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Пачатак на 1-й стар.)

Пад час ра бот, ка лі зды-

маў ся верх ні пласт гле бы 

ў бу ду чым кат ла ва не, бы лі 

зной дзе ны рэ чы, якія вы клі-

ка юць вя лі кую ці ка васць, — 

у пер шую чар гу іх коль касць. 

Ад на спра ва знай сці ад ну-

дзве пад ко вы, а ка лі лік ідзе 

на не каль кі дзя сят каў, то гэ та 

са праў ды ўраж вае, — усе яны 

ля жа лі ў ад ным мес цы. По бач 

зна хо дзі лі ся прад ме ты по бы-

ту жы ха роў Мін ска ХІХ — па-

чат ку ХХ ста год дзя, тое, чым 

яны ка рыс та лі ся ў сва іх да-

мах. Гэ та чы гун кі, віл кі, іншыя 

пры ла ды, на прык лад ся ке ры. 

Та кім чы нам, мы вы яві лі цэ лы 

комп лекс зна хо дак, якія, спа-

дзя ю ся, да па мо гуць ад крыць 

яшчэ ад ну ста рон ку бы та во га 

жыц ця жы ха роў ста лі цы.

Вар та ад зна чыць, што гэ-

та тэ ры то рыя ў ХVІ—ХVІІ ста-

год дзях бы ла ці ка вая для жы-

ха роў Мін ска, бо зна хо дзіц ца 

на ўзгор ку, пры мы кае да та го 

мес ца, ад яко га па чаў ся го-

рад, да За мчы шча і Свіс ла чы. 

Ка лі ўлі чыць гэ та «вы со кае» 

мес ца раз мя шчэн не ў пой-

мах Ня мі гі і Свіс ла чы, зям-

ля бы ла вель мі пры дат най 

для за ся лен ня. Па чы на ю чы 

з тых ча соў гэ та тэ ры то рыя 

пла на мер на асвой ва ла ся. 

У паз ней шыя ча сы ні жэй шыя 

на плас та ван ні, пры бу до вы 

па сту по ва зно сі лі ся. У вы-

ні ку атры маў ся свай го ро ду 

шмат слой ны гіс та рыч ны «пі-

рог» з роз на га дру зу і ке ра-

міч ных аб лом каў, які ня се для 

нас важ ную ін фар ма цыю.

«Мо жа быць, 
паз ней па ба чым 
сля ды куз ні»

З упэў не нас цю ка заць, 

што мы ад шу ка лі ме на ві та 

куз ню, па куль не мо жам. Бо 

рас кры лі толь кі част ку бу даў-

ні ча га кат ла ва на. Мо жа быць, 

паз ней мы і па ба чым ней кія 

сля ды, але па куль іх не фік су-

ем: у куз ні па він ны быць спе-

цы фіч ныя пры ста са ван ні.

Ві да воч на, што ча ла век, 

які збі раў усе тыя зной дзе ныя 

на мі рэ чы, ра біў гэ та ці то для 

та го, каб вы ка рыс таць по тым 

для вы ра бу ней кай но вай ме-

та ліч най рэ чы, ці са праў ды 

сам быў ка ва лём ці кімсь ці 

з яго ася род дзя. Трэ ба па мя-

таць, што Ніж ні за мак у Мін-

ску — гэ та буй ное ганд лё вае 

мес ца, дзе ад бы ваў ся кру га-

зва рот лю дзей і тых жа ко ней: 

штось ці куп ля ла ся, штось ці 

трэ ба бы ло пра да ваць. 

Ніж ні ры нак у свой час зна-

хо дзіў ся на мес цы Мінскага 

за мчы шча, з яко га ў сваю 

чар гу па чаў ся го рад над Свіс-

лач чу. Ар хеа ло гія па цвер дзі-

ла, што гіс та рыч ны Мінск па-

чы наў ся на ра цэ Мен цы, дзе 

бы ло га ра дзі шча (20 кі ла мет-

раў ад су час на га цэнт ра, ра-

ён аў та рын ку «Ма лі наў ка»). 

А ўжо пас ля біт вы на Ня мі зе 

ад быў ся пе ра нос га ра дзі шча 

з Мен кі на Свіс лач.

«Імі пад коў ва лі 
«цяж ка во заў»

Гэ тыя пад ко вы роз на га 

па ме ру. Та му мы пла ну ем 

пра кан суль та вац ца з раз вод-

чы ка мі ко ней. Бо ёсць вель мі 

вя лі ка га па ме ру — хут чэй за 

ўсё, імі пад коў ва лі «цяж ка-

во заў», якіх вы ка рыс тоў ва лі 

для пе ра воз кі гру заў. Ёсць 

пад ко вы знач на мен шыя, 

тан чэй шыя. Важ ная раз мо-

ва пра тое, што ўяў ляў са бой 

кон скі та бун, якія па ро ды бы-

лі, для ча го вы ка рыс тоў ва лі-

ся. Ка лі ака жац ца, што бы лі, 

на прык лад, і вер ха выя ко ні, 

гэ та бу дзе свед чыць пра пэў-

ны са цы яль ны па дзел у гра-

мад стве.

Бы ло б доб ра пра вес ці і 

ме та ла гра фіч ны ана ліз, які 

да зво ліў бы нам зра зу мець, 

яко га кштал ту ме тал вы ка-

рыс тоў ваў ся для вы ра бу гэ-

тых пад коў. Ка лі мяс цо выя 

ру ды, з ай чын ных тэ ры то рый, 

гэ та бу дзе свед чыць толь кі 

пра рэ гі я наль ныя ста сун кі. 

Ка лі ж па ба чым, што вы ка-

рыс тоў ваў ся ме тал больш 

вы со кіх га тун каў, паўста не 

пы тан не, ад куль ён трапляў 

на на шы зем лі?

Тое ж са мае да ты чыц ца 

ся кер: фор ма іх ля за да па-

ма гае зра зу мець, для ча го 

яны вы ка рыс тоў ва лі ся, на-

прык лад, слу жы лі для апра-

цоў кі дрэ ва ці для рас ся кан ня 

мя са — з гэ та га ж ро бім вы-

сно ву, хто мог імі ка рыс тац-

ца. Та кая ці ка вая са цы яль ная 

ін фар ма цыя. Зной дзе на і не-

каль кі зам коў — на клад ныя 

і на вяс ныя (пер шыя маг лі 

вы ка рыс тоў вац ца толь кі для 

жы лых па бу доў, а дру гія так-

са ма і для гас па дар чых).

У бу ду чым част ку экспа на-

таў, ве ра год на, мож на бу дзе 

па ба чыць у экс па зі цыі Ін сты-

ту та гіс то рыі (каб на ве даць 

яе, трэ ба за піс вац ца). Яшчэ 

част ку вы ста вяць у Му зеі гіс-

то рыі го ра да Мін ска.

«Сяб роў ства 
са скан ды на ва мі»

Ка лі ка заць уво гу ле пра ці-

ка выя зна ход кі, зроб ле ныя ў 

ста лі цы, шмат хто ве дае, што 

бы ло ад шу ка на на дзі ва ма ла 

ўпры го жан няў з каш тоў на га 

ме та лу.

Хтось ці мо жа пры га даць 

уні каль ны ў сва ім ро дзе за-

ла ты бран за лет, зной дзе ны 

ў па ха ван ні на тэ ры то рыі 

царк вы. Ён мае ана ло гіі са 

скан ды наў скім ма тэ ры я лам, 

з Гот лан дам, што да зва-

ляе яго да та ваць пры бліз на 

ХІІ—ХІ ІІ ста год дзя мі. Ці ка ва 

тое, што за звы чай пры ня та 

да та ваць на шы ста сун кі са 

Скан ды на ві яй ІХ—ХІ ста год-

дзя мі, эпо хай ві кін гаў. А гэ та 

рэч мае да чы нен не да скан-

ды наў ска га ма тэ ры я лу, але 

да ту ец ца паз ней шым ча сам. 

Та кі факт аб вяр гае ра ней шыя 

ўяў лен ні аб спы нен ні сяб роў-

ства са скан ды на ва мі — яно 

прос та пе рай шло на но вы 

ўзро вень.

Бран за лет мае да чы нен не 

да царк вы, бо зной дзе ны по-

бач. У та кіх мес цах звы чай на 

ха ва лі лю дзей, якія ме лі вы-

со кі са цы яль ны ста тус. Яго 

ўла даль ні цай бы ла дзяў чы на 

ці жан чы на (зна ход ка бы ла 

зроб ле на ў 1948 го дзе, ка лі 

ант ра по ла гі яшчэ з цяж кас цю 

вы зна ча лі ўзрост ча ла ве ка). 

Гэ та быў ці то дар, ці то на-

бы так, які свед чыць так са ма 

і пра са цы яль ную іе рар хію, і 

пра тое, што прад стаў ні кі вы-

шэй ша га са слоўя пра цяг ва лі 

ка му ні ка ваць са скан ды на-

ва мі.

Тое ж мож на ска заць пра 

лю бую рэч, зной дзе ную ар-

хе о ла га мі, — мы ад ра зу па-

чы на ем уяў ляць, яко му ча ла-

ве ку яна маг ла на ле жаць і з 

якой мэ тай ён яе вы ка рыс-

тоў ваў...»
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Са лім ЗА РАФ ШОН ФАР — 

та джык скі пе ра клад чык 

бе ла рус кай паэ зіі. 

У Ду шан бэ пад рых та ва ны 

да дру ку ў яго 

пе ра ўва саб лен ні збор нік 

вер шаў кла сі ка бе ла рус кай 

на цы я наль най паэ зіі 

Мак сі ма Баг да но ві ча.

За зір нуў шы ў бія біб лі яг ра фіч ны слоў-

нік «Бе ла рус кія пісь мен ні кі», у ар ты ку ле, 

пры све ча ным Мак сі му Баг да но ві чу, вы 

звер не це ўва гу на тое, што за ХХ ста-

год дзе не так і шмат пе ра кла даў на ша га 

кла сі ка бы ло здзейс не на на мо вы ін шых 

на ро даў све ту. Ка неш не ж, прай шло 

многа га доў з таго пад су моў ван ня. Але, 

пэў на, не так і шмат да да ло ся. Вый шлі 

но выя кні гі на рус кай, укра ін скай мо вах. 

Да яна Ла за рэ віч зу сім ня даў на вы да ла 

свой пе ра клад «Вян ка» на серб скую. З'я-

ві лі ся пе ра кла ды Мак сі ма Баг да но ві ча на 

ча чэн скую (пе ра клад чык — Адам Ахма-

ту ка еў). На дру ка ва ны но выя пе ра кла ды 

на турк мен скую — у пе ра ўва саб лен ні 

Ахме та Кур бан ня пе са ва. Ар ты кул пра 

Баг да но ві ча вый шаў у Кі таі — праў да, 

у ча со пі се з наз вай «Рус кая лі та ра ту ра і 

мас тац тва». Да пе ра кла даў Баг да но ві ча 

спры чы ні лі ся і пе ра клад чы кі не ка то рых 

на ро даў Ра сіі. Стварэнне ад мыс ло вай 

пад бор кі пе ра кла даў вер ша «Я ха цеў бы 

спат кац ца з Ва мі на ву лі цы...» бы ло ар-

га ні за ва на па раў наль на ня даў на рэ дак-

цы яй ча со пі са «Ма ла досць» (да рэ чы, на 

сай це «Звяз ды» ёсць за піс дэк ла ма цыі 

гэ та га тво ра на мо вах, на якія ён пе ра кла-

дзе ны, — мож на за зір нуць і па слу хаць у 

лю бы мо мант).

У Ду шан бэ рых ту ец ца да вы дан ня і 

кні га вер шаў Мак сі ма Баг да но ві ча ў пе-

ра кла дзе на та джык скую мо ву. Спры яе 

яе вы ха ду ў свет доб ры сяб ра бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, бе ла рус кай куль ту ры — член 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ато Хам дам. 

З пе ра клад чы кам Мак сі ма Баг да но ві ча на 

та джык скую Са лі мам За раф шон фа рам 

нам да вя ло ся па гу та рыць пра не ка то ры 

во пыт яго пра цы над пе ра ства рэн нем 

паэ зіі бе ла рус ка га кла сі ка.

— Са лім, пра ца над пер шай та джык-

скай кні гай Мак сі ма Баг да но ві ча за вер-

ша на. Якія са мыя га лоў ныя ўра жан ні 

ад яе, якія вы сно вы вы зра бі лі з гэ тай 

ра бо ты, якой, на коль кі я ве даю, зай ма-

лі ся до сыць пра цяг лы ад рэ зак ча су?

— Кні га атры ма ла ся не вя лі кая, па-

коль кі я пе ра клаў 40 вер шаў Мак сі-

ма Баг да но ві ча. Я вы браў тыя, якія, на

мой пры ват ны по гляд, най бо лей поў на 

ад люст роў ва юць усю кра су баг да но ві чаў-

скай паэ зіі. Ха ця пе ра чы таў, лі чы, усё ім 

як паэ там на пі са нае. Праў да, і ас тат нія 

тво ры, над пе ра кла дам якіх я не пра ца-

ваў, мне вель мі па да ба юц ца. Але не ха чу 

пра яў ляць па спеш лі васць. І спа дзя ю ся, 

што з ча сам да гэ тай пра цы вяр ну ся. Па-

вер це, лі та раль на пры пе ра кла дзе кож-

на га вер ша мя не свід ра ва ла ад на дум ка, 

ад но гор кае шка да ван не: ну ча му так ра-

на пай шоў з жыц ця та кі ге ні яль ны па эт, 

твор ца, вер шы яко га, упэў не ны, бу дуць 

жыць ста год дзя мі. Су ця ша ла мя не толь кі 

тое, што бе ла рус кі кла сік пі саў пра тое, 

што ча ла век жы ве не веч на. І што вар-

та ўмець у ад но ім гнен не пра жыць век. 

І Баг да но віч здо леў так пра жыць. І яго 

вер шы пра цяг ва юць яго ка рот кае фі зіч-

нае жыц цё.

— З кім у на цы я наль най та джык скай 

паэ зіі вы па раў на лі б Баг да но ві ча?

— Ка рот кі па лёт Мак сі ма Баг да но ві ча 

ў та джык скай лі та ра ту ры на гад вае мне 

на ша га Пай ра ва Су лай ма ні, які так са ма 

до сыць ма ла дым ча ла ве кам па кі нуў гэ ты 

свет. Лі рыч насць і за ду шэў насць — га лоў-

ныя якас ці паэ зіі Баг да но ві ча. І ў твор час-

ці Пай ра ва Су лай ма ні лі ры ка вы со ка га 

га рэн ня так са ма зай мае важ нае мес ца.

— Як вы лі чы це, на коль кі па доб-

ныя пе ра клад чыц кія пра ек ты, асоб ныя 

пуб лі ка цыі пе ра кла даў паэ зіі ў пе ры-

я дыч ным дру ку з'яў ля юц ца важ ны мі 

для та джык ска га чы та ча? І ўво гу ле ці 

ўзба га чае пе ра клад чыц кая пра ца на-

цы я наль ную лі та ра ту ру?

— І пра ек ты важ ныя. І пе ра клад асоб-

ных вер шаў, ка лі гэ та са праўд ная паэ зія, 

пуб лі ка цыя та кіх тво раў — усё гэ та пры-

хіль на ўспры ма ец ца ша ра го вым чы та чом. 

Усё гэ та не прос та па шы рае кру га гляд, 

а да во дзіць вы сно ву, што ба га ты мас тац-

кі, лі та ра тур ны свет ці ка вы сва ім шмат-

аб ліч чам, што ва кол нас іс нуе проць ма 

зо рак пер шай ве лі чы ні, ве дан не пра 

ад крыц ці якіх ро біць нас ба га цей шы мі. 

Пе ра клад вер шаў кож на га паэ та-кла сі-

ка — гэ та ад крыц цё но вых ад мет нас цяў 

не толь кі ў пэў най на цы я наль най лі та ра-

ту ры, але і пе ра да ча ад на го з фраг мен таў 

агуль най кар ці ны су свет най лі та ра ту ры. 

Пры цяг нуць чы та ча да гэ тых ад мет нас-

цяў, рас ка заць ім на род най мо ве пра 

но выя, не вя до мыя да гэ туль ім ёны, па шы-

рыць да ля гля ды чы тац кіх уяў лен няў, да-

па маг чы чы та чу стаць бо лей ча ла веч ным, 

бо лей пры го жым, бо лей ра зум ным — у 

гэ тым га лоў ная мі сія пе ра клад чы ка паэ-

зіі.

— Ка го з су час ных бе ла рус кіх паэ-

таў вы чы та лі? Ці ха це лі б па спра ба-

ваць пе ра клас ці на та джык скую мо ву 

су час ную бе ла рус кую паэ зію?

— Мне зда ец ца, што я ня бла га ве даю 

бе ла рус кую паэ зію. Мо та му і ўзяў ся за 

пе ра клад Мак сі ма Баг да но ві ча, што мае 

ўяў лен ні, ра ней шыя чы тац кія ўра жан ні ад 

зна ём ства з бе ла рус кім сло вам да да лі 

мне ад ва гі. Чы таў тво ры Ула дзі мі ра Ма-

ру ка, Люд мі лы Руб леў скай, Мі ко лы Мят-

ліц ка га, Але ся Ба да ка, Ва лян ці на Лук шы, 

Паў ла Ва раб' ё ва, Мі ха ся Баш ла ко ва, Мі-

ха ся Па зня ко ва і шмат ка го яшчэ. Да рэ-

чы, у нас у Ду шан бэ ў 2009 го дзе па ба-

чы ла свет ан та ло гія су час най бе ла рус кай 

лі та ра ту ры «Вя чэр няе вог ні шча». Га на ру-

ся, што да пад рых тоў кі гэ та га вы дан ня 

спры чы ніў ся і я — пе ра клаў тво ры Вік та ра 

Гар дзея, На ву ма Галь пя ро ві ча, Ана то ля 

Зэ ка ва, Зміт ра ка Ма ро за ва, Але ся Жы гу-

но ва. А ў та джык скай га зе це «Ада бі ят ва 

сань ят» («Лі та ра ту ра і мас тац тва») вый-

шла пад бор ка з ча ты рох вер шаў Вік та ра 

Шні па ў ма ім пе ра кла дзе.

Вяр та ю чы ся да тэ мы ўжо вы да дзе най 

на та джык скай мо ве ан та ло гіі, мяр кую, 

што 288 ста ро нак (а столь кі мае кні га 

«Вя чэр няе вог ні шча») — зу сім ма ла, каб 

прад ста віць вя лі кую бе ла рус кую лі та ра-

ту ру, каб па ка заць яе ва ўсіх пра явах. 

Мо жа быць, прый дзе час, ка лі та джык-

скія вы даў цы звер нуц ца да тэ мы вы дан-

ня ан та ло гіі бе ла рус кай лі та ра ту ры, дзе 

зной дзец ца мес ца і кла сі кам, і су час ні-

кам. З за да валь нен нем спры чы ню ся да 

та кой пра цы як пе ра клад чык. І ка неш не 

ж, не за бу ду ся пра Мак сі ма Баг да но ві ча. 

Ха чу па дзя ка ваць за пад трым ку ў пра цы 

над пе ра кла да мі Ато Хам да му. Гэ ты ча-

ла век, гэ ты пісь мен нік з'яў ля ец ца ў нас 

у Ду шан бэ паў на моц ным прад стаў ні ком 

бе ла рус кай лі та ра ту ры. Ён іні цы я ваў мно-

гія твор чыя пра ек ты, па спры яў вы дан ню 

ў Та джы кі ста не кніг цэ ла га шэ ра гу бе ла-

рус кіх пісь мен ні каў.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА



Су гуч чаСу гуч ча  

ВЕЧ НАСЦЬ 
ІМ ГНЕН НЯЎ 
ДОЎ ЖЫЦЬ 
ПАЭ ЗІЯ

«Но вая ста рон ка 
 бы та во га 

жыц ця ста лі цы»


