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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ужо гэ тай во сен ню, ка жа на мес нiк стар-
шы нi Ашмян ска га рай вы кан ка ма На-
тал ля СТАН КЕ ВIЧ, пла ну ец ца ад крыц цё 
ад ноў ле най ве жы Галь шан ска га па ла ца для 
ту рыс таў — за вяр ша ец ца ман таж пад свет кi 
ве жы i сiс тэ мы вi дэа на зi ран ня, вы кон ва юц-
ца iн шыя не аб ход ныя ра бо ты, рас пра цоў-
ва ец ца пра гра ма адкрыцця. У перс пек ты ве 
не са пса ваць гiс та рыч ны ланд шафт, а стаць 
част кай ту рыс тыч на га комп лек су му сяць 
вiзiт-цэнтр з су ве нiр най кра май, аў та ста ян-
ка i са нi тар ныя па мяш кан нi для на вед валь-
нi каў — гэ та на ступ ны этап ра бо ты.

Пом нiк ар хi тэк ту ры ХIХ ста год дзя, не-
ага тыч ная кап лi ца ў аг ра га рад ку За ко-
зель, што на Дра гi чын шчы не, — не са-
мая «рас кру ча ная» сён ня сла ву тасць, але, 
упэў не ныя спе цы я лiс ты, бе ла рус кi Нотр-
Дам мо жа стаць са праўд най пер лi най i 
куль тур ным брэн дам не толь кi брэсц ка га 
Па лес ся, але i кра i ны ў цэ лым. Хоць, без-
умоў на, гэ та за да ча вы ма гае ня ма ла сiл, 
ча су i фi нан са вай пад трым кi — 180-га до вая 
кап лi ца-па ха валь ня ро ду Ажэш каў, якая 
з'яў ля ец ца част кай ся дзiб на-пар ка ва га ан-
самб ля, шмат га доў зна хо дзiц ца ў кры тыч-
ным ста не — не за ха ва лi ся нi ма ляў нi чыя 

вiт ра жы, нi ста туi гар гу лiй, раз бу ра ец ца i 
асы па ец ца дах... Ак тыў ныя ад наў лен чыя 
ра бо ты тут па ча лi ся ле тась, ка лi за 50 ты-
сяч руб лёў, за роб ле ных рэ гi ё нам пад час 
рэс пуб лi кан ска га су бот нi ка, а так са ма за 
срод кi з аб лас но га бюд жэ ту i прэ зi дэнц ка га 
фон ду па пад трым цы куль ту ры i мас тац тва 
ўда ло ся пра вес цi пер ша чар го выя су праць-
а ва рый ныя ме ра пры ем ствы — рас чыс-
цiць звод, дэ ман цi ра ваць кры жы, зняць 
ка ва ныя i ляп ныя эле мен ты, каб спы нiць 
да лей шае раз бу рэн не ўнi каль на га пом-
нi ка ар хi тэк ту ры. Сё ле та, рас ка за ла «МС» 
ме та дыст па гiс то ры ка-куль тур най 
спад чы не Дра гi чын ска га рай вы кан ка-
ма Люд мi ла ВЕ РА МЕЙ ЧЫК, ра бо ты пра-
цяг ва юц ца за срод кi з прэ зi дэнц ка га фон ду 
(348,5 ты сячы руб лёў) i мяс цо ва га бюд-
жэ ту (200 ты сяч руб лёў) — у пры ват нас цi, 
рэ стаў ра та ры ад наў ля юць звод i фран то ны 
кап лi цы. Да рэ чы, да лу чыц ца да вы ра та-
ван ня ар хi тэк тур на га пом нi ка мо жа кож ны 
не раў на душ ны бе ла рус — ад дзел куль ту ры 
Дра гi чын ска га рай вы кан ка ма пра цяг вае 
ад па вед ную краў дфан дын га вую кам па-
нiю, пе ра лi чыць гро шы на спон сар скi ра-
ху нак мож на ў тым лi ку праз АРIП.

Акра мя та го, за кошт срод каў з фон ду 
Прэ зi дэн та Бе ла ру сi па пад трым цы куль-
ту ры i мас тац тва ў схо вi шчы На цы я наль-
най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi вер нец ца цэ лы шэ-
раг бела рус кiх ру ка пiс ных i дру ка ва ных 
кнiж ных пом нi каў. На мес нiк ды рэк та ра 
На цы я наль най бiб лi я тэ кi Алесь СУША 
адзна чыў: «Га вор ка iдзе пра вель мi дарагiя 

i асаб лi ва каш тоў ныя асоб нi кi. Гэ та, на прык-
лад, ад но з пры жыц цё вых вы дан няў Мя-
ле цiя Смат рыц ка га. На коль кi нам вя до ма, 
яго аў тар скiх i пры жыц цё вых вы дан няў у 
кра i не не за ха ва ла ся, хоць ён быў аў та рам 
шэ ра гу лi та ра тур ных i ба га слоў скiх прац. Ся-
род ра ры тэ таў, якiя на бы ва юц ца, над звы-
чай каш тоў ны ру ка пiс та та раў Бе ла ру сi — 
хамаiл, на пi са ны на бе ла рус ка-поль скай 
мо ве араб скi мi лi та ра мi. Так са ма бiб лi я тэ-
ка атры мае комп лекс ар хiў ных да ку мен-
таў з роз ных рэ гi ё наў Бе ла ру сi. Аб са лют на 
ўнi каль ны мi з'яў ля юц ца пры вi лей i гра ма-
та ка ра лёў поль скiх i вя лi кiх кня зёў лi тоў-
скiх — Жы гi мон та Ва зы i Ула дзi сла ва IV, якiя 

кiра ва лi дзяр жа вай у кан цы XVI — па чат ку 
XVII ста год дзя (адзiн з на зва ных да ку мен-
таў — на па пе ры, дру гi — на пер га мен це, 
адзiн — на ла цiн скай мо ве, дру гi — на бе ла-
рус кай). З улi кам та го, што да ку мен таў за 
под пi сам ка ра ля i з яго пя чат кай у нас за ха-
ва ла ся вель мi ма ла, гэ та ма тэ ры я лы са праў-
ды вы ключ на га зна чэн ня». Зрэш ты, не вар та 
за бы вац ца i на са цы яль ную знач насць гэ тай 
ра бо ты — унi каль ныя да ку мен ты i кнiж ныя 
ра ры тэ ты бу дуць дэ ман стра вац ца ў Му зеi 
кнi гi На цы я наль най бiб лi я тэ кi са май шы-
ро кай аў ды то рыi i па спры я юць ша на ван ню 
сва iх ка ра нёў, раз вiц цю па тры я тыз му.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

КАБ ЗА СТА ЛА СЯ СПАД ЧЫ НАКАБ ЗА СТА ЛА СЯ СПАД ЧЫ НА

Паў ноч ны за хад Го мель шчы-
ны, двац цаць кi ла мет раў ад Жло-
бi на, па ва рот да аграр на га ка ле-
джа ў Чыр во ным Бе ра зе. I вось 
яна — ад ро джа ная пры га жосць 
XIX ста год дзя, па ла ца ва-пар ка-
вы комп лекс, па бу да ва ны 127 га-
доў та му.

Улас на бы лая пан ская ся дзi-
ба — част ка му зей на га комп лек су 
пад агуль най наз вай «Чыр во ны 
Бе раг». Тут аб' яд на ны па тры я-
тыч ны марш рут — ме ма ры яль ны 
комп лекс «Пом нiк дзе цям—ах-
вя рам Вя лi кай Ай чын най вай-
ны»; ар хi тэк тур на-гiс та рыч ны 
кi ру нак — ся дзi ба XIX ста год дзя 
Ко зел-Па клеў скiх; края знаў чы 
эк скурс — парк як пом нiк пры ро-
ды i аб' ект гiс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны Бе ла ру сi.

— Гiс то рыя гэ та га ма ёнт ка па-
чы на ец ца яшчэ ў XVI ста год дзi, — 

за пра шае па гру зiц ца ў мi нуў шчы-
ну стар шы на ву ко вы су пра-
цоў нiк му зея-ся дзi бы Ма рыя 
ТКА ЧО ВА. — Са ма мяс цi на змя нi-
ла шмат ула даль нi каў, але толь кi 
пры апош нiх гас па да рах Га тоў скiх 
i Ко зел-Па клеў скiх быў ство ра ны 
па ла ца ва-пар ка вы ан самбль у яго 
су час ным вы гля дзе.

Вя до ма, што ў 1893 го дзе гас-
па дар ма ёнт ка ге не рал-лей тэ нант 
у ад стаў цы Мi ха iл Га тоў скi па да-
рыў яго сва ёй да чцэ Ма рыi — жон-
цы за мож на га два ра нi на Вiн цэн-
та Ко зел-Па клеў ска га. Рас кош ны 
па да ру нак Га тоў скi пры мер ка ваў 
да на ра джэн ня ўнуч кi. Да гэ та га 
яго на ма ган ня мi ся дзi ба пе ра-
жы ла са праўд ную ар хi тэк тур ную 
рэ ва лю цыю: пан скi дом, дом 
ака но ма, гас па дар чыя па бу до вы 
i на ват плот па ста вi лi з цэг лы ўза-
мен драў ля ных. Мi ха iл Га тоў скi 

рыхтаваў па да ру нак, вар ты сям'i 
дач кi i зя ця-мiль я не ра.

Но вы за мак — узор так зва на га 
ар хi тэк тур на га сты лю гiс та рыз му: 
спа лу ча юц ца эле мен ты го ты кi, рэ-
не сан су, ам пi ру, ма дэр ну i iн шых 
кi рун каў. Ма рыя Тка чо ва тлу ма-
чыць, ча му з пер ша га по зiр ку на-
вед валь нiк ся дзi бы трап ляе ў па-
лон ар хi тэк тур най вы тан ча нас цi:

— У Бе ла ру сi вы нi дзе не ўба чы-
це та кой раз на стай нас цi дой лiд-
ства, скан цэнт ра ва най у ад ным 
аб' ек це.

По бач з па ла цам — не вя лi кi 
анг лiй скi парк, за кла дзе ны га лоў-
ным са доў нi кам Вар ша вы Фран-
цiш кам Ша нi ё рам. Тут да гэ тых 
ча соў шмат ста рых дрэў, уз рост 
не ка то рых боль шы за 140 га доў.

Пас ля на цы я на лi за цыi бы лой 
пан скай ся дзi бы ў бу дын ку ма ёнт-
ка ства ра юць сель ска гас па дар чую 
шко лу, по тым — сель гас тэх нi кум. 
Сён ня ў флi ге лi зна хо дзiц ца ад-
мi нiст ра цыя Чыр во на бя рэж ска га 
дзяр жаў на га аграр на га ка ле джа, 
а асноў ны па лац стаў му зе ем.

— Пад час апош няй вай ны ся-
дзi бу пе ра тва ры лi ў ня мец кi вай-
ско вы шпi таль, — пра цяг вае спе-
цы я лiст. — Ска рыс таў шы ся тым, 
што тэ ры то рыя ста ла фак тыч на 
мед ба зай, ка ля бу дын ка фа шыс-
ты ар га нi за ва лi дзi ця чы канц ла-
гер: ма лых рых та ва лi ў до на ры 
цi гас тар бай та ры. У па мяць пра 
тыя тра гiч ныя па дзеi ство ра ны 
вя до мы ме ма ры ял у Чыр во ным 
Бе ра зе.

Мiж тым рэ стаў ра цыя ся дзiб на-
га комп лек су па ча ла ся ў 1996 го-
дзе i пра хо дзi ла ў шэсць эта паў. 
Фi нан са ва лi ся ра бо ты з аб лас но га 
i рэс пуб лi кан ска га бюд жэ таў.

— Вы дат ная асаб лi васць ся-
дзi бы — вы со кая сту пень аў тэн-
тыч нас цi, — ак цэн туе ўва гу на 
экс тэр'е ры i iн тэр' еры Ма рыя 

Тка чо ва. — Для пом нi ка гiс то рыi 
ўсход няй част кi Бе ла ру сi пры зна-
на ўнi каль най сту пень за ха ва нас-
цi ўнут ра на га ўбран ства до ма. На 
мо мант па чат ку рэ стаў ра цыi ся дзi-
бы за ха ва насць ляп нiн на га аздаб-
лен ня за лаў скла да ла 86 %.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нiк 
рас каз вае, што за ха ва лi ся ўсе ка-
ва ныя вы ра бы. У за лах — «род-
ныя» пад акон нi кi, плiт ка на пад-
ло зе, ка ло ны, лес вi ца. Асаб лi ва 
ўраж вае не кра ну тая ча сам ляп-
нi на па сто лях.

— Ка лi скон чы ла ся рэ стаў ра-
цыя, пе рад на мi паў ста лi вель мi 
пры го жыя, але го лыя сце ны. За-
ха валь нi кi i на ву ко выя спе цы я лiс-
ты — жан чы ны. На ра дзiў ся чыс та 
жа но чы ход — на поў нiць пра сто ру 
жыц цём пры да па мо зе хат нiх рас-
лiн. Так пер шы мi ў за лах па ся лi лi-
ся квет кi.

По тым пра сто ра ста ла аб рас-
таць экс па на та мi i ўсi мi не аб ход-
ны мi эле мен та мi iн тэр' еру. Штось-
цi пры нес лi мяс цо выя жа ха ры. 
Част ку экс па на таў му зей на му 
комп лек су пе рад алi мыт ныя служ-
бы — гэ та кан фiс ка ва ныя ра ры тэ-
ты. Знач ную коль касць прад ме таў 
iн тэр' еру ХVIII — XIX ста год дзяў 
пе ра даў у ка ры стан не го мель скi 
ка лек цы я нер Сяр гей Пу цi лiн. Ця-
пер, як ка жуць, за лы га во раць на 
мо ве мi ну лых ста год дзяў.

Асоб нае мес ца ў ся дзi бе ад во-
дзiц ца ад ноў ле на му пан ска му зi-
мо ва му са ду. Пад бор рас лiн — за-
слу га су пра цоў нi каў цэнт раль на га 
ба та нiч на га са ду Ака дэ мii на вук 
Бе ла ру сi.

— Ад ноў ле на ра да вое дрэ ва 
двух ро даў бы лых гас па да роў ся-
дзi бы — Га тоў скiх i Ко зел-Па клеў-
скiх, — рас каз вае спе цы я лiст пра 
на шчад каў Ма рыi Га тоў скай i Вiн-
цэн та Ко зел-Па клеў ска га. — Ця-
пер iх па том ства жы ве ў Да нii i Вя-
лi ка бры та нii. Са мi Ма рыя i Вiн цэнт 
Ко зел-Па клеў скiя знай шлi спа чын 
у Вар ша ве. Да пэў на га ча су ў нас 
бы ла маг чы масць пад трым лi ваць 
зно сi ны з iх род ным уну кам, да рэ-
чы, поў ным цёз кам свай го дзе да 
Вiн цэн та Аль фон са вi ча. Ён вель мi 
нам да па мог, бо доб ра па мя таў 
сваю ба бу лю Ма рыю i ўво гу ле да 
гiс то рыi свай го ро ду ад но сiў ся з 
вя лi кай па ша най.

Праў нук бы лых гас па да роў 
па лi нi ста рэй шай дач кi Ко зел-
Паклеў скiх — Ян Тчэ шэц кi — так-
са ма да па ма гаў му зею-ся дзi бе ў 
Чыр во ным Бе ра зе, ка жа Ма рыя 
Дзмiт ры еў на. Гэ тыя на шчад кi ста-
ра жыт на га ро ду Ко зел-Па клеў-
скiх — аў та ры кнiг-ус па мi наў. 
На жаль, яны пай шлi з жыц ця, 
i ця пер су вязь па ка лен няў аслаб-
ля ец ца.

Сён ня ся дзiб ны комп лекс 
Козел-Па клеў скiх — цэнтр аду ка-
цый на-куль тур на га жыц ця ў рэ-
гi ё не. Для жы ха роў Жло бiн ска га 
ра ё на i гас цей Го мель шчы ны рых-
ту юць цi ка выя i раз на стай ныя ме-
ра пры ем ствы, ад ра джа юць два-
ран скiя ба лi. За раз ся дзi ба рых ту-
ец ца да но ва га гiс та рыч на га фэс ту 
«Да ро га мi ста ро га пар ку». Iнт ры гу 
за хоў ва юць, але абя ца юць поў-
нае па гру жэн не ў ат мас фе ру ста-
ра жыт ных ча соў.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

ГО МЕЛЬ ШЧЫ НА

С
Я ДЗIБ НЫ комп лекс ХIХ ста год дзя Ко зел-Па клеў скiх 
на Го мель шчы не сё ле та ад зна чае пер шы юбi лей як цал кам 
ад ноў ле ны гiс то ры ка-куль тур ны аб' ект. Пяць га доў 

та му тут скон чы ла ся маш таб ная рэ стаў ра цыя. Ад ра джэн не 
па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля ста ла са праў ды зна ка вай 
па дзе яй: ён за няў сваё па чэс нае мес ца ў гiс та рыч най спад чы не 
Бе ла ру сi. Ця пер гэ та важ ны пункт ту рыс тыч ных ванд ро вак 
па Го мель скай воб лас цi.

За раз ся дзi ба 
рых ту ец ца да но ва га 

гiс та рыч на га фэс ту 
«Да ро га мi ста ро га пар ку». 
Iнт ры гу за хоў ва юць, 
але абя ца юць поў нае 
па гру жэн не ў ат мас фе ру 
ста ра жыт ных ча соў.

У ПА ЛО НЕ У ПА ЛО НЕ 
АР ХI ТЭК ТУР НАЙ ВЫ ТАН ЧА НАС ЦIАР ХI ТЭК ТУР НАЙ ВЫ ТАН ЧА НАС ЦI
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