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Са мыя зна ка выя аб' ек ты 

пра хо дзяць рэ стаў ра цыю, 

на што вы дат коў ва юц ца 

міль ё ны руб лёў дзяр жаў-

ных срод каў. Але ў кра і не 

ідуць на гэ та, каб за ха ваць 

ба га тую спад чы ну, якая з'яў-

ля ец ца як справай го на ру, 

так і пры ваб ным срод кам 

для ту рыс таў.

Аб тым, якая ра бо та вя-

дзец ца ў рэ гі ё не ў гэ тым кі-

рун ку, рас ка за ла на чаль нік 

упраў лен ня куль ту ры Гро-

дзен ска га абл вы кан ка ма 

Але на КЛІ МО ВІЧ.

Ад Мір ска га зам ка 
да рэ зі дэн цыі 
ка ра ля ў Грод не

Мір скі за мак — прык лад 

та го, як пра цуе ста ра жыт-

ны комп лекс на эка но мі ку 

кра і ны. Праў да, аб' ект мае 

рэс пуб лі кан скае пад па рад-

ка ван не, хоць зна хо дзіц-

ца на тэ ры то рыі воб лас ці. 

У 2000 го дзе Мір скі за мак 

уне се ны ў Спіс пом ні каў 

ЮНЕС КА. Гэ та ад бы ло-

ся пас ля та го, як комп лекс 

прай шоў маш таб ную рэ кан-

струк цыю. Ця пер сю ды ў год 

пры яз джае да 300 ты сяч ту-

рыс таў.

— А яшчэ га доў 30 та му 

ту рыс тыч ны па ток быў не вя-

лі кі, але ўсё змя ні ла ся пас ля 

та го, як комп лекс ад на ві лі. 

Сён ня яго на ват цяж ка па-

раў наць з тым зам кам, які 

быў у 70—80-я га ды, — гэ та 

ка ла саль ная роз ні ца, — ка-

жа Але на Клі мо віч. — Ця пер 

гэ та вя ліз ны ту рыс тыч ны 

комп лекс, які па пу ля ры зуе 

на шу спад чы ну, куль ту ру. 

Тут ла дзяц ца вя лі кія фес ты-

ва лі і свя ты, сю ды лю бяць 

пры яз джаць і бе ла ру сы, і за-

меж ні кі.

А га лоў нае — комп лекс 

пра цуе на эка но мі ку, рас-

це пры ваб насць не толь кі 

рэ гі ё на, але і ўсёй кра і ны. 

І гэ та пры тым, што пры рэ-

кан струк цыі гу ча ла ня ма ла 

кры ты кі ў ад рас но ва га пра-

ек та. Але пра фе сі я наль ны 

па ды ход пе ра мог, і цяпер 

мож на ка заць аб тым, што 

ўкла дзе ныя дзяр жаў ныя 

срод кі ся бе цал кам апраў-

да лі.

Ня ма ла спрэ чак вы клі ка-

ла і рэ кан струк цыя зна ка вай 

свя ты ні — Ста ро га ка ра леў-

ска га зам ка ў Грод не. Пра-

ект быў «за ма ро жа ны» на 

доў гі час і не каль кі га доў 

та му на рэш це вяр нуў ся ў 

ра бо ту. Бы ло вы ра ша на 

пры вес ці за мак у ад па вед-

насць з эпо хай ка ра ля Рэ чы 

Па спа лі тай Ста фа на Ба то-

рыя. Пры ім бу ды нак з шэ-

ра га аба рон ча га комп лек су 

пе ра тва рыў ся ў ве ліч ны па-

лац. Праў да, не на доў га, бо 

вой ны і па жа ры зноў вяр ну лі 

яму від ка зар мы. І вось за-

раз пры кла да юц ца на ма ган-

ні, каб за мак пры няў аб ліч-

ча ка ра леў скай рэ зі дэн цыі 

ХVІ ста год дзя.

Пры га жосць 
кры ец ца 
ў дэ та лях

Ра бо ты вя дуц ца не каль-

кі га доў. Вы гляд зам ка ўсё 

больш на блі жа ец ца да па-

ла ца. З'я ві лі ся сця на, ве жа, 

га ле рэя, ён стаў вы шэй шы. 

За раз па чаў ся важ ны этап — 

ге раль дыч нае афарм лен не 

ўяз ной бра мы. Пас ля кан-

суль та цыі са спе цы я ліс там 

па ге раль ды цы На цы я наль-

най ака дэ міі на вук Бе ла ру-

сі рас пра ца ва на пра па но ва 

раз мяс ціць на бра ме герб 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-

га — Па го ню, Рэ чы Па спа-

лі тай — двух га ло ва га ар ла 

і ра да вы герб Ста фа на Ба то-

рыя — зу бы дра ко на. Пра ект 

прад стаў ле ны на раз гля д у 

Мі ніс тэр ства куль ту ры.

— Бы ла пра па но ва раз-

мяс ціць толь кі ра да вы герб 

ка ра ля, без дзяр жаў най 

сім во лі кі, але гэ та не зу сім 

пра віль на, бо за мак — не 

ра да вое гняз до, а дзяр жаў-

ная ўста но ва, — пад крэс лі-

ла Але на Клі мо віч.

Яшчэ адзін спрэч ны мо-

мант — ку пал на ве жы. На 

яго звяр ну лі ўва гу поль скія 

спе цы я ліс ты, чле ны бе ла-

рус ка-поль скай кан суль та-

тыў най ка мі сіі па ахо ве гіс-

то ры ка-куль тур най спад чы-

ны. Яны пра па ну юць зра біць 

ку пал больш вы цяг ну тым і 

па мен шыць яго па ме ры. Да-

рэ чы, на спе цы яль на ство ра-

най ста рон цы ў са цы яль ных 

сет ках так са ма вя дзец ца аб-

мер ка ван не фор мы бу ду ча-

га ку па ла.

— Мы пра ца ва лі па роз-

ных кры ні цах — ня мец кіх, 

поль скіх. Але да ку мен таў 

ма ла, толь кі гра вю ра Ма-

коў ска га. На огул не вя до ма, 

хто на са май спра ве быў ар-

хі тэк та рам па ла ца — італья-

нец Сан ці Гу чы ці не мец 

Ёзэф Рой тэн, — рас каз вае 

Але на Клі мо віч. — Та му вы-

ву ча юц ца ана ла гі. Мы пры-

слухоў ва ем ся да дум кі поль-

скіх спе цы я ліс таў, якія ра яць 

па мен шыць па ме ры ку па ла 

і змя ніць яго фор му.

Па ра лель на вя дзец ца 

рас пра цоў ка ін тэр' ераў. 

Тут так са ма па трэб на дас-

ка на ласць: які выгляд мела 

ра шот ка ка ля ўва хо да, якія 

бы лі аб рам лен не сто лі, вок-

наў, на сцен ны жы ва піс. Як 

выглядалі мэб ля, люст ры, 

ка мі ны... Не ка то рыя дэ та лі 

пе рай ма юц ца з па доб ных 

зам каў Літ вы і Поль шчы. 

Та кім чы нам уда ло ся ўзна-

віць — па куль на па пе ры — 

але баст ра вую за лу і ка ра-

леў скую лаз ню. Маг чы ма, 

да ства рэн ня ін тэр' ераў 

змо гуць да лу чыц ца поль-

скія і вен гер скія спе цы я-

ліс ты. Як вя до ма, Ста фан 

Ба то рый быў па на цы я наль-

нас ці венг рам.

— Усё гэ та бу дзе ства-

раць му зей ную экс па зі-

цыю, — заўва жае су раз-

моў ні ца Але на Клі мо-

віч. — Ра зам з уз ноў ле ным 

ін тэр'ерам бу дуць прад стаў-

ле ны і ар хеа ла гіч ныя зна-

ход кі, так са ма і тыя рэ чы, 

якія ёсць цяпер у му зеі Ста-

ро га зам ка.

Да рэ чы, рас коп кі да зво-

лі лі вы явіць, што аздаб-

лен не зам ка вя ло ся з пяс-

ча ні ку. Так ро біц ца і за раз, 

а сам вы ка пень пры во зяць 

з Поль шчы. У хут кім ча се 

рэ стаў ра та ры пры сту пяць 

да аб рам лен ня вок наў і сто-

ляў. Для ўз наў лен ня пе чаў 

ёсць на мер пры цяг нуць спе-

цы я ліс та, які ра біў та кі за-

каз у Мір скім і Ня свіж скім 

зам ках. У Грод не, праў да, 

бу дуць свая фор ма і свой 

ма лю нак.

Вя до ма, ад на віць та кі аб'-

ект — спра ва не толь кі доў-

гая, але і за трат ная. За гэ ты 

час вы дат ка ва на 3,2 міль ё-

на руб лёў дзяр жаў ных срод-

каў. За раз вы дзе ле на яшчэ 

1,5 міль ё на, па ло ва з якіх 

так са ма асвое на.

— Без умоў на, гэ та до-

ра га. Але ка лі пры няць да 

ўва гі, што ў ту рыс тыч на раз-

ві тых кра і нах кож ны дзя ся-

ты за ня ты ў гэ тай сфе ры, 

атрым лі ва ец ца знач ная 

част ка эка но мі кі. Але для 

та го, каб раз ві ваць ту рызм, 

трэ ба мець пад са бой ба зу.

Па коль кі Ста ры за мак 

з'яў ля ец ца ад ной з ча ты рох 

ка ра леў скіх рэ зі дэн цый, якія 

дай шлі з та го пе ры я ду (тры 

з іх зна хо дзяц ца ў Віль ні, 

Вар ша ве і Кра ка ве), ідзе 

га вор ка аб ства рэн ні адзі-

на га між на род на га ту рыс-

тыч на га марш ру ту па трох 

кра і нах. Усе па ла цы ў свой 

час прай шлі знач ную рэ кан-

струк цыю.

Тры ва лы 
пад му рак Ка ло жы

Не каль кі га доў та му са-

мы ста ра жыт ны аб' ект рэ гіё-

на быў узя ты пад кант роль 

дзяр жа вы. На рэ кан струк-

цыю Ка лож скай царк вы 

з фон ду Прэ зі дэн та бы ло 

вы дат ка ва на ка ля 200 ты-

сяч руб лёў. Знач ная част ка 

срод каў па сту пі ла з аб лас-

но га бюд жэ ту.

У вы ні ку ўда ло ся ўма-

ца ваць фун да мент, на даць 

тры ва ласць кар кас най кан-

струк цыі і за мя ніць бы лую 

драў ля ную сця ну но вай.

Зна ка мі ты пом нік ХІІ ста-

год дзя з'яў ля ец ца ўзо рам 

гро дзен скай ар хі тэк тур-

най шко лы. Ён хоць і дай-

шоў да на шых ча соў, але 

не каль кі ра зоў быў пад 

па гро зай зні шчэн ня. А ўсё 

та му, што зна хо дзіц ца на 

са мым схі ле Нё ма на. Ме на-

ві та ра ка ста ла пры чы най 

са ма га буй но га раз бу рэн-

ня пад час па вод кі ў ся рэ-

дзі не ХІХ ста год дзя. Та ды 

ў Нё ман «спаў зла» знач ная 

част ка бу дын ка.

Ця пер драў ля ную сця ну, 

а гэ та 180 «квад ра таў», цал-

кам за мя ні лі. Аб шыў ка вы-

ка на на з тэр ма ма ды фі ка ва-

най хвоі — дрэ ва не ба іц ца 

ні віль га ці, ні ма ро заў, ні со-

неч ных пром няў. Та кім чы-

нам, ава рый ны стан больш 

не па гра жае кан струк цыі 

хра ма.

— Ста іць пы тан не, як за-

ха ваць аў тэн тыч ную сця ну, 

плін фу — тую са мую ста ра-

жыт ную клад ку. Яна хоць і 

пра ста я ла 800 га доў, але 

ў не ка то рых мес цах цэг ла 

сып лец ца, та му ўзні кае пы-

тан не: ці трэ ба яе па кры-

ваць рас тво рам? Ці не па-

шко дзіць яго са стаў ста ра-

жыт ную плін фу? За раз гэ та 

аб мяр коў ва ец ца спе цы я ліс-

та мі, — па ве да мі ла Але на 

Клі мо віч.

Маг чы ма, та кія ра бо ты 

бу дуць вес ці ся на асоб ных 

участ ках у якас ці экс пе ры-

мен та з вы ву чэн нем за меж-

на га во пы ту.

Да рэ чы, пад рых та ва на 

дасье для ўклю чэн ня пом ні-

ка ар хі тэк ту ры ў Спіс су свет-

най спа ды чны ЮНЕС КА. Бо 

храм са праў ды ўні каль ны. 

Ка лі зай сці ў яго, мож на ўба-

чыць шмат цу доў на га. Гэ та і 

шкля ная пад ло га з пад свет-

кай, пад якой бач ны рэшт кі 

ста ра жыт на га фун да мен та, 

і ма за і ка ра сій ска га мас та ка 

Вік та ра Вас ня цо ва, вя до ма-

га сва і мі кар ці на мі «Алё нуш-

ка», «Асіл кі», «Іван-ца рэ віч 

і шэ ры воўк». Ка лісь ці ма-

заі ка з вы явай свя тых упры-

гож ва ла са бор у Вар ша ве, 

але ў 20-х га дах ён быў 

раз бу ра ны, і фраг мент па-

лат на тра піў у Ка ло жу. Тут 

зна хо дзіц ца вя лі кая іко на, 

якая бы ла ра ней у Свя та-

Са фій скім са бо ры, вя до мым 

як Фа ра Ві таў та. Лёс гэ та га 

хра ма тра гіч ны: у 1961 го дзе 

яго ўза рва лі, част ку прад ме-

таў уда ло ся вы ра та ваць.

Мно гія гро дзен цы ве да-

юць гіс то рыю ства рэн ня ду-

бо ва га іка на ста са. Срод кі на 

яго ах вя ра ваў Ула дзі мір Му-

ля він, які час та пры яз джаў 

у Грод на і за хо дзіў у храм. 

Да рэ чы, у гэ тым го ра дзе ён 

па зна ё міў ся з трэ цяй жон-

кай, якая ад сюль ро дам.

— У храм час та пры хо-

дзяць ту рыс ты, мы іх су стра-

ка ем доб ра зыч лі ва, — ка-

жа на ста я цель Аляк сандр 

БА ЛОН НІ КАЎ. — Ка лі ня-

ма служ бы, я сам ста ра юся 

рас ка заць ім пра на шу ўні-

каль ную свя ты ню, ад ка заць 

на пы тан ні. Імк нём ся зра біць 

усё, каб храм быў для гас-

цей го ра да і кра і ны мес цам 

най леп шых ура жан няў аб 

бе ла ру сах.

РЭ НЕ САНС КРА І НЫ
Як на Гро дзен шчы не кла по цяц ца аб за ха ван ні ар хі тэк тур ных

Р
Э ГІ ЁН без пе ра больш ван ня мож на на зваць кра і най зам каў. 

Тут іх кан цэнт ра цыя — са мая вя лі кая ў Бе ла ру сі. А ўся го за не се на 

ў Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 700 аб' ек таў, 

з іх па ло ва — пом ні кі ар хі тэк ту ры. І гэ ты спіс па паў ня ец ца. 

На прык лад, ня даў на яшчэ 35 аб' ек таў — цэрк ваў, кас цё лаў, фа міль ных 

па ха ван няў, бу дын каў — ра шэн нем ура да за не се на ў на цы я наль ны рэ естр.

Крэўскі замак.

Лідскі замак.

Стары замак у Гродна.
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