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— На твой по гляд, ці са праў ды 

Бе ла русь — зя лё ная кра і на?

— Най перш, ха чу на га даць, 

што края від — гэ та не толь кі рас-

лі ны. Гэ та скла да нае па няц це пра 

мес ца, якое ўклю чае ў ся бе як фі-

зіч ныя эле мен ты (гле ба, рэ льеф, 

па вет ра, ва да, рас лі ны, жы вё лы, 

па бу до вы і па се лі шчы) і пра цэ сы, 

так і яго гіс то рыю, ад люст ра ван не 

ў куль ту ры і на шае ўспры няц це.

Ця пер да пы тан ня пра «зя лё-

ную кра і ну». Ка лі я не па мы ля ю ся, 

пад гэ тым звы чай на ра зу ме юць 

ля сіс тасць і коль касць «зя лё ных» 

тэ ры то рый у па се лі шчах.

Па сту пе ні па кры тас ці ле сам 

Бе ла русь асаб лі ва не вы дзя ля ец-

ца ні ся род кра ін уме ра на га по яса, 

ні ў Еў ро пе. Ля сы зай ма юць ка-

ля 40 % на шай пло шчы, такса ма, 

як у Нар ве гіі, Сла ва кіі і Фран цыі, 

і кры ху больш, чым у Гер ма ніі, 

ЗША і Ка на дзе. У Еў ро пе ся рэд-

няя ля сіс тасць — пры бліз на 50 %, 

а най ба га цей шыя ле сам еў ра пей-

скія кра і ны — Фін лян дыя і Шве цыя 

(ка ля 70 %).

Што да «зя лё нас ці» га ра доў, то 

яна маг ла б быць на шмат боль-

шая. Рас лін ду жа не ха пае на на-

шых ву лі цах і ў жы лых два рах. 

У цэнт рах на шых га ра доў — ус цяж 

брук і ад кры тыя га зо ны, а зна чыць, 

спё ка і пыл. Пар каў і скве раў ні бы-

та ня ма ла, але не паў сюль зруч-

на пра во дзіць час, бо ўсё яшчэ не 

ха пае пра ду ма най якас най інф ра-

струк ту ры.

— Ты ра бі ла да сле да ван не, 

пры све ча нае пар ку ка ля Люб-

чан ска га зам ка. Ці скла да на зай-

мац ца та кім вы ву чэн нем?

— Так, вы ву чэн не гіс та рыч на-

га пар ку — доў гая і кар пат лі вая 

пра ца. У так зва ных комп лекс ных 

на ву ко вых да сле да ван нях удзель-

ні чае мност ва спе цы я ліс таў: гіс то-

ры кі, ланд шафт ныя ар хі тэк та ры, 

ар хе о ла гі, гід ро ла гі, эко ла гі, ба та-

ні кі, фі та па то ла гі. А ка лі ў пар ку 

вы явяц ца каш тоў ныя ві ды жы вёл, 

гры боў або лі шай ні каў, то іх больш 

піль на вы ву ча юць ад па вед ныя 

спе цы я ліс ты і так са ма да юць свае 

за клю чэн ні і рэ ка мен да цыі.

Рэ стаў ра та ры гіс та рыч ных пар-

каў (звычайна гэ та ланд шафт ныя 

ар хі тэк та ры з ква лі фі ка цы яй у рэ-

стаў ра цыі) ад каз ныя за пры няц це 

пра ект ных ра шэн няў. Для гэ та га 

яны дас ка на ла 

вы ву ча юць усе 

ма тэ ры я лы — гіс-

та рыч ныя і на тур-

ныя — і вы зна ча-

юць на іх пад ста-

ве каш тоў насць 

пар ку. Гэ та скла-

да ная, але і над звы чай ці ка вая 

за да ча.

Сваё да сле да ван не Люб чан ска-

га пар ку я ра бі ла ў ме жах дып лом-

на га пра ек та. Я вы ву ча ла рэшт кі 

пла ні роў кі, бліз кія і да лё кія ві ды, 

дрэ ва выя і тра вя ніс тыя рас лі ны, 

са стаў гле бы. Асноў ны мі гіс та рыч-

ны мі кры ні ца мі бы лі пра цы зна ка-

мі та га да след чы ка бе ла рус кіх ся-

дзіб Ана то ля Фе да ру ка і гіс та рыч-

ная да вед ка Свят ла ны Ада мо віч.

Я спра ба ва ла знай сці ін фар ма-

цыю аб парку так са ма ў ар хі вах у 

Грод не і Мін ску, але без пос пе ху. 

Паз ней у за меж ным ар хі ве гіс то-

ры кі вы яві лі фо та здым кі квет ка-

ва га пар тэ ра ў Люб чан скім пар ку 

і дых тоў най драў ля най лес ві цы, 

якая вя ла да яго з за мчы шча. 

Дарэ чы, гэ тая зна ход ка чар го вы 

раз па ка за ла, што на са мрэч звест-

кі пра на шыя пар кі за ха ва лі ся, але 

яны рас сы па ныя па роз ных мяс ці-

нах све ту. Са браць ар хі вы — доў-

гая і да ра гая пра ца, але без яе не 

абы сці ся, ка лі мы хо чам са праў ды 

за хоў ваць і ад наў ляць сваю спад-

чы ну.

Мя не за хап ля ла чы тан не ўспа-

мі наў на шчад каў апош ніх ула даль-

ні каў Люб чан ска га зам ка і ся дзі бы. 

Мес ца, на якое спа чат ку гля дзіш 

толь кі як на ар хі тэк тур ны і гіс та-

рыч ны аб' ект, па-

чы нае «ажы ваць»: 

ты зна ё міш ся з 

людзь мі, якія яго 

асвой ва лі, змя ня-

лі і раз ві ва лі, да-

вед ва еш ся пра іх 

гус ты, ха рак та ры, 

лад жыц ця. Гіс то-

рыя мес ца на бы-

вае да дат ко вае 

вы мя рэн не — ча-

ла ве чую ін ды ві ду-

аль насць.

Нам па куль 

дак лад на не вя-

до ма, як вы гля даў 

Люб чан скі парк, 

та му ра на ка заць 

пра яго ад наў лен-

не. Ця пер важ на за ха ваць тое, што 

да нас дай шло. Асаб лі ва га кло па-

ту па тра буе шэ ры арэх, які мае не 

менш за 100 га доў і які, па вод ле 

Ана то ля Фе да ру ка, з'яў ля ец ца 

най ста рэй шым у Бе ла ру сі.

— Якія пар кі на шай кра і ны ты 

ра іш на ве даць?

— Вя до ма, Ня свіж скія зам ка-

выя пар кі. Так са ма вар та пра гу-

ляц ца па Аль бе — не ка лі вя ліз ным 

пар ка вым ан самб лі. У ім за ха ва лі-

ся рэшт кі ці ка вай вод най сіс тэ мы ў 

вы гля дзе ка на лаў, якія ра ды яль на 

ады хо дзяць ад вы спы, а так са ма 

ня ма ла ста рых дрэў.

Вель мі ма ляў ні чы парк у Ла-

гой ску: ён улад ка ва ны на ста ра-

жыт ных ума ца ван нях га ра дзі шча, 

а паз ней — зам ка. Па доб на як і 

парк у Вы со кім, які ўклю чыў у сваю 

кам па зі цыю рэшт кі зам ка Са пег. 

У Вы со кім яшчэ чы та ец ца ад мет-

ная алея з кон ска га каш та на, якая 

мае даў жы ню 400 мет раў і з'яў ля-

ец ца ад ной з са мых доў гіх пар ка-

вых алей у Бе ла ру сі.

Так са ма па раю па гля дзець парк 

«Мань ка ві чы» на ўскра і не Сто лі на, 

які за ха ваў шмат ці ка вых эк зо таў і 

ця пер мае ста тус пом ні ка пры ро ды 

рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня.

— Коль кі ў Бе ла ру сі на огул 

гіс та рыч ных пар каў?

— Іх не менш за ты ся чу. Ця-

пер аб са лют ная боль шасць з іх 

у кеп скім і вель мі кеп скім ста не: 

пла ні роў ка і ві ды стра ча ныя, як і 

боль шасць ста рых дрэў, ва да ёмы 

за рас та юць і пе ра сы ха юць. Тым 

не менш мно гія пар кі яшчэ за хоў-

ва юць асаб лі вую ат мас фе ру. Але 

ехаць да іх трэ ба пад рых та ва ны-

мі, пра чы таць усё, што зной дзе це, 

каб здо лець па ба чыць у пар ка вых 

ру і нах рэшт кі алеі, раз роз ніць тэ-

ра сы, за ўва жыць у за рас цях гру пу 

ліп, якія ка лісь ці бы лі зя лё най аль-

тан кай, а ў шэ ра гу гра баў па знаць 

стры жа ную ў мі ну лым шпа ле ру.

Зда ра юц ца і ад крыц ці. Парк ся-

дзі бы Са вей кі, што ў Ля ха віц кім 

ра ё не Брэсц кай воб лас ці, ура зіў 

мя не за ха ва нас цю сва ёй пра сто-

ры. Яна не па ру ша ная не да рэ чны-

мі збу да ван ня мі, ру чаі і са жал кі 

паў на вод ныя, тра вя ное по кры ва 

ба га тае, да рож кі не за рос лыя. Па-

шан ца ва ла так са ма, што ў гэ тай 

ся дзі бе да стат ко ва доб ра за ха ваў-

ся дом і гас па дар чыя па бу до вы. 

Са вей кі — ду жа перс пек тыў нае 

мес ца.

— Ці ёсць у Бе ла ру сі пры кла-

ды доб ра рэ стаў ра ва ных пар-

каў?

— Ста ры парк ка ля 

Ня свіж ска га зам ка ад ноў-

ле ны, агу лам, пры стой на: 

на са джэн ні, па крыц цё 

да ро жак, маст кі і мэб ля 

ар га ніч на вы гля да юць у 

гіс та рыч най пра сто ры, не 

псу юць яе ўспры няц це. 

Прык лад якас най рэ стаў-

ра цыі ёсць у Стань ка ве, 

дзе ра тон да, пры стань і 

мас ток ад ноў ле ныя па-

вод ле гіс та рыч ных ма тэ-

ры я лаў. Це шаць да рож кі 

з ка мен ных вы се вак у 

пар ку ў Вы со кім.

— Мно гія ста рыя бу-

дын кі стра ча ны для су-

час нас ці, але ёсць шмат 

пар каў, якія пра іх на-

гад ва юць, ці не так?

— У кож най, на ват са-

май сціп лай шля хец кай 

ся дзі бе быў парк, ня хай 

толь кі ў вы гля дзе алей, 

якія акалялі пла до выя са-

ды. Ця пер ня рэд ка парк 

(а дак лад ней, яго рэшт-

кі) — ледзь ве не адзі ны аца лелы 

эле мент шля хец кай ся дзі бы. У са-

вец кі час пан скія да мы як сім ва лы 

ва ро жа га кла са, зні шча лі або пе-

ра бу доў ва лі да не па зна валь нас-

ці. Гас па дар чыя бу дын кі раз бі ра лі 

на цэг лу або яны прос та згні ва лі 

без до гля ду. Да пар каў, ві даць, та-

кой ня на віс ці, як да шля хец кіх да-

моў, не бы ло: на пэў на, та му, што 

да «зе ля ні ны» агу лам ста ві лі ся 

ста ноў ча. Але і кло па ту не бы ло: 

у пар ках вы ся ка лі каш тоў ныя дрэ-

вы, ла дзі лі сі лас ныя ямы, сме ці лі, 

бяз дум на змя ня лі вод ны рэ жым, 

ад ча го са жал кі і ру чаі за рас та лі 

і пе ра сы ха лі. Але, ня гле дзя чы на 

сур' ёз ны за ня пад, боль шасць пар-

каў за ха ва лі пры нам сі свае ме жы, 

адзін ка выя ста рыя дрэ вы, а так са-

ма са ма сеў, які маг чы ма вы ка рыс-

таць у іх ад наў лен ні.

Мы час та не звяр та ем ува гі, 

а пры са да ка ля да ро гі, якая вя-

ла да шля хец ка га ма ёнт ка, бы ла 

част кай яго кам па зі цыі. Яна аздаб-

ля ла шлях і ства ра ла ўра чыс тае 

па чуц цё, рых ту ю чы гас цей да су-

стрэ чы з пан скім до мам. Най час-

цей вы са джва лі лі пу, клён, ясень. 

Ду маю, што пры са ды аба вяз ко ва 

трэ ба за хоў ваць, на ват ка лі са ма 

ся дзі ба не за ха ва ла ся. І па кла-

па ціц ца пра тое вар та ў тым лі ку 

сель скім Са ве там, на тэ ры то рыі 

якіх яны зна хо дзяц ца.

— Ты звя за ла сваё жыц цё з 

ланд шафт ным ды зай нам і да-

сле да ван нем пар каў. Ці ад чу ва-

еш за да валь нен не ад абра най 

спра вы?

— Ча сам ад чу ваю вя лі кае за да-

валь нен не: ка лі ба чу пры га жосць, 

а яшчэ — ка лі па глыб ля ю ся ў вы-

ву чэн не мес ца.

Гіс та рыч ныя пар кі мне асаб лі ва 

ці ка выя тым, што спа лу ча юць у са-

бе пры род ныя і куль тур ныя склад-

ні кі. На ад ным ба ку — пры ро да са 

сва і мі сі ла мі і не па збеж ны мі пра-

цэ са мі, а на ін шым — ча ла век, які 

імк нец ца рэа лі за ваць пры ду ма ны 

ім план. І вось, ка лі ма еш спра ву 

з гіс та рыч ным аб' ек там, заў сё ды 

вель мі ці ка ва вы ву чаць яго з двух 

пунк таў. З ад на го бо ку, гэ та жы-

вы ар га нізм, у якім за час, воль ны 

ад рук ча ла ве ка, сфар мі ра ва ла ся 

пэў ная эка сіс тэ ма: або, пры кла-

дам, ду жа ма ляў ні чае мес ца з 

са ма сеў ных дрэ ваў і хмыз ня коў, 

або квет ка выя рас лі ны «збег лі» 

з клум бы і ста лі ар га ніч най част-

кай пар ка ва га тра вя но га по кры ва. 

З дру го га бо ку, ці ка ва да зна вац ца, 

як парк вы гля даў у роз ныя ча сы, 

якія бы лі ідэі ў яго ства раль ні каў, 

якое зна чэн не гэ тае мес ца ме ла і 

мае для лю дзей на пра ця гу ўся го 

свай го іс на ван ня. Ты су па стаў ля еш 

усё, пра што атры ма ла ся да ве дац-

ца (і ўсё, што не ве да еш), шу ка еш 

най леп шыя ра шэн ні. Гэ тая пра ца 

скла да ная, але за хап ляль ная.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та з ар хі ваў 

ге ра і ні ма тэ ры я лу.

Гас цёў няГас цёў ня

ТА ЯМ НІ ЦЫ 
ПАР КА ВЫХ ПРЫ СА ДАЎ...

Яна МАР ЧУК — ланд шафт ны ды зай нер. Яна мае 

дып лом ін жы не ра са до ва-пар ка ва га бу даў ніц тва 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ўні-

вер сі тэ та, акра мя та го, скон чы ла ма гіст ра ту ру ў 

Вялі ка бры та ніі па спе цы яль нас ці «Рэ стаў ра цыя 

гіс та рыч ных пар каў і куль тур ных края ві даў». Трэ-

ба ад зна чыць, гэ та хі ба што адзі ны спе цы я ліст з 

та кой аду ка цы яй у на шай кра і не. Та му мы па гу-

та ры лі з Янай Мар чук пра тое, дзе сха ва на сэр ца 

ста ро га пар ку і як мож на яго ўба чыць, а так са ма 

пра «зя лё ную» ат мас фе ру вя лі ка га го ра да.
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