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Экс па зі цыю 
трэ ба «чы таць»

Экс па зі цыя — гэ та сэр ца 

му зея, але не трэ ба аб мя жоў-

вац ца толь кі ёй, — упэў не ны 

ства раль ні кі му зея Дру гой 

су свет най вай ны ў го ра дзе 

Гдань ску, ад на го з са мых 

ма ла дых му зе яў Поль шчы. 

Сю ды мож на прый сці, каб ад-

па чыць, да ве дац ца пра неш та 

но вае, па зна ё міц ца з ці ка вы-

мі людзь мі. Тут ёсць кі на за ла, 

біб лі я тэ ка, вы ста вач ныя пля-

цоў кі, ка вяр ня і рэ ста ран, кан-

фе рэнц-за ла, якая пе ра тва-

ра ец ца ў тэ ат раль ную зо ну, 

у кан цэрт ную пля цоў ку. Усё 

гэ та так са ма мо жа пра ца ваць 

на раз віц цё, куль ту ру, вы ха-

ван не, па-роз на му ўздзей ні-

чаць на ча ла ве ка.

На ват сам бу ды нак ужо 

на тхняе на вед валь ні ка на 

по шук. Ство ра ны ў сты лі дэ-

струк ты віз му, ён вы клі кае 

роз ныя аса цы я цыі. Не ка то-

рыя гос ці па раў ноў ва юць яго 

са сна ра дам, які ўпаў у зям лю 

і не ўза рваў ся, дру гія — з па-

бу до вай, якая па дае. Трэ ція 

за ўва жа юць, што ўсё звя за-

нае з вай ной зна хо дзіц ца пад 

зям лёй на ніж ніх па вер хах, а 

бу ду чы ню сім ва лі зуе ве жа, 

якая цяг нец ца ў вы шы ню. 

Му зей ство ра ны так, што тут 

не па трэб ны эк скур са во ды. 

Ён на сы ча ны ін фар ма цы яй, і 

кож ны ча ла век сам вы ра шае, 

коль кі і ча го яму ўзяць. Та му і 

па да ец ца тут усё па-га зет на-

му — ёсць за га ло вак, пад за-

га ло вак і асноў ная част ка, не 

боль шая за 600 зна каў. Пры 

ства рэн ні му зея бы ло пра лі-

ча на, коль кі тэкс ту мо жа за-

сво іць ча ла век, асаб лі ва ка лі 

чы таць яму да вя дзец ца ў паў-

змро ку і шмат ча су ён пра-

вя дзе на на гах. Усё ж ад ным 

на вед валь ні кам па трэб ны 

апо вед на глы бей шым уз роў-

ні — яны бу дуць усё чы таць і 

слу хаць, — а дру гія не га то вы 

мно га ча су ду маць пра вай-

ну. Але на ват ту рыс ты, якія 

спя ша юц ца, прос та пра бег-

шы па экс па зі цыі і звяр нуў шы 

ўва гу толь кі на «за га лоў кі», 

вый дуць ад сюль з га лоў най 

ідэ яй: «Та кая тра ге дыя не па-

він на паў та рыц ца».

— На ша экс па зі цыя на ра-

тыў ная. Яе трэ ба «чы таць», 

ін тэр прэ та ваць. У кож ным 

апо ве дзе ёсць па ча так, куль-

мі на цыя і ка нец, — тлу ма чыць 

Дзміт рый ПАН ТО, га лоў ны 

спе цы я ліст на ву ко ва га ад-

дзе ла му зея Дру гой Су свет-

най вай ны. — Мы сы хо дзім 

ад ве даў цвёр дых, як бы ло ў 

му зе ях у 50—70-х га дах, ка-

лі ку ра тар пра піс ваў ней кую 

іс ці ну і ха цеў, каб яна дак-

лад на пе ра да ва ла ся ў га ла ву 

на вед валь ні ка. Мы імк нём ся 

пра ца ваць па ін шым прын-

цы пе, не на вяз ва ем пэў на га 

пунк ту гле джан ня. Хо чам, 

каб аду ка цыя не за кан чва-

ла ся пас ля та го, як ча ла век 

вый шаў за па рог му зея, а, на-

ад ва рот, па чы на ла ся. Му зей 

па ві нен на ра джаць пы тан ні, 

каб пас ля ча ла век за ха цеў 

сю ды вяр нуц ца і па шу каць 

на іх ад ка зы.

Да мі нан та пе ра хо дзіць 

ад ве даў у бок эмо цый, су-

пер ажы ван няў. Экс па зі цыя 

па бу да ва на так, што на вед-

валь нік пе ра тва ра ец ца ў са ў-

дзель ні ка па дзей. Асаб лі вая

ўва га ўдзя ля ец ца пры ват ным 

гіс то ры ям — тут па да дзе на 

вя лі кая коль касць вус ных ус-

па мі наў, ка ля 480 хві лін. І ка лі 

чу еш апо вед свед кі, за дум ва-

еш ся: «А што б я ра біў на яго 

мес цы?» Гіс то рыя ста но віц ца 

больш бліз кай, зра зу ме лай.

Аўдыягіды да па ма га юць 

на вед валь ні ку за ры ен та-

вац ца, а пас ля па чы на ец ца 

са ма стой ны по шук. Кож ны 

госць му зея зна хо дзіць дэ-

та лі, якія чап ля юць, пры му-

ша юць спы ніц ца, за ду мац ца: 

эма цы я наль ныя фо та, рэ чы 

з гіс то ры яй, кі на хро ні ку, гу кі, 

ко ле ры, сім ва лы. Тут мож на 

па чуць га ла сы з мі ну ла га, 

уба чыць агітп ла ка ты з роз-

ных кра ін, за тры мац ца ка ля 

па нэ ляў з сот ня мі фа та гра-

фій ах вяр Ха ла кос ту, аль бо 

апы нуц ца на раз бу ра най ву-

лі цы...

Дзе ці ста но вяц ца 
да след чы ка мі

Са мых ма лень кіх на вед-

валь ні каў яшчэ трэ ба на ву-

чыць «чы таць» му зей ныя апо-

ве ды. На асноў ную экс па зі-

цыю школь ні каў не па вя дзеш 

(яна раз лі ча на на ўзрост 12+), 

та му для іх у ва ен ным му зеі 

Гдань ска ство ра на асоб ная 

аду ка цый ная пра сто ра. Тут 

вы ка ры ста ны ме тад па гру-

жэн ня: дзе ці па раў ноў ва юць 

тры ві ды ад ной і той жа ква тэ-

ры, ба чаць, як яна мя ня ла ся 

пад час вай ны. Яны са ма стой-

на спра бу юць знай сці ад ка зы 

на раз на стай ныя пы тан ні — 

на прык лад, што за сям'я тут 

жы ла, ці ме ла яна да ста так, 

чым зай ма лі ся яе гас па да ры. 

Ад рыў ны ка лян дар пад ка жа 

да ту, з ко пій ста рых га зет 

мож на да ве дац ца, што за па-

дзеі ад бы ва лі ся. На прык лад, 

пер шы па кой па каз вае жыц цё 

пэў най сям'і ў са мым па чат-

ку вай ны. У шуф ля дах ста ла 

дзе ці зной дуць да ку мен ты, 

звер нуць ува гу на бі жу тэ-

рыю, по суд, пей заж за акном. 

Але вось яны пе ра хо дзяць у 

на ступ нае па мяш кан не і за ў-

ва жа юць, як жыт ло змя ні-

 ла ся, — знік лі ўпры га жэн ні, 

кні гі, кар ці ны, ша фа, ма ці 

пе ра шы ла сваю су кен ку на 

воп рат ку для дач кі, з'я ві лі ся 

пры мус і бур жуй ка (зна чыць, 

ня ма цэнт ра лі за ва ных свят ла 

і ацяп лен ня), ад но з ся мей-

ных фо та пе ра вя за на чор най 

стуж кай, па сце ле на на пад-

ло зе (ві даць, што сю ды пад-

ся лі лі ся но выя лю дзі). Са мыя 

ўваж лі выя юныя да след чы кі 

мо гуць на ват знай сці тай нік 

з фаль шы вы мі да ку мен та мі, 

улёт ка мі. Так вы гля да ла ква-

тэ ра ў аку па ва най Вар ша ве 

ў 1943 го дзе. Яшчэ некалькі

кро каў — і дзе ці ўба чаць гэ та ж 

па мяш кан не на паў раз бу ра -

ным: у кан цы вай ны амаль не 

за ста ло ся цэ лых бу дын каў. 

У вы ні ку школь ні кі ву чац ца 

са мі шу каць фак ты, па зна-

ваць гіс то рыю, да та го ж пе-

ра жы ваць яе. І гэ тая рэ флек-

сія — ці не най леп шы сро дак 

для за сва ен ня ве даў. Да рэ чы, 

шко лы за піс ва юц ца за тры ме-

ся цы, каб пры вес ці сю ды дзя-

цей. Тут ла дзяц ца му зей ныя 

лек цыі, мож на сес ці за ста лы 

ў «ва ен най ква тэ ры», па дзя-

ліц ца дум ка мі ці пе ра мяс ціц-

ца ў па мяш кан не, аформ ле-

нае як да ва ен ны клас.

— Гэ та но вая фор ма апо-

ве ду пра Дру гую су свет ную 

вай ну. Мне зда ец ца, сён ня 

ма ла хто зра зу мее гіс то рыю, 

па да дзе ную на кар тах са 

стрэл ка мі, што па каз ва юць 

пе ра мя шчэн не вой скаў. Ін шая 

спра ва — ка лі мы га во рым 

пра тое, што не бы ло ча го ес ці 

і лю дзям да во дзі ла ся зма гац-

ца за вы жы ван не, — дзе ліц ца 

дум ка мі Дзміт рый Пан то.

Да рэ чы, но выя па ды хо-

ды, якія вы ка ры ста ны ў му-

зеі Дру гой су свет най вай ны ў 

Гдань ску, не за ста лі ся па-за 

ўва гай бе ла рус кіх ка лег. На-

шы му зей шчы кі пры яз джа лі 

сю ды на ста жы роў ку, гля дзе-

лі, як пра цуе ўста но ва, збі ра лі 

ідэі. У сваю чар гу, бе ла ру сы 

да па ма га юць поль скім да-

след чы кам з по шу кам ін фар-

ма цыі і све дак, ус па мі ны якіх 

яшчэ мож на за пі саць на ві дэа. 

Гдань скі му зей ці ка віць не 

толь кі тое, як вай на за кра ну-

ла Поль шчу, а на огул усё, што 

ад бы ва ла ся ў гэ ты час ва ўсім 

све це. Та му яны пра цу юць у 

за меж ных му зе ях, ар хі вах, на-

ладж ва юць кан так ты з гіс то-

ры ка мі з роз ных кут коў све ту, 

збі ра юць кні гі, пры све ча ныя 

ва ен най тэ ма ты цы. На сён ня ў 

іх больш за 150 ты сяч эк зэмп-

ля раў на 37 мо вах, у тым лі ку 

бы ла за куп ле на ка лек цыя 

бе ла рус кіх Кніг Па мя ці.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва

ТРЭ ЦЯЕ МЕС ЦА,
аль бо Як за ва біць лю дзей у му зеі?

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ШТО МОЖ НА 
І ЧА ГО НЕЛЬ ГА РА БІЦЬ 

У ПОЎ НЮ?
У. К. Крук з Ля ха віч пы та ец ца: «Сын па бу да ваў 

но вы дом, за пра сі лі на ўла зі ны ба бу лю, то яна 

на стой лі ва паў та ра ла: «Гля дзі це ж, у доб ры час 

за ся ляй це ся, як ма ла дзік, а лепш пад поў ню, 

доб ра бу дзе!» Ня ўжо до ля лю дзей і даб ра быт 

у ха це звя за ны з не бам?»

Се ман тыч ным эк ві ва лен там ла цін ска га сло ва luna 

ў бе ла рус кай моў най тра ды цыі з'яў ля ец ца сло ва «поў-

ня», але ме на ві та яна (гэ та най больш раз ві тая фа за) 

і ста ла прад ме там асаб лі ва га стаў лен ня ў свя до мас ці 

бе ла ру саў. Ці то за поў няй ха ва ец ца ста ра жыт ная мі-

фа ла гіч ная ас но ва ўяў лен няў аб Ме ся цы цал кам, ці 

на са май спра ве ўплыў поў на га Ме ся ца на ча ла ве ка 

і на ўсё на ва кол ле быў са праў ды на столь кі моц ным

і ўсеба ко вым, што са мыя су пя рэч лі выя рэг ла мен-

 та цыі даты чац ца не па срэд на гэ тай фа зы. Не здар ма 

ка за лі, што «У ме ся цо вай поў ні та ям ніц поў на».

Ка лі Ме сяц да ся гае мак сі маль ных па ме раў, сту пе-

ні най вы шэй ша га роск ві ту, то між во лі, як маг ні там, 

пры цяг вае да ся бе. На шы прод кі лі чы лі час за гад-

ка ва га «пры маг ніч ван ня» ад моў ным, па тра бу ю чым 

асаб лі вай ува гі і за сця ро гі. Вя лі кая коль касць аб-

ме жа ван няў бы ла звя за на як з поў няй, так і з про-

ці лег лай ёй фа зай — ме жа мі. І гэ та не вы пад ко ва. 

До сыць су па ста віць стаў лен не сла вян да ана ла гіч ных 

сі ту а цый, як ста не зра зу ме ла, што мы ма ем спра ву 

не з вы пад ко вым «на бо рам» фак таў, а з вы зна ча-

най вы раз най за ка на мер нас цю. Амаль та кім жа — 

асця рож ным і стры ма ным — бы ло стаў лен не на шых 

прод каў і да паў дня, ка лі дзён нае свя ці ла — Сон ца — 

зна хо дзі ла ся ў зе ні це, гэта значыць у са мым роск ві це 

сва іх сіл, і да поў на чы.

І яшчэ ад на ці ка вая ака ліч насць: Ме сяц мае два 

ім ёны: муж чын скае — Ме сяц, і жа но чае — Поў ня. 

Так, Ме сяц, які на гад ваў серп, лі чы лі сім ва лам муж-

чын ска га па чат ку, Поў ню (Лу ну, «жоў тае ко ла») — 

ува саб лен нем жа но ча га па чат ку. У на ро дзе спрад-

ве ку іс на ва ла пра ві ла: усе спра вы, скі ра ва ныя на 

пра цяг ро ду, па ляп шэн не даб ра бы ту або па ча так, 

трэ ба ра біць на «муж чын скі» Ме сяц («ма ла дзік» 

або «ста рык»), і не ра біць у са мую «жа но чую» 

Поў ню: «... дом стро іць, так стро і лі ў ста ром. Ко лі 

ў ста ром, так усё бу дзе доб рэ и дом доў го сто яць 

і крэп кі»; «ухо дзі ны ў ха ту дзе ла лі ў пер вую ня-

 дзе лю ма ла дзі ка», гэта значыць да мі ні ра ваў муж-

чын скі па ча так.

Псі хо ла гі і ме ды цын скія су пра цоў ні кі свед чаць пра 

тое, што поў ня аказ вае на ча ла ве ка (асаб лі ва на муж-

чын) моц ны ўплыў: пад ні ма ец ца ар тэ рыя льны ціск, 

змян ша ец ца хут касць рэ ак цыі, з'яў ля ец ца не апраў-

да ная раз драж няль насць, аб васт ра юц ца псі хіч ныя і 

не ўра ла гіч ныя за хвор ван ні.

Пад час поў ні бе раг лі ся, каб свят ло Ме ся ца не па-

па да ла на спя ча га ча ла ве ка, інакш яму бу дуць сніц ца 

каш ма ры або ён і зу сім па зба віц ца сну. Не ка то рыя 

дзі ця чыя хва ро бы тлу ма чы лі тым, што «Ме сяц за-

свя ціў дзі ця».

Поў ню лі чы лі не бяс печ ным ча сам, та му імк ну лі ся 

пе ра ча каць гэ тыя не каль кі дзён і ўстрым лі ва лі ся ад 

па чат ку доў га ча со вых спраў, на прык лад, бу даў ніц тва 

ха ты, сва таў ства і пра вя дзен ня вя сел ляў, па да рож жаў. 

У гэ тыя дні за ба ра ня ла ся што-не будзь вы но сіць з 

ха ты, па зы чаць ці ад да ваць, каб не вы нес ці з ха ты 

«сваю поў ню», па-іншаму — шчас це, даб ра быт.

Лі чы ла ся, што поў ня мак сі маль на «на паў няе» жы-

выя ар га ніз мы вад ка сцю, та му ў гэ ты час не на рых-

тоў ва лі дро вы або бу даў ні чы ма тэ ры ял для но вай

ха ты; не аб ра за лі, не пры шчэп лі ва лі дрэ вы, каб яны 

не губ ля лі сок; ра і лі ўстры мац ца ад «пла на вых» апе-

ра цый ці ад вы да лен ня зу боў. Уваж лі вая гас па ды ня 

ве да ла, што ў поў ню не аб ход на ліць менш ма ла ка, 

сы паць менш круп, клас ці менш му кі для вы пя кан ня 

хле ба, «іна чай бу дзе пе ра лі вац ца це раз край».

Ра зам з тым у поў ні бы лі і ста ноў чыя мо ман ты, якія 

спры я лі спра вам па прын цы пе па да бен ства. Так, ра і -

лі па чы наць сяў бу, каб «ка лос се бы ло поў ным»;

се яць ці са джаць «круг лую» га род ні ну (гар бу зы, 

ка пус ту, бу рак) — яны бу дуць вя лі кі мі і круг лы-

мі, як поў ны Ме сяц. А яшчэ ў поў ню ра і лі ра біць 

за па сы: «штоб усю ды бы ло поў на ўся ка га даб ра», 

клас ці печ — пра слу жыць доў га. А «пе рад поў няю 

са мы леп шы час... се яць і са джаць у ага ро дзе, ся чы 

лес на бу доў лю, а га лоў нае — ха ту за клад ваць, каб 

бы ла, як ка жуць, поў наю ча шаю».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста са-

ва насць да су час на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-

по бы та вых на род ных тра ды цый ды аб ра даў 

на паш то вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыі 

з па зна кай «Пра ра дзін нае».

Як пе ра тва рыць му зей у так зва нае «трэ цяе мес ца» 

(пас ля до му і ра бо ты), дзе ча ла век бу дзе ад чу ваць 

ся бе ўтуль на і кам форт на і дзе змо жа пра вес ці 

ці не цэ лы дзень? Як абу дзіць ці ка васць да гіс то рыі 

і як па да ваць ін фар ма цыю, каб яна ўздзей ні ча ла 

на па чуц ці? Што зра біць для та го, каб на вед валь нік 

за ха цеў сю ды вяр нуц ца дру гі, трэ ці, дзя ся ты 

раз? Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні я шу ка ла ў му зе ях 

Поль шчы, якія пра цу юць з ва ен най тэ ма ты кай.


