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Па сля дах 
каш тоў нас ці

Гіс то рыя по шу ку ра ры тэ та не 

менш ці ка вая, чым ён сам, і вар-

тая та го, каб пе ра ка заць яе зноў. 

Упер шы ню пра меч за га ва ры лі ў 

2013 го дзе, ка лі па сту пі ла ін фар-

ма цыя ад жы ха роў Мсці сла ва, што 

«чор ныя ка паль ні кі» пе ра пра да лі 

яго ў Ра сію. Хто гэ тыя зла мыс ні кі, 

не вя до ма. Ёсць зда гад кі, што

каш тоў ную рэч пры сво і лі ня доб ра-

сум лен ныя мяс цо выя жы ха ры, але 

да ка заць гэ та не маг чы ма. Ра зам 

з мя чом не вя до мыя да ста лі з дна 

Віх ры яшчэ і да спех. Яго яны па-

кі ну лі ар хе о ла гам, якія на ча ле з 

ма гі лёў скім гіс то ры кам, док та рам 

гіс та рыч ных на вук Іга рам Мар за-

лю ком пра вя лі ў мес цы сты хій ных 

по шу каў ар га ні за ва ныя і знай шлі 

яшчэ шмат рэ чаў з ры цар скай аму-

ні цыі. Усе яны бы лі пе ра да дзе ны ў 

му зей гіс то рыі Ма гі лё ва для за ха-

ван ня. Не ха па ла толь кі мя ча.

— Мы ад ра зу ста лі 

вы ву чаць аб ста ноў ку, 

шу каць маг чы мас ці на-

тра піць на след, — рас-

каз вае ды рэк тар му-

зея гіс то рыі Аляк сей 

БА ЦЮ КОЎ. — Але гэ та 

ўдалося толь кі праз два 

га ды. Ігар Мар за люк 

пад час рас ко пак па зна-

ё міў ся з ад ным мес ці-

чам, які ні бы та ве даў, дзе меч. Той 

ска заў, што яго на быў маск віч і ён 

га то вы яго пра даць. Па ча лі ся пе-

ра мо вы з та ям ні чым ка лек цы я не-

рам, на ват бы лі спро бы су стрэц ца, 

каб вы ку піць рэ лік вію, але здзел ка 

не атры ма ла ся. «Гуль ня» з абя-

цан ка мі цяг ну ла ся ка ля тыд ня, а 

по тым пра да вец зу сім пе ра стаў 

вы хо дзіць на кан такт.

Але ў му зеі ра зу ме лі, што меч 

дзесь ці «ўсплы ве» на аў кцы ён ных 

элект рон ных пля цоў ках. Зы хо дзя-

чы з той ін фар ма цыі, што ён тра піў 

у Маск ву, уся ўва га бы ла на кі ра ва-

на на ра сій скія сай ты.

— За дзень пра гля да лі 

не каль кі сот няў ло таў, але 

меч як скрозь зям лю пра ва-

ліў ся, — дзе ліц ца пад ра бяз-

нас ця мі ды рэк тар му зея. — 

Вель мі да па маг лі на шы ра-

сій скія ка ле гі — Аляк сандр 

Ні ка ла еў, прад стаў нік ра сій-

ска га ва ен на-гіс та рыч на га 

та ва рыст ва з Маск вы, і су-

пра цоў нік Эр мі та жа з Санкт-

Пе цяр бур га Анд рэй Баг да наў. 

Яны як спе цы я ліс ты па зброі 

ці ка ві лі ся да спе хам, а за ад но 

пад клю чы лі ся да по шу каў на-

ша га мя ча. Праз не ка то ры час ста-

ла вя до ма, што меч у кан цы 2018 

го да быў пра да дзе ны на ад ной з 

за меж ных ін тэр нэт-ба ра хо лак. Мы 

спра ба ва лі пры цяг нуць да кры мі-

наль най ад каз нас ці асо бу, якая 

пра да ла бе ла рус кую каш тоў насць 

за мя жу, але пра ва ахоў ні кі па ве-

да мі лі, што для гэ та га не ха пае 

до ка заў. За ста ва ла ся толь кі ча-

каць, ка лі меч зноў за све ціц ца. 

І на рэш це ён з'я віў ся на ад ным 

з сур' ёз ных за ход не еў ра пей скіх 

аў кцы ё наў. Але ўжо цал кам абяз-

лі ча ны, са зні шча най гіс то ры яй. 

З са ма га па чат ку ён меў зла ма-

нае ля зо — ад сут ні чаў кон чык 

васт рыя. Па гэ тай пры кме це яго 

мож на бы ло лёг ка апа знаць на 

па пя рэд нім аў кцы ё не. Гэ тым ра-

зам кон чык быў роў на спі ла ва ны, 

і пра да ваў ся меч не як ры цар скі, 
па ла ма ны ў біт ве, а як эк зе ку цый-
ны. Пра Мсці слаў на огул не згад-
ва ла ся. Адзі нае, што ў апі сан ні 
ўскос на свед чы ла пра яго бе ла-
рус кае па хо джан не, гэ та тое, што 
ён доў гі час зна хо дзіў ся ў ра цэ. 
Пер ша па чат ко ва на ру ка я ці бы лі 

ску ра ная аб мот ка і драў ля ныя на-

клад кі, але яны згу бі лі ся яшчэ ра-

ней. Ва ўся кім ра зе, на аў кцы ё не 

ў 2018 го дзе іх ужо не бы ло. Меч 

яшчэ больш па крыў ся ір жой. Але 

на хіл гар ды, фор ма ля за, коль-

касць до лаў — усё ка за ла за тое, 

што пе рад на мі мсці слаў скі меч.
Меч каш та ваў 16 ты сяч бе ла-

рус кіх руб лёў, і па трэб ная су ма 

бы ла хут ка зной дзе-

на. Срод кі на на быц-

цё вы дзе лі лі га рад скі 

бюд жэт і Ма гі лёў скае 

прад пры ем ства цеп ла-

энер ге ты кі. З да стаў-

кай ра ры тэ та з-за мя-

жы да па ма га ла ка мі сія 

па вяр тан ні куль тур ных 

каш тоў нас цяў, у якую 

ўва хо дзяць прад стаў-

ні кі роз ных мі ніс тэр стваў. Кі раў-

ніц тва му зея гіс то рыі Ма гі лё ва 

ад рас уе асаб лі выя сло вы па дзя кі 

на чаль ні ку ўпраў лен ня па ахо ве 

гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны 

Мі ніс тэр ства куль ту ры Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь На тал лі Хвір, мі ніст ру 

за меж ных спраў Ула дзі мі ру Ма-

кею, су пра цоў ні кам Дзяр жаў на га 

мыт на га ка мі тэ та.

У му зеі спа дзя юц ца вы свет-

ліць імя май стра, які зра біў меч. 

На яго ру ка я ці за ха ва ла ся кляй-

мо — шэсць квад ра таў, якія фор-

май на гад ва юць крыж.

Аў тэн тыч насць 
перш за ўсё

Му зей гіс то рыі Ма гі лё ва ад нос-

на ма ла ды, але ў яго ка лек цыі ста-

но віц ца ўсё больш са праў ды каш-

тоў ных рэ чаў. Пры чым не столь кі 

па ца не, коль кі па сва ёй пры на-

леж нас ці да го ра да.

— Мы ўвесь час у по шу ку, — 

ка жа Аляк сей Ба цю коў. — Тыя 

рэ чы, якія на бы ва ем, вель мі важ-

ныя для го ра да. Нось бі там каш-

тоў най ін фар ма цыі мо жа быць 

на ват гу зік. Ка лі мы ве да ем, што 

за мя жой зна хо дзіц ца ней кі ці ка-

вы ар тэ факт, які мае не па срэд-

ныя ад но сі ны да нас, мы яго ад-

соч ва ем і на бы ва ем. Дзя ку ю чы 

спон сар скай да па мо зе Ва ле рыя 

Ка за ко ва ў нас ня даў на з'я ві ла ся 

кні га ма гі лёў ска га шлях ці ца Во-

сі па Тур чы но ві ча «Агляд гіс то рыі 

Бе ла ру сі са ста ра жыт ных ча соў» 

1857 го да вы дан ня. На пі са на яна 

бы ла ў Ма гі лё ве.

Ся род уні каль ных рэ чаў — 

«Ча соў нік», не ўлі ча нае да гэ туль 

вы дан не ся рэ дзі ны ХVІІІ ста год-

дзя. Кні га не ў най леп шым ста не, 

але для Ма гі лё ва гэ та каш тоў-

насць.

— Та кія зна ход кі мо гуць 

шмат ча го рас ка заць пра дру-

кар ню Ба га яў лен ска га брац-

тва, — ад зна чае су раз моў-

ца. — Яе дзейнасць апі са на 

вель мі не да стат ко ва і сла ба 

вы ву ча на. Мы ве да ем, што іс-

на ва ла вя лі кая хва ля вы дан няў 

для ста ра ве раў. Яны дру ка ва-

лі ся ў 1700-я, 1710-я, 1730-я га-

ды. А ця пер вядома, што яшчэ і 

ў 1750-я. На ста рон ках гэ тай кні гі 

ёсць ва дзя ны знак, з да па мо гай 

яко га мы да ве да лі ся пра пры-

бліз ную да ту вы дан ня. Гэ ты знак 

на ле жыць па пя ро вай фаб ры цы 

з Пад мас коўя, якая ад кры ла ся ў 

1745 го дзе і пе ра ста ла іс на ваць 

у 1750-я га ды.

Кні гу, як і шмат ін шых прад ме-

таў, да па мог му зею на быць Ва ле-

рый Ка за коў.

З му зе ем ак тыў на су пра цоў ні-

ча юць гіс то ры кі Дзміт рый Яц ке віч 

і Анд рэй Рад коў — тыя са мыя, з 

да па мо гай якіх во сем га доў та му 

быў на бы ты Ста тут ВКЛ 1588 го да. 

Акра мя гэ та га Анд рэй ак тыў на да-

па ма гаў і з вяр тан нем на ра дзі му 

мсці слаў ска га мя ча. Яшчэ адзін 

ся бар му зея — Алег Лі соў скі, бы-

лы ма гі ляў ча нін, які жы ве ця пер у 

Аў гсбур гу. З яго да па мо гай му зей 

на быў рэд кія фо та здым кі Ма гі лё ва 

ча соў Пер шай су свет най і Вя лі кай 

Ай чын най вой наў.

— Хо чац ца зна хо дзіць рэ-

чы, якія б здзіў ля лі. Не ка то рыя 

прад ме ты ча сам вель мі мя ня юць 

ура жан не пра мі нуў шчы ну. Вось 

ня даў на на ша су пра цоў ні ца знай-

шла ці ка вы герб Ма гі лё ва з вы явай 

ры ца ра, але без па го ні. За тое на ім 

ёсць ка ра леў ская ка ро на, — ка жа 

Аляк сей Ба цю коў. — Або ма лю нак, 

які так са ма ня даў на тра піў на во чы 

ў ін тэр нэ це. На ім — су пра цоў нік 

ма гі лёў ска га ма гіст ра та. Доў гія 

ва ла сы, дэ та лі адзен ня — вель мі 

ці ка вы на кід. Гэ ты ма лю нак раз-

мяс ціў у сац сет ках На цы я наль ны 

гіс та рыч ны ар хіў. Мы сіс тэ ма тыч-

на ма ні то рым ін тэр нэт, шу ка ем 

неш та ха рак тэр нае для Ма гі лё ва, 

аў тэн тыч нае. Вель мі важ на, каб 

на шы ка лек цыі маг лі рас крыць гіс-

та рыч насць, уні каль насць на ша га 

го ра да. Не хо чац ца, каб му зей быў 

схо ві шчам стан дарт ных ан ты квар-

ных прад ме таў, — хо чац ца, каб ён 

стаў рэ прэ зен тан там на шай куль-

тур най тра ды цыі.

Коль кі га доў?
Ка лі хо дзіш па за лах му зея 

гіс то рыі Ма гі лё ва, па чы на еш 

асаб лі ва ад чу ваць ду шу го ра да. 

А яшчэ — го нар за тых лю дзей, 

якія ро бяць усё маг чы мае, каб вяр-

нуць на ра дзі му яе скар бы. Два 

га ды та му ў Ма гі лё ве прэ зен та ва-

лі ары гі наль ны асоб нік вы дан ня 

«Апост ала» Спі ры до на Со ба ля 

1632 го да. Гэ та адзі ная кні га, якая 

вый шла на ра дзі ме ма гі лёў ска га 

пер ша дру ка ра. По шу кі вы дан ня 

вя лі ся пяць га доў. Фа лі янт быў на-

бы ты ў ад на го з ка лек цы я не раў у 

Еў ро пе. У гэ тым му зею да па маг-

лі ўсё тыя ж Ва ле рый Ка за коў, 

Анд рэй Рад коў, Дзміт рый Яц ке-

віч і ін шыя. Ся род рэд кіх вы дан-

няў так са ма, акра мя Ста ту та ВКЛ 

1588 го да, Но вы за па вет і Псал тыр 

ХVІІ ста год дзя.

А вунь за той шкля ной віт ры най 

мож на ўба чыць ці ка выя гра фі ны, 

якія пра да ва лі ся на аў кцы ё не як 

цар скія — са стаў кі Вяр хоў на га 

га лоў на ка ман ду ю ча га ў Ма гі лё ве.

Не менш каш тоў ныя зда быт кі 

му зея, зной дзе ныя ма гі лёў скі мі ар-

хе о ла га мі. Ёсць рэ чы, якія ўскос на 

да зва ля юць ска заць, што Ма гі лё-

ву бо лей чым 752 га ды, і ён сме-

ла мо жа прэ тэн да ваць на ват на 

1000-га до вую гіс то рыю. Вось, на-

прык лад, ма не та па доб ная пад вес-

ка з вы явай свя то га з ад на го бо ку 

і тры зуб цам — з дру го га. Яна, па 

сло вах экс пер таў, бы ла зной дзе-

на на тэ ры то рыі Ма гі лё ва і маг ла 

на ле жаць кня жац ка му на мес ні ку 

або ін ша му ста тус на му ча ла ве ку. 

Ін шы мі сло ва мі, мож на мер ка ваць,

што дзесь ці ў па чат ку ты ся ча год-

дзя на бе ра зе Дняп ра ўжо іс на ва ла 

неш та на кшталт фар пос та. Пры-

кме ты ты ся ча га до вай гіс то рыі за-

хоў ва юць у са бе і ка мен ная пя чат ка 

з тры зуб цам, по суд з ха рак тэр ным 

кляй мом, фраг мент плін фы з ма гі-

лёў ска га зам ка, ску ра ны бран за-

лет з пра ры соў кай на ад ва ро це — 

«Жо од». У пе ра кла дзе з грэ час кай 

мо вы гэ тае сло ва азна чае «зям ля». 

Над піс свед чыць пра тое, што ў ХІІ 

ста год дзі ма гі ляў ча не ўжо бы лі 

пісь мен ныя.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

ЯК ЗНАХОДЗЯЦЦА 
СТРА ЧА НЫЯ РЭ ЛІК ВІІ

Ды рэк тар му зея гіс то рыі Ма гі лё ва Аляк сей БА ЦЮ КОЎ 
пра по шу ка вую дзей насць і ці ка васць да аў тэн ты кі

Экс па на ты, якія сцвяр джа юць, 
што Ма гі лё ву амаль ты ся ча га доў.

Аму ні цыю мсці слаў ска га ры ца ра на рэш це па поў ніў яшчэ і меч.Не звы чай ны герб Ма гі лё ва.

Аб сен са цый най на ві не пра тое, што ў Ма гі лёў вяр нуў ся меч ХV ста-
год дзя, «Звяз да» па ве да мі ла яшчэ на мі ну лым тыд ні. Сён ня ж мы 
хо чам больш пад ра бяз на рас ка заць аб по шу ках. Су пра цоў ні кі му-
зея гіс то рыі Ма гі лё ва зра бі лі не ве ра год нае: знай шлі каш тоў ную 
рэ лік вію за мя жой. Меч за няў сваё па чэс нае мес ца ў ад ной віт ры-
не з да спе хам ры ца ра Ся рэд ня веч ча і эле мен та мі яго аму ні цыі. 
Усе гэ тыя рэ чы на ле жа лі ад на му і та му ж во і ну, які за гі нуў пры 
пе ра пра ве це раз ра ку Віх ра на тэ ры то рыі су час на га Мсці слаў-
ска га ра ё на ў ліс та па дзе 1501 го да пад час біт вы ВКЛ з Вя лі кім 
Княст вам Мас коў скім.


