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МІ СІЯ — ЗЛУ ЧАЦЬ 
ПА КА ЛЕН НІ

Мі ну лай во сен ню ў Мін ску на тэ ры-

то рыі Ло шыц ка га ся дзіб на-пар ка ва га 

комп лек су прай шла ўра чыс тая цы ры-

мо нія па сад кі дрэў, пры мер ка ва ная да 

150-год дзя з дня на ра джэн ня вы дат-

на га ін дый ска га па лі тыч на га і гра мад-

ска га дзея ча, ча ла ве ка све ту Ма хат-

мы Ган дзі. Яго фі ла со фія не на сіл ля 

ака за ла знач ны ўплыў на рух пры хіль-

ні каў мір ных пе ра мен. Але Ма хат ма 

Ган дзі быў яшчэ і вы дат ным пе да го-

гам, які сцвяр джаў, што ў аду ка цыі 

за клю ча ец ца адзі на маг чы мы шлях 

не гвал тоў на га змя нен ня све ту. Яго пе-

да га гіч ная спад чы на скла дае больш 

за 400 кры ніц, ся род якіх восем кніг, 

бук вар, сот ні ар ты ку лаў і пуб ліч ных 

вы ступ лен няў.

«Аду ка цыя мо жа даць вы ні кі, якіх 

нель га да сяг нуць пры мя нен нем лю бой 

сі лы», — лі чыў Ган дзі. Сім ва ліч на, што 

пом нік яму не каль кі га доў та му з'я віў-

ся ва ўнут ра ным дво ры ку Бе ла рус ка-

га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, дзе стаў 

пер шым ма ну мен там у га ле рэі вя до-

мых дзея чаў су свет най па лі ты кі і на-

ву кі.

Ары гі наль ная і са ма быт ная пе да го-

гі ка Ган дзі з'яў ля ец ца шмат у чым аў-

тар скай, яна ары ен та ва ная на агуль-

на ча ла ве чыя каш тоў нас ці, што прад-

вы зна чае іх веч ную ак ту аль насць. 

Пер шая мі сія аду ка цыі — злу чаць па-

ка лен ні, пе ра да ваць на за па ша ны ста-

год дзя мі во пыт, за бяс печ ваць пе ра-

ем насць у раз віц ці куль ту ры і цы ві лі-

за цыі. Ган дзі лі чыў, што з гэ тай функ-

цы яй цал кам спраў ля ла ся тра ды цый-

ная сіс тэ ма аду ка цыі Ін дыі. А вось 

па ру шэн не пе ра ем нас ці раз віц ця мо-

жа пры вес ці да «транс план та цыі» на 

на цы я наль ную гле бу чу жой сіс тэ мы 

каш тоў нас цяў і прын цы паў.

На дум ку Ган дзі, важ ную ро лю аду-

ка цыя мае і для за бес пя чэн ня па сту-

паль на га і пра грэ сіў на га раз віц ця 

кра і ны. Ста ран на ўлоў лі ва ю чы зме-

ны, пра дык та ва ныя жыц цём, яна па-

він на рых та ваць да пе ра мен лю дзей 

і да па ма гаць ім пры маць пра віль ныя 

ра шэн ні.

У лю тым 1926 го да для пе да га гіч-

на га да дат ку га зе ты «На ва джы ван» 

Ган дзі на пі саў ар ты кул «Што та кое 

аду ка цыя?» Ад каз ва ю чы на па стаў ле-

нае ў за га лоў ку пы тан не, ён вы ка заў 

дум ку, што эты ма ла гіч на анг лій скае 

сло ва «еduсаtіоn» азна чае «вы цяг ван-

не вон кі», маючы на ўва зе спро бу раз-

віц ця сха ва ных та лен таў. Га лоў ная 

мэ та ўся го аду ка цый на га пра цэ су — 

«пры клас ці на ма ган ні, каб да стаць усё 

са мае леп шае, што ёсць у на ву чэн цаў, 

звяр та ю чы ся да іх сэр цаў і ро зу му». 

Пры гэ тым асноў ная ро ля ад во дзі ла ся 

фар мі ра ван ню ма раль на га стрыж ня. 

«На вуч нях ля жыць, ма быць, са мая 

вя лі кая ад каз насць. Бу ду чы ня за ле-

жыць ад іх жа дан ня, сум лен нас ці, ста-

ран нас ці і па тры я тыз му. На стаў ні кі не 

мо гуць даць та го, ча го ня ма ў вуч няў, 

а мо гуць толь кі да па маг чы «вы цяг нуць 

вон кі» тое, што ў іх ёсць.

ЯКІЯ ВЕ ДЫ НАЙ БОЛЬШ 
КАШ ТОЎ НЫЯ?

Асаб лі вую ўва гу хо чац ца звяр нуць 

на ра зу мен не Ган дзі вы ні каў аду ка-

цый най дзей нас ці — тое, што ў су час-

най пе да го гі цы на зы ва юць кам пе тэнт-

нас ным па ды хо дам, ка лі на зме ну 

«ве дам, умен ням, на вы кам» пры хо-

дзяць кам пе тэн цыі...

Ма хат ма Ган дзі пі саў: «Ве ды, атры-

ма ныя праз во пыт, ку ды больш каш-

тоў ныя і на шмат больш ка рыс ныя, 

чым кніж ныя. На конт гэ та га ў мя не 

ня ма су мнен няў». Акра мя та го, да вы-

ні каў аду ка цый най дзей нас ці Ган дзі 

ад но сіў да сяг нен не пэў на га (па жа да на 

вы со ка га) уз роў ню сфар мі ра ва нас ці 

ма раль на га ха рак та ру ў ча ла ве ка (са-

цы яль на-асо бас ныя кам пе тэн цыі), да-

стат ко ва га ўзроў ню ава ло дан ня мас-

тац твам кар міць ся бе (гэ та зна чыць, 

са ма стой на за раб ляць са бе на жыц-

цё). А так са ма «быць упэў не ным у са-

бе» (што пра ду гледж ва ла ўмен не са-

мо му за бяс печ ваць за да валь нен не 

сва іх па трэб, каб ні ад ка го не за ле-

жаць). Ган дзі вы ка заў ся і за не аб ход-

насць па шы рэн ня ча са вых ра мак мэ-

та на кі ра ва най аду ка цыі. Та кім чы нам, 

на мно га апя рэ дзіў шы час, ме на ві та 

Ган дзі пер шы сфар му ля ваў ак ту аль-

ную і агуль на пры зна ную сён ня кан цэп-

цыю «аду ка цыі праз усё жыц цё».

Ён не ад на ра зо ва пад крэс лі ваў, што 

га лоў ная праб ле ма аду ка цыі не столь-

кі ў тым, каб вы ра шыць, ча му і як ву-

чыць, коль кі ў тым, дзе ўзяць доб рых 

на стаў ні каў, каб ажыц ця віць за ду ма-

нае на прак ты цы. Та кім чы нам, у цэнт-

ры пе да га гіч най сіс тэ мы Ган дзі ста іць 

пе да гог. У ад ным са сва іх ар ты ку лаў 

ён пі саў: «Па лі тык мо жа да сяг нуць 

сва ёй мэ ты, на ват ка лі ў яго і ня ма 

ха рак та ру, але на род ны на стаў нік не 

мо жа абы сці ся без ха рак та ру. На стаў-

нік без ха рак та ру, што соль без сма-

ку». Ці ка ва, што яшчэ ў ста ра жыт най 

Ін дыі ад роз ні ва лі тры ка тэ го рыі пе да-

го гаў: вы клад чык, які транс люе ве ды, 

на стаў нік, які на ву чае і вы хоў вае, і гу-

ру (пе да гог са ма га вы со ка га ран гу).

КАБ СВЕТ НЕ АСЛЕП
На вед ва ю чы ме ма ры ял Ма хат мы 

Ган дзі ў Нью-Дэ лі, Ге не раль ны сак ра-

тар ААН Ан то ніу Гу тэ рыш на зваў яго 

«най вя лік шай» асо бай. «Між на род ны 

дзень не на сіл ля (2 каст рыч ні ка — 

Дзень на ра джэн ня Ма хат мы Ган дзі) — 

гэ та да ні на па мя ці най вя лік ша му ча-

ла ве ку з усіх, якія жы лі на Зям лі, — 

пад крэс ліў кі раў нік ААН. — На па са дзе 

Ге не раль на га сак ра та ра я ма гу толь кі 

спа дзя вац ца, што ўсе, хто на дзе ле ны 

па лі тыч най ула дай, змо гуць пад няц ца 

да ўзроў ню Ма хат мы Ган дзі і зра зу-

мець, што да сяг нуць мэ ты мож на шля-

хам дыя ло гу, за хоў ва ю чы пры хіль-

насць праў дзе і дзей ні ча ю чы ў ін та рэ-

сах ін шых. Ган дзі да ка заў, што «не на-

сіл ле мо жа змя ніць ход гіс то рыі».

На пры кан цы пра па ную пры га даць 

гіс то рыю аб цяг ніку і сан да лі Mахатма 

Ган дзі. Што па кі нуць, а ад ча го ад мо-

віц ца? Вось га лоў ныя пы тан ні, на якія 

мы па він ны знай сці ад каз, ка лі вы бі ра-

ем сён няш нім на ву чэн цам і сту дэн там 

«сан да лі», па трэб ныя ім для па да рож-

жа ў бу ду чы ню. Уста ноў ку ін дый ска га 

пе да га гіч на га Гу ру — «жыць пра віль на, 

ду маць пра віль на, ра біць пра віль на» — 

скла да на пе ра аца ніць, як і яго пе ра сця-

ро гу, што прын цып «во ка за во ка» мо-

жа зра біць увесь свет сля пым.

Ігар ГАН ЧА РО НАК,

 пра фе сар, стар шы ня праў лен ня 

Та ва рыст ва друж бы 

«Бе ла русь — Ін дыя».

Так шмат ужо на пі са на пра му зей 

Ада мо ві ча ў Глу шы, што ка лі б з лі та-

рак мож на бы ло склас ці бу ды нак, ён, 

на пэў на, атры маў ся б на не каль кі па-

вер хаў. Але ні мы, ні чы та чы не губ-

ля ем над зеі, што ён бу дзе. Вось і чар-

го вы зва нок та му па цвяр джэн не. «Гэ-

та Мі ка лай Якаў ле віч Кар по віч, — 

пра гу ча ла ў тэ ле фон най труб цы. — 

Я — ура джэ нец Глу шы, але за раз 

жы ву ў Ві цеб ску. Ха чу па дзя ка ваць 

га зе це за та кі цу доў ны пра ект. Ма-

лай цы, што па ды ма е це гэ тую тэ му. 

Му зей па ві нен быць. Ён ста не ўша на-

ван нем па мя ці для ўсіх глу шан цаў».

Ка лі ча ла век за не каль кі дзён да 

Но ва га го да ду мае пра бу ду чае му-

зея ў ма лень кай Глу шы, на пэў на, гэ-

та са праў ды важ на.

ТАЯ СА МАЯ АП ТЭ КА
Па куль раз маў ля лі з Мі ка ла ем 

Якаў ле ві чам, вы свет лі ла ся, што ён 

сям'ю Ада мо ві чаў ве дае не па кніж-

ках.

— Я 1937-га го да на ра джэн ня, 

жы вы свед ка гіс то рыі па сёл ка. Баць-

ка Але ся Ада мо ві ча быў ура чом, а я 

час та хва рэў, і ён мя не ра та ваў. Мая 

ста рэй шая сяст ра Лю боў Якаў леў на, 

а нас у сям'і бы ло пя цё ра, пад час 

вай ны пра ца ва ла ў ап тэ цы, ра зам з 

ма ці Але ся Ада мо ві ча — Ган най Міт-

ра фа наў най. Яшчэ ад на сяст ра Але-

на бы ла су вяз ной пар ты зан ска га 

атра да. Яе вы даў су сед-па лі цай. 

Дзве мае сяст ры прай шлі канц ла-

гер — ад на Асвен цім, дру гая Бу хен-

вальд. Трэ цюю так са ма ха це лі са-

гнаць у Гер ма нію, але гэ та му пе ра-

шко дзі лі баб руй скія пад поль шчы кі.

Мі ка лай Якаў ле віч збі ра ец ца пе ра-

даць бу ду ча му му зею ўспа мі ны сва ёй 

ста рэй шай сяст ры і ўсе яе ўзна га ро-

ды, у тым лі ку па мят ны ме даль вяз ня 

Асвен ці ма. Яна бы ла вы дат ні кам на-

род най асве ты, вя ла ак тыў нае гра-

мад скае жыц цё. У ар хі ве Кар по ві ча 

за ха ва лі ся ар ты ку лы пра жы ха роў па-

сёл ка, якія так са ма шмат ча го мо гуць 

рас ка заць пра мі ну лае. «Збі ра ю ся сё-

ле та з'ез дзіць у Глу шу на су стрэ чу 

вы пуск ні коў, — па дзя ліў ся ён сва і мі 

пла на мі. — Шко лу скон чыў у 1955 го-

дзе, шмат цёп лых ус па мі наў за ста ло-

ся. У нас бы лі вель мі моц ныя ма тэ ма-

ты кі, і мне пры ві лі лю боў да гэ та га 

прад ме та. Дзя ку ю чы яму ў мя не і сён-

ня цу доў ная па мяць. Доб ра па мя таю 

сваё дзя цін ства, вай ну».

АПОШ НІЯ СВЕД КІ 
З РА МА НА

Ус пом ні ла ся так са ма, як у ад ну з 

апош ніх ма іх па ез дак у Глу шу су стрэ-

лі ся мы з Зі на і дай Гар на стай, дач кой 

ге роя ада мо віц кай ды ло гіі «Вай на 

пад стрэ ха мі» і «Сы ны ідуць у бой» — 

пад поль шчы ка Лі сі цы на, у жыц ці Іва-

на Ры го ра ві ча Гар на стая. Дач ка доў-

га рас каз ва ла пра тыя жах лі выя гіс-

то рыі, якія пе ра жыў у пер шы год 

вай ны яе баць ка. Як ён пай шоў на 

фронт, як тра піў у па лон, як спра ба-

ваў збег чы. Ад ной чы ў яго гэ та атры-

ма ла ся. Пеш шу ішоў бо лей ме ся ца з 

Укра і ны. Зра не ны, зня мог лы, але ж 

даб ра ўся. А ка лі кры ху пад ля чыў ся, 

за ня ўся пад поль най ра бо тай у ты ле 

во ра га. З яго да па мо гай бы ло здзейс-

не на шмат ды вер сій.

Яшчэ адзін пра та тып — дзед Ля-

шчун, у кні зе — Ля сун. «Жыў да вай-

ны ў На він ках на ху та ры, быў су вяз-

ны, вы во зіў на ка ні сем'і пар ты зан у 

лес, — пры гад вае Зі на і да Іва наў на 

ге роя. — Па мя та е це эпі зод, ка лі ста-

ры, каб зай сці ў ап тэ ку і пе ра даць 

ін фар ма цыю ад пар ты зан, па ва ліў ся 

на зям лю і ен чыў, быц цам ад бо лю ў 

жы ва це? І нем цы па ве ры лі, што ў яго 

пры ступ. Вось гэ та ён і ёсць. Вель мі 

хіт ры быў ста ры. У яго за ста лі ся дзве 

дач кі, але жы выя яны ці не, я на ват 

не ве даю.

Ёсць у тво рах Ада мо ві ча і не вель-

мі ста ноў чыя пры кла ды па во дзін ту-

тэй шых жы ха роў. І хоць пісь мен нік 

ад кры та не ўказ ваў на іх, яны са мі 

ся бе па зна ва лі. Зі на і да Гар на стай 

ус па мі нае, як ад ной чы яе вы клі ка лі 

ў сель са вет па ад ной скар зе. Адзін з 

па знаў шых ся бе на пі саў ліст ула дам, 

што Ада мо віч не за слу гоў вае та го, 

каб яго па мяць уве ка ве чы лі. На пі саў, 

што ён аб га ва рыў яго — чэс на га ча-

ла ве ка. Пры еха ла шмат пра вя ра ю-

чых, вы свят ля лі, што і як, але скар га 

не па цвер дзі ла ся.

— Ада мо віч у ра ма не прак тыч на 

ўсіх глу шан цаў зга даў, але тых лю-

дзей ужо і на све це ня ма, — уз ды хае 

Зі на і да Іва наў на. — І на ват іх дзе ці 

або раз' еха лі ся, або па ўмі ра лі. Сён ня 

не ка то рыя жы ха ры на ват і не ве да-

юць, хто та кі Алесь Ада мо віч і якое 

ён мае да чы нен не да Глу шы. Ужо тры 

па ка лен ні з тых ча соў змя ні ла ся. Ды 

і пры ез джых ста ла шмат.

ДЫК ШТО ТАМ, 
З МУ ЗЕ ЕМ?

Пра му зей га вор ка іш ла яшчэ 

пад час па ха ван ня пісь мен ні ка ў Глу-

шы. Сё ле та, да рэ чы, спаў ня ец ца 

чвэрць ста год дзя з та го ма ман ту. 

Ле тась, дзя ку ю чы іні цы я ты ве баб-

руй ска га ак ты віс та Анд ру ся Ар хі-

пен кі, у па сёл ку з' явіў ся арт-пры пы-

нак, пры све ча ны Ада мо ві чу, і бы лі 

са бра ныя гро шы на пом нік пісь мен-

ні ку. Пла ну ец ца, што ён бу дзе ўста-

ноў ле ны сё ле та. У Баб руй скім рай-

вы кан ка ме ві та юць яшчэ ад ну іні-

цыя ты ву Анд ру ся — ства рыць гра-

мад скую ма ла дзёж ную ар га ні за цыю, 

якая змо жа ўзяць на ся бе аба вяз кі 

па рэ кан струк цыі бу дын ка ап тэ кі пад 

му зей.

— За раз мы вы ву ча ем юры дыч-

ныя ню ан сы. Бу дзем удзяч ны, ка лі 

не аб ход ныя спе цы я ліс ты ў гэ тым пы-

тан ні да лу чац ца да нас. Трэ ба вы зна-

чыц ца, коль кі гро шай спат рэ біц ца на 

пра ект на-каш та рыс ную да ку мен та-

цыю. Шу ка ем ар хі тэк та ра, які змо жа 

даць па ра ды, мо ладзь, якая ак тыў ні-

чае ў са цы яль ных сет ках і змо жа 

пра соў ваць на шы пла ны праз ін тэр-

нэт. Мяр ку ем ства рыць у Глу шы та кі 

му зей, які ста не ад на ча со ва куль тур-

на-гра мад скім цэнт рам па раз віц ці 

па сёл ка, мес цам су стрэч твор чай мо-

ла дзі.

20 сту дзе ня Анд русь са сва і мі сяб-

ра мі пла нуе са брац ца ў ан ты ка вяр ні 

ў Баб руй ску і за пра сіць усіх, ка му 

не абы яка вы лёс му зея Але ся Ада мо-

ві ча. На тал ля Ада мо віч ужо атры ма-

ла за пра шэн не на гэ тую су стрэ чу.

— Мне вель мі пры ем на, што ў 

Баб руй ску з'я ві ла ся су пол ка ма ла-

дых лю дзей, якім ці ка ва не толь кі 

твор часць, але і спра ва ўве ка ве чан-

ня па мя ці Але ся Ада мо ві ча. Дзя куй 

ім за не абы яка вае стаў лен не да май-

го баць кі, — пры зна ец ца яна.

На тал ля Ада мо віч атры ма ла за-

пра шэн не яшчэ на ад но ме ра пры ем-

ства, звя за нае з імем яе баць кі. Сё-

ле та ў Ра сіі ўра чыс та ад зна ча ец ца 

100-год дзе з дня на ра джэн ня вя до-

ма га ра сій ска га пісь мен ні ка Да ні і ла 

Гра ні на і 40-год дзе з мо ман ту пер ша-

га вы дан ня «Бла кад най кні гі», на пі-

са най ім у су аў тар стве з Але сем Ада-

мо ві чам. У ве рас ні — ме ся цы, ка лі 

па ча ла ся бла ка да, у Санкт-Пе цяр-

бур гу ад бу дзец ца кан фе рэн цыя-вы-

стаў ка, пры све ча ная юбі лей ным да-

там. А ле тась «Бла кад ная кні га» 

бы ла пе ра вы да дзе ная ў Гер ма ніі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Збор срод каў на му зей пра цяг-

ва ец ца. Да лу чыц ца да доб рай 

спра вы мо жа це і вы. Раз лі ко вы ра-

ху нак іс нуе пры ад дзе ле ідэа ла гіч-

най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 

мо ла дзі Баб руй ска га рай вы кан ка-

ма р /р  BY84АKBB364212

92723267100000 у фі лі яле 703 ААТ 

«ААБ Бе ла рус банк»,  БІК 

АKBBBY21703, УНП 701226324.

Пры зна чэн не пла ця жу: «Для 

вы ра бу пра ект на-каш та рыс най да-

ку мен та цыі і рэ кан струк цыі бу-

дын ка ў па сёл ку Глу ша пад му зей 

А. Ада мо ві ча». Гэ ты доў гі сказ па-

ві нен быць па зна ча ны ў бан каў-

скім да ку мен це аба вяз ко ва.

У хут кім ча се на ўяз ной ар цы 

з'я віц ца ба рэль еф анё ла з кры-

ла мі. Ма сіў ны дэ кор на пры кан-

цы мі ну ла га го да па ча лі вы раб-

ляць на Гро дзен скім за вод зе па 

пе ра пра цоў цы ка ме ня. Част ка 

ке со наў ужо зман ці ра ва на. 

Аздаб лен не вя дзец ца па ра-

лель на з бу даў ніц твам пер шай 

чар гі ка ра леў ска га па ла ца.

Анёл ва гой у паў то ны
Да ад наў лен ня зам ка пад клю чы-

лі ся май стры па ка ме ні і скульп та ры. 

Спе цы яль ная бры га да ство ра на на 

Гро дзен скім за вод зе па пе ра пра цоў-

цы ка ме ню. Ад каз ны за каз тра піў на 

най буй ней шае ў сва ёй га лі не прад-

пры ем ства воб лас ці.

Ця пер зман ці ра ва ны пар тал з бо-

ку ар кі, зроб ле ны па ра пе ты пад да-

хам і ба люс тра дай. І гэ та толь кі па-

ча так маш таб ных ра бот па дэ ка ры-

ра ван ні па ла ца, ад зна ча юць на прад-

пры ем стве.

Пра цэс да во лі пра ца ём кі. Як рас-

ка заў гро дзен скі скульп тар Ула дзі мір 

Пан ця ле еў, на пад рых тоў ку толь кі 

ад на го ке со на, па ме рам 60х60 сан-

ты мет раў, па трэб на ка ля 10 дзён. 

Кож ны эле мент — гэ та ін ды ві ду аль-

ная ра бо та.

За раз ужо га то выя дэ ко ры з кве-

так, гро нак ві на гра ду, га ла вы льва. 

Эле мен ты да во лі ма сіў ныя — кож ны 

ва жыць не менш за 200 кі ла гра маў. 

А га ла ва анё ла з кры ла мі — удвая 

больш. Гэ та скульп ту ра зой ме сваё 

па чэс нае мес ца ў цэнт ры ар кі. Да рэ-

чы, увесь дэ кор ро біц ца ў ад па вед-

нас ці з гіс та рыч ным воб лі кам па ла ца 

ча соў Ста фа на Ба то рыя. З та ко га 

са ма га пяс ча ні ку, што ўпры гож ваў 

за мак у ХVІ ста год дзі. По шу кі ра до-

ві шча за ня лі шмат ча су, ад зна чыў 

на ву ко вы кі раў нік пра ек та Алег 

ШЫМ БА РЭЦ КІ. І на рэш це знай шлі 

па доб ны пяс ча нік у Поль шчы, не па-

да лё ку ад Вар ша вы.

Бло кі ад туль па сту па юць трох ко-

ле раў — бе лыя, шэ ра-зя лё ныя і 

блед на-чыр во ныя. На ты дзень за-

вод пры мае не каль кі фу раў з 20 то-

на мі пяс ча ні ку. Па куль зроб ле на 

10 ке со наў — ар хі тэк тур ных эле-

мен таў для арак. Усе яны зман ці ра-

ва ны. Да кан ца сту дзе ня тут мяр ку-

юць поў нас цю аздо біць уяз ную ар ку. 

А ўво гу ле ра бо ты па дэ ко ры знач на 

даў жэй шыя, бо ім упры го жаць як 

вон ка вы, так і унут ра ны аб' ем зам-

ка. А ён, як вя до ма, уз во дзіў ся з 

улас ці вым для ка ра леў ска га па ла ца 

раз ма хам.

У по шу ках стра ча на га
Ста ры за мак — адзі ная ка ра леў-

ская рэ зі дэн цыя, якая за ха ва ла ся ў 

Бе ла ру сі. Та му і бы ло вы ра ша на ад-

на віць за мак у та кім вы гля дзе, які ён 

быў пад час кі ра ван ня ка ра ля Ста фа-

на Ба то рыя. У свой час ка роль зра біў 

па лац сва ёй рэ зі дэн цы яй і з да па мо-

гай ар хі тэк та ра Сан та Гу чы на даў 

яму рас кош ны вы гляд. Але да на ша-

га ча су за мак дай шоў без бы лой ве-

лі чы. Пас ля рэ кан струк цыі ён зноў 

на бу дзе ры сы ка ра леў ска га па ла ца 

ХVІ ста год дзя.

Вось ужо больш як год тут вя дуц-

ца ра бо ты. І ра зам з гэ тым не сці ха-

юць спрэч кі ва кол гіс та рыч на га 

аб'ек та. Да дыс ку сіі пад клю чы лі ся і 

на шы су се дзі-па ля кі. Экс перт ная 

гру па на ча ле з кі раў ніц твам мі ніс-

тэр ства куль ту ры не так даў но па бы-

ва ла на бу доў лі і на ват вы нес ла свой 

вер дыкт — рэ кан струк цыя ад па вя-

дае аў тэн тыч на му вы гля ду.

А вось унут ра ны пра ект па куль не 

вы зна ча ны. Гэ та звя за на не толь кі з 

вя лі кім аб' ёмам ра бо ты па ўзнаў лен-

ні сцен, але і з ад сут нас цю поў най 

кар ці ны гіс та рыч ных ма тэ ры я лаў па 

раз мя шчэн ні па ко яў зам ка. Та кая 

блы та ні на звя за на з ін вен тар ны мі 

да ку мен та мі. І хоць іх да во лі шмат — 

10—12 та моў, су стра ка юц ца су-

праць лег лыя звест кі па раз мя шчэн-

ні тых жа па ко яў. На прык лад, ця пер 

вя дуц ца спрэч кі, у якім з іх ка роль 

пра вёў апош нія дні свай го жыц ця.

— Есць эс кіз ны пра ект рэ кан-

струк цыі Ста ро га зам ка 80-х га доў, 

які зра біў мін скі ар хі тэк тар Бач коў. 

І яго пра ект не ра зы хо дзіц ца з гіс та-

рыч ным ін вен тар ным пла нам. Но выя 

ін тэр прэ та цыі вы клі ка юць пы тан-

ні, — за зна чае Алег Шым ба рэц кі. — 

У кан чат ко вым вы гля дзе гэ ты план 

іс нуе, і, згод на з ім, у пра ект Бач ко ва 

ўно сяц ца ка рэк ты вы. На прык лад, 

спаль ня Ба то рыя маг ла зна хо дзіц ца 

ў ін шым мес цы.

Асо бы, якія ра бі лі ін вен та ры за-

цыю, час цей за ўсё звяр та лі ўва гу на 

ней кія праб ле мы, якія іс на ва лі ў па-

коі. На прык лад, ры пе лі дзве ры аль бо 

не пра ца ваў за мок... У та кіх вы пад-

ках гэ ты па кой ад зна чаў ся ў да ку-

мен тах. Ка лі ўсё доб ра, па кой маг лі 

і не ўпіс ваць у план. Та му гэ тае пы-

тан не не столь кі пра з'яў лен не но вых 

звес так, коль кі пра іх ін тэр прэ та цыі, 

лі чыць Алег Шым ба рэц кі.

— У ка ра леў скіх зам ках пра хо дзі-

ла ін вен та ры за цыя пе рад пры ез дам 

ка ра ля, на пя рэ дад ні важ ных па дзей 

аль бо пас ля раз бу рэн ня. Так і ў Ста-

рым за мку бы ло не каль кі та кіх ін вен-

тар ных пе ры я даў, звест кі пра якія 

дай шлі да на шых ча соў. Але трэ ба 

ра зу мець, што пі са ры больш за зна-

ча лі тыя мо ман ты, якія па тра ба ва лі 

ней ка га па ляп шэн ня ста ну бу дын ка, 

ра мон ту. І час цей за ўсё не звяр та лі 

ўва гі на мас тац кія асаб лі вас ці па ко-

яў, на яў насць ней кіх каш тоў ных рэ-

чаў. Іх за да ча бы ла — склас ці каш-

та рыс для ра мон ту, — рэ зю муе Алег 

Ула дзі мі ра віч.

Па куль ідзе рэ кан струк цыя пер-

шай чар гі, гіс то ры кі, ар хе о ла гі і пра-

ек тан ты шу ка юць кам пра міс. Га лоў-

нае, каб гэ тыя спрэч кі не ста лі тор-

ма зам у ад наў лен ні. Да стат ко ва 

пры га даць, што рэ кан струк цыя па-

ла ца з-за пра ект ных спрэ чак і так 

за цяг ну ла ся на дзе ся ці год дзі.

Та ям ні ца пад ка мя ні цай
Сён ня тэ ры то рыя зам ка — гэ та не 

толь кі маш таб ная бу доў ля. Тут вя-

дуц ца ар хеа ла гіч ныя рас коп кі, якія 

знач на па поў ні лі экс па зі цыю гіс то-

рыка-ар хеа ла гіч на га му зея. Да рэ чы, 

ён мес ціц ца як раз у Ста рым за мку.

Лі та раль на ня даў на, ужо ў но вым 

го дзе, зной дзе на чар го вая шах мат-

ная фі гу ра ХІ ІІ ста год дзя. Гэ та драў-

ля ная пеш ка, на якой бач ны знак 

Сон ца — ко ла са спі ца мі. Гэ та зна-

ход ка ста ла ўжо чац вёр тай у так зва-

най пар тыі Зам ка вай га ры. Ра зам з 

тры ма шах мат ны мі фі гу ра мі — лад-

дзёй і дзвю ма пеш ка мі, зной дзе ны і 

фраг мент шах мат най дош кі.

Ня даў на ар хе о ла гі рас ка па лі кас-

ця ныя плас ці ны, якія ўпры гож ва лі 

сяд ло. Прад ме ты ад люст роў ва юць 

быт жы ха роў гэ тых зя мель кан ца 

ХІV ста год дзя. Гэ та — ке ра мі ка, 

рэшт кі ску ра ных вы ра баў — ра мя нёў 

і абут ку. Зной дзе ны брон за вы пярс-

цё нак і за вуш ні ца.

Са праўд най сен са цы яй ста лі 

рэшт кі сця ны ча соў Ві таў та. Яе вы-

яві лі пад час пра клад кі цеп ла тра сы. 

Ад кры та ка ля 20 ста ра жыт ных драў-

ля ных па бу доў. Усе спі лы ад праў ле-

ны на да сле да ван ні ў ста лі цу. Мно гія 

ўжо вы зна ча ны па да це — гэ та ХІV—

ХV ста год дзі.

Рас коп кі вя дуц ца на той част цы 

га ры, дзе не ка лі бы ла ка мя ні ца — 

гас па дар чая па бу до ва ча соў ка ра-

леў скай рэ зі дэн цыі. На мес цы рас ко-

пак пла ну ец ца ства рэн не му зей най 

экс па зі цыі. І гэ та бу дзе на ступ ным 

эта пам рэ кан струк цыі. Пер шы, са мы 

скла да ны этап, за вер шыць уз вя-

дзен не ар кі, ся рэд няй ве жы, га ле рэі 

і сця ны над Нё ма нам.

— Кож ны ўзро вень па тра буе 

свай го асаб лі ва га па ды хо ду, а во пыт 

рэ кан струк цыі та ко га аб' ек та па куль 

не на пра ца ва ны, — ад зна чае Алег 

Шым ба рэц кі, — пры хо дзіц ца лі та-

раль на па каз ваць, ку ды клас ці цэг лу. 

Гэ та за ма рудж вае ход ра бот.

Так са ма шмат ча су па тра буе по-

шук па трэб ных бу даў ні чых ма тэ ры я-

лаў — ке ра міч най пліт кі, той жа цэг-

лы... Вы бар іх ся род мяс цо вых прад-

пры ем стваў да во лі ніз кі, та му пры хо-

дзіц ца шу каць за ме жа мі кра і ны. 

А між тым, ча су за ста ец ца ўсё менш. 

Пер шую чар гу рэ кан струк цыі на ме-

ча на за вяр шыць на бу ду чы год.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 

Фота аўтара.

«Звяз да» пра цяг вае 

дру ка ваць ма тэ ры я лы 

ў пад трым ку ад крыц ця 

ў па сёл ку Глу ша Баб руй ска га 

ра ё на му зея, пры све ча на га 

твор час ці Але ся Ада мо ві ча.

ЖЫ ВЫЯ 
СТА РОН КІ

ДЭ КОР, ЯШЧЭ ДЭ КОР...
Ста ры за мак у Грод не па ча лі ўпры гож ваць 

скульп тур на-мастацкімі эле мен та мі

Пе да го гі ка + фі ла со фіяПе да го гі ка + фі ла со фія

«Га лоў ная праб ле ма аду ка цыі 
не столь кі ў тым, каб вы ра шыць, 
ча му і як ву чыць, коль кі ў тым, 
дзе ўзяць доб рых на стаў ні каў».

Што па кі нуць, 
а ад ча го ад мо віц ца? 
Вось га лоў ныя пы тан ні, 
на якія мы па він ны знай сці 
ад каз.

Ад ной чы ін дый скі лі дар Ма хат ма Ган дзі са дзіў ся ў цяг нік. Ад на з яго 

сан да ляў зля це ла з на гі і ўпа ла на зям лю. Цяг нік ужо па чы наў рух, і не 

бы ло ні я кай маг чы мас ці пад няць яе. Та ды Ган дзі, не раз дум ва ю чы, скі-

нуў на зям лю і дру гую сан да лю. На пы тан не сяб ра пра свой учы нак ён 

ад ка заў, што ад на сан да ля не пры ня се яму ні я кай ка рыс ці, а дзве сан-

да лі аба вяз ко ва ка му-не будзь спат рэ бяц ца. Гэ ту гіс то рыю пры во дзіць 

на ста рон ках сва ёй кні гі «Муд расць бу ду чы ні» гар вард скі пра фе сар 

Дэ від Пер кінс. Час цей за ўсё яе ўспры ма юць як прык лад шчод рас ці, 

але на са мрэч яна пра ін шае — пра ра зу мен не та го, што трэ ба лю дзям, 

і пра ўмен не хут ка зна хо дзіць пра віль нае ра шэн не...

«Пры яз джай це 
да до му»: 

кні га вы бра най паэ зіі 
Ге на дзя Бу раў кі на

Вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» пра даў жае се рыю кніг 

«100 вер шаў».

Пра ект на ра дзіў ся не вы пад ко ва. Чы та чы, біб лі я тэ ка ры звяр та юць 

ува гу на тое, што ча сам сён ня кні гі паэ зіі вы хо дзяць вя лі кі мі фа лі ян-

та мі. Зда ра ец ца, у не каль кі со цень ста ро нак. Су стра ка ю чы та кое 

вы дан не, за дум ва еш ся, а ці бу дзе чы таць су час нік та кі збор вер шаў 

як ра ман. Паэ зія — заў сё ды воб ра зы, па раў на нні, адзі ны ра док...

— Вось мы і за ду ма лі ся, што і як зра біць, каб вяр нуць ува гу чы-

та ча да паэ зіі, — тлу ма чыць ды рэк тар «Мас тац кай лі та ра ту ры» 

Алесь БА ДАК. — І прый шлі да та кой вы сно вы, што і ў вя лі ка га, зна-

ка мі та га і, маг чы ма, ме ней вя до ма га паэ та мож на вы браць сто са мых 

леп шых вер шаў і вы даць ад ной не вя лі кай кні гай. Так скла ла ся се рыя 

«100 вер шаў». Ча сам нам пад каз ва юць кні гар ні, біб лі я тэ кі, ка го 

перш-на перш вы даць. Ча сам мы ары ен ту ем ся на мер ка ван ні лі та-

ра тур най гра мад скас ці. У вы ні ку, па чы на ю чы з 2017 го да, вы да лі 

пяць кніг. Адзін ка лек тыў ны збор нік паэ зіі пры свя ці лі вер шам пра 

ма лую ра дзі му. Аў та ры ін шых збо раў, дзе па ста ра лі ся вы браць са мае 

леп шае са спад чы ны паэ таў, — Мі хась Страль цоў, Яў ге нія Яні шчыц, 

Пі мен Пан чан ка. Ця пер вось — «Ні ці лё су» Ге на дзя Бу раў кі на.

«Ці то ра ні цай звон кай, / Ці то ве ча рам ці хім — / Пры яз джай це 

да до му, / Пры яз джай це да до му / На су стрэ чу / З яшчэ не за бы тым 

дзя цін ствам, / Дзе ма ту ля / Ка лыс ку лю ля ла ма ло му...» Гэ тыя рад кі 

вер ша «Пры яз джай це да до му» на ра дзі лі ся пас ля зна ём ства чы та ча 

са зна ка мі тым вер шам Ры го ра Ба ра ду лі на — і ў эпі граф на ват Ге-

надзь Бу раў кін вы нес: «Трэ ба до ма бы ваць час цей...» Мно гія тво ры 

аў та ра кні гі «Ні ці лё су», якую ўклаў чуй ны да паэ тыч на га сло ва Вік-

тар Шніп, — гэ та доб ра вя до мыя бе ла ру сам пес ні. «Снеж ная ім прэ-

сія» — гэ та ж «За ві ру ха» («Ты ку ды мя не клі чаш, / па слу хай? — / На 

два рэ ні ма шын, ні лю дзей. / Бе лы снег, / Бе лы цень, / Бе лы дзень...» 

А хі ба вы не ве да е це на па мяць з ма лен ства вось гэ тыя сло вы: «Доў-

гі дзень, / Цёп лы дзень / Ад плы вае за аб ло кі. / Сі ні цень, / Сон ны цень 

/ Ад паў зае ў кут да лё кі. / Збег лі зай кі ўсе ў ля сы...» ?.. Вядома ж, 

«Ка лы хан ка»!.. Не пес ня, а цэ лы дра ма тыч ны спек такль, які мож на 

ўяў ляць у лю бое на двор'е, у лю бую па ру го да. Бо ў вер шы «спяць і 

мыш кі, і стры жы. / Спяць ма шы ны ў га ра жы», а толь кі не спяць сло-

вы, ства ра ю чы воб раз ныя кар ці ны, уз ба га ча ю чы на шы ўяў лен ні 

дзея мі, на сы ча ю чы па вет ра ва кол нас сня жын ка мі. І ня сец ца, вы бі-

ва ю чы ка пы та мі га ла сы пры ро ды, «Конь не за цуг ля ны». Упэў не на 

на гад вае пра спа кон веч нае «Ма літ ва» («Бо жа, / За хі ні маю Ра дзі му 

/ Муд рас цю, / Спа ко ем / І цяп лом!»)...

«Ні ці лё су» — вы дат ны на па мін пра не ўмі ру часць бе ла рус кай 

паэ зіі, пра яе вы шы ні. І яшчэ — як раз той вы па дак, ка лі вер ша ва ная 

кні га чы та ец ца ад пер шай да апош няй ста рон кі.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

«На стаў нік без ха рак та ру, 
што соль без сма ку»


