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ЧАСОПІС  «НАШ  КРАЙ»  ЯК  КРЫНІЦА
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Аўтар алізуе часопіс «Наш край» з пункту гледжання наяўнасці ў ім інфармацыі па

гісторыі музейнай справы за перыяд выдання з 1925 па 1930 г. У гэты час разам са шматлікімі

матэрыяламі мясцовага характару фондавыя калекцыі беларускіх музеяў папоўніла вялі*

кая колькасць гістарычных помнікаў, твораў знакамітых мастакоў і скульптараў,  унікаль*

ных кніжных выданняў, архіўных дакументаў і г. д. Адначасова музеі Беларусі з’яўляліся

важнымі цэнтрамі культурна*адукацыйнай дзейнасці, патрыятычнага выхавання моладзі.

The article is an attempt to analyze «Nash Kraj» Magazine from the point of view of information

on museum history it contains. The period of the magazine publication from 1925 until 1930 is

chosen as chronological frames of the article. At that period of time parallel to material of local

character, the Belarusian museum storages were enriched by a great amount of historical relics,

precious woks of art, unique ancient books and documents. Moreover the Belarusian museums of

the period were the important centers of cultural*educational activities as well as patriotic upbringing.
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Краязнаўчы рух 1920*х гг. быў адной з найбольш яскравых з’яў куль*

турнага жыцця ў СССР. Па словах вядомага расійскага гісторыка і кра*

язнаўца С. О. Шміта, першае дзесяцігоддзе савецкай улады — прыклад*

на да рубяжа 1920—30*х гг. — можна назваць «залатым дзесяцігоддзем»

развіцця краязнаўства [47, с. 11—27].

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч — прафесар кафедры этналогіі, музеялогіі і

гісторыі мастацтваў Беларускга дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук.

СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ
ГІСТАРЫЧНЫЯ  НАВУКІ
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Агульную каардынацыю музейнай дзейнасці краязнаўчых тавары*

стваў, а таксама яе навукова*метадычную падтрымку ажыццяўляла Цэн*

тральнае бюро краязнаўства (ЦБК). Пытанні музейнага будаўніцтва

ўзнімаліся на краязнаўчых з’ездах, канферэнцыях, пленумах ЦБК. Яны

таксама актыўна абмяркоўваліся на старонках друкаванага органа

бюро — часопіса «Наш край». Так, ужо ў першым нумары быў апубліка*

ваны ўзорны статут раённага краязнаўчага таварыства, дзе сярод галоў*

ных мэт вызначалася арганізацыя ўласнага музея [22, с. 38]. У шэрагу

артыкулаў знайшла адлюстраванне праблема методыкі збірання экспа*

натаў і пабудовы музейных экспазіцый [8, с. 35, 36; 15, с. 30, 31; 41, с. 54].

У 1927 г. была зроблена спроба ўвесці спецыяльны аддзел часопіса пад

назвай «Музейная і архіўная справа на Беларусі». На пасяджэнні ЦБК

30 чэрвеня таго ж года быў зацверджаны расклад лекцый па краязнаў*

стве на радыё, адна з якіх мела назву «Як арганізаваць мясцовы музей»

[30, с. 83]. На курсах студыі па краязнаўстве пры Беларускім дзяржаў*

ным універсітэце дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея (БДМ) ака*

дэмік В. Ю. Ластоўскі чытаў цыкл лекцый «Музеязнаўства і музеябудаў*

ніцтва» [33, с. 85]. Аналагічныя курсы былі ўведзены ў праграмы пед*

тэхнікумаў.

Рэдакцыя часопіса «Наш край» рэгулярна ўзнімала пытанне матэ*

рыяльна*тэхнічнага забеспячэння дзейнасці краязнаўчых музеяў. Боль*

шасць з іх знаходзілася ў невялікіх непрыстасаваных будынках, дзе не*

магчыма было разгарнуць сур’ёзную навукова*фондавую і экспазіцый*

на*выставачную работу. Таму ў сярэдзіне 1926 г. у часопісе змяшчаецца

афіцыйны зварот ЦБК да старшынь акрвыканкамаў з просьбай аб ад*

водзе памяшканняў пад краязнаўчыя музеі [25, с. 66].

Актыўная дзейнасць па стварэнні музеяў разгарнулася пасля І Усе*

беларускага краязнаўчага з’езда (7—10 лютага 1926 г.), дзе была ўхвале*

на пастанова, згодна з якой кожная краязнаўчая арганізацыя была па*

вінна заснаваць уласны музей, які б паказваў у экспазіцыях прыроду,

гаспадарку і побыт гэтага раёна [24, с. 80].

Першы такі музей на тэрыторыі БССР адкрыўся яшчэ ў 1923 г. у Слуц*

ку з ініцыятывы вядомага беларускага краязнаўца М. І. Каспяровіча [20,

с. 29]. Бабруйскі музей арганізаваны ў 1924 г. мясцовымі краязнаўцамі

на чале з энтузіястам музейнай справы Ц. Я. Славіным [28, с. 63]. Адна*

часова з бабруйскім былі створаны музеі ў двух акруговых цэнтрах

БССР — Оршы [27, с. 74] і Барысаве [27, с. 93]. Краязнаўчая работа,

якая пачала разгортвацца на Полаччыне пачынаючы з восені 1925 г. так*

сама прывяла да ўзнікнення акруговага краязнаўчага музея. Ён дзейні*
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чаў пад кіраўніцтвам С. М. Мялешкі ў будынку Сафійскага сабора [21,

с. 57]. 30 ліпеня 1926 г. пасля сямімесячных падрыхтоўчых мерапрыем*

стваў у памяшканні Дома асветы адбылося адкрыццё Клімавіцкага ак*

руговага краязнаўчага музея (Калінінская акруга) [26, с. 71]. Апошні па

часе, сёмы акруговы краязнаўчы музей у БССР адкрыўся ў Мазыры. Ра*

шэнне пра яго стварэнне было ўхвалена 3 красавіка 1927 г. на агульным

сходзе мазырскага акруговага таварыства [29, с. 67].

Не менш важнай з’явай музейнага жыцця 1920*х гг. было масавае

стварэнне раённых краязнаўчых музеяў. Большасць з іх з’явілася ў 1927—

1928 гг., што сведчыла пра новы этап развіцця краязнаўчага руху, яго

пранікненне ў глыб правінцыі. Аналіз часопіса «Наш край» дазваляе

ўдакладніць колькасць раённых краязнаўчых музеяў, якія працавалі ў

БССР напрыканцы 1920*х гг. — іх было 27. Музеі існавалі ў Азарычах,

Асіповічах, Бабры, Бешанковічах, Быхаве, Бялынічах, Бярэзіне, Уша*

чах, Гарадку, Дрысе, Камарыне, Капаткевічах, Капылі, Лагойску, Лепелі,

Мсціславе, Нароўлі, Плешчаніцах, Смалявічах, Смілавічах, Суражы,

Сянне, Талачыне, Тураве, Хоцімску, Чэрыкаве, Чэрвені. У той жа час на

стадыі фарміравання знаходзіліся музеі краязнаўчых таварыстваў у Асвеі,

Бялынічах, Грэску, Горках, Жлобіне, Клічаве, Лельчыцах, Лёзна, Мілас*

лаўлі, Рагачове, Самахвалавічах, Старых Дарогах, Уваравічах, Чашніках,

Чырвонай Слабадзе, Шклове. Лепшы раённы краязнаўчы музей, які

ЦБК у 1927 г. вызначыла як узорны, знаходзіўся ў Асіповіцкім раёне. Ён

быў адкрыты для ўсеагульнага агляду ў сакавіку 1928 г. у будынку Асіпо*

віцкай чыгуначнай школы [2, с. 63, 64].

1920*я гг. прасякнуты імкненнем краязнаўцаў адкрыць і зрабіць дас*

тупнымі для працоўных усе скарбы чалавечай цывілізацыі, пераўтварыць

«музеі*кунсткамеры», «мёртвыя сховішчы» ў інструменты культурнай

рэвалюцыі. Нягледзячы на тое, што адукацыйнае разуменне музея на

беларускіх землях мела больш за 200*гадовую традыцыю, культурныя

дзеячы 1920*х гг. ухвалялі свае ідэі як абсалютна новыя, народжаныя рэ*

валюцыяй, супрацьпастаўлялі іх ідэалам буржуазнага асветніцтва. Трэ*

ба прызнаць, што менавіта настаўнікі*краязнаўцы 1920*х гг. на старон*

ках «Нашага краю» ўпершыню паставілі ўсур’ёз пытанне пра ролю, змест,

месца ў адукацыйным працэсе школьнага музея.

Ініцыятарам публічнага абмеркавання гэтага пытання ў 1926 г. стаў

член ЦБК Г. С. Аляксандраў, аўтар артыкула «Чарговыя задачы школь*

нага краязнаўства», у якім сцвярджаў, што школьны музей «…павінен

мець у сабе аб’екты і матэрыялы, якія ўсебакова характарызуюць жыццё

раёна — яго прыроду, гаспадарчыя формы, быт» [3, с. 13]. Пошукі апты*
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мальных форм работы школьных краязнаўчых музеяў працягваліся

настаўнікамі на канферэнцыях, у штодзённай практычнай рабоце. Леп*

шыя вучэбныя краязнаўчыя музеі былі створаны ў Мсціслаўскім і Рага*

чоўскім, Рэчыцкім педтэхнікумах, Красна*Бярэзскім аграпедтэхнікуме,

Магілёўскай саўпартшколе і інш. Прыкметнай з’явай было ўзнікненне

вясковых школьных краязнаўчых музеяў. У якасці прыкладу можна пры*

весці музей у в. Ульянава Полацкай акругі, дзе пад кіраўніцтвам мясцо*

вага настаўніка Б. Паршуты былі створаны экспазіцыі па археалогіі, эт*

награфіі, геалогіі, батаніцы і школьным краязнаўстве.

БДМ — галоўны беларускі музей 1920*х гг., які  падпарадкоўваўся не

ЦБК, а Наркамасветы, таксама трапіў у панараму музейнага жыцця рэс*

публікі, што стваралася рэдакцыйнай радай «Нашага краю».

На старонках часопіса ў 1927 г. адбылася сімвалічная перадача ўлады

ад яго першага дырэктара нумізмата П. В. Харламповіча В. Ю. Ластоў*

скаму, які прыбыў у Мінск з Коўна. Свой справаздачны артыкул першы

дырэктар БДМ пачынае з апісання вытокаў музея — Мінскага царкоў*

на*археалагічнага камітэта, Мінскага таварыства аматараў прыродазнаў*

ства, этнаграфіі і археалогіі, Абласнога музея. Затым падае структуру

фондавага збору музея, які напачатку 1927 г. складаўся з гісторыка*ар*

хеалагічнага, нумізматыка*сфрагістычнага, этнаграфічнага, мастацка*

га, яўрэйскага аддзелаў, а таксама архіва (тады ў паняцце «архіў музея»

ўкладалася сённяшняе паняцце «аддзел рукапісаў і старадрукаў») і біблія*

тэкі. П. В. Харламповіч распавядае пра планы стварыць новы прамыс*

ловы аддзел.

Экспазіцыя БДМ была невялікая. Яе плошча складала 231 кв. сажань,

што па сённяшніх стандартах няшмат нават для раённага краязнаўчага

музея. Тым не менш за тры гады (1924—1926) яе аглядзела 45 тыс. чала*

век, у тым ліку госці з іншых рэспублік СССР і замежжа, для якіх было

праведзена 1,1 тыс. экскурсій. У ліку навуковых дасягненняў П. В. Хар*

ламповіч асобна адзначыў падрыхтаваную да друку працу «Скарбы БДМ»

[46, с. 10—16].

Неўзабаве пасля атрымання пасады дырэктара БДМ, увосень 1927 г.,

артыкул у рэдакцыю часопіса дасылае В. Ю. Ластоўскі. Як і П. В. Хар*

ламповіч, ён пачынае аповед пра музей з апісання вытокаў, прычым ба*

чыць іх у дзейнасці вядомага мінскага калекцыянера Г. Х. Татура. Ка*

лекцыянерскую дзейнасць апошняга аўтар характарызуе як «гандлёвае

прадпрыемства». В. Ю. Ластоўскі ўзгадвае цікавыя звесткі пра камплек*

таванне збору БДМ, а таксама прапануе яго новую структуру. Замест за*

планаванага П. В. Харламповічам прамысловага аддзела у музеі з’явілі*
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ся новыя аддзелы: царкоўна*археалагічны, старабеларускай вайсковасці,

«Стары Менск». Напрыканцы артыкула новы дырэктар дае лаканічныя

звесткі пра наведвальнасць музея, які ў сярэднім у месяц аглядала «ад

1000 да 1200 чалавек», пераважна навучэнцаў, а таксама коратка харак*

тарызуе аддзяленні БДМ, якія існавалі з 1924 г. у Віцебску і Магілёве, а з

1926 г. — у Гомелі [14, с. 47—52].

27 красавіка 1927 г. адбылося адкрыццё новай экспазіцыі віцебскага

аддзялення БДМ. На гэтую падзею рэдакцыя часопіса адгукнулася спе*

цыяльным артыкулам. З яго можна даведацца, што ў аснову музейнай

экспазіцыі былі пакладзены калекцыі Віцебскай вучонай архіўнай

камісіі, Віцебскага царкоўна*археалагічнага музея, В. П. Федаровіча і

А. Р. Брадоўскага. Пасля смерці гісторыка А. П. Сапунова ў Віцебскае

аддзяленне былі перададзены яго архіў (каля 800 рукапісаў) і асабістыя

рэчы. З Масквы туды вярнулі на захоўванне мошчы св. Ефрасінні По*

лацкай. Экспазіцыя музея складалася з шасці раздзелаў: археалагічнага,

гістарычнага, мастацкага, этнаграфічнага, сучаснай прамысловасці,

царкоўнага [18, с. 55—58].

У розных нумарах «Нашага краю» раскіданы фрагментарныя звесткі

пра змест фондавых калекцый, структуру экспазіцый, а таксама куль*

турна*адукацыйную работу магілёўскага аддзялення БДМ [7, с. 62, 63;

17, с. 82, 83; 38, с. 72, 73]. Музейныя калекцыі папаўняліся неалітыч*

нымі знаходкамі з гарадзішча Нямкі, нумізматыкай са знойдзеных на

Магілёўшчыне скарбаў, магістрацкімі актамі і кнігамі, старажытнымі гра*

вюрамі з відамі горада, работамі Вато, а таксама мясцовымі царкоўнымі

старажытнасцямі, кшталту шлюбных вянкоў, карон, званоў, рыз, кры*

жоў, у тым ліку плашчаніцы 1566 г. з Чарэйскага манастыра, асабістымі

рэчамі Г. Каніскага і інш.

Важныя падзеі адбыліся ў лістападзе 1929 г., калі кіраўніцтва БССР

прыняло рашэнне аб перамяшчэнні каштоўнасцей са сталіцы рэспублікі

ў Магілёў, далей ад магчымай лініі фронту. Тады загадчык магілёўскага

аддзялення БДМ У. Л. Вянюкоў перавёз з Мінска крыж Ефрасінні По*

лацкай, Евангелле, напісанае ў 1582 г. рукой слуцкага князя Юрыя Алель*

кавіча, шэраг жывапісных палотнаў. З антыкварнага фонду ў музей былі

перададзены залатыя ўпрыгожванні з раскопак Пампеі, сярэбраная бу*

лава Жыгімонта ІІІ, старажытныя келіхі, тытунёўкі, гадзіннікі, пярсцёнкі

з каштоўных металаў, абразы, старадрукі.

Асаблівае месца сярод аддзяленняў БДМ займала Гомельскае, якое

было створана пазней за іншыя, пасля перадачы ў снежні 1926 г. у склад

БССР Гомельскага і Рэчыцкага ўездаў. Гомельскае аддзяленне БДМ было
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ўтворана на базе Абласнога мастацкага музея, які размяшчаўся ў былым

палацы князёў Паскевічаў. У васьмі залах палаца наведвальнік мог уба*

чыць мармуровыя скульптурныя партрэты Арысціда работы Д. Дэль

Нэра, І. Панятоўскага — Торвальдсэна, Аляксандра І — Трэсконі, Міка*

лая І з жонкай — Рауха, М. П. Румянцава — Шубіна і інш. Вялікую заці*

каўленасць спецыялістаў выклікалі фарфоравыя вырабы французскіх,

саксонскіх і расійскага імператарскага заводаў, дываны і габелены фла*

мандскай, французскай, японскай і турэцкай работы, калекцыя этрускіх

ваз, падараваная князю Паскевічу папам Піем VII, калекцыя расійскіх

медалёў. Асобна дэманстраваліся партрэты і батальныя палотны майст*

роў розных еўрапейскіх школ — Лампі, Ван Баонена, Шыльдэра, Доу,

Зіч [19, с. 82—88].

1928—1929 гг. былі часам разгортвання дзейнасці БДМ, што прасоч*

ваецца па матэрыялах, змешчаных у «Нашым краі». 15 красавіка 1928 г.

дырэктар музея В. Ю. Ластоўскі і намеснік старшыні ЦБК А. З. Казак

адкрылі І Усебеларускую выставу краязнаўчых фотаздымкаў і замалё*

вак. Яе наведвальнікі ўбачылі ў музейных залах побытавыя малюнкі,

этнаграфічныя тыпы, узоры нацыянальнай вопраткі і арнамент, краяві*

ды, архітэктурныя помнікі і інш. [32, с. 51].

У лютым 1929 г. пры БДМ утварыўся гурток па вывучэнні выяўлен*

чага мастацтва, куды ўвайшлі І. Цвікевіч (старшыня), М. Шчакаціхін,

Я. Дыла, М. Каспяровіч, М. Красінскі, М. Грамыка і інш. У тым жа

годзе ў БДМ быў адкрыты аддзел сучаснага мастацтва, па якім быў вы*

дадзены праваднік. Рыхтаваўся да выдання зборнік «Стары Менск»

[36, с. 53].

Рэдакцыя «Нашага краю» не абмяжоўвала музейную праблематыку

абмеркаваннем развіцця сеткі дзяржаўных (наркамасветаўскіх) і края*

знаўчых музеяў. Рэдактар — З. Бядуля — аддаваў старонкі часопіса пад

матэрыялы, прысвечаныя музеям, што былі створаны іншымі бела*

рускімі арганізацыямі, ведамствамі, установамі.

7 лістапада 1927 г. на першым паверсе былой мінскай архірэйскай

царквы адкрыўся Заалагічны музей Інбелкульта. Ён складаўся з двух ад*

дзелаў — навуковага, дзе захоўваліся калекцыі для вывучэння фауны

Беларусі, і выставачнага, які ўяўляў сістэматычныя экспазіцыі і біягру*

пы, даступныя шырокаму колу наведвальнікаў [4, с. 78—82].

Адначасова з намаганнямі Інбелкульта па стварэнні ўласнага Заала*

гічнага музея ў Гістпарце (Камісіі па гісторыі Кастрычніцкай рэвалюціі

і УсеКП(б)) пры ЦК КП(б)Б ішлі падрыхтоўчыя работы па адкрыцці

Музея рэвалюцыі БССР. Па выніках супрацоўнікі Гістпарта правялі
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выставу сабраных матэрыялаў, на аснове якой 2 мая 1926 г. і адбылося

ўрачыстае адкрыццё Музея рэвалюцыі [40, с. 53—57].

Чытачы «Нашага краю» таксама маглі даведацца пра існаванне ў рэс*

публіцы сельскагаспадарчых музеяў у Мінску, Віцебску і Оршы, Віцеб*

скага дзяржаўнага ветэрынарна*заалагічнага музея, а таксама вучэбных

музеяў Дзяржаўнага ветэрынарнага інстытута — энтамалагічнага, фаў*

ны і інш. [16, с. 53].

Беларускія савецкія краязнаўцы з павагай ставіліся да сваіх папярэд*

нікаў. Згадкі пра іх мы знаходзім не толькі ў вышэйпрыведзеных арты*

кулах П. В. Харламповіча і В. Ю. Ластоўскага. Ужо ў другім нумары ча*

сопіса паведамлялася, што кіраўнік гістарычна*археалагічнай секцыі

Магілёўскага акруговага таварыства краязнаўства Д. І. Даўгяла з мэтай

вывучэння мастацтва падрыхтаваў экскурсію ў Пакроўскую царкву, дзе

раней знаходзіўся царкоўна*археалагічны музей [43, с. 25—27]. Па іншых

нумарах часопіса раскіданы лаканічныя звесткі пра музей К. Тышкевіча

ў Лагойску [39, с. 25—32], прыватны музей памешчыка Горвата ў На*

роўлі [34, с. 90].

Ліберальны клімат 1920*х гг. дазваляў беларускім краязнаўцам выву*

чаць на старонках часопіса «Наш край» музейны вопыт савецкіх рэс*

публік і замежных краін. Першы падобны артыкул з’явіўся ў 1927 г. і

быў прысвечаны беларускай калекцыі ў этнаграфічным аддзеле Дзяр*

жаўнага Рускага музея ў Ленінградзе. З гэтага артыкула, напісанага ку*

ратарам беларускай калекцыі, чытачы даведаліся пра структуру калек*

цый (рэчы, фотаздымкі, архіў, 20 слуцкіх паясоў), а таксама пра яе паказ

у экспазіцыйных залах Рускага музея (адзенне, рушнікі, посуд, цацкі,

купальскае дрэва, калядная зорка, батлейка) [44, с. 8—13].

У наступным годзе ў часопісе з’явіўся агляд краязнаўчай працы ў

Смаленскай губерні, дзе сярод іншага змяшчалася карысная інфарма*

цыя пра дзейнасць Смаленскага музея і музеяў павятовых таварыстваў.

Аўтар матэрыялу — смаленскі мастак У. А. Дзмітрыеў — быў знаёмы тым

чытачам, хто цікавіўся помнікамі беларускага мастацтва і старажыт*

насці ў 1919 г. Ён быў актыўным супрацоўнікам мастацка*археалагічна*

га пададдзела Наркамасветы БССР [5, с. 59—62]. У 1929 г. Дзмітрыеў

прысвяціў свой новы артыкул этнаграфічнай працы ў Смаленскай гу*

берні, дзе этнаграфічным калекцыям, што паходзілі з беларуска*ра*

сійскага памежжа і захоўваліся ў музеях губерні, быў прысвечаны асоб*

ны раздзел [6, с. 14—24].

Пра ўкраінскія музейныя помнікі, якія сведчылі аб сувязях паміж

Беларуссю і Запарожскай Сеччу, — Азяранскае Евангелле і «сволак»
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(хатняя бэлька) распавёў чытачам былы дырэктар БДМ П. В. Харлам*

повіч [45, с. 7—11]. Тэму ўкраінскіх музеяў на старонках «Нашага краю»

працягнуў вучоны сакратар Украінскага камітэта краязнаўства, адказ*

ны рэдактар часопіса «Краєзнавство» М. Р. Крываротчанка, які рас*

павёў чытачам пра маштабы музейнага будаўніцтва ў суседняй рэспуб*

ліцы. За гады савецкай улады колькасць музеяў там узрасла з 22 да 84

[12, с. 35—41].

Беларускі географ М. В. Азбукін прысвяціў свой артыкул краязнаў*

чай працы ў малавядомай для большасці беларусаў часткі СССР — Ма*

рыйскай аўтаномнай вобласці. Функцыю цэнтраў вывучэння роднага

краю там выконвалі два краязнаўчыя музеі. Адзін з іх знаходзіўся ў Казь*

мадзям’янску, другі — у Іашкар*Але, прычым абодва, на думку аўтара,

саступалі па якасных і колькасных паказчыках БДМ [1, с. 13—16].

Арганізатары і кіраўнікі краязнаўчага руху БССР ведалі, што Бела*

рускі музей у Вільні пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы 1921 г.

апынуўся па*за межамі СССР. Яны лічылі сваім абавязкам распавесці

падпісчыкам часопіса пра гэтае важнейшае сховішча матэрыяльнай і

духоўнай культуры беларусаў. Упершыню згадку пра Беларускі музей у

Вільні мы сустракаем у нататцы, надрукаванай без подпісу ў лютаўскім

нумары часопіса за 1928 г. Ананімны аўтар вядзе размову пра музей у

кантэксце рэпрэсій польскіх улад супраць яго дырэктара А. Луцкевіча і

беларускага краязнаўчага руху ўвогуле [31, с. 60]. У тым жа годзе ў здво*

еным нумары за чэрвень*ліпень з’явіўся артыкул М. І. Каспяровіча, у

якім распавядаецца пра першапачатковы перыяд існавання Беларуска*

га музея ў Вільні і яго ўдзел у краёвых выставах [11, с. 15—24]. У наступ*

ным годзе М. І. Каспяровіч робіць гэты музей аб’ектам спецыяльнага

вывучэння. Артыкул пачынаецца кароткай даведкай пра гісторыю ства*

рэння музея «насуперак расейскім шавіністам і польскім панам». Ас*

ноўная яго частка прысвечана апісанню калекцый музея, які «ва ўмовах

існаваньня ў буржуазнай Польшчы ня можа адыгрываць значнай куль*

турнай ролі» [10, с. 20—26].

Трэба меркаваць, што пашырэнню кругагляду беларускіх краязнаў*

цаў таксама паспрыялі артыкулы, што выйшлі з*пад пяра сакратара ча*

сопіса «Наш край» пра краязнаўчы рух у Польшчы, Фінляндыі, Балтыі.

У кожным з іх М. І. Каспяровіч дае кароткі агляд краязнаўчай дзейнасці

музеяў гэтых блізкіх да Беларусі па прыродна*геаграфічным становіш*

чы і гістарычна*культурным развіцці краін [9].

На старонках часопіса ўважлівы чытач знойдзе рэха важных, часам

драматычных падзей 1920*х гг., якія сталі прадметам абмеркавання гісто*



165×ÀÑÎÏ²Ñ  «ÍÀØ  ÊÐÀÉ»  ßÊ  ÊÐÛÍ²ÖÀ  ÏÀ  Ã²ÑÒÎÐÛ²  ÌÓÇÅÉÍÀÉ  ÑÏÐÀÂÛ  ÁÅËÀÐÓÑ²

рыкаў і культуролагаў значна пазней, ужо ў незалежнай Рэспубліцы Бе*

ларусь. А менавіта: аптымізацыя сеткі краязнаўчых музеяў і іх дзейнасці

[13, с. 18—20], спробы беларускіх улад наладзіць працэс рэстытуцыі на*

цыянальных помнікаў культуры з музейных сховішчаў РСФСР [23, с. 59],

адбор найкаштоўнейшых прадметаў калекцый беларускіх музеяў для

продажу на замежных аўкцыёнах [37, с. 78].

Часопіс таксама паведамляў пра выпадкі псавання культурных каш*

тоўнасцей на тэрыторыі рэспублікі. Напрыклад, на ІІ Усебеларускай

краязнаўчай канферэнцыі, якая адбылася ў Мінску ў студзені 1929 г.,

краязнавец Бялькевіч у сваім выступленні прасіў даследаваць факт спа*

лення ўсёй «царкоўна*славяншчыны» (пераважна кніг, якія знаходзілі*

ся ў заснаваным у Мсціслаўскім тэхнікуме музеі) паводле загада дырэк*

тара тэхнікума [35, с. 68].

 Апошні артыкул у часопісе «Наш край», што быў прысвечаны му*

зейнай праблематыцы, адкрыў новую, адну з найбольш змрочных ста*

ронак у гісторыі музейнай справы Беларусі. Ён меў заказны характар і

выйшаў з*пад пяра этнографа і археолага А. К. Супінскага. Напярэдадні

аўтар спецыяльна вывучаў становішча музейнай справы ў Менску, Віцеб*

ску, Полацку, Лепелі, Суражы. Вынікі гэтага даследавання прывялі

А. К. Супінскага да высновы, што збіральніцкая праца музеяў БССР

«упёрлася ў бязмэтавасць», бо ў музеі з’явіўся новы глядач — працоўны,

мэта якога «не глядзець, а вучыцца». Спасылаючыся на пераўтварэнні,

што адбываліся ў той час у музейнай сталіцы СССР — Ленінградзе, аў*

тар характарызуе музей як «адзін з буйных сродкаў культурнай рэвалю*

цыі». Ён выступае за перабудову тагачасных музеяў у «музеі*школы»,

«масавыя ўніверсітэты», адкуль бы наведвальнік выходзіў з разуменнем

мастацтва як ідэалагічнага сродку пануючага класа. Яшчэ больш небяс*

печным, як паказаў лёс музеяў у БССР у 1930*я гг., быў тэзіс А. К. Су*

пінскага пра «класавы прынцып карыстання музейнымі каштоўнас*

цямі», а таксама супраць «фальшывай музейнай вучонасці».

Крытыку тагачаснай музейнай справы ў БССР аўтар падмацаваў на*

ступнымі, відавочна прыцягнутымі, спецыяльна падабранымі фактамі.

У БДМ адзначалася нераўнамернасць павышэння паказчыкаў наведван*

ня (у 1924/25 г. — 11 696 чал. (430 груп), у 1925/26 г. — 8 823 чал. (280 груп),

у 1926/27 г. — 16 671 чал. (481 група)). У Віцебскім музеі пастаяннае па*

велічэнне колькасці аўдыторыі (з 10 639 чал. у 1925 г. да 18 069 чал. у

1929 г.) ішло за кошт выпадковых адзінкавых наведвальнікаў. У Полац*

ку А. К. Супінскаму далі лічбы «агулам» і «на веру» (за першыя восем

месяцаў 1929 г. музей аглядзела сем тыс. чалавек, 48 груп), у Лепелі яму
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сказалі, што музей наведала 11 школ, настаўніцкая канферэнцыя і пяць

груп вайскоўцаў, а ў Суражы стваральнік музея, мясцовы настаўнік, з’е*

хаў з горада разам з сабранымі экспанатамі [42, с. 7—11].

Новы курс у краязнаўстве быў абвешчаны на ІІІ Усебеларускай кра*

язнаўчай канферэнцыі, якая адбылася ў Мінску 25—26 студзеня 1930 г.

На ёй гучала разгромная крытыка дзейнасці лепшых краязнаўчых ар*

ганізацый, загадзя створаная партыйным кіраўніцтвам рэспублікі. ЦБК

абвінавацілі ў адсутнасці дакланай устаноўкі па эканамічных пытан*

нях. Папярэдне падрыхтаваныя дэлегаты адзначалі нізкі ўзровень пра*

цы па вывучэнні калгаснага руху і прамысловасці, патрабавалі ліквіда*

цыі нацыянальных секцый пры таварыствах. У тым жа годзе часопісу

«Наш край» далі новую назву — «Савецкая краіна». Разам са зменай

назвы кардынальна змяніўся змест часопіса.
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