуровую пліту ў гонар Тадэвуша з зусім
фантастычнай лічбай — 1752 г. Цяжка
сабе ўявіць, як у такой важнай справе,
шмат разоў апісанай у розных даведніках, была дапушчана такая грубая
памылка, якую паў тарылі і тыя, хто
паставіў у 1993 г. каля грушаўскай
капліцы памятны валун (1746), дадаўшы ад сябе, што Рэйтан бараніў
«Рэч Паспаліту Польшчу»...

Агульнапрызнанай датай нараджэння Тадэвуша лічыцца 20 жніўня
1742 г. Месца нараджэння — Грушаўка. Прыйшоў час абвергнуць і гэты міф.
Тадэвуш Рэйтан нарадзіўся задоўга да
20 жніўня, бо першы раз яго імя сустракаецца ў дакументах 20 ліпеня 1742
г. у сувязі з давяршэннем працэдуры
хрышчэння. Часам паміж нараджэннем, першым хрышчэннем з адной вады і давяршэннем праходзіла некалькі
месяцаў ці нават год. На падставе іншага дакумента можна зрабіць выснову, што нарадзіўся Тадэвуш у 1741 г.
І, верагодней за ўсё, у Мінску, адкуль
была яго маці, Тэрэза Валадковіч.

МАГЧЫМАСЦЬ
УШАНАВАННЯ
Мы маем нацыянальнага героя,
вартага ўшанавання. Ведаем, што ён
кроўна звязаны не толькі з Беларуссю, але і з Мінскам. Мы ведаем, што
захаваўся помнік, які быў замоўлены
на грошы грушаўскіх Рэйтанаў, які
некалькі гадоў упрыгожваў сядзібны
парк. Магчыма, варта было б распачаць перамовы з польскім бокам, каб
на некаторы час узяць яго на дэпазіт,
правезці па гарадах Беларусі і дамовіцца, каб нашы скульптары зрабілі з
яго копію. Якую, у сваю чаргу, можна было б усталяваць недзе ў цэнтры
Мінска, дзе і належыць быць ушанаваным герою такога рангу!
Зміцер ЮРКЕВІЧ,
арт-суполка
імя Тадэвуша Рэйтана



