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Ці ка ва, што пад ста вай 

для яго ства рэн ня ста ла 

пе ра да ча дзяр жа ве ка-

лек цыі яе збі раль ні кам 

Ан то нам Ра фа і ла ві чам 

Бра доў скім. Ба дай, уні-

каль ны вы па дак у гіс-

то рыі му зей най спра вы 

рэс пуб лі кі.

МЕ ДА ЛІ, МІ НЕ РА ЛЫ, 
ВЕ Е РЫ...

Ан тон Ра фа і ла віч на ра дзіў-

ся ў бед най мя шчан скай сям'і ў 

Но ва аляк санд раў ску (за раз — 

За ра сай, Літ ва). Ён са ма стой на 

вы ву чаў роз ныя дыс цып лі ны: 

геа ло гію, геа дэз ію, мі не ра ло-

гію, бія ло гію, па ле ан та ло гію, 

кас ма гра фію, ар хі тэк ту ру, фар-

ты фі ка цыю, ар хеа ло гію, ну міз-

ма ты ку, ге раль ды ку.

У 1893 го дзе ў якас ці бу-

даў ні ча га тэх ні ка і чар цёж ні ка 

Бра доў скі быў пе ра ве дзе ны ў 

Віль ню, у Акру го вае ва ен на-ін-

жы нер нае ўпраў лен не. Пра фе-

сій ная дзей насць і, ве ра год на, 

шы ро кае ко ла зна ём стваў, 

спры я лі па паў нен ню збо ру. Іх 

ка лек цы я нер раз мяс ціў у двух 

па ко ях сва ёй ква тэ ры. Пры ват-

ны збор атры маў наз ву «Му зей 

ста ра жыт на сцяў і мас тац кай 

пра мыс ло вас ці».

У 1915 го дзе ра зам з су пра-

цоў ні ка мі ін жы нер на га ўпраў-

лен ня Бра доў скі эва ку і ра ваў ся 

ў Ві цебск. Узяў, ка неш не ж, і 

свой збор.

У скла дзе най у 1920 го дзе 

спра ва зда чы аб ра бо це му зея 

Бра доў скі пры во дзіць пе ра лік 

40 ка лек цый: тут кур ган ныя 

ар тэ фак ты, мі не ра лы, ве е ры, 

зва ноч кі, га дзін ні кі, ку рыль ныя 

труб кі, зброя, кар ці ны...

Са май шмат лі кай і каш тоў-

най бы ла ка лек цыя ну міз ма ты-

кі: ма не ты Ста ра жыт най Грэ-

цыі, Ры ма, Ус хо ду, Ра сіі, Поль-

шчы і ін шых кра ін. А так са ма 

ме да лі, ор дэ ны ды ін шыя зна кі 

ад роз нен ня.

ДЫК КОЛЬ КІ ГА ДОЎ 
МУ ЗЕЮ?

Да рэ чы, у не ка то рых СМІ 

з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што па 

сут нас ці пра віль на бы ло б свят-

ка ваць 150-ю га да ві ну. У му-

зей най уста но ве рас тлу ма чы-

лі, што 150 га доў та му пры ня лі 

ра шэн не ства рыць му зей пры 

Ві цеб скім гу берн скім ста тыс-

тыч ным ка мі тэ це. Але ж ка лек-

цыя за хоў ва ла ся ў кар дон най 

ка роб цы ў гра шо вым сей фе. 

Не га во ра чы пра тое, што му-

зей на га бу дын ка, су пра цоў ні-

каў та ды не бы ло.

Як рас тлу ма чыў на мес нік 

ды рэк та ра па на ву ко вай ра-

бо це Ві цеб ска га аб лас но га 

края знаў ча га му зея Ва ле-

рый ШЫ ША НАЎ, афі цый на 

ў наш час аб лас ны музей, а 

ў 1918 го дзе Ві цеб скі гу берн-

скі, за сна ва ны 12 ліс та па да 

1918 го да.

— Гу берн скі ад дзел на род-

най аду ка цыі даў зго ду на пры-

няц це ка лек цыі Ан то на Бра доў-

ска га і вы даў за гад № 3407 аб 

ства рэн ні на яе асно ве гу берн-

ска га му зея і пры зна чэн ні за-

гад чы кам са мо га ка лек цы я-

не ра. Му зей быў ад кры ты для 

на вед ван ня ў маі 1919 го да ў 

ад ным з па мяш кан няў бы лой 

ду хоў най се мі на рыі, — рас ка-

заў су раз моў нік.

Ра шэн нем СНК БССР ад 

4 ліс та па да 1924 го да ві цеб-

ска му му зею быў пе ра да дзе ны 

бу ды нак га рад ской ра ту шы, які 

му зей зай мае да гэ та га ча су. 

У тым жа го дзе му зей атры маў 

ста тус ад дзя лен ня Бел дзярж-

му зея ў Ві цеб ску. І ад па вед-

на — дзяр жаў нае фі нан са ван-

не з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. 

У склад увай шлі ка лек цыі бы-

ло га му зея Ві цеб скай ву чо най 

ар хіў най ка мі сіі, бы ло га цар-

коў на-ар хеа ла гіч на га му зея, 

пры ват на га му зея В. П. Фе да-

ро ві ча.

ПЕ РА ДА ВА ЛІ ЭКС ПА НА ТЫ 
АР ХЕ О ЛА ГІ

У га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны фон ды бы лі эва ку і ра-

ва ны ў Са ра таў. Пас ля вы зва-

лен ня Ві цеб ска, 4 ве рас ня 1944 

го да СНК БССР за цвер дзіў па-

ста но ву Ві цеб ска га аб лас но га 

са ве та дэ пу та таў аб уз наў лен ні 

дзей нас ці Ві цеб ска га дзяр жаў-

на га гіс та рыч на га му зея.

— На пра ця гу дру гой па-

ло вы 1950-х га доў у ста цы я-

нар най экс па зі цыі Ві цеб ска га 

аб лас но га края знаў ча га му зея 

бы лі раз дзе лы: пры ро ды, да са-

вец ка га пе ры я ду, са вец ка га ча-

су (1917—1945 га ды), раз дзел 

пас ля ва ен на га са цы я ліс тыч на-

га бу даў ніц тва, — пра цяг вае 

Ва ле рый Шы ша наў.

У 1960-м быў ад кры ты мас-

тац кі ад дзел. За той жа час з'я-

ві лі ся тры фі лі ялы Ві цеб ска га 

му зея: бы лая тур ма СД у Ві-

цеб ску, экс па зі цыі, пры све ча-

ныя пад поль най гру пе «Юныя 

мсці ўцы» — у га рад скім па сёл-

ку Обаль Шу мі лін ска га ра ё на і 

ге не ра лу Л. М. Да ва та ру — ва 

Уле Бе шан ко віц ка га ра ё на.

У 1976 го дзе па ча лі ся ра бо-

ты па пад рых тоў цы рэ стаў ра-

цыі га лоў на га бу дын ка му зея, 

сім ва ла аб лас но га цэнт ра — 

ра ту шы. У су вя зі з гэ тым до-

ступ пуб лі кі да ста цы я нар най 

экс па зі цыі быў аб ме жа ва ны, 

а не ўза ба ве ўво гу ле спы не ны. 

Асноў ную ўва гу пад час пра вя-

дзен ня рэ стаў ра цый ных ра бот, 

якія за цяг ну лі ся на дзе сяць га-

доў, су пра цоў ні кі аб лас но га 

му зея звяр ну лі на кам плек та-

ван не фон да ва га збо ру і ства-

рэн не вы ста вак.

Для па паў нен ня фон даў на-

ладж ва лі ся комп лекс ныя экс-

пе ды цыі, пад час якіх бы лі са-

бра ны пры ла ды пра цы і по бы ту 

ся лян, узо ры дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва, ма тэ ры я-

лы па гіс то рыі пар ты зан ска га 

ру ху, кал гас на га бу даў ніц тва, 

ін дуст ры я лі за цыі.

Пе ра да ва лі ў фон ды і зна ход-

кі, зроб ле ныя пад час ар хеа ла-

гіч ных да сле да-

ван няў Верх ня га 

і Ніж ня га зам каў 

Ві цеб ска.

У Ві цеб ску 

рас коп кі пра во-

дзі лі ся ў 1970—

1980-я га ды. У 

му зей пе рад алі 

каш тоў ныя ка-

лек цыі ке ра мі-

кі, вы ра баў з 

ме та лу, кос ці, 

ску ры, дрэ ва. 

У тым лі ку пад-

вес кі, за ла ты пярс цё нак, вы ра-

за ныя з кос ці аб ра зок, крыж, 

шах мат ныя фі гур кі і мно гае 

ін шае, — удак лад няе на мес нік 

ды рэк та ра.

МА НЕТ КА... ПУШ КІ НА!
У ве рас ні 2016 го да ад бы-

ло ся ад крыц цё но ва га фі лі яла 

Ві цеб ска га аб лас но га края знаў-

ча га му зея — Му зея гіс то рыі 

пры ват на га ка лек цы я на ван ня. 

Ён раз мяс ціў ся ў гіс та рыч ным 

бу дын ку кан ца ХІХ ста год дзя — 

бы лой элект ра стан цыі, якая вы-

пра цоў ва ла элект рыч насць для 

пер ша га ў Бе ла ру сі трам вая.

— Ства рэн не но вай экс па-

зі цыі бы ло аб грун та ва на тым, 

што ме на ві та ў гэ тым го ра дзе 

больш за сто га доў та му пра-

ца ва ла пле я да ка лек цы я не раў, 

края знаў цаў, на ву коў цаў, чые 

пры ват ныя збо ры ляг лі ў асно ву 

пер шых му зе яў Ві цеб ска. Но вы 

му зей з'яў ля ец ца пе ра ем ні кам 

Му зея пры ват ных ка лек цый, які 

быў ство ра ны ў 1993 го дзе на 

асно ве пры ват на га збо ру Іва на 

Галь ке ві ча.

Ад на з прад стаў ле ных у экс-

па зі цыі ма нет мае пры го жую ле-

ген ду і та му з'яў ля ец ца асаб лі ва 

каш тоў най, хоць гэ та звы чай-

ная мед ная ма не та — 2 ка пей-

кі 1811 го да. Па ле ген дзе, гэ тая 

ма не та на ле жа ла Аляк санд ру 

Сяр ге е ві чу Пуш кі ну. Як жа яна 

тра пі ла ў ка лек цыю Галь ке ві ча?

Пра гэ та ва ўспа мі нах рас-

каз ваў сам ка лек цы я нер: 

«У быт насць сваю ў Пско ве 

Пуш кін зай шоў да шаў ца Та-

па рко ва ад ра ман та ваць аб цас 

пра ва га ча ра ві ка. За пра цу ён 

за пла ціў мед ны мі ма не та мі. Ве-

да ю чы Пуш кі на, прос ты рус кі 

ча ла век асоб на за ха ваў да ра гія 

для яго ма не ты. Не каль кі штук 

ён раз даў сва ім сяб рам на па-

мяць пра Пуш кі на, дзве ма не ты 

па кі нуў свай му ўну ку Яў гра фію 

Апа на са ві чу Та па рко ву. Апош ні 

ад ну з іх па да рыў у 1915 го дзе 

свай му на чаль ні ку, ма ла до му 

ін жы не ру Ра гоў ска му, які жыў 

у яго на ква тэ ры.

Ра гоў скі, пра чы таў шы ар ты-

кул «Хат ні му зей» пра ка лек цыя -

не ра Галь ке ві ча, апуб лі ка ва ны ў 

ча со пі се «Ого нек» у 1958 го дзе, 

да слаў Іва ну Да ні ла ві чу гэ тую 

ма не ту з ліс том, які скон чыў на-

ступ ны мі рад ка мі: «За хоў вай-

це гэ тую ма не ту, як за хоў ва лі 

яе Та па рко вы ка ля ста га доў, 

і 42 га ды за хоў ваў яе я. Гэ тая 

ма не та — да ра гая рэ лік вія і па-

мяць аб вя лі кім Пуш кі не».

І ЎНІ КАЛЬ НАЯ 
БЕ РАС ЦЯ НАЯ ГРА МА ТА
У фон дах му зея ка ля 217 ты-

сяч адзі нак за хоў ван ня.

Экс па ну ец ца кры ху больш 

за 20 ты сяч. І звя за на гэ та з 

аб ме жа ва нас цю экс па зі цый-

ных пло шчаў, ад сут нас цю 

па ста ян ных экс па зі цый, якія 

рас кры ва юць на прык лад, гу-

берн скі, са вец кі пе ры яд. Але 

мно гія з прад ме таў мож на вы-

стаў ляць толь кі аб ме жа ва ны 

час, па коль кі не маг чы ма за-

бяс пе чыць іх за ха ва насць: гэ та 

гра фі ка, фа та гра фіі, ру ка пі сы і 

гэ так да лей.

— Якія экс па на ты са мыя ўні-

каль ныя? — ці каў лю ся ў су раз-

моў ні ка.

— Скла да на ад ка заць на гэ-

тае пы тан не, па коль кі ў фон дах 

му зея шмат уні каль ных прад-

ме таў, і як ка за лі даў ней «у 

сва ім ро дзе». Гэ та і ка лек цыі 

тка ні ны — прад ме ты ся лян ска-

га і мя шчан ска га кас цю ма ХІХ 

ста год дзя; на бой ныя дош кі дру-

гой па ло вы ХІХ ста год дзя; уні-

каль ная ну міз ма тыч ная ка лек-

цыя — у тым лі ку 14 «яфім каў з 

пры кме тай» еў ра пей скіх та ле-

раў з над ча кан ка мі Мас коў ска-

га ма нет на га два ра (1655 год), 

якіх уся го вя до ма кры ху больш 

за 2000 эк зэмп ля раў.

Ся род ін ша га ў му зеі за хоў-

ва юц ца прад ме ты, звя за ныя 

з мно гі мі вы дат ны мі людзь мі 

ХІХ—ХХ ста год дзяў. На прык-

лад, ліс ты Яна Бар шчэў ска-

га, ар хіў вя до ма га ві цеб ска га 

гіс то ры ка Аляк сея Са пу но ва, 

ка лек цыя жы ва пі су ХІХ — па-

чат ку ХХ ста год дзя.

Го нар му зей ных ра бот ні-

каў — уні каль ны да гэ та га ча су 

для Бе ла ру сі прад мет — бе рас-

ця ная гра ма та, якая зной дзе на 

ў Ві цеб ску ў 1959 го дзе.

Уста но ва куль ту ры, па чы на-

ю чы з 1992 го да, удзель ні чае ў 

ар га ні за цыі вы ста вач най пра-

гра мы ў межах Між на род на га 

фес ты ва лю мас тац тваў «Сла-

вян скі ба зар у Ві цеб ску». За 

апош нія га ды най больш знач-

ны мі бы лі вы стаў кі з роз ных 

му зе яў і пры ват ных ка лек цый: 

вы стаў ка ран ніх ра бот Мар ка 

Ша га ла, тво раў Саль ва до ра 

Да лі і Па бла Пі ка са і ін шыя...

У му зеі што год бы вае больш 

за 150 ты сяч на вед валь ні каў, 

пра во дзіц ца больш за 100 вы-

ста вак, ка ля 2000 эк скур сій.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВЕ КА ВЫ ЮБІ ЛЕЙВЕ КА ВЫ ЮБІ ЛЕЙ
ВІ ЦЕБ СКА МУ АБ ЛАС НО МУ КРАЯ ЗНАЎ ЧА МУ МУ ЗЕЮ 
СПОЎ НІ ЛА СЯ 100 ГА ДОЎ

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

КА ЛІ ВЫ КІД ВАЦЬ 
ЁЛ КУ?

«Тра ды цый на свят ку ем Но вы год і Ка ля ды з 
упры го жа най жы вой ёл кай. А ка лі трэ ба вы-
но сіць на ва год нюю пры га жу ню з ха ты?» — 
пы та ец ца Ан ге лі на Н. з Асі по віч.

На роў ні з ін шы мі ат ры бу та мі тра ды цый ных 

аб ра да вых прак тык — адзен нем, роз ны мі сім ва-

ліч ны мі рэ ча мі, стра ва мі, ма гіч ным сло вам або 

пес няй, рас лі ны і дрэ вы, якія бы лі ўклю ча ны ў 

кан тэкст аб ра даў, утва ра лі свое асаб лі вую «хат-

нюю кар ту гас па ды ні», ка лян дар ны год якой час 

ад ча су мес ціў ся ў по ку це. Тут бы лі га лін кі вяр бы, 

асве ча ныя ў Верб ні цу, га лін кі клё на і бя ро зы, 

які мі ўпры гож ва лі ха ту на Сё му ху, свя та ян скія 

па ля выя квет кі і тра вы, са бра ныя на Ку пал ле, 

яб лы кі, арэ хі, мак да лу ча лі ся да гэ та га шэ ра гу 

пас ля Спа са, пла ды і га лін кі ка лі ны, ра бі ны — на 

Рас тво і Ус пен не Ба га ро дзі цы і інш.

У струк ту ры бе ла рус ка га тра ды цый на га ка-

лен да ра па ча так Но ва га го да звя за ны з свят-

ка ван нем Ка ля даў. Сім во лі ка гэ та га свя та ад-

на ча со ва ме ла два па чат кі: про ва ды ста ро га і 

су стрэ чу но ва га ка лян дар на га го да. Ад ным з 

ас но ва твор ных зна каў свят ка ван ня кас міч на га 

вяр тан ня «на кру гі свае» і пры род на га ад люст-

ра ван ня гэ тай бяс кон цай цык ліч нас ці, а так са ма 

аб ра да вай фік са цыі «пе ра хо ду» з ад на го ста-

ну ў ін шы ста ла ел ка — веч на зя лё нае хвой нае 

дрэ ва.

У больш ран няй тра ды цыі сла вя не су стра ка лі 

но вы год з пры хо дам доў га ча ка на га цяп ла — 

вяс ной. І ад ным з га лоў ных ат ры бу таў у аб ра-

да вых дзе ян нях свят ка ван ня «про ва даў зі мы» і 

«су стрэ чы вяс ны» так са ма бы ла ел ка. У Лель-

чыц кім ра ё не Го мель скай воб лас ці мы бы лі 

свед ка мі дзвюх свя точ ных па дзей. 15 лю та га ў 

вёсцы Но вае Па лес се свят ка ва лі Грам ні цы. Па 

ста ра даў няй тра ды цыі ў гэ ты дзень тут ла дзяць 

Про ва ды зі мы. На скры жа ван ні дзвюх ву ліц жан-

чы ны ва дзі лі ка ра го ды, а за тым па ча лі ўпры гож-

ваць не вя лі кую ёлач ку. Яна пе ра да ва ла ся з рук 

у ру кі, і кож ная з удзель ніц пры ма цоў ва ла да 

га лі нак свае стуж кі і квет кі. Кан чат ко вай мэ тай 

свя точ на га шэс ця жан чын стаў аб роч ны крыж, 

які зна хо дзіў ся ў ся рэ дзі не вёс кі на скры жа ван-

нях. Да яго і пры вя за лі аб ра да вае дрэў ца.

У цэнт ры па дзей Гу кан ня вяс ны, якія раз горт-

ва лі ся ў вёсцы То неж та го ж ра ё на, апы ну лі ся два 

ат ры бу ты: пу дзі ла Зі мы (зроб ле нае з са ло мы і 

пры бра нае ў адзен не жан чы ны) і вяр ша лі на ел кі. 

Дзяў ча ты пе рад шлюб на га ўзрос ту ўпры го жы лі 

дрэў ца роз на ка ля ро вы мі па пя ро вы мі стуж ка мі, 

квет ка мі і «пе чы вам»: фі гур ка мі ка зы, ка ро вы, 

мядз ве дзя, зай ца і пту шак. Пас ля ры ту аль на га 

аб хо ду вёс кі ўдзель ні кі шэс ця на кі ра ва лі ся за 

ва ко лі цу. На па гор ку ста яў-уз вы шаў ся шмат-

вя ко вы дуб. «А ця пер, Анд ру ша, лезь на ду ба 

і пры ма цуй там на шу ёлач ку, ту ды, блі жэй да 

со ней ка, каб хут чэй вяс на прый шла, пту шач кі 

пры ля це лі і нам цёп ла бы ло!» — ска за ла ад на 

з жан чын, і хлап чук па чынаў пры ма цоў ваць аб-

ра да вае «дрэў ца» да вяр ша лі ны сак раль на га 

дрэ ва. По бач з ду бам раз вя лі вог ні шча, у якім 

пас ля пра цяг ла га ва джэн ня ка ра го даў спа лі лі 

пу дзі ла зі мы... Удзель ні кі свя та апа вяс ці лі свет 

пра тое, што зі ма са сту пі ла мес ца чар го ва му 

аб наў лен ню пры ро ды.

«Жыц цё», або пе ры яд іс на ван ня та го ці ін ша-

га ат ры бу та, заў сё ды вы зна ча ла ся рэг ла мен там 

аб ра да вай прак ты кі: на прык лад, га лін кі вяр бы 

бу дуць спа ле ны ў су бо ту на пя рэ дад ні чар го вай 

Верб ні цы. Тое ж са мае да ты чы ла ся і на ва год няй 

ёл кі. Па ча так пе ра хо ду на но вы га да вы цыкл ад-

бы ва ец ца ўве ча ры з 24 на 25 снеж ня (ме на ві та ў 

гэ ту ноч у пры ро дзе ад бы ва ец ца па ва рот сон ца 

на но вы жыц цё вы круг), та му і ёл ку лепш за ўсё 

пры нес ці ў ха ту ўве ча ры 24 снеж ня, а вы нес ці яе 

з ха ты вар та пас ля за вяр шэн ня Ка ля даў (у за-

леж нас ці ад та го, да якой хрыс ці ян скай кан фе сіі 

вы ся бе ад но сі це). На га да ем, бе ла ру сы-ка та лі кі 

свят ку юць Ка ля ды з 24 снежня па 5—6 студзеня, 

пра ва слаў ныя бе ла ру сы з 6 да 20—21 сту дзе ня), 

аба вяз ко ва да за хо ду сон ца, каб усю тую ад моў-

ную энер гію, якую яна «ўваб ра ла» ў ся бе за гэ ты 

двух тыд нё вы пе ра ход ны час, не «пе ра нес ці» ў 

но вы год зям но га іс на ван ня.

Да рэ чы, паў сюд на бы ло пры ня та не вя лі кія 

га лін кі ел кі, якія збі ра лі пас ля Ва дох ры шча ў хра-

ме або ка ля па лон кі, нес ці да моў. Лі чы ла ся, ка лі 

па клас ці та кую га лін ку ў по кут або пад дах, ха та 

і ін шыя гас па дар чыя па бу до вы абы дзе ўра ган і 

на валь ні ца: «Каб хлеў ві ху рай не зне сла».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
Да сы лай це свае пы тан ні аб ка ра нях 

і пры ста са ва нас ці 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 і аб ра даў на паш то вы або элект рон ны 
ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае».

Аддзел этнаграфіі.


