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Усе яны імк ну лі ся да роск ві ту сва іх 

га ра доў. Два пра ек ты прай шлі не аб-

ход ныя ўзгад нен ні і зна хо дзяц ца ў ста-

дыі рэа лі за цыі. Ма ну мен ты Ге ды мі ну 

і Са пе гу бу дуць уста ноў ле ны сё ле та, 

пом нік Кан стан ці ну Аст рож ска му — 

на ле та.

ГЕ ДЫ МІН-ВЕРШ НІК
Ве ліч ная по стаць ужо іс нуе ў на ту раль-

ную ве лі чы ню, але па куль з глі ны. Кан чат ко-

ва пом нік бу дзе ад лі ты з брон зы на Мін скім 

мас тац кім кам бі на це.

— Уся го бы ло прад стаў ле на ка ля 30 эс-

кі заў, якія вы стаў ля лі ся ў га ле рэі Лід ска га 

зам ка, — рас ка за лі іх аў та ры — пра фе-

сій ныя скульп та ры з Грод на, Лі ды, Мін ска, 

Ві цеб ска — у ад дзе ле куль ту ры Лід ска га 

рай вы кан ка ма.

Пры вы ба ры кан чат ко ва га ва ры ян та ўліч-

ва ла ся не каль кі кры тэ ры яў. Пом нік па ві нен 

ад па вя даць гіс та рыч най эпо се — ХІV ста-

год дзю. Та му звяр та ла ся ўва га на адзен-

не кня зя, сім ва лы яго праў лен ня, кон скія 

да спе хі. Ад ным з кры тэ ры яў бы ла ўмо ва, 

каб скульп ту ра ар га ніч на гля дзе ла ся ў га-

рад скім ася род дзі. А мес ца для яе вы зна-

ча на на скры жа ван ні ву ліц Грун валь дскай 

і Зам ка вай, дзе Лід скі за мак су сед ні чае з 

га рад ской ар хі тэк ту рай.

Вось толь кі не ўсе экс пер ты па га дзі лі ся 

з су ад но сі на мі зам ка і пом ні ка. На прык лад, 

стар шы на ву ко вы су пра цоў нік Лід ска га гіс та-

рыч на-мас тац ка га му зея Ва ле рый Сліў кін ха-

цеў бы ба чыць Ге ды мі на, які ні бы та вы яз джае 

з зам ка. Але та кой за дум цы не ад па вя да юць 

масш таб ныя па ме ры верш ні ка. Да та го ж вы-

шы ня па ста мен та звя за на з ан ты ван даль ны мі 

па тра ба ван ня мі да ма ну мен та.

Да рэ чы, ідэю пом ні ка Ге ды мі ну Ва ле рый 

Ва сі ле віч пра па на ваў яшчэ 20 гадоў та му і 

спа дзя ваў ся, што яго ма ра здзейс ніц ца ў 

най леп шым вы пад ку да 700-год дзя Лі ды ў 

2023 го дзе.

— Гэ та важ на, што гіс та рыч ныя асо бы 

«ажы ва юць» у ма ну мен тах. А Ге ды мін не 

толь кі за сна валь нік зам ка і на ша га го ра да, 

ён яшчэ і вя лі кі лі тоў скі князь, — ка жа Ва-

ле рый Сліў кін.

Пе ра мож цам кон кур су стаў эс кіз пом-

ні ка, які прад ста ві лі скульп та ры Воль га 

НЯ ЧАЙ і Сяр гей АГА НАЎ, да рэ чы, ура джэ-

нец Лі ды.

— Над кан чат ко вым ва ры ян там мы пра-

ца ва лі да во лі доў га, бо да во дзі ла ся ля піць 

кож ную ма дэль, каб іх мож на бы ло па раў-

наць, — рас ка заў ка рэс пан дэн ту «Лід скай 

га зе ты» Сяр гей Ага наў. — Кож ны эс кіз, а 

іх бы ло з дзя ся так, уз гад няў ся з экс перт-

ным са ве там, і так доў жы ла ся да той па ры, 

па куль ма дэль не за цвер дзі лі кан чат ко ва. 

За тым яна бы ла вы леп ле на з глі ны ў на ту-

раль ную ве лі чы ню.

Так са ма скульп тар па ве да міў, што знач-

ную да па мо гу ака заў ар хе о лаг Мі ка лай Пла-

він скі, які зра біў гіс та рыч нае аб грун та ван не 

эле мен таў зброі і кон скай вуп ра жы. І ка лі 

экс пер ты па ча лі спра чац ца на конт та го, ці 

бы ла ў той час дыя дэ ма, якая пры сут ні чае 

на скульп ту ры, ме на ві та ён да ка заў, што так. 

Бо па доб ная дыя дэ ма бы ла зной дзе на пад-

час рас ко пак у Шве цыі, ад па вед на і Ге ды мін 

мог на сіць та кую. А ўво гу ле аў та ры не ста ві лі 

мэ ты ства рыць гіс та рыч ны ма не кен, а ра бі лі 

эма цы я наль ны воб раз, мас тац кі твор, у якім 

кож ны мо жа ўба чыць неш та сваё.

Не каль кі ме ся цаў спат рэ бі ла ся на тое, 

каб зля піць з глі ны 6-мет ро вую скульп ту ру. 

За раз па чы на ец ца этап ад ліў кі пом ні ка з 

брон зы, які пла ну ец ца за вяр шыць у жніў ні. 

По тым скульп ту ру ва гой у тры то ны пад ні-

муць кра нам і ўста лю юць на па ста мент. Ён 

бу дзе аб лі ца ва ны бар до ва-шэ рым гра ні там 

пад ко лер Лід ска га зам ка. Ка мень пры вез лі 

з Ла даж ска га ра до ві шча.

Ура чыс тае ад крыц цё пом ні ка ад бу дзец ца 

7 ве рас ня пад час свят ка ван ня ў Лі дзе Дня 

го ра да. Ма ну мент вя лі ка му кня зю Ге ды мі ну 

абя цае стаць яшчэ ад ной ві зі тоў кай го ра да 

і ці ка вым ту рыс тыч ным аб' ек там.

— Гэ та да ні на па ва гі за сна валь ні ку го-

ра да, дзяр жаў на му дзея чу, які змог аб' яд-

наць на ро ды роз ных куль тур і моў Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га і з'я віў ся яр кім пры кла-

дам муд ра га пра ві це ля-па тры ё та, сім ва лам 

адзін ства і спра вяд лі вас ці, — пад крэс ліў 

на мес нік стар шы ні Лід ска га рай вы кан ка-

ма Вік тар ПРА НЮК.

СА ПЕ ГА СА СКРУТ КАМ СТА ТУ ТА
Та кая скульп ту ра з'я віц ца ў Сло ні ме. 

Сё ле та, 1 ве рас ня, у го ра дзе ад бу дзец ца 

знач ная па дзея — тут прой дзе Дзень бе-

ла рус кай пісь мен нас ці. Сло нім ста не 26-й 

ста лі цай тра ды цый на га рэс пуб лі кан ска га 

свя та. І ад ным з клю ча вых мо ман таў бу дзе 

ад крыц цё пом ні ка Льву Са пе гу. Вы дат ны 

дзяр жаў ны дзе яч, ві лен скі ва я во да і вя лі-

кі гет ман Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га — 

адзін з аў та раў Ста ту та ВКЛ і пры хіль нік 

бе ла рус кай мо вы, — ён стаў пра віць го-

ра дам у дру гой па ло ве ХVІ ста год дзя. Па 

яго прось бе Сло нім у 1591 го дзе атры маў 

маг дэ бург скае пра ва і герб — льва, які тры-

мае за ла тую стра лу.

По стаць ста ра жыт на га пра ві це ля Сло-

ні ма вы ра шы лі ўва со біць у брон зе. Не 

абы шло ся без кон курс на га ад бо ру, у якім 

удзель ні ча лі ка ля дзе ся ці ра бот. Пе ра мог 

ка лек тыў аў та раў у скла дзе Іва на Міс ко, 

Ула дзі мі ра Пі пі на, Сяр гея Лог ві на. Гіс та рыч-

ная по стаць, па іх за дум цы, ста іць у поў ны 

рост, а ў ру ках тры мае скру так Ста ту та і 

бу ла ву — сім вал ула ды.

Да рэ чы, Іван Міс ко — ура джэ нец Сло нім-

шчы ны, ён з'яў ля ец ца га на ро вым гра ма дзя-

ні нам рай цэнт ра. Гэ та бу дзе яго пер шы твор 

для сва іх зем ля коў.

Як ста ла вя до ма, за раз вя дзец ца ра бо-

та над кар ка сам, які по тым бу дзе ад лі ты 

з брон зы. Гэ та ро біц ца част ка мі, за тым іх 

звар ва юць, за гладж ва юць швы. Ма ну мент 

пры вя зуць у го рад у га то вым вы гля дзе, ён 

бу дзе ўста ноў ле ны на пло шчы Ле ні на. За-

раз вя дуц ца апош нія ўзгад нен ні па кан крэт-

ным мес цы ўста ноў кі пом ні ка. Да рэ чы, у 

Сло ні ме ёсць пло шча, якая на зва на ў го нар 

Са пе гі.

Што да ты чыц ца па ста мен та, гэ тую ра бо-

ту вя дзе Сло нім ская га рад ская ЖКГ, якая 

вы сту пае за каз чы кам па бу даў ніц тве і ўста-

ноў цы ма ну мен та. У гас па дар цы ад зна чы лі, 

што на да дзе ным эта пе ідзе рас пра цоў ка 

пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі, і на-

ват па ве да мі лі кан крэт ны тэр мін вы ка нан ня 

ра бот — ся рэ дзі на жніў ня.

Згод на з кан чат ко вым вы ні кам, «рост» 

Са пе гі бу дзе да ся гаць 3,2 мет ра. А вы шы ня 

па ста мен та — ка ля мет ра.

У Бе ла ру сі брон за вы ма ну мент Льву Са-

пе гу ўста ноў ле ны так са ма ў Ле пе лі Ві цеб-

скай воб лас ці, а ў вёс цы Аст роў на Бе шан-

ко віц ка га ра ё на, дзе на ра дзіў ся зна ка мі ты 

дзяр жаў ны дзе яч, ёсць па мят ны знак у яго 

го нар.

У ПРА ЕК ЦЕ — 
КАН СТАН ЦІН АСТ РОЖ СКІ...

Сён ня ў воб лас ці з'яў ля ец ца ўсё больш 

пом ні каў сла ву тым ста ра жыт ным асо бам. 

Ле тась ка ля зам каў у Грод не з'я віў ся ка-

мен ны князь Да выд Га ра дзен скі, які за вая -

ваў сла ву сва і мі подз ві га мі ў ба раць бе з 

кры жа ка мі.

У на ступ ным го дзе з'я віц ца пом нік за сна-

валь ні ку Дзят ла ва — Кан стан ці ну Аст рож-

ска му. Ужо аб ве шча ны кон курс эс кіз ных 

пра ек таў.

Упер шы ню Дзят ла ва згад ва ец ца ў ле-

та пі се 1498 го да, ка лі на па до ра ных гет-

ма ну Аст рож ска му зем лях бы ло за сна ва на 

мяс тэч ка. Пер шым бу дын кам ста ла драў ля-

ная крэ пасць, якая пра іс на ва ла 200 га доў і 

ады гра ла знач ную ро лю ў гіс то рыі го ра да. 

Не здар ма яе воб лік быў пры ня ты за асно ву 

су час на га гер ба го ра да.

Вяр та ец ца ста ра жыт ны воб лік у На ва гру-

дак. Тут уста ноў ле ны па мят ны знак «Уяз ная 

бра ма». Ня даў на, на па чат ку мая, ка ля яе 

з'я ві ла ся скульп ту ра ры ца ра — аба рон-

цы го ра да. Яе аў тар — вя до мы бе ла рус кі 

скульп тар Ге надзь Бу рал кін. Ства рэн нем 

ма ну мен та зай маў ся ка лек тыў у скла дзе 

дзе ся ці ча ла век. І гэ та яшчэ не кан чат ко вы 

вы гляд бра мы. На ёй з'я вяц ца 12 ба рэль е-

фаў з роз ных гіс та рыч ных пе ры я даў На ва-

груд ка. На мяс цо вым за вод зе ме та ла вы-

ра баў вя дзец ца ра бо та па коў цы ва ро таў. 

Бра ма на бу дзе свой кан чат ко вы вы гляд 

у кан цы ве рас ня, а 5 каст рыч ні ка, пад час 

свят ка ван ня 975-год дзя На ва груд ка, ад бу-

дзец ца ўра чыс тае ад крыц цё кам па зі цыі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ня даў на ар га ні за ва лі чар го вае «квар таль нае» свя та не-

па слу шэн ства, пры све ча нае Дню аба ро ны дзя цей. Ар га ні-

за та ры абя ца лі га рэз ную ве ча рын ку. І яна, хай не на доў га, 

але вяр ну ла на ват да рос лых у свет роз на ка ля ро вых дра жэ, 

вя лі кіх дрэў-ха так і са мых-са мых пры год на ўсю га ла ву. 

Акра мя та го, пуб лі ка ўба чы ла свет ла вое шоу.

Між ін шым, усе ах вот ныя мо гуць стаць удзель ні ка мі 

пра ек та ў якас ці ар тыс та. Трэ ба толь кі па тэ ле фа на ваць, а 

лепш на пі саць у Цэнтр куль ту ры «Ві цебск», рас ка заць аб 

сва ім за хап лен ні. Плюс аба вяз ко ва не аб ход ны спа сыл кі 

на фо та- і ві дэа ма тэ ры я лы. І, ка лі ўсё доб ра, з ды рэк цыі 

звя жуц ца з са мы мі яр кі мі та лен та мі, каб даць маг чы масць 

ад крыць сваё сэр ца пуб лі цы.

Ву ліч ных кан цэр таў на «ба за ры» ста не больш. Як і ў 

апош нія га ды, га ра джан і гас цей го ра да бу дуць здзіў ляць, 

за баў ляць, ве ся ліць удзель ні кі фэс ту ву ліч на га мас тац тва 

«На ся мі вят рах». Ён што год на бі рае моц, па шы рае геа-

гра фію ўдзель ні каў, зай мае ўсё больш пра сто ры фес ты-

валь на га го ра да.

Упер шы ню на фэс це
Сё ле та на «Сла вян скім ба за ры ў Ві цеб ску» ад бу дзец ца 

прэм' е ра тан ца валь на га пра ек та Dream Dance Fest. Між-

на род ная тан ца валь нае спа бор ніц тва прой дзе 14 лі пе ня. 

Пад час яго за пла на ва ны тур нір па Just Dance. Як удак лад-

ніў Глеб Ла піц кі, но вы «ба зар ны» пра ект пра ду гледж вае 

май стар-кла сы ад вя до мых ха рэо гра фаў, тан ца валь ныя 

ад бо ры і вы пра ба ван ні.

Упер шы ню на «ба за ры» 13 лі пе ня ў Лет нім ам фі тэ ат ры 

прой дзе КВЗ-кан цэрт чэм пі ё наў і фі на ліс таў вы шэй шай лі гі 

Між на род на га са ю за Клу ба Вя сё лых і Зна ход лі вых. Па ве-

ся ліць фес ты валь ны Ві цебск збі ра юц ца ча ты ры вя до мыя 

ка ман ды з Ра сіі. На конт зем ля коў, на шу кра і ну прад ста віць 

ка ман да BELARUS Мінск ага трак тар на га за во да. Па це-

шыць гле да чоў да ве ры лі і ві цеб скай дзі ця чай ка ман дзе 

«Тру сы-ва яў ні кі», якая ўдзель ні чае ў ана ла гу КВЗ для дзя-

цей. Не вы клю ча ец ца, што з ча сам ар га ні зу юць тур нір КВЗ 

за Ку бак «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску».

Пер шы раз на «ба за ры» вы сту піць Дзяр жаў ны ба лет на 

лё дзе з Санкт-Пе цяр бур га. Гэ та ўні каль ны ка лек тыў, бо 

ён злу чае тра ды цыі зна ка мі тай на ўвесь свет рус кай ба-

лет най кла сі кі і ка тан ня на лё дзе най вы шэй ша га ўзроў ню 

май стэр ства. У па ста ноў ках бя руць удзел май стры спор ту. 

У ві цеб скім ля до вым па ла цы спор ту пла ну юць 13 і 14 лі пе ня 

па ка заць «Па пя луш ку» і «Ле бя дзі нае во зе ра».

А яшчэ (так са ма ўпер шы ню) у фі лар мо ніі ра зам вы сту-

пяць уні каль ныя ка лек ты вы: ак тэт ба ла ла ек «Ві цеб скія 

вір ту о зы» і пі цер скі ан самбль «Це рам-квар тэт».

І пад вор кі з «фіш ка мі»
У аб лас ным цэнт ры з'яў ля ец ца ўсё больш не вя ліч кіх 

пры ват ных га тэ ляў. У свой час ме на ві та дэ фі цыт ну ма роў 

быў ад ной з тур бот ра бот ні каў ды рэк цыі фэс ту. Але мес цаў 

пра жы ван ня пры бы вае. На прык лад, па раў наль на ня даў на 

па чаў пра ца ваць га тэль не да лё ка ад ша га лаў ска га му зея. 

Ад кры юць яшчэ адзін у ста рым до ме, які вы ку пі лі на аў-

кцы ё не.

І ў га тэ ляў ёсць «фіш кі». На прык лад, у га тэль ным комп-

лек се «Вет разь» — ну ма ры, аформ ле ныя ў ары гі наль ным 

сты лі. Ёсць «Буль баш», «Та ям ні цы вя лі ка га кня зя», «Ле-

ген ды Ко саў ска га зам ка», «Пад ан ні Мір скіх ве жаў» ды ін-

шыя.

У цэнт ры Ві цеб ска па вя ліч ва ец ца і коль касць ка вяр няў, 

рэ ста ра наў. І доб ра, што ся род іх ёсць і бюд жэт ныя.

Сё ле та ўсё больш бу дзе пры сма каў і сюр пры заў на тэ ры-

то рыі пад вор каў рэ гі ё наў Ві цеб шчы ны. Кож ны ра ён хо ча як 

ма га больш ці ка ва рэ кла ма ваць свае ку лі нар ныя тра ды цыі, 

ту рыс тыч ны па тэн цы ял, аб' ек ты і пра ек ты для ін вес та раў. 

Та му на кож ным пад вор ку ёсць што па ес ці і ку піць. Ды плюс 

мож на па слу хаць вы ступ лен ні са ма дзей ных ар тыс таў.

Са мым га ра чым пе ры я дам у ра бо це ві цеб ска га аэ ра пор-

та лі чац ца чэр вень і лі пень, ка лі па чы на ец ца пад рых тоў ка і 

пра во дзіц ца «ба зар». У гэ ты час пры ля та юць у Ві цебск са-

ма лё ты з мно гіх кра ін све ту. У якас ці па са жы раў — удзель-

ні кі фес ты ва лю. Уліч ва ю чы, што аэ ра порт аб слу гоў вае рэй-

сы, на якіх пры ля та юць зна ка мі тас ці, яго на зы ва юць яшчэ 

і зор ным.

«Звяз да» ўжо па ве дам ля ла, што пад час фэс ту бу дзе 

кур сі ра ваць да дат ко вы цяг нік з Мін ска ў Ві цебск і на зад. 

Са ста лі цы Бе ла ру сі ў «ба зар ную» ад праў ля ец ца ў 12.42, 

на зад — у 1.30. Па езд ка зой ме ка ля ча ты рох га дзін.

Ін ша зем цам упер шы ню сё ле та не спат рэ бяц ца ві зы, ка лі 

яны прад' явяць па гра ніч ні кам бі ле ты на кан цэр ты. І квіт кі 

ста лі ак тыў ней куп ляць жы ха ры су сед ніх з Ві цеб шчы най 

Лат віі і Літ вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НА ВІН КІ «БА ЗАР НА ГА» ЛЕ ТА

По ста ці гіс то рыіПо ста ці гіс то рыі

АХОЎ НІ КІ З СЯ РЭД НЯ ВЕЧ ЧА...
У Лі дзе з'я віц ца пом нік Ге ды мі ну, 

у Сло ні ме — Льву Са пе гу, 
у Дзят ла ве — 

Кан стан ці ну Аст рож ска му...


