
4 АБ'ЕКТЫЎ 19 красавіка 2018 г.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Каб цал кам ад чуць энер ге ты ку 

го ра да, трэ ба па бы ваць на ту тэй-

шым Мсці слаў скім фэс це, а по тым 

вяр нуц ца ін шым ра зам. І не мае 

зна чэн ня, якая гэ та бу дзе па ра го-

да. Я, на прык лад, вы бра ла па ча так 

вяс ны. Ка лі ва кол яшчэ шэ ра, сум на 

і не над та ўтуль на. Але ка лі ду ша 

шу кае пры год і хо чац ца па мя няць 

аб ста ноў ку, трэ ба ехаць. Я ад ра-

зу ж па ста ві ла мэ ту на рэш це ўваж-

лі ва вы ву чыць ка лек цыю мяс цо ва-

га гіс то ры ка-ар хеа ла гіч на га му зея, 

да ве дац ца, як вы гля дае ў буд ны 

дзень Зам ка вая га ра з яе драў ля-

ны мі па бу до ва мі, на ве даць Кар ме-

ліц кі кас цёл Ус пен ня Бо жай ма ці, 

ста ра даў нія пра ва слаў ныя хра мы 

з іх цу да твор ны мі аб ра за мі. Доб ра 

яшчэ, што ўсе гэ тыя сла ву тас ці зна-

хо дзяц ца, лі чы, у ад ным мес цы — 

у цэнт раль най част цы го ра да. Але 

для ча ла ве ка, які пры е дзе сю ды 

ўпер шы ню, усё ж та кі доб ра бу дзе 

тры маць пад ру кой кар ту Мсці сла-

ва. На жаль, у ту тэй шых кра мах я 

яе не знай шла. Та му раю ад ра зу, 

як толь кі пры бу дзе це на аў та стан-

цыю, сфа та гра фа ваць пла ні роў ку 

го ра да, што раз ме шча на на стэн-

дзе. Дзя куй тым, хто зда га даў ся 

гэ та зра біць. Да рэ чы, та кі прык лад 

мож на браць ін шым на ўзбра ен не. 

Асаб лі ва ка лі го рад ма лень кі і, як 

ка жуць мяс цо выя жы ха ры, там ня-

ма ча го па гля дзець.

ГІС ТО РЫЯ 
Ў ЭКС ПА НА ТАХ

Да ро гу да гіс то ры ка-ар хеа ла-

гіч на га му зея ў Мсці сла ве знай сці 

прос та, у край нім вы пад ку яе вам 

пад ка жа лю бы га ра джа нін. Па ня-

дзе лак — не са мы пры дат ны дзень 

для ак тыў на га на вед ван ня му зея, 

хоць ад мі ніст ра цыя пра цуе. І ка лі 

я з'я ві ла ся на па ро зе, мя не з за да-

валь нен нем пры ня лі. Мож на бы ло 

сэ ка но міць на эк скур сіі і са ма стой-

на па ха дзіць па за лах, але ж гэ та 

не ці ка ва. Тым больш што 2 руб лі 

40 ка пе ек — не та кія вя лі кія гро шы. 

Га лоў ны за ха валь нік Юлія Ха раль-

цо ва — са ма, да рэ чы, ура джэн ка 

гэ та га го ра да — цэ лую га дзі ну з за-

хап лен нем рас каз ва ла пра мі ну лае 

і су час нае Мсці сла ва. Пер шае ўпа-

мі нан не пра яго ад но сіц ца да 1135 

го да, але го рад іс на ваў і ра ней, 

ка жа яна. Яго за сна ваў Рас ці слаў 

Мсці сла ва віч — унук Ула дзі мі ра Ма-

на ма ха — і на зваў у го нар свай го 

баць кі Мсці сла ва Вя лі ка-

га. Сын кня зя Рас ці сла ва 

Ра ман да лу чыў го рад да 

Сма лен ска га княст ва, а 

пры яго ўну ку той за вая-

ваў вя лі кі лі тоў скі князь 

Аль герд Ге дзі мі на віч і пе-

ра даў свай му сы ну Луг-

ве нію. Мсці слаў быў на 

мя жы ВКЛ з Ра сій скай 

ім пе ры яй і яго па ста ян-

на імк ну лі ся за ва я ваць. 

Та му ў му зей най экс па-

зі цыі шмат зброі, па чы-

на ю чы ад на ка неч ні каў 

коп' яў і стрэл і за кан чва-

ю чы але бар да мі, ба я вы мі 

сякерамі і яд ра мі.

Це раз ра ку Віх ру, на 

пра вым бе ра зе якой зна-

хо дзіў ся ста ра жыт ны го-

рад, пра хо дзіў зна ка мі ты 

ганд лё вы шлях з ва ра гаў 

у грэ кі. У му зеі ёсць ці-

ка вая ка лек цыя ну міз-

ма ты кі і на ват скарб. Ён 

быў зной дзе ны ў 90-я 

га ды мі ну ла га ста год дзя 

мяс цо вым жы ха ром і пе-

ра да дзе ны му зею. Гэ та 

со лі ды і гро шы ча соў ВКЛ і Рэ чы 

Па спа лі тай.

ДЗЕ ВЫ КЛА ДА ЛІ 
КО ЛАС І ГА РЭЦ КІ

Мсці слаў на огул заў сё ды быў 

пра грэ сіў ным го ра дам. Шмат яго 

ўра джэн цаў ста лі вя до мы мі на 

ўвесь свет. Жы ха ры га на рац ца 

сва ім сла ву тым зем ля ком Пят ром 

Мсці слаў цам. Тым са мым, які ра зам 

з Іва нам Фё да ра вым на дру ка ваў у 

Маск ве пер шую кні гу на рус кай 

мо ве «Апост ал». Мсці слаў — адзін 

з ня мно гіх рай цэнт раў, дзе пе рад 

рай вы кан ка мам за мест пом ні-

ка пра ва ды ру рэ ва лю цыі ста іць 

скульп ту ра пер ша дру ка ру. У му зеі 

ёсць зроб ле ны пад даў ні ну дру-

кар скі ста нок ХVІ ста год дзя, і тут 

да зва ля юць ту рыс там ад чуць ся бе 

Пят ром Мсці слаў цам — зра біць на 

па мяць ад бі так на па пе ры.

У го ра дзе іс на ва лі жа но чая і 

муж чын ская гім на зіі. У 20-я га ды 

мі ну ла га ста год дзя ў муж чын скай 

гім на зіі раз мя шчаў ся пе да га гіч ны 

тэх ні кум, дзе вы кла да лі Якуб Ко лас 

і Мак сім Га рэц кі. За раз бу ды нак за-

чы не ны па пры чы не яго ава рый на га 

ста ну. Пе рад за крыц цём тут раз мя-

шча ла ся 1-я га рад ская шко ла.

Да рэ чы, ах вот ныя мо гуць здзейс-

ніць ванд роў ку не толь кі па му зеі, 

але і па го ра дзе. І да ве дац ца яшчэ 

шмат ча го ка рыс на га пра ту тэй шыя 

аб' ек ты. Тан ней гэ та зра біць у скла-

дзе гру пы, але не ад мо вяць на ват 

ад на му ча ла век. Каш туе эк скур сія 

9 руб лёў. За ад но бу дзе на го да аца-

ніць па ме ры та го ня шчас ця, якое 

ад бы ло ся не так даў но з ад ным з 

най пры га жэй шых бу дын каў го ра-

да — кас цё лам езу іц ка га ка ле гі у ма. 

Аб ры ну ла ся ад на з яго сцен, і за раз 

ідзе збор гро шай, каб вы ра та ваць 

гэ ты ўні каль ны пом нік даў ні ны. Пла-

ну ец ца, што част ка срод каў ад аб-

лас но га су бот ні ка бу дзе на кі ра ва на 

ме на ві та на яго ад наў лен не.

А яшчэ, ка лі бу дзе маг чы масць, 

аба вяз ко ва на ве дай це са бор Аляк-

санд ра Не ўска га. Там зна хо дзяц ца 

част кі мо шчаў гэ та га свя то га і Мат-

ро ны Мас коў скай. А яшчэ там ёсць 

іко на Рас ці сла ва — за сна валь ні ка 

Мсці сла ва. Ён быў да лу ча ны да лі-

ку свя тых як мі ра тво рац. За час яго 

праў лен ня не бы ло ні вод най вай ны, 

што ў Ся рэд ня веч чы лі чы ла ся вя-

лі кай рэд кас цю. І яшчэ вель мі ці-

ка вая ака ліч насць. У са бо ры ёсць 

цу да твор ная іко на Івер скай Бо жай 

Ма ці. Там рас ка за лі, што яе быц цам 

па да ра ваў хра му апош ні рус кі цар 

Мі ка лай ІІ.

МУ ЗЕЙ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З ЛЕС ВІ ЦЫ

Вы ву чаць гіс то рыю ў Мсці сла ве 

мож на па гіс та рыч ных ма люн ках, 

якія зра бі лі на бе тон най ага ро джы 

сва ёй уста но вы вы ха ван цы Мсці-

слаў ска га дзяр жаў на га бу даў ні ча га 

ка ле джа. Апошні, да рэ чы, за слу гоў-

вае, каб пра яго рас ка заць асоб на. 

Па чу ла ад мяс цо вых, што там зна-

хо дзіц ца ўні каль ны му зей. Не спа-

дзя ва ла ся, што мя не пры муць, але 

пай шла. І мя не, ту рыст ку, не толь кі 

пры ня лі, але на ват пра вя лі эк скур-

сію. Экс па на таў у му зеі так шмат, 

што сё ле та тут збі ра юц ца ад крыць 

яшчэ ад ну за лу.

У вы то каў му зея ста яў гіс то рык 

Ула дзі мір Шы лян коў, яго спра ву 

пра цяг ну лі вы клад чы кі 

Ган на і Ба рыс Пан ця ле-

е вы. Сам бу ды нак, дзе 

раз ме шча ны экс па зі цыі, 

ад но сіц ца да пер шай па-

ло вы ХІХ ста год дзя. На-

ват лес ві ца, якая вя дзе 

на дру гі па верх, ары гі-

наль ная. І пры ступ кі, і 

по руч ні — ме та ліч ныя. 

Не ка то рыя ба ля сі ны ад 

ча су прый шлі ў не пры-

дат насць, і та ле на ві тыя 

на ву чэн цы пад кі раў ніц-

твам май стра Аляк санд-

ра Па по ва зра бі лі но выя. 

Заўважыць роз ні цу не-

маг чы ма. Хоць ста ра даў-

нія бы лі лі тыя, а но выя — 

зва ра ны. Ка лі ўба чы це 

на ад ной з цэнт раль ных 

ву ліц фі гу ры ры ца раў, ве-

дай це — гэ та спра ва рук 

Аляк санд ра Паў ла ві ча. 

Яго ме та ліч ныя скульп-

ту ры мож на су стрэць і ў 

ін шых ку точ ках го ра да.

А му зей раю на ве даць 

усім. Акра мя вель мі ці ка-

вай за лы па гіс то рыі гэ-

тай на ву чаль най уста но вы, тут ёсць 

яшчэ вя лі кая ка лек цыя прад ме таў 

бы ту мсці слаў ска га краю. І рэ чы 

су стра ка юц ца па-са праўд на му ўні-

каль ныя.

У СЭР ЦЫ МСЦІ СЛА ВА
Зам ка вая га ра — гэ та тое са мае 

мес ца, дзе па чы на ла ся жыц цё слаў-

на га го ра да. Дзя ку ю чы ма гі лёў скім 

ар хе о ла гам сён ня лю бы ах вот ны 

мо жа па гля дзець тут част ку бру ку 

ХІ—ХІІ ста год дзяў і зна ход кі, якія 

бы лі зроб ле ныя пад час рас ко пак. 

Усё гэ та раз ме шча на пад да хам, каб 

на двор'е не са пса ва ла ўні каль ны 

ка ва ла чак даў ні ны. Тым, хто збі ра-

ец ца гэ та ўба чыць, трэ ба звяр тац ца 

ў гіс то ры ка-ар хеа ла гіч ны му зей. Бо 

рас коп, як і ве жа-да нжон зна хо дзяц-

ца на за мку. Але мож на прос та па-

гу ляць па тэ ры то рыі. З ве рас ня па 

кра са вік ува ход на Зам ка вую га ру 

ад кры ты з 10 га дзін ра ні цы да 17.00. 

У лет ні час — да 22.00. З га ры мож-

на спус ціц ца да сак раль най свя ты ні 

го ра да — ка галь на га ка ло дзе жа. 

Вель мі пры го жае на мо ле нае мес ца. 

Тут б'юць чыс тыя, як сля за, кры ні-

цы і ёсць маг чы масць аку нуц ца ў 

ку пель. Час у та кіх умо вах ля ціць 

не пры кмет на. Не па спе ла агля нуц-

ца, як брамы зам ка вай крэ пас ці ўжо 

за чы ні лі ся. Прый шло ся вяр тац ца ў 

го рад ін шым шля хам. Але тым, хто 

не ве дае мяс цо васці, трэ ба ўсё ж 

та кі піль на са чыць за га дзін ні кам.

ЦЭН НІК ВАНД РОЎ КІ
Тое, што Мсці слаў пры ваб ны 

для ту рыс таў, — гэ та без умоў на. 

Пры вя лі кім жа дан ні сю ды мож на 

да брац ца без праб лем. З Ма гі лё-

ва ў буд ны дзень з аў та вак за ла 

кур сі руе не каль кі маршрутаў. Чы-

гун кі ў Мсці сла ве, на жаль, ня ма. 

Бліж ні на се ле ны пункт, да яко га 

мож на да брац ца на цяг ні ку, — аг-

ра га ра док Хо да сы, ад яко га ка ля 

20 кі ла мет раў да Мсці сла ва. На афі-

цый ным сай це рай вы кан ка ма ёсць 

тэ ле фо ны ту тэй шай гас ці ні цы з ад-

най мен най наз вай «Мсці слаў». Яна 

зна хо дзіц ца ў цэнт ры го ра да. За 

ад на мес ны ну мар мне прый шло ся 

ад даць 21 ру бель. Шчы ра ка жу чы, 

свае леп шыя ча сы гас ці ні ца ба чы ла 

даў но, та му ві да воч на мае па трэ бу 

ў ра мон це.

Ця пер што да ты чыц ца хар ча ван-

ня. У го ра дзе ёсць сім па тыч ныя ка-

вяр ні, але сціп лы пе ра кус там мо жа 

каш та ваць ка ля 5 руб лёў. У рэ ста-

ра не «Віх ра» на ват атры ма ла ся па-

сне даць тан ней. Пор цыя буль бя ных 

ала дак, на прык лад, каш та ва ла ка-

ля 2 руб лёў, што на ват тан ней, чым 

у ка вяр ні.

Бы ло вя лі кае жа дан не з'ез дзіць 

у Пус тын скі ма нас тыр, што за 10 кі-

ла мет раў ад го ра да. Але, на жаль, 

з аў та стан цыі ту ды аў то бу сы не хо-

дзяць — не рэн та бель ны марш рут. 

Мож на ска рыс тац ца так сі, але толь-

кі ў адзін бок да ро га абы дзец ца ў 

10 руб лёў. І столь кі ж на зад. Ёсць 

маг чы масць да ехаць на аў то бу се 

да Ма лой Ба га цькаў кі, ра дзі мы на-

ша га сла ву та га пісь мен ні ка Мак сі-

ма Га рэц ка га. Але, каб на ве даць 

мяс цо вы му зей, трэ ба спа чат ку да-

мо віц ца са спе цы я ліс та мі ра ён на га 

гіс то ры ка-ар хі тэк тур на га му зея. Не 

па шка ду е це.

Пэў ную су му вы дат ка ва ла на 

су ве ні ры. Вель мі раю на ве даць ту-

тэй шы Дом ра мёст ваў, да ро гу ў які 

пад ка жа лю бы жы хар. Вы бар там 

са праў ды вя лі кі, шмат су ве ні раў з 

бе ла рус кай сім во лі кай. Аса біс та я 

ку пі ла са бе та лер ку з вы явай Кар-

ме ліц ка га кас цё ла за 6 руб лёў. Па-

ве сі ла на сця ну і лю бу ю ся. Да ча-

го ж пры го жа!

Ванд ра ва ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

АД ЧУЦЬ СЯ БЕ ПЕР ША ДРУ КА РОМ... Кас міч ныя Кас міч ныя   
па дзеіпа дзеі

ЁН ПРА ЛЯ ЦЕЎ 
ПО БАЧ...

Аст ра но мы за ўва жы лі 
буй ны астэ ро ід, 
які раз мі нуў ся 
з Зям лёй уся го 
за 21 га дзі ну 

да маг чы май су стрэ чы
Як па ве дам ляе пар тал 

sрасе.соm, у ня дзе лю 

мі ма Зям лі пра ля цеў 

да во лі буй ны астэ ро ід 

па ме рам з фут боль нае 

по ле. Са мае ці ка вае ў 

гэ тай на ві не тое, што 

аст ра но мы NАSА, якія 

пра цу юць у аб сер ва то-

рыі ў Ары зо не, вы яві лі 

гэ ты астэ ро ід уся го 

толь кі за не каль кі га-

дзін да та го, як ён пра-

ля цеў мі ма на шай пла-

не ты, што чар го вы раз 

свед чыць на ка рысць 

не аб ход нас ці раз віц ця 

на шых сіс тэм пла не-

тар най бяс пе кі.

Праз уся го 21 га дзі ну з 

мо ман ту вы яў лен ня астэ ро ід 

2018 GЕ3 на блі зіў ся на вель-

мі дыс кам форт ную (пры нам-

сі, з псі ха ла гіч на га пунк ту 

гле джан ня) ад лег ласць ад 

на шай пла не ты. З хут ка сцю 

пры бліз на 106 000 кі ла мет-

раў за га дзі ну кас міч ная 

глы ба пра не сла ся на ад лег-

лас ці, роў най па ло ве дыс-

тан цыі па між Зям лёй і Ме ся-

цам. Па зям ных мер ках гэ та, 

вя до ма, не так ураж вае, ад-

нак па кас міч ных... На пэў-

на, у мо мант на зі ран ня за 

ім па спі нах аст ра но маў не 

раз пра бег ха ла док, асаб-

лі ва ка лі ўлі чыць па ме ры 

гэ та га аб' ек та. Яны больш 

па хо дзяць на па ме ры вя ліз-

на га су пер мар ке та. Па па-

пя рэд ніх пад лі ках, шы ры ня 

яго мо жа скла даць ад 65 да 

100 мет раў, гэ та зна чыць ён 

пры клад на ў 3,6 ра за боль-

шы за аб' ект, што вы бух нуў 

над сі бір скай тай гой у 1908 

го дзе.

Цал кам не скла да на ўя-

віць, якія на ступ ствы нас 

ча ка лі б, ка лі б астэ ро ід гэ-

ты «вы ра шыў» змя ніць на-

пра мак і на кі ра вац ца прос та 

да Зям лі. Ка лі б упаў GЕ3 

на Зям лю, гэ та вы клі ка ла б 

не гла баль ныя, але рэ гі я-

наль ныя раз бу рэн ні. Цал-

кам маг чы ма, што аб' ект 

част ко ва раз ва ліў ся б пры 

ўва хо дзе ў ат мас фе ру. Тым 

не менш гэ та да во лі буй ны 

астэ ро ід. Ён чар го вы раз 

пра дэ ман стра ваў, што на-

ват вя лі кія кас міч ныя ка мя ні 

мо гуць здзіў ляць сва ім не ча-

ка ным з'яў лен нем. Скла да-

насць вы яў лен ня астэ ро і даў 

у пер шую чар гу звя за на з 

іх па ме ра мі і ніз кім аль бе да 

(ад бі валь най асаб лі вас цю). 

Акра мя та го, яны ру ха юц ца 

вель мі хут ка, та му да во лі 

скла да на іх ад са чыць.

Сяр гей КУР КАЧ



Ры ца ры, зроб ле ныя ру ка мі са праўд на га май стра Аляк санд ра ПА ПО ВА.

У му зеі ка ле джа.


