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Хто не ка паў, той не зра зу мее, 

ча му ў свой ад па чы нак лю дзi кi да-

юць кам форт нае жыт ло i з'яз джа-

юць з па лат кай ку ды-не будзь у лес 

цi по ле, каб бяс плат на зай мац ца 

бруд най ра бо тай. На прык лад, мно-

гiм ва лан цё рам з По лац ка га ар хеа-

ла гiч на га ле гi ё на ўжо ка ля 30-40 га-

доў. Удзель нi чаць у рас коп ках яны 

па чы на лi яшчэ сту дэн та мi, а сён ня 

ўжо едуць са сва i мi дзець мi. I на ват 

тыя з iх, хто жы ве i пра цуе за мя-

жой, ле там вяр та юц ца ва лан цё ра мi 

на Бе ла русь. Пры чым не трэ ба ду-

маць, што спра ва ар хе о ла га та кая 

ўжо аза ртная, — хлоп цы ка па юць 

i вы но сяць зям лю, а дзяў ча ты пе-

ра цi ра юць яе па мiж паль ца мi ў по-

шу ку па ржа ве лых цвi коў, ча рап коў 

ды кос так цi ча го больш важ ка га — 

ка му як па шан цуе. Са мае цi ка вае 

па чы на ец ца, ка лi зна ход кi на за па-

шва юц ца, i па iх кi раў нiк экс пе ды цыi 

па чы нае ўжо «чы таць гiс то рыю», 

якая на гэ тай зям лi ад бы ва ла ся 

ста год дзi та му. I гэ та рэ аль ны цуд, 

ка лi аказ ва ец ца, што лю дзi роз ных 

пра фе сiй — а зу сiм не аба вяз ко ва 

сту дэн ты цi вы пуск нi кi гiс та рыч ных 

фа куль тэ таў — пры чы ня юц ца да гэ-

тых ад крыц цяў.

Сё ле та «паль цы» — так ся бе на-

зы ва юць ва лан цё ры, якiя ўдзель-

нi ча юць у рас коп ках ра зам з ар-

хе о ла гам Ма ра там Клi ма вым — 

бу дуць пра ца ваць на Чарс вя дах. 

Ва лан цёр скi лет нiк «Шля ха мi по-

лац кiх кня зёў» — гэ та не толь кi 

рас коп кi па се лi шчаў ХI—ХVIII ста-

год дзяў, але i цi ка вая за баў ляль ная 

пра гра ма з «Па ля ван нем на ма-

ман та», «Пла ван нем Эры ка Ру до-

га», «Ба вар скiм ве ча рам», спе ва мi 

пад гi та ру i iн шы мi цi ка вiн ка мi. Усё 

гэ та бу дзе ад бы вац ца ў ма ляў нi-

чых мяс цi нах Паў ноч най Бе ла ру сi 

(по бач азё ры ды лес). Усе, хто хо-

ча да лу чыц ца, мо гуць на пi саць на 

palatyda@tut.by.

Увесь лi пень пра цуе ар хеа ла гiч-

ны лет нiк «На ўры-2020». Рас коп кi 

пра во дзiць На цы я наль ны гiс та рыч-

ны му зей Рэс пуб лi кi Бе ла русь су-

мес на з Мiж на род ным дзяр жаў ным 

эка ла гiч ным iн сты ту там iмя А. Д. 

Са ха ра ва БДУ i Бе ла рус кiм дзяр-

жаў ным му зе ем на род най ар хi тэк-

ту ры i по бы ту. Тут вя дуц ца да сле-

да ван нi не кро па ля кры вi чоў На ўры 

II (Х — пер шай па ло вы ХI ста год-

дзяў), якi зна хо дзiц ца ка ля ад най-

мен най вёс кi Мя дзель ска га ра ё на 

Мiн скай воб лас цi. Кан так ты ар га-

нi за та раў мож на знай сцi на сай-

це му зея http://www.histmuseum.by 

ў раз дзе ле на вiн.

Ва лан цё раў ча ка юць у Крэ ве. 

Ра бо ты бу дуць пра во дзiц ца на 

аб' ек це «Крэў скае га ра дзi шча» 

ХI—XIV ста год дзяў. Кож ны год 

тут збi ра юц ца не прос та не абыя-

ка выя доб ра ах вот нi кi, а вель мi 

цi ка выя i твор чыя лю дзi. На ве-

чар за бяс пе ча на цi ка вая куль-

тур ная пра гра ма. За поў нiць ан-

ке ту ва лан цё ра мож на на сай це 

http://kreuskizamak.by.

З 27 лi пе ня да 9 жнiў ня пра цуе 

экс пе ды цыя «Аса вец», якая да-

сле дуе тар фя нi ка вае па се лi шча 

пер шай па ло вы II ты ся ча год дзя 

да на шай эры. Кры вiн скi тар-

фя нiк раз ме шча ны ў паўд нё вай 

част цы Бе ла рус ка га Па азер'я, на 

мя жы Бе шан ко вiц ка га i Сен нен-

ска га раё  наў Вi цеб скай воб лас цi. 

Ар хеа ла гiч ныя да сле да ван нi пра-

вод зяц ца экс пе ды цы яй Iн сты ту та 

гiс то рыi НАН Бе ла ру сi ўжо не пер-

шае дзе ся цi год дзе. Тут зроб ле ны 

шэ раг сен са цый ных зна хо дак, што 

па каз ва юць, якiм бы ло на на шай 

зям лi жыц цё пер ша быт ных лю-

дзей. У свой час тут быў з экс-

пе ды цы яй Ула дзi мiр Ка рат ке вiч. 

Пад ра бяз нас цi шу кай це на ста-

рон цы www.asaviec.by.

Ма тэ ры я лы вы пус ку пад рых та ва ла 

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 

ЦУД НА РЫД ЛЁЎ ЦЫ

 Тэх на ло гii Тэх на ло гii

Га ла сы з мi ну ла га 
i вiр ту аль ныя гi ды

Дзе знай сцi iн фар ма цыю 
пра лiч ба выя пра ек ты?

На ша кра i на со чыць за су свет ны мi трэн да мi. Гiс то-

ры кi, вы клад чы кi ВНУ, су пра цоў нi кi му зе яў, экс пер ты 

ў га лi не лiч ба вых тэх на ло гiй i iна ва цый, прад стаў нi кi 

про фiль ных гра мад скiх ар га нi за цый дзя лi лi ся сва i мi 

дум ка мi i на пра цоў ка мi на фо ру ме па лiч ба вай гiс то-

рыi Digital History Meetup. У Мiн ску прай шоў пер шы 

гiс та рыч ны ха ка тон, пе ра мож цы яко га ўжо ства ры лi 

iна ва цый ныя пра ек ты. Но выя пра дук ты на сумежжы 

гiс то рыi i IТ дзя ку ю чы су час ным тэх на ло гi ям вы ка-

рыс тоў ва юц ца для па пу ля ры за цыi мяс цiн па мя цi i 

му зе яў, ро бяць гiс та рыч ную iн фар ма цыю да ступ най 

для мо ла дзi i iн шай аў ды то рыi.

Па ча ла пра ца ваць мiж на род ная плат фор ма Digital 

History Network, дзе са бра ны ар га нi за цыi, пра ек ты 

i iнi цы я ты вы, якiя вы ка рыс тоў ва юць су час ныя тэх-

на ло гii для вы ву чэн ня, вi зу а лi за цыi i прэ зен та цыi 

iн фар ма цыi, звя за най з мi ну лым, у пры ват нас цi, з 

па дзея мi Дру гой су свет най вай ны.

На сай це вы зной дзе це iн фар ма цыю аб пра ек-

тах, рэ сур сах i ба зах да ных му зе яў i ар хi ваў, аду ка-

цый ныя лiч ба выя пра па но вы i ма бiль ныя пра гра мы; 

змо жа це па слу хаць да ку мен таль ныя аў ды яс пек так лi 

i ўспа мi ны вяз няў канц ла ге раў, за зiр нуць у аса бiс-

тыя дзён нi кi, якiя вя лi ся ў 1940-я га ды; па зна ё мi цца 

з гiс та рыч ны мi пра ек та мi з Бе ла ру сi, Укра i ны, Ра сii, 

Гер ма нii.

Iнi цы я ты вы i ар га нi за цыi мо гуць раз мя шчаць на 

сай це iн фар ма цыю пра свае пра дук ты па па пу ля ры-

за цыi куль ту ры па мя цi, пры ства рэн нi якiх вы ка ры-

ста ны су час ныя IТ-ра шэн нi.

За вi та ем у гос цi 
да кла сi ка?

Сён ня мож на вiр ту аль на па бы ваць у ка бi не це бе ла рус ка га 

паэ та, дра ма тур га, пе ра клад чы ка, ака дэ мi ка Пят ра Глеб кi.

Усё жыц цё пiсь мен нiк збi раў кнi гi, яго ка лек цыi мог па зайз дрос-

цiць кож ны ама тар лi та ра ту ры — там бы ло звыш 3800 эк зэмп ля раў 

вы дан няў на бе ла рус кай, рус кай, укра iн скай i iн шых мо вах. Пётр 

Фё да ра вiч не ха цеў, каб гэ ты скарб ра зы шоў ся па роз ных схо вi-

шчах, i вы ра шыў за вя шчаць свой кнi га збор i ар хiў ака дэ мiч най 

бiб лi я тэ цы.

Кнiж ная ка лек цыя Глеб кi ра зам з аб ста ля ван нем яго ка бi не та за-

ха ва ла ся дзя ку ю чы на ма ган ням су пра цоў нi каў Цэнт раль най на ву ко-

вай бiб лi я тэ кi iмя Яку ба Ко ла са НАН Бе ла ру сi. Кнi га збор знаходзіцца 

ў ад дзе ле рэд кiх кнiг i ру ка пi саў. А сён ня дзя ку ю чы спе цы яль на му 

сэр вi су па зна ё мiц ца з гэ ты мi ба гац ця мi мо жам i мы.

Но вы вiр ту аль ны пра ект пра па нуе пе ра не сцi ся ў ат мас фе ру ся-

рэ дзi ны мi ну ла га ста год дзя. У ра бо чым ка бi не це пiсь мен нi ка за ха-

ва лi ся i яго аса бiс тыя рэ чы, ся род якiх кар цi ны, прад ме ты дэ ко ру, 

аку ля ры, блак нот удзель нi ка се сii ААН (Пётр Фё да ра вiч у скла-

дзе бе ла рус кай дэ ле га цыi браў удзел у ра бо це се сiй Ге не раль най 

асамб леi. Су пра цоў нi кi бiб лi я тэ кi пад рых та ва лi цi ка выя звест кi пра 

не ка то рыя экс па на ты ме ма ры яль на га ка бi не та. Рэ сурс па сту по ва 

на паў ня ец ца iн фар ма цы яй. Тут мож на бу дзе знай сцi інфармацыю 

пра жыц цё i твор часць Пят ра Глеб кi, фо та здым кi, па зна ё мiц ца з 

кнi га мi з яго ка лек цыi.

Дзе зна хо дзi ла ся са мая вя лi кая 

на тэ ры то рыi Бе ла ру сi ра ту ша? Якая 

царк ва ў га ды Пер шай су свет най бы-

ла ад ной з са мых за мож ных у Ра сiй-

скай Iм пе рыi? Май стры з яко га го ра да 

зра бi лi iка на стас для Но ва дзя во ча га 

ма нас ты ра i за га рад ную рэ зi дэн цыю 

мас коў ска га ца ра — па лац у Ка ло-

мен скiм? Ка лi па слу ха еш рас по ве ды 

ма гi лёў ска га края знаў ца, гiс то ры ка, 

эк скур са во да Але га ДЗЯЧ КО ВА, мож-

на скла даць асоб ную вiк та ры ну па гiс-

то рыi гэ та га аб лас но га цэнт ра. Толь кi 

па ад ной пе ша ход най ву лi цы Ма гi лё ва 

ён мо жа ва дзiць i ўраж ваць гас цей го-

ра да на пра ця гу трох га дзiн. На ват на 

ан лайн-эк скур сii, што прай шла ў ме жах 

бе ла рус ка га ан лайн-фэс ту «Выш ка», 

да лу чыў шы ся да вiр ту аль ных ванд ро-

вак «Га ра ды Бе ла ру сi ва чы ма мяс цо вых 

экс кур са во даў» , ён доў гi час тры маў 

ува гу zооm-ванд роў нi каў цi ка вы мi фак-

та мi i ар хiў ны мi здым ка мi.

Ка лi б вы тра пi лi ў Ма гi лёў у ХVI — 

ХVIII ста год дзях, да ве да лi ся б, што гэ та 

быў адзiн з са мых за мож ных га ра доў 

на тэ ры то рыi Бе ла ру сi. Ужо ў кан цы 

ХVI ста год дзя тут на лiч ва ла ся больш 

за 80 спе цы яль нас цяў, скла лi ся ма гi-

лёў скiя шко лы ар хi тэк ту ры i гра вю ры. 

Ту тэй шыя май стры бы лi доб ра вя до мыя 

да лё ка за ме жа мi го ра да. Але ў 1708 го-

дзе на за гад Пят ра I го рад быў спа ле ны, 

i ад на вiць бы лую ве лiч яму не ўда ло ся. 

Да рэ чы, у го ра дзе па бы ва лi i сам Пётр 

I, i яго пра цiў нiк — швед скi ка роль Карл 

ХII, апош нi на ват «па пра сiў» з ужо па-

цяр пе ла га пас ля па жа ру го ра да кант ры-

бу цыi, ка лi да ве даў ся, што га ра джа нам 

уда ло ся сёе-тое пры ха ваць.

Да мi нан тай Гу бер на тар скай (ра ней 

Ганд лё вай пло шчы) з'яў ля ла ся ма гi лёў-

ская ра ту ша, ад на з са мых вы со кiх на 

тэ ры то рыi Бе ла ру сi — ка ля 50 мет раў! 

Да рэ чы, ра ту шу на ве даў iм пе ра тар Аў-

стра-Венг рыi Франц Iо сiф. Ён пры ехаў 

iн ког нi та на су стрэ чу з ра сiй скай iм пе ра-

тры цый Ка ця ры най II, вось толь кi га ра-

джа не «апа зна лi» зна ка мi та га гос ця.

Пас ля вай ны ратушу бы ло вы ра-

ша на знес цi. А калі аб' ек та не ста ла, 

па ча лi ся раз мо вы пра яго ад наў лен-

не, праў да, здзейс нi лi гэ та толь кi ў ХХI 

ста год дзi. Ця пер тут зна хо дзiц ца му зей 

го ра да.

Са мым вы со кiм му ра ва ным бу дын кам 

у го ра дзе ра ней усё ж бы ла не ра ту ша, а 

зва нi ца Спас кай царк вы, якую па бу да ва лi 

ў ХVII ста год дзi. На зва нi цы ста яў тэ ле-

скоп, та му яе зва лi аст ра на мiч най ве жай. 

Праў да, яна не пе ра жы ла са вец кай эпо-

хi — у 1920-х яе ра за бра лi на кам са моль-

скiм су бот нi ку на буд ма тэ ры я лы.

У ча сы Пер шай су свет най вай ны ў 

го ра дзе зна хо дзi ла ся стаў ка ра сiй ска га 

iм пе ра та ра Мi ка лая II. Ён не каль кi дзён 

жыў у iм пе ра тар скiм цяг нi ку, а пас ля пе-

ра браў ся ў па лац гу бер на та ра. Тут жа 

гас ця ваў i яго сын — ца рэ вiч Аляк сей.

Пер шая су свет ная вай на па спры я ла 

роск вi ту Ма гi лё ва. Ка лi тут зна хо дзi ла ся 

стаў ка ра сiй ска га iм пе ра та ра, у го рад 

пры бы ва лi не толь кi ты ся чы афi цэ раў, 

але i ба монд, тэ атр апе рэ ты.

Спы ня лi ся ў го ра дзе як вя до мыя 

ра сiй скiя пал ка вод цы (у тым лi ку ба-

рон Уран гель i ге не рал Дзя нi кiн), так 

i хаў руск нi кi Мi ка лая II — прад стаў нi кi 

Ан тан ты...

Ка лi Ма гi лёў стаў ва ен най ста лi цай 

у га ды Пер шай су свет най вай ны, гэ та 

па спры я ла i роск вi ту мяс цо вых хра маў. 

Так, Мi ка лай II са сва ёй свi тай час та на-

вед ваў Спас кую царк ву. Сю ды ж прыяз -

джа ла iм пе ра тры ца, сва я кi цар скай па-

ры, вя лi кiя кня зi. На вед валь нi кi ра бi лi 

вя лi кiя ах вя ра ван нi, у вы нi ку Спас кая 

царк ва ста ла ад ной з най ба га цей шых у 

Ра сiй скай iм пе рыi...

Да на ша га ча су за ха ваў ся кас цёл 

Свя то га Ста нi сла ва. Не ка лi гэ ты храм 

на вед ва ла Ка ця ры на II. Да 1989 го да тут 

зна хо дзiў ся аб лас ны ар хiў. А сён ня пра 

гэ ты кас цёл ве да юць нават за ме жа мi 

Бе ла ру сi яшчэ i та му, што тут пра хо дзiць 

мiж на род ны фес ты валь ду хоў най му зы кi 

«Ма гут ны Бо жа».

У Верх нiм го ра дзе за ха ваў ся бы лы 

фар ны кас цёл. Сён ня гэ та са мая ста ра-

жыт ная па бу до ва го ра да вы ка рыс тоў ва-

ец ца як склад.

На огул, пра хра мы го ра да мож на бы-

ло б рас каз ваць да во лi доў га. Яшчэ сто 

га доў та му гiс то рык, эт ног раф, ка лек-

цы я нер, вя до мы па лi тыч ны дзе яч Iван 

Луц ке вiч па раў наў Ма гi лёў з ма лень кай 

Пра гай, бо ў го ра дзе бы ло ка ля сот нi 

куль та вых бу дын каў. По бач жы лi пра-

ва слаў ныя, ка та лi кi, зна хо дзi ла ся тут i 

яў рэй скае шко лi шча (кам пакт ны ра ён 

пра жы ван ня яў рэ яў са сва ёй шко лай), 

але лепш пра ўсе гэ тыя цi ка вiн кi вы 

да ве да е це ся не па срэд на ў са мiм го ра-

дзе — сю ды са праў ды вар та за вi таць.

 Вiр ту аль ная ванд роў ка Вiр ту аль ная ванд роў ка

ПРЫ СТА НАК IМ ПЕ РА ТА РАЎ

 Доб рая спра ва Доб рая спра ва Iм ёны Iм ёны
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