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П'Е ДЭС ТАЛ 
ДЛЯ 
ГЕНЕРАЛА
У Шчу чы не 
пра цяг ну ты пры ём 
эс кiз ных пра ек таў 
пом нi ка Шар лю 
дэ Го лю
Па куль па да дзе на ка ля 20 за яў на ўдзел 
у кон кур се. Мер ка ва ла ся, што пры ём 
за вер шыц ца 8 жнiў ня, але пры маць 
за яў кi вы ра шы лi да 1 ве рас ня. На дум ку 
ар га нi за та раў, гэ та дасць маг чы масць 
пры цяг нуць яшчэ больш твор цаў.

Iдэя ўве ка ве-
чыць iмя сла ву та га 
фран цуз ска га ге-
не ра ла i прэ зi дэн-
та Фран цыi ўзнiк-
ла не вы пад ко ва. 
Як ака за ла ся, у 
лё се Шар ля дэ Го-
ля ёсць i бе ла рус кi 
след. Зной дзе ны 
да ку мен ты, якiя 
свед чаць пра тое, 
што бу ду чы фран-
цуз скi прэ зi дэнт 
пад час Пер шай 
су свет най вай ны з 
лi пе ня да ве рас ня 

1916 го да зна хо дзiў ся ў ня мец кiм ла ге ры для 
ва ен на па лон ных у Шчу чы не.

Гэ ты факт стаў вя до мы з лiс та ад на го з 
фран цуз скiх афi цэ раў, якi так са ма зна хо дзiў-
ся ся род па лон ных. У ад ным са сва iх пiсь маў 
на ра дзi му ён указ вае, што iх, 37 фран цуз скiх 
афi цэ раў, пры вез лi ў Шчу чын па мiж Грод-
нам i Лi дай i ўтрым лi ва юць на дру гiм па вер се 
двух па вяр хо ва га цаг ля на га до ма.

Праў да, ней кi час лi чы ла ся, што га вор ка 
iдзе пра поль скi Шчу чын, але больш пад ра-
бяз нае вы ву чэн не аб ста вiн пры вя ло да след-
чы каў у Бе ла русь. Бы ло, на прык лад, вя до ма, 
што ў бу дын ку, дзе тры ма лi па лон ных, зна-
хо дзi ла ся вы твор часць драў нi ны, а ў га ды 
Пер шай су свет най тут як раз пра ца ва ла пi ла-
ра ма кня зёў Друц кiх-Лю бец кiх. Указ ва ла ся 
так са ма на тое, што ў бу дын ку 13 вок наў. Гэ та 
так са ма ня цяж ка бы ло пра ве рыць, бо бу-
 ды нак за ха ваў ся, за раз у iм зна хо дзiц ца адзiн 
з цэ хаў за во да «Аў та про вад». Вок наў там 
са праў ды 13.

Фран цуз ская дып ла ма тыч ная дэ ле га цыя 
не раз на вед ва ла Шчу чын з мэ тай уве ка ве-
чыць па мяць свай го сла ву та га су ай чын нi ка. 
Мяс цо выя ўла ды iдэю пад тры ма лi. Ра шэн нем 
Шчу чын ска га рай вы кан ка ма быў аб' яў ле ны 
ад кры ты кон курс эс кiз ных пра ек таў бу ду ча га 
пом нi ка. Ня даў на тэр мiн па да чы за явак па-
доў жы лi да 1 ве рас ня. Як па ве да мi ла на мес-
 нiк стар шы нi Шчу чын ска га рай вы кан ка-
ма Але на ПА СЮ ТА, ужо за явi ла ся 18 кан-
кур сан таў — як твор чых ка лек ты ваў, так i 
асоб ных аў та раў. Маг чы ма, пе ра мож ца 
пра ек та вы зна чыц ца 11 ве рас ня.

Што да ты чыц ца са мо га пом нi ка, дык тут 
ня ма ней кiх аб ме жа ван няў. Па сло вах Але ны 
Па сю ты, гэ та мо жа быць лю бая кам па зi цыя, 
на ват у поў ны рост (спяр ша мер ка ва ла ся, 
што бу дзе прос та бюст). Га лоў нае па тра ба-
ван не — ад люст ра ваць тую эпо ху, ка лi бу ду-
чы ге не рал быў яшчэ ма ла ды, да па са ваць яго 
воб раз да та го мес ца, дзе бу дзе ўста ноў ле ны 
ма ну мент цi на ват ар хi тэк тур ны ан самбль. Не 
вы зна ча ны i тэр мi ны ўста ноў кi пом нi ка. Вя-
до ма, што сё ле та 130-я га да вi на з дня на ра-
джэн ня фран цуз ска га па лi тыч на га дзея ча.

Мяс цо выя ўла ды спа дзя юц ца, што шчу-
чын скi след ге не ра ла ста не яшчэ ад ной цi-
ка вай ад мет нас цю бяз вi за вай зо ны. Пра ект 
так са ма мо жа стаць па чат кам маш таб най 
ра бо ты па на ладж ван нi як куль тур ных, так i 
эка на мiч ных су вя зяў.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.

А
гляд бу дзе да ступ ны 
для на вед валь нi каў 
у кан цы го да. 

На ця пе раш нi час ад ноў ле на 
тра цi на гiс та рыч на га аб' ек та. 
Уз ве дзе ны ве жы, а па мiж 
iмi — кра пас ная сця на з 
га ле рэ яй. Ад бу да ва на 
не каль кi аб' ек таў, якiя бы лi 
тут у ста ра жыт на сцi, у тым 
лi ку ка мя нi ца i мер ная ха та. 
За раз рых ту ец ца му зей ная 
экс па зi цыя па гiс то рыi зам ка, 
а так са ма ства ра юц ца 
iн тэр' еры, якiя ад па вя да юць 
за мку Стэ фа на Ба то рыя.

Ак цэнт на ту рызм
Не аб ход насць рэ кан струк-

цыi зам ка пра дык та ва на не-
каль кi мi пры чы на мi. Як рас-
тлу ма чы ла на чаль нiк упраў-
лен ня куль ту ры Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Але на Клi мо-
вiч, за не па ко е насць вы клi каў 
стан зам ка. Дай шло да та го, 
што ў па мяш кан нях фон даў 
i ка бi не тах на ву ко вых су пра-
 цоў нi каў з'я вi лi ся шчы лi ны. 
I хоць на пер шым па вер се сце-
 ны са праў ды тоў стыя i ма гут-
ныя, але ася да ла пад ло га ў 
ад дзе ле пры ро ды. Та кi ава-
рый ны стан не спры яў i раз-
вiц цю экс па зi цыi му зея, якая, 
да рэ чы, не ад наў ля ла ся га доў 
трыц цаць, бо ча ка лi па чат ку 
рэ кан струк цыi. Каб вы вес цi 
за мак з за стою i за ха ваць 
яго для на шчад каў, па трэб-
ны бы лi дзейс ныя ме ры.

— I ка лi мы ка жам, што ад-
ной з пры чын бы ла не аб ход-
насць за ха ваць аб' ект з улi кам 
яго фак тыч на га ста ну, то дру-
гой пры чы най, i гэ та так са ма 
важ на, з'яў ля ец ца раз вiц цё 
ту рыз му i па зi цы я на ван не го-
ра да як ка ра леў ска га. А за мкi 
ў Грод не як раз i з'яў ля юц ца 
та кi мi аб' ек та мi. Ста ры за мак 
заў сё ды лi чыў ся са мым па-
пу ляр ным аб' ек там як ся род 
бе ла рус кiх, так i ся род за меж-
ных ту рыс таў, — пад крэс лi ла 
Але на Клi мо вiч.

Са праў ды, гэ та адзi ная ка-
ра леў ская рэ зi дэн цыя ў Бе ла-
ру сi, якая дай шла да на шых 
дзён. А па коль кi аб' ект звя за-
ны з гiс то ры яй Лiт вы i Поль-
шчы, цi ка васць да яго з бо ку 
за меж ных су се дзяў вя лi кая. Як 
вя до ма, у Ста рым за мку пра-
хо дзi лi пер шыя сой мы Рэ чы 
Па спа лi тай. Паз ней для гэ тых 
мэт бы лi па бу да ва ны Но вы 
за мак i мост, якi злу чае яго са 
ста рым. Гэ ты мост, да рэ чы, — 
са мы ста ра жыт ны на тэ ры то-
рыi Бе ла ру сi. Вя до ма, та кое 
зна ка вае мес ца, дзе вяр шыў ся 
лёс усёй Еў ро пы, не мо жа не 
цi ка вiць. Та му ста я ла за да ча 
за ха ваць аб' ект i вы ка рыс таць 
яго ту рыс тыч ны па тэн цы ял.

...I ад на вiў ся 
Ста ры за мак

Рэ кан струк цыя Ста ро га 
зам ка ў Грод не па ча ла ся ў 
2017 го дзе. Пас ля та го як спе-
цы я лiс ты аца нi лi стан аб' ек та, 
спра ва, на рэш це, зру шы ла ся
з мёрт ва га пунк та. Пра ект 

па чаў на бы ваць кан чат ко вы вы-
гляд, а сам за мак — мя няц ца.

Сён ня за вяр ша ец ца пер шая 
чар га бу даў нiц тва. Гэ та пры-
блiз на тра цi на ўсiх ра бот — ад 
бра мы да но вай ве жы. Уз ве-
дзе ны асноў ныя бу дын кi — 
дзве ве жы з га ле рэ яй па мiж 
iмi, ад ноў ле на му ра ва ная 
сця на, ад якой тут за ха ва лi ся
ру i ны. Па бу да ва ны не каль кi 
аб' ек таў, што iс на ва лi 
ў ХVI ста год дзi. На ве жах уста-
ноў ле ны ку пал i флю ге ры. 
I хоць зроб ле на толь кi част ка 
ра бо ты, аб' ект не ве ра год на 
змя нiў ся. Цi, пра вiль ней ска-
заць, знач на на блi зiў ся да вы-
гля ду ка ра леў ска га зам ка эпо хi 
Стэ фа на Ба то рыя. У 1580-х га-
дах гас па дар ства рыў тут сваю 
рэ зi дэн цыю, пе ра тва рыў шы 
бы лыя ру i ны ў пры го жы па-
лац. Праў да, да на шых ча соў 
за мак дай шоў у вы гля дзе шэ-
рых бу дын каў, але ця пер зноў 
на бы вае бы лую ве лiч.

Па сло вах Але ны Клi мо вiч, 
га тоў насць пер шай чар гi скла-
дае 90 %. З па чат ку рэ кан-
струк цыi асвое на 16 мiль ё наў 
руб лёў, вы дат ка ва ных дзяр жа-
вай. Част ка срод каў на кi ра ва-
на на не аб ход ную iн жы нер ную 
iнф ра струк ту ру — пад стан цыю i 
цеп ла сет кi. Вя дуц ца ра бо ты па 
вы ра бе i ман та жы дэ ка ра тыў-
ных эле мен таў, доб ра ўпа рад-
ку ец ца ўнут ра ны дво рык. Пер-
шую чар гу пла ну ец ца здаць да 
кан ца го да.

Су раз моў нi ца пад крэс лi ла, 
што рэ кан струк цыя вя дзец ца 
пад на гля дам са мiх пра ек тан-
таў i на ву ко вых су пра цоў нi-
каў. Мно гiя ра бо ты вы кон вае 
«Бел рэ стаў ра цыя» — адзi нае 
ў кра i не спе цы я лi за ва нае 
прад пры ем ства па рэ стаў ра-
цый на-ад наў лен чых ра бо тах. 
У пры ват нас цi, рэ стаў ра та ры 
вы ка на лi ўсе ра бо ты па вы -
ра бе вок наў i дзвя рэй. Яны ж 
бу дуць уз наў ляць ка мi ны 
i пе чы, якiя бы лi ў за мку, а 
так са ма — вiт ра жы. У ра бо тах 
ак тыў на ўдзель нi чае i гра мад-
скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi 
са юз мас та коў». У сты лi сгра-
фi та на ве жы Ста ро га зам ка 
з'я вi лi ся про фiль ныя парт рэ ты 
ў ме даль ё нах, гры фо ны i рас-
лiн ны ар на мент. Па пе ры мет-
ры раз ме шча на 12 парт рэ таў 
рым скiх iм пе ра та раў i ка ра ля 
Стэ фа на Ба то рыя.

Та ям нi цы 
Зам ка вай га ры

Тэ ры то рыя зам ка зай мае 
ўсю пло шчу вы со ка га ўзгор ка.

 

Ад сюль па чаў ся го рад
у ХI ста год дзi, ка лi бы ла 
ўзве дзе на пер шая аба рон чая 
драў ля ная крэ пасць. Праз 
два ста год дзi вя лi кi князь Вi-
таўт па бу да ваў тут ка мен ны 
га тыч ны за мак з пяц цю ве жа-
мi i зра бiў яго сва ёй рэ зi дэн-
цы яй. Да рэ чы, гэ тая па бу до ва 
вi даць на вя до май гра вю ры 
Цюн та ХVI ста год дзя.

Паз ней, пад час праў лен-
ня Стэ фа на Ба то рыя, за мак 
на быў ве лiч ныя рэ не сан сныя 
ры сы. Усе эпо хi так цi iнакш 
дай шлi да на шых ча соў. 
Штось цi та i ла ся пад су час най 
тын коў кай, штось цi за хоў ва-
ла ся ў не трах га ры i бы ло вы-
цяг ну та пад час рас ко пак.

Ме на вi та пры ар хеа ла гiч-
ных ра бо тах яшчэ ў 30-я га ды 
мi ну ла га ста год дзя бы лi зной-
дзе ны рэшт кi Нiж няй царк вы 
i кня жац ка га це ра ма ХII ста-
год дзя. А сё ле та ўда ло ся рас-
ка паць му ры зам ка Вi таў та, 
якiя да ту юц ца ХIV ста год дзем. 
З гэ та га пе ры я ду ся рэд ня веч-
ча дай шлi рэшт кi Верх няй 
царк вы. За тым — ХVI ста год-
дзе. Зной дзе на част ка тын-
коў кi та га час на га зам ка Стэ-
фа на Ба то рыя. Вось коль кi 

гiс та рыч ных плас тоў бы ло 
сха ва на на не вя лi кай тэ ры то-
рыi! Усе гэ тыя ўчаст кi бу дуць 
экс па на вац ца.

А што з iн тэр' ерам?
Ця пер гiс то ры ка-ар хеа ла-

гiч ны му зей рых туе му зей ную 
экс па зi цыю па пя цi тэ мах. Ся-
род iх — i гiс то рыя Зам ка вай 
га ры, i ба раць ба з кры жа нос-
ца мi, i Лi вон ская вай на. Асоб-
ная тэ ма бу дзе пры све ча на 
Стэ фа ну Ба то рыю — ка ра лю 
Рэ чы Па спа лi тай. Да рэ чы, 
свае апош нiя днi ён пра вёў 
ме на вi та ў Ста рым за мку ў 
Грод не.

Што скла дзе экс па зi цыю? 
Без умоў на, у пер шую чар гу 
тыя рэ чы, якiя бы лi зной дзе-
ны на тэ ры то рыi зам ка пад-

час ар хеа ла гiч ных рас ко пак. 
Гэ та ўнi каль ныя прад ме ты, 
якiя ад но сяц ца да ча соў уз-
нiк нен ня го ра да i мо гуць 
быць улас нас цю кня жац кай 
ды нас тыi. Тут i рэшт кi адзен-
ня, абут ку, i шах мат ныя фi гу-
ры i част кi шах мат най дош-
кi, ад не се ныя на ву коў ца мi 
да ХII ста год дзя. Ня ма ла 
прад ме таў по бы ту тых ча соў — 
жа но чыя ўпры га жэн нi, рэшт кi 
по су ду з бя рос ты. Для дэ ман-
стра цыi адзен ня тых даў нiх 
ча соў бу дуць зроб ле ны ма-
не ке ны. Неш та ёсць у фон дах 
му зея, ас тат няе бу дзе вы раб-
ляц ца. Ва ўся кiм вы пад ку, спе-
цы я лiс ты гэ ты ас пект пра ду ма-
лi i ства ры лi лiч ба вую вер сiю 
раз мя шчэн ня экс па на таў.

— Ка лi ўсё бу дзе iс цi па пла-
не i не ўзнiк не ней кiх аб' ек-
тыў ных пе ра шкод, экс па зi цыя 
ад кры ец ца ў кан цы го да, — 
рас тлу ма чы ла су раз моў нi-
ца. — Гэ та да зво лiць аб' ек ту 
жыць і пры маць на вед валь нi-
каў. Бо iн та рэс да зам ка вя лi кi 
не толь кi ў бе ла ру саў, але i ў 
за меж нi каў, якiя па кры се па-
чы на юць вяр тац ца ў Грод на.

Ужо вы зна ча ны ча ты ры 
па мяш кан нi, якiя атры ма юць 
iн тэр' еры ў сты лi ХVI ста год-
дзя. Гэ та кап лi ца, ка ра леў ская 
лаз ня, але баст ра вая за ла i па-
кой чы ноў нi ка. Ра бо ты па iн-
тэр' ерах, маг чы ма, зой муць 
2-3 га ды.

I хоць аб лiч ча зам ка знач на 
змя нi ла ся, га лоў ныя ра бо ты 
яшчэ на пе ра дзе, у тым лi ку i 
рэ кан струк цыя не па срэд на 
са мо га бу дын ка. На сён няш-
нi дзень зроб ле ны пе рад-
пра ект ныя ра бо ты, а так са ма 
за ндаж ны ана лiз клад кi, якi 
свед чыць пра не ад на ра зо-

вую пе ра бу до ву зам ка. Ра бо-
ты вя дзе iн сты тут «Грод наг ра-
ма дзянп ра ект». Кан чат ко вы 
пра ект бу дзе зроб ле ны пас-
ля ар хеа ла гiч ных да сле да-
ван няў. Рас коп кi да зво ляць 
вы ра шыць мно гiя спрэч ныя 
пы тан нi, у тым лi ку i на конт 
зна хо джан ня цэнт раль на га 
ўва хо да.

Да рэ чы, пла ну ец ца да сле-
да ваць не толь кi тэ ры то рыю 
зам ка, але i мяс цi ны па-за iм. 
Маг чы ма, i тут удас ца рас ка-
паць што-не будзь унi каль нае, 
як гэ та бы ло пад час па пя рэд-
нiх ра бот. Бо хто ве дае, што 
яшчэ то iць у са бе гэ тае ста ра-
жыт нае па се лi шча...

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.
Фо та аў та ра.

ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА

РЭ КАН СТРУК ЦЫЯ 
ПА-КА РА ЛЕЎ СКУ

Якой ста не iн тэр' ер ная i му зей ная экс па зi цыя адзi на га ў Бе ла ру сi 
ка ра леў ска га зам ка ў Грод не, дзе за раз iдзе маш таб ная рэ кан струк цыя
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