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Між на род ны Ві ль нюс кі 
кніж ны кір маш ад быў ся 
амаль ад на ча со ва з мін-
скім — у кан цы лю та га.
Як і ў нас, на вед ва ль ні каў 
зу сім не бра ка ва ла. Да вы-
ста вач на га цэн тра Litexpo 
бы ло не пра біц ца: усе 
пад’езды за стаў ле ны ма-
шы на мі, а пе рад ка са мі — 
не ма лыя чэр гі. Сё лет ні 
кір маш на ве да лі 67 ты сяч 
ча ла век — на
5 ты сяч бо льш, чым
ле тась. І гэ та ня гле дзя чы 
на до сыць вы со кі кошт 
ува хо ду — 6 еўра.

ТЭКСТ,
ЯКІ НЕ МАЕ КАН ЦА

Кір маш пра хо дзіў пад дэ ві зам 
“Чы таю Літ ву — чы таю свет”. Як, 
ба дай, усе знач ныя сё лет нія гра-
мад скія падзеі Літ вы, ён быў пры-
мер ка ва ны да ста год дзя ад на ўлен ня 
дзяр жаў нас ці. “Мы ма ем на го ду пе-
ра чы таць Літ ву як жы вы, ад кры ты 
тэкст, які ўвесь час пі шац ца, ні ко лі 
не кан ча ецца, ства ра ючы ся штод ня 
на но ва”, — так арга ні за та ры вы ста-
вы фар му ля ва лі яе лей тма тыў.

У пер шы дзень кір ма шу ад-
бы ла ся прэ зен та цыя бе ла рус ка-
га стэн да, у якой пры ня лі ўдзел 
Надзвы чай ны і Па ўна моц ны 
Па сол Рэ спуб лі кі Бе ла русь у Лі-
тоў скай Рэ спуб лі цы Аляк сандр 
Ка роль, на ча ль нік упраў лен ня 
вы да вец кай і па ліг ра фіч най дзей-
нас ці Мі ніс тэр ства інфар ма цыі 
Рэ спуб лі кі Бе ла русь Але на Па-
ўла ва, кі раў ні кі вы да вец тваў, ды-
рэк тар гім на зіі імя Фран цыс ка 
Ска ры ны ў Ві ль ні Дзі яна Стах но-
віч. Гім на зіі, да рэ чы, быў пе рад-
адзе ны кам плект бе ла рус ка моў-
ных кніг у рам ках пад праг ра мы 
“Бе ла ру сы ў све це” Дзяр жаў най 
пра гра мы “Ку ль ту ра Бе ла ру сі” на 
2016 — 2020 га ды.

Пра сто ра Litexpo падзя ля ла ся 
на не ка ль кі за лаў. У ад ной вы стаў-
ля лі ся на ву ко выя ўста но вы з роз-
ных рэ гі ёнаў Літ вы: ад біб лі ятэк і 
му зе яў да вай ско вых арга ні за цый. 
У су сед няй раз мяш ча лі ся гос ці 
з-за мя жы. У асоб най за ле прад-
стаў ля лі сваю прад укцыю вы даў-
цы дзі ця чых кніг. Гэ та, ма быць, 
быў са мы па пу ляр ны і ба га ты на 
на він кі па ві ль ён.

Аса біс та мя не най перш ці ка ві-
ла, якія бе ла рус ка-лі тоў скія тэ мы 
прад стаў ле ны на кір ма шы. Ба ла зе, 
сён ня ўжо не трэ ба тлу ма чыць, што 
на ша мі нуў шчы на ве ль мі шчы ль на 
зні та ва на. Гэ та ты чыц ца як пе ры-
яду Вя лі ка га Княс тва Лі тоў ска га, 
так і ча су ста наў лен ня дзяр жаў нас ці 
ў ХХ ста год дзі.

Зра зу ме ла, я не мог аб мі нуць 
ува гай збор нік да га во раў па між 
ВКЛ і Вя лі кім Княс твам Мас коў-
скім аб меж ах па між іх ула дан ня-
мі ў XV — XVI ста год дзях. Аку рат у 
той час мно гія зем лі бу ду чай Бе ла-
ру сі пе ра хо дзі лі ад Ві ль ні да Мас-
квы. З ці ка вас цю па гар таў і лад ны 
том, пры све ча ны акту Крэў скай 
уніі. Ары гі на ль ны тэкст за бяс пе ча-
ны пе ра кла да мі на лі тоў скую мо ву 
і гіс та рыч ны мі ка мен та ры ямі. Па 
сут нас ці, лі тоў скія да след чы кі ро-
бяць вя лі кую ра бо ту, і та кія кні гі 
вар тыя пе ра вы дан ня ў Мін ску. 

На жаль, су пра цоў ніц тва ў гэ-
тай га лі не па між на шы мі кра іна мі 
па куль яшчэ не вы йшла на на леж-
ны ўзро вень. Ха ця, на прык лад, на 
стэн дзе Ака дэ міі на вук Літ вы імя 
Уруб леў скіх мож на бы ло на быць 
вы да дзе ны ле тась збор нік, пры све-
ча ны Фран цыс ку Ска ры ну. Ёсць у 

ім і арты ку лы бе ла рус кіх да след чы-
каў. На ад ным са стэн даў я за ўва-
жыў кні гу “Гіс та рыч ная па лі ты ка 
Літ вы і Бе ла ру сі”, вы да дзе ную ў 
2016 го дзе Ві ль нюс кім уні вер сі тэ-
там. Па ло ву яе змес ту скла да лі пра-
цы бе ла рус кіх ву чо ных у пе ра кла дзе 
на лі тоў скую мо ву. Та кім чы нам, у 
асоб ных сег мен тах на ву кі і ку ль ту-
ры ды ялог па між бе ла рус кі мі і лі-
тоў скі мі спе цы яліс та мі вя дзец ца. 
Але вод гук пра гэ тую ра бо ту і, га-
лоў нае, яе змест амаль не да хо дзяць 
да шы ро кай пуб лі кі.

Бе ла рус кі акцэнт мож на бы ло 
знай сці ў роз ных кут ках кір ма шу. 
На прык лад, на стэн дзе Цэн тра 
на ву ко вых і энцык ла пе дыч ных 
вы дан няў маю ўва гу пры цяг нуў 
да вед нік пра чле наў ура даў Літ-
вы 1918 — 1940 га доў. Ся род яго 
пер са на лій фі гу руе імя Язэ па Ва-
рон кі — мі ніс тра бе ла рус кіх спраў 
ура да Літ вы, а так са ма пер ша га 
стар шы ні ўра да Бе ла рус кай На-
род най Рэ спуб лі кі. Між во лі са бе 
адзна чыў, што да вед ні ка бі ягра фій 
чле наў ура даў Бе ла ру сі 1918 — 1941 
га доў у нас па куль ня ма. Не вя до ма 
і тое, ці рых туе якая-не будзь уста-
но ва да ку мен ты, да тыч ныя пра цэ-
саў на ша га дзяр жаў на га бу даў ніц-
тва ў той гіс та рыч ны пе ры яд. 

Хо ць кі-ня хо ць кі да вя ло ся кан-
ста та ваць, што асэн са ван не сва-
ёй гіс то рыі ў су се дзяў ад бы ва ецца 
бо льш ды на міч на, чым у Бе ла ру-

сі. Там час та вы хо дзяць і кні гі пра 
лі тоў ска-поль скія ад но сі ны — як 
на па чат ку ХХ ста год дзя, так і ў 
апош нія дзе ся ці год дзі. Для тых, хто 
хо ча зра зу мець гэ тыя аспек ты мі-
нуў шчы ны, пра па ну ецца не ма лая 
ко ль касць “стра вы” для роз уму і 
роз ду маў.

ФЛЭШ КА НА 20 ТА МОЎ 

Што ад мет на, на кір ма шы мож-
на бы ло на быць не то ль кі на він кі, 
але і ста рыя вы дан ні. Асоб ную за лу 
за йма лі кні гар ні, якія рэ алі зу юць 
бу кі ніс ты ку. Та кім чы нам, вы ста-
ва ста ла доб рай на го дай па поў ніць 
сваю біб лі ятэ ку для ўсіх — ад ка лек-
цы яне раў да ама та раў лёг кай лі та-
ра ту ры. 

Кошты на кні гі ў Літ ве вы со кія. У 
ся рэд нім — 10 еўра за на ву ко вае вы-
дан не, 20 еўра за аль бом. Ад нак вы-
ста ва да ва ла маг чы масць пры дбаць 
не шта і за 1 — 5 еўра — на рас про да-
жах, дзе мож на ад шу каць як ста рыя 
“не лік ві ды”, так і на він кі. Гэ та свед-
чыць, што кніж ны ры нак кра іны не 

про ста на сы ча ны раз на стай най лі-
та ра ту рай, але і пе ра на сы ча ны. Ма-
быць, пра па но ва пе ра вы шае по пыт. 
Зрэш ты, на кніж най вы ста ве бы лі 
прад стаў ле ны не то ль кі кні гі — у 
звык лым для нас раз умен ні.

Двац ца ці том ны “Слоў нік лі-
тоў скай мо вы” па ча лі вы да ваць 
яшчэ ў 1941 го дзе, а за вяр шы-
лі то ль кі ў 2002-м. Агу ль ны яго 
аб’ём — 11 мі ль ёнаў слоў! Як 
адзна чаў вя до мы рас ійскі да след-
чык бал тый скіх і сла вян скіх моў 
Ула дзі мір Та па роў, “та ко га маш-
та бу лек сі каг ра фіч най пра цы не 
мае бо ль шасць дзяр жаў”. Вя до ма, 
што яшчэ ў 1920-я га ды Інсты тут 
бе ла рус кай ку ль ту ры па чаў збі-

раць ма тэ ры ялы да ана ла гіч на га 
слоў ні ка. Ка лі б гэта работа гвал-
тоў на не бы ла пры пы не на, маг-
чы ма, сён ня і мы ме лі б да вед нік 
пра ўсё лек січ нае ба гац це сва ёй 
мо вы. А лі тоў цы тым ча сам вы да-
лі ня даў на важ ную і важ кую пра цу 
на USB. На бы тая ўся го за 25 еўра 
флэш ка мо жа за мя ніць 20 та моў 
на па лі цах.

БІБ ЛІ ЯТЭ КА З ВО ЛЬ НЫМ 
УВА ХО ДАМ

Зна ёмства з кніж най ку ль ту рай 
су час най Літ вы ў дні пра вя дзен ня 
кір ма шу мне ўда ло ся спа лу чыць з 
на вед ван нем На цы яна ль най біб-
лі ятэ кі імя Мар ці на са Маж ві да са. 
Экс кур сію па яе за лах для мя не пра-
вя лі ды рэк тар дэ пар та мен та да сле-
да ван ня да ку мен та ль най спад чы ны 
Ялан та Буд ру не не і кі раў нік ад дзе ла 
кан сер ва цыі і рэ стаў ра цыі да ку мен-
таў Аль гір дас Пляп ліс.

Бу ды нак біб лі ятэ кі ўзве дзе ны ў 
1953 — 1963 га дах па вод ле пра екта 
архі тэк та ра Вік та ра Ані кі на — ура-

джэн ца Чу ва шыі, які па сля Ві ль ні 
пе ра ехаў на пра цу ў Мінск. Са ма 
ж уста но ва бы ла ство ра на яшчэ ў 
1919 го дзе: у Ві ль ні ўра дам са вец-
кай Літ вы і ў Каў на се ўра дам Літ вы 
не за леж най. У 1960-я га ды фон ды 
аб’ядна лі. У 1988 го дзе біб лі ятэ ка 
на бы ла імя Маж ві да са — пра тэс-
тан цка га па ста ра, які ў 1547 го дзе ў 
Кё ніг сбер гу вы даў пер шую кні гу на 
лі тоў скай мо ве. Та му не вы пад ко ва, 
што ў інтэр’еры біб лі ятэ кі змеш ча-
ны вы каз ван ні Маж ві да са і Лю тэ ра. 
Ха ця, па ко ль кі Літ ва кра іна пе ра-
важ на ка та ліц кая, гэ та на пер шы 
по гляд мо жа здац ца тро хі дзіў ным.

Спа дар Пляп ліс падзя ліў ся 
яшчэ ад ной ура жа ль най дэ тал лю: 
у біб лі ятэ цы імя Маж ві да са ня-
ма ні вод най кні гі пер шад ру ка ра. 
(Пад ума ла ся: шчас лі выя бе ла ру сы, 
бо ма юць у сва ёй На цы яна ль най 
біб лі ятэ цы хай са бе да лё ка не ўсе, 
але ха ця б не ка то рыя вы дан ні Ска-
ры ны!) Адзі ны з двух аца ле лых да 
на шых дзён экзэм пля раў “Ка тэ хі зі-
су” за хоў ва ецца ў Біб лі ятэ цы Ві ль-
нюс ка га ўні вер сі тэ та. Дру гі асоб нік 
зна хо дзіц ца ў поль скім То ру ні — у 
Біб лі ятэ цы Мі ка лая Ка пер ні ка.

Вяр та ючы ся да по ста ці Маж ві-
да са, трэ ба адзна чыць, што і бе ла-
рус кія ста рад ру кі ня рэд ка вы хо дзі лі 
ў XVI ста год дзі з-пад пя ра пра тэс-
тан таў: Сы мо на Буд на га і Ва сі ля 
Ця пін ска га. І яшчэ не за кры та пы-
тан не, ці не быў Фран цыск Ска ры-
на пра тэс тан там. У Поль шчы так-
са ма пер шы мі зма га ра мі за род нае 
сло ва ў лі та ра ту ры бы лі пра тэс тан-
ты — на прык лад, Мі ко лай Рэй і, як 
ні дзіў на, “наш” Сы мон Буд ны.

Ува ход у біб лі ятэ ку імя Маж-
ві да са не то ль кі бяс плат ны, але і 
сва бод ны. Ня ма ахо вы. Спа дар 
Пляп ліс тлу ма чыць та кі пад ыход 
дэ мак ра тыч ным імі джам кніж-

на га схо віш ча. Ма сіў ныя дзве ры 
1960-х га доў ад чы ня юцца аўта ма-
тыч на. Зле ва — ка вяр ня. У скар-
бні цы ве даў мож на аран да ваць на 
дзве га дзі ны бяс плат на за лы для 
пе ра моў, прэ зен та цый або лю бых 
іншых спат кан няў. Апра ча гэ та га, 
з вок наў біб лі ятэ кі ад кры ва юцца 
та кія ві ды на Ві ль ню, якіх не ўба-
чыш бо льш ні адкуль: на бу ды нак 
па рла мен та, на бы лую Лу кіш скую 
тур му (у ёй, на га даю, у свой час ся-
дзе лі Фран ці шак Алях но віч, Ад ам 
Стан ке віч, Бра ніс лаў Та раш ке-
віч, Ры гор Шыр ма і мно гія іншыя 
бе ла ру сы). Да мі нан та ко ліш ня га 
астро га — цар ква, якая пус туе ўжо 
шмат дзе ся ці год дзяў. Для вя лі ка га 
ком плек су тур мы — цэ ла га квар-
та ла — усё яшчэ не зной дзе ны 
інвес тар. Трэ ба мер ка ваць, што 
пра бле ма пры ста са ван ня та кіх 
спе цы фіч ных па бу доў у наш час 
мае між на род ны маш таб. Мо жа, 
ста ры мін скі ту рэм ны за мак, гэ так 
зва ны Піш ча лаў скі, бу ду чае “пе ра-
пра фі ля ван не” яко га не раз анан-
са ва ла ся, ака жац ца шчас лі вым вы-
клю чэн нем?

Ялан та Буд ру не не распавя ла, 
што ў біб лі ятэ цы за хоў ва юцца аб-
авяз ко выя экзэм пля ры лі тоў скіх 
вы дан няў. Па вод ле яе сло ваў, тут 
саб ра ная най ба га цей шая ка лек-
цыя лі ту ані кі, ці ка вая і на шым да-
след чы кам: “У гэ тай скар бон цы 
ня ма ла і ма тэ ры ялаў, да тыч ных 
бе ла рус кай мі нуў шчы ны — уліч-
ва ючы ха ця б су по ль ную гіс то рыю 
на шых кра ін”.

Агля да ючы кра яві ды з акна біб-
лі ятэ кі, між во лі пры хо дзіш да дум-
кі, што пра гіс та рыч ныя і кніж ныя 
су вя зі Літ вы і Бе ла ру сі ў Ві ль ні мож-
на га ва рыць бяс кон ца.

  
Пе ра фра зу ючы дэ віз ві лен ска-

га кніж на га кір ма шу, не бу дзе пе-
ра бо ль шан нем ска заць: “Чы таю 
Літ ву — чы таю Бе ла русь”. Ад нак 
шмат якія скар бы лі тоў скай і бе ла-
рус кай ку ль тур бу дуць яшчэ доў-
га не дас туп ныя па ад ва рот ны бок 
дзяр жаў най мя жы. Не дас тат ко вае 
зна ёмства з бе ла рус кай і лі тоў скай 
мо ва мі аб мя жоў вае маг чы мас ці ўза-
ема паз нан ня і ды яло гу. Дый у кні-
гар нях аб едзвюх ста ліц мы не зной-
дзем кніг су се дзяў. Трэ ба ска заць, 
што і ў кні гар нях Вар ша вы лі тоў скіх 
і бе ла рус кіх ад дзе лаў ня ма, а ў Мін-
ску не ад шу ка еш поль ска га. Ад па-
вед на, мы ха ця і су се дзі, але па куль 
яшчэ ма ла ве да ем ад но пра ад на го.

Вік тар КОР БУТ

Чы та еш Літ ву —
а між рад коў Бе ла русь

Дыялог: выдавец — чытач.

Месцамі на кірмашы было не праціснуцца.

Вядомы літоўскі гісторык Алфрэдас Бумблаўскас раздае аўтографы.


