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Ра бо ты на Крэў скiм за м-

ку раз лi ча ны на дзве чар гi, 

кож ная з якiх скла да ец ца з 

не каль кiх пус ка вых комп лек-

саў. З iх тры ўжо за вер ша ны. 

Сё ле та ра бо ты вя дуц ца па 

пя тым комп лек се — на паў-

ноч на-за ход няй сця не. Гэ ты 

ўчас так за ха ваў ся лепш за iн-

шыя, але гiс та рыч ная клад ка 

схiль ная да раз бу рэн ня. Каб 

яе за ма ца ваць i вы ра та ваць, 

бы ло пры ня та ра шэн не ады-

сцi ад чар го вас цi пус ка во га 

комп лек су i вы ка наць ра бо-

ты ме на вi та на гэ тым участ ку

сця ны. Акра мя та го, тут зна-

хо дзiц ца ўяз ная бра ма, якую 

так са ма ў рам ках рэ стаў ра цыi 

пла ну ец ца ўзна вiць.

На чаль нiк ад дзе ла куль-

ту ры Смар гон ска га рай вы-

кан ка ма Тац ця на РА ЖЭ ВА 

амаль што дзень вы яз джае 

на ста ра жыт ны аб' ект, ро бiць 

здым кi, каб аца нiць зме ны, 

якiя там ад бы ва юц ца.

— Вi да воч на, як мя ня ец ца 

аб лiч ча ста ра жыт на га зам ка. 

Пры гэ тым га лоў ная за да-

ча — пра ду хi лiць раз бу рэн не, 

бо за апош нiя га ды гэ ты пра-

цэс да во лi iн тэн сiў ны. Трэ ба 

за ха ваць гiс та рыч ны аб' ект у 

тым ста не, якi ёсць. Ён не бу-

дзе па бу да ва ны на тую вы шы-

ню, што бы ла, а та ды вы шы-

ня сцен да ся га ла 10 мет раў. 

За раз сце ны ад наў ля юц ца на 

вы шы ню, якая за ха ва ла ся, — 

рас тлу ма чы ла су раз моў нi ца.

Бу дуць ад ноў ле ны ўсе ча-

ты ры сця ны i Кня жац кая ве жа. 

Ёсць дум ка, што яна бу да ва-

ла ся кры ху паз ней за сам аба-

рон чы кас тэль. Част ка ве жы 

за ха ва ла ся i бу дзе ўзноў ле на. 

Тут пра ве дзе ны да во лi скла-

да ныя ра бо ты па кан сер ва-

цыi. З ад наў лен нем Кня жац-

кай ве жы ў ра ё не звяз ва юць 

пэў ныя перс пек ты вы, бо тут 

мяр ку ец ца ад крыць му зей. 

Да рэ чы, знач ную экс па зi цыю 

скла дуць рэ чы, зной дзе ныя 

пры рас коп ках. Част ка iх ця-

пер за хоў ва ец ца ў Смар гон-

скiм гiс то ры ка-края знаў чым 

му зеi. Гэ та клю чы, ке ра мiч ныя 

i ску ра ныя вы ра бы, фраг мен-

ты фрэ сак i мно гае iн шае.

Ве жа i част кi дзвюх сцен, 

што пры ля га юць да яе, — гэ та 

дру гi этап рэ стаў ра цыi. За тым 

за ста нуц ца яшчэ дзве сця ны, 

на якiх па куль ра бо ты не вя-

лi ся. Па iх за раз за вяр ша ец ца 

рас пра цоў ка бу даў нi чай да-

ку мен та цыi. Гэ та трэ цi i чац-

вёр ты пус ка выя комп лек сы. 

Вi да воч на, што стан сцен, якiя 

ча ка юць рэ стаў ра цыi, так са ма 

не бяс печ ны. Бы вае, цаг лi ны 

па да юць на ват ад вет ру. Та му 

для до сту пу ту рыс таў ад кры та 

толь кi тая част ка сця ны, дзе

былі кан сер ва цыя i рэ стаў ра-

цыя. Там мож на прай сцi, уба-

чыць мур, ёсць фо та вы стаў ка. 

Пас ля за вяр шэн ня кан сер ва-

цыi ту рыс ты змо гуць агле дзець 

як знеш нi, так i ўнут ра ны двор 

ста ра жыт на га кас тэ ля, якi дай-

шоў з ХIV ста год дзя. Да рэ чы, 

гэ та пер шае ў Бе ла ру сi му ра-

ва нае аба рон чае збу да ван не з 

жы лы мi па мяш кан ня мi. У пад-

ва ле на ват бы ла тур ма для 

шля хет ных асоб. Тут тра гiч на 

за кон чыў сваё жыц цё князь 

Кей стут, а яго сы ну Вi таў ту 

ўда ло ся збег чы, апра нуў шы ся 

ў жа но чае адзен не. Так свед-

чыць пад ан не.

Уво гу ле за мак i сён ня ад-

кры вае ўсё но выя та ям нi цы. 

Лi та раль на ня даў на пад час 

кан сер ва цыi паў ноч на-ўсход-

няй сця ны пад ка мя ня мi вы яў-

ле на не вя до мая да гэ туль цаг-

ля ная му роў ка, што дае пад-

ста ву мер ка ваць аб па бу до вах 

з ней кi мi жы лы мi функ цы я мi. 

Нi я кiх гiс та рыч ных звес так пра 

гэ тае збу да ван не ў ар хi вах ня-

ма. Та му ар хеа ла гiч ны на гляд 

пра па на ваў унес цi ка рэк ты вы 

ў пра ект. I та кiх да дат ко вых 

ра бот уз нi кае ня ма ла, прак-

тыч на на ўсiх эта пах кан сер-

ва цыi. I гэ та нар маль на, лi чаць 

у ад дзе ле куль ту ры. Бо вар та 

за ха ваць пом нiк у тым вы гля-

дзе, якi ён па вi нен быць па да-

ку мен та цыi, i за бяс пе чыць яго 

бес пе ку i на дзей насць. З гэ тай 

мэ тай i вя дуц ца ра бо ты. Для 

на рошч ван ня сцен вы ка рыс-

тоў ва юц ца ка мя нi i цэг ла, якiя 

вы па да лi са сцен i ля жа лi ка ля 

му роў. Але гэ та га не да стат-

ко ва. На ўчаст ках, дзе цэг ла 

не за ха ва ла ся, ро бiц ца мур з 

су час най цэг лы, якая па сва iх 

тэх нiч ных па ра мет рах ад па вя-

дае ста ра жыт най. Яна вы раб-

ля ец ца ўруч ную на бе ла рус-

кiм прад пры ем стве. Уво гу ле, 

увесь пра цэс ра бо ты вя дзец-

ца ўруч ную. Рас твор па да ец ца 

так са ма спе цы яль ны, рэ цэпт 

яко га рас пра ца ва ны ме на вi та 

для зам ка.

Як рас ка за лi ў ад дзе ле 

куль ту ры, ра бо ты фi нан су-

юц ца за кошт срод каў фон-

ду Прэ зi дэн та па пад трым цы 

куль ту ры i мас тац тва. Сё ле та 

вы дзе ле ны амаль мiль ён руб-

лёў. За кошт фон ду вя лi ся ў 

асноў ным i ра бо ты па пер шым 

комп лек се — кан сер ва цыi 

Кня жац кай ве жы i паў ноч на-

ўсход няй сця ны. Бы ло вы дат-

ка ва на 800 ты сяч руб лёў, кры-

ху больш за 200 ты сяч скла ла 

фi нан са ван не рэс пуб лi кан ска-

га i мяс цо ва га бюд жэ таў. Да 

кан ца го да пла ну ец ца за вяр-

шыць ра бо ты па паў ноч на-за-

ход няй сця не, зра бiць ар ку з 

ва ро та мi i пад' ём нi кам.

— Бу дуць ад ноў ле ны ўяз ныя 

ва ро ты з пад' ём ным ме ха нiз-

мам, каб па ка заць, якi быў до-

ступ у за мак у той час, — рас ка-

за ла Тац ця на Ра жэ ва. — Бы лi 

i яшчэ ад ны ва ро ты, але яны 

зна хо дзi лi ся ў тых сце нах, над 

якi мi мы сё ле та не пра цу ем. Ха-

це ла ся б за вяр шыць этап кан-

сер ва цыi, каб не бы ло асця ро гi 

за гэ ту сця ну, гэ та па-пер шае, 

i каб мы змаг лi пра ца ваць з ту-

рыс та мi ўнут ры зам ка.

Спе цы я лiс ты спа дзя юц ца, 

што Крэў скi за мак за хоў вае 

яшчэ ня ма ла та ям нiц. На фо-

та здым ках ста га до вай даў нас-

цi на тэ ры то рыi зам ка бач ны 

вя лi кiя ва рон кi ад бам бё жак 

Пер шай су свет най вай ны. 

Па сут нас цi, за сто га доў тут 

нi я кiх зем ля ных ра бот не вя-

ло ся. Та му ёсць спа дзя ван нi, 

што пры чар го вых рас коп ках 

бу дуць зной дзе ны ней кiя цi ка-

выя рэ чы.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та ад дзе ла куль ту ры 

Смар гон ска га 

рай вы кан ка ма.

На пя рэ дад нi Мiж на род на га дня па-

жы лых лю дзей ка рэс пан дэнт «Звяз-

ды» па бы ваў у бе ла рус ка-ра сiй скiм 

пры гра нiч чы. Там па зна ё мiў ся з 

мяс цо вы мi ста ра жы ла мi, якiя за ра-

дзi лi сва ёй ста ноў чай энер ге ты кай. 

Сва iм ап ты мiз мам, па зi тыў ным ус-

пры ман нем све ту яны мо гуць даць 

фо ру мно гiм ма ла дым.

Пры хiль нiк раз дзель на га 
хар ча ван ня

Жы ха ру рай цэнт ра Лёз на Мi ха i лу Цi-

ма фе е вi чу Даб ра ко ву 27 ве рас ня споў-

нi ла ся 100 га доў.

Поў ны цёз ка Ка лаш нi ка ва доб ра па-

мя тае мно гае з та го, што ад бы ва ла ся ў 

яго жыц цi. Доч кi, якiя пры сут нi ча лi пры 

на шай раз мо ве, жар ту юць, што ў iх па-

мяць гор шая, чым у та тач кi. Ён ро дам з 

гэ тых мяс цiн, ма лод шы ў сям'i, дзе бы ло 

два нац цаць дзя цей. Мi ха iл Цi ма фе е вiч 

скон чыў пяць кла саў, ва я ваў у «фiн-

скую», быў па ра не ны i атры маў ор дэн. 

А ў Вя лi кую Ай чын ную вай ну спа чат ку 

ва я ваў на тэ ры то рыi Укра i ны, а Пе ра-

мо гу су стрэў у Аў стрыi.

Ста ра жыл зга даў на ват су стрэ чу з 

аме ры кан скi мi са юз нi ка мi. Та ды ён меў 

зван не сяр жан та, быў ка ман дзi рам ар-

ты ле рый скай гар ма ты... Дэ ма бi лi за ваў-

ся ў ве рас нi 1946 го да, ка лi слу жыў у 

Мал да вii. Ажа нiў ся, толь кi ка лi бы ло 
36 га доў... На той час у та кiм уз рос це 
браць шлюб — да во лi поз на, але ж, зра-
зу ме ла, ства раць сем'i пе ра шко дзi ла 
вай на i пас ля ва ен ныя цяж кас цi. Жон ка 
пра ца ва ла да яр кай, ён — бу даў нi ком, 
ад наў ляў вёс кi, ра ман та ваў сель ска гас-
па дар чую тэх нi ку.

I яшчэ ў яго пра цоў най бiя гра фii быў 
цi ка вы факт: ва ўзрос це амаль вась мi-
дзе ся цi га доў ён да гля даў ко ней: ва зiў 
лес i не толь кi. Тлу ма чыць, што гэ та — 
адзiн з сак рэ таў ак тыў на га даў га лец ця.

Та кiм чы нам су раз моў нiк, сам та го 
не ве да ю чы, рас ка заў пра па пу ляр нае 
за хап лен не ў век iн тэр нэ ту i кi ру нак у 
пра фi лак ты цы за хвор ван няў i рэ абi лi-
та цыi — iпа тэ ра пiю... Мi ха iл Цi ма фе е вiч, 
аказ ва ец ца, яшчэ i пры хiль нiк раз дзель-
на га хар ча ван ня. Нi ко лi не бу дзе ес цi ад-
ра зу, на прык лад, пю рэ з кат ле тай. I сва-
iм род ным ра iць ужы ваць усё па чар зе, а 
не ра бiць у та лер цы «вi не грэт».

На конт ты ту ню: ку рыў ма хор ку, але 
кi нуў так даў но, што доч кi за па мя та ва лi, 
ка лi гэта адбылося. А спiрт но га i ця пер 
мо жа тро хi вы пiць. Не зло ўжы ваў, але, 

як ка жуць, каб па ся дзець за ста лом, не 

ад маў ляў ся.

Сак рэт даў га лец ця, лi чыць Мi ха iл Цi-

ма фе е вiч, у на ту раль най ежы, пра цы на 

све жым па вет ры. З за да валь нен нем ра-

ней на вед ваў лаз ню. I вель мi па да ба ла ся 

яму ха дзiць у лес у гры бы i яга ды. На 

жаль, ця пер пры ка ва ны да крэс ла. А зем-

ля кi ка жуць, што ж яшчэ ня даў на ха дзiў 

па ву лi цах... I вет лi вы быў заў сё ды.

У ве тэ ра на чац вё ра дзя цей: дзве дач-

кi i два сы ны (адзiн ужо, на жаль, пай шоў 

з жыц ця), 11 уну каў i 14 праў ну каў. Жы-

вуць яны ў Лёз нен скiм ра ё не, Вi цеб ску 

i Мiн ску.

Праца на першым месцы
На мя жы з Ра сi яй у вёс цы Ся ло жы ве 

90-га до вая Ма рыя Пят роў на Са ро кi на.

Яна — па том ны пча ляр. Яе баць ка сла вiў ся 

тым, што мёд у яго быў адзiн з са мых

ка рыс ных i смач ных. Ця пер у Ма рыi Пят-

роў ны не каль кi дзя сят каў ся мей гэ тых 

пра ца вi тых на ся ко мых. У свой час скон-

чы ла ра сiй скую шко лу, якая ў не каль кiх 

кi ла мет рах ад яе до ма. Пра ца ва ла бух-

гал та рам i стар шы нёй рэ вi зiй най ка мi сii. 

Муж Пётр Мi хай ла вiч быў у мяс цо вым 

кал га се ме ха нi за та рам...

Зям ляч кi вель мi па ва жа лi яе за тое, 

што маг ла па шыць спад нi цу, су кен ку i 

iн шае з жа но ча га адзен ня. Гэ та му на-

ву чы ла ся са ма.

Су раз моў нi ца ўпэў не на, што сак рэт 

даў га лец ця ў тым, каб не жа даць нi ко му 

лi ха, жыць у гар мо нii з пры ро дай, ву чыц-

ца ў яе, на зi ра ю чы за ёй...

«За ла тыя ру кi»
А яе ра вес нiк з вёс кi Сла ба дзi шча Iван 

Мя фодз е вiч Оку неў — адзiн з ча ты рох 

жы ха роў на се ле на га пунк та. Яго жыц цё 

так са ма звя за на з Лёз нен шчы най.

Пра та кiх ка жуць — за ла тыя ру кi: усё 

мо жа па бу да ваць, ад ра ман та ваць. Пры-

знаў ся, што ру кi, на ват у та кiм па важ ным 

уз рос це, цяг нуц ца да пра цы.

Да рэ чы, май страм на ўсе ру кi быў i 

яго баць ка.

Аў да веў дзя ду ля даў но i за раз жы-

ве адзiн. Яго жон ка, Лю боў Мi хай лаў на, 

на ра дзi ла яму трох дзя цей. Мае пяць 

уну каў i праў нуч ку...

Вяс ко вец пра ца ваў у кал га се «Аб' яд -

нан не» i ка ля трыц ца цi пя цi га доў — 

у ляс нiц тве. Пра цу сваю вель мi лю бiў. Лi -

чыць, што све жае па вет ра, дрэ вы, свая 

ага род нi на i са да вi на да юць яму моц.

На конт дрэн ных звы чак — пас ля служ-

бы ў ар мii не ку рыў, з вi ном «на вы».

Ця пер жы вё лу не тры мае, а ра ней 

бы ла ка ро ва, якую Iван Мя фодз е вiч сам 

да iў, меў ка ля трох дзя сят каў аве чак. 

За раз за ста лi ся толь кi ку ры, та му жар-

тоў на на зы вае ся бе гуль та ём.

Упэў не ны, што толь кi да бры ня, спра-

вы па гас па дар цы, вы ха ван не дзя цей — 

гэ та каш тоў нас цi з вя лi кай лi та ры.

P.S. З кож ным з па ва жа ных ма iх но-

вых зна ё мых ха це ла ся га ва рыць i га ва-

рыць. Але ж у ка ман дзi роў цы час та ўсё, 

як у хут кiм цяг нi ку. А шка да, што ча су 

бы ло ма ла. Слу хаць iх — ад но за да валь-

нен не. Нех та, мо жа, ска жа, што яны «ад-

ста лi ад ча су»? Але ж дзя ку ю чы iх жыц-

цё ва му во пы ту мож на зра зу мець, што 

на са мрэч важ на, каш тоў на, што вар та i 

не аб ход на пе ра даць на шчад кам, а што 
так... на адзiн дзень. Хо чац ца па жа даць 
iм зда роўя i даў га лец ця.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI,

фо та аў та ра.

Ад ра джэн не спад чы ныАд ра джэн не спад чы ны

ТА ЯМ НIЦ 
СТА НО ВIЦ ЦА 

МЕНШ
У Крэў скiм за мку рас па ча лi ся ра бо ты па ства рэн нi арач на га пра ёма 

з уяз ны мi ва ро та мi i пад' ём нi кам

Юбi ля рыЮбi ля ры У ЧЫМ САК РЭТ 
ДАЎ ГА ЛЕЦ ЦЯ?

Ма рыя Пят роў на СА РО КI НА.

Iван Мя фодз е вiч ОКУ НЕЎ.

Мi ха i лу Цi ма фе е вi чу ДАБ РА КО ВУ — 
100 га доў.

Гэ та да во лi скла да ны этап 

ра бот пад час уз наў лен ня 

паў ноч на-за ход няй сця ны, 

якая не па срэд на пры мы-

кае да Кня жац кай ве жы. 

Па чаць рэ стаў ра цыю ме-

на вi та гэ тай сця ны пры-

му сi ла вы со кая сту пень 

яе ава рый нас цi, хоць яна 

i за ха ва ла ся лепш за iн-

шыя. Каб не да пус цiць да-

лей ша га раз бу рэн ня, бы ло 

пры ня та ра шэн не пра вес цi 

па за чар го вую рэ стаў ра-

цыю сця ны з ар кай, ва ро-

та мi i пад' ём нi кам. Ра бо ты 

пла ну ец ца за вяр шыць да 

кан ца го да.

Уво гу ле за мак 
i сён ня ад кры вае ўсё 
но выя та ям нi цы. 
Лi та раль на ня даў на 
пад час кан сер ва цыi 
паў ноч на-ўсход няй сця ны 
пад ка мя ня мi вы яў ле на 
не вя до мая да гэ туль 
цаг ля ная му роў ка, што 
дае пад ста ву мер ка ваць 
аб па бу до вах з ней кi мi 
жы лы мi функ цы я мi. 


