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 Iмёны

 Добрая справа

Завiтаем у госцi
да класiка?

ЦУД НА РЫДЛЁЎЦЫ

Сёння можна вiртуальна пабываць у кабiнеце беларускага
паэта, драматурга, перакладчыка, акадэмiка Пятра Глебкi.

Усё жыццё пiсьменнiк збiраў кнiгi, яго калекцыi мог пазайздросцiць кожны аматар лiтаратуры — там было звыш 3800 экзэмпляраў
выданняў на беларускай, рускай, украiнскай i iншых мовах. Пётр
Фёдаравiч не хацеў, каб гэты скарб разышоўся па розных сховiшчах, i вырашыў завяшчаць свой кнiгазбор i архiў акадэмiчнай
бiблiятэцы.
Кнiжная калекцыя Глебкi разам з абсталяваннем яго кабiнета захавалася дзякуючы намаганням супрацоўнiкаў Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа НАН Беларусi. Кнiгазбор знаходзіцца
ў аддзеле рэдкiх кнiг i рукапiсаў. А сёння дзякуючы спецыяльнаму
сэрвiсу пазнаёмiцца з гэтымi багаццямi можам i мы.
Новы вiртуальны праект прапануе перанесцiся ў атмасферу сярэдзiны мiнулага стагоддзя. У рабочым кабiнеце пiсьменнiка захавалiся i яго асабiстыя рэчы, сярод якiх карцiны, прадметы дэкору,
акуляры, блакнот удзельнiка сесii ААН (Пётр Фёдаравiч у складзе беларускай дэлегацыi браў удзел у рабоце сесiй Генеральнай
асамблеi. Супрацоўнiкi бiблiятэкi падрыхтавалi цiкавыя звесткi пра
некаторыя экспанаты мемарыяльнага кабiнета. Рэсурс паступова
напаўняецца iнфармацыяй. Тут можна будзе знайсцi інфармацыю
пра жыццё i творчасць Пятра Глебкi, фотаздымкi, пазнаёмiцца з
кнiгамi з яго калекцыi.

Хто не капаў, той не зразумее,
чаму ў свой адпачынак людзi кiдаюць камфортнае жытло i з'язджаюць з палаткай куды-небудзь у лес
цi поле, каб бясплатна займацца
бруднай работай. Напрыклад, многiм валанцёрам з Полацкага археалагiчнага легiёна ўжо каля 30-40 гадоў. Удзельнiчаць у раскопках яны
пачыналi яшчэ студэнтамi, а сёння
ўжо едуць са сваiмi дзецьмi. I нават
тыя з iх, хто жыве i працуе за мяжой, летам вяртаюцца валанцёрамi
на Беларусь. Прычым не трэба думаць, што справа археолага такая
ўжо азартная, — хлопцы капаюць
i выносяць зямлю, а дзяўчаты перацiраюць яе памiж пальцамi ў пошуку паржавелых цвiкоў, чарапкоў
ды костак цi чаго больш важкага —
каму як пашанцуе. Самае цiкавае
пачынаецца, калi знаходкi назапашваюцца, i па iх кiраўнiк экспедыцыi
пачынае ўжо «чытаць гiсторыю»,
якая на гэтай зямлi адбывалася
стагоддзi таму. I гэта рэальны цуд,
калi аказваецца, што людзi розных
прафесiй — а зусiм не абавязкова
студэнты цi выпускнiкi гiстарычных
факультэтаў — прычыняюцца да гэтых адкрыццяў.
Сёлета «пальцы» — так сябе называюць валанцёры, якiя ўдзельнiчаюць у раскопках разам з археолагам Маратам Клiмавым —
будуць працаваць на Чарсвядах.
Валанцёрскi летнiк «Шляхамi полацкiх князёў» — гэта не толькi
раскопкi паселiшчаў ХI—ХVIII стагоддзяў, але i цiкавая забаўляльная
праграма з «Паляваннем на маманта», «Плаваннем Эрыка Рудога», «Баварскiм вечарам», спевамi
пад гiтару i iншымi цiкавiнкамi. Усё
гэта будзе адбывацца ў маляўнiчых мясцiнах Паўночнай Беларусi
(побач азёры ды лес). Усе, хто хо-

ча далучыцца, могуць напiсаць на
palatyda@tut.by.
Увесь лiпень працуе археалагiчны летнiк «Наўры-2020». Раскопкi
праводзiць Нацыянальны гiстарычны музей Рэспублiкi Беларусь сумесна з Мiжнародным дзяржаўным
экалагiчным iнстытутам iмя А. Д.
Сахарава БДУ i Беларускiм дзяржаўным музеем народнай архiтэктуры i побыту. Тут вядуцца даследаваннi некропаля крывiчоў Наўры
II (Х — першай паловы ХI стагоддзяў), якi знаходзiцца каля аднайменнай вёскi Мядзельскага раёна
Мiнскай вобласцi. Кантакты арганiзатараў можна знайсцi на сайце музея http://www.histmuseum.by
ў раздзеле навiн.
Валанцёраў чакаюць у Крэве.
Ра бо ты будуць пра во дзiц ца на
аб' ек це «Крэўскае га ра дзi шча»
ХI—XIV ста год дзяў. Кож ны год
тут збiраюцца не проста неабыяка выя доб ра ах вот нi кi, а вель мi

 Вiртуальная вандроўка

 Тэхналогii

ПРЫСТАНАК IМПЕРАТАРАЎ
Дзе зна хо дзi ла ся са мая вя лi кая
на тэрыторыi Беларусi ратуша? Якая
царква ў гады Першай сусветнай была адной з самых заможных у Расiйскай Iмперыi? Майстры з якога горада
зрабiлi iканастас для Новадзявочага
манас тыра i загарадную рэзiдэнцыю
мас коўска га ца ра — па лац у Ка ломенскiм? Калi паслу хаеш расповеды
магiлёўскага краязнаўца, гiсторыка,
экскурсавода Алега ДЗЯЧКОВА, можна складаць асобную вiктарыну па гiсторыi гэтага абласнога цэнтра. Толькi
па адной пешаходнай вулiцы Магiлёва
ён можа вадзiць i ўражваць гасцей горада на працягу трох гадзiн. Нават на
анлайн-экскурсii, што прайшла ў межах
беларускага анлайн-фэс ту «Вышка»,
далучыўшыся да вiртуальных вандровак «Гарады Беларусi вачыма мясцовых
экскурсаводаў» , ён доўгi час трымаў
увагу zооm-вандроўнiкаў цiкавымi фактамi i архiўнымi здымкамi.
Калi б вы трапiлi ў Магiлёў у ХVI —
ХVIII стагоддзях, даведалiся б, што гэта
быў адзiн з самых заможных гарадоў
на тэрыторыi Беларусi. Ужо ў канцы
ХVI стагоддзя тут налiчвалася больш
за 80 спецыяльнасцяў, склалiся магiлёўскiя школы архiтэктуры i гравюры.
Тутэйшыя майстры былi добра вядомыя
далёка за межамi горада. Але ў 1708 годзе на загад Пятра I горад быў спалены,
i аднавiць былую велiч яму не ўдалося.
Дарэчы, у горадзе пабывалi i сам Пётр
I, i яго працiўнiк — шведскi кароль Карл
ХII, апошнi нават «папрасiў» з ужо пацярпелага пасля пажару горада кантры-

буцыi, калi даведаўся, што гараджанам
удалося сёе-тое прыхаваць.
Дамiнантай Губернатарскай (раней
Гандлёвай плошчы) з'яўлялася магiлёўская ратуша, адна з самых высокiх на
тэрыторыi Беларусi — каля 50 метраў!
Дарэчы, ратушу наведаў iмператар Аўстра-Венгрыi Франц Iосiф. Ён прыехаў
iнкогнiта на сустрэчу з расiйскай iмператрыцый Кацярынай II, вось толькi гараджане «апазналi» знакамiтага госця.
Пас ля вай ны ратушу бы ло вы рашана знесцi. А калі аб'ек та не стала,
пача лi ся раз мо вы пра яго ад наўленне, праўда, здзейснiлi гэта толькi ў ХХI
стагоддзi. Цяпер тут знаходзiцца музей
горада.
Самым высокiм мураваным будынкам
у горадзе раней усё ж была не ратуша, а
званiца Спаскай царквы, якую пабудавалi
ў ХVII стагоддзi. На званiцы стаяў тэлескоп, таму яе звалi астранамiчнай вежай.
Праўда, яна не перажыла савецкай эпохi — у 1920-х яе разабралi на камсамольскiм суботнiку на будматэрыялы.
У часы Першай сусветнай вайны ў
горадзе знаходзiлася стаўка расiйскага
iмператара Мiкалая II. Ён некалькi дзён
жыў у iмператарскiм цягнiку, а пасля перабраўся ў палац губернатара. Тут жа
гасцяваў i яго сын — царэвiч Аляксей.
Першая сусветная вайна паспрыяла
росквiту Магiлёва. Калi тут знаходзiлася
стаўка расiйскага iмператара, у горад
прыбывалi не толькi тысячы афiцэраў,
але i бамонд, тэатр аперэты.
Спынялiся ў горадзе як вядомыя
расiйскiя палкаводцы (у тым лiку ба-

цiкавыя i творчыя людзi. На вечар за бяс пе ча на цi ка вая культурная праграма. Запоўнiць анкету валанцёра можна на сайце
http://kreuskizamak.by.
З 27 лiпеня да 9 жнiўня працуе
экспедыцыя «Асавец», якая даследуе тарфянiкавае паселiшча
першай паловы II тысячагоддзя
да на шай эры. Кры вiн скi тарфянiк размешчаны ў паўднёвай
частцы Беларускага Паазер'я, на
мяжы Бешанковiцкага i Сенненскага раёнаў Вiцебскай вобласцi.
Археалагiчныя даследаваннi праводзяцца экспедыцыяй Iнстыту та
гiсторыi НАН Беларусi ўжо не першае дзесяцiгоддзе. Тут зроблены
шэраг сенсацыйных знаходак, што
паказваюць, якiм было на нашай
зям лi жыц цё пер ша быт ных людзей. У свой час тут быў з экспедыцыяй Уладзiмiр Караткевiч.
Падрабязнасцi шукайце на старонцы www.asaviec.by.

рон Урангель i генерал Дзянiкiн), так
i хаўрускнiкi Мiкалая II — прадстаўнiкi
Антанты...
Калi Магiлёў стаў ваеннай сталiцай
у гады Першай сусветнай вайны, гэта
паспрыяла i росквiту мясцовых храмаў.
Так, Мiкалай II са сваёй свiтай часта наведваў Спаскую царкву. Сюды ж прыязджала iмператрыца, сваякi царскай пары, вялiкiя князi. Наведвальнiкi рабiлi
вялiкiя ахвяраваннi, у вынiку Спаская
царква стала адной з найбагацейшых у
Расiйскай iмперыi...
Да нашага часу захаваўся касцёл
Святога Станiслава. Некалi гэты храм
наведвала Кацярына II. Да 1989 года тут
знаходзiўся абласны архiў. А сёння пра
гэты касцёл ведаюць нават за межамi
Беларусi яшчэ i таму, што тут праходзiць
мiжнародны фестываль духоўнай музыкi
«Магутны Божа».
У Верхнiм горадзе захаваўся былы
фарны касцёл. Сёння гэта самая старажытная пабудова горада выкарыстоўваецца як склад.
Наогул, пра храмы горада можна было б расказваць даволi доўга. Яшчэ сто
гадоў таму гiсторык, этнограф, калекцыянер, вядомы палiтычны дзеяч Iван
Луцкевiч параўнаў Магiлёў з маленькай
Прагай, бо ў горадзе было каля сотнi
культавых будынкаў. Побач жылi праваслаўныя, каталiкi, знаходзiлася тут i
яўрэйскае школiшча (кампактны раён
пражывання яўрэяў са сваёй школай),
але лепш пра ўсе гэтыя цiкавiнкi вы
даведаецеся непасрэдна ў самiм горадзе — сюды сапраўды варта завiтаць.

Галасы з мiнулага
i вiртуальныя гiды
Дзе знайсцi iнфармацыю
пра лiчбавыя праекты?
Наша краiна сочыць за сусветнымi трэндамi. Гiсторыкi, выкладчыкi ВНУ, супрацоўнiкi музеяў, эксперты
ў галiне лiчбавых тэхналогiй i iнавацый, прадстаўнiкi
профiльных грамадскiх арганiзацый дзялiлiся сваiмi
думкамi i напрацоўкамi на форуме па лiчбавай гiсторыi Digital History Meetup. У Мiнску прайшоў першы
гiстарычны хакатон, пераможцы якога ўжо стварылi
iнавацыйныя праекты. Новыя прадукты на сумежжы
гiсторыi i IТ дзякуючы сучасным тэхналогiям выкарыстоўваюцца для папулярызацыi мясцiн памяцi i
музеяў, робяць гiстарычную iнфармацыю даступнай
для моладзi i iншай аўдыторыi.
Пачала працаваць мiжнародная платформа Digital
History Network, дзе сабраны арганiзацыi, праекты
i iнiцыятывы, якiя выкарыстоўваюць сучасныя тэхналогii для вывучэння, вiзуалiзацыi i прэзентацыi
iнфармацыi, звязанай з мiнулым, у прыватнасцi, з
падзеямi Другой сусветнай вайны.
На сайце вы знойдзеце iнфармацыю аб праектах, рэсурсах i базах даных музеяў i архiваў, адукацыйныя лiчбавыя прапановы i мабiльныя праграмы;
зможаце паслухаць дакументальныя аўдыяспектаклi
i ўспамiны вязняў канцлагераў, зазiрнуць у асабiстыя дзённiкi, якiя вялiся ў 1940-я гады; пазнаёмiцца
з гiстарычнымi праектамi з Беларусi, Украiны, Расii,
Германii.
Iнiцыятывы i арганiзацыi могуць размяшчаць на
сайце iнфармацыю пра свае прадукты па папулярызацыi культуры памяцi, пры стварэннi якiх выкарыстаны сучасныя IТ-рашэннi.
Матэрыялы выпуску падрыхтавала
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

