ШТО ЧАКАЕ ГАРАДЗЕНСКI «НОВЫ СВЕТ»,
альбо Як знайсцi кампрамiс памiж гiстарычнымi
каштоўнасцямi i нармальнымi ўмовамi жыцця?
П

А электроннай пошце рэдакцыя «Звязды» атрымала лiст з Польшчы. Казiмеж Нехвядовiч (sоbоtniki@росztа.оnеt.
рl) прыводзiць публiкацыю ў газеце «Rzесzроsроlitа» пад назвай
«Барацьба за гарадзенскi «Новы
свет». У артыкуле гаворыцца, што
быццам улады Гродна маюць намер разбурыць каля двухсот будынкаў у гэтым квартале, супраць
чаго пратэстуюць гiсторыкi. «Цi
магла б ваша газета выказацца па
гэтай вельмi важнай справе?» —
пытаецца спадар Нехвядовiч.
Наш карэспандэнт (дарэчы, аўтар артыкула «Прагулка па «Новым свеце», якi «Звязда» надрукавала летась) паспрабаваў гэта
зрабiць. Не прэтэндуючы, як кажуць, на iсцiну ў апошняй iнстанцыi, а абапiраючыся на меркаваннi
людзей, якiя так цi iнакш маюць
дачыненне альбо iнтарэс да гэтай
тэмы.
— У непаўторных рысах адзiнага гiсторыка-культурнага ансамбля
можна ўбачыць розныя архiтэктурныя напрамкi i стылi, — зазначае
аўтар кнiгi «Новы свет i яго наваколле» гiсторык Андрэй ЧАРНЯКЕВIЧ i запрашае на прагулку па
гэтым раёне.
Спыняемся каля будынка з чатырма калонамi на вулiцы Рэйманта, пабудаванага ў 30-х гадах мiнулага стагоддзя.
— Гэта тыповы будынак для
свайго часу, кажуць, што тут жыў
вайсковец. I менавiта таму, што такiх у Гароднi толькi два (яшчэ адзiн
на вулiцы Мядовай), ён становiцца
элiтарнай рэччу, бо адлюстроўвае
архiтэктурную iдэю мiнулай эпохi,
— лiчыць Андрэй Чарнякевiч.
Потым ён распавядае пра асаблiвасцi заходнебеларускага канструк тывiзму 1920—30-х гадоў у
жыллёвым будаўнiцтве (на вулiцах
Розы Люксембург, Славацкага i
17 Верасня), паказвае пабудаваныя на пачатку мiнулага стагоддзя
драўляныя дамы, дзе жылi расiйскiя чыноўнiкi:
— Звярнiце ўвагу на гэтыя прыгожыя драўляныя канькi ў расiйскiм
стылi «мадэрн». Прыязджала гiсторык архiтэктуры з Вiльнi — вельмi
ўзрушана пра iх казала. А цi бачылi
вы дзверы з такiм дэкорам?
Так, яны не ў лепшым стане. Але
ж людзi, якiя ў гэтым доме цяпер
жывуць, не мяняюць iх на сучасныя.
Пэўна, гiсторыя, памяць — гэта не
проста словы.
Але не толькi рознымi архiтэктурнымi напрамкамi i дэкаратыўнымi элементамi мiнулай эпохi (аздабленне вокнаў, дзверы, дэкор фасадаў) вызначаецца аблiчча «Новага
свету». Асобная i не менш цiкавая
тэма, якую, дарэчы, можна таксама
выкарыстаць у мэтах гiстарычнай
адукацыi i турызму — людзi, што
пражывалi ў гэтым квартале.
— На гэтым доме, як бачыце, няма мемарыяльнай дошкi, але менавiта тут у 1930-х гадах жыў на кватэры
заснавальнiк музея прыроды Станiслаў Жыўна, — расказвае Андрэй
Чарнякевiч. — Непадалёк жылi стваральнiк заапарка Ян Каханоўскi, мацi
Алешы — аўтара «Трох таўстуноў».
Захаваўся i будынак, дзе жыў генерал Кайгародаў, якi адыграў даволi
трагiчную ролю ў абароне Гароднi ў
1914—1915 гадах...

Цiкава i тое, што
на цаглiнах шэрагу размешчаных у
гэтым раёне мураваных будынкаў па
сён ня за ха ва лi ся
зробленыя на пачатку i ў 30-х гадах
мiнулага стагоддзя
надпiсы — салдатаў рускiх, польскiх
i савецкiх, дзiцячыя.
Быццам урыўкi з гарадзенскай кнiгi пра
тагачаснае жыццё, «музей графiцi»
пад адкрытым небам.
Аднак ёсць у «Новым свеце» i,
так бы мовiць, другая праўда.
— «Новы свет» — гэта комплекс забудоў з ХIХ стагоддзя па
30-я гады ХХ стагоддзя. Дык якой
жа каштоўнасцю валодаюць нашы
трухлявыя баракi 1954 года зборкi? — напiсала ў газету «Вечерний
Гродно» Раiса Аркадзьеўна ЛАГIНОЎСКАЯ. — Дарэчы, знос iх планаваўся яшчэ 65-м, 72-м i ў 80-я
гады мiнулага стагоддзя... Ванны
няма, прыбiральня ў двары. У 1978
годзе ў дамах па вулiцы праводзiлi цэнтральнае ацяпленне, думалi
зрабiць перапланiроўку i ўсталяваць санвузел. Але ад гэтай задумы былi вымушаны адмовiцца,
паколькi дамы маглi абрушыцца
з-за зносу больш чым на семдзясят працэнтаў...
Дык што ж гэта: гiс тарычная
каштоўнасць цi ганьба горада?
— Так, адно — гэта разважаць аб
архiтэктурных дэталях, гiстарычных
каштоўнасцях, а iншая рэч — умовы жыцця канкрэтных людзей, —
зазначае Андрэй Чарнякевiч. — Як
пачынаеш займацца толькi архiтэктурай — забываюцца людзi. Як пачынаеш казаць пра нейкiя патрэбы
людзей — забываецца архiтэктура.
Тое, што пiша ў лiсце гэта жанчына,
— праблема, якая iснуе. Сапраўды,
большасць будынкаў на вулiцы Рэйманта i асаблiва на вулiцы Славацкага не вельмi прытульныя. За выключэннем тых асабнякоў, якiя ўжо
перапрацаваныя i часткова страцiлi
сваю аўтэнтычнасць, па сутнасцi гэта
халупы i баракi. Прынамсi тыя, якiя
былi пабудаваныя ўжо пасля Другой
сусветнай вайны. Насамрэч гэтыя дамы не з'яўляюцца нiякай каштоўнасцю. Але, разам з тым, да нашага часу
захавалiся i тыя дамы, якiя могуць i
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ГIСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА.
На сучасных картах горада над Нёманам квартала цi, кажучы па-сучаснаму, мiкрараёна пад назвай «Новы свет» (памiж вулiцамi Горкага i Ажэшкi,
лiтаральна побач з гiстарычным цэнтрам) не iснуе.
Аднак у экспазiцыi Дома-музея Максiма Багдановiча можна ўбачыць канверт з такiм адрасам: «гор.
Гродна, Новы свет, дом Агульнiкава». Гэты канверт
(у iм былi ноты для iгры на фартэпiяна) мацi паэта
Марыя Апанасаўна атрымала з Пецярбурга. Адам
Ягоравiч Багдановiч месца жыхарства сваёй сям'i
пасля пераезду ў Гродна ў 1892 годзе таксама звязвае з Новым светам: «Жылi мы на ўскраiне горада,
на Новым свеце па Садовай, займалi кватэру ў
апошнiм доме злева...»
Першыя пабудовы ў гэтым квартале з'явiлiся ў
1770-х гадах пры гарадзенскiм старасце Антонii Тызенгаўзе, а найбольш актыўна ён пачаў развiвацца
напрыканцы ХIХ стагоддзя. У 20—30-х гадах мiнулага стагоддзя, калi горад быў у складзе Польшчы,
тут будуюцца драўляныя i мураваныя дамы ў стылi
канструктывiзму, якi iмкнецца да стварэння зручнага
i камфортнага жылля для заможных асобаў.
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даследаваннi (каб угледзецца
ў сiтуацыю па самых розных
параметрах, ацанiць умовы,
каштоўнасць аб'ек таў i зрабiць нейкiя высновы) па заказе
гарвыканкама некалькi гадоў
таму распачаў, але пакуль у
поўным аб'ёме не выканаў, i iнстытут «Гроднаграмадзянпраект». У пратаколе пасяджэння
рэспублiканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях
гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры
(красавiк 2007 года) на гэты
конт сказана: «Звярнуць увагу
заказчыка i праектнай арганiзацыi на неабходнасць дэталёвага
вывучэння забудовы 20—30-х гадоў ХХ стагоддзя з мэтай выяўлення
традыцыйных i найбольш выразных
у архiтэктурна-мастацкiм плане будынкаў... дзеля iх захавання i адаптацыi ў горадабудаўнiчую тканiну...
Рэкамендаваць разгледзець пытанне наконт стварэння адзiнага квартала, якi адлюстроўвае характэрныя
рысы горадабудаўнiчага асяроддзя
20—30-х гадоў ХХ стагоддзя».
Канкрэтных дзеянняў у гэтым кiрунку пакуль няшмат, хоць iх важнасць i не аспрэчваецца.
— Да тэрыторыi, якая з поўначы
прымыкае да цэнтральнай часткi горада, мы абавязаны ставiцца беражлiва, бо гэта наш набытак па многiх параметрах, — кажа начальнiк
упраўлення архiтэктуры i горадабудаўнiцтва Гродзенскага гарвыканкама Уладзiмiр АНIСIМАЎ.
— Сёння ў нас нейкай працы
па праектаваннi будаўнiцтва ў гэтым квартале не праводзiцца, i за
апошнiя два гады не прымалася нiводнага адпаведнага рашэння. Па
меры iнтэнсiўнасцi асваення гэтых
тэрыторый мы будзем углядацца i
беражлiва ставiцца да таго, што сапраўды з'яўляецца гiстарычным набыткам. Будзем наводзiць парадак
i з тым нязграбным, што таксама
мае месца ў гэтым раёне.
— Цi iснуюць, як сцвярджаецца ў польскай газеце, планы
зносу каля двухсот будынкаў у
гэтым квартале?
— Гэта домыслы, я такiх фактаў
не ведаю.
— Наколькi мэтазгодна, на вашу думку, уключыць найбольш
каштоўныя аб'екты гэтага раёна
ў сiстэму дзяржаўнай аховы?
— Для таго, каб уключаць, трэба
дасканала вывучыць. I не выбарач-

Фота Яраслава ВАНЮКЕВIЧА.

павiнны стаць асновай гэтага, на мой
погляд, агульнага комплексу, цiкавай
гiстарычнай з'явы «Новы свет». Таму
трэба вызначыць тое, што нi ў якiм
разе нельга зносiць. I вызначыць тыя
межы, да якiх можна нешта перарабляць. Такiм чынам, знайсцi «кампрамiс» памiж гiстарычнымi каштоўнасцямi i нармальнымi ўмовамi жыцця.
Улада павiнна выпрацаваць нейкi
алгарытм дзеянняў у гэтым пытаннi.
Каб людзi, якiя пражываюць у гэтым
раёне, не былi закладнiкамi сiтуацыi:
з аднаго боку, кепскiя ўмовы жыцця
— трэба дом знесцi, з iншага — не
паляпшаем умовы жыцця, бо перспектыва — знос.
— Улады павiнны заявiць, што
«Новы свет» для Гароднi важны, —
лiчыць Андрэй Чарнякевiч. — Мяркую, што на гэтым гарадзенскае
самакiраванне можа стварыць свой
iмiдж. Трэба не спрачацца з палякамi, маўляў, мы дамы зносiм, а сказаць: «Не, вы памыляецеся, гэта
для нас вельмi каштоўнае. Запрашаем вас да супрацоўнiцтва».
На думку гiсторыка архiтэктуры Iгара ТРУСАВА, трэба ў рэшце
рэшт вызначыцца, што з гэтай забудовы будзе так цi iнакш разбурана
(бо горад — гэта жывы арганiзм), а
што з'яўляецца архiтэктурнай, гiстарычнай каштоўнасцю. Затым выдзелiць хоць бы частку найбольш
цiкавых i важных аб'ектаў i накiраваць адпаведныя дакументы ў рэспублiканскую навукова-метадычную раду па пытаннях гiсторыкакультурнай спадчыны Мiнiстэрства
культуры, каб узяць гэтыя аб'екты
пад дзяржаўную ахову.
Дарэчы, Андрэй Чарнякевiч i
яго калегi ўжо падрыхтавалi сваё
бачанне каштоўнасцi i перспектыў
шэрагу будынкаў «Новага свету»
i накiравалi гэтыя матэрыялы ў Мiнiстэрства культуры. Адпаведныя

на, а ў комплексе, па ўсiх параметрах. Таму будзем рабiць дэталёвы
план гэтага раёна i тады дадзiм
комплексную ацэнку ўсяму.
Калi ж будзе такая ацэнка i сапраўднае жаданне, як сказана ў
вышэйзгаданым пратаколе навукова-метадычнай рады Мiнiстэрства
культуры, захаваць i адаптаваць
гэты раён у горадабудаўнiчую тканiну, то будуць шукацца адпаведныя магчымасцi i шляхi дзеянняў. У
прыватнасцi, можа быць карысным
iснуючы ў Еўропе вопыт захавання
драўлянай гiстарычнай забудовы
(напрыклад, у Рызе, Юрмале, у
Швецыi), яе арганiчнага спалучэння з новымi архiтэктурнымi тэндэнцыямi i сучаснымi матэрыяламi. Мо,
ёсць чаму павучыцца i ў суседзяў
з Падляскага ваяводства, дзе орган мясцовага самакiравання праводзiць конкурс сярод гаспадароў
такiх драўляных дамоў з грашовым
заахвочваннем тых, хто лепш за
ўсё захоўвае аўтэнтычнасць будынка, i адпаведнай шыльдай на iм.
Мажлiва, з'явяцца i варыянты
забеспячэння iншым жыллём жыхароў асобных дамоў з перадачай
апошнiх новым уласнiкам (зразумела, з умовай захавання гiстарычных асаблiвасцяў гэтых будынкаў)
пад крамы i iншыя прадпрыемствы
сферы абслугоўвання, культурныя
ўстановы. Як гэта зроблена, напрыклад, па вулiцы Дзяржынскага, 10 у пабудаваным у 30-х гадах
мiнулага стагоддзя доме Вагнераў,
дзе цяпер майстэрня i крама з сувенiрамi (на здымках).
Гiсторык архiтэктуры Iгар Трусаў звяртае ўвагу i яшчэ на адно
прынцыповае пытанне:
— Бюджэт Мiнска фармiруецца
па мадэлi абласнога, а гэта азначае, што ў iм закладзеныя сродкi па
артыкуле «Рэстаўрацыя помнiкаў
архiтэктуры». Калiсьцi наш горад
таксама меў права прафiнансаваць
нейкi праект па рэстаўрацыi. Аднак
гэты артыкул, як i ўсiм абласным
цэнтрам, у 1990-я гады з бюджэту выключылi. Хоць, паверце мне
на слова, толькi зарэгiстраваных
помнiкаў архiтэктуры ў Гродне ў
дзясяткi разоў больш, чым у сталiцы. I калi мы хочам па-сапраўднаму клапацiцца аб гiстарычным
цэнтры (ёсць нават задумы, каб ён
увайшоў у спiс помнiкаў ЮНЕСКА),
то «рэстаўрацыйны» артыкул трэба вярнуць у бюджэт горада.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Думаю, што з 1980 года наш горад у «крыўдзе»
на нас за тое, што яго амаладзiлi на цэлых 200 гадоў. Ды i нашы продкi, там на нябёсах, глядзяць на
нас з нямым пытаннем: мы што — не жылi, чаму
нас выкраслiлi з зямнога жыцця, прычым не адно
пакаленне?
Гiстарычная навука, археолагi не будуць спрачацца, што на тэрыторыi Лiдскага раёна ў Х—ХII
стагоддзях пражывалi дайноўцы, чарнарусы, лiцвiны
— беларусы, крывiчы. У гэты час тут размяшчалася
Дайноўскае княства з цэнтрамi Дайнова, Жырмуны,
Лiда. I другiм цэнтрам пасля Дайновы была Лiда,
якая пазней стала цэнтрам Дайноўскага княства,
маю смеласць гэта сцвярджаць, i вось чаму.
Вядомыя даследчыкi Лiтвы Нарбут i Юшкевiч у сваiх працах зазначалi, што Лiда ўпершыню ўзгадваецца
ў летапiсах у 1180 годзе. Абапiралiся яны на архiўную
перапiску графа Тызенгаўзена, якi ў каралеўскiм архiве Панятоўскага знайшоў дакументы, дзе ўзгадваецца
наш горад. З iх зрабiў копiю i даслаў у Лiду. Гэтая выпiска была зроблена з вiзантыйскай крынiцы, i можна
сказаць, з'яўлялася своеасаблiвым пашпартам нашага
горада. Захоўвалася яна ў архiвах нашага замка, якi
быў вывезены ў 1812 годзе ў Маскву, дзе i згарэў падчас уваходжання Напалеона ў Маскву.
Графы Еўстафiй i Канстанцiн Тышкевiчы таксама
сцвярджалi, што Лiда была цэнтрам Дайноўскага
княства ў ХII—ХIII стагоддзях i мела ўсе атрыбуты
княскай стаўкi з умацаваным драўляным замкам.
Пазней на месцы старога драўлянага замка быў
пабудаваны каменны замак Гедымiна, якi мы бачым цяпер. Спасылалiся яны зноў на Тызенгаўзена
i дакументы князя Чартарыйскага, якi атрымаў iх ад
Сперанскага — мiнiстра пры Аляксандры I. Сперанскi курыраваў працу Карамзiна па напiсаннi гiсторыi
Расiйскай дзяржавы. Усё, што не ўкладалася ў рэчышча палiтыкi Масквы—Пецярбурга, замоўчвалася
цi знiшчалася.
Размова вядзецца аб працы Тацiшчава за ХVIII
стагоддзе, дзе гэты гiсторык спасылкай на старажытныя дакументы паказаў iснаванне двух цэнтраў
Русi: Лiтвы i Масквы. Паводле Тацiшчава, прарадзiма славян аказалася на тэрыторыi Лiтвы i Белай
Русi, а не ў Ноўгарадзе i Кiеве, а гэта iшло ўразрэз
з палiтыкай Расiйскай iмперыi. Сперанскi перадаў
Чартарыйскаму шэраг дакументаў, якiя належалi
Тацiшчаву.
Яшчэ ў 1971 годзе я ўпершыню пачуў ад свайго
настаўнiка, дырэктара школы Мiкалая Iвашына (хто
вучыўся ў першай школе ў тыя гады, памятаюць,

наколькi добра i аб'ёмна гэты чалавек ведаў гiсторыю), што дата заснавання нашага горада — 1180
год, пры гэтым ён спасылаўся на крынiцы варагаў у
Стакгольме i на Тацiшчава... У 1989 годзе практычна падобны варыянт аб узгадваннi Лiды я пачуў ад
пiсьменнiка Валянцiна Пiкуля, якi расказваў мне пра
князя Мiндоўга i залаты абоз татарскiх ханаў Шэйбака i Баклая, якiх разбiў Мiндоўг, пра гэта я раней
пiсаў у «Звяздзе» ў матэрыяле «Беларускi залаты
трохкутнiк». Пiкуль тады сцвярджаў, што Мiндоўг
быў Дайноўскiм князем на рэках Вiлii i Жыжме i быў
нашчадкам княскага роду Рагвалодавiчаў.
Вiзантыйцы апiсвалi пасольства шведскага канунга, якiя прыбылi на перамовы з iмператарам Вiзантыi
ў 1180 годзе. Акрамя дзяржаўных пытанняў варагi-русы прасiлi ў кесара-нашчадка дапамагчы iм у адной
справе: па дарозе ў Канстанцiнопаль яны спынялiся i
гасцявалi ў Дайноўскага князя на рацэ Вiлii, у гарадах
княства Жырмунах i Лiдзе. Прымаў iх князь Давiд з
малалетнiм князем Рынгольдам у Лiдзе. Давiд прасiў
варагаў знайсцi яго брата, калi той жывы, i яго дзяцей.
Плату ён за гэта даў вялiкую i прыставiў да пасольства
сваiх людзей у дапамогу. Ён расказваў, што ў Лiдзе i
Дайнове ён у малалецтве аказаўся са сваiм дзядзькам
князем Маўкольдам у 1128 годзе, калi кiеўскi князь
Мсцiслаў Уладзiмiравiч разбiў i ўзяў у палон яго вотчыну горад Полацк. Дзядзьку i яму ўдалося збегчы з
палону, бо iх замянiлi надзейныя людзi. Князя Расцiслава полацкага, брата яго Давiла з сынам, сем'i iх
Мсцiслаў адправiў у Канстанцiнопаль у палон. Вось
Давiд i шукаў свайго бацьку Давiла i брата.
Маю смеласць падумаць, што Тызенгаўзен менавiта з гэтага дакумента здымаў копiю, дзе Лiда
ўзгадваецца ў 1180 годзе.
Мiндоўг быў жа сынам Рынгольда, якi ўзгадваецца ў вiзантыйскiх крынiцах.
Шкада, што многiя працы i дакументы графоў
Тышкевiчаў згарэлi падчас Другой сусветнай вайны.
Думаю i ўпэўнены, што знойдзецца больш за
тысячу чалавек, якiя пастаянна жывуць у Лiдзе,
якiя пацвердзяць мае словы, што да 1980 года на
слупах, што стаялi пры ўездзе ў наш горад, датай
заснавання Лiды называўся 1180 год. Дык, чаму ж
у 1980 годзе наш горад «амаладзiлi» на цэлых 200
гадоў? Можа палiчылi, што нейкая Лiда ледзь-ледзь
не дацягвае да 800-годдзя Белакаменнай (1147), а
гэта абуральна!..
Лiчу i прапаноўваю ўсiм светам вярнуць нашаму
гораду страчаныя гады i адзначыць сёлета 830-годдзе Лiды.
г. Ліда.

Фота Пятра ФАМІНА.

Павел ЛАТУШКА:

«НА ФIЛЬМ «ДНЯПРОЎСКI РУБЕЖ» ПАТРАЧАНА
Br6 МIЛЬЯРДАЎ, ВЕРНУТА — 100 МIЛЬЁНАЎ...»

Дык колькi гадоў Лiдзе?

....ПРА ДАСЯГНЕННI
— 2009 год быў багаты на падзеi
i культурныя дасягненнi. Сярод iх —
увод у дзеянне пасля капiтальнага
рамонту Вялiкага тэатра оперы i балета, працяг рэканструкцыi помнiкаў гiсторыка-культурнай спадчыны
— палацава-паркавага комплексу ў
Нясвiжы i замкавага ў Мiры, адкрыццё новых устаноў культуры. У тым
лiку двух музеяў, дзесяцi бiблiятэк,
трыццацi сямi новых тыпаў клубных
устаноў у аграгарадках. Праведзеныя на высокiм мiжнародным узроўнi фестывалi
— «Славянскi базар» у Вiцебску, кiнафестываль «Лiстапад», форум тэатральнага мастацтва «Панарама» ў
Мiнску, «Залаты шлягер» у
Магiлёве... Новым творчым
праектам з'явiўся рэспублiканскi конкурс «Зорка ўзышла над Беларуссю», першы
этап якога паспяхова прайшоў у гарадах i раёнах краiны. Летась быў рэалiзаваны
шэраг важных культурных
праектаў. Праведзены год культуры Расii, днi культуры Кiтая, у Маскве
праведзеныя днi культуры Беларусi.
Падпiсаны мiжурадавыя i мiжведамасныя пагадненнi аб культурным
супрацоўнiцтве з Францыяй — дарэчы, некалькi дзён таму — з дзяржавай Катар, Лiтвой, Туркменiстанам.
Падпiсаная праграма Года культуры
Беларусi ў Расii. Падрыхтаваныя да
падпiсання дакументы аб супрацоўнiцтве з Iталiяй, Грэцыяй, Польшчай
i Украiнай.
...ПРА НЕДАПРАЦОЎКI
— ...Аднак iснуюць i недапрацаваныя моманты. Германавiцкi музей
культуры i побыту з унiкальнай калекцыяй Язэпа Драздовiча не мае
фондасховiшча i памяшкання для
працы супрацоўнiкаў. На Брэстчыне патрабуюць капiтальнага рамонту будынкi абласнога краязнаўчага
музея, адмiнiстрацыйны будынак
фiлiяла «Камянецкая вежа», Музей беларускага Палесся, Iвацэвiцкi краязнаўчы музей... Неабходна
пабудаваць фондасховiшча ў Музеi
гiсторыi Брэста, Мотальскiм музеi,
пашырыць фондасховiшча ў Ганцавiцкiм краязнаўчым музеi...
...ПРА АХОВУ ГIСТОРЫКАКУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
— На працягу мiнулага года 124
адзiнкамi папоўнiўся Дзяржаўны спiс
гiсторыка-культурных каштоўнасцяў
— i цяпер ён налiчвае 4911 значных

Калi прыйшоў гэты лiст, першае банальнае
журналiсцкае ўражанне: «запахла смаленым».
Насамрэч, да 1980 года датай заснавання Лiды
лiчыўся 1180 год. Сапраўды цiкава, чаму горад
стаў «маладзейшым», тым больш, што ў дачыненнi да населеных пунктаў больш характэрна
прыплюсоўваць узрост. Але шмат з таго, што
змешчана ў тэксце аўтара, насцярожвае, дакументы, на якiя ён спасылаецца, не захавалiся.
Мiж iншым дата, устаноўленая ў васьмiдзясятых
гадах мiнулага стагоддзя, з якой адлiчвалася гiсторыя Лiды (1180), лiтаральна пару гадоў была
зменена на 1323. Дык колькi зараз гадоў гэтаму
гораду? Каб разабрацца з гэтым, я звярнулася
па дапамогу да навукоўцаў.
Супрацоўнiкi Лiдскага гiсторыка-мастацкага музея мяркуюць, што годам нараджэння горада трэба
лiчыць 1323-i, калi тут пачалося будаўнiцтва замка
вялiкiм князем Гедымiнам, тым больш што пытанне
пра дату, з якой трэба адлiчваць гiсторыю горада,
неаднойчы ўзнiмалася, праведзены сур'ёзныя даследаваннi. «Сёння няма крынiц, якiя могуць пацвердзiць,
што першыя згадкi пра горад адносяцца да 1180 года,
археалагiчныя раскопкi, што праводзiлiся ў сямiдзясятых—васьмiдзясятых гадах, таксама не пацвярджаюць гэтага», — заўважае супрацоўнiк музея Настасся
Каладзяжная. Яна падказала, што пытанню наконт
заснавання Лiды прысвечаны артыкул у часопiсе «Лiдскi летапiсец», № 1 за 1997 год. Ужо не першы год
вядуцца спрэчкi наконт даты, якую трэба браць за
пункт адлiку гiсторыi горада. Лiчбы 1180 прытрымлiваўся дарэвалюцыйны гiсторык Мiхаiл Шымялевiч, якi
меркаваў, што людзi абжылi гэту тэрыторыю яшчэ ў
Х стагоддзi, тут iснавала пасяленне, характэрнае для
племенi яцвягаў, якiя засялялi Панямонне ў Х—ХIII стагоддзях. Летапiсы ўзгадваюць 1283 год, калi iснавала
Дайноўскае княства, якое размясцiлася на землях
Лiдчыны ў ХII—ХIII стагоддзях i цэнтрам якога была
вёска Дайнова (якая iснуе i цяпер).
Самая старажытная дата з'яўлення Лiды была
змешчана ў Польскай вялiкай усеагульнай энцыклапедыi, том 6. З'явiлася гэта дата дзякуючы двухсэнсавай фразе вядомага польскага гiсторыка ХIХ
стагоддзя, жыхара Лiдскага павета Тэадора Нарбута. Да пятага тома свайго вялiкага дзевяцiтомнага
даследавання па гiсторыi Лiтоўскага княства Т. Нарбут дадаў невялiкае сачыненне на чатыры старонкi
«Крыху з гiсторыi горада Лiды», якое пачынаецца
так: «Гэтае месца пасля заваёвы княства Дайноўскага каля 1180 года, у якiм размяшчалася, ёсць

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

аб'ектаў. Неабходна падкрэслiць,
што пры рэстаўрацыйна-аднаўленчых работах на гiсторыка-культурных каштоўнасцях асаблiвая ўвага
павiнна надавацца безумоўнаму захаванню аўтэнтычнасцi элементаў i
канструкцый помнiкаў архiтэктуры.
Нельга пад выглядам рэстаўрацыi
займацца будаўнiцтвам! Вынiкi нашай працы па рэстаўрацыi гiсторыка-культурных каштоўнасцяў будуць ацэньвацца не толькi намi, але

i нашымi нашчадкамi. Неабходна
на аб'ектах забяспечваць высокую
ступень узаемадзеяння заказчыка,
падрадчыка i навуковага кiраўнiка
на ўсiх этапах праектавання i рэстаўрацыi. Ад Упраўлення па ахове
гiсторыка-культурнай спадчыны ў
найблiжэйшы час чакаю канкрэтных
прапаноў па аднаўленнi вертыкалi
па пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны. Прашу прапрацаваць унясенне адпаведных зменаў
у нарматыўна-прававую базу. Спадзяюся на актывiзацыю адпаведнай
працы з боку ўпраўленняў культуры
аблвыканкамаў i Мiнгарвыканкама,
раённых аддзелаў культуры. ...Апроч
дзяржаўнага фiнансавання неабходна шукаць iншыя крынiцы. Гэта могуць быць сродкi прыватных — як
беларускiх, так i замежных — iнвестараў, а таксама выхадцаў са славутых родаў. Мы павiнны прапанаваць
зацiкаўленым набыццё маёнткаў, сядзiбаў пры ўмове iх рэстаўрацыi з
навуковым наглядам мiнiстэрства.
...ПРА ХРУЦКАГА I ЛУЎР
— Неабходна працягваць працу
па далейшым развiццi супрацоўнiцтва з музеямi замежжа. Мы спадзяёмся, што важным вынiкам дамовы
аб супрацоўнiцтве Нацыянальнага
мастацкага музея з сусветна вядомым музеем Луўр стане арганiзацыя на працягу гэтага года шэрагу сумесных праектаў, сярод якiх
выстава ў Парыжы да 200-годдзя
беларускага мастака Хруцкага.

...ПРА НЕТРАДЫЦЫЙНЫЯ
СРОДКI ЗАВАБЛIВАННЯ
НАВЕДНIКАЎ
— ...У якасцi прыкладу можна
прывесцi ўвядзенне пячатак Мiрскага i Нясвiжскага замкаў, экскурсiю
з факеламi па Нясвiжскiм падземным ходзе, канцэрты i спектаклi каля
сценаў Нясвiжскага замка, выстава
адной карцiны па замове аднаго наведнiка i iншае. Такiх iдэй можа быць
шмат — трэба актыўней аналiзаваць
i пераймаць досвед расiйскiх i еўрапейскiх музеяў.
...ПРА БIБЛIОБУСЫ
— Як вядома, кожны
другi жыхар краiны з'яўляецца карыс тальнiкам
публiчных бiблiятэк. Аднак
сетка бiблiятэк мае пэўную
тэндэнцыю да скарачэння:
зачыняюцца сельскiя бiблiятэкi ў маланаселеных
пунктах... Выйсцем з гэтага становiшча павiнна
стаць далейшае развiццё
нестацыянарных пунктаў
абслугоўвання, i ў першую
чаргу — бiблiобусаў.
...ПРА IНТЭРНЭТ
У БIБЛIЯТЭКАХ
— Сёння ў краiне камп'ютарызавана 32 % дзяржаўных публiчных
бiблiятэк. Ад агульнай колькасцi
цэнтральных бiблiятэк больш за
70 % маюць свае iнтэрнэт-старонкi. Новым падыходам павiнна стаць
забеспячэнне ў кожнай бiблiятэцы
магчымасцi доступу ў iнтэрнэт. Што,
перакананы, дазволiць адначасова
больш шырока прыцягваць моладзь
да карыстання кнiжнымi фондамi
бiблiятэк. Гэта тым больш iстотна з
улiкам таго, што яшчэ 14 % бiблiятэк
наогул не тэлефанiзаваныя!
...ПРА ДОЛЮ БЕЛАРУСКIХ
СПЕКТАКЛЯЎ
— Iстотнай праблемай для тэатраў з'яўляецца адсутнасць пастановак сучасных аўтараў. Доля
беларускай драматургii ў рэпертуарах тэатраў ледзьве дасягае 25 %!
Гэта супярэчыць прыярытэтам развiцця нацыянальнай культуры. Мiнiстэрствам будуць прыкладзеныя
намаганнi, каб выправiць гэтае
становiшча. Кожны тэатр павiнен
будзе надаваць адпаведную ўвагу
гэтаму пытанню i ўнесцi прапановы
па канкрэтных дзеяннях.
...ПРА РАЗЛIКI З МАСТАКАМI
— Мiнiс тэрства ў 2009 годзе
разлiчылася з усiмi мастакамi, творы якiх, пачынаючы з 2004 года,
былi рэкамендаваныя для набыцця.
Летась набыта твораў на суму каля

700 мiльёнаў рублёў. Гэта рэкордная сума за апошнiя 10 гадоў.
...ПРА КIНО
— У мiнулым годзе мы адзначылi 85-годдзе беларускага кiно.
Мы ганарымся тым, што зроблена
за мiнулыя гады. Але час не стаiць
на месцы. Сусветная кiнавытворчасць iдзе наперад — а значыць,
i мы, калi хочам быць канкурэнтаздольнымi, павiнны iсцi далей. Весцi разумную жанравую i актыўную
маркетынгавую палiтыку. Эканамiчны эфект вытворчасцi мастацкiх стужак пакуль не ўсцешвае. Як
прыклад — «Дняпроўскi рубеж».
Выдаткi на вытворчасць — 6 мiльярдаў рублёў дзяржаўных сродкаў.
Выручаная сума з нацыянальнага
паказу склала 100 мiльёнаў рублёў
(у 60 разоў менш! — Аўт.).
...ПРА СТУДЭНТАЎКIНОШНIКАЎ
— Мы часта гаворым пра неабходнасць падрыхтоўкi высокаквалiфiкаваных прафесiйных кадраў
для кiно. I гэтую задачу мы павiнны
вырашыць. У тым лiку — праз стварэнне факультэта экранных мастацтваў у Акадэмii мастацтваў. Але
мы павiнны звярнуць увагу i на тое,
што ляжыць на паверхнi: каля 60
грамадзянаў Беларусi з'яўляюцца
студэнтамi Маскоўскага i Санкт-Пецярбургскага iнстытутаў кiно. Трэба зацiкавiць iх вяртацца на працу
ў Беларусь. Наспеў час адзначыць
неабходнасць адпаведнага фiнансавання для выезду на стажыроўкi i
вучобу студэнтаў па спецыяльнасцi
«кiно» ў еўрапейскiя краiны.
...ПРА КУЛЬТУРНУЮ СТАЛIЦУ
ГОДА
— Важнай грамадска-культурнай падзеяй павiнен стаць праект «Культурная сталiца года».
Сiмвалiчна, што ён распачаўся ў
Полацку — сталiцы старажытнага
княства, адкуль бярэ вытокi беларуская дзяржаўнасць i культура. У
будучынi на гэтае званне змогуць
прэтэндаваць iншыя гарады — што
дазволiць нам узбагацiць культурную палiтру, актывiзаваць мясцовыя iнiцыятывы i стварыць шырокiя
ўмовы для даступнасцi найлепшых
здабыткаў нацыянальнай культуры
мясцовым жыхарам.
...ПРА КРАIНУ ЗАМКАЎ
— Нам неабходна працаваць над
стварэннем культурна-турыстычных
брэндаў краiны, якiя маглi б яскрава i
дакладна прадстаўляць нашу краiну
за мяжой. У якасцi прапановы можна прывесцi пазiцыянаванне брэнда
«Беларусь — краiна замкаў».

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ

...ПРА ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ
— Важная дата гэтага года —
65-годдзе вялiкай Перамогi, святой
для кожнага беларуса. Памятаючы
наша гiстарычнае мiнулае, мы павiнны годна адзначыць 600-годдзе
Грунвальдскай бiтвы. Мы правядзём шэраг мерапрыемстваў да
80-годдзя Уладзiмiра Караткевiча. Важнай справай павiнна стаць
усталяванне помнiка Караткевiчу
ў Кiеве.
...ПРА IНСТЫТУТ КУЛЬТУРЫ
БЕЛАРУСI
Сёння мы працуем над надзвычай
актуальнай праблемай — аднаўленнем дзейнасцi Iнстытута культуры
Беларусi. Iнстытут павiнен заняцца
навукова-метадычным забеспячэннем сферы культуры, распрацоўкай
стратэгii развiцця, больш актыўна
прасоўваць беларускую культуру
за мяжу. ...Будзе актывiзавана праца па пашырэннi супрацоўнiцтва з
беларусамi замежжа. Мiнiстэрства
плануе працягнуць дзейнасць, скiраваную на развiццё супрацоўнiцтва ў
галiне культуры з суседнiмi краiнамi,
краiнамi — стратэгiчнымi партнёркамi, i ў межах iнiцыятывы Еўрасаюза
«Усходняе партнёрства» — з выкарыстаннем дадатковых фiнансавых
магчымасцяў.
...ПРА МОВУ
— Абсалютна натуральным асяроддзем для пашырэння выкарыстання беларускай мовы з'яўляецца наша сфера — сфера культуры.
Пры гэтым важна падкрэслiць, што
ў гэтай справе недапушчальным
з'яўляецца прымус. Гэта павiнен
быць шлях усведамлення патрэбы захавання нашай мовы. Як
пад крэс лiў на род ны пiсь мен нiк
Беларусi Iван Мележ: «Мова — гэта вялiкая народная скарбнiца, яе
нельга не паважаць, як нельга не
паважаць родны народ».
Глеб ЛАБАДЗЕНКА.
Фота аўтара.

паселiшча Лiтоўскае». Неканкрэтнае па сэнсе меркаванне з цягам часу ператварылася ў перакананне,
што Лiда была заснаваная ў гэтым годзе, i падтрымлiваецца сучаснымi лiтоўскiмi энцыклапедыямi.
Яшчэ адна дата, звязаная з гiсторыяй горада,
узгадваецца ў гiсторыка-эканамiчным нарысе «Лiда», якi быў надрукаваны ў 1976 годзе. Там напiсана
пра нашэсце татар, што «ў 1242 годзе лiтоўскi князь
Мiндоўг адбiў iх напад ля Лiды». Але аўтар нарыса,
не паведамiў пра першакрынiцу, з якой узятыя гэтыя
звесткi, i таму iх немагчыма праверыць. У 1242 годзе
татарскiя плямёны ўварвалiся ў Панямонне, але пад
Васiлiшкамi пацярпелi паражэнне, i iх кiраўнiк Шайбак-хан быў забiты (захавалiся назвы Шайбак-поле
i вёска Шайбакi).
Але большасць гiс торыкаў прытрымлiваецца
даты 1323, калi тут пачалося будаўнiцтва Лiдскага
замка. Дата гэта называецца i Тэадорам Нарбутам,
якi пiша, што ў гэтым годзе быў закладзены замак.
У 1341 годзе Гедымiн памёр, але ў пастаменце, якi
ён пакiнуў, апiсваецца, што ён завяшчае сваiм сынам. Там узгадваюцца 15 гарадоў, сярод якiх i Лiда
(менавiта горад, а не замак).
У 1980 годзе, калi многiя гарады святкавалi юбiлеi, кiраўнiцтва Лiды таксама вырашыла зрабiць
вялiкае свята. Калi савецкая сiстэма трашчала, меркавалася, што гэта будзе штуршком для развiцця
горада. Дату 1380 прапанаваў Аляксандр П'янкоў
— адзiн з аў тараў гiсторыi Беларускай ССР, выдадзенай у Мiнску ў 1961 годзе, якая пасля была
прадубляваная беларускiмi энцыклапедыямi.
Супрацоўнiкi Iнстытута гiсторыi Акадэмii навук
таксама ўпэўненыя, што гiсторыя Лiды пачынаецца з
моманту будаўнiцтва замка Гедымiнам у 1323 годзе.
Па-першае, гэта дакладна вядомая дата. Па-другое,
гiсторыя многiх гарадоў так i пачыналася, стваралася
абарончае збудаванне — i там узнiкаў горад. Прапановы ад людзей, якiя хочуць зрабiць свае гарады
больш старажытнымi, даволi часта паступаюць навукоўцам. Але цi трэба зрушваць ужо вызначаныя даты? Звычайна сваю гiсторыю гарады пачынаюць з даты, упершыню ўзгаданай у летапiсах. Але нават пры
такiм раскладзе нельга сказаць, што горад не iснаваў
яшчэ да таго, як з'явiлiся першыя дакументальныя
пацвярджэннi таму. I пры жаданнi можна састарыць
шмат населеных пунктаў Беларусi, напрыклад, калi
становiцца вядомым, што на пэўнай тэрыторыi раней
iснавала нейкае пасяленне. «Напэўна, гэта не зусiм
карэктна пачынаць гiсторыю горада з тых часоў, калi
з'яўляюцца першыя звесткi пра людзей, што сялiлiся
на пэўнай тэрыторыi», — мяркуе гiсторык Марат
КЛIМАЎ. А што думаюць нашы чытачы?

СЯБАР — НА СЛОВАХ
Калi два маладыя чалавекi,
якiя сябравалi, прыйшлi па дапамогу ў сталiчную мiлiцыю, выявiлася, што адзiн з iх пацярпеў
ад рук другога...
Паводле звестак прэс-афiцэра
Савецкага РУУС Вольгi Яскевiч,
два маладыя чалавекi адпачывалi ў забаўляльнай установе, калi
iх вяселле раптоўна азмрочыла
знiкненне мабiльнага тэлефона:
сумесныя пошукi на месцы здарэн-

ня вынiку не далi, таму пацярпелы
разам з сябрам i накiравалiся да
праваахоўнiкаў. Адметна, што супрацоўнiкам мiлiцыi пра крадзеж
падрабязна распавядаў не гаспадар знiклага апарата, а яго сябар.
Зрэшты, апошняга давялося абарваць на паўслове, таму што служба бяспекi клуба, дзе адпачывалi
маладыя людзi, перадала ў распараджэнне мiлiцыi запiс з камеры
вiдэаназiрання. Для пацярпелага

Ну i ну!
гэтая стужка стала сапраўднай
«бомбай»: на ёй было дакладна
бачна, што мабiльны тэлефон з
рукзака гаспадара выцягнуў... яго
ж сябра, якi пасля вельмi старанна
дапамагаў шукаць знiклы апарат.
Мiж iншым, 22-гадовы жыхар сталiцы, у дачыненнi якога ўзбуджана
крымiнальная справа, раней ужо
прыцягваўся да крымiнальнай адказнасцi.
Iгар ГРЫШЫН.

