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Ма гіль ны Мі ка лай 
Ва сіль е віч — асо ба ў ко ле 
ка лек цы я не раў Мін ска, 
Бе ла ру сі вя до мая. Пік 
яго сла вы прый шоў ся на 
70–80-я мі ну ла га ста год дзя. 
Та ды, праў да, да лё ка не ўсе 
і спе цы я ліс ты ве да лі, што 
ўяў ляе са бой яго пры ват ны 
збор. Кі ра ва лі ся ў раз мо вах 
бо лей чут ка мі. У тым лі ку 
і та кі мі, што, маў ляў, ёсць 
у ка лек цыі Ма гіль на га та кія 
ра ры тэ ты, якіх ва ўсіх му зе ях 
БССР днём з аг нём не 
зной дзеш.

А мы вы ра шы лі да ве дац ца пра 
ка лек цыі Мі ка лая Ва сіль е ві ча і ха-
ця б кры шач ку пра яго лёс, што на-
зы ва ец ца, з пер шых вус наў. Ды і 
ад ра зу па пя рэ дзі лі Ма гіль на га, што 
ці ка вім ся яго дум ка мі пра бу ду чы ню 
яго ка лек цый. Усё ж уз рост у на ша га 
ге роя да лё ка не юны… І ця пер, як ні-
ко лі, паў стае пы тан не пра заўт раш ні 
дзень са бра на га за дзе ся ці год дзі за-
хап лен ня гіс то ры яй род най ста рон кі. 
Са праў ды, у ка лек цы я на ван не ўкла-
дзе ны не толь кі час і гро шы, але ж і 
ду ша, і сэр ца.

Ма гіль ны — на шча дак грэ час кіх 
пе ра ся лен цаў ва Укра і ну. У Ма ры у-
па лі і ця пер жы вуць ро дзі чы ле ген-
дар на га мінск ага ка лек цы я не ра. Пе-
рад са май вай ной Мі ка лай за кон чыў 
вай ско вае ву чы лі шча. 22 чэр ве ня 
1941 го да су стрэў у Паў днё вым га-
рад ку по бач з Брэсц кай крэ пас цю. У 
час ад ступ лен ня тра піў у канц ла гер 
на Жы то мір шчы не. Пас ля — уцё кі. 
Да лей шы лёс у га ды ва ен на га лі ха-
лец ця звя за ны з пар ты зан шчы най. 
Быў ка ман дзі рам ды вер сій ных груп 
у Па лес кім пар ты зан скім злу чэн ні. 
Пас ля вай ны — жур на ліст, спар тыў-
ны трэ нер, за гад чык ка фед ры ў ад-
ной з ВНУ, рэ дак тар на тэ ле ба чан-
ні. На пі саў не каль кі кніг па гіс то рыі 
спор ту і Алім пій скіх гуль няў.

Ця пер Мі ка лаю Ва сіль е ві чу — 
даў но за дзе вя нос та… Але жы вы ро-
зум, па чуц цё гу ма ру, энер гіч насць, 
ру ха васць — гэ та і сён няш нія яго 
спа да рож ні кі. А яшчэ да дай це ап-
ты міс тыч ны на строй, ці ка васць да 
па дзей у све це і кра і не. З та кім ча ла-
ве кам ці ка ва па гу та рыць лі та раль на 
на лю бую тэ му.

Ка лі ўва хо дзіш у мін скую ква тэ ру 
Ма гіль на га (а ёсць яшчэ і так зва-
ны ху тар на па меж жы Пу ха віц ка га і 
Мінск ага ра ё наў), склад ва ец ца ўра-
жан не, што трап ля еш у ар хіў ці ў 
біб лі я тэ ку, аль бо які-не будзь му зей. 
Вуз кі ка лі дор за стаў ле ны стэ ла жа мі 
са ста ра даў ні мі кні га мі. Па сло вах 
Ма гіль на га, іх звыш 400 асоб ні каў. 
По руч — вы дан ні па гіс то рыі, ба я вых 
мас тац твах, бе ла рус кай на цы я наль-
най куль ту ры. Ня цяж ка за ўва жыць 

мност ва па пак, у якіх — зноў жа 
па сло вах гас па да ра — мес цяц ца 
роз ныя ма тэ ры я лы па гіс то рыі пар-
ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі. Асоб на 
Мі ка лай Ва сіль е віч вы лу чае сваю 
за ці каў ле насць пад поль ным ру хам 
у Бра гін скім ра ё не. Ёсць і ру ка пі сы 
ня вы да дзе ных кніг. У пры ват нас ці, 
ру ка піс ус па мі наў яго, Ма гіль на га, 
ма ці — два ран кі, вы пуск ні цы Бяс ту-
жаў скіх кур саў у Пе цяр бур гу.

Да рэ чы, і сам наш су раз моў ца 
ад зна чыў ся на «лі та ра тур най ні ве». 
Яшчэ ў 1960-я га ды, што на зы ва-
ец ца, «па све жых сля дах», блі жэй 
да дра ма тыч ных ва ен ных па дзей, 
ім бы ла на пі са на апо весць «Ту гай». 
Пра тое, што ад бы ва ла ся на паў днё-
вым ус хо дзе Бе ла ру сі, на тэ ры то-
рыі су час най Го мель скай воб лас ці ў 
1943 го дзе. У са вец кі час кні гу на дру-
ка ваць не атры ма ла ся. Уваж лі выя 
цэн за ры ад ра зу за ўва жы лі: у тво ры 
не пра гля да ец ца «ге не раль ная лі нія 
пар тыі». А яшчэ бы лі ў тэкс це ма-
ла сім па тыч ныя вод гу кі пра са вец-
ка-фін скую вай ну, якую Са юз фак-
тыч на прай граў. Не стрым лі ваў ся бе 
Ма гіль ны і ў вы каз ван нях ад нос на 
роз ных скла да нас цяў аку па цый на га 
жыц ця. У скарочаным вы гля дзе апо-
весць на дру ка ваў «Нё ман». Пас ля 
яна вый шла асоб най кні гай. І ўсё ж 
Ма гіль ны шка дуе: шмат што бы ло 
вы ра за на і стра ча на і ў гэ тых вы-
дан нях.

Ды вер нем ся да апі сан ня ка-
лек цыі… Уся яна зна хо дзіц ца ў ма-
лень кай ад на па ка ё вай ква тэ ры. Пад 
стол лю быц цам у па лё це — дзі вос-
ныя мі ні я цю ры з са ло мы, іль ну, ла зы 
Тац ця ны Кі зе е вай: па ву кі, птуш кі, 
ар на мен таль ныя ўпры га жэн ні, а 
так са ма спле це ныя з бя рос ты ко-
шы кі, вя рэнь кі. По бач — глі ня ныя і 
ме та ліч ныя гла ды шы, чар кі, куб кі. 
Ку ды ні кі неш во кам — усю ды па лі-
цы і па лі чкі з экс па на та мі. Не вя до ма, 
дзе тут і гас па да ру пры ткнуц ца. Дзе 

яму ха ця б на ноч пры ту лак знай сці? 
Ад каз пры хо дзіць, ка лі по зірк вы хоп-
лі вае тап чан Мі ка лая Ва сіль е ві ча, 
ад га ро джа ны сцен кай ад па коя, які ў 
звы чай най ква тэ ры быў бы за лай.

Гас па дар вы цяг вае тоў сты і па 
ўсім ві даць, што вель мі цяж кі аль-
бом. А што гэ та? Вы свят ля ец ца, 
што ў аль бо ме — га лоў ны го нар ка-
лек цы я не ра: збор ме та ла плас ты кі 
з брон зы і ла ту ні. Аб раз кі, па ход-
ныя склад ні, кры жы кі-эн кал пі ё ны, 
на цель ныя кры жы кі, па чы на ю чы 
з са ма га ста ра жыт на га ага та ва га 
грэ час ка га ма шча ві ка Х ста год дзя, 
унут ры яко га раз мя шча лі ся час цін кі 
свя тых мо шчаў.

Ужо па гэ тым пе ра ка зе нех та за ў-
ва жыць: «Прос та на бор рэ чаў…». 
Не па го дзім ся. Гас па дар сіс тэм на 
ўпа рад ка ваў сваю ка лек цыю. Ру-
ка піс ны том у шэсць сот з не чым 
ста ро нак дроб на га тэкс ту — і ёсць 
апі сан не збо раў. Зна ход кі, на быт кі 
не толь кі апі са ны, ка та ла гі за ва ны, 
але і кла сі фі ка ва ны.

Сёе-тое за ста ло ся і для нас та-
ям ні цай ка лек цыі Ма гіль на га. Нам 
не да вя ло ся за зір нуць у ста ра даў нія 
куф ры, дзе, па сло вах гас па да ра, 
ся род ін шых ткац кіх вы ра баў за-
хоў ва юц ца два ар на ты ХVІІІ — ХІХ 
ста год дзяў: ура чыс тая цар коў ная 
воп рат ка з на шы ты мі фраг мен та мі 
слуц кіх па ясоў.

Мы на ўмыс на не рас пыт ва ем ка-
лек цы я не ра пра яго ўлас ныя пад лі кі, 
коль кі каш туе той ці ін шы прад мет. 
Ды і, мяр ку ем, Ма гіль ны до сыць рэд-
ка сам пра гэ та ду мае. За кож най 
зна ход кай — не толь кі яго пры ват ны 
по шук, а і жа дан не сіс тэм на прад-
ста віць бе ла рус кую ма тэ ры яль ную 
куль ту ру, да па маг чы праз са бра нае 
па ка заць, чым, які мі пе ра ка на ня мі 
жы лі на шы пра шчу ры, што ад бы ва-
ла ся ў мі ну лыя ста год дзі на на шай 
зям лі, у на шым краі.

Пра сы, бяз ме ны, аб ра зы, куф-
ры і ча ма да ны з ткац кі мі вы ра ба мі, 
ста ра даў ні ку хон ны по суд… «Гэ тыя 
прад ме ты на ўрад ці пра да сі на аў к-
цы ё не «Сот біс», — чу юц ца чы есь-
ці су мніў ныя раз ва гі. Дык у чым у 
та кім ра зе соль ка лек цыі Ма гіль на-
га?.. Вось што на гэ ты конт ад каз-
вае сам Мі ка лай Ва сіль е віч: «Мае 
збо ры прад стаў ля юць у асноў ным 
кар ці ну жыц ця бе ла ру саў апош ніх 
двух ста год дзяў. Прад стаў ля юць, 
між ін шым, да стат ко ва шы ро ка і 

шмат пла на ва…». І мы па цвяр джа-
ем: ка лек цы яй та ко га маш та бу, як у 
Ма гіль на га, маг лі б га на рыц ца му зеі 
ў Стро чы цах і ў Ду дут ках (ці, дак-
лад ней, му зей «Ду дут кі» ў ва ко лі цах 
стар жыт най вёс кі Ду дзі чы, на Пу ха-
віч чы не). Сён ня мод на ста ла па ве-
сіць на ле ці шчы на сця не до ма ко ла 
ад ваз ка, па ста віць ста рыя крос ны 
ці па ве сіць на плот па ру-трой ку глі-
ня ных жба ноў. Ад нак, у ад роз нен не 
ад «поп-куль ту ры», ка лек цыя Ма-
гіль на га — га то вы, сфар мі ра ва ны 
му зей, які сва ім на сы чэн нем мог бы 
пры цяг нуць ува гу мно гіх лю дзей, 
улю бё ных у сваю кра і ну, лю дзей, 
якія жа да юць ад крыць неш та но вае 
і да гэ туль не вя до мае. Праз зна ём-
ства са збо ра мі Ма гіль на га мож на 
за зір нуць у тыя ча сі ны, якія мы мо-
жам толь кі ўяў ляць.

…Ка лек цы я нер скі шлях Мі ка лая 
Ва сіль е ві ча быў до сыць ня прос тым. 
На пры кан цы 1970-х ад на з бе ла рус-
кіх рэс пуб лі кан скіх га зет на дру ка-
ва ла ар ты кул «Спы ні це Ма гіль на-
га!». У ві ну ка лек цы я не ру ста ві лі ся 
пад ман прос тых гра ма дзян, у якіх 
ён, маў ляў, зу сім за ка пей кі скуп-
ляе ра ры тэ ты. І та кі ар ты кул быў не 
адзі най хмар кай у лё се збі раль ні ка 
даў ні ны. Не бу дзем уні каць у іх пад-
ра бяз нас ці. Ка лек цы я не ры — лю дзі 
асаб лі выя. Іх па мкнен ні звы чай ны 
ча ла век час цей успры мае за хці-
васць. Тое, што ма ла пры ваб лі вае 
абы ва це ля, зда ец ца ма ла па трэб-
ным у звы чай ным по бы це (ста рыя 
ма не ты, паш то выя мар кі, гарш кі, 
жба ны і ін шыя ар тэ фак ты) — для 
ка лек цы я не ра з'яў ля ец ца прад ме-
там спа та лен ня яго страс ці. Не да-
рэм на не ка то рыя лю дзі лі чаць, што 
ка лек цы я на ван не — не што ін шае, 
як лёг кае псі хіч нае за хвор ван не. З 
дру го га бо ку, ка лі б не пры ват ныя 
ка лек цы я не ры, каб не іх «хва ро ба», 
то хто сфар мі ра ваў бы асно ву ка лек-
цыі На цы я наль на га му зея Поль шчы 
ў Кра ка ве (на га да ем: гэ та быў наш 
зям ляк Карл Чап скі са Стань ка ва)? 
Хто па клаў бы па ча так ну міз ма тыч-
на му ка бі не ту ў Бе ла рус кім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це, ад даў шы ту ды 
ўлас ную ка лек цыю ма нет (а гэ та ж 
быў ка лек цы я нер і ву чо ны, вы дат ны 
пра па ган дыст, гіс то рык ну міз ма ты кі 
Вік тар Раб цэ віч)? Пры кла даў та кіх 
ня ма ла.

— Маё ка лек цы я на ван не, — 
дзе ліц ца сва і мі раз ва га мі Мі ка лай 

Ва сіль е віч, — не ка лі вы рас ла з 
эма цый на га штурш ка. З 1942 го-
да я пар ты за ніў у трох кут ні ку Пры-
пяць — Дняп ро — Сож, уваж лі ва 
на зі раў за по бы там па ле шу коў, лю-
дзей, якія жы лі ся род ба лот. Лю-
дзей, якіх ма ла за кра ну лі на шэс ці 
чу жа зем цаў. І чым бо лей на зі раў за 
па ле шу ка мі, тым бо лей мя не за хап-
ля ла іх куль ту ра, ду шэў ная чыс ці-
ня. Да апош няй хві лі ны жыц ця бу ду 
ўдзяч ны той жан чы не-па ля шуч цы, 
якая за цяг ну ла мя не, па ра не на га, 
з пе ра бі тай на гой, у ха ту, сха ва ла 
на пе чы, на кры ла льном (у вёс цы 
ста яў ня мец кі гар ні зон). Яна не маг-
ла не ра зу мець, што яе ча кае, ка лі 
нем цы зной дуць чыр во на га ка ман-
дзі ра, які ўцёк з ла ге ра. Хі ба та кая 
ры са, што свед чыць пра ад веч нае 
жа дан не бе ла ру саў да па ма гаць 
сва ім бра там, сёст рам у кры тыч-
най сі ту а цыі, не свед чыць пра ве ліч 
на ша га на ро да? І мне, ка лі пры ехаў 
у Мінск у лі пе ні 1944 го да, за ха це-
ла ся не чым ад дзя чыць лю дзям, 
ней кім чы нам за ха ваць фраг мен-
ты ўба ча на га і асэн са ва на га мною 
на род на га жыц ця. А яшчэ ж та ды, 
у пер шыя пас ля ва ен ныя га ды, лю-
дзі, якія вы жы лі, шмат што вы кі-
да лі, яны імк ну лі ся па зба віц ца ад 
ста ро га, тым са мым па зба віц ца ад 
жа хаў бліз ка га ўчо ра. І гэ та так са-
ма бы ло ней кім лейт ма ты вам да 
збі раль ніц тва…

Мі ка лай Ва сіль е віч час туе нас 
гар ба тай. І мы, і ён на хві лі ну змаў-
ка ем. Ма гіль ны рас ка заў пра сы на, 
які за гі нуў у 1960-я, у час служ бы на 
фло це. Больш пра мых спад чын ні каў 
у ка лек цы я не ра ня ма. Як скла дзец-
ца з ча сам лёс ка лек цыі Ма гіль на-
га?.. Збі раль нік даў но за кла по ча ны 
гэ тым. Част ку экс па на таў пе ра даў 
у му зеі Стро чыц, На ва груд ка, Грод-
на, Вя зын кі… Кні гі га то вы ад даць у 
На цы я наль ную біб лі я тэ ку… Спра-
буе вес ці пе ра мо вы з ін шы мі му зей-
шчы ка мі і чы ноў ні ка мі ад куль ту ры. 
Праў да, га ра чай за ці каў ле нас ці да 
пры ват на га му зея Мі ка лая Ма гіль-
на га неш та не за ўваж на. І да рэм на. 
Ка лек цыя мінск ага збі раль ні ка маг-
ла б пры цяг ваць ува гу мно гіх і мно-
гіх ці каў ных да гіс то рыі лю дзей. Мо 
прый дзе час, ка лі лё сам збо раў Ма-
гіль на га заа пя ку ец ца якая-не будзь 
дзяр жаў ная ін сты ту цыя?..

Мак сім ЗА ЗЕР КА, 
Ула дзі мір ЗЯНЬ КО ВІЧ.

ЛЁС
КА ЛЕК ЦЫ Я НЕ РА 

Хто пра гноз пры ду маў гэ ты?Хто пра гноз пры ду маў гэ ты?
Не на двор'е — гор кі смех!Не на двор'е — гор кі смех!
Ні зі мы та бе, ні ле та:Ні зі мы та бе, ні ле та:
Дождж, ту манДождж, ту ман
 ды мок ры снег. ды мок ры снег.

Не па го да б'е у дзве ры,Не па го да б'е у дзве ры,
Але ве даю сак рэт:Але ве даю сак рэт:
Ка лі хо лад на ў ква тэ ры —Ка лі хо лад на ў ква тэ ры —
Вы ха дзі на лёд, па эт!Вы ха дзі на лёд, па эт!

Эх, зі мо вая ры бал ка,Эх, зі мо вая ры бал ка,
Рыф мы звон кія, як лёд!Рыф мы звон кія, як лёд!
Пад ва дой вя дзе ру сал каПад ва дой вя дзе ру сал ка
Шчу па ко вы ка ра год.Шчу па ко вы ка ра год.

Дай це ву ду — бу дзе спра ва,Дай це ву ду — бу дзе спра ва,
Ка лі гэ та не пад ман.Ка лі гэ та не пад ман.
Дождж на ле ва,Дождж на ле ва,
 снег на пра ва — снег на пра ва —
Кро чу хут ка скрозь ту ман.Кро чу хут ка скрозь ту ман.

У рам ках свят ка ван ня свай го 
25-год дзя гіс то ры ка-эт на гра-
фіч ны му зей Го рак пра па на-
ваў жы ха рам го ра да ак цыю 
«Па да ры мне, па да ры!». Мо-
жа, гэ та і не вель мі сціп ла, але 
ж лю дзі ад гук ну лі ся. Ад на з 
жы ха рак, на прык лад, пе ра-
д ала аса біс тыя рэ чы вя до-
ма га ў рэс пуб лі цы ву чо на га, 
эка на міс та-аграр ні ка Із ра і ля 
Гар фін ке ля, які доў гія га ды 
пра ца ваў у Бе ла рус кай сель-
гас ака дэ міі. Ма рыя Студ не ва 
(жон ка яго ўну ка) па да ры ла 
ды сер та цыю ву чо на га, фо та-
аль бом (у ім ёсць і пас ля ва ен-
ныя здым кі Го рак), ся мей ныя 
да ку мен ты.

Як ка жа ды рэк тар му зея Свят-
ла на Ма ке е ва, дзя ку ю чы жы ха-
рам экс па зі цыя за апош нія га ды 
па поў ні ла ся са праў ды ўні каль ны-
мі рэ ча мі. Ся род іх — анг лій ская 
швей ная ма шын ка кан ца ХІХ ста-
год дзя «Orіgіnal Vіctorіa» ў ра бо-
чым ста не, гэ та га ж пе ры я ду пі я-
ні на «Wіnckelmann», зной дзе ныя 
на ад ным з пры ся дзіб ных участ-
каў шка тул ка з шкла ў ме та ліч най 
апра ве і ажур ная цу кар ні ца. А два 
га ды та му пры раз бо ры да ху ста-
ро га бу дын ка ў Гор ках ра бо чыя 

знай шлі ней кія да ку мен ты. Як вы-
свет лі ла ся, гэ та да рэ ва лю цый ныя 
кры мі наль ныя і гра ма дзян скія су-
до выя спра вы. Сён ня яны так са ма 
экс па на ты.

На огул у му зеі за хоў ва ец ца ка-
ля 10 ты сяч экс па на таў і ся род іх 
ёсць што па гля дзець. Вель мі ці ка-
вая зна ход ка — ка мен ны аб ра зок 
ру бя жа ХІІ-ХІ ІІ стст. у вы гля дзе 
вась мі кан цо ва га кры жа з над пі са мі 
ІХО (Ісус Хрыс тос) і «Ні ка» (Пе ра-
мож ца). Ёсць тут і ўні каль ная дзі да 
Х–ХІІ стст., ап тэч ныя сіг на ту ры па-
чат ку ХХ ст., у тым лі ку і мяс цо ва-
га ап тэ ка ра Ка зі мі ра Па здзер ска га 
(вы на ход ні ка крэ му ад вяс ну шак, 
за які ён у 1900 го дзе атры маў у Па-
ры жы за ла ты ме даль) і шмат ча го 
ін ша га. На ват сам му зей — каш-
тоў ны «экс па нат»: не каль кі га доў 
та му ён пе ра ехаў у бу ды нак ХІХ 
ста год дзя, дзе пра ца ваў той са мы 
Па здзер скі.

Як ад зна чы ла Свят ла на Ма ке е-
ва, ха ця ў кра і не і іс нуе пра гра ма, 
па якой вы дзя ля юц ца гро шы, каб 
му зеі ме лі маг чы масць па паў няць 
свае фон ды, але ж срод каў усё роў-
на не ха пае. Вось і да па ма га юць 
та кія ак цыі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

� 

РА РЫ ТЭ ТЫ Ў ПА ДА РУ НАК
Го рац кі му зей на Ма гі лёў шчы не

пра цяг вае па паў няц ца рэд кі мі экс па на та мі

Шэсць ча ла век у Па стаў скім, 
Ушац кім, По лац кім і 
Верх ня дзвін скім ра ё нах бы лі 
пры цяг ну ты да ад каз нас ці 
за апош нія дзе сяць дзён за 
вы езд на лёд на ме ха ніч ных 
транс парт ных срод ках.

— Лёд на ва да ёмах Ві цеб шчы-
ны яшчэ да во лі тры ва лы. Тым не 
менш гэ та не на го да іс ці на та кое 
па ру шэн не, — рас па вя ла прэс-сак-
ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Воль га Гра мо віч. — Аў та ма біль, 
сне га ход, ма та цыкл, мо та блок і мо-
та бук сі роў шчык — на чым толь кі ні 
пе ра соў ва лі ся гра ма дзя не. А ўвесь 
гэ ты транс парт пра цуе на вад кім 
па лі ве; вы ка рыс тоў ва юц ца мас лы. 
На ват не вя лі кая ўцеч ка мо жа до ра-
га каш та ваць, не га во ра чы ўжо пра 
вы пад кі, ка лі транс парт пра ва ліц ца 
пад лёд.

Мно гія азё ры Ві цеб шчы ны ба га-
тыя не толь кі ры бай, але і ўні каль-
ныя па сва ёй пры ро дзе. На прык лад, 
у во зе ры Ато ла ва рас це ва дзя ны 
арэх — рэ лік та вая рас лі на, за не-
се ная ў Чыр во ную кні гу Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, у Наў ліц кім во дзіц ца ву-
гор, а на Асвей скім пад час міг ра цыі 
што дня спы ня ец ца ка ля 10 ты сяч 
пту шак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ЛЁДЗЕ — НІБЫ ПА ТОЙ ДАРОЗЕ 


