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Рэ зi дэн цыя 
Пус лоў скiх

Вар та зга даць, што род Пус-
лоў скiх здаў на ва ло даў ко саў-
скi мi зем ля мi. Вой цех Пус лоў кi, 
мар ша лак сло нiм скi, быў сла-
ву тым гас па да ром. Ён бу да ваў 
хра мы, уз во дзiў прад пры ем-
ствы. У Ко са ве пры iм, на прык-
лад, пра ца ва ла ды ва но вая 
фаб ры ка, пра дук цыя якой ка-
рыс та ла ся по пы там у знач най 
част цы Еў ро пы i на ват за яе ме-
жа мi. По тым зем лi пе рай шлi 
ў спад чы ну да Ван да лi на, ма-
лод ша га з пя цi сы ноў Вой це ха. 
У краi ён стаў вя до мы як буй ны 
пра мыс ло вец ды вя лi кi ама тар 
мас тац тваў. Апош няе, вi даць, 
i паў плы ва ла на лё са нос нае ра-
шэн не.

Яшчэ ў 1838 го дзе 24-га до вы 
Ван да лiн за сна ваў ко саў скi па-
ла ца вы ан самбль на ўзвыш шы i 
раў нiн най тэ ры то рыi ка ля фаль-
вар ка Ме ра чоў шчы на пло шчай 
ка ля 40 гек та раў. Ан самбль не-
чым на гад ваў ся дзi бы эпо хi ба-
ро ка. На прык лад, за яз джаць у 
па лац трэ ба бы ло праз лi па вую 
алею, уяз ную бра му i па рад ны 
пар тэр. За вяр шаў кам па зi цыю 
ва да ём з вост ра вам. Цi ка ва, што 
ўезд у па мес це быў зроб ле ны з 
бо ку ру жан ска га трак ту i аба зна-
чаў ся бра май, якая на зы ва ла ся 
га лоў най. У гэ тых мяс цi нах жы ла 
ле ген да, што не ка лi тут пра кла-
лi пад зем ны пе ра ход, якi злу чаў 
Ру жан скi i Ко саў скi па ла цы. Пра 
гэ та ня рэд ка згад ва юць эк скур-
са во ды i тут, i ў Ру жа нах. Спра-
ва ў тым, што сiс тэ ма пад ва лаў i 
скля поў, асаб лi ва ў Ру жан скiм па-
ла цы, вы лу ча ла ся над звы чай най 
скла да нас цю. Апош няе, хут чэй за 
ўсё, i спа ра дзi ла ле ген ды. Хоць, 
хто ве дае дак лад на? Ле ген ды ж 
заўж ды па да гра ва лi цi ка васць.

Та ям нi чы i ве лiч ны
А пра не звы чай ныя бэ за выя 

кам па зi цыi Ко саў ска га па ла-
ца да гэ тай па ры ўспа мi на юць 
ту тэй шыя ста ра жы лы. Ка лi за-
цвi таў бэз, скам па на ва ны па ко-
ле рах, то во ку ад кры ва ла ся не-
звы чай ная па пры га жос цi кар-
цi на. Кус ты цвi лi яшчэ не каль кi 
га доў пас ля па жа ру 1944 го да, 
па куль кан чат ко ва не вы ра дзi-
лi ся i не за гi ну лi пад на ступ лен-
нем ле су.

Ко саў ская рэ зi дэн цыя, па бу-
да ва ная ў сты лi анг лiй скай неа-
го ты кi, на гад ва ла ра ман тыч ны 
та ям нi чы за мак. I ра ман тызм, 
i ве лiч насць, i та ям нi часць ства-
ра лi най перш ве жы, кры ху па-
доб ныя на ста ра жыт ныя зам-
ка выя. Кож ная з два нац ца цi 
ве жаў сiм ва лi за ва ла ме сяц го-

да. Яны ста лi га лоў ным ар хi тэк-
тур ным эле мен там па ла ца, яго 
«кань ком». Ве жы ма юць зуб-
час тае за вяр шэн не, што ўзмац-
няе ад чу ван не ста ра даў нас цi i 
ней кай не пры ступ нас цi. Гэ та му 
па спрыя лi так са ма акон ныя i 
дзвяр ныя пра ёмы страль ча тых 
аб ры саў, па доб ныя да бай нiц. 
Аг ра мад ныя га тыч ныя пра ёмы 
ў сце нах га ле рэй на вод зяць 
на дум ку пра асаб лi вую за гад-
ка васць i ве лiч па бу до вы.

За ста ло ся ня ма ла да ку-
мен таль ных свед чан няў, якiя 

шы коў ныя i не звы чай ныя ба лi 
i пры ёмы пра хо дзi лi ў Ко са-
ве. Упры га жэн нем ад ной за-
лы слу жыў вя лi кi аква ры ум з 
рыб ка мi, а ў зi мо вым са дзе на 
пры вя зi ся дзеў са праўд ны леў. 
Сла ву тая бiб лi я тэ ка Пус лоў скiх 
са сту па ла хi ба толь кi су сед няй 
са пе гаў скай у Ру жа нах. Не-
каль кi ты сяч та моў i ру ка пi саў 
на лiч ва ла кнi га схо вi шча па-
ла ца. Кож ная за ла ме ла свой 
асаб лi вы iн тэр' ер, свой ко лер, 
за якi i атры ма ла наз ву. Бы лi 
тут Бе лая, Чор ная, Ру жо вая, 
Ся рэб ра ная за лы.

Вы нi кi ра ба ван ня 
i па жа ру

Пас ля та го як на па чат ку 
ну ля вых ад ра дзi лi ся дзi бу Та-
дэ ву ша Кас цюш кi i сю ды ста лi 
пры яз джаць шмат лi кiя гос цi, 
усе рап там за ўва жы лi сце ны 
па ла ца на вод даль за дрэ ва мi. 
З-за вы са чэз ных дрэў з па гор ка 
тыя сце ны вы гля да лi i ве лiч на, i 
ра ман тыч на-за гад ка ва, i гэ тай 
да лё кай пры га жос цю мiж во лi 
за сла ня лi ўсё на во кал. Па лац 
нi бы пра сiў, за клi наў быць ад-
ноў ле ным...

За сваю гiс то рыю ён пе ра жыў 
ня ма ла. У кан цы ХIХ ста год дзя 
iмк лi ва пе ра хо дзiў ад ад на го 
гас па да ра да дру го га, па куль 
не быў ад пi са ны ў дзяр жаў ную 
каз ну. У час Пер шай су свет-
най вай ны па лац раз ра ба ва лi, 
каш тоў нас цi вы вез лi за мя жу. 
За Поль шчай тут бы ла сельска-

гас па дар чая шко ла, дзе 
на ву ча лi пча ляр ству. З па-
чат кам Вя лi кай Ай чын най 
у па ла цы раз мяс цi ла ся ня-
мец кая ка мен да ту ра, што 
i ады гра ла ра ка вую ро лю: 
пад час апе ра цыi «Баг ра-
цi ён» пар ты за ны спа лi лi 
па лац. Па жар бу ша ваў 
больш за ты дзень, яго нi-
хто не ту шыў. У 2008 го-
дзе, ка лi ад наў лен чыя 
ра бо ты толь кi па чы на лi ся, 
бу даў нi кi так i на зы ва лi 
аб'ект — «ру i ны Ко саў ска га 
па ла ца». Ад бы лой ве лi чы 
зам ка, дзе ў свой час на лiч-
ва ла ся 88 па ко яў, за ста лi ся 
го ры цэг лы ды зня ве ча ны 
фа сад. I — ус па мi ны пра Ру-

жо вую за лу, у якой му зi цы ра ва-
лi, Чор ную, дзе iг ра лi ў кар ты, 
Баль ную, дзе адбываліся прыё-
мы i тан ца ва лi...

Куль тур ны комп лекс
У 2006 го дзе бы ло пры ня-

та ра шэн не абл вы кан ка ма аб 
рэ стаў ра цыi. Праз два га ды на 
пля цоў ку прый шлi бу даў нi кi. 
I вось на працягу 12 га доў па лац 
у сты лi анг лiй скай не аго ты кi па-
сту по ва на бы вае свой ра ней шы 
вы гляд. Ле тась там ад кры лi гас-
цi нi цу i ка вяр ню, якiя ка рыс та лi ся 

попы там аж да па чат ку пан дэ мii. 
Ця пер вя дзец ца ад бу доў ван не 
на цэнт раль ным бло ку. Тут за-
ду ма ны шмат функ цы я наль ны 
куль тур ны комп лекс з вы ста вач-
ны мi за ла мi, не вя лi кай му зей най 
экс па зi цы яй, пра сто рай для кан-
фе рэн цый i Баль най за лай.

У Бе лай за ле, яна ж Баль ная, 
па рэд кiх фо та здым ках, што за-
ха ва лi ся, ад но вяць сем фрэ сак. 
Уся ўва га ця пер — унут ра ным 

iн тэр' ерам. Мас та кi па кры ва юць 
па за ло тай з тон кай фоль гi сце-
ны i сто лi. Аздаб лен не па тра буе 
ад майстроў асаб лi вай тон ка-
сцi i ўмен ня — не аб ход на за ха-
ваць стыль эпо хi. Пра ект ство-
ра ны ААТ «Брэст рэс таў ра цыя». 
Гэтая ж ар га нi за цыя вя дзе ра бо ты 
па пра ек це афарм лен ня пар ку. 
Умо ва — мак сi маль на ад па вя-
даюць гiс та рыч на му пра та ты-
пу. Пус лоў скiя ме лi больш чым 
сот ню вi даў рас лiн, пры ве зе ных 
з уся го све ту, у тым лi ку эк за тыч-
ных. Парк хут ка ўпры го жаць лiс-
тоў нi цы, iн шыя хва ё выя дрэ вы, 
якiя ў свой час рас лi ў ва ко лi цах.

Агуль ны кошт рэ стаў ра-
цыi на блi жа ец ца да 27 мiль ё-
наў руб лёў. Сё ле та пла ну ец ца 
асво iць 6,7 мiль ё на з аб лас но-
га i рэс пуб лi кан ска га бюд жэ таў. 
Галоў ны спе цы я лiст упраў-
лен ня куль ту ры Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма Ар цём БРУ-
ХАН па ве да мiў, што пер шую 
чар гу па ла ца пла ну ец ца здаць у 
кан цы гэ та га го да. Для ту рыс таў 
пом нiк ад кры ты з каст рыч нi ка 
2017 го да, ка лi ста ла дзей нi чаць 
му зей ная экс па зi цыя з пя цi за-
лаў. Ну а ле тась, як ужо га ва ры-
ла ся, пры ня лi на вед валь нi каў 
ка вяр ня i гас цi нi ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

НЕ ТОЛЬ КI 
«БА ЗАР»...

Па пя рэд нiя вы нi кi дзяр жаў най пра гра мы 
«Куль ту ра Бе ла ру сi» на 2016—2020 га ды 
аб мяр коў ва лi ў Вi цеб ску.

У пры ват нас цi, ле тась на фi нан са-
ван не ад па вед ных ме ра пры ем стваў 
вы дат ка ва лi ка ля 59,9 мiль ё на бюд жэт-
ных срод каў, а за ча ты ры га ды толь кi з 
бюд жэ ту — 203,2 мiль ё на. Акра мя та го, 
куль ту ру тра ды цый на «пад сiл коў ва юць» 
па за бюд жэт ныя кры нi цы фi нан са ван ня 
i прак тыч на што год па вя лiч ва ец ца до ля 
плат ных па слуг.

Што ж цi ка ва га зроб ле на на поў на чы 
кра i ны?

У вi цеб скiм пом нi ку ар хi тэк ту ры па за-
мi ну ла га ста год дзя ад кры лi адзi ны ў кра i-
не му зей пры ват на га ка лек цы я на ван ня — 
зна хо дзiц ца ён ка ля Лет ня га ам фi тэ ат ра, 
а ў бу дын ку, дзе пра ца ва лi Ша гал, Ма-
ле вiч i iн шыя сла ву тыя мас та кi, з'я вiў ся 
му зей, дзе мож на ад крыць для са бе шмат 
цi ка ва га з гiс то рыi Вi цеб ска га на род на га 
мас тац ка га ву чы лi шча.

У Та ла чы не за вяр шы лi рэ стаў ра цый на-
ад наў лен чыя ра бо ты ў Свя та-Па кроў скiм 
са бо ры, па бу да ва ным у па чат ку XVII ста-
год дзя. Ну а ў «ка лыс цы» бе ла рус кiх га ра-
доў, По лац ку, пра вя лi ра монт у Са фiй скiм 
са бо ры i му зеi бе ла рус ка га кнi га дру ка-
ван ня.

Ва Ушац кiм ра ё не пас ля рэ кан струк цыi 
ад кры лi ме ма ры яль ны комп лекс «Пра-
рыў». Ад ра ман та ва лi ра ён ныя да мы куль-
ту ры i дзi ця чыя шко лы мас тац тваў у Сян-
не, Дуб роў не, Верх ня дзвiн ску, Брас ла ве, 
бiб лi я тэ кi — у Сян не i Верх ня дзвiн ску, 
а ў Дуб роў не — дом ра мёст ваў. У Ар шан-
скiм ра ё не, дзе, як вя до ма, ад бы ва ец ца 
агуль ная «пе ра за груз ка», так са ма зроб ле-
на шмат для та го, каб уста но вы куль ту ры 
ад чу ва лi ся бе лепш.

Як заў сё ды, вя лi кая ўва га ўдзя ля ец ца 
вы ха ван ню та лен таў, бу ду чых вы клад чы-
каў, кi раў нi коў гурт коў. I адо ра ных дзя цей 
на Вi цеб шчы не ня ма ла. На прык лад, лаў-
рэ а та мi прэ мii Вi цеб ска га аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў па пад трым цы та ле на вi тай 
мо ла дзi за ча ты ры га ды ста лi 24 на ву чэн-
цы ка ле джаў i 40 — дзi ця чых школ мас тац-
тваў. Сты пен ды я та мi спе цы яль на га фон-
ду Прэ зi дэн та па пад трым цы та ле на вi тай 
мо ла дзi ста лi 39 на ву чэн цаў. А проз вi шчы 
83 уне се ны ў банк да ных гэ та га фон ду.

У па ся джэн нi ўдзель нi чаў i мi нiстр 
куль ту ры Бе ла ру сi Юрый Бон дар. Ён даў 
вы со кую ацэн ку ка ле гам з Пры дзвiн ня, 
ад зна чыў шы доб ры во пыт Вi цеб ска ў 
пра вя дзен нi маш таб ных куль тур ных ак-
цый, са мая вя до мая з якiх — мiж на род ны 
фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скi ба зар у 
Вi цеб ску». Да рэ чы, у на ступ ным го дзе ён 
прой дзе ўжо трыц ца ты раз. Пад рых тоў ка 
па ча ла ся.

А ўво гу ле, што год у воб лас цi пра во-
дзiц ца больш за 100 ты сяч ма са вых ме-
ра пры ем стваў. У тым лi ку — дзе сяць мiж-
на род ных, тры рэс пуб лi кан скiя, больш за 
со рак аб лас ных фес ты ва ляў i свят.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

БРЭСТ ЧЫ НА

АПОШ НI «ГЕ РОЙ» АПОШ НI «ГЕ РОЙ» 
РА МАН ТЫЗ МУРА МАН ТЫЗ МУ
Ко саў скi па лац з ве жа мi больш за дзе сяць га доў 
ад бу доў ва ец ца з ру iн
На Ко саў скi па лац вар та ад ра зу па гля дзець зда ля. У со неч ны 
дзень ён на гад вае за мак са ста рой каз кi цi з ка ля ро ва га фiль ма 
пра даў нi ну. Асаб лi ва ка лi за дрэ ва мi не вi даць су час ных 
iн ша ма рак — та ды зда ец ца, што вось-вось пад' е дзе ка рэ та, 
i з кон на га экi па жа сту пiць вы тан ча ная пан нач ка, аба вяз ко ва 
ў су пра ва джэн нi га лант на га ка ва ле ра. А як жа iнакш — па лац 
не здар ма на зы ва юць апош няй да нi най ра ман тыз му ў на шым 
краi. З ру iн бы лы па лац Пус лоў скiх уз нi ма ец ца па сту по ва i 
на стой лi ва ця гам дзе ся цi год дзя.

Агуль ны кошт 
рэ стаў ра цыi 

на блi жа ец ца 
да 27 мiль ё наў 
руб лёў. Сё ле та 
пла ну ец ца асво iць 
6,7 мiль ё на з аб лас но га 
i рэс пуб лi кан ска га 
бюд жэ таў.

Iн тэр' ер ад ной з за лаў.
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