
Вя до ма, на па чат ку быў По лацк. Зноў, 
на пэў на, не вы пад ко ва ме на ві та ён. Най-
ста рэй шы го рад. Ка лыс ка дзяр жаў нас-
ці. Цэнтр асвет ніц тва і ра дзі ма пер шай 
ус ход не сла вян скай свя той. Доб ры па-
ча так, каб на быць не аб ход ныя ве ды і 
вы пра віц ца па на ву ку ў Еў ро пу, якая 
ў той час квіт не ла на тхнен нем Рэ не-
сан су. Да лё кая ра дзі ма, якая, ахоп ле-
ная по лы мем пра цяг лай зні шчаль най 
вай ны, ста не не да ся галь най, свет лым 
ус па мі нам, пра не се ным скрозь жыц цё, 
най вя лік шай лю боўю, вы ка заць якую 
атры ма ла ся ва ўлас на руч на ад дру ка-
ва най кні зе, на мо ве, якую на ра дзі ме 
зра зу ме юць...

ЗНА ХОД КІ 
ПРАЗ ПАЎ ТЫ СЯ ЧЫ ГА ДОЎ

Ад шу каць ма тэ ры яль ныя сля ды ней ка га 
асоб на ўзя та га ча ла ве ка праз пяць сот га доў 
прос та не рэ аль на. Асаб лі ва на зня ве ча най 
шмат лі кі мі вой на мі зям лі. Ды яшчэ ка лі гэ ты 
ча ла век быў не ка ра леў скай і не кня жацкай 
кры ві. Вось хі ба што За ход няя Дзві на і паў-
ты ся чы га доў та му гэ так са ма хму ры ла ся і 
ды ха ла хо ла дам пад каст рыч ніц кім не бам. 
Ды Са фія на стром кім бе ра зе ра кі збі ра ла 
пад сва і мі скля пен ня мі ча ла ве чыя ма літ вы і 
па та ем ныя жа дан ні. Маг чы ма, і ку пец кі сын 
Фран цыск дзя ліў ся тут з Уся выш нім сва ёй 
ма рай, пра сіў па спры яць і да па маг чы. Праў-
да, пом ніць Ска ры ну мо гуць толь кі сце ны 
су та рэн няў у са бо ры: на зем ная част ка хра-
ма бы ла ўза рва на вой ска мі Пят ра І, і тую 
ба роч ную пры га жосць, якой мы це шым ся 
ця пер, па бу да ва лі на ста рым — з ча соў Уся-
сла ва Ча ра дзея — пад мур ку ў ХVІІІ ста год дзі. 
«Су час нік» Ска ры ны — яшчэ адзін храм — 
Спа са-Еф ра сін неў ская царк ва ў жа но чым 
ма нас ты ры — не каль кі ра зоў рэ кан стру я-
ва ла ся, та му ска заць, што яна сён ня та кая, 
якой убачыў яе наш ге рой, мож на толь кі з 
пэў най до ляй умоў нас ці.

Пяць га доў та му пад час рас ко пак у по-
лац кім За па лоц ці ар хе о ла гі знай шлі рэшт кі 
бер нар дзін ска га кляш та ра, які зна хо дзіў ся на 
гэ тым мес цы з кан ца ХV да кан ца ХVІІ ста-
год дзя. Пра рэк тар По лац ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та, док тар гіс та рыч ных на вук, пра-
фе сар Дзя ніс Дук, які ў 2010-м кі ра ваў ты мі 
рас коп ка мі, пе ра ка на ны: зной дзе ныя рэшт кі 
драў ля най па бу до вы і пе чы, рэ чы бы та во га 
ўжыт ку не толь кі сін хрон ныя жыц цю Ска ры-
ны — гэ та пер шае ма тэ ры яль нае свед чан не 
аб на шым пер ша дру ка ры ў яго род ным го-
ра дзе. Бо ме на ві та ў кляш та ры Ска ры на мог 
на быць не аб ход ную аду ка цыю, каб пай сці 
ву чыц ца да лей. «Пра мых звес так пра гэ та 
ня ма, але на той час у По лац ку ве ды, каб па-
сту піць у Кра каў скі ўні вер сі тэт, мож на бы ло 
на быць толь кі ў гэ тым кляш та ры. Брац кая 
шко ла, у якой, як вя до ма, амаль праз дзвес-
це га доў пра ца ваў Сі мя он По лац кі, з'я ві ла ся 
знач на паз ней», — упэў не ны гіс то рык.

Кляш тар, трэ ба ска заць, шу ка лі не мэ та-
на кі ра ва на. Прос та пра во дзі лі рас коп кі ў ра-
ё не но ва бу доў лі, як на ле жыць у гіс та рыч ных 
мяс ці нах. Але мер ка ва лі, што кляш тар быў 
ме на ві та тут, і, ка лі з'я ві лі ся пер шыя зна-
ход кі, мер ка ван ні ста лі ўпэў не нас цю. Ка лі 
так, то, мо жа, па шан цуе знай сці і мес ца, дзе 
ста яў дом Ска ры ны? Баць ка ж яго Лу ка быў 
куп цом, у го ра дзе, на пэў на, іс на ваў асоб ны 
ку пец кі па сад, гэ та маг ло за ха вац ца на ста-
ра жыт ных пла нах. Дзя ніс Дук тлу ма чыць: у 
По лац ку не бы ло асоб на га ку пец ка га па са-
да, і ў гэ тым ад роз нен не го ра да ад ін шых. 
Бы ло не каль кі «змя ша ных» па са даў, у якіх 
жы лі і куп цы, але гэ тыя тэ ры то рыі вя лі кія па 
пло шчы, а дак лад ных ін вен та роў По лац ка не 
за ха ва ла ся. Так што по шу кі рэш так ад на го 
асоб на ўзя та га жыт ла, якое ста я ла дзесь ці 
тут пяць сот га доў та му, амаль не ма юць шан-
цаў на пос пех. «Амаль», бо гіс то рыя ча сам 
пад кід вае сва ім руп ліў цам та кія сюр пры зы і 
па да рун кі...

Але ад куль та кая пе ра ка на насць, што ў 
тым зной дзе ным кляш та ры Ска ры на ву чыў-
ся? (На ват ка лі са праў ды гэ та бы ло адзі нае 
мес ца ў го ра дзе, дзе мож на бы ло пад рых-
та вац ца да ўні вер сі тэ та.) Віль ня не да лё ка, 
баць ка быў ча ла ве кам ня бед ным. Мог ад пра-
віць на шчад ка па на ву ку ту ды... «Гэ та на ўрад 
ці, — га во рыць Дзя ніс Дук. — У По лацк з 
ча соў юнац тва Ска ры на, як вя до ма, так і не 
вяр нуў ся: го рад апы нуў ся на «лі ніі фрон ту» 
вой наў з Мас коў скай дзяр жа вай. Але лю боў 
да По лац ка, ту га па ім — скраз ная тэ ма яго 
прад моў. Ме на ві та гэ ты го рад, а ні я кі ін шы, 
Фран цыск згад вае як сваю ра дзі му. Зна чыць, 
у По лац ку ён пра вёў знач ны ад рэ зак ча су, 
каб ад чуць і зра зу мець гэ та. Ка лі б не вай на, 
яго дру кар ня на тэ ры то рыі ВКЛ ад кры ла ся б, 
на пэў на, не ў Віль ні, а тут, у По лац ку...»

Ка лі ўдак лад ня ла ў гіс то ры ка, ці толь кі пад-
мур кі Са фіі ды цэр каў ка ў ма нас ты ры мо гуць 
пом ніць Ска ры ну, ён да даў: у По лац ку, мож на 
ска заць, што і з ча соў пер ша дру ка ра, за ха ваў-
ся гіс та рыч ны ланд шафт. Усе гэ тыя па гор кі, 

стро мы бе раг За ход няй Дзві ны, урві шчы ля 
Па ла ты Ска ры на мог ба чыць амаль у гэт кім 
са мым вы гля дзе. «І гэ ты ланд шафт аба вяз ко-
ва трэ ба за ха ваць», — лі чыць Дзя ніс Дук.

«ЁН ЖА АДЗІН ТА КІ!..»
Па гэ тым гіс та рыч ным ланд шаф це — з 

па гор ка ўніз, да ра кі — спус ка ю ся да ста ро га 
му ра ва на га бу дын ка. Тут мес ціц ца адзі ны ў 
кра і не Му зей бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня. 
Зра зу ме ла, што з'яў лен ню ме на ві та ў По лац-
ку му зей аба вя за ны Фран цыс ку Ска ры ну. 
Бу ды нак для яго вы бра ны не вы пад ко ва: на 
гэ тым мес цы ка лісь ці бы ла брац кая шко ла 
Бо га яў лен ска га ма нас ты ра, у якой у ся рэ дзі-
не ХVІІ ста год дзя вы кла даў яшчэ адзін слаў-
ны сын гэ та га го ра да — Сі мя он По лац кі.

Му зей быў за сна ва ны ў 1990 го дзе, ка лі ад-
зна ча лі 500-год дзе пер ша дру ка ра. Яго за гад-
чы ца Але на Шу мо віч, якая пра цуе тут ледзь не 
з пер ша га дня, ус па мі нае, коль кі пра цы бы ло 
ўкла дзе на, каб му зей стаў му зе ем (да гэ та га 
ў ста ра жыт ным бу дын ку доў гі час бы лі жы лыя 
па мяш кан ні). Згад вае Але на Ула дзі мі ра ўна, 
як Ска ры на фак тыч на прад ка заў ёй лёс: ура-
джэн ка Го мель шчы ны ні ко лі не ду ма ла, што 
бу дзе жыць у По лац ку. Але, ка лі ву чы ла ся 
ў Го мель скім уні вер сі тэ це, ку пі ла не вя лі кую 
кніж ку «Фран цыск Ска ры на». За му жам яна 
па ез дзі ла па ўсім бы лым Са ю зе і пас ля кож-

на га пе ра ез ду са здзіў лен нем за ўва жа ла, што 
кніж ка тая не згу бі ла ся. «Яна ні бы вя ла мя не 
сю ды, у По лацк, у гэ ты му зей...»

А ў му зеі па нуе... Зра зу ме ла, Ска ры на! Ён 
су стра кае ад ра зу на ўва хо дзе, над лес ві цай: 
у па рад най ман тыі док та ра на вук — та кім яго 
ўба чыў мас так Вік тар Шмат аў. А на кар ці не 
Ле а ні да Хо ба та ва, якая ві сіць у за ле, пры све-
ча най бе ла рус кім асвет ні кам, ён у прос тым 
адзен ні, ва ла сы пе ра вя за ны ра мень чы кам, 
пэў на, та кім пра ца ваў за дру кар скім стан ком. 
На вы яве ра бо ты Ла за ра Ра на Ска ры на ў са-
мой дру кар ні ся дзіць ля стан ка, з ар ку шам 
па пе ры і пя ром у ру ках. Мы на ват з су пра-
цоў ні ца мі му зея па спра ча лі ся пра тое, што 
ён ро біць: пра віць ад дру ка ва ную ста рон ку ці 
пі ша прад мо ву да чар го вай кні гі. Сыш лі ся на 
ад ным: да гэ тай кар ці ны мож на ва дзіць вуч-
няў і пра па ноў ваць па раз ва жаць пра гэ та. Та-
кі ўрок гіс та рыч най твор час ці атры ма ец ца.

Ня даў на ў му зеі з'я віў ся яшчэ адзін жы ва-
піс ны парт рэт сла ву та га зем ля ка — ура чыс-
ты, на сы ча ны за ла ціс тым, з «сон цам ма ла-
дзі ко вым» над га ла вой (кры ху па доб ны на 
аб раз). Яго на ма ля ва ла і па да ра ва ла му зею 
ма ла дая па ла чан ка Яна Зянь ко, вы пуск ні ца 
ста ліч на га ка ле джа мас тац тваў.

У му зеі ня ма ла ці ка вых ста ра дру каў (на-
прык лад, «Еван гел ле» з дру кар ні Ма мо ні-
чаў), а вось улас на Ска ры на вых кніг — ня ма 

ні вод най, толь кі ко піі. Зу сім ня даў на, праў да, 
ары гі наль ныя «Эк ле зі яст» і «Кні га цар стваў» 
з фон даў На цы я наль най біб лі я тэ кі тут вы-
стаў ля лі ся цэ лы ме сяц (упер шы ню вы дан ні 
Ска ры ны за ві та лі ў По лацк так на доў га). За 
гэ ты час вы ста ву на ве да лі без ма ло га паў та-
ры ты ся чы ча ла век. У му зеі час та бы ва юць і 
за меж ныя гос ці, ся род якіх час цей тыя, з кім 
доў гі час бы ла агуль ная гіс то рыя: лі тоў цы, 
па ля кі. Пы та ю ся, ці не прэ тэн ду юць яны на 
на ша га Ска ры ну: усё-ткі ву чыў ся ў Кра ка ве, 
дру ка ваў у Віль ні... «Ска ры на і ся бе, і нас ад 
гэ та га за стра ха ваў, — усмі ха ец ца Але на Шу-
мо віч. — Ён жа кні гі дру ка ваў кі ры лі цай...»

А ка лі і па спра ба ва лі б за меж ныя гос ці пер-
ша дру ка ра «пры сво іць», на ўрад ці ім тое ўда-
ло ся б. У По лац ку гіс то рыю ра дзі мы ве да юць 
і не са ро ме юц ца гэ тым га на рыц ца (не толь кі ў 
му зеі да вя ло ся ў гэ тым пе ра ка нац ца), ус пры-
ма юць яе як част ку сва ёй бія гра фіі. Я ў му зеі 
пе рад ма ла дзень кай су пра цоў ні цай Воль гай 
Фі лі мо на вай па ча ла су мнен ні на конт уз рос ту 
пер ша дру ка ра вы каз ваць: маў ляў, ка лі мер-
ка ваць па вы кла дзе най у экс па зі цыі бія гра фіі, 
у ча тыр нац цаць га доў ён мог ва ўні вер сі тэ це 
па чаць ву чыц ца, а ў двац цаць сем, ужо ма ю чы 
сту пень док та ра на вук, кні гу пер шую ад ціс-
нуць... На што Воль га мне так стро га ад ка за ла: 
«А што, хі ба та ды не маг ло быць вун дэр кін даў? 
Гэ та ж Ска ры на — ён адзін та кі».

ГЕ РОЙ НА ША ГА ЧА СУ
На цэнт раль ным пра спек це імя Фран цыс-

ка Ска ры ны (да рэ чы, з «Кар ла Марк са» яго 
пе рай ме на ва лі ня даў на, і дзе ся ці га доў не 
прай шло) — шчод ры рос сып каш та наў і шмат 
ту рыс таў. Пом нік лі та ры «Ў», брон за вы знак 
цэнт ра Еў ро пы, пом нік Сі мя о ну По лац ка му, 
дэ ка ра тыў ная лаў ка пад вя ліз ным па ра со нам: 
фа та гра фуй ся — не ха чу. Брон за вы Ска ры на 
ста іць кры ху ўба ку — на пло шчы яго імя. Ён 
тут на шмат даў жэй, чым гэ тыя на ват во ры, з 
1974 го да. Спа кой на па зі рае з не ма лой вы шы-
ні на мі тус ню буль ва ра, бы ча ла век, які пас ля 
доў гай ванд роў кі вяр нуў ся да моў...

Зу сім не да лё ка — Цэнт раль ная ра ён ная 
біб лі я тэ ка імя... Вя до ма ж, Фран цыс ка Ска-
ры ны. У за лах — ад мыс ло выя стэн ды, на якіх 
— усе маг чы мыя кні гі пра Ска ры ну, што вы-
да ва лі ся ў Бе ла ру сі і па-за яе ме жа мі. А вось 
кніж ка, якую мож на па ба чыць, ба дай, толь кі ў 
По лац ку. Гэ та збор вер шаў роз ных аў та раў — 
і шы ро ка вя до мых, і мяс цо вых, пры све ча ных 
пер ша дру ка ру. «Укла даль ні кі — су пра цоў ні-
кі біб лі я тэ кі, — рас каз вае за гад чы ца ін фар-
ма цый на-біб лі яг ра фіч на га ад дзе ла Люд мі ла 
Дзя дзю лі на. — Да юбі лею бе ла рус ка га кні га-
вы дан ня вый дзе чар го вая рэ дак цыя збор ні ка, 
па поў не ная но вы мі тво ра мі».

Вар ты асаб лі вай ува гі яшчэ адзін пра ект, 
які сён ня рэа лі зу ец ца сі ла мі біб лі я тэ кі, — 
элект рон ная ба за, пры све ча ная Ска ры ну. 
Тут і бія гра фія пер ша дру ка ра, і тэкс ты яго 
прад моў, і тво ры пра яго (тыя ж вер шы, якія 
мож на бу дзе, на ціс нуў шы спа сыл ку, па чы-
таць), і ка та лог вы дан няў. Па пер шым ча се 
ба за бу дзе да ступ на толь кі чы та чам біб лі-
я тэ кі, але дзяў ча ты, якія над ёй пра цу юць, 
вель мі спа дзя юц ца, што ў хут кім ча се яе 
мож на бу дзе вы клас ці і ў се ці ве. Да юбі лей-
на га 2017-га бы ло б як раз да рэ чы...

Ска ры на ў По лац ку не толь кі ў му зеі, на 
пло шчы ды ў біб лі я тэ цы. Яго імя но сіць пер-
шая га рад ская гім на зія. У хо ле на дру гім па-
вер се — са праўд ная «Ска ры наў ская за ла». 
Гэт кі мі ні-му зей з пры го жа — у сты лі Ска ры-
на вых кніг — аформ ле ны мі стэн да мі. «У гэ тай 
за ле мы пра во дзім усе ўра чыс тыя ме ра пры-
ем ствы, — рас каз вае на мес нік ды рэк та ра па 
вы ха ваў чай ра бо це Тац ця на Ра дзі шэў ская. — 
Асаб лі вы ры ту ал — па свя чэн не ў гім на зіс ты, 
яго пра во дзіць сам Фран цыск Ска ры на, дзе ці 
гэ ты дзень ча ка юць з хва ля ван нем і не цяр-
пен нем». (Ман тыю пер ша дру ка ра ўжо ка то-
ры год на дзя вае на стаў нік фіз куль ту ры, але 
ўра чыс тасць мо ман ту ад гэ та га ні коль кі не 
змян ша ец ца, бо ў По лац ку, як ні дзе, Ска ры на 
— пер са наж са мы што ні ёсць рэ аль ны.)

І на стаў ні цы гіс то рыі На тал лі Ла бо ха зу сім не 
трэ ба шу каць ней кіх да лё кіх ге ро яў, каб ска заць 
дзе цям са мае важ нае. «Я прос та пры вод жу іх у 
гэ тую за лу, рас каз ваю пра Ска ры ну, а пас ля ка-
жу: ён так са ма ка лісь ці быў прос тым хлоп чы кам 
з По лац ка. Ён зра біў для свай го на ро да вель мі 
важ ную спра ву, стаў на цы я наль ным ге ро ем, 
пра сла віў ся бе і род ны го рад на ўвесь свет. Вы 
ж — не гор шыя, вы так са ма з По лац ка. У вас 
так са ма аба вяз ко ва ўсё атры ма ец ца...»

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by
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Му зей па ві нен быў ад крыц ца сё ле та — пра гэ та 
не ад на ра зо ва на гад ва лі срод кі ма са вай ін фар-
ма цыі. На жаль, ура чыс тая па дзея не ад бы ла ся. І 
перс пек тыў па куль ні я кіх. Не ка то ры час пы тан не 
зна хо дзі ла ся на кант ро лі ў Ма гі лёў скім абл вы-
кан ка ме. За не па ко е ныя ма руд ным хо дам спра вы 
жы ха ры па сёл ка Глу ша звяр ну лі ся ту ды па са-
дзей ні чан не. Афі цый ны ад каз не аб на дзей вае.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Не каль кі га доў та му дач ка Але ся Ада мо ві ча На тал ля 

пры пад трым цы гра мад скас ці звяр ну ла ся ў Баб руй скі 
рай вы кан кам з іні цы я ты вай зра біць у па сёл ку Глу ша 
асоб ны му зей, пры све ча ны жыц цю і твор час ці яе баць-
кі. Раз мяс ціць экс па зі цыю яна пра па на ва ла ў сце нах 
бы лой ап тэ кі. У га ды вай ны гэ ты бу ды нак быў цэнт рам 
пад поль на га ру ху, тут тры ма лі су вязь з пар ты за на мі, 
збі ра лі для ва ен на па лон ных пра дук ты і ме ды ка мен ты. 
Ада мо віч пад ра бяз на апі саў гэ та ў аў та бія гра фіч ным 
ра ма не «Вай на пад стрэ ха мі» — тво ры, па ма ты вах яко-
га быў зня ты фільм, а Ула дзі мі рам Вы соц кім на пі са ны 
ва ен ныя ба ла ды — «Зям ля» («Кто ска зал, всё сго ре ло 
до тла...»), «Сы ны ідуць у бой» і ін шыя.

Да рэ чы, На тал ля Ада мо віч аса біс та пры кла ла мак сі-
мум на ма ган няў, каб бу ды нак, які на ле жаў Мі ніс тэр ству 
ахо вы зда роўя, быў узя ты на ба ланс та ды яшчэ ад дзе ла 
куль ту ры (ця пер ад дзе ла па ідэа ла гіч най пра цы, куль ту-
ры і спра вах мо ла дзі) Баб руй ска га рай вы кан ка ма.

ЗНАЁМЫ НЕ ТОЛЬКІ ПА РАМАНАХ
На дош цы аб' яў ка ля Глу шан ска га сель са ве та — аб'-

ява. Сход , пры све ча ны ства рэн ню ў Глу шы му зея Ада-
мо ві ча, на зна ча ны на тры га дзі ны. Блі жэй да гэ та га ча су 
ў за лу па ся джэн няў па ці ху па чы на юць пад цяг вац ца лю-
дзі. У асноў ным ста ла га ве ку, тыя, якім Алесь Ада мо віч 
зна ё мы не толь кі па ра ма нах. Для іх ён прос та Са ша.

— Я доб ра ве да ла ўсю сям'ю, — ка жа ўра джэн ка 
па сёл ка Зі на і да Іва наў на ГАР НА СТАЙ. — Ужо іс-
ну ю чая ап тэ ка — гэ та жы вое свед чан не тых па дзей. 

Пра та ты па мі ра ма наў Але ся Ада мо ві ча «Сы ны ідуць 
у бой» і «Вай на пад стрэ ха мі» ста лі жы ха ры Глу шы. 
Там ня ма вы ду ма ных ге ро яў. Ма ці пісь мен ні ка Ган на 
Міт ра фа наў на Ада мо віч, якую ўсе па ва жа лі як муж ную 
жан чы ну, пра ца ва ла ў ап тэ цы. Там ад бы ва лі ся ўсе га-
лоў ныя па дзеі: су вязь з пар ты за на мі, пе ра да ча ме ды-
ка мен таў, да ня сен няў. Та му мы на стой ва ем ад крыць 
там му зей. Ту рыс ты атры ма юць доб рую маг чы масць 
да кра нуц ца да жы вой гіс то рыі. Баб руй скі ра ён ста не 
вя до мы на ўвесь свет. А на шай мо ла дзі бу дзе ляг чэй 
ра за брац ца, дзе праў да, а дзе хлус ня. Мы ж ба чым па 
тэ ле ві за ры, як за хад дэ ман туе са вец кія пом ні кі, пе ра-
піс вае гіс то рыю. Гэ та нас абу рае, а што мы ро бім для 
та го, каб за ха ваць праў ду? Мы яшчэ па мя та ем, што 
тут ад бы ва ла ся, бо вы рас лі ў пас ля ва ен ны час. А што 
за ста нец ца ў па мя ці на шых уну каў?

Фё дар БЯЗ РУЧ КА — бы лы стар шы ня Глу шан-
ска га па сял ко ва га са ве та — яшчэ за стаў той пе ры яд, 
ка лі ап тэ ка пра ца ва ла (яна за кры ла ся толь кі ў кан цы 
1990-х). Алесь та ды яшчэ жыў. Доб ра за пом ніў ён і 
той дзень, ка лі глу шан цы пра во дзі лі свай го пес ня ра ў 
апош ні шлях. Ада мо віч на ват пас ля смер ці не ўяў ляў 
ся бе без род най Глу шы, па кі нуў за гад па ха ваць яго на 
па сял ко вых мо гіл ках. У ма лень кі бе ла рус кі па сё лак 
та ды пры еха ла столь кі на ро ду, што, зда ва ла ся, ня ма 
на зям лі больш вя до ма га і знач на га мес ца. Ся род іх 
бы лі Ва сіль Бы каў, прад стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген цыі 
з ін шых кра ін све ту. І та ды яшчэ ўсе ка за лі, што та кі 
му зей трэ ба зра біць. За тое, што гэ та ўсё за ста ец ца 
толь кі на сло вах, у пер шую чар гу со рам на жы ха рам. 
Та му яны так на стой лі ва зма га юц ца за сваё пра ва 
ўве ка ве чыць па мяць пра зем ля ка.

— У шко лу, якую па наз ве за во да ў са вец кія га ды 
зва лі «Ка мін тэр наў ская», на ват да ку мен таль ны фільм 
пры яз джа лі зды маць, — уз гад вае бы лая на стаў ні-
ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры Га лі на Паў лаў на 
БРА НА ВЕЦ. — У на шым ка бі не це быў ку ток, пры све-
ча ны твор час ці Са шы. Ён яго ба чыў, вель мі дзя ка ваў, 
на ват кні гу з аў то гра фам па да ра ваў. Алесь вель мі 

лю біў Глу шу, не ад на ра зо ва ся дзе лі з ім, раз маў ля-
лі, уз гад ва лі вай ну. Ка лі мы не ад кры ем му зей, гэ та 
бу дзе здра да. Ра зу мею яго дач ку На тал лю Аляк санд-
раў ну, якая не хо ча ад да ваць прос та так тыя рэ чы, 
якія на ле жа лі яе баць ку. Па ві нен быць асоб ны му зей, 
які ста не жы вым свед чан нем гіс то рыі. На ват лаў рэ-
ат Но бе леў скай прэ міі Свят ла на Алек сі е віч на зва ла 
сва і мі на стаў ні ка мі Бы ка ва і Ада мо ві ча. Мы не су мня-
ва ем ся, што пісь мен ні ца так са ма паў дзель ні ча ла б у 
ства рэн ні му зея.

— Не за ста лі ся б уба ку на шы прад пры маль ні кі і 
фер ме ры, — пад трым лі вае жан чы ну Ва сіль Амя лю сік. 
З са бой ён пры ха піў па пку з рэс пуб лі кан скі мі і ра ён-
ны мі га зе та мі, дзе чор ным па бе лым на пі са на: му зей 
у го нар Але ся Ада мо ві ча ў Глу шы бу дзе.

СПОН СА РАМ НЕ ЦІ КА ВЫ МУ ЗЕЙ?
Па ве да міць ра шэн не абл вы кан ка ма ў Глу шу пры-

еха лі на мес нік стар шы ні Баб руй ска га рай вы кан ка-
ма Свят ла на НО СА ВА і на чаль нік ад дзе ла ідэа ла-
гіч най пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Га лі на 
ЧАР НО ВА.

— Аб мяр коў ваць да лей шы лёс му зея не мо жам, па-
коль кі ня ма фі нан са ван ня, — звяр ну ла ся да глу шан цаў 
Свят ла на Но са ва.

Яна дып ла ма тыч на на га да ла, што ў Сыч ка ве зна-
хо дзіц ца ра ён ны му зей і там ёсць ку ток Ада мо ві ча. 
Ма тэ ры я лу, зра зу ме ла, ма ла. Звяр ну лі ся па экс па на ты 
да На тал лі Ада мо віч, пра па на ва лі раз мяс ціць экс па-
зі цыю ў па сял ко вым До ме куль ту ры. Але дач ка пісь-
мен ні ка ад мо ві ла ся. Яна га то ва іх ад даць толь кі пры 
ад ной умо ве — па ві нен быць асоб ны му зей. І толь кі ў 
бу дын ку ап тэ кі. А там без рэ кан струк цыі не абы сці ся. 
Дом па ці ху па чаў раз бу рац ца. На яго му ра ва най пры-
бу до ве рас ко лі на на ўсю сця ну, на да ху з'я ві лі ся дзір кі, 
не леп шы стан унут ры. Ня ўзбро е ным во кам відаць: 
па трэб ны вя лі кі ра монт.

— Бу ды нак мае 100-пра цэнт ны знос, але па коль кі 
ўяў ляе ці ка васць для жы ха роў, іс нуе да гэ туль, — ка жа 

Но са ва. — Па прось бе На тал лі Ада мо віч рай вы кан кам 
узяў на ба ланс бу ды нак. Але зра біць з яго му зей абя-
ца лі спон са ры. Ні ко лі не іс на ва ла пісь мо вых да ку мен-
таў, дзе рай вы кан кам абя цаў пра вес ці рэ кан струк цыю 
ста ро га бу дын ка. Нам ка жуць пра спон са ра, але мы 
ні ко лі не ба чы лі яго, ні хто да нас не пры яз джаў, ні хто 
не ве дае на ват яго проз ві шча. У ад ка зе абл вы кан ка-
ма так са ма га во рыц ца пра тое, што спон са ры стра ці лі 
ці ка васць да спра вы.

Але ж які спон сар бу дзе прос та так уклад ваць гро шы 
ў аб' ект. Яму па трэб ны га ран тыі. Ін шы мі сло ва мі — афі-
цый нае ра шэн не рай вы кан ка ма аб ства рэн ні му зея.

Да рэ чы, па вод ле ацэн кі спе цы я ліс таў, рэ кан струк-
цыя бу дын ка з вы ка нан нем усіх іс ну ю чых на сён няш ні 
дзень ра бот абы дзец ца бо лей чым у міль ярд руб лёў. І 
ца на з кож ным днём бу дзе, зра зу ме ла, па вя ліч вац ца.

Дач ка пісь мен ні ка На тал ля АДА МО ВІЧ:
— У 2013 го дзе мы пра вя лі аб мер до ма і зра бі лі да-

ку мен та цыю. Яе трэ ба пус каць у спра ву. Ця пер спра ва 
за Баб руй скім рай вы кан ка мам або Ма гі лё вам. Дом 
ста іць пус ты 20 га доў, мы мо жам яго стра ціць. Мож-
на бы ло б зра біць у гэ тым бу дын ку ўні каль ны му зей, 
яко га ня ма ва ўсёй рэс пуб лі цы, ды і ў све це: му зей 
кні гі — «Вай на пад стрэ ха мі», му зей Глу шы — «Ляс ной 
Ся лі бы» — і глу шан.

НА ПАД СТА ВЕ ХА ДАЙ НІЦ ТВА ЛЮ ДЗЕЙ
У вёс цы Глі ні шча Хой ніц ка га ра ё на на Го мель шчы не 

іс нуе му зей Івана Ме ле жа. У 2009 го дзе ён быў да лу-
ча ны да ра ён на га края знаў ча га му зея.

— А бу да ваў ся ён на гра мад скіх па чат ках яшчэ ў 
1980-я га ды, — уз гад вае Ва лян цін Ба ра наў. Не каль кі 
ме ся цаў ён на за слу жа ным ад па чын ку, а да гэ та га 
уз на чаль ваў ад дзел ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі. Пэў ны час быў стар шы нёй рай са ве та 
дэ пу та таў. Па чуў шы, што на Ма гі лёў шчы не цяж кас ці 
са ства рэн нем му зея Але ся Ада мо ві ча, вель мі здзі віў-
ся. «Тут ад на знач на трэ ба брац ца за спра ву, — лі чыць 
ён. Тым больш ка лі іні цы я ты ва ідзе ад на ро да. Ба чы лі 

б вы, як на шы лю дзі шчы ра ва лі на бу даў ніц тве му зея 
Іва ну Ме ле жу. Рай вы кан кам мо жа сме ла пры маць ра-
шэн не на пад ста ве ха дай ніц тва на сель ніц тва. Я раю 
ма гі лёў скім ка ле гам не ад маў ляц ца ад та кой доб рай 
спра вы. Пач ні це неш та ра біць, і ўсё ста не на свае мес-
цы. А га лоў нае — бу дзе па мяць аб та кім ча ла ве ку».

А вось што ду ма юць прад стаў ні кі з Ві цеб шчы ны, дзе 
ў вёс цы Быч кі, на ра дзі ме на род на га пісь мен ні ка Бе ла-
ру сі Ва сі ля Бы ка ва, пра цуе му зей-ся дзі ба ў яго го нар.

— Му зей ство ра ны па іні цы я ты ве рай вы кан ка ма 
яшчэ ў 2004 го дзе, — удак лад ні ла Ма рыя Аляк се еў-
на ШАЎ ЧЭН КА, на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ідэа-
ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Ушац ка га рай вы кан ка ма. — Лі чу, што і сён ня ства-
рыць му зей у го нар Але ся Ада мо ві ча маг чы ма. Тым 
больш што бу ды нак на ба лан се рай вы кан ка ма. Трэ ба 
пры маць ра шэн не на пад ста ве ха дай ніц тва гра ма дзян. 
Да стат ко ва больш уваж лі ва азна ё міц ца з За ко нам аб 
мяс цо вым кі ра ван ні і са ма кі ра ван ні. Гэ та ж цу доў на, 
што ёсць бу ды нак, дзе мо жа раз мяс ціц ца экс па зі цыя. 
Тым больш што яе ах вя руе дач ка пісь мен ні ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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ПЕ РА ЧЫТ ВА Ю ЧЫ «ВАЙ НУ ПАД СТРЭ ХА МІ»
Дзеля памяціДзеля памяці  ��

Шляхамі СкарыныШляхамі Скарыны  ��

ЧАСТ КА ПЕР ШАЯ.

«...АД СКА РЫ НЫ, АД ПО ЛАЦ КА ПА ЧАЎ СЯ СВЕТ»

Помнік Скарыне ў Полацку 
стаіць больш за 40 гадоў.

Алена ШУМОВІЧ: «Гэта Скарына прывёў мяне ў Полацк».

Міхаіл ХАДАЧОК у ролі першадрукара для гімназістаў выглядае вельмі пераканаўча. 

Славуты зямляк у Полацку паўсюль: і на галоўным праспекце, і на шыльдах крамаў.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Фо
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Ці з'я віц ца ў па сёл ку Глу ша 
му зей Але ся Ада мо ві ча?

Тая са мая ап тэ ка.


