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У
СЕ мы імк нём ся ўба чыць Луўр 
аль бо Эр мі таж, ста ра ем ся па бы ваць 
у Трац ця коў скай га ле рэі, а тое, 

што по бач, веч на па кі да ем «на по тым». 
Вось і аў тар гэ тых рад коў даў но ха це ла 
па гля дзець аб ноў ле ны до мік-му зей 
Су во ра ва ў Коб ры не, ды не як не 
вы па да ла, па куль кі раў ні кі ту рыс тыч най 
га лі ны го ра да не на ла дзі лі прэс-тур.

СПАД ЧЫ НА ПАЛ КА ВОД ЦА
Му зей быў за кры ты на рэ стаў ра цыю ў 

2014 го дзе і ад кры ты для на вед валь ні каў 
ле тась. Экс па зі цыя яго, пры све ча ная жыц-
цю ле ген дар на га пал ка вод ца Аляк санд ра 
Су во ра ва, ці ка вая мност вам ары гі наль ных 
экс па на таў. Му зей з'я віў ся ў Коб ры не не 
вы пад ко ва. Ме на ві та гэ ты го рад з ва ко-
лі цай, а дак лад ней ма ён так «Коб рын скі 
ключ» па да ры ла ім пе ра тры ца Ка ця ры на ІІ 
во е на чаль ні ку за асаб лі выя за слу гі. Ад на 
з та кіх за слуг за клю ча ла ся ў па спя хо вым 
пад аў лен ні паў стан ня Та дэ ву ша Кас цюш кі 
і яго па плеч ні каў. Га лоў ным чы нам за гэ та 
і атры маў ге не ра лі сі мус зям лю з інф ра-
струк ту рай і ся ля на мі на тэ ры то рыі су час-
най Бе ла ру сі.

Вя до ма, з якой жорст кас цю дзей ні ча лі 
су во раў скія вай скоў цы ў ту тэй шых мяс ці-
нах — не шка да ва лі ні ста рых, ні ма лых і 
пра лі лі ня ма ла кры ві не толь кі паў стан-
цаў... Але гэ ту тэ му ў му зеі да лі кат на абы-
хо дзяць. Па-мой му, да рэм на. З пес ні, як 
ка жуць, сло ва не вы кі неш: гэ та гіс то рыя 
на ша га краю, якая ме ла над та мно га тра-
гіч ных ста ро нак.

Але ж фі гу ра Аляк санд ра Ва сі ле ві ча 
Су во ра ва, пал ка вод ца, які за жыц цё не 
прай граў ні вод най біт вы, не су мнен на, за-
слу гоў вае вы ву чэн ня і ўве ка веч ван ня. З па-
зі цыі ста год дзяў каш тоў ны мі вы гля да юць 
не толь кі ба я выя, але і асвет ніц кія за слу гі 
вай скоў ца. Ён па кі нуў цэ лыя трак та ты, кні гі 
па ва ен ным мас тац тве, у тым лі ку не вя-
ліч кія, якія пры зна ча лі ся для вы ву чэн ня 
сал да та мі. Ча сам лю дзі за бы ва юц ца, хто 
аў тар усім вя до мых фра зе а ла гіз маў, та кіх 
як «Цяж ка ў ву чэн ні — лёг ка ў баі», «Сам 
гінь, а та ва ры ша вы ру чай», «Ва я ваць не 
коль кас цю, а ўмен нем», «Ву чэн не — свят-
ло, а не ву чэн не — це мень». А за бы ваць не 
вар та, як і тое, што ге не ра лі сі мус вель мі 
ца ніў прос та га сал да та. Асаб лі ва ак ту аль-
на гэ та ця пер, ка лі ўсё гра мад ства за не па-
ко е на праб ле май дзе даў шчы ны ў вой ску.

Вар та ска заць, што му зей вель мі пры-
стой ны — адзін з са мых ба га тых у Бе ла ру сі 
па коль кас ці экс па на таў. Гэ та за слу га ства-
раль ні ка экс па зі цыі, пер ша га ды рэк та ра 
Аляк сея Мар ты на ва. Ён змог на ла дзіць та-
кія кан так ты з ка ле га мі Ле нін гра да, Маск-
вы, што ў Коб рын пе ра еха лі сот ні са праўд-
ных ра ры тэ таў ХVІІІ ста год дзя, а так са ма 

ра ней шых і паз ней шых ча соў. Да стат ко ва 
ска заць, што тут вам па ка жуць ка пя люш 
ім пе ра та ра Пят ра ІІІ, шаб лю, па до ра ную 
ім пе ра тры цай Лі за ве тай, по суд з цар ска га 
па ла ца і шмат ін ша га. Па шан ца ва ла Коб-
ры ну з Аляк се ем Мар ты на вым. Та му і ёсць 
тут ця пер му зей, які вель мі лю бяць на вед-
ваць ра сій скія ту рыс ты.

АМАЛЬ 
ДЭ ТЭК ТЫЎ НАЯ ГІС ТО РЫЯ

За зна чу, што Су во раў скі дом — скла до-
вая ва ен на-гіс та рыч на га му зея, у 16 за лах 
яко га рас каз ва ец ца пра сем вя коў ста ра-
жыт на га го ра да. Па сут нас ці гэ та доб ры 
края знаў чы му зей з ак цэн там на гіс то рыю 
вой наў, якія не аб мі ну лі гэ тую зям лю.

Ме на ві та ў му зеі вам рас ка жуць, што 
пер шую пе ра мо гу ў вай не 1812 го да ра сій-
ская ар мія атры ма ла ў біт ве пад Коб ры нам. 
А да ста год дзя зга да най па дзеі ў 1910 го дзе 
ў Коб ры не быў па стаў ле ны пом нік, у яко га 
вель мі ці ка вая гіс то рыя. Спа чат ку пом нік 
уяў ляў са бой брон за ва га двух га ло ва га 
ар ла на гра ніт ным па ста мен це. Арол раз-
ры ваў лаў ро вы вя нок з ла цін скай лі та рай 
N, што азна ча ла па ра жэн не На па ле о на. 
Пад час Пер шай су свет най вайны нем цы 
ад пра ві лі ар ла на пе ра плаў ку. У 30-я га ды 
па ля кі на пус ты па ста мент па ста ві лі бюст 
Та дэ ву ша Кас цюш кі. У са вец кія ча сы бюст 
зня лі, а ў 50-я га ды пом нік ад на ві лі, толь кі 
за мест двух га ло ва га ар ла вы ра бі лі ад на-
га ло ва га. Ён і ця пер ста іць на ра ней шым 
мес цы. Ма кет яго ёсць у му зеі.

Да рэ чы, му зей, ство ра ны ра шэн нем се-
сіі Брэсц ка га аб лас но га Са ве та, ня даў на 
ад зна чыў сваё 70-год дзе. А за сна валь ні-
кам го ра да кня зю Ула дзі мі ру Ва лын ска-
му і яго жон цы Воль зе ўдзяч ныя на шчад кі 
праз 700 га доў па ста ві лі пом нік. Па явіў ся 
ма ну мент аку рат да да жы нак 2009 го да. 
Тыя да жын кі шмат хто ўспа мі нае доб рым 
сло вам, бо го рад аб на віў ся і па ха ра шэў.

НАД МА ГІЛ ЛЕ МІЦ КЕ ВІ ЧАЎ
У Коб ры не мно га мяс цін і ад знак, якія 

мо гуць за ці ка віць не раў на душ на га ту-
рыс та. Вось, ска жам, по бач са Свя та-Пет-
ра паў лаў скай царк вой, якую на вед ваў 

пра ва слаў ны Су во раў, ёсць над ма гіл ле 
ка та лі коў Міц ке ві чаў. Аказ ва ец ца, там 
па ха ва ныя род ны брат паэ та Ада ма Міц-
ке ві ча Аляк сандр, яго жон ка і сын. Док-
тар пра ва Аляк сандр Міц ке віч доў гі час 
жыў у Коб ры не, пі саў на ву ко выя пра цы, 
кі ра ваў ма ёнт кам. Не па да лё ку, на ста рых 
ка та ліц кіх мо гіл ках, за ха ва ла ся над ма гіль-
ная плі та Ан та ні ны Кас цюш кі, тра ю рад най 
пля мен ні цы Та дэ ву ша Кас цюш кі. Да рэ чы, 
яе пер шым му жам быў Ра му альд Траў-
гут. А праз во сем га доў пас ля яго смер ці 
Ан та ні на вый шла за муж за адзі на га сы на 
Аляк санд ра Міц ке ві ча — Фран ціш ка.

У зга да ным вы шэй прэс-ту ры ўдзель-
ні ча лі прад стаў ні кі тур фір маў. Дык вось, 
адзін з іх агу чыў да во лі ці ка вы факт. Ад-
ной чы пад час эк скур сіі ў Пін ску, якую пра-
во дзі ла пін скі эк скур са вод для па ля каў, 
гос ці вель мі за ці ка ві лі ся мес цам па ха ван-
ня сва я коў зна ка мі та га паэ та. Але гід ста ла 
іх на стой лі ва ад га вор ваць, маў ляў, там усё 
за кі ну та, за пу шча на, і трэ ба ледзь не праз 
ага ро джу лез ці, каб уба чыць тыя плі ты. 
Хоць на са май спра ве да над ма гіл ля вя дзе 
да рож ка ад царк вы, і па ха ван не вы гля дае 
да во лі да гле джа ным — за гэ тым со чыць 
ЖКГ. Дык вось, я б на мес цы коб рын скіх 
тур фір маў на ла дзі ла б ін ды ві ду аль ную эк-
скур сію для та го пін ска га эк скур са во да, 
каб яна на свае во чы па ба чы ла па мят ны 
знак Міц ке ві чаў і не ўво дзі ла ў зман гас-
цей. Праў да, плі та Ан та ні ны Кас цюш кі 
ўсё ж па тра буе доб ра ўпа рад ка ван ня.

ПІК НІК 
НА СТРА У СА ВЫМ РАН ЧА

Стра у са вая фер ма не да лё ка ад вёс кі 
Тэў лі амаль што ста ла брэн дам Коб рын-
ска га ра ё на. Са мая вя лі кая фер ма гэ тай 
эк за тыч най птуш кі ў Бе ла ру сі па яві ла ся 
больш за дзе сяць га доў та му. Па бу да ваў 
інф ра струк ту ру на 50 гек та рах ня ўдо бі цы 
і ар га ні за ваў вы твор часць стра у са ва га мя-
са вы пуск нік Ці мі ра зеў скай сель гас ака дэ-
міі Му са Шо раў. На ша га зе та рас каз ва ла 
пра не звы чай ны па тым ча се пра ект яшчэ 
14 жніў ня 2004 го да. Праў да, роў на праз 
год пас ля гэ та га гас па дар фер мы, раз лі ча-

най на 1000 га лоў птуш кі, за гі нуў у аў та ка-
та стро фе. Спра ву пра доў жы ла яго жон ка 
Та ма ра Сі да рук.

Та ма ра Сця па наў на зра бі ла стаў ку на ту-
рыс тыч ную га лі ну. Ця пер тут ёсць утуль нае 
ка фэ, гас ця выя до мі кі, су ве нір ная кра ма. 
Гас па ды ня фер мы ска за ла ка рэс пан дэн-
ту га зе ты, што вы твор часць мя са апош нім 
ча сам упа ла, бо ня ма по пы ту. І ка лі ра ней 
да ход ад вы твор час ці скла даў 60—70 пра-
цэн таў, а ад ту рыз му — ад па вед на ка ля 30, 
то ця пер ліч бы па мя ня лі ся мес ца мі. Ту рызм 
так са ма вель мі важ ны кі ру нак дзей нас ці. 
Ня даў на, на прык лад, ад кры лі заа парк, 
ця пер, акра мя стра у саў, на вед валь ні кам 
па каз ва юць ін шых жы вё лін. Але Та ма ра 
Сі да рук спа дзя ец ца, што ўся ля кія кры зі-
сы ча со выя, і ў бу ду чым яны зноў змо гуць 
на рас ціць вы твор часць. Та ды ў яе бу дуць 
пра ца ваць не дзе сяць на ня тых ра бот ні каў, 
як за раз, а ўтрая больш. А вось пры ём на-
вед валь ні каў яны ма юць на мер раз ві ваць 
і да лей, бо ту рыс ты сю ды едуць. Со рам на 
толь кі за два кі ла мет ры да ро гі, якія мяс цо-
вая ўла да даў но абя цае зра біць.

АГ РА СЯ ДЗІ БЫ З ТРА ДЫ ЦЫ Я МІ
На Коб рын шчы не гас цей пры ма юць 

22 аг ра ся дзі бы. Ад на з іх — «Па лес кія тра-
ды цыі» — зна хо дзіц ца ў вёс цы Анд ро на ва, 
што зу сім по бач з ра ён ным цэнт рам. Яе 
гас па ды ня Ні на Гла вац кая збі рае скар бы 
на род най куль ту ры даў но. Ні на Мі кі таў на 
аб' еха ла ўсе на ва коль ныя вёс кі, са бра ла 
мност ва ба бу лі ных стро яў, якія лі та раль на 
ва ля лі ся на га ры шчах, пе ра ра бі ла гэ тыя 
кас цю мы пад ся бе і су стра кае ў іх гас цей. 
А яшчэ яна аб ста ля ва ла ся лян скую ха ту 
пер шай па ло вы мі ну ла га ста год дзя. Для 
на вед валь ні каў тут ла дзяц ца ці ка выя эк-
скур сіі з пес ня мі, час туш ка мі, на ват анек-
до та мі з сель ска га жыц ця.

Гас па ды ня рас каз ва ла пра сва іх гас цей 
з роз ных кра ін, пра тое, якія свя ты і аб ра ды 
пра во дзіць з сям' ёй і ад на вяс коў ца мі. Ні на 
Гла вац кая на огул вель мі ці ка ва рас каз вае, 
ак цэн туе ўва гу на жыц цё вай фі ла со фіі на-
шых прод каў. Яны вель мі мно га пра ца ва-
лі для хле ба на дзён на га, не ме лі ні чо га з 
ця пе раш ніх вы год цы ві лі за цыі, але ўме лі 
быць шчас лі вы мі. Па вод ле яе слоў, гэ та 
па ра докс для су час на га ча ла ве ка і на го да 
для аб дум ван ня.

Ну, а каб ле пей ду ма ла ся, на ся дзі бе 
час ту юць вель мі смач ны мі стра ва мі бе ла-
рус кай кух ні, а хто жа дае і хто не за ру лём, 
та му гас па ды ня пра па нуе ўлас на га пры га-
та ван ня на ліў ку.

* * *
Па вод ле ін фар ма цыі ар га ні за та ра 

прэс-ту ра, кі раў ні ка ра ён най фіз куль-
тур на-азда раў лен чай уста но вы «Ат-
лант» Вік та ра БРЫШ ТЭ НА, ле тась ва ен-
на-гіс та рыч ны му зей на ве да ла пры клад на 
12 ты сяч ту рыс таў. Су пра цоў нік му зея Аляк-
сандр Чы рун пра вёў ці ка вую эк скур сію па 
го ра дзе. Па ка заў, дзе раз мя шчаў ся ста ра-
жыт ны за мак і ін шыя гіс та рыч ныя мяс ці ны, 
і рас ка заў, ча му каб рын ча не не над та лю-
бяць ка ра ля Ста ні сла ва Аў гус та Па ня тоў-
ска га. Усё прос та: ка ра ле ва Ган на Яге лон ка 
не ка лі маг дэ бург скае пра ва го ра ду да ра ва-
ла, а ка роль Ста ні слаў ада браў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
уасkеvісh@zvіаzdа.bу

ХТО АДА БРАЎ У КОБ РЫ НА 
СА МА КІ РА ВАН НЕ?

Ту рыс тыч ныя 
ра зы на чкі 

ад на го са ста ра жыт ных 
рай цэнт раў Брэст чы ны

...Вы твор часць страусавага 
мя са апош нім ча сам упа ла, 
бо ня ма по пы ту. І ка лі ра ней 

да ход ад вы твор час ці скла даў 
60—70 пра цэн таў, а ад ту рыз му — 
ад па вед на ка ля 30, то ця пер ліч бы 
па мя ня лі ся мес ца мі.

Над ма гіл ле Міц ке ві чаў.

Пом нік за сна валь ні кам Коб ры на.


