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Не каль кi га доў та му ў вы да-

вец тве «Звяз да» вый шла кнi га 

Ана то ля Бу тэ вi ча «Та ям нi цы 

Крэў ска га зам ка». А сён ня 

для чы та чоў «Звяз ды» — па-

да рож жа ў за се нi та ям нi чых 

му роў.

— Ка лi рых та ваў ся да эк скур сii, 

гля нуў на кар ту Крэ ва i здзi вiў ся: 

на ша мяс тэч ка на гад вае птуш ку. 

Ад но кры ло — ву лi ца Са вец кая 

(у на ро дзе яе на зы ва юць Ра дзi-

во наў ка), дру гое — ву лi ца Баг-

да наў ская i кры ху Дзяр жын ска га, 

гру дзi — там, дзе ця пер зна хо дзiц-

ца сель са вет, а «хвас та вая част-

ка» цяг нец ца да га ра дзi шча. Сэр-

ца Крэ ва — гэ та пло шча, бо ка лi 

мес цi чы да маў ля юц ца, то ка жуць: 

«Су стрэ нем ся на Цэнт ры», а ра ней 

зва лi яе «Мес цам» i «Рын ка вай пло-

шчай», бо з ХVII ста год дзя i асаб лi-

ва ў ХIХ ста год дзi, i ў мiж ва ен ныя 

га ды на ёй ад бы ва лi ся кiр ма шы, 

пры чым ганд ля ва лi тут тка нi на мi, 

по су дам, пра дук та мi i шмат яшчэ 

якi мi та ва ра мi. А на iн шай пля цоў-

цы ля зам ка пра да ва лi жы вё лу i мя-

са, — за ўва жае мяс цо вы края зна-

вец, бы лы на стаў нiк Аляк сандр 

КА МIН СКI.

СПРА ВА 
ДЛЯ РА МАН ТЫ КАЎ?

Ён ужо больш за 25 га доў цi-

ка вiц ца гiс то ры яй род ных мяс цiн, 

со чыць за роз ны мi кры нi ца мi, дзе 

ўзгад ва ец ца Крэ ва, па раў ноў вае 

ста рыя фа та гра фii, апыт вае ста-

ра жы лаў, i дзя ку ю чы гэ та му мо жа 

га дзi на мi рас па вя даць пра род ныя 

мяс цi ны. На прык лад, як ту тэй шыя 

жы ха ры за сце ра га лi ся ад эпi дэ-

мiй i ста вi лi з ча ты рох ба коў, дзе 

быў уезд у го рад, ка мя нi цi кры-

жы з абы дзён нi ка мi, каб аба ра нiць 

мяс тэч ка ад на ва лы (да рэ чы, адзiн 

з та кiх ка мя нёў за ха ваў ся да на-

ша га ча су). За фiк са ваў не каль кi 

гiс то рый, звя за ных з маг чы мым 

пад зем ным хо дам: ка лi гас па да-

ры спра ба ва лi ра бiць скля пы ў 

пя цi дзе ся цi-ста мет рах ад зам ка, 

на ты ка лi ся на цаг ля ную па бу до ву 

пад зям лёй. Аль бо мож на па чуць 

ад яго пра тое, як мяс тэч ка, што тая 

птуш ка Фе нiкс ад ра джа ла ся пас-

ля Пер шай су свет най вай ны. Та ды 

мiж на род ныя яў рэй скiя ар га нi за-

цыi аказ ва лi да па мо гу з умо вай, 

што мяс цо выя жы ха ры бу дуць зай-

мац ца прад пры маль нiц твам. Та му 

дам кi ад на ча со ва бы лi i жыл лём, 

i ганд лё вы мi аб' ек та мi цi скла да-

мi. Ка лi пры гле дзi це ся, за ўва жы-

це, што асоб ныя са ста рых па бу-

доў за ха ва лi два ўва хо ды: адзiн для 

гас па да роў, дру гi з ву лi цы, з ган-

кам — для па куп нi коў. За ста лi ся ў 

мяс тэч ку i глi на бiт ныя па бу до вы — 

у 1929 го дзе ў Крэ ве на ват пра-

хо дзi лi кур сы для бу даў нi коў i ўсiм 

мяс цо вым да зва ля лi на вед ваць та-

кiя за ня ткi.

Не да свед ча ным ту рыс там края-

зна вец мо жа пад ка заць, што мае 

сэнс па гля дзець у мяс тэч ку. Тут 

усе цi ка вост кi не са бра ныя ў ад-

ным мес цы — да вя дзец ца шмат 

па ха дзiць, па ез дзiць. Акра мя зам-

ка, вар та звяр нуць ува гу на кас цёл; 

ён хоць i ад ноў ле ны ў наш час, але 

ме на вi та ў Крэ ве быў па бу да ва ны 

адзiн з пер шых на Бе ла ру сi кас цё-

лаў! Асоб на мож на рас па вес цi пра 

га ра дзi шча i фар ты фi ка цый ныя 

збу да ван нi, якiх з ча соў Пер шай су-

свет най вай ны за ста ло ся ба га та.

Толь кi не да свед ча ным, «тран-

зiт ным» гас цям, што за яз джа юць 

у Крэ ва i ро бяць сэл фi на фо не 

раз бу ра ных му роў, мо жа пад ацца, 

што ў мяс тэч ку ня ма ча го ра бiць. 

Ве да лi б яны, як у гэ тым па мы-

ля юц ца! Вар та толь кi за вi таць на 

iн тэр нэт-рэ сур сы, якiя зна ё мяць з 

Крэ вам, або на ве даць «Крэў скiя 

чы тан нi» (дня мi тут ла дзi ла ся ўжо 

дру гая та кая мiж на род ная на ву-

ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя, 

ар га нi за та ра мi якой вы сту па юць 

На цы я наль ная ака дэ мiя на вук i 

Смар гон скi рай вы кан кам). Але га-

лоў ны сак рэт, якi да зво лiць ула го-

дзiць «птуш ку» — гэ та на ма ган нi 

шмат лi кiх апан та ных ра ман ты каў: 

да след чы каў, ва лан цё раў. Абу дзiць 

цi ка васць да мяс тэч ка, на поў нiць 

яго раз на стай ны мi па дзея мi, са-

браць ба га та ма тэ ры я лу па гiс то рыi 

i куль ту ры да па ма га юць шмат лi кiя 

iнi цы я ты вы. Да спра вы да лу чы лi-

ся на стаў нi кi i школь нi кi, мяс цо выя 

твор цы. Ля сцен зам ка пра хо дзяць 

фэс ты i вы стаў кi (на жаль, ка ра на-

вi рус сё ле та не да зво лiў пра вес цi 

фэст-май стэр ню Kreva Create, але 

свя та аба вяз ко ва бу дзе). А ча му б 

не за вi таць у вёс ку Чух ны — каб 

па гля дзець на мi нi-ко пiю Крэў ска га 

зам ка, над якой шчы руе ра мес нiк 

Сяр гей Бан да рэн ка, ды не пры-

дбаць ад мет ныя су ве нi ры? А яшчэ 

гас па дар пла нуе зра бiць там вя лi кi 

ла бi рынт. Iн шыя ак ты вiс ты ад наў ля-

юць ста рыя яў рэй скiя мо гiл кi, збi ра-

юць фальк лор, фiк су юць га вор кi...

Але ў той жа час Крэ ва па-ра-

ней ша му губ ляе сва iх жы ха роў.

— Мо ладзь раз' яз джа ец ца, з су-

сед нiх вё сак едуць у Крэ ва, а ад-

сюль — хто ў го рад цi яшчэ да лей, 

— за ўва жае Аляк сандр Ка мiн скi.

Рэ стаў ра цый ныя ра бо ты, якiя 

сён ня вя дуц цца ў за мку, да юць 

но выя над зеi.

— Аса бiс та я лi чу, што лепш 

за кан сер ва ваць за мак у та кiм вы-

гля дзе, як мы яго за спе лi. Гэ та ад-

люст ра ва ла б гiс то рыю. Праб ле ма 

ж са праў ды iс нуе: по бач ажыў ле-

ная тра са, ка лi па ёй iдуць вя лi кiя 

ма шы ны, у лю дзей на ват по суд 

у бу фе тах звi нiць. Мяс цо васць у 

нас ба ло цiс тая, зям ля тра сец ца, i 

за апош нiя не каль кi га доў за мак 

раз бу рыў ся больш, чым за цэ лае 

ста год дзе.

I ПА РУ I НАХ МОЖ НА 
ЧЫ ТАЦЬ ГIС ТО РЫЮ

У тым вы гля дзе, у якiм Крэў скi 

за мак дай шоў да на шых ча соў, яго 

не маг чы ма бы ло б ура та ваць, упэў-

не ны вя ду чы на ву ко вы су пра цоў-

нiк Iн сты ту та гiс то рыi НАН Бе ла-

ру сi, па ста ян ны кi раў нiк рас ко-

пак у Крэ ве Алег ДЗЯР НО ВIЧ:

— Крэў скi за мак не за ха ваў ся. 

Гэ та iлю зiя. Я кож ны год пры яз-

джаю i ба чу, што ўсё больш ка мя нёў 

аб ва лi ла ся са сця ны. Мы пра цу ем у 

за мку, дзьме ве цер, i на нас сы пец-

ца ро шчы на. Ура та ваць за мак мож-

на толь кi праз пра цэ ду ру кан сер ва-

цыi. Для мя не гэ та пы тан не не дыс-

ку сiй нае, я ве даю, што ка лi нi чо га 

не зра бiць, гэ та бу дзе прос та гру да 

ка мя нёў. Пры кан сер ва цыi за мак 

у лю бым вы пад ку зме нiць вы гляд. 

Лю дзi пры звы ча i лi ся да рва ных 

аб ры саў, у iх скла ла ся ней кае ра-

ман тыч нае ба чан не гэ тых мяс цiн. 

Але ўжо ў 1929 го дзе, ка лi польскія 

рэстаўратары пра ца ва лi над за ха-

ван нем пом нi ка, ства ры лi такі iн шы 

воб раз. А ў 1915-м гэ та яшчэ бы ла 

вы дат ная па бу до ва, за ха ва лi ся яе 

здым кi. Лю дзi мо гуць па ду маць, 

што з'я вiц ца больш на ва бу да, але 

кан сер ва цыя да па ма гае за ха ваць 

аў тэн ты ку, трэ ба толь кi ўмець гэ-

тую аў тэн ты ку раз гля дзець. Трэ ба 

па ду маць i пра да лей шае вы ка ры-

стан не зам ка як му зей на га аб' ек-

та. Пры нам сi, у Кня жац кай ве жы 

пас ля рэ кан струк цыi мож на сме ла 

ра бiць му зе е фi ка цыю. На шы ка ле гi 

ў Мед нi ках та кое зра бi лi. Зра зу ме-

ла, мо жа ўзнiк нуць шмат пы тан няў. 

На прык лад, праз мед нiц кую ве жу 

пра хо дзiць шкля ны лiфт — рэ стаў-

ра цыя там ра бi ла ся за еў ра пей скiя 

гро шы, а ўсе та кiя аб' ек ты па вiн ны 

быць да ступ ныя для лю дзей з аб-

ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi. Тое ж 

i з су час ны мi бу даў нi чы мi стан дар-

та мi — трэ ба за бяс пе чыць су праць-

па жар ную бяс пе ку, пра вес цi элект-

рыч насць. З ад на го бо ку, мы ка жам 

пра аў тэн ты ку, з дру го га — не га то-

выя жыць як у ХIV ста год дзi. Трэ ба 

знай сцi ра зум ны кам пра мiс.

— Што аба вяз ко ва трэ ба ўлi-

чыць пры рэ стаў ра цыi?

— Не паў сюль у доб рым ста не 

пад мур кi. Iх трэ ба ўма цоў ваць. Вi-

да воч на, трэ ба раз бi раць ава рый-

ныя част кi. Я разумею, што тэх на-

ла гiч на гэ ты пра цэс не па збеж ны. 

Га лоў нае па жа дан не — ка лi ро-

бяць мур, ха це ла ся б вы раз на ба-

чыць роз нi цу па мiж аў тэн тыч най 

i за кан сер ва ва най му роў кай, але 

тут фак тыч на ў ход iдзе ма тэ ры ял 

зам ка, ка мя нi. Гэ та не тое, што ў 

Мiр скiм за мку, дзе но вы мур мож на 

бы ло пад няць на ста рым цаг ля ным i 

вель мi лёг ка па ка заць роз нi цу. Пры 

рэ стаў ра цыi трэ ба вы зна чыц ца, 

якi аб' ект па каз ваць — у нас ёсць 

ХIV ста год дзе, сля ды ХVI ста год-

дзя; за мак вя до мы па здым ках Яна 

Бул га ка па чат ку ХХ ста год дзя, ёсць 

здым кi пас ля ва ен на га раз бу рэн ня, 

поль ская кан сер ва цыя, якую доб-

ра вi даць. Лю бы гiс та рыч ны аб' ект 

шмат слой ны. Умоў на ка жу чы, мы 

не мо жам зра бiць за мак, на прык-

лад, та кi, якi ён быў у 1380 го дзе, бо 

та ды да вя дзец ца знi шчыць шмат iн-

ша га. Крэў скi за мак — так са ма мес-

ца па мя цi Пер шай су свет най вай ны, 

на ват ва рон кi ў два ры зам ка важ-

ныя. Трэ ба па кi нуць сля ды поль скай 

кан сер ва цыi, як на па мiн аб пра цы 

па пя рэд нi каў. Аў тэн ты ка — гэ та не 
толь кi ХIV ста год дзе, але i ХХ.

— Але як за ха ваць шмат слой-
насць, i пры гэ тым ства рыць аб'-
ект, якi бу дзе вы ка рыс тоў вац ца? 
Цi мож на на зваць пры кла ды па-
доб ных ра бот?

— У нас мно га та кiх аб' ек таў. 
Той жа Га ра дзен скi за мак цi па лац 
у Ня свi жы. У Мiр скiм за мку пра чыт-
ва юц ца ХVI, ХVIII i ХХ ста год дзi.

— Як па ар хеа ла гiч ных зна-
ход ках мож на чы таць гiс то рыю 
Крэў ска га зам ка?

— Ся род са мых цi ка вых зна хо-
дак — вя лi кая коль касць фрэ сак у 
Кня жац кай ве жы. Мы на огул ма ем 
вель мi ма ла фрэ сак ХIV ста год дзя. 
I што яшчэ ня звык ла, гэ тыя фрэс-
кi зной дзе ны, як мы мяр ку ем, у 
свец кай гра ма дзян скай па бу до ве. 

Зна чыць, гэ тая па бу до ва бы ла рэ-

прэ зен та тыў ная, рэ спек та бель ная. 

Да во лi ба га та фраг мен таў фрэ сак 

бы ло зной дзе на пад час ра бо ты 

ар хе о ла га Iга ра Чар няў ска га, i ў 

2012 го дзе, ка лi мы вя лi рас коп-

кi ўнут ра най пра сто ры Кня жац кай 

ве жы, так са ма вый шлi на вя лi кую 

коль касць фраг мен таў фрэ сак. 

Ка лi ў 1433 го дзе Свiд ры гай ла 

штур ма ваў Крэў скi за мак, аб ры-

ну лi ся скля пен нi ве жы, i так фрэс-

кi бы лi па ха ва ныя ў са мым нiж нiм 

яру се. Пас ля, як я мяр кую, нi хто гэ-

ты за вал не пе ра бi раў, ве жу прос та 

над бу да ва лi, ад на вi лi.

— Як трэ ба ўлiч ваць зна ход кi 

ар хе о ла гаў пры рэ стаў ра цыi?

— Мы да ём рэ аль ную фак ту ру. 

На прык лад, ка лi ўскры ва лi Кня жац-

кую ве жу, знай шлi слуп, якi ста яў у 

цэнт ры, зна чыць, на яго аба пi ра лi ся 

га тыч ныя скля пен нi. Таксама выявілі 

плiт кi пад ло гi ў тым жа нiж нiм яру се. 

Вя до ма, якая бы ла каф ля. Сё ле та 

адшукалі не вя до мую па бу до ву, якая 

ра ней нi дзе не фiк са ва ла ся. Ця пер 

пад час рэ стаў ра цый ных ра бот быў 

зня ты за вал у тым мес цы, дзе за мак 

па цяр пеў пад час аб стрэ лу так зва-

на га на сту пу Ке ран ска га. За вал за-

кры ваў част ку сця ны; ка лi яго пры-

бра лi, ака за ла ся, што там за ха ва-

ла ся шы коў ная цаг ля ная му роў ка. 

У той час цэг ла на за мку вы ка рыс-

тоў ва ла ся толь кi ў са мых рэ прэ зен-

та тыў ных i тэх на ла гiч на ад каз ных 

мес цах. I тут рап там па ся рэ дзi не 

сця ны iдзе цаг ля ная му роў ка. Па яе 

кра ях мы знай шлi сля ды пад мур ка, 

да во лi вя лi ка га для ХIV ста год дзя 

бу дын ка.

— Цi вы ка рыс тоў ва юц ца су-

час ныя тэх на ло гii пад час ра бот 

у Крэў скiм за мку?

— Ка неш не. Да рэ чы, для ўзмац-

нен ня пад мур каў рас пра ца ва ны 

ад па вед ны пра ект. Ро бiц ца свiд-

ра вi на, рас твор iдзе пад пад му-

рак i ўма цоў вае яго. Не ка лi бы ла 

зроб ле на вя лi кая па мыл ка ў Лiд-

скiм за мку: там на вап на вы рас твор 

па кла лi цэ мент. Вап на пра пус кае 

вiль гаць, а цэ мент — не, i ўзнiк кан-

флiкт, па ча ло гнiс цi. Аб ва лы сцен 

зам ка, якiя бы лi ў 70-я га ды, бы лi 

част ко ва звя за ны з гэ тым. Ця пер 

для кан сер ва цыi Крэў ска га зам ка 

рас пра ца ва ны ад мыс ло вы склад 

рас тво ру.

— Якую iнф ра струк ту ру трэ-

ба ства раць, каб за да во лiць ту-

рыс таў, што пры едуць гля дзець 

за мак?

— На вед валь нi каў вель мi шмат, 

за яз джае мност ва аў то бу саў. 

А iнф ра струк ту ра не па ляп ша ец ца. 

На за мак не тра пiць — тут за раз 

бу даў нi чая пля цоў ка. Ня ма пры бi-

раль нi, ня ма дзе вы пiць ка вы. Ка-

лi вы па е дзе це ў Галь ша ны, там 

кан ку рэн цыя па мiж ка вяр ня мi. А як 

за гу ча ла За лес се! Зна чыць, спра ва 

не ў тым, у якiм ра ё не раз мя шча-

ец ца аб' ект. Крэ ва зна хо дзiц ца на 

тра се Мiнск—Вiль ня, сю ды за яз-

джа юць ра сi я не, па ля кi, лi тоў цы. 

Кан сер ва цыя i рэ стаў ра цыя Крэў-

ска га зам ка па вiн на даць iм пульс 

для раз вiц ця мяс тэч ка i ла каль на га 

со цы у ма, тым больш што ў перс-

пек ты ве за мак бу дзе iс на ваць не 

сам па са бе, пра ду гле джа ны пэў-

ная ахоў ная зо на, цi ка выя бу дын кi 

ва кол зам ка. Тая ж сi на го га мо жа 

быць вы ка ры ста на для му зей най 

экс па зi цыi.

— Але ж у мяс тэч ку ёсць i iн-

шыя аб' ек ты, якiя мо гуць стаць 

пунк та мi пры цяг нен ня для ту-

рыс таў, на прык лад, га ра дзi-

шча, дзе вы так са ма ве дзя це 

рас коп кi...

— Ра бо ты на га ра дзi шчы ма юць 

да чы нен не да вы ву чэн ня ста ра жыт-

най гiс то рыi Крэ ва — да мо ман ту 

па бу до вы зам ка, ку ды ў ХIV ста год-

дзi пе ра мя шча ец ца ад мi нiст ра цый-

ны цэнтр. Тое, што за мак бу ду ец ца 

на ад лег лас цi ад яго, нар маль ная 

для тых ча соў з'я ва. Ад но з важ-

ней шых на шых ад крыц цяў — што 

мы мо жам га ва рыць пра бi эт нiч-

насць ста ра жыт най Лiт вы. Ка лi мы 

па ча лi ка паць дзе сяць га доў та му 

Крэў скае га ра дзi шча, я, пры знац-

ца, ча каў уба чыць вы раз ныя сля ды 

балц кiх куль тур, але мы знай шлi тут 

ран нюю га рад скую куль ту ру, якая 

ка рэ лю ец ца з га рад ской куль ту рай 

ста ра жыт ных ус ход не-еў ра пей скiх 

га ра доў. Мы мо жам сцвяр джаць, 

што на га ра дзi шчы бы ла знач ная 

част ка сла вян ска га на сель нiц тва. 

Ка лi па чы на ем глы бей ана лi за ваць 

гэ ту праб ле му, па раў ноў ваць ма тэ-

ры я лы, вя до мыя нам па Галь ша нах, 

па Кер на ве, па Вiль нi ХI II ста год дзя, 

гэ та так са ма па каз вае, што ся род 

га рад ско га на сель нiц тва ста ра жыт-

най Лiт вы знач ную част ку скла да ла 

сла вян скае. А гэ та да зва ляе па-iн-

ша му па гля дзець на праб ле му ге-

нэ зу Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска га.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

«КА ЛI НI ЧО ГА НЕ РА БIЦЬ, 
ГЭ ТА БУ ДЗЕ 

ПРОС ТА ГРУ ДА КА МЯ НЁЎ»
Сак рэ ты ста ра жыт на га Крэ ва

Раскопкі на Крэўскім гарадзішчы Х—ХІІІ стагоддзяў.

Сляды эпох на старажытных мурах.
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