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Як той ка заў, у стра ха во чы 
вя лі кія. Зу сім ня даў на гра мад-
скасць за не па ко е на аб мяр коў-
ва ла сі ту а цыю на На ва груд-
скім за мку. Маў ляў, за мак 
пад па гро зай, мо жа ў лю бы 
час упа сці. Гу ча ла до сыць не-
пры ем нае сло ва «раз лом». На 
фо та здым ках фі гу ра ва ла трэ-
шчы на ў зям лі. Ад нак ка лі гэ-
ты мі дня мі я пры еха ла ў На ва-
гру дак і па ча ла шпа цы ра ваць 
па зам ка вай га ры і ва кол яе, то 
асаблівых жа хаў там не па ба-
чы ла. Схі лы ўжо па рас лі вес-
на вой тра вой. Та му трэ шчы ну 
ў зям лі ад шу ка ла хут чэй дзя-
ку ю чы мяс цо вым жы ха рам. 
Ці ёсць моц ныя на го ды для 
за не па ко е нас ці, у якім ста не 
на са мрэч сён ня за мак, што 
пла ну ец ца ра біць, каб ума ца-
ваць зем ля ныя схі лы, ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды» рас ка за-
ла за гад чык сек та ра куль ту ры 
ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
На ва груд ска га рай вы кан ка ма 
На тал ля ЖЫШ КО.

Скла да ны 
пры лю бой рас клад цы

— Аб' ект, яко му ўжо пад ты ся чу 
га доў, пры лю бой рас клад цы з'яў-
ля ец ца скла да ным. На ват ка лі б 
там не бы ло раз ло му, — мяр куе 
На тал ля Жыш ко. — Яго бу да ва лі з 
XІV па XVІ ста год дзе. А руй на ва лі 
ўсе во ра гі, якія пра хо дзі лі праз На-
ва груд чы ну. Бо яны най перш імк ну-
лі ся зні шчыць аба рон чае ўма ца ван-
не. Па чы на ю чы з вой наў ся рэ дзі ны 
XVІІ ста год дзя, мы га во рым пра пе-
ры яд за ня па ду зам ка. У ін шыя ча сы 
лю дзі бра лі ад туль цэг лу, ка мя ні, 
каб бу да ваць штось ці на сва іх ся лі-
бах, зво зі лі ту ды ўвесь бруд... Та му, 
ка лі сён ня, бы ва ю чы на за мку, чую, 
што з-за раз ло му ён знік не, мне ро-
біц ца не па са бе. Бо гэ та над звы чай 
скла да ны пом нік для ўсіх, хто на ім 
пра цуе. Нель га ад на знач на мер ка-
ваць пра ру і ны.

Ма ла хто ве дае, што ў па чат ку 
XX ста год дзя тут ад бы ва лі ся аб-

ру шэн ні сцен. Пер шы аб вал част кі 
ве жы Шчы тоў ка быў у 1906 го дзе. 
У 1914-м па цяр пе ла Кас цель ная 
ве жа.

— У 1921 го дзе, ка лі На ва груд-
чы на ўвай шла ў склад За ход няй 
Бе ла ру сі і бы ло ство ра на На ва груд-
скае ва я вод ства, та га час нае кі раў-
ніц тва на рэш це зра зу ме ла, што за-
мак — гэ та каш тоў насць і з ім трэ ба 
неш та ра біць, — ад зна чае На тал ля 
Жыш ко. — Та му пер шы мі, хто рас-
па чаў ад наў лен не зам ка, бы лі па ля-
кі. Яны па ча лі ра бо ты ў 20-х га дах 
XX ста год дзя.

Поль скія спе цы я ліс ты ўма ца ва лі 
сце ны ка мен ны мі пад пор ка мі. І па-
спра ба ва лі та кім чы нам за ха ваць 
тое, што бы ло. З 1924 го да там пра-
ца ваў поль скі ар хе о лаг Ро мер.

Мін доў га 
ўсё-та кі ка ра на ва лі тут!

На доў гі час пра за мак за бы лі ся. 
Да след чы кі скі ра ва лі сваю ўва гу на 
яго толь кі пас ля за кан чэн ня Дру гой 
су свет най вай ны.

— У 1970-х га дах па чы на юц ца 
вель мі сур' ёз ныя да сле да ван ні На-
ва груд ска га зам ка, — пра цяг вае 
рас каз ваць спе цы я ліст. — Ар хе о ла-
гі знай шлі там ча шу Яд ві гі, якая ця-
пер экс па ну ец ца ў Эр мі та жы і з'яў-
ля ец ца яск ра вым до ка зам та го, 
што Мін доўг ка ра на ваў ся ме на ві та 
на На ва груд чы не. Бо ча ша Яд ві гі 
ў Ся рэд ня веч чы да ва ла ся тым кі-
раў ні кам па ўсёй Еў ро пе, якія ка ра-
на ва лі ся. Гэ та зна ход ка пры му шае 
за маў чаць усіх, хто спра ба ваў ка-
заць, што Мін доўг ка ра на ваў ся не 
ў На ва груд ку.

Вы яву чашы мож на знай сці ў ін-
тэр нэ це.

Пра ект ныя ра шэн ні
У свой час сур' ёз ныя да сле да-

ван ні на за мку пра во дзіў Мі хась 
Тка чоў, ад нак ён не зай маў ся ад-
наў лен нем.

— У 1990-х га дах бы ла ство-
ра на бе ла рус ка-поль ская фір ма 
«Рэ на ва тум». Яе спе цы я ліс ты 
заўва жы лі, што грун ту ва кол зам ка 
за ста ец ца ўсё ме ней. Яны па ча лі 

пад сы паць зям лю ва кол Кас цель-
най ве жы, бо схі лы ўжо ў той час 
бы лі «го лыя». І бы ло вя до ма, што 
пад На ва груд скім зам кам ёсць ва-
да. У час аба ро ны зам ка ў Ся рэд-
ня веч чы гэ та вель мі да па ма га ла 
тым, хто зна хо дзіў ся ўнут ры збу-
да ван ня. Але вось у наш час ста ла 
праб ле май.

Пе рад па чат кам пра гра мы «Зам-
кі Бе ла ру сі» бы лі пра ве дзе ны да-
сле да ван ні, у тым лі ку вы ву чэн не 
грун тоў. Пад зам кам бы ло зной-
дзе на шмат ва ды і кры ні цы, якія 
вы мы ва юць грун ты. Ме на ві та з-за 

іх утва ра юц ца раз ло мы ў зям лі.

— У 2013 го дзе апаў за нне грун-

тоў бы ло зу сім з ін ша га бо ку, не 

з бо ку Кас цель най ве жы. Не вя лі-

кі ка ва лак зям лі прос та аб' ехаў. 

А ў кан цы мі ну ла га го да ка ля веж 
я за ўва жы ла не вя лі кія раз ло мы 
грун ту — мет ра паў та ра-два. Та-
ды ж пра доў жы лі ся да сле да ван ні. 
Іх вы ні кам стаў пра ект ар га ні за-
цыі «Грод наг ра ма дзянп ра ект» па 
ўма ца ван ні схі лаў На ва груд ска га 
зам ка.

Аку рат у мі ну лы па ня дзе лак 
пра ект за цвер дзі лі ў Мі ніс тэр стве 
куль ту ры Бе ла ру сі. Ця пер ён пра-
хо дзіць эск пер ты зу ва ўста но вах, 
якія зай ма юц ца грун та мі, зем ля ны-
мі ра бо та мі. Як толь кі скон чыц ца 
экс пер ты за, пач нуц ца ра бо ты па 
ўма ца ван ні грун тоў На ва груд ска-
га зам ка.

— Вар та пад крэс ліць, што апоўз-
няў там ня ма. Ёсць толь кі раз ло мы. 
Ін шы мі сло ва мі, неш та яшчэ тры-
мае гэ тую зям лю. А спе цы я ліс ты, 
якія пры яз джа лі да нас па чы на ю чы 
з ліс та па да, ка жуць пра тое, што 

апа ўзла ме на ві та тая зям ля, якая 

бы ла пад сы па на ў 1996—1998 га-

дах. Для та го каб яна больш не 

трэс ка ла ся, у пра ек це пра ду гле-

джа на ўста ноў ка дрэ наж най сіс тэ-

мы. Та кім чы нам, сем кры ніц, якія 

ёсць па пе ры мет ры, бу дуць ад ве-

дзе ны — ва да пой дзе ў ін шы бок. 

Звер ху зро бяць ме та ліч ныя асно-

вы, якія бу дуць тры маць зям лю.

Во пыт та кіх ра бот у Грод наг ра-

ма дзянп ра ек та ёсць. Спе цы я ліс ты 

ме на ві та гэ тай ар га ні за цыі ўма цоў-

ва лі зям лю ка ля Ка лож скай царк вы 

ў Грод не, якая ста іць на бе ра зе Нё-

ма на. Фі нан са ван не на пра вя дзен-

не ра бот у На ва груд ку ўжо ёсць — 

срод кі вы дзя ля юц ца з рэс пуб лі кан-

ска га і аб лас но га бюд жэ таў.

* * *
Не вель мі пры ем на тое, што сі туа-

 цыю на На ва груд скім за мку вель-

мі дра ма ты за ва ла гра мад скасць. 
Пай шла па га лос ка, што за мак 
упаў! На на ва груд скіх спе цы я ліс таў 
аб ры нуў ся шквал зван коў не толь кі 
ад прад стаў ні коў бе ла рус кіх га зет і 
пар та лаў. Зва ні лі на ват з Маск вы, 
Кра ка ва, Віль ні — за пыт ва лі ся, як 
тут, маў ляў, збі ра юц ца ад наў ляць 

ру і ны На ва груд ска га зам ка, якія 

ўпа лі? Ад нак за мак жа ста іць на 

сва ім мес цы. І бу дзе зроб ле на ўсё 

маг чы мае, каб пра цяг нуў ста яць.

Вар та пры га даць і ка мен ны «пая-

сок», зроб ле ны не так даў но на Кас-

цель най ве жы, дзя ку ю чы пра гра ме 

«За мкі Бе ла ру сі». Мно гія так са ма 

абу ра лі ся, што не над та аўтэн тыч-

на вы гля дае. Ад нак ме на ві та гэ ты 

«паясок» за ха ваў Кас цель ную ве жу 

ад маг чы ма га аб ру шэн ня.

— Прый дуць на шы на шчад кі, у іх 

бу дуць ін шыя тэх на ло гіі, маг чы мас-

ці, — уз ру ша на раз ва жае На тал ля 

Жыш ко. — Але га лоў нае, што мы 

за ха ва лі для іх ве жу. Не бы ло мэ ты 

ад на віць за мак. Але бы ла зроб ле-

на «тры ва лая ру і на». Ча сам гу чыць 

кры ты ка, ад нак у нас усё ці ха толь кі 

та ды, ка лі ўво гу ле ні чо га не ро біц ца. 

А най больш да ста ец ца тым, хто бя рэ 

на ся бе ад каз насць, як, на прык лад, 

ужо ня бож чык Сяр гей Дру шчыц...

З са ка ві ка 2010 го да пра цуе 
Даб ра чын ны фонд «На ва груд скі 
за мак». З та го ча су бы ло са бра на 
6058 руб лёў і 213 еў ра ах вя ра ван-
няў. Та му ка лі ёсць шчы рая за не-
па ко е насць і жа дан не пад тры маць 
за мак, то лепш зра біць гэ та на 
спра ве.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by

г. На ва гру дак



НА СЫ ЧА НАЕ 
МІ НУ ЛАЕ

27 снеж ня 1935 го да ата-
шэ япон ска га па соль ства 
Каа нэн Ка цу мі, пра гі на ю чы ся 
пад ця жа рам двух ве лі зар ных 
ча ма да наў, сеў у цяг нік Маск-
ва — Бер лін. У гэ ты ж час пад 
Мінск ам за зві неў тэ ле фон: на-
чаль нік КПП «Не га рэ лае» Пётр 
Бо сы атры маў да во лі дзіў ную 
тэ ле фа наг ра му з Маск вы. 
Іс на ва ла іма вер насць, што 
праз мя жу пра сле дуе япон-
скі дып ла мат, які па спра буе 
вы вез ці ў ба га жы дзвюх жан-
чын. Быў атры ма ны за гад аб 
не да пу шчэн ні вы ва зу. Па доб-
ныя асо бы ва ло да лі вы со кай 
сту пен ню не да ты каль нас ці і 
атрым лі ва лі шэ раг іль гот па-

вод ле нор маў між на род на га 
пра ва, за ма ца ва ных у Га ван-
скай кан вен цыі аб дып ла ма-
тыч ных слу жа чых 1928 го да. 
Дып ла ма тыч ныя рэ чы пад па-
да лі пад мыт ны над гляд толь кі 
пры на яў нас ці бяс спрэч ных і 
вель мі важ кіх пры чын. Вы яў-
лен не ў атшу ка ным ба га жы 
толь кі да зво ле ных да пра во зу 
прад ме таў цяг ну ла вя лі кую ад-
каз насць і не пры ем нас ці. Та кія 
ж на ступ ствы абя цаў і вы ваз 
шпі ё наў за мя жу.

Па за га дзе на чаль ні ка 
КПП Пят ра Бо са га мыт ні-
кі ўся ляк за цяг ва лі пра цэс 
афарм лен ня да ку мен таў 
і пра вя дзен ня мыт ных фар-
маль нас цяў. Пры агля дзе 
ча ма да ны ва ро ча лі, «не спа-
дзя ва на» кі да лі на пад ло гу, 
не за ўваж на пра кол ва лі шы-

лам. У вы ні ку не ле гал кі не 
вы тры ма лі доў гай ад сут нас-
ці све жа га па вет ра і свай го 
цяж ка га ста но ві шча ды вы-
яві лі ся бе са мі. Апе ра цыя бы-
ла бліс ку ча вы ка на на.

А вось яшчэ адзін вы па-
дак, які пры гад вае са вец кі 
дып ла мат Іван Май скі: «Ка лі 
вяр та лі ся з па езд кі ў Лон дан, 
нам рас ка за лі, што дня мі на 
стан цыі Не га рэ лае пры пе-
ра са дцы з ва го на за ход не-
еў ра пей скай ка ля і ны ў наш 
ва гон, на сіль шчык, што нёс 
ба гаж поль скіх дып кур' е раў 
у мыт ную за лу, вы пад ко ва 
вы пус ціў на бе тон ную пад-
ло гу іх драў ля ную скры ню. 
Скры ня раз бі ла ся, і з яе па-
сы па лі ся... жа но чыя пан чо хі, 
цю бі кі губ ной па ма ды, пуд ра, 
пар фу ма. У за ле зна хо дзіў ся 
на чаль нік па гра ніч най ахо вы, 
і яму ні чо га не за ста ва ла ся, 

як ска заць поль ска му дып-

кур' е ру: «Ай-яй-яй, як усё гэ-
та не пры ем на... Па вер це, я б 
ха цеў па збег нуць га лос нас-
ці, але прый дзец ца склас ці 
акт». Акт быў скла дзе ны з 
пе ра лі кам уся го, што бы ло ў 
па бі тай скры ні...».

АД ВЯРБ ЛЮ ДАЎ 
ДА ФАР МАЛЬ ДЭ ГІ ДУ

Звер нем ува гу і на ле галь-
ны бок — вя лі кую коль касць 
са мых раз на стай ных та ва раў, 
што пра хо дзі лі праз стан цыю. 
Чы та ем зва рот Аб ра ма Яў ге-
на ві ча Ма гід со на, кі раў ні ка 
Са юз пуш ні ны, ад 7 сту дзе ня 
1937 г.: «Мыт най стан цыі Не-
га рэ лае. Про сім не чы ніць пе-
ра шкод вы ва зу 6 га лоў вярб-
лю даў, што на кі роў ва юц ца ў 
Гер ма нію і на ле жаць спа да ру 
Эй мэ нэ, з якім мы ма ем да-
моў ле насць. Пе ра да ча вярб-
лю даў да ру ча ец ца та ва ры шу 
Ско бе ле ву, яко му вы да дзе на 
да ве ра насць».

На во чы трап ля ец ца зва-
рот ня мец ка га кон суль ства 
ў Но ва сі бір ску па да па мо-
гу не га рэ лаў скіх мыт ні каў 
у по шу ку гру зу (ма ляр на га 
клею і фар бы для ра мон ту 
бу дын ка кон суль ства), што 
згу біў ся між Не га рэ лым і 
Но ва сі бір скам. Ці бы лі ад-
шу ка ныя га рот ныя ма тэ ры-
я лы — за ста ец ца за гад кай. 
А вось спра ва зда ча мыт ні 

за 27 мая 1936 г.: «Поль-
скі кур' ер скі цяг нік да ста віў 
аст ра на міч ныя ін стру мен ты 
фран цуз скай экс пе ды цыі. Лі-
дар экс пе ды цыі — гра ма дзя-
нін Дзю фен. Каб па збег нуць 
маг чы май за трым кі прад ме-
таў, аформ ле на ад праў ка 
да дзе на га гру зу без на кла-
дан ня мыт ных плом баў, што 
па ка за на ў пра ваз ных да ку-
мен тах, та кім чы нам чы гун цы 
бы лі да дзе ны ўсе маг чы мас ці 
для ад праў кі са стан цыі Не-
га рэ лае кур' ер ска га цяг ні ка 
27 мая гэ та га го да. Ад нак 
27 мая гэ ты груз ад праў-
ле ны не быў, хоць чы гун ка 
і ме ла да стат ко ва ча су для 
здзяйс нен ня гэ тай апе ра цыі. 
На мес нік кі раў ні ка Не га рэ-
лаў скай мыт ні Фё да раў».

Атрут ны эфект фар ма лі-
ну і фар маль дэ гі ду вя до мы 
ўсім. Быў час, ка лі та кія рэ-
чы вы пра пус ка лі ся праз мя-
жу аб са лют на бяс пош лін на, 
аб чым і свед чыць на ступ нае 
пісь мо на ад рас Не га рэ лаў-
скай мыт ні ад 16 чэр ве ня 
1926 г.: «Га лоў нае мыт нае 
ўпраў лен не па ве дам ляе для 
вы ка нан ня, што па ста но ва мі 
Мыт на-та рыф на га ка мі тэ та 
ад 25 мая і 15 чэр ве ня фар-
ма лін (вод ны рас твор фар-
маль дэ гі ду) вы клю ча ны са 
спі су прэ па ра таў для ба раць-
бы са шкод ні ка мі ў сель скай 
гас па дар цы, якія пра пус ка лі-
ся бяс плат на. На чаль нік ГМУ 
Па ця еў».

Не га рэ лаў ская стан цыя 
маг ла па хва ліц ца і прад ме-

Прак тыч нае ра дзі маз наў стваПрак тыч нае ра дзі маз наў ства  

ВЯ ЛІ КІЯ АГ НІ

Не га рэ лаў ская стан цыя, зні шча ная пад час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Фо та зды мак 1930-х га доў.

Рыш та ван ні Баць каў шчы ныРыш та ван ні Баць каў шчы ны  

ЗА МАК У БЯС ПЕ ЦЫЗА МАК У БЯС ПЕ ЦЫ

Як на стан цыі апы ну ла ся скульп ту ра 
«Ра бо ча га і калгасніцы»

«Асця рож на, дзве ры за чы ня юц ца. На ступ ны пры пы-
нак — Не га рэ лае». Мі нае не каль кі хва лін — і пе рад 
ва чы ма паў стае аг ра га ра док Дзяр жын ска га ра ё на. 
У яго па воль ным ла дзе жыц ця цяж ка за ўва жыць на-
се ле ны пункт, у якім 80 га доў та му дзіў ны мі хва ля мі 
ві ра ва ла жыц цё, а чы гу нач ная стан цыя бы ла шы ро ка 
вя до мая ва ўсім све це. Па спра бу ем ад ма таць стуж ку 
ча су, ажы віць па жоў клыя ста рон кі ар хіў ных спраў і 
за зір нуць у тое Не га рэ лае.


