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Дыя па зон га доў, у якія, маг-

чы ма, па ча ла ся за клад ка зам ка, 

вы зна ча ец ца спе цы я ліс та мі па 

ўскос ных пры кме тах. У гіс та рыч-

ных да ку мен тах ні дзе не су стра-

ка ец ца ін фар ма цыі пра дак лад ны 

год за сна ван ня крэ пас ці.

— Пра ана лі за ваў шы бія гра-

фію за сна валь ні ка зам ка, Юрыя 

Іва на ві ча Іл лі ні ча, да след чы кі вы-

свет лі лі, што ў кан цы ХV ста год дзя 

ён дак лад на не мог па чаць бу даў-

ніц тва, бо гэ та не да зва ля ла яго 

фі нан са вае ста но ві шча, — рас ка-

за ла Воль га НА ВІЦ КАЯ, на мес-

нік ды рэк та ра па на ву ко вай і 

асвет ніц кай ра бо це Зам ка ва га 

комп лек су «Мір». — Больш ве-

ра год най зда ец ца вер сія пра ўзвя-

дзен не зам ка блі жэй да 20-х га доў 

ХVІ ста год дзя. У гэ тыя ча сы Іл лі ніч 

зай мае вы со кія дзяр жаў ныя па са-

ды. Юрый Іва на віч быў ад ным з 

ня мно гіх фа ва ры таў поль ска га 

ка ра ля і вя лі ка га кня зя лі тоў ска га 

Жы гі мон та Ста ро га і яго жон кі Бо-

ны Сфор цы. Ён ва ло даў больш як 

19 ты ся ча мі ды моў. У тыя ча сы так 

на зы ва лі ся лян скі двор, гас па дар-

ку ад ной ма лой ці ра дзей вя лі кай 

(не па дзель най) сям'і. Дым уяў ляў 

са бой комп лекс гас па дар чых па бу-

доў, жы ло га до ма, роз ных сель гас-

угод дзяў, свойскай ска ці ны і сель-

ска гас па дар ча га ін вен та ру. Два ры 

мя шчан, да рэ чы, так са ма на зы ва-

лі ся ды ма мі. У 1518-м Іл лі ніч на ват 

па зы чыў ка ра лю 2000 ду ка таў. За 

гэ та Юрыю Іва на ві чу бы ло да зво-

ле на па жыц цё ва «тры маць» Бе-

рас цей скае і Лід скае ста рост вы. 

Акра мя та го, ён імк нуў ся атры маць 

па са ду ко вен ска га ста рос ты, бо 

ў ХVІ ста год дзі го рад Коў на быў 

паў ноч на-за ход ні мі ва ро та мі ВКЛ, і 

ім парт ныя та ва ры афарм ля лі ся на 

ту тэй шай мыт ні. Пік яго служ бо вай 

кар' е ры прый шоў ся на 1519—1525 

га ды.

Пры гэ тым Юрый Іва на віч імк-

нуў ся яшчэ больш уз вы сіць свой 

род і жа даў стаць гра фам. Ме-

на ві та ён за ня ўся бу даў ніц твам 

Мір ска га зам ка і, маг чы ма, уклаў 

сю ды 10 ты сяч за ла тых ду ка таў, 

атры ма ных ад ка ра ля. Гіс то рыя 

з'яў лен ня гэ тых гро шай да гэ туль 

не мае кан чат ко ва га гіс та рыч на га 

па цвяр джэн ня.

У ве рас ні 1519-га Іл лі ніч стаў 

га ла вой Ко вен ска га ста рост ва. Да 

яго гэ тую па са ду зай маў Аб рам 

Еза фо віч, які атры маў Коў на, бо 

па зы чыў ка ра лю 10 ты сяч ду ка таў. 

Пе рад смер цю Еза фо віч за ру чыў 

свай го сы на з дач кой Іл лі ні ча і за-

вя шчаў Юрыю Іва на ві чу рас па ра-

джац ца Ко вен скім ста рост вам, 

па куль не ста нуць паў на лет ні мі 

дзе ці Аб ра ма і не бу дзе вы пла ча-

на гра шо вая па зы ка ка ра лём. Ад-

нак Жы гі монт Ста ры вяр нуў даў гі 

інакш. Ён да зво ліў пад ляш ска му 

ва я во ду Яну шу Кас це ві чу вы ку піць 

Коў на, а ўне се ныя дзесяць ты сяч 

ду ка таў — па ла жыць на за ха ван-

не ў са крыс цію (мес ца ў ал та ры 

ці па мяш кан не пры хрыс ці ян скім 

хра ме для за ха ван ня цар коў ных 

рэ чаў) кас цё ла Свя то га Ста ні сла-

ва ў Віль ні. Іл лі ніч да слаў ка ра лю 

ліст, дзе пра сіў пе ра даць гро шы 

на за ха ван не яму, і Жы гі монт па-

га дзіў ся. 29 кра са ві ка 1523 го да 

ка роль да зва ляе вы даць гро шы 

Юрыю Іва на ві чу, ад нак дак лад-

ных звес так, што Іл лі ніч атры маў 

ду ка ты, ня ма.

Тым не менш гэ ты факт ус кос на 

свед чыць, што пры клад на ў гэ тыя 

ж ча сы маг ло па чац ца і бу даў ніц-

тва зам ка. Дзесяць ты сяч ду ка таў, 

ка лі іх са праў ды атры маў Іл лі ніч, 

маг лі стаць да дат ко вым уз но сам у 

яго ка пі та лы, якія ста рос та збі раў у 

Коў не, Бя рэс ці, Лі дзе і ін вес та ваў 

у бу даў ніц тва аба рон ча га збу да-

ван ня.

ВЕ ЖА ВЫ ГА ДЗІН НІК 
І ЗГУБ ЛЕ НЫ 
ВОСТ РАЎ

Апроч ін ша га, вя до ма, што да-

бу да ваць за мак Іл лі ні чу не ўда ло-

ся, тым больш што яго па мкнен ні 

не пад тры ма лі сы ны. Ста ні слаў, да 

яко га най перш пе рай шоў за мак, 

быў атру ча ны ў 1531-м жон кай 

свай го слу гі. Ула да ром стаў Фе-

лікс, чац вёр ты сын Іл лі ні ча. Ад нак 

у 1542 го дзе ён, а за год да гэ та-

га — і яго жон ка Соф'я Ра дзі віл, 

па мі ра юць. За мак пе ра хо дзіць да 

іх сы на, ма лень ка га Юрыя, уну ка 

Іл лі ні ча, яко га бя руц ца апя каць 

сва я кі ма ці — кня зі Ра дзі ві лы, і ён 

ста но віц ца гра фам Свя шчэн най 

Рым скай ім пе рыі на Мі ры, ажыц-

ця віў шы тым са мым ма ру свай-

го дзе да Юрыя Іва на ві ча. Але ўсё 

гэ та так са ма не на блі жае нас да 

раз гад кі та ям ні цы го да збу да ван ня 

Мір ска га зам ка, бо ні дзе ў да ку-

мен тах та кая ін фар ма цыя не су-

стра ка ец ца.

— На шы на ву ко выя су пра цоў-

ні кі пра цу юць над тым, каб знай-

сці год за сна ван ня зам ка. Пра-

вод зяц ца ра бо ты і да след чы ка мі 

з Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі. 

Яны так са ма пра ца ва лі ў ар хі вах, 

ад нак да ку мен та, дзе быў бы ўка-

за ны дак лад ны год за сна ван ня, 

так і не знай шлі. Тым не менш 

пад рых та ва на і вы да дзе на ма-

на гра фія «Род Іл лі ні чаў у Вя лі кім 

Княст ве Лі тоў скім у ХV—ХVІ ста-

годдзях: ра да вод, гер бы, ула дан-

ні», дзе рас каз ва ец ца пра гіс та-

рыч нае мі ну лае гэ тых асоб. І на-

шы на вед валь ні кі так са ма мо гуць 

яе на быць, — га во рыць Воль га 

На віц кая.

Акра мя маг чы ма га вы свят-

лен ня го да за сна ван ня зам ка, 

ту рыс таў ча кае яшчэ шмат ці-

ка ва га. Му зей ныя су пра цоў ні кі 

спа дзя юц ца, што ўдас ца ад на віць 

на Уяз ной ве жы ме ха нізм і цы-

ферб лат, якія ка лісь ці са праў ды 

іс на ва лі і ад ліч ва лі час. А яшчэ 

яны ма раць зра біць на вост ра ве 

ў во зе ры ка ля зам ка ім пра ві за-

ва ную сцэ ну.

— Праў да, для гэ тых но ва ўвя-

дзен няў трэ ба атры маць пэў ныя 

ўзгад нен ні ад Мі ніс тэр ства куль-

ту ры, бо Мір скі за мак — аб' ект 

ну ля вой ка тэ го рыі, які ўклю ча ны ў 

Спіс су свет най спад чы ны ЮНЕС-

КА. Ра біць што-не будзь без афі-

цый на га да зво лу мы не ма ем 

пра ва, — пад крэс лі ла Воль га На-

віц кая. — А во зе ра, якое зна хо-

дзіц ца з паўд нё ва г а бо ку зам ка, 

з'я ві ла ся пры апош ніх гас па да рах 

зам ка Свя та полк-Мір скіх. Пер ша-

па чат ко ва на ім бы ло два аст раў кі. 

Ад нак у 80-х га дах мі ну ла га ста-

год дзя (ка лі чар го вы раз во зе ра 

спус ці лі, каб па чыс ціць) мен шы 

вост раў лік ві да ва лі, а боль шы — 

кры ху па вя лі чы лі ў па ме рах. А 

яшчэ даў ней да гэ та га вост ра ва 

быў пе ра кі ну ты мост, яко га ця пер 

ня ма, бо яго не бы ло гіс та рыч на. 

У пла не пра вя дзен ня ней кіх ме ра-

пры ем стваў вост раў са праў ды вы-

гад ны, бо дае маг чы масць но ва га 

фар ма ту вы ступ лен няў.

«БЕ ЛЫ СЛОН» 
І ПІ РА ГІ Ў ЗО ЛА ЦЕ

Па куль не рэа лі за ва ны пла ны 

ды рэк цыі зам ка, су час ны комп-

лекс здоль ны пра па на ваць ту-

рыс там ін шыя за баў кі. Акра мя 

звы чай най агляд най эк скур сіі па 

за мку, рас пе шча ным ві до ві шча-

мі па да рож ні кам пра па ну юць паў-

дзель ні чаць у гіс та рыч ных квэс-

тах ці пра дэ гус та ваць ста ра даў нія 

стра вы.

— Ця пер усе на вед валь ні кі хо-

чуць ней ка га ін тэр ак ты ву. Кож-

нае на ша па да рож жа па комп-

лек се мае пры вяз ку да гіс то рыі 

зам ка, — па дзя лі ла ся на мес нік 

ды рэк та ра. — На ват эк скур сію з 

эле мен та мі дэ гус та цыі на шы спе-

цы я ліс ты пра вод зяць у гіс та рыч-

ных кас цю мах і пад час яе рас каз-

ва юць пра стра вы, якія па да ва лі ся 

да ста ла Ра дзі ві лаў. Ад ны толь кі 

наз вы якія: мядз ве джыя ла пы ў 

віш нё вым со у се, баб ро выя хвас-

ты з ік рой, пі ра гі, па кры тыя на ту-

раль ным зо ла там. Рас па вя да юць 

і пра ся рэд ня веч нае па ля ван не, 

якое па пя рэд ні ча ла ба ля ван ню і 

як за ба ва, і як сро дак зда быць 

для яго пра дук ты.

Квэс ты комп лек су так са ма 

звя за ны з гіс то ры яй зам ка. Мно-

гія да гэ туль імк нуц ца ад шу каць 

ле ген дар ныя ра дзі ві лаў скія скар-

бы, за ха ва ныя не дзе ў зям лі. Тым 

больш што пад час рэ стаў ра цый-

ных ра бот у за мку зна хо дзі лі пус-

то ты і на ват не вя лі кі пад зем ны 

ход, праў да, за ва ле ны зям лёй. 

Так што пад час квэс ту «Та ям ні-

ца двух ку фа раў» ту рыс ты шу-

ка юць скар бы Ра дзі ві лаў. «Бе лы 

слон» — квэст, звя за ны з пе ры я-

дам кі ра ван ня Свя та полк-Мір скіх, 

вы клі кае асаб лі вае за хап лен не, 

бо пад час вы ка нан ня за дан няў 

трэ ба спус кац ца ў зам ка выя су-

та рэн ні.

— Сё ле та на тэ ры то рыі зам ка 

(на мес цы, дзе ра ней зна хо дзіў-

ся па лац Свя та полк-Мір скіх) ужо 

трэ ці год за пар пра вод зяц ца рас-

коп кі. Дзя ку ю чы ім ле тась уда ло ся 

вы свет ліць, што па лац збу да ва ны 

не на но вым мес цы, як мы ду ма лі 

ра ней, а ўзве дзе ны на рэшт ках 

пад мур ка кан ца ХVІ ста год дзя, 

ка лі ў за мку ўла да рыў Мі ка лай 

Ра дзі віл па мя нуш цы Сі рот ка, — 

да да ла Воль га На віц кая. — А сё-

ле та ад шу ка лі яшчэ больш ран ні 

пад му рак. І, маг чы ма, гэ та рэшт кі 

ней ка га бу дын ка, які ўзво дзіў ся 

яшчэ пры пер шых ула даль ні ках 

Іл лі ні чах. Пры гэ тым Іры на Га нец-

кая, су пра цоў ні ца НАН Бе ла ру сі, 

якая кі руе ар хеа ла гіч ны мі ра бо-

та мі, сцвяр джае, што зной дзе ны 

бу ды нак быў драў ля ны. А ад ка-

па ныя зна ход кі свед чаць, што 

тут жы лі не ся ля не, а за мож ныя 

лю дзі.

І хоць да гэ туль дак лад на не-

вя до ма да та на ра джэн ня Мір ска-

га зам ка, гіс то рыя яго іс на ван ня 

і жыц ця яго гас па да роў пра цяг-

вае за хап ляць і пры ваб лі ваць. 

А мност ва яшчэ не раз га да ных дзі-

во саў на да юць гэ та му збу да ван-

ню яшчэ больш та ям ні час ці.

Іры на СІ ДА РОК.
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Эк скурс у мі ну лаеЭк скурс у мі ну лае

Вы зна чыць дак лад ны час з'яў лен ня на Бе ла ру сі вя до ма га 

аба рон ча га збу да ван ня да гэ туль не маг чы ма, хоць роз ных 

гі по тэз іс нуе шмат. У 1995 го дзе ўжо на ват ад зна ча ла-

ся 500-год дзе Мір ска га зам ка. Так мер ка ва лі, зы хо дзя чы 

з да ку мен таў, дзе мяс тэч ка Мір упер шы ню згад ва ла ся ў 

1395 го дзе, а за мак, як лі чы лі, быў збу да ва ны на ста год-

дзе паз ней, у 1495-м. Ад нак пас ля гіс то ры кі аб верг лі гэ тую 

вер сію, схі ліў шы ся да дум кі пра яго ўтва рэн не пры клад на 

ў 20-х га дах ХVІ ста год дзя. Быў зной дзе ны да ку мент пра 

па дзел у 1527 го дзе спад чы ны Юрыя Іва на ві ча Іл лі ні ча, за-

сна валь ні ка зам ка, па між яго сы на мі. Гэ тае свед чан не з'яў-

ля ец ца пер шай да ку мен таль най згад кай іс на ван ня Мір ска га 

зам ка. Ад нак да ту за сна ван ня, а на ўзвя дзен не та кой ма гут-

най кан струк цыі спат рэ біў ся не адзін год, да гэ туль пра цяг-

ва юць шу каць.

НЕ ВЯ ДО МЫ ЎЗРОСТ 
МІР СКА ГА ЗАМ КА
Гіс то ры кі спа дзя юц ца знай сці дак лад ную да ту яго за сна ван ня

...Сё ле та ад шу ка лі яшчэ 
больш ран ні пад му рак. 
І, маг чы ма, гэ та рэшт кі 
ней ка га бу дын ка, які 
ўзво дзіў ся яшчэ пры пер шых 
ула даль ні ках Іл лі ні чах.

Ту рыс таў ча кае яшчэ 
шмат ці ка ва га. Му зей ныя 
су пра цоў ні кі спа дзя юц ца, 
што ўдас ца ад на віць 
на Уяз ной ве жы ме ха нізм 
і цы ферб лат, якія ка лісь ці 
са праў ды іс на ва лі і ад ліч ва лі 
час.


