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Ула дзі мір Сле са раў дак лад на 

ве дае ад каз на пы тан не, для ча го 

яму ўсё гэ та і ча му на огул ве тэ ран 

Аф га ні ста на зай ма ец ца спра ва мі 

даў но мі ну лых дзён. Пры чы ны, ка-

лі хо ча це, ідэа ла гіч на га кштал ту. 

Пе рад усім гэ тае жа дан-

не не стра ціць гіс та рыч-

ную па мяць, на вес ці 

мас ты па між па ка лен-

ня мі.

— У мя не ад ной чы 

ча ла век пры вы со кай 

па са дзе спы таў: маў ляў, 

на вош та нам ад ра джаць 

па мяць пра вай ну 1812 

го да, бе ла ру сы ад яе 

толь кі па цяр пе лі. А хі ба 

хтось ці ін шы быў ад яе 

шчас лі вы? Мо жа, Маск-

ва, якая не за пра ша ла 

да ся бе фран цу заў — 

гэ та быў ад кры ты акт 

агрэ сіі з бо ку На па ле о-

на? Аль бо тыя рус кія сал да ты, якіх 

ні хто не спы таў, ці хо чуць яны ў хо-

лад і го лад іс ці ў паў ноч на-за ход ні 

край ім пе рыі, у бе ла рус кія ба ло ты,

каб вы гнаць ад сюль не пры яце ля? 

А мо ша ра го выя фран цуз скія сал-

да ты, якія ва я ва лі і гі ну лі па за га-

дзе, за чу жыя пла ны і па мкнен ні?.. 

З іншага бо ку, бе ла ру сы ў скла-

 дзе та га час най Ра сій скай ім пе рыі 

ста лі пе ра мож ца мі ў вай не 1812 

го да, і нель га на гэ та за бы вац ца. 

Дык вось, каб та кіх пы тан няў і до-

мыс лаў, у тым лі ку ва кол на шай 

агуль най Пе ра мо гі са вец ка га на-

ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не, 

не ўзні ка ла — ні ў Бе ла ру сі, ні ў 

Ра сіі, ні ў Гер ма ніі, ні ў Фран цыі, — 

у гэ тым кі рун ку, на маю дум ку, 

не аб ход на пра ца ваць. Чым я і 

пла ную за няц ца, па га дзіў шы ся на 

па са ду кі раў ні ка прад стаў ніц тва 

Ра сій ска га ва ен на-гіс та рыч на га 

та ва рыст ва (та кія прад стаў ніц твы, 

да рэ чы, дзей ні ча юць у 80 кра і нах 

све ту). Што кан крэт на мы бу дзем 

ра біць? Не пе ра піс ваць гіс то рыю, 

але аб' ек тыў на га ва рыць пра яе і 

ма лень кі мі кро ка мі ад наў ляць той 

раз рыў па ка лен няў, які ўзнік. Бо 

па ка лен ні, якія зма га лі ся і пе ра ма-

га лі, мы ўжо не вер нем. А ча каць 

но вай вай ны, каб яно сфар мі ра-

ва ла ся, — што на зы ва ец ца, крый 

бо жа. Зна чыць, трэ ба зна хо дзіць 

у мо ры ін фар ма цыі той па зі тыў-

ны во пыт, які быў, і фар мі ра ваць 

у мо ла дзі аб' ек тыў нае све та ўспры-

ман не, якое не змо гуць па хіс нуць 

су час ныя ма ні пу ля та ры роз на га 

кштал ту. 

На поў ніць 
фор му змес там

Ме цэ нат пры зна ец ца: кан струк-

цыя ся дзі бы Іва на Ка ла дзе е ва, 

та ды яшчэ прос та не да гле джа на-

га до ма № 8 па ву лі цы 30 га доў 

ВЛКСМ у Ба ры са ве, па ча ла ся зу-

сім не як спра ва го на ру і ад-

наў лен ня гіс та рыч най спра-

вяд лі вас ці, а як ка мер цый ны 

пра ект — Указ № 108 2007 го-

да да зва ляў на бы ваць уся го за 

ад ну ба за вую ве лі чы ню ці на-

ват бяз вы плат на атрым лі ваць 

пад кан крэт ныя ін вес ты цый-

ныя пра ек ты дзярж ма ё масць, 

якая не вы ка рыс тоў ва ла ся. 

«Ка лі ўпер шы ню мы зай шлі ў 

гэ ты бу ды нак, я так і мер ка ваў: 

ад ра ман та ва ны дом мож на 

бу дзе пра даць або за ла жыць, 

пе ра бу да ваць, на рэш це, жыць 

тут, — згад вае прад пры маль-

нік. — Кі раў ніц тва го ра да па-

пра сі ла нас, каб да 200-год дзя 

вай ны 1812 го да ся дзі бу мож-

на бы ло ка мусь ці па ка заць. 

Але, увяз ва ю чы ся та ды ў 

спра ву, я не ўяў ляў аб' ём ра бо-

ты — больш за 

тое, на ват маш-

таб асо бы Іва на 

Хры сан фа ві ча 

Ка ла дзе е ва не 

ўяў ляў. Гэ ты 

маш таб вы зна-

ча юць спра вы —

ну не мо жа дроб ны, нік чэм ны ча-

ла век збу да ваць храм, якім усе 

за хап ля юц ца! Вось і для мя не 

маш таб Ка ла дзе е ва як ча ла ве-

ка, ка лек цыя яко га па на па ле о ні-

цы ста ла са май вя лі кай у Еў ро пе, 

рас кры ва ўся па сту по ва, спа чат ку ж 

я прос та вы кон ваў па стаў ле ную

за да чу — па спець да 2012 го да рэ-

кан стру я ваць ся дзі бу. Удак лад ню: 

га вор ка не іш ла аб рэ стаў ра цыі з 

за ха ван нем гіс та рыч най дак лад-

нас ці, прос та ад наў лен не ся дзі бы 

ў сты лі той эпо хі. Бо смеш на ж: у 

Ба ры са ве даў но іс нуе біб лі я тэ ка, 

якая но сіць імя Ка ла дзе е ва, мы на-

паў ня ем фор му змес там, а дом, у 

якім жыў вы дат ны ча ла век, ста іць 

ні ко му не па трэб ны!»

Ся дзі ба за свой век ба чы ла 

ня ма ла: пас ля смер ці Іва на Ка-

ла дзе е ва ў 1914 го дзе яго ўда ва 

пе ра еха ла ў Еў ро пу, а ў бу дын ку, 

які доў га ста яў за кі ну ты, у са вец кі 

час пра ца ва лі Дом дзі ця ці, скур на-

ве не ра ла гіч ны дыс пан сер. І тым не 

менш пад сла я мі ста рых шпа лер 

і тын коў кі пад час рэ кан струк цыі 

знай шлі аб са лют на цэ лы зруб, 

дзе-ні дзе за ха ва лі ся ары гі наль ныя 

вок ны і на ват вон ка вая разь ба пад 

да хам. Вы гляд з ву лі цы з да па мо-

гай мяс цо вых май строў ад на ві лі 

па вод ле ста рых здым каў і паш то-

вак, што да ўнут ра на га аздаб лен-

ня па ко яў — па коль кі свед чан няў 

пра тое, як яны вы гля да лі, не за-

ста ло ся, вы ра шы лі не ад маў ляц ца 

ад су час ных тэх на ло гій, але па-

ста рац ца пе ра даць дух эпо хі ХІХ — 

па чат ку ХХ ста год дзя. Гас цей на

ўва хо дзе су стра кае парт рэ тная га-

ле рэя бы лых гас па да роў, ве шал ка 

з ка пе лю ша мі і га дзін нік з зя зю-

ляй, а за зір нуў шы ў па коі, ня цяж ка 

па ве рыць, быц цам стац кі са вет нік 

толь кі што вый шаў з ра бо ча га ка-

бі не та — мо жа, у гас цёў ню, ад куль 

да но сяц ца гу кі пі я ні на, — а яго 

сяб ры праз ім гнен не пра цяг нуць 

пар тыю ў шах ма ты. Акра мя та го, 

тут пра цуе па ста ян ная га ле рэя ба-

ры саў скіх мас та коў і экс па зі цыя 

«Яў рэі Ба ры саў шчы ны».

— Па паў ня ючы свой «Но ва-

ба ры саў скі збор кніг, ру ка пі саў, 

гра вюр, пла наў і кар таў», Іван 

Ка ла дзе еў аб' ез дзіў усе аў кцы ё -

ны Еў ро пы і быў га то вы за пла -

ціць лю быя гро шы за па трэб ны 

да ку мент. На коль кі скла да ны 

пра цэс — вяр тан не хоць част кі 

гэ та га збо ру?

— Кі раў ні ком пра ек та ад наў лен-

ня ся дзі бы бы ла На тал ля Іва наў на 

Кас пер ская, якая глы бо ка вы ву-

ча ла пы тан не. Вя лі кую да па мо гу 

ака за лі Цэнт раль ная ра ён ная біб-

лі я тэ ка імя І. Ка ла дзе е ва, аб' яд на-

ны ра ён ны му зей, якія ўжо шмат 

га доў мэ та на кі ра ва на і ме та дыч на 

збі ра юць усю ін фар ма цыю, уні фар-

міс ты і ін шыя ўдзель ні кі клу баў гіс-

та рыч най рэ кан струк цыі, мяс цо выя 

гіс то ры кі — мо жа це на зваць усіх,

не па мы лі це ся, бо раў на душ ны ні-

хто не за стаў ся. Не бя ру на ся бе 

ліш нія за слу гі: я прос та ўзяў і ад на-

віў дом, але дру гое жыц цё яму да лі 

ўсе гэ тыя лю дзі, якія і сён ня пра-

цяг ва юць на ву ко выя да сле да ван-

ні. Да лей мы пай шлі ўжо асоб ным 

шля хам, бо ся дзі ба — не му зей, 

не на ву ко вая ўста но ва, а спо саб 

рас ка заць і па ка заць, чым бы ло на-

поў не на жыц цё сла ву та га ка лек цы я -

не ра. Мы пра цу ем, так ска жам, на 

ўзор «ле ні ні я ны». Ад на спра ва — 

прос та рас ка заць, што ў Ба ры са-

ве бы ва лі дзядзь кі ца ра Мі ка лая, і 

зу сім ін шая — удак лад ніць: аку рат 

на гэ тым ган ку яны ста я лі, у гэ тай 

аль тан цы пі лі чай, тут быў ра бо чы 

ка бі нет Ка ла дзе е ва, тут прай шло 

яго жыц цё. 

Вя лі кае 
ба чыц ца зда лёк

Уя ві це са бе: Ба ры саў ХІХ ста-

год дзя — не вя лі кае яў рэй скае 

мяс тэч ка, і рап там тут, у глы бо кай 

пра він цыі, зна хо дзіц ца ча ла век, 

які ад крыў пер шыя пом ні кі рус-

кім во і нам на мес цы пе ра пра вы 

ка ля вёс кі Сту дзён ка, які са браў

уні каль ную ка лек цыю — звыш 

15 ты сяч кніг, бра шур, аль бо маў 

пра на па ле о наў скія па хо ды на 

рус кай, фран цуз скай, ня мец-

кай, італь ян скай мо вах, ка ля 

3200 прад ме таў і мас тац кіх тво-

раў, звя за ных з па дзея мі 1812 

го да, — парт рэ таў удзель ні каў 

біт ваў, карт і пла наў, ру ка пі саў, 

мун дзі раў, зброі і г. д. Ка ла дзе-

еў пе ра піс ваў ся з най буй ней-

шы мі біб лі я тэ ка мі і на ву ко вы мі 

ча со пі са мі све ту, з пры ват ны мі 

ка лек цы я не ра мі, сю ды іш ла 

ка ла саль ная коль касць ка-

рэс пан дэн цыі, сва і мі по шу ка мі 

і збі раль ніц твам Іван Хры сан-

фа віч зра біў ма лень кі га ра док 

вя до мым на ўвесь свет.

Част ка яго ка лек цыі бы ла 

па до ра на бу ду ча му му зею вай-

ны 1812 года, яшчэ част ка — 

«рас тва ры ла ся» ў гіс та рыч най 

і ін шых пуб ліч ных біб лі я тэ ках, 

маг чы ма, не каль кі ты сяч кніг 

за хоў ва ец ца ў На цы я наль най біб-

лі я тэ цы Бе ла ру сі.

— Пра яго га во раць роз нае: 

маў ляў, быў кар цёж нік і не прос та 

так ра на па мёр, але, паў та ру ся, 

уяў лен не пра маш таб асо бы да юць 

спра вы. Дзя ку ю чы та му што мы 

ўвай шлі ў Ра сій скае ва ен на-гіс та-

рыч нае та ва рыст ва, мы атры ма лі 

до пуск у ар хі вы і му зеі і ця пер мо-

жам вы ву чаць за ха ва ныя част кі 

ка лек цыі Ка ла дзе е ва ў Маск ве, — 

дзе ліц ца ра дас цю Ула дзі мір Сле-

са раў. — Сён ня ўсе шу ка юць на 

сва ёй зям лі сла ву тых лю дзей, якія 

так ці інакш сфар мі ра ва лі гіс то-

рыю, — а ў Бе ла ру сі гэ тыя лю дзі 

доў гі час зна хо дзі лі ся ў за быц ці, 

ёсць маг чы масць ад на віць і ўша-

на ваць па мяць пра іх. А коль кі 

яшчэ та кіх не за слу жа на за бы тых 

лю дзей — у Ба ры са ве, у Мін ску, у 

ін шых на шых га ра дах і мяс тэч ках! 

Да вай це па гля дзім, па шу ка ем. 

Я, на прык лад, ра ней не ве даў, 

што з ба ры саў скіх яў рэ яў вый шла 

19 дак та роў на вук, што імем ба ры-

саў ча ні на на зва ныя аст ра вы, што 

ся род ма іх зем ля коў та кая вя лі кая 

коль касць вя до мых творцаў. Маг-

чы ма, на ступ ны мой крок бу дзе — 

са браць ка лек цыю ўсіх су свет на 

вя до мых ба ры саў скіх мас та коў: 

ра бо ты 32 (з 58) у га ле рэі ўжо 

ёсць...

Ёсць «яў рэй ская за ла» (уз нік-

ла цал кам вы пад ко ва, прос та не 

ха па ла ма тэ ры я лу для экс па зі цыі, 

і мы звяр ну лі ся па да па мо гу да яў-

рэй скай аб шчы ны), і я бачу, як яны 

ста вяц ца да сва ёй гіс то рыі: гля-

дзяць на тое, што ў нас ёсць, і звя-

ра юць са сва і мі звест ка мі, а по тым 

са стар шы нёй мяс цо вай яў рэй скай 

аб шчы ны ўдак лад ня юць па кан-

крэт ных ад ра сах — хто дзе жыў, 

чым зай маў ся і г. д. З Аў стра ліі, з 

Нар ве гіі, з ЗША — на пэў на, з уся го 

све ту сю ды едуць спад чын ні кі мяс-

цо вых ура джэн цаў і на столь кі жы-

ва ці ка вяц ца сва ёй гіс то ры яй, што 

гэ та вы клі кае па ва гу і за хап лен не, 

жа дан не ву чыц ца. Бо, аказ ва ец ца, 

па мяць і гіс то рыя цал кам ма тэ ры-

яль ныя і вель мі іс тот на ўплы ва юць 

на ця пе раш ні і бу ду чы час.

Шлях ме цэ на та
— Ці ёсць ся род са бра ных 

экс па на таў асаб лі выя для вас 

прад ме ты го на ру?

— Так, на прык лад, па мят ная 

скрын ка з-пад цу ке рак, якую На-

тал ля Іва наў на цал кам вы пад ко ва 

ку пі ла ў Ана пе. Фран цуз скія ка лек-

цы я не ры па да ры лі ся дзі бе шпа гу, 

якая на ле жа ла ба ра бан шчы ку, і 

бю ле тэнь на па ле о наў скіх ула даў, 

які апіс ваў па дзеі пад Коб ры нам — 

ці пом ні це та кі вы раз: «Хлу сіць 

як бю ле тэнь»? У на шым вы пад ку 

каш тоў ны на ват не сам па да ру-

нак, а тое, як ён быў зроб ле ны, 

бо ка лек цы я нер ска заў: «Я ду маю, 

што гэ та рэч па він на зна хо дзіц ца 

ў Бе ла ру сі».

Хутка, 30 каст рыч ні ка, споў-

ніц ца 160 га доў з дня на ра джэн ня 

Іва на Ка ла дзе е ва. Ад зна чыць гэ-

ту да ту ў Ба ры са ве збі ра юц ца без 

пом пы, але з удзе лам усіх за ці каў-

ле ных: тут прой дуць між на род ны 

фес ты валь «Бя рэ зі на-1812», лі та-

ра тур ныя гас цёў ні, ка ла дзе еў скія 

чы тан ні, рэ кан струк тар ская вы-

стаў ка адзен ня, прэ зен та цыі кніг. 

А ў па чат ку ліс та па да ад бу дуц ца 

на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн-

цыя і ад крыц цё прад стаў ніц тва 

Ра сій ска га ва ен на-гіс та рыч на га 

та ва рыст ва ў Бе ла ру сі, ку ды за-

про сяць прад стаў ні коў рай вы кан-

ка ма, гіс то ры каў, края знаў цаў, 

спе цы я ліс таў біб лі я тэ кі і му зея, 

уні фар міс таў, за меж ных гас цей.

З Мін ска, По лац ка, Го ме ля, 

Ві цеб ска, Брэс та пры яз джа юць 

лю дзі і здзіў ля юц ца: «Якія вы ма-

 лай цы, што ўсё ад на ві лі, гэ та ж 

не ве ра год на ці ка ва!» На са мрэч, 

я не так вы со ка ацэнь ваю тое, 

што зроб ле на, бо ба чу гэ та ўжо 

інакш і ад чу ваю па ста ян ную не за-

да во ле насць ад та го, што яшчэ не 

зроб ле на: трэ ба доб ра ўпа рад ка-

ваць тэ ры то рыю, па са дзіць парк, 

па бу да ваць кап лі цу. Мне цяж ка 

рас каз ваць — ха дзіць і ма хаць 

ру ка мі, што яшчэ бу дзе, лепш 

зраб лю — та ды пры яз джай це і 

са мі ўсё ўба чы це. Пры тым, каб 

вы ўяў ля лі, гэ ты пра ект — да ра-

гое за да валь нен не, за ся дзі бу мы 

пла цім як юры дыч ная асо ба «па 

поў най пра гра ме» і па да ткі на зям-

лю, на не ру хо масць, і та ры фы на 

газ, элект рыч насць... У іс ну ю чай 

за ка на даў чай прак ты цы ме цэ нац-

тва бу ду чы ні не мае, бо па він на 

склас ці ся тра ды цыя. Вось Ка ла-

дзе еў быў ме цэ нат: са браў сваю 

ка лек цыю і па да рыў дзяр жа ве, 

хоць каш та ва ла яна ка ла саль ных 

гро шай — узяць ад ну толь кі кар ту, 

па якой На па ле он ішоў да Маск-

вы і на зад, 100 ліс тоў за под пі сам 

Ба на пар та! У са вец кі час ін сты тут 

ме цэ нац тва быў стра ча ны, а сён-

ня толь кі па чы нае ад наў ляц ца, і 

вель мі ха це ла ся б, каб дзяр жа ва ў 

пэў ным сэн се пай шла на су страч — 

на ват не з пунк ту гле джан ня ма тэ-

ры яль на га, а за ка нат вор ча га, каб 

бы ло дак лад нае ра зу мен не да лей-

ша га шля ху і ме ха ніз мы ўза е ма-

дзе ян ня.

— Па ра лель на з біз не сам вы 

зай ма е це ся ад наў лен нем до-

ма-ся дзі бы Іва на Ка ла дзе е ва 

ўжо больш за дзе сяць га доў. Ці 

мож на ска заць, што гэ та спра ва 

жыц ця?

— Не зу сім так. Ка лі та бе ўжо 

шмат га доў, не хо чац ца зні каць у 

гэ тым све це бяс след на. І вось ка лі 

па чы на еш мыс ліць гэ ты мі ка тэ го-

ры я мі, то на ўсё зна хо дзяц ца час і 

срод кі —  каб за пла ціць за газ, каб 

па са дзіць дрэ вы... Паў стае толь кі 

ад но са мае важ нае пы тан не: што 

да лей, як гэ та за ха ваць? Я ўсё зраб-

лю, улад кую ў до ме і на во кал, ад нак 

дзе ці мае на ўрад ці пра цяг нуць гэ ту 

спра ву. Та ды — як? Ка му пе ра даць, 

хто бу дзе ад каз ваць? Ме ха ніз му па-

куль ня ма...

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра і з ад кры тых кры ніц.

Больш фота 

глядзіце на сайце zviazda.by

СЛЕД НА ЗЯМ ЛІ

13-ы бю ле тэнь на па ле о наў скай ар міі 
ад 14 жніў ня 1812-га «Па да ро зе з Коб ры на 

ў Дзі він» у 2014 го дзе па да ры лі бе ла ру сам сак ра тар 
фран ка-бе ла рус ка га дзе ла во га клу ба Івон Во жэль 
і фран цуз скі ка лек цы я нер, скульп тар Жак Пе ро.

Не ацэн ную 
да па мо гу 
ў фар мі ра ван ні 
экс па зі цыі 
ака за лі 
ба ры саў скія 
ўні фар міс ты.


