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Маленькая прадмова
пра вялікую краіну замкаў
Шаноўныя сябры!
Кніга, якую вы трымаеце ў руках, прысвечаная беларускім
помнікам. Насуперак усім нягодам у нас іх засталося нямала — цікавых і ўнікальных. Кожны з іх дэманструе свой час,
эпоху, людзей, іхныя жаданні, густы, магчымасці. І разуменне
таго, што ты на зямлі жывеш не вечна, але пасля цябе могуць
застацца твае творы. Яны і будуць сведчыць пра тваю краіну,
яе гісторыю і культуру.
Адзін помнік нагадвае пра знанага дойліда, запрошанага
з далёкіх краёў. Іншы — шэдэўр беларускага архітэктара. У
лёсе гэтага замка — галерэя знакамітых дзяржаўных дзеячаў,
вайскаводцаў і простых людзей. Усе яны баранілі Беларусь у
страшэнных войнах.
Прыгледзьцеся да таго абраза ў сціплай вясковай бажніцы. На ім святыя ў тутэйшых строях, што насілі 400 гадоў таму.
Вось старажытны надпіс, дзе нашай моваю напісана, хто і калі
стварыў святыню. А вунь скульптура ў касцёле — яна ўратаваная з іншай бажніцы, знішчанай выбухам. І ўсё, што ад яе
засталося — гэты аскепак…
На замчышчы, пад нагой — цэгла-пальчатка 14 стагоддзя.
А на ёй барозны, сляды пальцаў майстра таго часу. А можа,
гэта твой продак?..
Паданні кажуць, што недзе тут — уваход у сутарэнні, дзе
схаваныя скарбы. А мо пашчасціць менавіта табе?..
Нашыя помнікі — адзін з тых падмуркаў, на якіх і будуецца
ўсведамленне сябе, як чалавека, што ведае свае карані. І яны
даюць моц — жыць і ствараць.
У кожным з іх — свая магія. І я спадзяюся, што гэтая кніга
дапаможа вам пазнаёміцца з імі, а пасля ў вандраваннях па
такой прыгожай, найлепшай у свеце краіне — Беларусі.
Яраш Малішэўскі

Б

рэсцкая вобласць
Камянец
Брэст
Чарнаўчыцы

Брэсцкая крэпасць
Гісторыя месца, дзе знаходзіцца крэпасць — гісторыя тысячагадовага Брэста. На выспах ды берагах Мухаўца і Буга горад заснаваны болей за тысячу гадоў таму. Тут Берасце — адзін з найпрыгажэйшых гарадоў Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), «нашая
Венецыя» — праіснавала да 1830-х гадоў, калі на загад расійскага
цара Мікалая І было разбуранае і перанесенае на ўсход. А на месцы горада паўстала Брэсцкая крэпасць. Падчас Другой сусветнай
вайны, ужо старая фартэцыя, дзякуючы абароне 1939-га і 1941-га
гадоў сталася шырокавядомай у Беларусі і па-за ейнымі межамі.
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Касцёл
Насвяцейшай
Тройцы
Чарнаўчыцы
(Брэсцкі раён)
Будаваўся храм прыканцы 16 стагоддзя, у той час, калі Чарнаўчыцы належалі Мікалаю Крыштофу Радзівілу Сіротку. А дойлідам
стаўся вядомы майстра Бернардоні. Спалучэнне готыкі і рэнесансу — архітэктурных стыляў, што змянялі тады адзін аднаго, рысы
абарончага дойлідства робяць храм унікальным. А ўнутры — варта
толькі ўзняць галаву, і на скляпеннях пабачыш казачны ляпны малюнак. Асобна ад бажніцы пастаўленая чатырохпавярховая званіца,
якая нагадвае замкавую вежу. Апрача розных цікавостак, у касцёле ёсць арнат — літургічнае адзенне святара — пашыты некалі са
знакамітага слуцкага пояса.

Камянецкая вежа
Знакамітая вежа — найстарэйшы помнік
сярод абарончых у нашай краіне, бо захаваўся і не змяніўся ажно з 13 стагоддзя. А тыя
стагоддзі нярэдка былі такімі, што не пакідалі
ад самога Камянца каменя на камені. А вежа
стаяла. Муры гэтага пяціпавярховага 30-метровага круглага слупа праразаюць разнастайныя байніцы, якія часцяком даводзілася
выкарыстоўваць абаронцам. Пра гэта можна
даведацца ў музеі, што знаходзіцца ў вежы
і прысвечаны ейнай насычанай гісторыі. А
ўзняўшыся ўгару, пабачыш і Белавежскую
пушчу…
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Ружаны

Высокае

Касцёл
Найсвяцейшай
Тройцы
Ружаны

(Пружанскі раён)
Высокую вежу касцёла відаць адусюль. Дату збудавання храма — 1617 год,
можна прачытаць проста над уваходам.
Тады фундатарам гэтай святыні стаўся
Леў Сапега. Апошнюю буйную перабудову здзейсніў у 18 стагоддзі дойлід Ян Самуэль Бекер. Тут ёсць на што паглядзець.
Галоўны алтар, упрыгожаны скульптурамі
і гербам Сапегаў, старажытныя арганы — адныя з найстарэйшых у Беларусі.
А чаго вартыя колішнія ўваходныя дзверы! Яшчэ ў 17 стагоддзі майстра выразаў
на іх словы малітвы.
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Ружанскі палац
(Пружанскі раён)

Велічны комплекс нездарма называлі «нашым Версалем». І задумляўся ён, і будаваўся болей за 400 гадоў таму з разлікам на тое, каб уразіць кожнага, бо належаў самім Сапегам. Пасля пазнейшых перабудоваў
папярэднія замкавыя рысы саступалі месца палацавым і новым стылям — урачыстаму барока і строгаму
класіцызму. І звонку і ўнутры — усё
ўражвала раскошай. Тут сустракалі
нават каралёў. Пасля заняпаду і разбурэнняў комплекс спакваля
адраджаецца, маючы ўсе шанцы стацца адным з найвыбітнейшых
турыстычных аб’ектаў Беларусі.

Высокаўскі
замак

(Камянецкі раён)
Тут, у Высокім, якое тады
належала Сапегам, замак
з’явіўся ў палове 17 стагоддзя. На беразе ракі Пульвы
насыпалі высокія земляныя
валы з бастыёнамі. З дапамогаю грэблі фартэцыя апынулася на штучнай выспе — з усіх бакоў
яе была вада. У замак траплялі праз уздымны мост. А далей — магутная двухпавярховая мураваная брама, схаваная ў тоўшчы самога
вала. Пасля разбурэнняў на пачатку 19 стагоддзя тут будуецца палацавы комплекс Патоцкіх, які і сёння атачаюць даўнія валы і равы.

7

Касцёл
Найсвяцейшай
Тройцы
Воўчын

(Камянецкі раён)
Вытанчаныя прапорцыі, ляпніну, скульптуры Траецкага касцёла — кожны запомніць
надоўга. Касцёл будаваўся ў 18 стагоддзі
як частка шыкоўнага палацавага комплексу Панятоўскіх. Таго рода, з якога паходзіў
апошні кароль польскі і вялікі князь літоўскі —
Станіслаў Аўгуст. Менавіта ў Воўчыне ён
нарадзіўся ў 1733 годзе. У сутарэннях касцёла і былі пахаваныя каралеўскія парэшткі. Рэстаўрацыя бажніцы ў наш
час вярнула да жыцця цудоўны помнік барока — пышнага, складанага,
кантраснага стылю, які прыйшоў да нас з Італіі.

Касцёл
Найсвяцейшай
Тройцы
Ішкалдзь

(Баранавіцкі раён)
Гэты храм — унікальны прыклад нашага гатычнага дойлідства, які
захаваўся амаль у першапачатковым выглядзе. Узведзены ў другой палове
15 стагоддзя, ён — адзін з першых мураваных касцёлаў Беларусі. За сваё
доўгае жыццё, як многія беларускія святыні, паспеў пабываць і каталіцкай,
і пратэстанцкай бажніцай, і праваслаўнай царквою, і зноўку стацца касцёлам. Дзівосная гісторыя Беларусі напоўніцу адлюстравалася ў ягоным
лёсе. Як і на касцёльным вітражы, дзе кабеты кладуцца пад машыну, каб
уратаваць храм. Гэтак было…
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