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УВОДЗІНЫ 

 

Свой выступ мне хацелася б пачаць з слоў знакамітага беларускага 

пісьменніка Віктара Анатолевіча Шніпа: 

Я зноў пра Храмы, сум, любоў і пра крыжы, 

Пра сцежкі, валуны, князёў і пра магілы… 

А вы мне кажаце: “Пра гэта болей не пішы!” 

Як не пісаць, калі ўсё гэта край мой мілы?! 

Нельга не згадзіцца з Віктарам Шніпам, бо сапраўды на нашай 

Гродзеншчыне захавалася шмат унікальных помнікаў археалогіі, архітэктуры і 

культуры, якія займаюць значнае месца ў культурнай спадчыне Беларусі. 

Найбольш вядомыя з іх:  Барысаглебская  (Каложская) царква, Фарны касцёл, 

стары і новы замкі ў Гродне, руіны замка ў Навагрудку, Мірскі замак, цэрквы 

абарончага тыпу ў Мураванцы і Сынкавічах, Гальшанскі замак. У нашым 

даследаванні размова менавіта будзе ісці пра Барысаглебскую (Каложскую) 

царкву, Навагрудскі, Мірскі і Гальшанскі замкі. 

Культурна-гістарычныя помнікі Гродзенскай вобласці вельмі часта 

вылучаюцца мастацкай вартасцю і ў самой мастацкай літаратуры. Узор такога 

выяўлення знаходзім ў творчасці У. Караткевіча, вядомага пісьменніка, глыбока 

дасведчанага як у нацыянальнай культуры, так і у сусветнай. Найбольшае 

майстэрства пісьменніка выявілася ў творах, дзе погляд паэта спыняецца на 

знакамітых беларускіх помніках і іншых культурных аб’ектах (“Каложа” і 

інш.).  

Аднак як літаратуразнаўчая праблема гэты напрамак практычна не 

разглядаўся. На жаль,не выяўлена і асобных навуковых даследаванняў у 

названым рэчышчы.  

 Зварот  да канкрэтных твораў беларускіх аўтараў дае магчымасць бачыць 

дастаткова розныя ракурсы мастацкага адлюстравання помнікаў архітэктуры і 

разнастайнасць іх выяўлення. 
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Мэта работы: даследаваць мастацкую адметнасць выяўлення 

нацыянальных архітэктурных помнікаў,якія апаэтызаваны ў творах літаратуры. 

Для дасягнення дадзенай мэты былі пастаўлены наступныя задачы: 

вывучыць літаратуразнаўчую і навукова-папулярную літаратуру па 

названай праблеме; 

паказаць адметнасць выяўлення і мастацкую функцыю вобразаў храмаў- 

святыняў Гродзенскай вобласці ў творах літаратуры; 

ахарактарызаваць своеадметнасць мастацкага бачання і выяўлення 

замкавых збудаванняў Гродзеншчыны ў мастацкай літаратуры. 

Аб’екатам даследавання дадзенай работы выступаюць літаратурныя  

творы, дзе знайшлі сваё мастацкае адлюстраванне помнікі архітэктуры 

Гродзеншчыны. 

Прадметам даследавання  з’яўляецца адметны характар выяўлення і 

мастацкая функцыя знакамітых архітэктурных  збудаванняў Гродзенскай  

вобласці. 

Крыніцай інфармацыі для даследавання сталі энцыклапедыі “Города, 

местечки и замки Великого княжества Литовского”, інтэрнэт-партал 

“Вікіпедыя”, творы мастацкай літаратуры розных жанраў. 

Практычная значнасць работы: матарыял даследавання  будзе 

прыдатны настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, вучням, а таксама тым, 

хто цікавіцца гісторыяй і культурай роднага краю. Матэрыял можна 

выкарыстаць пры правядзенні факультатыва па мове ці літаратуры, а таксама ў 

пазакласнай рабоце (літаратурная гасцёўня, свята і інш). 
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МАСТАЦКАЕ ВЫЯЎЛЕННЕ ВОБРАЗУ ХРАМА-СВЯТЫНІ, ЗАМКАВЫХ 

ЗБУДАВАННЯЎ ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў ТВОРАХ БЕЛАРУСКІХ 

АЎТАРАЎ 

 

Мястэчкі нашай Гродзенскай вобласці немагчыма ўявіць сабе без храма – 

каталіцкага ці праваслаўнага,а часцей і таго і другога разам. Купалы і шпілі 

храмаўузвышаліся па-над местачковай забудовай, былі добрымі арыенцірамі 

для падарожных. У кожным горадзеёсць хрысціянскія помнікі, якія вызначаюць 

аблічча месца і з цягам стагоддзяў становяцца яго пашпартам. 

У гістарычным цэнтры горада Гродна захаваўся ўнікальны помнік: 

Барысаглебская (Каложская) царква XII стагоддзя. Амаль за тысячу год свайго 

існавання яна заслужыла звацца цудам не толькі нашага горада, але і 

краінынаогул. 

Для многіх пісьменнікаў гродзенская Каложа стала ўлюбёным паэтычным 

вобразам. Уладзімір Караткевіч у сваім вершы “Каложа” паказвае еднасць 

Каложы з гродзенскай зямлёй, з душой чалавека: 

І ў няпэўным хвілінным блакіце, 

Уся адзіная, уся са святла, 

З небам, з Нёманам, з зямлёю злітая, 

З сэрцам нашым – Каложа ўзрасла 

Дарэчы, гэты верш У. Караткевіч прысвячае Дануце Бічэль-Загнетавай, 

якая ў сваёй творчасці не абышла ўвагай цудоўны помнік архітэктуры 

гродзенскай зямлі. 

Цудны Каложы снапок: 

Кветка і Крыж, 

Цуд гэты звыш, 

Цуд гэты вытварыў Бог, 

Так чалавек бы не змог…[4] 

Д. Бічэль сваімі радкамі сцвярджае непаўторнасць Каложскай царквы, яе 

велічнасць і свяшчэнннасць. 
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Яшчэ адна беларуская паэтэса Ангеліна Дабравольская стварыла нізку 

“Каложа”, якая складаецца з 6 вершаў. Праз вершы аўтарка паказала сваю 

цесную сувязь з храмам. А. Дабравольская ўпэўнена сцвярджае, што імкнуцца 

“Да нябёс, да святла –Чалавечае наканаванне”. 

Сярод празаічных твораў, у якіх апета Каложа, вылучаецца раман У. 

Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. 

“Трохі пазней сябры спусціліся ніжэй Каложскай царквы, да Нёмана. 

Шырокі, імкліва-прыгожы, празрысты, ён ляцеў, як страла. Праменні сонца 

гулялі на плыні, на купалах Каложы, на свінцовых, пазалочаных рамах у яе 

вокнах, на аліўкава-зялёных, карычневых, вясёлкавых крыжах з майалікі, на 

дахах і крыжах Барысаглебскага манастыра” [5, c. 23]. 

Па прызнанні аўтарытэтных знаўцаў, важнай адзнакай архітэктуры 

Беларусі з’яўляюцца старажытныя замкі і крэпасці. 

Адным з самых старажытных помнікаў нашай зямлі з’яўляецца 

Навагрудскі замак. Гэта знакавы аб’ект беларускай гісторыі і архітэктуры. 

Пабудаваны ў XIV—XVI стагоддзях, ён быў адным з самых магутных на 

беларускіх землях. У яго сценах праходзілі дзяржаўныя соймы, сустрэчы 

каралёў і паслоў. Сёння руіны замка – папулярны турыстычны аб’ект, а таксама 

паэтычны аб’ект многіх твораў беларускіх і замежных пісьменнікаў. 

 Так, напрыклад, у нарысе Караткевіча мы бачым дакладную абмалёўку 

Навагрудскага гарадзішча:“Яшчэ здалёк відаць Навагрудскае гарадзішча, а на 

ім два “зубы” абгрызеныя часам вежы. Чорныя, злёгку ўчырвонае, як 

прыпаленычыгун, высяццаяны над горадам. 

Вежымоцнапашкоджаныстагоддзямі. А іх мінула ўжо сем. І ўсё адно 

здзіўляюць фрагменты жылой вежы. Калі залезці наверх, вядома, з вяроўкамі і 

рызыкай – відаць на многія кіламетры вакол.” [7, c. 484-485]. 

Таксама ўспаміны пра Навагрудскі замак сустракаем і ў творчасці 

польскага пісьменніка Яна Чачота (балада “Свіцязь”).  

Было гэта ў горадзе слаўным Міндоўга – 

Вякоў найдалёкіх здарэнне: 
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На Замкавай ціхай гары колісь доўга  

Я слухаў сцен даўніх каменне. 

Дзе вежы вякі тут збіраюць на веча – 

Паслухаць іх спыніцца кожны. 

Руіны царквы ажываюць штовечр – 

Ад зданняў трасецца набожны[8]. 

Своеасаблівае апісанне замка мы знаходзі у паэме “Гражына” польскага 

пісьменніка з беларускімі каранямі Адама Міцкевіча. Пісьменнік раскрывае 

прыгажосць начнога замка, які 

З гары высокай замак Навагрудка, 

Ад месяца прыняўшы пазалоту, 

Праз насыпы і рова развароты 

Адкідваў ценю слуп, руды і гнуткі, 

Глыбока ўніз туды, адкуль з цясніны 

Вада ўздыхала з-пад глыбокай ціны [9]. 

Замак у інтэрпрытацыі Адама Міцкевіча ажывае, набывае рысы волата-

заступніка. Архітэктурнае апісанне арганічна ўваходзіць у пейзажнае, 

ствараючы адчуванне адзінства прыроднага і чалавечага быцця. 

Мірскі замак – адназ важнейшых славутых турыстычных мясцін 

Гродзенскай вобласці, выдатнае абарончае збудаванне XVI стагоддзя, занесенае 

ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА [10]. 

      Багацце і разнастайнасць архітэктурных дэталяў Мірскага замка, яго 

маляўнічасць, у яшчэ большай ступені ўзмацніліся каляровым афармленннем. 

      Можна захапляцца майстэрствам У. Караткевіча ў апісанні замка: 

“Маленькі Мір, такі маленькі, што замак XVI ст., крывава-белы, з вежамі, як 

скалы, здаецца большы за яго, асабліва калі падвойваецца ў вадзе става. Адзін з 

самых гожых замкаў, якія мне даводзілася бачыць”[7, c 489].  

Уладзімір Караткевіч удала падбірае эпітэт “крывава-белы”, і нам 

здаецца, што крывавы не столькі таму, што гэта чырвоны колер, колькі таму, 
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што першапачаткова Мірскі замак ствараўся ў якасці абарончага збудавання. 

Ды і нямала крыві “бачыў” Мір. 

      Эдуард Акулін у вершы “Мір” указвае на гісторыю існавання замка [11]. 

Гальшанскі замак таксама стаўся архітэктурным цудам. У замку ў 1440 

годзе “Вялікія Паны” абралі новага караля вялікага князя – Казіміра IV, 

Ягелончыка [13]. Гэты ж замак зрабіў знакамітым на ўвесь свет Уладзімір 

Караткевіч. Пісьменнік цудоўна перадаў міфічную атмасферу, якой поўнілася 

мястэчка, а таксама змог намаляваць дакладную выяву замка, не адступаючы ад 

рэальных фактаў.     Караткевіч закранае такое пытанне, як захаванне помнікаў 

архітэктуры і ўвогуле духоўнай і матэрыяльнай культуры беларускага народа. 

У дэтэктыве “Чорны замак Альшанскі”пісьменнік стварыў дасканалыя малюнкі 

мінуўшчыны: 

“Замак. І які пагрозны, пачварны замак! І гэта было так, таму што я 

ўбачыў проста перад сабой цёмную і дужа нізкую арку брамы.І гэта была 

брама-праём, брама-тунель, брама-ўваход у пячору страшнага гіганта-волата 

са злоснай казкі.Нават з нейкім трымценнем набліжаўся я да гэтай 

пашчы”.Падобнае апісанне Гальшанскага замка сустракаем у вершы Уладзіміра 

Караткевіча “Чорны замак Альшанскі” [15, c.67]. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Беларуская літаратура на сённяшні дзень накапіла дастаткова багаты 

вопыт у паказе мінулых падзей нацыянальнай гісторыі, а на іх фоне і вядомых 

архітэктурных помнікаў. 

      Пры даследаванні дадзенай тэмы мы прааналізавалі наступныя 

культурна-гістарычныя помнікі Гродзеншчыны: Барысаглебская (Каложская) 

царква, Мірскі і Гальшанскі замкі, якіям знайшлі адлюстраванне ў 12 творах 

мастацкай літаратуры розных жанраў: легенда, вершы, балада, апавяданні, 

аповесці, раманы, нарыс. Пісьменнікі ў творах не толькі апявалі гэтыя цуды, 

але і адлюстроўвалі рэчаіснасць, з дакладнасцю апісвалі выгляд помнікаў. 

З прыведзенага назірання мы прыйшлі да наступных высноў: 

апісанне архітэктурных помнікаў Гродзеншчыны яркае, змястоўнае, 

дакладнае. Для выяўлення адметнасці помнікаў пісьменнікі выкарысталі 

эпітэты, метафары, параўнанні, фразеалагізмы, перыфразы і інш. Мастацкія 

сродкі, якія выкарысталі пісьменнікі пры абмалёўцы цудаў Беларусі, служаць 

для стварэння рэальнай карціны пры апісанні; 

у адлюстраванні гістарычных помнікаў Гродзеншчыны пераважаюць 

празаічныя варыянты; 

найчасцей да духоўнай і культурнай спадчыны ў сваіх творах звяртаўся 

У.Караткевіч. Сваёй мастацкай адметнасцю асабліва вылучаюцца раман 

“Чорны замак Альшанскі”, нарыс “Зямля пад белымі крыламі”; 

апісанне архітэктурных помнікаў выконвае эстэтычную і каштоўнастную 

функцыі – гэта спосаб давесці знакавасць помніка ў культуры беларускага 

народа.  

Спадзяёмся, што Гродзеншчына будзе працягваць радаваць і здзіўляць 

нас сваімі помнікамі. У будучым мы плануем удасканаліць работу: уключыць 

новыя аб’екты, скласці некалькі экскурсійных маршрутаў па цудоўных 

архітэктурных помніках нашай краіны. 
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