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Сла ву тыя зем ля кіСла ву тыя зем ля кі

НАШ 
АЙ ЗЕК АЗІ МАЎ

І няхай гэ та не бян тэ жыць тых, хто пры-

вык лі чыць яго аме ры кан скім пісь мен ні-

кам. Спра ва ў тым, што яго ма лая ра дзі-

ма — вёс ка Пят ро ві чы, што на Сма лен-

шчы не. Але ў 1920 го дзе, ка лі ма лень кі 

Іса ак (са праўд нае імя пісь мен ні ка) з'я-

віў ся на свет, вёс ка ўва хо дзі ла ў склад 

Клі ма віц ка га па ве та — сён ня гэ та ад най-

мен ны ра ён Ма гі лёў скай воб лас ці.

Пра су вя зі вы дат на га фан тас та з бе ла рус-
кім мі ну лым зга да лі пад час трох дзён ных Азі-
маў скіх чы тан няў у ра сій скіх Шу мя чах. На іх 
бы ло вы ра ша на прэ зен та ваць Шу мя чыц ка му 
і Клі ма віц ка му му зе ям кар ці ны сма лен ска га 
мас та ка Аляк сея Хра ма ва з вы явай пісь мен-
ні ка і чле наў яго сям'і.

— Па лот ны бы лі на пі са ны ў год ста год дзя 
Азі ма ва па за мо ве Агенц тва ін тэ гра цый ных 

іні цы я тыў, — па ве да мі ла ды рэк тар Клі ма -

віц ка га края знаў ча га му зея На тал ля 

БА НЫ ШЭЎ СКАЯ. — Да гэ туль у на шых фон дах 
не бы ло ні вод на га прад ме та, звя за на га з імем 
фан тас та. Вель мі пры ем на, што гэ ты пра бел 
на рэш це лік ві да ва ны. Кар ці ны пры едуць да 
нас, як толь кі ад кры ец ца мя жа па між на шы мі 
кра і на мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Сён ня ў На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зеі па-

чы нае пра ца ваць вы-

стаў ка «Ар хеа ла гіч ны 

пом нік: фік са цыя мі ну-

ла га ў мі ну лым».

На пя рэ дад ні нам уда ло ся 
па зна ё міц ца з ці ка вост ка мі 
экс па зі цыі.

Да кра нуц ца
да вы то каў

— Гле дзя чы на гэ ту наз-
ву, мож на па ду маць, што 
зна ё міць яна бу дзе са ста ра-
жыт на сця мі, зной дзе ны мі на 
на шай зям лі ці іх ві зу аль ны мі 
вы ява мі, — за ўва жае на ву-

ко вы су пра цоў нік ад дзе ла 

ар хеа ло гіі, ну міз ма ты кі і 

зброі На цы я наль на га гіс та-

рыч на га му зея Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Вік то рыя ТА РА-

СЕ ВІЧ. — Але хра на ла гіч ны 
пе ры яд гэ та га вы ста вач на га 
пра ек та ахоп лі вае па ча так 
ХХ ста год дзя, і звя за ны ён у
асноў ным з дзей нас цю та кіх 
ар хе о ла гаў, як Аляк сандр 
Ляў дан скі, Сяр гей Ду бін скі, 
Кан стан цін Па лі кар по віч, Іса-
ак Сер баў і ін шых, у тым лі ку 
тых, хто вя лі да сле да ван ні 
на зем лях За ход няй Бе ла ру-
сі, якія ў 1920—1930-х га дах 
на ле жа лі Поль шчы.

На жаль, ім ёны «мас та-
дон таў бе ла рус кай ар хеа ла-
гіч най на ву кі», як ахрыс ці лі 
су пра цоў ні кі му зея да след-
чы каў 20—30-х га доў мі ну-
ла га ста год дзя, сён ня вя-
до мыя толь кі вуз ка му ко лу 
лю дзей, пе ра важ на іх пас-
ля доў ні кам — ар хе о ла гам 
і гіс то ры кам. Але ні ў якім 
пад руч ні ку сён ня ні хто не 
пра чы тае пра здзяйс нен ні і 
ад крыц ці тых лю дзей. І гэ та 

пры тым, што іх на пра цоў ка мі 
мы ка рыс та ем ся і сён ня. 
Ме на ві та яны ста я лі каля вы-
то каў су час най ар хеа ла гіч най 
на ву кі і не толь кі. Абу джэн не 
ці ка вас ці да ўлас най гіс то рыі 
і куль ту ры, ак тыў нае раз-
віц цё ар хеа ла гіч ных да сле-
да ван няў у 20-я га ды цес на 
звя за на з дзяр жа васт ва раль-
ны мі пра цэ са мі. У той час, 
мож на ска заць, мод на бы ло 
ўдзель ні чаць у края знаў чых 
гурт ках, за ра джаў ся по пыт 
на ін фар ма цыю, звя за ную 
з гіс то ры яй. Да сле да ван ні 
бяс спрэч на спры я лі фар мі-

ра ван ню на цы я наль най са-
ма свя до мас ці.

У па чат ку мі ну ла га ста-
год дзя ла дзі лі ся шмат лі кія 
экс пе ды цыі — пры чым да-
ку мен ты свед чаць, што на 
вы ву чэн не краю вы дзя ля лі ся 
доб рыя гро шы. Ме на ві та
дзя ку ю чы тым на пра цоў кам 
мы ве да ем, ка лі пер шыя 
лю дзі за ся лі лі бе ла рус кія 
зем лі. Верх не па леалі тыч ная 
Бер дзеж ская ста ян ка вы ву-
ча ла ся шмат лі кі мі да след-
чы ка мі. І па сён ня гэ та адзін 
з не шмат лі кіх пом ні каў на 
бе ла рус кіх зем лях, якія ад-
но сяц ца да на столь кі даў ніх 
ча соў. На ву ка ідзе на пе рад, 
ад кры ва юцца но выя пом ні кі, 
але да сле да ван ні, зроб ле-
ныя сто га доў та му, за ста-
юц ца эта лон ны мі. Вя лі кія 
сі лы бы лі кі ну тыя і на вы-

ву чэн не Бан ца раў ска га га-
ра дзі шча, зной дзе на га пад 
Мінск ам. Ме на ві та з ім звя-
за на ўзнік нен не та ко га па-
няц ця, як бан ца ра віц кая ар-
хеа ла гіч ная куль ту ра. Вар та 
ад зна чыць, што з 20—30-х 
га доў ра бо ты ар хе о ла гаў 
ста но вяц ца про філь на скі-
ра ва ны мі на вы ву чэн не пом-
ні каў пэў ных пе ры я даў.

— Ка лі мы, су час ныя ар-
хе о ла гі, чу ем «да ва ен ная 
ар хеа ло гія», «да ва ен ныя 
пом ні кі», ад чу ва ем го нар,
што мы займаемся тым, 
чым зай ма лі ся гэ тыя лю дзі 

да нас, пра цяг ва ем іх пра-
цу, — за ўва жае Вік то рыя Та-
ра се віч. Тое, на якім уз роў ні 
пра во дзі лі ся экс пе ды цыі сто 
га доў та му, ураж вае і сён ня. 
Та га час ныя ар хе о ла гі бы лі 
ўсе ба ко ва раз ві тыя асо бы, 
жы выя эн цык ла пе дыі. На-
прык лад, рас коп кі, што пра-
во дзіў Аляк сандр Ляў дан скі, 
ад па вя да лі са мым пе ра да-
вым ме то ды кам, ён ма ля ваў 
пла ны, за ма лёў ваў прад ме-
ты, ра біў фо та фік са цыю, 
у яго бы ло вель мі шмат здым -
каў (але, на жаль, мно гія з 
іх пра па лі ці зні шча ны). Да-
след чы кі вя лі па ля выя дзён-
ні кі. Да та го ж ра бо ты бы лі 
муль ты дыс цып лі нар ныя, 
комп лекс ныя. По бач з ар хе о -
ла га мі пра ца ва лі гіс то ры кі,
му зей шчы кі, ге о ла гі. За раз 
ма ла якая экс пе ды цыя мо-
жа па хва ліц ца та кім на бо рам 
спе цы я ліс таў, што вы яз джа-
юць на ад ны рас коп кі.

На вы стаў цы прад стаў ле-
ны ары гі на лы і ко піі гра фіч-
ных за ма лё вак, вы ка на ныя
ад ным з най больш выдатных 
мас та коў Бе ла ру сі Язэ пам 
Драз до ві чам. Гэ ты ўні каль-
ны ча ла век вя до мы нам як 
пісь мен нік, аст ра ном-ама-
тар, на стаў нік, эт ног раф, 
а ча сам не ка то рыя эн цык-
ла пе дыі па да юць яго і як 
ар хе о ла га. На са мрэч рас-
ко пак Язэп Драз до віч не 
пра во дзіў, але ар хеа ло гі яй 
са праў ды ці ка віў ся.

«Маг чы ма, гэ тая блы та-
ні на ўзнік ла, бо ў не ка то рых 
му зей ных фон дах за хоў ва-
юц ца ар хеа ла гіч ныя ма тэ-
ры я лы, пад пі са ныя як ка-
лек цыя Драз до ві ча. У тым 
лі ку і ў на шым му зеі ма юц ца 
скры ні, унут ры якіх зме шча-
ны план шэ ты з пад шы ты мі 
на іх ар хеа ла гіч ны мі зна ход-
ка мі. Яны пад пі са ны Язэ пам 
Драз до ві чам, і на вы стаў цы 
дэ ман стру ец ца ад на з та кіх 
яго ка лек цый, — рас каз вае 
Вік то рыя Та ра се віч. — У нас 
за хоў ва юц ца ма тэ ры я лы яго 

па верх не вых збо раў, якія ён 
здзяйс няў у той час, ка лі ў 
На ва груд скім за мку пра во-
дзі лі ся ра бо ты па кан сер ва-
цыі ру ін. Ар хі тэк та ры пра-
ца ва лі ме на ві та над гэ ты мі 
ас пек та мі, іх не ці ка віў куль-
тур ны слой і тое, што там 
зна хо дзіц ца. Драз до віч, які 
там вы кла даў у свой на ва-
груд скі пе ры яд жыц ця, са-
браў гэ тыя рэ чы, на шыў на 
план шэ ты, не ка то рыя з іх 
аздо біў, зра біў гра фіч ныя за-
ма лёў кі і рэ кан струк цыі — і ў 
та кім вы гля дзе яны дай шлі 
да нас. Ёсць пом нік — га ра-
дзі шча Свір, яно зна хо дзіц ца 
ў цэнт ры па сёл ка. У да ва ен-
ны час атры ма ла ся так, што 
ней кую част ку га ра дзі шча 
з паўд нё ва г а бо ку прос-
та зрэ за лі. Драз до віч у той 
час там ад па чы ваў і ба чыў, 
як зні шчы лі па ло ву пом ні ка, 
зра біў не каль кі за ма лё вак. 
Да нас дай шлі ма люн кі яго 
стра ты гра фій і пом ні каў.

Вяр нуць стра ча нае
На вы стаў цы ў На цы я-

наль ным гіс та рыч ным му-
зеі бу дуць прад стаў ле ны 
фо та здым кі пом ні каў ар-
хеа ло гіі, якія да сле да ва лі ся 
ў тыя ча сы. Пра во дзі лі ся не 
толь кі рас коп кі, але і шы-
ро ка маш таб ныя раз вед кі. 
Каш тоў насць ста рых да ку-
мен таў яшчэ і ў тым, што
сто га доў таму ар хе о ла гі 
па спе лі за фік са ваць вель мі 
мно гія пом ні кі, які не да жы лі 
да на шых ча соў. У тым лі ку 
імі бы ла пра ве дзе на і вя лі-
кая фо та фік са цыя.

За ха ва ла ся ін фар ма цыя, 
што яны ла дзі лі на столь кі 
буй ныя раз вед кі, што атры-
ма ла ся ка ля вась мі ты сяч 
кар так з фо та здым ка мі і апі-
сан ня мі пом ні каў. Вось толь-
кі з-за пэў ных аб ста ві наў у
30-я га ды і вай ну да ку мен ты, 
спра ва зда чы і фо та здым-
кі ар хе о ла гаў знік лі. А тое, 
што за ха ва ла ся, да во дзіц ца 
па ка ле ву збі раць — ад наў-
ляць ін фар ма цыю па фо та-
здым ках, фраг мен тах да-
ку мен таў, пуб лі ка цый, якія 
яны па спе лі зра біць. Ад на з 
та кіх кры ніц, дзя ку ю чы якой 
мож на вяр таць гіс та рыч ныя 
ве ды — тры та мы ра бот па 
ар хеа ло гіі, што вый шлі ў да-
ва ен ныя га ды, дзе на вель мі 
вы со кім уз роў ні апі са ны на-
зва ныя рас коп кі і тое, што 
бы ло на іх атры ма на. І гэ тай 
кры ні цай ак тыў на ка рыс та-
юц ца су час ныя да след чы кі, 
бо ста рыя пуб лі ка цыі ма ла 
та го што вель мі доб ра на-
пі са ны, але яшчэ і ма юць 
вы явы прад ме таў, якія бы лі 
зной дзе ны ў тыя ча сы. Са-
мі ж зна ход кі ар хе о ла гаў у 
час Дру гой су свет най вай ны 
бы лі вы ве зе ны з тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі. Ка лі ж яны вяр-
та юц ца, ча сам да во дзіц ца 
пра во дзіць са праўд ныя рас-
сле да ван ні, каб вы свет ліць, 
ад куль пэў ныя прад ме ты, 

су па стаў ляць да ва ен ныя 
пуб лі ка цыі і па раў ноў ваць 
з вы ява мі ў іх. Сён ня та кая 
пра ца па по шу ку прад ме таў 
і вяр тан ні апош ніх у на ву ко-
вы ўжы так пра во дзіц ца на 
ба зе На цы я наль на га гіс та-
рыч на га му зея і Ін сты ту та 
гіс то рыі НАН Бе ла ру сі. Да-
рэ чы, на вед валь ні кі вы стаў-
кі змо гуць па зна ё міц ца з 
не ка то ры мі фо та здым ка мі і 
зна ход ка мі экс пе ды цый пер-
шай па ло вы ХХ ста год дзя, 
якія ўда ло ся збе раг чы.

Па глы біц ца 
ў пра фе сію

Асаб лі вую ці ка васць у на-
вед валь ні каў мо гуць вы клі-
каць по бы та выя фо та здым кі 
з ар хеа ла гіч ных экс пе ды цый 
тых ча соў: як лю дзі га та ва лі 
ежу, спа лі ў паў зям лян ках, 
сплаў ля лі ся на лод ках па 
ра цэ.

— Ар хеа ло гія — гэ та не 
толь кі ра ман ты ка, але і да-
во лі цяж кая пра ца. Ка лі мы 
за раз уяў ля ем ляс ныя вы-
ез ды, ра зу мем, што мож на 
узяць бо ты, на мё ты, па ра-
со ны, тэн ты, спе цы яль ную 
воп рат ку для дрэн на га на-

двор'я. Сто га доў та му та-
 ко га не бы ло. І ка лі ба чыш 
ста рыя фо та здым кі, дзе пад 
сон цам з рыд лёў кай ста яць 
муж чы ны ў кас цю мах, аль-
бо дзяў ча ты ў ка пя лю шы-
ках, гэ та ці ка ва, але ра зу-
ме еш, як ім бы ло ня зруч-
на, — за ўва жае на ву ко вы 

су пра цоў нік экс па зі цый-

на га ад дзе ла На цы я наль-

на га гіс та рыч на га му зея 

Да ну та ГРЫНЬ.

Сён ня ў Бе ла ру сі кры ху 
больш за 50 дзе ю чых ар хе о-
ла гаў, і гэ та вель мі ма ла для 
на шай тэ ры то рыі і той коль-
кас ці ар хеа ла гіч ных пом ні-
каў, якія на ёй зна хо дзяц ца. 

Толь кі ў Дзяр жаў ным спі се 
гіс то ры ка-куль тур ных каш-
тоў нас цяў Бе ла ру сі на сён ня 
больш за дзве ты ся чы ар хеа-
ла гіч ных аб' ек таў. І гэ та не-
вя лі кая коль касць пом ні каў 
ар хеа ло гіі, якія вя до мыя па 
на ву ко вых кры ні цах. Ра бо-
та па ўклю чэн ні ў спіс но вых 
пом ні каў вя дзец ца вель мі 
ма руд на. Усё час цей су стра-
ка юц ца сум ныя на ві ны пра 
зні шчэн не ці па шко джан не 
пом ні каў, якія не зна хо дзяц-
ца пад ахо вай. І та му ад на з 
мэт вы стаў кі — пры цяг нуць 
ува гу гра мад скас ці да за ха-
ван ня гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны Бе ла ру сі. Што, як 
не зна ём ства з ра бо тай ар-
хе о ла га, на огул з ар хеа ла-
гіч най на ву кай, мо жа стаць 
най леп шай пры шчэп кай ад 
абы яка вас ці?

Трэ ба ска заць, што вы-
стаў ка — склад нік над звы чай 
вя лі ка га му зей на га пра ек та, 
«Мі ну лае мае бу ду чы ню: 
дыя лог куль ту ры і на ву кі»,
у ме жах яко га ла дзіц ца шэ раг 
раз на стай ных ме ра пры ем-
стваў па па пу ля ры за цыі ар-
хеа ла гіч най дзей нас ці.

Да ну та Грынь зга да ла, як 
за сму ча ла ся з на го ды та го, 

што ў Галь ша нах пад час бу-
даў ні чых ра бот бы ло зні шча-
на ся рэд не ве ка вое па ха-
ван не (зна ход кі бы лі прос та 
вы цяг ну ты з-пад трак та ра), 
на што па чу ла ў ад каз: «Ну 
і ў чым праб ле ма? Вы ж усё 
роў на да ста лі прад ме ты з 
гэ тай ку чы зям лі». На жаль, 
лю дзі не ра зу ме юць, што 
важ на і тое, дзе і як ля жаў 
пэў ны прад мет, і што па роз-
ных дроб ных дэ та лях мож на 
чы таць гіс то рыю. А га лоў-
нае, та кая ін фар ма цыя мо-
жа быць больш каш тоў ная, 
чым са ма зна ход ка.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Му зей ная спра ваМу зей ная спра ва

ПЛАН НА ВЕД ВАН НЯ АД НОЙ ВЫ СТАЎ КІ,
або З які мі «мас та дон та мі» бу дзе зна ё міць Нацыянальны гіс та рыч ны му зей

Стра ты гра фіі, зроб ле ныя Язэ пам Драз до ві чам у Сві ры.

Да след чы кі пад каз ва юць, як сэ ка но міць пад час экс пе ды цыі.


