
ЧВЭРЦЬ СТАГОДДЗЯ 531 ліпеня 2019 г.

Стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па аду ка цыі, 

куль ту ры і на ву цы, док-

тар гіс та рыч ных на вук, 

пра фе сар, член-ка рэс-

пан дэнт Ака дэ міі на вук 

Ігар МАР ЗА ЛЮК:

— Я не раз ка заў, што са мае ка ла саль нае да сяг нен не за 

25 га доў ін сты ту та прэ зі дэнц тва ў Бе ла ру сі — гэ та наш рэ-

аль ны ар хі тэк тур ны су ве рэ ні тэт. Для мя не гэ ты су ве рэ ні тэт 

вы зна ча юць дзве зна ка выя рэ чы: рэ стаў ра цыя зам каў і ад-

наў лен не ра туш, бо за мкі і ра ту шы — мар ке ры еў ра пей скай 

бе ла рус кай гіс то рыі. Гэ та тое, ча го ня ма ў су сед няй Ра сіі ў 

сі лу та го, што яна раз ві ва ла ся іна чай у гіс та рыч ным пла не: 

там ні ко лі не бы ло са ма кі ра ван ня і не бы ло фе а да ліз му ў 

кла січ ным сэн се сло ва. А ў на шай кра і не ёсць та кая ад мет-

насць, якая лу чыць нас з Ус хо дам і За ха дам, з еў ра пей скай 

куль тур най тра ды цы яй. І ка лі ўваж лі ва вы ву чыць пы тан не, 

вы па ба чы це, што ме на ві та за 25 га доў прэ зі дэнц тва, па-

чы на ю чы з 1994 го да, мы ад на ві лі, ад рэ стаў ра ва лі столь-

кі зна ка вых бе ла рус кіх пом ні каў, коль кі не зра бі лі за ўсё 

ХХ ста год дзе. Мож на спра чац ца, на коль кі хо ра ша і пры го жа 

бы ло зроб ле на тое ці ін шае, але Бе ла русь уз на ві ла гэ ты 

ве ліч ны сі лу эт, і для мя не гэ та са мае важ нае.

Ра зам з тым я лі чу, што ёсць яшчэ зна ка выя пом ні кі, якія 

трэ ба ўклю чаць у ін вес ты цый ныя пра гра мы і раз ві ваць ра бо-

ту на іх. Якія аб' ек ты, на маю дум ку, не да ацэ не ныя на леж ным 

чы нам, не ўве дзе ныя ў на цы я наль ны кан тэкст? Бу ду ка заць 

пра лю бую май му сэр цу ўсход нюю Бе ла русь. Тут ёсць тры 

эта лон ныя пом ні кі, якія ні чым не 

са сту па юць ні Ня сві жу, ні Мі ру ці 

ін шым вя до мым комп лек сам.

Без умоў на, у гэ ты пе ра лік ува-

хо дзіць комп лекс ар хі тэк тур ных 

пом ні каў Мсці сла ва, у тым лі ку 

зна ка мі тыя Пус тын кі. Мсці слаў — 

на огул уні каль ны го рад і ра ён, 

го рад-пом нік, роў на га яко му на 

ўсхо дзе і паў днё вым ус хо дзе Бе ла-

ру сі ня ма. Ту ды трэ ба вы дат ка ваць 

ка ла саль ныя гро шы, і зра біць гэ та 

мо жа толь кі дзяр жа ва, каб на даць 

Мсці сла ву вы со кі ста тус гіс то ры ка-

ар хеа ла гіч на га за па вед ні ка.

Бы хаў скі за мак — так са ма ўні каль ны, адзі ны за ха ва ны ў 

на шай кра і не за мак-крэ пасць га ланд ска га ты пу, што свед-

чыць аб су вя зях з Фланд ры яй, з Ні дэр лан да мі. Да та го ж 

гэ та за мак двух са мых вя до мых бе ла рус кіх ра доў — Хад-

ке ві чаў і Са пе гаў. Сю ды ж да лу чым і Бы хаў скую сі на го гу 

аба рон ча га ты пу — та кіх бы ло ўся го тры, ін шыя дзве зна-

хо дзі лі ся ў Пін ску і Віль ні, але яны раз бу ра ныя, а бы хаў ская 

за ха ва ла ся. Ста ры Бы хаў так са ма па тра буе ве лі зар най 

пра цы і ўкла дан няў, ад нак я пе ра ка на ны, што ка лі па ды сці 

да яго з та кім жа кло па там і лю боўю, як мы па ды шлі да 

Мі ра і Ня сві жа, то ён гэ тыя гро шы вер не за не каль кі га доў, 

бо мае вя лі кі ту рыс тыч ны па тэн цы ял.

І, на рэш це, трэ ці ў спі се аб' ект — Жы лі чы. Ня хай не 

па крыў дзяц ца на мя не жы ха ры га ра доў з вя до мы мі па-

ла ца вы мі комп лек са мі, ад нак ка лі ў мно гіх з іх ад гіс то рыі 

за ста лі ся толь кі сце ны, то Жы ліц кі па ла ца вы комп лекс, па-

бу да ва ны Янам Бул га кам, — мес ца, ку ды трэ ба пры ехаць, 

каб па ба чыць пры га жосць і ба гац це са праўд най гіс то рыі: 

ляп ні ну па чат ку ХІХ ста год дзя, столь, якая за ха ва ла ся мо 

толь кі ў Эр мі та жы, він та выя лес ві цы... Гэ та зна ка вы пом нік 

ар хі тэк ту ры, на сён няшні дзень, на пэў на, са мы аў тэн тыч ны 

ў Бе ла ру сі, пер лі на ну мар адзін. Ме на ві та гэ тыя пом ні кі, 

пры ўсёй па ва зе да ін шых, па він ны мець пры яры тэт у пы-

тан нях ад наў лен ня.

Не ка то рыя ар хі тэк тур ныя пом ні кі Ма гі лёў шчы ны ўжо 

цал кам ад ноў ле ны, як ра ту ша ў Ма гі лё ве, ра ту ша і ганд лё-

выя ра ды ў Шкло ве. Мож на зга даць яшчэ ня ма ла ін шых ці-

ка вых і ад мет ных аб' ек таў, вар тых ува гі, але боль шасць з іх 

мае рэ гі я наль ны кан тэкст. А вось Мсці слаў, Бы хаў і Жы лі чы 

па тра бу юць, на маю дум ку, пра мо га па тра на жу Прэ зі дэн та, 

бо ма юць і агуль на на цы я наль нае, і між на род нае зна чэн-

не. Яны па трэб ныя нам як па вет ра, і трэ ба зра біць іх усім 

све там. Гэ та на ша «са масць», 

на ша бе ла рус касць, той не паў-

тор ны куль тур ны код, па якім нас 

бу дуць па зна ваць у све це. Бо з 

ін шых кра ін лю дзі пры яз джа юць 

па гля дзець на тое, ча го ня ма ў 

ся бе, — і вось гэ та га больш ні дзе 

ня ма, як у нас.

— На ваш по гляд, на коль кі 

па спры яе ў спра ве рэ стаў ра-

цыі зам каў і ін шых ар хі тэк-

тур ных пом ні каў рас пра цоў-

ка вір ту аль ных пра ек таў, па 

пры кла дзе Нотр-Дам дэ Па ры?

— Я лі чу, што і вір ту аль ныя пра ек ты — вель мі важ ная 

рэч, але ні я кі вір ту аль ны пра ект не за ме ніць рэ аль най 

рэ стаў ра цыі. Ін шая спра ва, што заў сё ды ўзні кае спрэч ка: 

ці трэ ба ад наў ляць усе пом ні кі, ці да стат ко ва пра вес ці 

кан сер ва цыю — ка лі бу ды нак па мёр, пра жыў свой век, 

то за фік су ем ру і ны і да лей не пой дзем? Гэ ты па ды ход 

так са ма мае мес ца быць. Ад нак ёсць пом ні кі, якія больш 

чым прос та пом ні кі — яны зна кі ме ма ры яль най куль ту ры. 

Вось прык лад: Вар ша ва бы ла цал кам раз бомб ле ная, і 

ка лі сён ня прай сці па Ста рым Мяс це — гэ та ўсё на ва-

дзел, рэ кан струк цыя. Але па ля кі зра бі лі яе дак лад на 

па чар ця жах і ма люн ках та го ча су, і ў ка го па вер нец ца 

язык упік нуць іх у на ва дзе ле? Аль бо ча му са бор Нотр-

Дам дэ Па ры бу дзе ўзноў ле ны аба вяз ко ва — та му, што 

для фран цу заў ён і ёсць Фран цыя; гэ та не толь кі сэр ца 

кра і ны, але і цэнтр пар ла мен та рыз му, най важ ней шы 

мо мант фран цуз ска га ка ра леў ства, ма са сім валь ных 

па дзей. Так і ў нас ёсць за мкі, якія ня суць сім ва ліч ны 

змест для Бе ла ру сі. Та му, я лі чу, трэ ба пра во дзіць і рэ-

стаў ра цыю, і кан сер ва цыю — у за леж нас ці ад ста ту су і 

важ нас ці аб' ек та, але ёсць бу дын кі, якія не за леж на ад 

вы дат каў і цяж кас ці пра цы аба вяз ко ва трэ ба ад наў ляць. 

Бо без іх ня ма нас.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Дзярж пра гра ма «За мкі Бе ла ру сі» 

пра ду гледж ва ла пра вя дзен не рэ стаў-

ра цый ных ра бот і ме ра пры ем стваў па 

кан сер ва цыі на 14 зам ках і па ла цах — 

з за ха ван нем іх кам па зі цый най струк-

ту ры і гіс та рыч най за бу до вы, а так-

са ма пры ста са ван не іх для су час ных 

са цы яль на-куль тур ных па трэб. 

На пра ця гу трох га доў ад па вед ныя 

ме ра пры ем ствы ў ме жах вы дзе ле ных 

срод каў пра во дзі лі ся на ўсіх аб' ек тах, 

што бы лі ўклю ча ны ў дзярж пра гра-

му. У пры ват нас ці, ад зна чае на чаль-

нік упраў лен ня па ахо ве гіс то ры ка-

куль тур най спад чы ны Мі ніс тэр ства 

куль ту ры Бе ла ру сі На тал ля ХВІР, 

у 2015 го дзе бы лі за вер ша ны ра бо ты 

на чатырох аб'ек тах: Ка мя нец кай ве-

жы ў Ка мян цы, рэшт ках зам ка ў вёс цы 

Ге ра нё ны Іў еў ска га ра ё на, у па ла ца ва-

пар ка вым ан самб лі ў Ня сві жы, а так са-

ма ў пар ку з рэшт ка мі зам ка ў па сёл ку 

Тэль ман Бра гін ска га ра ё на Го мель шчы-

ны. На двух аб' ек тах — ру і нах зам ка 

Бе лы Ко вель у аг ра га рад ку Смаль я ны 

Ар шан ска га ра ё на Ві цеб шчы ны і ру і-

нах адзі на га за ха ва на га ў на шай кра і не 

зам ка-крэ пас ці ХVІІ ста год дзя ў Бы ха ве 

Ма гі лёў скай воб лас ці — бы ло пра ве-

дзе на доб ра ўпа рад ка ван не. 

Яшчэ ў васьмі зам ках і па ла цах — 

у Грод не, На ва груд ку, Люб чы (На ва-

груд скі ра ён), Крэ ве (Смар гон скі ра ён), 

Галь ша нах (Ашмян скі ра ён), Мі ры (Ка-

рэ ліц кі ра ён), Лі дзе, Ру жа нах — ра бо ты 

па рэ стаў ра цыі і кан сер ва цыі пом ні каў 

ар хі тэк ту ры пра цяг ну лі ся і ў 2016—

2018 га дах. Пры чым за гэ ты тэр мін на 

за ха ван не аб' ек таў куль тур най спад чы-

ны бы ло вы лу ча на звыш трох міль ё наў 

руб лёў з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, 

больш за 1,2 міль ё на — з мяс цо вых, 

яшчэ звыш 300 ты сяч руб лёў па сту пі ла 

ад спон са раў у ме жах дзяр жаў на-пры-

ват на га парт нёр ства.

Да дат ко ва за кошт срод каў фон ду 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад-

трым цы куль ту ры і мас тац тва фі нан са ва-

лі ся кан сер ва цыя і ад наў лен не фраг мен-

таў Крэў ска га і Галь шан ска га зам каў. 

Да рэ чы, са вет фон ду сё ле та ў са ка ві ку 

пры няў ра шэн не вы дзе ліць на за кан чэн-

не гэ тых ра бот у 2019—2020 га дах яшчэ 

больш за 1,9 міль ё на руб лёў. Так што, 

ня гле дзя чы на тое што афі цый на дзе-

ян не дзярж пра гра мы «За мкі Бе ла ру сі» 

за вер ша на, ра бо ты па за ха ван ні куль-

тур на-гіс та рыч ных пом ні каў у роз ных рэ-

гі ё нах кра і ны пра цяг ва юц ца — і зна чыць, 

усё но выя зна ка выя аб' ек ты бу дуць 

уклю чац ца ў ту рыс тыч ныя марш ру ты 

для бе ла ру саў і за меж ных гас цей.

АПРА ВА 
ДЛЯ ЖАМ ЧУ ЖЫН ГІС ТО РЫІЗАМ КАЎ

пом ні каў
Каложа.

Каментарый у тэ му:

Ляп ні на Жы ліц кага па ла ца вага комп лекса.
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Галь шан ская 
пан на ці ма нах?

Ад ве ліч на га не ка лі ста-

ра жыт на га зам ка Са пе гаў у 

Галь ша нах за ста лі ся ад ны 

ру і ны. Але не ўсё стра ча на. 

Ад на вуг ла вая ве жа ўсё ж за-

ха ва ла ся, і за раз тут вя дуц ца 

ад наў лен чыя ра бо ты.

Ве жа бу ду ец ца з той цэг-

лы, якую знай шлі ў за мку, 

ад ным з са мых та ям ні чых 

ста ра жыт ных аб' ек таў. Не-

здар ма бе ла рус кі пісь мен нік 

Ула дзі мір Ка рат ке віч аб раў 

яго мес цам дзе ян ня для свай-

го вя до ма га ра ма на «Чор ны 

за мак Аль шан скі». Між во-

лі ма люц ца по ста ці пан ны і 

чор на га ма на ха... Але на Клі-

мо віч вяр тае да рэ ча іс нас ці, 

але за хоў вае інт ры гу.

— Ве жа амаль за вер ша-

на, вя дзец ца ман таж лес ві цы, 

па якой ту рыс ты змо гуць тра-

піць унутр. Там з'я віц ца му-

зей ная экс па зі цыя ў тры яру-

сы. За дзей ні ча юць і пад вал. 

Ме на ві та тут з да па мо гай су-

час ных тэх на ло гій мяр ку ец-

ца ства рыць тую ат мас фе ру 

та ям ні цы, якая су пра ва джае 

гіс то рыю бы ло га па ла ца. Так-

са ма мож на бу дзе да ве дац ца 

аб асаб лі вас цях зам ка, уба-

чыць яго ма кет. Асоб ны ярус 

бу дзе пры све ча ны яго за сна-

валь ні ку з ро ду Са пе гаў, — 

ка жа су раз моў ні ца.

Ас тат нюю част ку Галь-

шан ска га зам ка за кан сер ву-

юць. Та кі ж па ды ход ча кае і 

ру і ны бы ло га Крэў ска га зам-

ка. Яго бу да ваў Ге ды мін для 

аба ро ны ад тэў тон цаў. Ра зам 

з На ва груд кам і Лі дай за мак 

ства раў так зва ны Ка мен ны 

по яс. На кан сер ва цыю ру ін 

у Крэ ве, як і ў Галь ша нах, 

вы дзе ле ны срод кі так са ма з 

фон ду Прэ зі дэн та.

Спра ва па сту по ва ру ха-

ец ца. За вяр шы ла ся кан сер-

ва цыя паў ноч на-за ход няй 

сця ны і рас пра ца ва ны пра-

ект на на ступ ную. Та кім чы-

нам бу дуць уз ноў ле ны ўсе 

му ры па пе ры мет ры, за тым 

пач нуц ца ра бо ты па Кня-

жац кай ве жы.

Прын цып уз наў лен ня та-

кі: за ха ваць ме на ві та ста рыя 

му ры, аў тэн тыч ную клад ку. 

Цэг ла вы раб ля ец ца ўруч-

ную, не па то кам. Бо тут 

экс па на ты — ме на ві та са мі 

сце ны зам ка, а не му зей ныя 

экс па зі цыі.

Ра ён ныя ўла ды на стро е-

ны на тое, каб мак сі маль на 

за дзей ні чаць за мак у ту-

рыс тыч ных мэ тах. Для гэ-

та га рас пра ца ва на не каль кі 

ані ма цый ных пра грам, якія 

ту рыс ты мо гуць за ка заць 

ра зам з эк скур сі яй.

За мак, Ге ды мін 
і куль тур ная 
ста лі ца

Усё гэ та — Лі да, якая ў 

2020 го дзе ста не куль тур най 

ста лі цай Бе ла ру сі. А сё ле та 

тут бу дзе ўста ноў ле ны шмат-

мет ро вы пом нік за сна валь-

ні ку го ра да і зам ка — кня зю 

Ге ды мі ну. Сам за мак, хоць 

і быў да бу да ва ны ў роз ныя 

ча сы, за ха ваў ся ў доб рым 

ста не. Яго выгляд падкрэс-

лены бу даў ніц твам уяз ной 

ве жы, дзе бу дзе ство ра на 

му зей ная экс па зі цыя.

Лід скі за мак — адзін з са-

мых па пу ляр ных па на вед-

ван ні. Гэ та звя за на з са мой 

пля цоў кай унут ры зам ка, дзе 

пра хо дзяць ін тэр ак тыў ныя 

эк скур сіі, тэ ат ра лі за ва ныя 

прад стаў лен ні, пля цоў ка за-

па тра ба ва на для пра вя дзен-

ня плат ных ме ра пры ем стваў. 

Тан цы, кон кур сы і вы ступ лен-

ні ры цар скіх клу баў — прык-

лад дзяр жаў на-пры ват на га 

парт нёр ства ў ар га ні за цыі 

ту рыс тыч най пры ваб нас ці 

гіс та рыч на га аб' ек та.

У тэ му:
У рэ гі ё не імк нуц ца 

знай сці гас па да роў бы-

лым пан скім ся дзі бам. 

Та кім чы нам пры дба на 

ся дзі ба ро ду Се ге няў у 

вёс цы Крас кі Ваў ка выс-

ка га ра ё на. Там вя дуц-

ца ад наў лен чыя ра бо ты. 

У гэ тым жа ра ё не ў Па да-

рос ку доб ра ідзе спра ва 

па ад ра джэн ні ся дзі бы 

Бох ві цаў. Абедз ве ся-

дзі бы на бы лі ра сій скія 

біз нес ме ны і пла ну юць 

зра біць з іх ту рыс тыч-

ныя комп лек сы.

Ве ліч ны па лац Умяс тоў-

скіх — пом нік ся дзіб на-пар-

ка вай ар хі тэк ту ры — ней кім 

цу дам за ха ваў ся ў ма лень-

кай вёс цы Жа мыс лаўль Іў еў-

ска га ра ё на. Не ад ра зу, але 

з'я ві лі ся зру хі ў ад наў лен ні 

па ла ца. Яго ку пі ла мін ская 

фір ма, і тут вя дуц ца ра бо ты 

па да ху. Ідзе рас пра цоў ка 

пра ек та па рэ кан струк цыі бу-

дын ка. І ўжо вяс ной на ся дзі-

бе прай шло свя та з удзе лам 

мяс цо вых жы ха роў.

А вось ся дзі ба Чац вяр-

цін скіх у па сёл ку Жа лу док 

Шчу чын ска га ра ё на па куль 

без гас па да ра. Яна так са ма 

вель мі ве ліч ная, але па тра-

буе знач ных срод каў. Ра-

сій скі біз нес мен, які ўзяў ся 

за гэ тую спра ву, не адо леў 

яе.Та му вя дзец ца ра бо та па 

вяр тан ні бу дын ка. Пы тан не 

аб уз наў лен ні ве ліч на га па-

ла ца за ста ец ца ад кры тым.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«Най вя лік шы наш зда бы так 
за 25 га доў прэ зі дэнц тва — 
ар хі тэк тур ны су ве рэ ні тэт»


