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Усё па чы на ец ца з ка хан ня. 
З ча го ж яшчэ? У 1989 го дзе 
ажа ні лі ся Па вел і На тал ля, сту-
дэн ты Мінск ага ме ды цын ска га 
ін сты ту та, а сён ня іх ста рэй шы 
сын Ра ман Клі мук не толь кі 
на шча дак пра фе сіі баць коў — 
ён так са ма ўрач, але і адзін 
з ула даль ні каў аг ра ся дзі бы 
пад Грод нам, якая мае гуч ную 
наз ву Ка ра лін скі фаль ва рак 
Ты зен гаў за.

Усё па ча ло ся з ве ры. Не ка лі 
ка то лік Па вел аб вян чаў ся з пра ва-
слаў най На тал ляй. Не вы пад ко ва, 
што пер шым бу дын кам на тэ ры то-
рыі, дзе ця пер аг ра клас тар, ста ла 
кап лі ца. Ксёндз Юзэф Ма кар чык 
так бла сла віў, а па ра су жэн цаў яго 
па слу ха ла ся. Пас ля гэ та га знач на 
змя ні лі ся ад но сі ны мяс цо вых да 
пры шлых лю дзей. Вяс ко выя ба-
буль кі ра ды, што ця пер не трэ ба на 
ня дзель ную служ бу ез дзіць да лё ка. 
Ну а пра тое, Хто сапраўды спры яў 
важ най спра ве, маў чу.

На са мрэч усё па ча ло ся са сту-
дэнц ка га бу дат ра да. У ся рэ дзі не 
80-х юны Па вел ра зам з бу ду чы мі 
ка ле га мі-ме ды ка мі пра ца ваў з кель-
няй і кір кай у ру ках — бу да ваў фер-
мы, да мы. Так на бы ва лі ся ін жы нер-
ныя і ар га ні за тар скія на вы кі. Во пыт 
не пе ра шка джае і да гэ туль, та му 
хоць і страш на спа чат ку бы ло брац-
ца за вя лі кую спра ву ад ра джэн ня 
гіс та рыч най ся дзі бы, але ж ве даў, з 
яко га бо ку пад сту піц ца. Тым больш 
да па чат ку ра бот на фаль вар ку Па-
вел Клі мук ужо па бу да ваў улас ную 
клі ні ку ў Грод не, дзе і да гэ туль зай-
ма ец ца пры ват най ме ды цын скай 
прак ты кай. Так што ад ра джаць за-
пу шча ную да шчэн ту ся дзі бу па чаў 
з пэў ным до све дам.

А мо жа, усё па ча ло ся з друж-
бы? Ме на ві та сяб ры за ах воч ва лі 
лёг кіх на пад' ём На тал лю з Паў лам 
ез дзіць у ванд роў кі па Бе ла ру сі. Та кім 
чы нам ма ла дыя лю дзі — а іх і ця пер 
інакш не на за веш — ста лі глы бо ка 
ці ка віц ца гіс то ры яй род на га краю. 
На прык лад, яны ра зам пра ца ва лі 
на рас коп ках у Тра ец кім прад мес ці. 
У між на род ных ла ге рах за мя жой 
жы лі ў ста ра жыт ных ся дзі бах. Там 
упер шы ню ўба чы лі, як мож на ў та кіх 
па бу до вах за хоў ваць і пад трым лі ваць 
гіс та рыч ны ка ла рыт.

Не вы клю ча на, што ўсё па ча-
ло ся з на шчад каў. Іх сён ня трое 

ў Клі му коў. Да рэ чы, дру гі сын, Ан-

тон, ця пер на бы вае тую ж спе цы-

яль насць, што і баць кі — і ў той жа 

ВНУ. А вось дзе вя ці га до вы ма лод-

шы Сця пан га во рыць, што бу дзе 

ды рэк та рам Ка ра лін ска га фаль-

вар ка Ты зен гаў за. Па куль жа, ка лі 

ба чыць, што не дзе смец це рас кі-

да на, без на па мі ну і без за ліш ня га 
го на ру бя рэц ца за ве нік і пры бі рае. 
Са праўд ны гас па дар, што ка заць.

Усё па ча ло ся чвэрць ста год дзя 
та му. Па вел звяр нуў ува гу на ма ён-
так яшчэ ў 1992 го дзе, ка лі шу каў, 
дзе жыць пас ля за кан чэн ня ін сты-
ту та, і пры ехаў па раз мер ка ван ні ў 
Грод на. Ма ла до му ча ла ве ку вель мі 
спа да ба лі ся ту тэй шыя мяс ці ны. Але 
ў той час не скла ла ся: учас так пад 
дом вы дзе лі лі ў су сед ніх Ка роб чы-
цах. А пра тое, як тут бы ло ў 2003 
го дзе, ка лі Клі му кі ста лі ўла да ра мі 
толь кі ад на го па мяш кан ня ў сён-

няш нім «Ра да вым гняз дзе» (наз ва 
га лоў на га бу дын ка ў ся дзі бе), на-
гад ва юць ця пер толь кі ста рыя фо-
та здым кі ды гіс та рыч ныя рэшт кі бра-
мы, па бу да ва най з бу ту і ка мен ня ў 
дру гой па ло ве ХVІІІ ста год дзя.

Усё па чы на ла ся з прод каў. Ка-
лі зу сім аку нац ца ў гіс то рыю, вя-
до ма, што асвой ва лі гэ тыя зем лі ў 
ХVІ ста год дзі ўплы во выя та тар скія 
ро ды. Яны та ды атры ма лі пры ві-
лей на ва ло дан не тэ ры то ры яй ад 
ка ра ле вы Рэ чы Па спа лі тай Бо ны. 
Пад час рэ кан струк цыі асноў на га ся-
дзіб на га до ма, які шмат ра зоў пе ра-
бу доў ваў ся, знай шлі цэг лу, якая па 
сва ёй струк ту ры і па ме ры бы ла ха-
рак тэр ная для ХV—ХVІ ста год дзяў. 
Усе шмат лі кія гас па да ры ма ёнт ка 
не вя до мыя, бо ар хіў зга рэў, ад нак 
дак лад на вя до ма, што ў дру гой 
па ло ве ХVІІІ ста год дзя фаль ва рак 
на ле жаў гро дзен ска му ста рос ту Ан-
то нію Ты зен гаў зу.

Ты зен гаўз усё па чаў з па дат-
каў. Ме на ві та пад скар бій (мі ністр 
фі нан саў) Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га Ан то ній Ты зен гаўз, ча ла век 
аў та ры тар на га скла ду ду мак, пры-
му сіў ту тэй шых пла ціць па да ткі. 
І ўво гу ле па чаў пра во дзіць шмат-
лі кія ра ды каль ныя рэ фор мы, якія 
не пад трым лі ва лі ся мяс цо вай шлях-
тай. Ка лі ў каз не з'я ві лі ся гро шы, ён 
па чаў ува саб ляць ідэі, за па зы ча ныя 
ў еў ра пей скіх ста лі цах. Ха цеў, каб 
на Гро дзен шчы не бы ло лепш, чым 
у Па ры жы ці Вар ша ве. За 20 га доў 
ён ад крыў звыш 15 ма ну фак тур — 
су кон ную, па лат ня ную, пан чош ную, 
ка рэт ную, збро е вую і ін шыя. Па яго 
іні цы я ты ве ў го ра дзе над Нё ма нам 
быў па бу да ва ны жы лы, ад мі ніст-
ра цый ны і куль тур ны комп лекс, 
за сна ва ны тэ атр, му зыч ная ка пэ-
ла, ме ды цын ская ака дэ мія, ка дэц-
кі кор пус, му зей гіс то рыі пры ро ды, 
за кла дзе ны са мы буй ны ў Еў ро пе 
ба та ніч ны сад... Гро дзен скі ста рос-
та паў плы ваў і на гіс то рыю вёс кі Ка-
ра лі но, гас па да ром якой быў пэў ны 
час. Ад нак у 1780 го дзе яго аб ві на-
ва ці лі ў рас тра тах ка ра леў скай ма-
ё мас ці і па зба ві лі ўла ды. Пе ра жыць 
гэ та га ста ры ха лас цяк так і не змог, 
і ў 52 га ды, за бы ты і адзі но кі, па мёр 
ад су хот.

Усё па чы на ла ся ў вёс цы Ка ра-
лі но на ноў шмат ра зоў, бо пас ля 
смер ці Ты зен гаў за ся дзі ба за кла-
да ла ся за даў гі і пе ра хо дзі ла з ад-
ных рук у ін шыя. Да рэ чы, адзін з 
гас па да роў, Спі ры дон Ган соў скі, у 
сва ім тэс та мен це пад ра бяз на апі саў 
усё, што тут зна хо дзі ла ся ў дру гой 
па ло ве ХІХ ста год дзя, і на ват даў 
па ра ды, якую вы твор часць раз ві-
ваць вы гад на. Зрэш ты, сён няш нія 
гас па да ры не ро бяць стаў ку на да-
ход ад ся дзі бы, га во раць, што да-
гэ туль у боль шай сту пе ні за ня так 
аг ра ту рыз мам — спра ва страт ная. 
Ся мей нае за хап лен не хоць за над та 
да ра гое, але лю бі мае, у якое ўкла-
дзе ны не толь кі гро шы, але і ду ша.

З ду шы ўсё і па чы на ец ца, хоць 
пра ма тэ ры яль ны бок спра вы ні хто 
не за бы вае. Клі му кі, якія аста ля ва-
лі ся тут на доў га, сцвяр джа юць, што 
сё лет нія змя нен ні ў за ка на даў стве 
да дуць но вы под ых аг ра ту рыз му. 
Лю дзі, якія жы вуць на вёс цы і са мі 
кла по цяц ца пра яе раз віц цё, ця пер 
змо гуць мець не заў сё ды ста біль ны, 
але да дат ко вы да ход. У тым лі ку 
ад пра вя дзен ня вя сел ляў ці кар па-
ра ты ваў.

— У гэ тым сек та ры ёсць маг чы-
масць рэа лі за вац ца, — ад зна чае 
Па вел Клі мук. — Нех та шые, нех та 
вя жа, хтось ці пча ляр ствам зай ма-
ец ца... Тыя, хто мо жа пра ца ваць, 
атры ма лі маг чы масць і пад за ра біць. 
Але ж гэ та біз нес не ста біль ны, бо на 
яго знач на ўплы вае се зон, на двор'е, 
ін фля цыя... А рас хо ды па ўтры ман ні 
па ста ян ныя. Важ на спа кой на пра ца-
ваць і ва ган ні ў за ко нах не па він ны 
ўплы ваць на спра вы.

Па тры я тызм. З яго ўсё па чы-
на ец ца? Быц цам за над та ўзнёс-
лае сло ва, але ж На тал ля да гэ туль 
з цеп лы нёй ус па мі нае сваю бе ла-
рус ка моў ную шко лу на Брэст чы-
не і са чы нен не па-бе ла рус ку пры 
па ступ лен ні ў ме ды цын скую ВНУ. 
Па вел на гад вае, што ў яго пер шым 
паш пар це бы ла на пі са на на цы я-
наль насць — па ляк.

— Я на ра дзіў ся ў мяс тэч ку Яс ная 
Па ля на Ка лі нінг рад скай воб лас ці, 
якое ра ней ме ла наз ву Тра ке нен. 
Там вы ве лі зна ка мі тую Тра ке нен-

скую па ро ду ко ней. Па чут ках, ра-
да вая ся дзі ба, дзе я жыў у бы лой 
стай ні, пе ра роб ле най пад ква тэ ры, 
маг ла на ле жаць ге не рал-фельд-
мар ша лу Паў лю су. Ка лі мне бы ло 
шэсць га доў, баць кі вяр ну лі ся сю ды, 
на ра дзі му. Мы тут усе роз най кры-
ві, але ж доб ра да маў ля ем ся ад но з 
ад ным. Я кай фую ад фі зіч най пра-
цы. На мне фі нан са ван не, рэ стаў-
ра цыя і ды зайн. На тал ля ад каз вае 
за кух ню, гас па дар ку і пры бор ку. 
Пры ём гас цей — спра ва Ра ма на. 
Ан тон вель мі нам да па ма гаў, па-
куль у ін сты тут не па сту піў, ён адзін 
вы кош ваў усе га зо ны. А тэ ры то рыя 
ў нас між тым — 2,5 га. Плюс аб-
кош ва ем ва кол ся дзі бы. Ма лод шы 

Сця пан тут вы рас — ён мо жа пра-
вес ці эк скур сію па ся дзі бе.

Усё па чы на ец ца з усмеш кі. 
Пра гэ та доб ра ве да юць гас па да-
ры, асноў ная спе цы яль насць якіх — 
ста ма та ло гія. Ад нак важ на не толь-
кі ства раць усмеш ку штуч на, але 
і дэ ман стра ваць шчы ра і час цей. 
На прык лад, ёсць вя лі кая ма ра па-
ба чыць усмеш лі вых мыт ні каў і па-
меж ні каў. А яшчэ па чуць, як яны з 
гас ця мі раз маў ля юць па-анг лій ску. 
Да та го ж, ка лі за меж ні кі, якія па ча лі 
ка рыс тац ца пя ці дзён ным бяз ві зам, 

бу дуць менш ча су мар на ваць на мя-
жы, ра дас ці ўсім пры ба віц ца.

— Сю ды, да нас у ся дзі бу, пры-
яз джа юць роз ныя лю дзі: на ву коў цы, 
пісь мен ні кі, мас та кі, — га во рыць На-
тал ля. — Пяць га доў за пар мы пра-
во дзім тут пле нэр твор цаў з роз ных 
кра ін. У якас ці па дзя кі яны нам па кі-

да юць свае кар ці ны — так ства ра ец-

ца на ша мас тац кая га ле рэя. Для нас 

важ ныя ста сун кі з людзь мі куль ту ры. 

Гэ та і нам дае вель мі мно га. Мне ўсё 

роў на, якую па са ду зай мае ча ла век. 

Важ на, каб ён ад сюль па вёз ста ноў-

чы эма цы я наль ны на строй.

З бяз ві зу і на сталь гіі так са ма 

па чы на ец ца мно га. Гас па да ры аг-

ра ся дзі бы, якая зна хо дзіц ца на ад-

лег лас ці дзе ся ці кі ла мет раў ад Поль-

шчы, га во раць, што гра ма дзя не су-

сед няй кра і ны пра тап та лі сю ды сця-

жын ку. Тым больш што мно гіх з іх, 

як і на шчад ка апош ня га да са вец ка га 

ўла да ра ся дзі бы Ко зел-Па клеў ска га, 

звяз вае з Гро дзен шчы най гіс то рыя 

ўлас ных прод каў. З 1921 па 1939 го д 

гэ та бы ла поль ская тэ ры то рыя, і ў 

мно гіх ад туль ёсць сва я кі па гэ ты 

бок мя жы. Між тым і лі тоў цы, якім да 
Грод на ру кой па даць, пра яў ля юць ці-
ка васць і ўпэў не на ад кры ва юць для 
ся бе но вую Бе ла русь. Да пыт лі выя 
ра сі я не час ад ча су на яз джа юць.

Шлях да фаль вар ка па чы на ец-
ца з за пы ту ў ін тэр нэт. За ста сун-
кі з на вед валь ні ка мі ў фаль вар ку 
ад каз ны Ра ман Клі мук. Су свет нае 
па ву цін не — яго вот чы на, і та кім 
вір ту аль ным чы нам ён ак тыў на 
пад трым лі вае ці ка васць да ся дзі-
бы. Ста рэй шы з сы ноў ар га ні зоў вае 
ад па чы нак гас цей:

— Час цей за ўсё пра нас да вед-
ва юц ца праз ін тэр нэт ці тых, хто тут 
ужо па бы ваў. Мы імк нём ся за ха ваць 
дух фаль вар ка. Ён не толь кі ў ар хі-

тэк ту ры па бу доў, але і ў шмат лі кіх 
ле ген дах, якія спа да рож ні ча юць 

са праўд най ста ра жыт най гіс то рыі. 

На прык лад, ноч чу не ка то рыя чу юць 

тут гу кі кла ве сі на. У на шай ся дзі бе 

ёсць пад зем ны ход, які вя дзе ў па-

кой, дзе не да ступ на ма біль ная су-

вязь. Да рэ чы, га во раць, што не ка лі 

там пра хо дзі лі та ям ні чыя схо ды ма-

со наў. Ад ным з іх быў і Ты зен гаўз. 

Тут і стай ня з конь мі, і му зей бы ту, і 

млын — во да на пор ная ве жа па су мя-

шчэн ні, ка рэ ты, біль яр ды, корт, лаз ні, 

са жал кі... У Ка ра лі но ка ля 300 га доў 
та му бы ла ме на ві та гас ця вая ся дзі ба, 
і мы ця пер пра цяг ва ем тра ды цыю — 
аду сюль пры ма ем гас цей.

Та кім чы нам, усё па чы на ец ца 
з лю бо ві. Да сва я коў, да спра вы, 
да зям лі, да ся дзі бы — да ра дзі мы 
ўрэш це. Усё па чы на ец ца з ад каз-
нас ці за тое, што цэ ніш. З го на ру, 
што та бе па шан ца ва ла рэа лі зоў-
вац ца ме на ві та тут, ме на ві та та кім, 
звыш да дзе ным чы нам.

— Важ на мець пра гу жыць, — у 
адзін го лас га во раць Клі му кі і шчы-
ра ўсмі ха юц ца. — Усё толь кі па чы-
на ец ца. І пра цяг бу дзе аба вяз ко ва, 
бо пла наў раз віц ця Ка ра лін ска га 
фаль вар ка Ты зен гаў за без ліч.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу

ПРА ГА ЖЫЦЬ ЗМЯ НЯЕ АСЯ РОД ДЗЕ
Як друж ная сям'я ме ды каў ад ра джае бы лую ве ліч ста ра жыт на га фаль вар ка на Гро дзен шчы не

Так вы гля даў фаль ва рак у Ка ра лі но да рэ стаў ра цый ных ра бот 
у па чат ку гэ та га ста год дзя.Фо та фаль вар ка пер шай па ло вы ХХ ста год дзя, ка лі ён на ле жаў Ко зел-Па клеў скім.
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.

Гаспадары 
старадаўняй сядзібы 
Павел і Наталля 
КЛІМУКІ.

Так выглядае маёнтак 
у нашы дні.


