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Гэ ты го рад вя до мы ўсім 

як буй ны чы гу нач ны пункт. 

Ад нак сла віц ца ён не толь кі 

гэ тым. У Ба ра на ві чах ёсць 

што па гля дзець. Пра тое, 

на што ж вар та звяр нуць 

ува гу, пры ехаў шы сю ды, 

мы спы та лі ў на ву ко ва га 

су пра цоў ні ка Ба ра на віц ка га 

края знаў ча га му зея 

Але ны Быч ко.

ШКАТУЛКА 
БАГАТАЙ ПАНЕНКІ

Най перш спа да ры ня Але на рас-

ка за ла нам пра са мыя ад мет ныя 

экс па зі цыі і экс па на ты края знаў ча-

га му зея. Па сло вах спе цы я ліс та, 

у іх ма ец ца ўлас ны асоб нік Трэ ця га 

Ста ту та ВКЛ. Праў да, з пры чы ны 

вя лі кай каш тоў нас ці ён не вы стаў-

ле ны ў экс па зі цыі — за хоў ва ец ца 

ў фон дах.

Прад стаў ле на не каль кі скар баў, 

зной дзе ных на тэ ры то рыі Ба ра на-

віц ка га ра ё на. Адзін з іх ад шу ка лі 

ў вёс цы Ха раш кі бы лой Ба ра на віц-

кай воб лас ці ў 1957 го дзе. Склад 

скар бу — со лі ды, шэ ля гі — ма не ты 

поль скай і лі тоў скай ча кан кі. Яны 

на ле жаць да 1660-х га доў.

«Скарб не над та каш тоў ны па 

скла дзе ма нет. Ад нак уяў ляе ці-

ка васць тым, што быў зной дзе-

ны ў цэль ным вы гля дзе, — ка жа 

Але на Быч ко. — І шмат 

што свед чыць пра ба ра на-

віц кі край — на гад вае, што 

ў свой час гэ та быў важ ны 

цэнтр. Тут жы лі роз ныя ста-

ра жыт ныя бе ла рус кія ро ды: 

Ра дзі ві лы — у Па ла неч цы, 

у Яст рам бе лі — Кат лу-

баі, Хат ке ві чы — у Ста рой 

Мы шы. Вель мі шмат проз-

ві шчаў мож на на зы ваць, 

згад ва ю чы пра гіс то рыю 

Ба ра на віч ХVІІ—ХІХ ста-

год дзяў. На па ле он Ор да 

шмат ма ля ваў і Па ла неч ку, 

і Іш калдзь. Хоць го ра да і не 

іс на ва ла, ад нак ба ра на віц-

кі край зна хо дзіў ся не па да-

лёк ад На ва груд ка, Ня сві жа, 

Мі ра, та му гэ тая тэ ры то рыя 

за ся ля ла ся вя до мы мі бе ла-

рус кі мі дзея ча мі».

Час та прад стаў ле ныя 

ў му зеі экс па зі цыі апа вя-

даюць пра пе ры яд рас па ду 

Рэ чы Па спа лі тай. Там мож-

на ўбачыць ма не ты, што вы хо дзі-

лі ў ХVІІ—ХVІІІ ста год дзях па ўсёй 

Бе ла ру сі. Па доб ныя ка лек цыі ёсць 

амаль што ў кож ным края знаў чым 

му зеі Бе ла ру сі.

«Штось ці бы ло зной дзе на пры 

рас коп ках, штось ці пе ра да дзе на 

жы ха ра мі, — ка мен туе спе цы я-

ліст, — гэ та тое, што яны за ха ва лі 

ад сва іх дзя доў, пра дзе даў. Не ка-

то рыя ма не ты лю дзі зна хо дзі лі на 

сва іх зя мель ных на дзе лах, у ле се, 

а пас ля ад да ва лі ў му зей».

Ад мет ныя рэ чы — шка тул ка і 

жа но чая су мач ка, зроб ле ныя са 

срэб ра! Гэ та ары гі наль ныя юве лір-

ныя вы ра бы, якія вы ка рыс тоў ва лі-

ся ба га ты мі жы ха ра мі краю.

ЭТ НА ГРА ФІЧ НАЯ 
КА ЛЕК ЦЫЯ

У му зеі да во лі ад мет ная эт на-

гра фіч ная ка лек цыя. Шмат драў-

ля ных вы ра баў — пры чым мож-

на ўба чыць не толь кі іх, але і сам 

дрэ ва ап ра цоў чы ста нок. Усе прад-

стаў ле ныя рэ чы ра ней зна хо дзі лі-

ся ў жы ха роў шмат лі кіх на се ле ных 

пунк таў Ба ра на віч чы ны. А пас ля 

па роз ных ка на лах тра пі лі ў му зей. 

«У асноў ным гэ тыя рэ чы пе ра да-

ва лі са мі лю дзі, — удак лад ня юць 

у му зеі, — тое, што за ста ло ся ім 

ад дзя доў, ба буль, а ім са мім ужо 

бы ло не па трэб на».

Тут мож на ўба чыць ган чар ныя 

вы ра бы — збан кі, гля кі, по суд, ган-

чар нае ко ла. Вы стаў ле ны і ін шыя 

по бы та выя рэ чы — бан дар ныя 

пры ста са ван ні, сту па, мас ла бой-

ка. Так са ма роз ныя ся ке ры, драў-

ля ны цыр куль. Пра ткац тва мож на 

мер ка ваць па прад стаў ле ных тут 

ткац кіх чаў на ках, не ка то рых асоб-

ных пры ла дах. Цэ ла га ткац ка га 

стан ка ў му зеі ня ма. Прад стаў ле-

ны і роз ныя сель ска гас па дар чыя 

пры ла ды — плуг, ба ра на, се ял ка, 

шмат лі кія ко шы кі.

Ёсць пры кла ды жа но ча га 

адзен ня. Ад нак у ба ра на віц кім рэ-

гі ё не вяс ко вых па се лі шчаў бы ло 

не так шмат, а го рад з'я віў ся да-

во лі поз на, у 1871 го дзе, 

та му ўлас на га на цы я наль-

на га строю не скла ла ся. 

Тут апра на лі су сед ні, ля-

ха віц кі строй — яго мож на 

ўба чыць у му зеі.

НО ВЫ ВОБ ЛІК 
МУ ЗЕЯ

Да во лі хут ка ў края-

знаў чым з'я віц ца но вая 

экс па зі цыя. Ужо рас пра-

цоў ва ец ца яе кан цэп цыя. 

У най блі жэй шыя не каль кі 

га доў усё зме ніц ца. Па вя-

лі чыц ца ад дзел бе ла рус-

ка га на род на га ра мяст-

ва — не ка то рыя рэ чы для 

ка лек цыі бу дуць на бы вац-

ца.

Фі нан са ван не для аб-

наў лен ня му зея вы дзе ляць 

га рад скія ўла ды. Іс ну ю чая 

му зей ная экс па зі цыя да во лі ста-

рая, ёй ужо больш чым 20 га доў. 

«Ня гле дзя чы на яе ін фар ма тыў-

насць, па су час ных мер ках яна 

са сту пае мно гім му зе ям Бе ла ру-

сі, — лі чыць Быч ко. — Та му, каб 

му зей быў больш па пу ляр ны ся род 

жы ха роў го ра да і яго гас цей, вы ра-

шы лі ства рыць но вую экс па зі цыю. 

Ужо за клю ча ны дагавор з брэсц-

кай фір май, якая бу дзе ра біць мас-

тац кі пра ект экс па зі цыі».

У бу ду чы ні пла ну юць іна чай 

па да ваць ка лек цыі. Тут ду ма юць 

ады сці ад хра на ла гіч на га па ды хо-

ду і ства рыць кроп ка вую экс па зі-

цыю. Усё бу дзе па чы нац ца з 

ад ной за лы — а з яе на вед-

валь нік змо жа вы браць лю бы 

на пра мак. І, гле дзя чы на тое, 

якая бу дзе абра на эк скур сія, 

яе ўдзель ні каў накі ру юць у ад-

па вед ны бок.

Іма вер на, з'я віц ца асоб нае 

па мяш кан не для пра вя дзен ня 

му зей ных за ня ткаў для школь-

ні каў — бо гэ тая па слу га над-

звы чай па пу ляр ная.

Ад крыц ця но вай экс па зі цыі 

мож на ча каць мі ні мум праз 

2-3 га ды. Ад нак ра бо ты пла-

ну юць пра во дзіць па сту по ва, 

та му цал кам му зей за чы няц ца 

не бу дзе.

З'ЯЎ ЛЕН НЕ ГО РА ДА...
«Ад ным з каш тоў ных экс-

па на таў з'яў ля ец ца знак Лу-

кі на, — рас па вя дае Але на 

Быч ко. — Гэ ты знак вы да ваў-

ся ў га ды Пер шай су свет най 

вай ны ў го нар пер ша га стрэ лу па 

Бас фо ры. Та кіх зна каў па ўсім све-

це за ха ва ла ся ўся го ча ты ры. Адзін 

з іх — у ба ра на віц кім му зеі. Гэ та 

ра ры тэт, уні каль ны прад мет. Ад-

нак, на жаль, не вя до ма, ка му ён 

на ле жаў».

У гэ тай жа за ле апа вя да ец ца 

пра тое, як з'я віў ся го рад Ба ра на ві-

чы. Част ка экс па зі цыі пры све ча на 

гэ та му пе ры я ду. На се ле ны пункт 

уз нік най перш як чы гу нач ная стан-

цыя ў ліс та па дзе 1871 го да. І вось 

ме на ві та з ма ле неч кай стан цыі 

Мас коў ска-Брэсц кай чы гун кі (ця-

пер чы гу нач ны вак зал Ба ра на ві чы-

Цэнт раль ныя) раз ві ла ся спа чат ку 

мяс тэч ка Ба ра на ві чы-Раз ва до ва, 

на зва нае так у го нар свай го засна-

валь ні ка Іва на Раз ва доў ска га і яго 

сям'і. По тым, ужо пас ля Пер шай 

су свет най вай ны, Ба ра на ві чы ста-

лі го ра дам.

«Ба ра на ві чы ады гры ва лі знач-

ную ро лю ад са ма га па чат ку 

засна ван ня стан цыі, — тлу ма чыць 

му зей шчы ца. — Гэ та быў да во лі 

буй ны чы гу нач ны пункт. Ад сюль 

мож на бы ло да ехаць у роз ныя ба-

кі — і ў Брэст, і ў Маск ву, і ў Віль ню, 

і ў Коў на, і ў Бе ла сток. У па чат ку 

ХХ ста год дзя тут ужо пра жы ва ла 

ка ля 30 ты сяч ча ла век. Гэ та бы-

ло вель мі буй ное мяс тэч ка — па 

коль кас ці на сель ніц тва яно зай-

ма ла чац вёр тае мес ца ў Мін скай 

гу бер ні пас ля Мін ска, Баб руй ска, 

Пін ска. Але ўсё-та кі гэ та бы ло 

толь кі мяс тэч ка. Пе рад па чат кам 

Пер шай су свет най вай ны ра бі лі ся 

спро бы пе ра вес ці яго ў лік га ра-

доў. Спа чат ку ка за лі, што не ўсе 

да ку мен ты са бра ныя. А пас ля па-

ча ла ся вай на. Тут ужо бы ло не да 

па пя ро вых спраў».

У га ды Пер шай су свет най 

вай ны Ба ра на ві чы ады гра лі да-

во лі важ ную ро лю. У пер шы год 

вай ны, з 1914-га да 1915-га, тут 

раз мя шча ла ся стаў ка вяр хоў на га 

га лоў на ка ман ду ю ча га бе ла рус кай 

ар міі. Сю ды дзе сяць ра зоў пры яз-

джаў цар Мі ка лай ІІ. Пас ля та го 

як у 1915 го дзе тут уста ля ва ла ся 

гер ман ская аку па цыя, у тым жа 

бу дын ку, дзе сён ня зна хо дзіц ца 

края знаў чы му зей, раз мяс ціў-

ся штаб гер ман скай ар міі. Сю ды 

так са ма пры яз джа ла ка ман да ван-

не, у тым лі ку апош ні кай зер Віль-

гельм ІІ. То-бок і для ад на го, і для 

дру го га ва ро жа га бо ку Ба ра на ві-

чы ады гра лі да во лі знач ную ро лю. 

Толь кі ў па чат ку 1919 го да скон чы-

ла ся гер ман ская аку па цыя — пас-

ля гэ та га амаль ад ра зу, у лю тым 

1919 го да, Ба ра на ві чы на рэш це 

атры ма лі ста тус го ра да.

Мір нае жыц цё пра цяг ва ла ся 

не так доў га. У 1919—1920 га дах 

бы ла са вец ка-поль ская вай на. 

Го рад дзе сяць ра зоў пе ра хо дзіў 

ад ад на го бо ку да ін ша га. І толь-

кі ў 1921 го дзе на рэш це атры маў 

ней кую ста біль насць — увай шоў 

у склад Поль шчы. З 1921-га да 

1939-га ён з'яў ляў ся го ра дам Дру-

гой Рэ чы Па спа лі тай. Тут бу да ва-

лі ся роз ныя рэ лі гій ныя ўста но вы, 

бы ла ўзве дзе на «чы ноў ніц кая ка-

ло нія», раз мя шча лі ся па мяш кан ні 

для ра бо ты. Да рэ чы, па бу до вы, 

якія за ха ва лі ся з та го ча су да на-

шых дзён, на сён няш ні дзень з'яў-

ля юц ца пом ні ка мі ар хі тэк ту ры.

БУДЫНКІ 
З «ЧЫНОЎНІЦКАЙ 
КАЛОНІІ»

Сён няш няя ву лі ца Са вец кая 

(учас так ад мос та да пло шчы Ле-

ні на — бы лая ву лі ца Ма ры ін ская) 

за хоў вае не каль кі бу дын каў па-

чат ку ХХ ста год дзя. У ад ным з 

іх, бы лым до ме Брэг ма на (вя до-

ма га ганд ля ра), ка лісь ці зна хо дзі-

ла ся яго кра ма, а сён ня — аку рат 

края знаў чы му зей. У до ме на-

супраць — рэ ста ран. За ха ваў ся 

ко ліш ні кі на тэ атр «Эдэм». Су час-

ны бар «Пра він цыя» раз мя шча-

ец ца ў бу дын ку па чат ку ХХ ста-

год дзя. Бу ды нак ка ле джа лёг кай 

пра мыс ло вас ці — так са ма та го ж 

ча су, але мае пе ра бу да ва ны вы-

гляд. Га рад ская друкарня ста іць 

на тым мес цы, дзе раз мя шчаў ся 

дом Шлай не ра, які быў вя до мым 

ула даль ні кам ткац кай фаб ры кі, 

а так са ма ства рыў даб ра чын нае 

па жар нае та ва рыст ва.

У ня даў на ад ра ман та ва ным ста-

рым бу дын ку раз мяс ці лі ся кра ма 

«Тры ца ны» і пі цэ рыя «Да мі нас». 

У даў нія ча сы ў ім так са ма бы ла 

ка вяр ня.

«Да во лі шмат па бу доў 20—

30-х га доў ХХ ста год дзя ёсць у 

цэнт ры го ра да — ва кол пло шчы 

Ле ні на і ву лі цы Ле ні на, — ка жа 

Але на Быч ко. — Гэ та бу дын кі з 

той са май «чы ноў ніц кай ка ло ніі». 

Там ся лі лі ся лю дзі, якія пра ца ва лі ў 

бан ках, на по шце, — зай ма лі важ-

ныя на той час мес цы. Для іх бу да-

ва лі ты па выя двух па вяр хо выя да-

мы. У ад ным з іх ця пер зна хо дзіц ца 

рэ дак цыя га зе ты «Наш край». У ін-

шым — ка вяр ня «Джа за вая ка ва». 

Яшчэ ў ад ным, па буль ва ры Хей-

на ла, — дзі ця чы са док».

Вар та зга даць і пра па жар ную 

ка лан чу — у су час ным го ра дзе 

яна мес ціц ца ка ля вак за ла Ба-

ра на ві чы-Па лес кія. Там жа, ка ля 

вак за ла, ёсць не каль кі бу дын каў 

па чат ку ХХ ста год дзя — адзін з 

іх пус туе, а дру гі вы куп ле ны лі та-

раль на ме сяц та му. Што ў ім бу дзе, 

па ка жа час.

У го ра дзе працуе чы гу нач ны 

му зей — іх уся го два ў Бе ла ру-

сі, яшчэ адзін зна хо дзіц ца 

ў Брэс це, кры ху боль шы 

па ме рам. Ёсць у Ба ра-

на ві чах і дзве рэ лі гій ныя 

па бу до вы 20-х га доў мі-

ну ла га ста год дзя. Гэ та 

Кры жаў зві жан скі кас цёл 

па ву лі цы Куй бы ша ва, а 

так са ма Свя та-Па кроў скі 

са бор па той жа ву лі цы. 

У апош нім вар та звяр нуць 

ува гу на ўні каль ныя ма заі-

кі, ство ра ныя ў май стэр ні 

Фра ло ва.

«Усё ас тат няе ў го ра дзе 

бу да ва ла ся пас ля за кан-

чэн ня Дру гой су свет най 

вай ны — ка мусь ці так са ма 

здас ца ці ка вым, а ў ін шых 

не вы клі ча ін та рэ су», — 

рэ зю муе спе цы я ліст.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та аў та ра.

г. Ба ра на ві чы.

Ванд роў ныя на тат кіВанд роў ныя на тат кі

СЯ РЭБ РА НАЯ СУ МАЧ КА ШЛЯХ ЦЯН КІ!
Што яшчэ мож на ўба чыць у Ба ра на ві чах?


