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Ванд роў ка ў лю бым го ра дзе для са праўд на га ту рыс та па-
чы на ец ца з му зе яў, тых скарб ніц, дзе за хоў ва ец ца гіс то рыя і 
не толь кі яна. У го ра да, вя до ма, ёсць гіс то рыя. А яшчэ ў яго 
па він на быць свая ду ша, свая аў ра, неш та та кое, што ад роз-
ні вае ад ін шых, акра мя ар хі тэк ту ры і тра ды цый ных сла ву тас-
цяў. У Па ры жы, на прык лад, асаб лі вым мес цам на зы ва юць 
на бя рэж ную Се ны, не вель мі і пры го жую, але пры ця галь ную, 
дзе лю бяць ту са вац ца мас та кі, пісь мен ні кі, твор чая мо ладзь. 
У Маск ве ра ней та кім быў Ар бат, не ве даю, як ця пер. Але і ў 
лю бым ін шым, на ват ма лень кім го ра дзе бы вае неш та та кое, 
што ад роз ні вае. Дык вось ад ной чы я ад кры ла для ся бе азна-
чэн не «та ко га» — ка лі га ра джа не-мес ці чы лю бяць свой го-
рад, яно ёсць, інакш усё на блі жа ец ца да ад на род най ма сы.

Па мя таю, як у Па ры жы мя не не ка лі ўра зі ла па жы лая па-
ры жан ка на вост ра ве Сі тэ, дзе пра хо дзяць кож ную га дзі ну 
на тоў пы ту рыс таў. Вось прай шла чар го вая гру па, і нех та кі нуў 
пад но гі ўпа коў ку ад ма ро жа на га. А яна па ды шла, пад ха пі ла, 
па шу ка ла ва чы ма смет ні цу і, не знай шоў шы, пай шла да лей, 
каб вы кі нуць па пер чы ну ў па трэб ным мес цы. Зна чыць, ёй не 
абы яка вы свой го рад. Зна чыць, у яго ёсць ду ша. І скла да юць 
яе лю дзі. Вось та кіх лю дзей я шу ка ла пад свя до ма ў Грод не... 
і ча сам зна хо дзі ла іх.

І пер шыя ся род іх — На тал ля і Па вел КЛІ МУ КІ, гас па да-
ры ся дзі бы «Ка ра лін скі фаль ва рак Ты зен гаў за». Ме ды кі 
па аду ка цыі і сфе ры дзей нас ці, яны з юнац тва апан та ныя 
гіс то ры яй род на га краю, ра зам з та ва ры ша мі аб' еха лі ўсю Бе-
ла русь у по шу ках гэ тай са май гіс то рыі. А ся дзі ба-фаль ва рак 
ста ла вы ні кам ду хоў на га раз віц ця іх сям'і, агуль най спра вай 
жыц ця су жэн цаў-ад на дум цаў. Да рэ чы, му зей у ся дзі бе не 
прос та ці ка вы ілюст ра цы я мі, гіс та рыч ны мі звест ка мі, але 
за баў ны, ві до вішч ны. Бо там раз мяс ці лі ся по бач рас та выя 
ляль кі па лі ты каў-ан та га ніс таў Ты зен гаў за і Ка ця ры ны ІІ. Пад-
рых та ва нае крэс ла-трон для яшчэ ад ной ляль кі, ві ноў ні ка 

мно гіх пе ры пе тый, у тым лі ку і на зва на га фаль вар ка, — ка-
ра ля Ста ні сла ва Аў гус та Па ня тоў ска га.

Парт рэт ка ра ля і яго аса біс тае бю ро зна хо дзяц ца ў гіс-

то ры ка-ар хеа ла гіч ным му зеі. Му зе ем ця пер ста лі ся рэд-

ня веч ныя за мкі — ста ры і но вы. «Дык гэ та тут быў аб кам 

пар тыі?» — спы та ла я ў ху дар ля вай за ха валь ні цы фон даў. 

«Так», — ад ка за ла яна з усмеш кай, пад якой ха ваў ся лёг кі 

на лёт па гар ды. Маў ляў, цёт ка ні бы та з на шых, не ін ша зем ка, 

а та кія звы чай ныя рэ чы не ве дае.

— Па ду ма еш, не ве да ла, — за пя рэ чы ла я ёй у дум ках, — 

якія вы тут га нар лі выя. Ма ю чы та кія за мкі, ды Фар ны кас цёл, 

ды ста ра даў нюю Ка ло жу, і ду рань мо жа га на рыц ца, бо ёсць 

чым... А я ця пер бу ду ве даць. А гэ ты за мак, мо жа, і за ха ваў ся 

доб ра та му, што там быў аб кам.

Фар ны кас цёл, вя до ма, і сам мо жа прэ тэн да ваць на зван-

не му зея, а на су праць мог бы быць кас цёл не гор шы, але яго 

ня ма. І пер шая су стрэч ная га ра джан ка мне рас ка за ла, што 

тая ма ла дая, не су мнен на, та ле на ві тая пад рыў ні ца з Ле нін-

гра да, якая раз лі чы ла да мі лі мет ра схе му ўзры ву так, што 

зна ка мі тая Фа ра Ві таў та зла жы ла ся, ні бы пад стрэ ле ная жы-

вая іс то та, дык вось, тая жан чы на вель мі дрэн на скон чы ла. 

Яна па мер ла хво рая, па ра лі за ва ная, ня шчас ная. Пра гэ та 

рас ка жа кож ны, хто лю біць свой го рад.

З лю боўю па каз ва ла нам ап тэ ку-му зей яго гас па ды ня 
Вік то рыя Тка чо ва. Най ста рэй шая ап тэ ка ў Бе ла ру сі, па бу-
да ва ная езу і та мі ў 1709-м і сён ня ста іць на ву лі цы Са вец кай 
ды слу жыць га ра джа нам ХХІ ста год дзя ап тэ кай. З го на рам 
па каз ва ла нам за ха валь ні ца рэ цэп ты і до пі сы га ра дзен ска-
га фель ча ра, по чыр ку яко га маг лі б па зайз дрос ціць на ват 
ім пе ра тар скія пі са ры. Пісь мо, трэ ба ска заць, уні каль нае па 
мас тац тве ка лі гра фіі. А яшчэ там ёсць гер ба рыі, улас на-
руч на аформ ле ныя Элі зай Ажэш кай. Ну і асоб нае мес ца 

зай ма юць ін стру мен ты для ана та мі ра ван ня тру паў. Ме на ві та 
та кі мі ўпер шы ню ва Ус ход няй Еў ро пе ўскры ва лі ся рэд ня веч-
ныя ме ды кі це ла Ста фа на Ба то рыя, які рап тоў на па мёр тут, 
у Га род ні. Тут жа і пра вя лі ана та мі ра ван не. І хоць пры чы ну 
не ўста на ві лі, па кі ну лі апі сан не для на шчад каў.

Склад ва ец ца ўра жан не, што асо бай ка ра ля поль ска га 
і вя лі ка га кня зя лі тоў ска га Ста фа на Ба то рыя тут асаб лі ва 
га на рац ца. І не толь кі му зей ныя ра бот ні кі ды спе цы я ліс ты. 
Па мяць пра гас па да ра гро дзен скіх зам каў пад трым лі ва ец ца 
ў на звах мно гіх уста ноў. Вось і на Са вец кай пло шчы ёсць 
утуль ны ганд лё вы цэнтр з ка вяр няй пад наз вай «Ба то рыя». 
Там пры пы ня лі ся ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» пе рад ад' ез дам 
да до му вы піць ка вы. Ка лі ў ад ным з ад дзе лаў ка фе тэ рыя я 
ста ла ў хвост чар гі, каб ку піць бу тэль ку ва ды ў да ро гу, сім па-
тыч ная і вет лі вая пра да вец па ра і ла: «Пры сядзь це, хут ка чар гі 
не бу дзе». І так пры ем на ста ла ад мі ма лёт на га ма ле неч ка га 
зна ку ўва гі, што за ха це ла ся пры ехаць сю ды яшчэ...

Да рэ чы, раю вам аба вяз ко ва па бы ваць у Му зеі гіс то рыі 
рэ лі гіі і Му зеі ха раль най сі на го гі, ку ды я за ві та ла год та му. 
Там ці ка выя як са мі му зеі, так і іх бу дын кі. У пер шым вы пад ку 
гэ та бы лы па лац Храп то ві чаў, у дру гім — са мая пры го жая 
па ар хі тэк ту ры сі на го га, якую да во дзі ла ся ба чыць, яе яшчэ 
на зы ва юць най пры га жэй шай у Еў ро пе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

ДЗЕ ХА ВА ЕЦ ЦА ДУ ША ГО РА ДА?

Пры ем нае прад чу ван не 

су стрэ чы з гэ ты мі сла ву тас-

ця мі па ча ло ся яшчэ на ад ной 

са ста ра даў ніх ву ліц Грод-

на — Са вец кай, якую так-

са ма на зы ва юць «гро дзен-

скім Ар ба там», бо тое, што 

жыц цё тут ві руе па ста ян на, 

ві даць прос тым во кам. Шмат 

утуль ных ка вяр няў, афі цый-

ных офі саў і крам, па воль на 

гу ля юць ту рыс ты, спя ва юць 

ву ліч ныя му зы кі. Сё ле та тут 

з' яві лі ся шыль ды з ва ры ян та-

мі на зваў ву лі цы — Ві лен скі 

гас ці нец, Ві лен ская, Гім на-

зі яль ная, Са бор ная, Да мі ні-

кан ская.

Ка лі б не на чаль нік ад-

дзе ла гіс то рыі краю Гро-

дзен ска га гіс то ры ка-ар хеа-

ла гіч на га му зея Яў ген МАХ-

НАЧ, які стаў нашым гідам, 

не ха пі ла б фан та зіі ўя віць, 

на коль кі раз на стай най бы ла 

гэ та ву лі ца. На жаль, ад ста-

ра даў ніх бу дын каў, пер шыя 

з якіх тут з' яві лі ся, мяр ку ю чы 

па шыль дзе, у XVІ ста год дзі, 

за ста лі ся толь кі пад мур кі ды 

пер шыя па вер хі.

Як вось гэ та ка мя ні ца 

кня зёў Ма саль скіх, ад якой 

за ха ва лі ся толь кі пад ва лы 

XVІІІ ста год дзя. Тое, што тут 

зна хо дзі ла ся ў XІX — па чат ку 

XX ста год дзя, на пэў на, ве дае 

кож ны гро дзе нец, які ся бе па-

ва жае. А вось ту рыс там, на-

кшталт нас, пра па ноў ва юць 

зда га дац ца. Са мыя ўваж лі-

выя, да рэ чы, хут ка зна хо-

дзяць над верх ні мі вок на мі 

над піс — «за кон» і не ра шу ча 
вы каз ва юць зда гад ку — суд? 
І гэ та... пра віль ны ад каз.

На ву лі цы так шчыль на 
пе ра пле це на вя лі кая коль-
касць эпох і пе ры я даў, што 
губ ля еш ся, у якім ты на огул 
ста год дзі апы нуў ся. Ажур ныя 
бал кон чы кі, ура чыс тая ляп ні-
на на фа са дах і тут жа — ну 

хто з нас, дзя цей са вец кай 

эпо хі, мог па ду маць, што су-

стрэ не пры ем ны на па мін аб 

бес тур бот ным дзя цін стве, — 

аў та ма ты з га зі роў кай.

На Ві лен скай-Са вец кай, па 

якой ка лісь ці маг на ты і ка ра-

леў скія асо бы на кі роў ва лі ся 

на праст кі ў Віль ню, за ха ваў ся 

ка ва ла чак бру ку па чат ку XX 

ста год дзя. Гэ та не тыя глад кія 

ка мя ні «ка шэ чае во ка», які мі 

звы чай на мас ці лі два ры зам-

каў і пад' ез ды да іх у XVІІІ—XІX 
ста год дзях. Брук з 80-га до вай 
гіс то ры яй ра біў ся ў Поль шчы 
з бе то ну і ўкра па ным ту ды 
гра ні там і клаў ся пад вуг лом, 
каб яго ме нш раз бі ва лі ко лы 
транс пар ту.

Паў та раць гіс то рыю на гэ-
тай ву лі цы ад но за да валь нен-
не. Грод на ўвай шло ў склад 
Са вец ка га Са ю за ў кан цы 

трыц ца тых мі ну ла га ста год-
дзя. А да гэ та га да ста ту су 
ста лі цы пры мер ваў ся Ма-

гі лёў. І гэ та яму каш та ва ла 
цэ ла га шэ ра гу гіс та рыч ных 
бу дын каў, якія не ўпі са лі ся 

ў са вец кі стыль, — Іо сі фаў-
ска га са бо ра на прык лад, 

па бу да ва на га пас ля лё са-
вы зна чаль най для Рэ чы Па-

спа лі тай су стрэ чы аў стрый-
ска га ім пе ра та ра Іо сі фа ІІ з 
ра сій скай ім пе ра тры цай Ка-
ця ры най Вя лі кай. Пра бач це 
за ад ступ лен не з Ма гі лё вам, 
да яго мы вер нем ся, спа дзя-
ю ся, у ад ным з на шых рэ-
дак цый ных па да рож жаў, а 
за раз зноў уся ўва га толь кі 
да Грод на.

Цэнт раль ная пло шча го ра-
да, на жаль, не тая, што на 

ма люн ках На па ле о на Ор ды. 

Ня ма ра ту шы, па ла ца Ра дзі-

ві лаў, ін шых па бу доў — шмат 

што бы ло раз бу ра на пад час 

вай ны. Але ёсць Фар ны езу-

іц кі кас цёл, у сце нах яко га ад-

чу ва еш ся бе зу сім ма лень кай 

ка зюль кай і між во лі схі ля еш 

га ла ву пе рад анё ла мі, якія 

лу на юць над та бой. Ад ра ту-

шы за стаў ся толь кі га дзін нік, 

які за раз упры гож вае кас цёл. 

Цы ферб лат, праў да, но вы, а 

ме ха ніз му — бо лей за пяць 

ста год дзяў. Кож ны дзень яго 

на гляд чык пе ра адоль вае сто 

пры сту пак, каб стрэл кі пра-

цяг ва лі ад ліч ваць час.

Пло шча ва біць сва ёй пра-

сто рай і гіс та рыч нас цю. З яе 

ўжо прос тая да ро га да зна-

ка мі тых зам каў. Сім ва ліч на, 

што ву лі ца за га ды свай го 

іс на ван ня ні ра зу не мя ня ла 

наз вы — Зам ка вая. Па коль кі, 
па чы на ю чы з XVІІ ста год дзя, 
кож ны трэ ці сейм Рэ чы Па-

спа лі тай пра хо дзіў у Грод не, 

маг на ты і шлях та імк ну лі ся 

бу да ваць тут свае па ла цы. 

Не ка то рыя бу дын кі тых ча соў 

мож на ўба чыць і сён ня. Вунь 

маг нац кая рэ зі дэн цыя поль-

ска-лі тоў ска га ро ду Храп то-

ві чаў — на яе фа са дзе герб 
Грод на з але нем. Герб па да-

ры ла ў XVІ ста год дзі ка ра ле-
ва поль ская і вя лі кая кня гі ня 
лі тоў ская Бо на Сфор ца. Гэ та 
алень Свя то га Гу бер та, та го 

са ма га, які з асо бы з мност-
вам сла бас цяў пе ра тва рыў ся 
ў ча ла ве ка з моц най ве рай 
пас ля цу доў най су стрэ чы на 
па ля ван ні з не звы чай ным 

але нем, па між ра гоў яко га зі-
ха цеў за ла ты крыж. Свя то га 

лі чаць за ступ ні кам па ляў ні-
чых. У Грод не іх у тыя ча сы 
бы ло шмат.

Пра па жар ную ка лан чу 
з жоў тай цэг лы, якая бы ла 
па бу да ва на пе рад Пер шай 
су свет най вай ной на срод кі 
га ра джан, так са ма да во дзі-
ла ся чуць. Фа сад упры гож-
вае фрэс ка гро дзен ска га 
мас та ка Ула дзі мі ра Ка ча на з 
вы явай па жар ных роз ных гіс-
та рыч ных эпох. У гэ тым прад-
стаў ні чым шэ ра гу за гад ка ва 
вы гля дае дзяў чы на з тва рам 
Джа кон ды. Ка жуць, што мас-

так прос та так па жар та ваў з 

мэ тай бян тэ жыць та кіх ванд-

роў ні каў як мы. А яшчэ з гэ тай 

ве жай звя за на доб рая тра ды-

цыя, да якой мы, на жаль, не 

па спе лі да лу чыц ца. Апоўд ні 

на яе па ды ма ец ца тру бач і 

сіг на лі зуе, што ў го ра дзе ўсё 

спа кой на.

З вя лі кім тра пя тан нем іш-

ла па ста ра жыт ным мос це 

да Ста ро га зам ка, па якім, 

як ад ра зу ж па пя рэ дзіў наш 

экс перт, хут ка пой дзе цяж-

кая гру за вая тэх ні ка з буд-

ма тэ ры я ла мі. А для ра бот-

ні каў му зея, які зна хо дзіц ца 

ў бу дын ку зам ка, і ту рыс таў 

па бу ду юць ча со вы мост. 

Пер шы па верх зам ка дае 

маг чы масць уя віць, як тут 

бы ло ў ча сы Ста фа на Ба-

то рыя. Скля пе ніс тая столь, 
мет ро выя сце ны доб ра пе-
ра да юць дух той эпо хі. Но вы 
за мак па бу да ва ны ка ра лём 
Рэ чы Па спа лі тай Аў гус там ІІІ. 
Адзі нае, што за ста ло ся ў пер-
ша па чат ко вым вы гля дзе — 
бра ма з фі гу ра мі сфінк саў і 
(згод на з ле ген дай) тва ра мі 
ка ра ля і яго лю бай жон кі, з 

якой ён на ра дзіў 14 дзя цей. 
Хто з іх хто, мы так і не ра-
за бра лі ся. Яно і не дзіў на, бо 
блы та юц ца на ват спе цы я ліс-

ты. У сце нах но ва га зам ка, 
які ў 50-я га ды мі ну ла га ста-
год дзя быў «рэ зі дэн цы яй» 
аб ка ма пар тыі, за хоў ва ец ца 
пры жыц цё вы бюст апош ня-

га ка ра ля Рэ чы Па спа лі тай 
Ста ні сла ва Па ня тоў ска га і 

яго аса біс тае бю ро. За мак 

вя до мы яшчэ тым, што тут 

быў афі цый на пад пі са ны да-

ку мент, у якім Па ня тоў скі ад-

рок ся ад ка ро ны на ка рысць 

Ка ця ры ны Вя лі кай.

Што яшчэ аба вяз ко ва трэ-

ба па гля дзець у Грод не — гэ-

та Ка лож ская царк ва XІІ ста-

год дзя. На ват та ды, ка лі, як 

бы ло ў нас, да ад' ез ду за-

ста юц ца лі ча ныя га дзі ны. 

У пер ша па чат ко вым вы гля-

дзе царк ва за ха ва ла ся толь-

кі на па ло ву, яе пра вая сця на 

больш за сто га доў та му аб-

ры ну ла ся з зам ка вай га ры ў 

Нё ман і бы ла за ме не на на 

драў ля ную. Тое, што за ха ва-

ла ся, да зва ляе за хап ляц ца 

май стэр ствам ста ра даў ніх 

дой лі даў, якія не ча ка ным 

спо са бам су мя шча лі вуз кую 

плін фу, вя лі кія шлі фа ва ныя 

ва лу ны і ма ё лі ка вую пліт ку, 

гла зу ра ва ную эмал лю. Унут-

ры хра ма за мест ты по вых 

для та го ча су фрэ сак і ікон 

вы гля да юць за му ра ва ныя ў 

сця ну га лас ні кі. Спе цы я ліс ты 

ка жуць, што гэ та не столь кі 

для та го, каб ма літ ва «гу ча-

ла», а хут чэй, каб аб лег чыць 

кан струк цыю па бу до вы. Га-

ру, на якой яна ста іць, ме та-

дыч на пад мы вае ра ка.

Яшчэ ад на тай на хра-

ма — зна кі на сце нах, сэнс 

якіх да гэ туль не раз га да ны. 

У царк вы, да рэ чы, дзве наз-

вы: Ба ры са-Глеб ская і Ка-

лож ская. Сю ды здзяйс ня юць 

па лом ніц тва ах вот ныя па вян-

чац ца або па хрыс ціц ца. Ка ля 

іко ны Ка лож скай Бо жай Ма-

ці да гэ та га дня ад бы ва юц ца 

цу ды. Дзя ку ю чы ёй, ка жуць, 

Ула дзі мір Му ля він па зба віў-

ся ад ты ту нё вай за леж нас ці. 

І ў знак удзяч нас ці ах вя ра-

ваў хра му гро шы — на іх быў 

зроб ле ны раз ны іка на стас.

Апош нія да сле да ван ні па-

ка за лі, што пад па бу до вай 

шмат по лас цяў і, ка лі іх не за-

паў няць, яна бу дзе пра цяг ваць 

раз бу рац ца. Сё ле та Прэ зі дэнт 

кра і ны па ста віў мэ ту ад ра ман-

та ваць царк ву і на гэ та вы дзе-

ле на пэў ная су ма гро шай. Трэ-

ба ра та ваць адзін з га лоў ных 

сім ва лаў Бе ла ру сі.

Грод на — уні каль ны го рад, 

з якім звя за на не толь кі шмат 

вя лі кіх па дзей, але і шмат імё-

наў. Пя ці дзён ны бяз ві за вы 

ўезд у кра і ну даў маг чы масць 

да лу чыц ца да бе ла рус кіх сла-

ву тас цяў і жы ха рам Еў ро пы. 

Мац не юць і эт ніч ныя су вя зі. 

Свед чан нем та му Му зей руч-

ні ка, які ад крыў ся сё ле та ў 

аг ра га рад ку За ра чан ка пад 

Грод нам. Му зей ныя ра бот ні кі 

па хва лі лі ся, што па гля дзець 

на тво ры на род на га мас тац-

тва толь кі з лат вій ска га го ра-

да Вент спілс пры яз джа лі ўжо 

ча ты ры ра зы... У тым жа му зеі 

ёсць за ла, якая зна ё міць з гіс-

то ры яй ва ен ных і ве да мас ных 

фор маў і аму ні цыі, дзе мож на 

ўба чыць уні каль ны ва ўсіх ад-

но сі нах фа сон чык ве да мас най 

шап кі — кан ды бо бер.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

г. Грод на.

Усю да ро гу ма ры ла, каб су стрэ ча ад бы ла ся пры 
со ней ку, але го рад су стрэў нас шэ рым бяс кон цым 
даж джом. У та кое на двор'е лепш за ўсё ся дзець за 
ку бач кам ка вы (або ў пан скай ся дзі бе, якая гас цін на 
пры ня ла ванд роў ных улас ных ка рэс пан дэн таў «Звяз-
ды») і слу хаць за спа кой лі вую ме ло дыю даж джу. Але, 
як той ка заў, пры га жосць ні чым не са псу еш. Для ма гі-
ляў чан кі, што жы ве ў го ра дзе, яко му Ста фан Ба то рый 
у свой час па да ра ваў Маг дэ бург скае пра ва, бы ло спра-
вай го на ру па гля дзець на яго рэ зі дэн цыю — Ста ры 
за мак, які пер ша па чат ко ва бу да ваў яшчэ адзін вя лі кі 
князь — Ві таўт. Грод на на огул адзі ны го рад у Бе ла ру сі, 
дзе за ха ва лі ся аж два ка ра леў скія за мкі — спа чат ку 
ён быў рэ зі дэн цы яй лі тоў скіх кня зёў, по тым ка ра лёў 
Рэ чы Па спа лі тай.
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Кафедральны касцёл Святога Францішка Ксаверыя ў Гродне.

Уба чыць Грод на — 
і па жа даць за стац ца


