
Сведкі           гісторыі 

Віртуальная экскурсія 



• Беларусь захавала мноства выдатных помнікаў архітэктуры і культуры. 
Старадаўнія цэрквы і касцѐлы, замкі, палацы і сядзібы, ратушы і 
капліцы ѐсць фактычна ў кожным горадзе ці мястэчку краіны. Ёсць яны 
і ў многіх вѐсках. Падарожнічаць па Беларусі, адкрываючы для сябе ўсѐ 
новыя і новыя архітэктурныя і культурныя помнікі, можна вельмі і 
вельмі доўга. І заўсѐды будзе заставацца нешта, чаго вы яшчэ не 
бачылі, заўсѐды знойдуцца славутасці і цікавыя месцы, пра якія вы не 
ведалі, яшчэ не адкрылі для сябе. 
 • Пачнѐм вандраванне па абласцях Беларусі… 



              Славутасці 

Брэсцкай вобласці 



Брэсцкая крэпасць 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паўднѐва-заходні рэгіѐн Беларусі, які называюць першым бастыѐнам 

краіны. Ён славіцца ўнікальнымі гістарычнымі і прыроднымі 

помнікамі. Сярод іх - легендарная Брэсцкая крэпасць, гераічная 

гісторыя якой вядомая ўсім свеце, самы старажытны лес Еўропы 

Белавежская пушча, дзе жывуць велічныя зубры пункты Дугі Струве- 

самага грандыѐзнага геадэзічнага "інструменту" на планеце, унесенага 

ў Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, раскапаны археолагамі 

драўляны горад XIII стагоддзя , выдатныя палацы ў Ружанахі Косава. 

Брэсцкая зямля - радзіма нацыянальнага героя трох краін Тадэвуша 

Касцюшкі, тут жа знаходзіўся радавы маѐнтак Дастаеўскіх, падарылі 

свету вялікага пісьменніка. 



Археалагічны  музей 

"Бярэсце” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гэта адзіны ў Еўропе музей сярэднявечнага ўсходнеславянскага горада, 

дзе многія стагоддзі таму зарадзіўся старажытны Бярэсце. У 1968 годзе 

на 4-метровай глыбіні вучоныя выявілі рамесны квартал - дзясяткі 

драўляных пабудоў XI-XIII стст., Вулічныя маставыя і частакол, рэшткі 

глінабітных печаў. Сѐння ва ўнікальным музеі, дзе над раскопам 

старажытнага паселішча збудаваны павільѐн, можна ўбачыць 

археалагічныя знаходкі XI-XIV стагоддзяў, якія распавядаюць пра жыццѐ 

славянскага горада, развіцці рамѐстваў і гандлю, побыце жыхароў. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700-гадовая вежа-данжон, якую часта называюць Белай 

вежай -вядомы архітэктурны сімвал Беларусі. Слуп вышынѐй 30 

мз магутнымі сценамі, вузкімі байніцамі і прамавугольнымі зуб'ямі 

ўзвялі ў другой палове XIII стагоддзя для ўмацавання межаў. За 

сваю гісторыю вежа неаднойчы вытрымлівала аблогі крыжакоў і 

татар, станавілася месцам бітваў войскаў князѐў-суседзяў. І сѐння 

гэта адзінае ўцалелае збудаванне падобнага тыпу ў Беларусі. 

Камянецкая вежа стаіць за ўсѐ ў некалькіх кіламетрах ад пачатку 

Белавежскай пушчы, аднак зусім не яна, пабудаваная з чырвонай 

цэглы, дала назву знакамітаму лесе. 



Белавежская пушча 

• 
Легендарная Белавежская пушча- адзін з найстарэйшых запаведнікаў у 

свеце, найбуйнейшая з захаваных частак вялізнага рэліктавага лесу 

Еўропы, які шмат стагоддзяў назад распасціраўся ад Балтыйскага мора да 

Буга і ад Одэра да Дняпра. Унікальная прыродная тэрыторыя ўключана ў 

Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Да нашых дзѐн тут захавалася дзікая 

прырода, унікальная па біяразнастайнасці, колькасці самых рэдкіх відаў 

флоры і фауны. Сярод іх і сімвал краіны зубр - самае цяжкае і буйное 

наземнае млекакормячых Еўропы, апошні еўрапейскі прадстаўнік дзікіх 

быкоў. Менавіта зубр стаў талісманам які праходзіў у Мінску чэмпіянату 

свету па хакеі 2014 года. 

 



Памесце Дзеда Мароза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У старажытным запаведным лесе знаходзіцца яшчэ адна славутасць 
краіны - рэзідэнцыя беларускага 
Дзеда Мароза. Драўляныя домікі, упрыгожаныя ажурнай разьбой, 
арыгінальныя скульптуры чароўных персанажаў, і, вядома, самі 
казачныя героі, якія сустракаюць гасцей - усѐ гэта стварае атмасферу 
навагодняга цуду. 
 



• 

Ружанскі замак 

Старадаўняя рэзідэнцыя 

магутнай дынастыі Сапегаў 

прываблівае турыстаў рамантычнай 

атмасферай. У 1770-я гады па замове 

князя Аляксандра саксонскі 

архітэктар Ян Самуэль Бекер 

ператварыў непрыступную крэпасць 

у вытанчаны ансамбль з садамі, 

паркамі і аранжарэя. Ружанскі палац 

славіўся найбагатай бібліятэкай 

і выдатнай карціннай галерэяй, 

адным з лепшых у Еўропе тэатраў. 

Замак перажыў некалькі войнаў, таму 

ў нашы дні тут вядзецца рэстаўрацыя 

• 

Музей-усадзьба 

"Пружанскі палацык" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• 

Музей-усадзьба Тадэвуша 

Касцюшка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недалѐка ад горада Косава знаходзіцца 

малая радзіма нацыянальнага героя 

Беларусі, Польшчы і ЗША, ганаровага 

грамадзяніна Францыі Тадэвуша Касцюшкі. 

Маѐнтак захаваўся дзякуючы намаганням 

графаў Пуслоўскіх, якія ў 1857 годзе 

адрэстаўравалі яго і заснавалі музей 

знакамітага земляка. У гады Вялікай 

Айчыннай вайны дом згарэў, і толькі ўжо ў 

наш час быў адноўлены на падмурку 

старога будынка. Сѐння тут можна ўбачыць 

інтэр'еры эпохі, калі жыў Касцюшка, 

прадметы побыту, адзенне і зброю - шаблі, 

муляжы пісталетаў, ядры і кулі, копію 

сярмягі, у якой ваяваў герой … 

Музей імя А.В. Суворава ў Кобрыне 

Гэты старадаўні асабняк вось ужо 

некалькі стагоддзяў называюць "домам 

Суворава". У 1795 году імператрыца 

Кацярына II падаравала вялікаму 

палкаводцу Аляксандру 

Васільевічу Сувораву, які атрымаў больш 

за 60 ваенных перамог і не ведаў ніводнай 

паразы, гэта маѐнтак. У сядзібе 

знакаміты ваеначальнік жыў у 1797 і 1800 

гадах. Унікальны збор музея-20 калекцый, 

якія аб'ядноўваюць звыш 50 тысяч 

экспанатаў - прысвечана жыцця і службе 

Суворава, у цэлым ваеннай гісторыі 

краіны (асобны будынак). Тут можна 

ўбачыць старажытную зброю, 

абмундзіраванне воінаў розных эпох, 

прадметы мастацтва ... 



Замак Пуслоўскіх у Косава 

• 
За казачную прыгажосць і асаблівую вытанчанасць неагатычны замак у 

Косаве называлі "рыцарскай мрояй". На працягу стагоддзяў ім валодалі 

ўплывовыя дынастыі. Але "залаты век" маѐнтка наступіў у часы багатага 

прамыслоўца графа Вандаліна Пуслоўскага, які першым у Беларусі ўкараніў у 

вытворчасць паравую машыну. Косаўскі палац праславіўся раскошнымі заламі 

і выдатным паркам, у якім раслі звыш 150 відаў экзатычных раслін. У замку 

налічвалася больш за 100 пакояў, самым дзіўным з якіх была Парадная зала, 

дзе, паводле падання, прама пад шкляной падлогай плавалі рыбкі. 



Музей Фѐдара Дастаеўскага 

Родавая усадзьба  
Музей Наполеона Орды 

• 
На беларускім Палессі пачалася гісторыя 

роду найвялікшага пісьменніка XIX ст. 

Фѐдара Міхайлавіча Дастаеўскага. У 1506 

годзе баярын Даніла Рцішчаў атрымаў ад 

пінскага князя грамату на тутэйшыя землі і 

пабудаваў маѐнтак у вѐсцы Дастоева паміж 

рэкамі Пінай і Ясельдай. Першы сын 

гаспадара насіў падвойнае прозвішча 

Рцішчаў-Дастаеўскі, а ўжо наступныя 

пакаленні сталі Достоевскими. Дзейнічае 

музей Фѐдара Дастаеўскага, дзе сабрана 

больш за 3 тысяч экспанатаў: дыярама 

маѐнтка і сямейнае дрэва Дастаеўскіх, 

фотакопіі ўнікальных дакументаў аб жыцці 

і творчасці пісьменніка. 

• 
Напалеон Орда - сапраўды унікальная 
асоба ў гісторыі беларускай і еўрапейскай 
культуры. Таленавіты музыкант, 
кампазітар, педагог, вучоны, а галоўнае, 
дзіўны мастак - майстар замалѐвак 
архітэктурных помнікаў, гарадскіх і 
сельскіх пейзажаў. На малой радзіме 
мастака ў вѐсцы Варацэвічы створаны 
музейны 
комплекс: адкрыты біяграфічны зала і 
карцінная галерэя, побач, ва ўрочышчы 
Чырвоны Двор, на старадаўнім падмурку 
ўзводзіцца копія радавога маѐнтка 
Напалеона Орды. 



Дуга Струве 
• Геодезическая Дуга Струве – уникальный памятник истории и научно- 

технической мысли XIX века, названный в честь астронома и 

математика, первого директора Пулковской обсерватории Василия 

Яковлевича Струве (Фридриха Георга Вильгельма Струве). Под 

руководством ученого в течение почти 40 лет был создан самый 

протяженный (2820 км) и точный геодезический "инструмент" в мире, 

состоящий из 265 триангуляционных пунктов в 10 странах Европы. В 

Беларуси сохранилось самое большое количество объектов Дуги 

Струве – 19, из них 5 включены в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 



Славутасці Віцебскай 

вобласці 



Віцебская вобласць 

• 
Легендарны край блакітных азѐр, старажытных гарадоў і старадаўніх 

помнікаў даў свету такіх людзей, як Еўфрасіння Полацкая, Францыск 

Скарына, Марк Шагал, Жарэс Алфѐраў, Іван Чэрскі, Леў Выготскі ... 

Менавіта на віцебскай зямлі сусветна вядомы авангардыст Казімір 

Малевіч напісаў галоўную працу аб супрэматызму, а таленавіты 

жывапісец Ілья Рэпін стварыў амаль 40 карцін і малюнкаў. Унікальныя 

прыродныя жамчужыны Втцебшчыныны- нацыянальны парк 

"Браслаўскія азѐры", які славіцца сотнямі маляўнічых азѐр і астравоў, 

ландшафтны заказнік "Ельня", дзе знаходзіцца адзін з самых вялікіх у 

Еўропе масіваў старажытных верхавых балот і ледавіковых азѐр. 



Віцебск 

• Паводле легенды, горад ля берагоў Заходняй Дзвіны і Віцьбы заснавала ў 
947 годзе княгіня Вольга. Стагоддзі праз яму наканавана было стаць 
сусветнай скарбніцай талентаў: у Віцебску жылі і тварылі выдатныя 
мастакі Марк Шагал, Казімір Малевіч, Восіп Цадкін, Іван Пуні, 
філосафы Мікалай Лоскі і Міхаіл Бахцін ... І сѐння горад з'яўляецца 
найбуйнейшым культурным цэнтрам Беларусі, сталіцай унікальнага 
фестывалю мастацтваў "Славянскі базар". Асаблівы гонар Віцебска - 
самая разгалінаваная ў Беларусі трамвайная сістэма, якой ужо больш 
110 гадоў. 



Дом-музей Марка Шагала 

• Самы вядомы ўражэнец Віцебска Марк Шагал- адзін з самых 

яскравых прадстаўнікоў сусветнага авангарда XX стагоддзя. У 

спадчыне майстра - жывапісныя палотны, ілюстрацыі да паэзіі 

Андрэ Брэтона, Блеза Сандрара, Гіѐм Апалінэр, афармленне балетаў 

"Алека" Леаніда Мясін і "Жар-птушка" Джорджа Баланчын, роспіс 

парыжскай Оперы Гарнье, а таксама скульптура, кераміка, графіка ... 

Усѐ жыццѐ мастак захоўваў трапяткую любоў да роднага горада: яго 

дахі, храмы, людзі ѐсць на кожным Шагалаўскія палатне. Віцебскі 

дом-музей прапаноўвае адну з самых багатых калекцый Шагала ў 

свеце - больш за 300 арыгінальных графічных работ і рэпрадукцыі 

самых вядомых карцін. 

 

 

 

 



Музей-усадзьба Ільі Рэпіна 

• 
Музей вялікага мастака-перадзвіжніка Ільі Рэпіна размешчаны ў 
наваколлі Віцебска. У 1892 годзе на ганарар за адну са сваіх самых 
вядомых карцін "Запарожцы пішуць ліст турэцкаму султану", 
прададзеную Аляксандру III, майстар купіў сядзібу Сафіеўка, вярнуўшы 
ѐй старую назву Здраўнѐва. Тут былі створаны больш за 40 палотнаў, 
шматлікія малюнкі, эцюды і эскізы ... Іх разам з фатаграфіямі, кнігамі і 
лістамі можна ўбачыць у музеі адноўленай сядзібы. 
У Здраўнѐва захавалася і ліпавая алея, пасаджаная самім Рэпіным. 



Полацк. Сафійскі сабор 

• 
Летописная история одного из 
древнейших городов Восточной Европы 
начинается с первого упоминания в 862 
году в "Повести временных лет". Полоцк 
был крупным ремесленным и торговым 
центром, через который проходил один 
из главных маршрутов великого пути 
"из варяг в греки". Это "колыбель" 
белорусского государства и культуры, 
столица первого княжества, родина 
выдающихся славянских просветителей 
Евфросинии Полоцкой, Франциска 
Скорины, Симеона Полоцкого. Самый 
древний город Беларуси бережно хранит 
свое культурное наследие – 
величественные храмы и православные 
святыни, в том числе восстановленный 
Крест Евфросинии Полоцкой. 

• 
Собор Софии Премудрости Божией– 
один из самых ранних православных 
храмов в Европе и первый каменный в 
Беларуси – включен в  
предварительный Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Возведенный в 1044 
– 1066 годах по распоряжению князя 
Всеслава Чародея, он олицетворял 
независимое и могущественное 
Полоцкое княжество. Собор появился 
после своих "старших сестер" в Киеве и 
Новгороде, построенных по образцу 
собора в Константинополе, и стал 
четвертым в мире храмом Святой 
Софии. В середине XVIII века он был 
значительно перестроен в самобытном 
стиле виленского барокко. 



Міоры 

• Мястэчка на беразе маляўнічага возера Міѐрскае вядома з 1514 гады як 

маѐнтак меры, якое належала ваяводзе Івану Сапегу, а затым - 

знакамітаму роду князѐў Святаполк-Мірскіх. Сучасныя Мѐры - утульны 

горад з захаванай архітэктурай ХVIII - XIX стагоддзяў, прыгожай 

набярэжнай працягласцю каля 500 метраў. Галоўная славутасць горада - 

пабудаваны ў 1907 годзе неагатычны касцѐл Ушэсця Дзевы Марыі 

(Успенскі), дзе захаваліся рэдкія абразы і скульптуры XIX стагоддзя. 

Цікавыя і ўстаноўленыя ў наш час кампазіцыі: адзіны ў Еўропе помнік 

ненароджанага дзіцяці (1991), скульптура Маці Божай з Дзіцяткам Езус 

(1998), помнік Папу Рымскаму Яну Паўлу II. 



Нацыянальны парк 

"Браслаўскія азѐры" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Старажытны ледавік пакінуў у Браслаўскім Паазер'і больш за 10 

відаў рэльефу, якія сталі адной з галоўных асаблівасцяў краю. 

Вялікія і маленькія азѐры з мудрагелістымі берагамі, звілістыя 

рэкі, шматлікія астравы (на некаторых у старажытныя часы 

стаялі крэпасці і манастыр), ледавіковыя ўзгоркі (Озы і Камы) - 

усѐ гэта стварыла ўмовы для багатай флоры і фауны. На 

тэрыторыі нацыянальнага парку "Браслаўскія азѐры" плошчай 

каля 70 тыс. га растуць больш за 1900 відаў раслін і насяляюць 

312 відаў пазваночных жывѐл.  



Троіцкі касцѐл у пасѐлку Відзы 
Касцѐл святога Іаанна Крэсціцеля 

у вѐсцы Камаі 

• 

Касцѐл Нараджэння Панны Марыі 
(Траецкі) у гарадскім пасѐлку Відзы - 
другі па велічыні каталіцкі храм 
Беларусі, які саступае толькі святыні 
ў Будславе. Ён жа і адзін з самых 
высокіх: шпілі храма дасягаюць 59 
метраў. Першы каталіцкі прыход быў 
заснаваны ў Відзах яшчэ ў 1481 годзе 
манахамі-бернардынцаў. Новы 
касцѐл - у неагатычным стылі з 
насычанага чырвонага цэглы - 
з'явіўся тут у 1914 году, але падчас 
Першай сусветнай вайны сур'ѐзна 
пацярпеў. У памяць аб тых трагічных 
падзеях у яго сцены ўмуравана 
артылерыйскія снарады. 

• 
У вѐсцы Камаі ўзвышаецца незвычайны 
касцѐл - адзін з трох беларускіх храмаў-
крэпасцей, уключаных у папярэдні Спіс 
сусветнай спадчыны ЮНЕСКА .. 
Камайскі касцѐл, узведзены як 
крэпасць, сапраўды быў месцам 
абароны ў час вайны са шведамі, пра 
што сведчаць сляды ад гарматных 
ядраў у сценах. Акрамя таго, храм, 
пабудаваны ў 1603-1606 гадах - адзін з 
нешматлікіх у Беларусі, які ніколі не 
закрываўся. У яго цэнтральным алтары 
захоўваецца цудатворны абраз Божай 
Маці з дзіцем (XVII ст.). 



Бярэзінскі біясферны 

запаведнк 
• Бярэзінскі біясферны запаведнік заснаваны ў 1925 годзе. Унікальныя 

экасістэмы прыцягваюць сюды тысячы турыстаў. У 1979 годзе запаведнік 
увайшоў у Сусветную сетку біясферных рэзерватаў ЮНЕСКА, з 2005-га - 
уключаны ў Міжнародную экалагічную сетку. Запаведная тэрыторыя 
займае звыш 80 тыс. га і ўключае разнастайныя тыпы лясоў, балот, 
пойменных лугоў, азѐр і рэк. Тут растуць больш за 2 тысячы відаў раслін, 
насяляюць дзясяткі відаў млекакормячых і сотні - птушак. Бярэзінскі 
запаведнік - адзінае месца ў Беларусі і ў Еўропе, 
дзе можна ўбачыць адразу ўсіх прадстаўнікоў "еўрапейскай пяцѐркі" - 
зубра, мядзведзя, рысь, ваўка і лася. 





Гродненская вобласць 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Заходні рэгіѐн Беларусі - Гродненшчына- славіцца замкамі і 

палацамі знакамітых дынастый Еўропы, цудоўнымі 

храмамі розных канфесій і дзіўна маляўнічай прыродай. Тут 

захавалася больш як паўтары тысячы помнікаў гісторыі і 

культуры. У старажытным Навагрудку зараджалася Вялікае 

княства Літоўскае, у Крэва адбываліся найважнейшыя падзеі 

беларускай гісторыі, а "каралеўскі горад" Гродна і сѐння 

з'яўляецца ўнікальнай архітэктурнай жамчужынай Беларусі ... 



Стары і Новы замкі 

• 
Першае абарончае збудаванне ў Гродне, узведзенае ў XI стагоддзі на 
беразе Нѐмана для абароны ад набегаў крыжакоў, ў 1389 годзе па 
загадзе Вітаўта ператварылася ў каменны гатычны замак - адну з 
галоўных рэзідэнцый легендарнага князя. Сучаснае аблічча - 
палацава-паркавага ансамбля ў рэнесансным стылі - замак здабыў 
падчас праўлення караля Стэфана Баторыя. Новы замак, узведзены ў 
пачатку XVIII стагоддзя побач са Старым, служыў 
каралеўскай рэзідэнцыяй. Менавіта тут было падпісана пагадненне аб 
трэцім падзеле Рэчы Паспалітай. 



Кафедральны касцѐл 

святога Францыска Ксаверыя 

• Цудоўны Фарны касцѐл - візітная картка старажытнага Гродна. На яго 
асвячэнні ў 1705 года прысутнічалі кароль Аўгуст II і расейскі васпан Пѐтр I. 
Комплекс будынкаў касцѐла, у тым ліку манастыр і першая ў Беларусі аптэка 
(сѐння аптэка-музей), займаў цэлы квартал і лічыўся самым раскошным у Рэчы 
Паспалітай. Галоўная святыня храма - цудатворны абраз Маці Божай 
Кангрэгацкай (Студэнцкай) - копія абраза Маці Божай Снежнай з рымскай 
базылікі Santa Maria Maggiore, падораная гродзенцам у 1664 годзе. Знакаміты 
касцѐл і пышным драўляным алтаром з разьбянымі фігурамі апосталаў і 
святых. Вышыня Фарнага касцѐла дасягае 50 м, што робіць яго прыкметным з 
любой кропкі горада. А на адной з вежаў размешчаны самыя старыя дзеючыя 
часы Еўропы з унікальным маятнікавай механізмам XII-XIV стагоддзяў. 



Каложская цэркаў 

• 
Дзіўны помнік каменнага 
дойлідства XII стагоддзя і 
адзін з самых старажытных 
дзеючых храмаў 
Беларусі, згодна з легендай, 
узведзены на месцы ўрочышча 
"каложань", вядомага 
крыніцамі з дахрысціянскіх 
часоў. Царква унікальная сваім 
дэкорам. Яе фасад і сцены 
ўпрыгожваюць 
рознакаляровыя ўстаўкі 
валуноў і маѐлікавыя пліт, якія 
ствараюць жывапісныя ўзоры 
ў форме крыжоў. А выдатная 
акустыка храма дасягаецца 
дзякуючы убудаваным 
рознакаляровым сосудам- 
галаснікі ... 
 



Лютэранская кірха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Адзіная дзеючая лютэранская царква ў Беларусі пабудавана ў 

пачатку XIX стагоддзя ў стылі неаготыкі для абшчыны 

нямецкіх рамеснікаў, якія прыехалі працаваць на каралеўскіх 

мануфактурах па запрашэнні гродзенскага старасты графа 

Антонія Тызенгаўза. Упрыгожваюць кірху рознакаляровыя 

вітражы на вокнах, дзе часта паўтараецца адзін з галоўных 

лютэранскіх сімвалаў - ружа, унутры якой знаходзіцца сэрца 

з крыжам. У нашы дні Царкву называюць "якая спявае", бо ў 

час набажэнстваў тут спаўняецца шмат рэлігійных песень. А 

ў 2014 годзе ўпершыню пасля рэстаўрацыі ў кірсе загучаў 

орган, прывезены з Франкфурта-на-Майне. 



Августовский канал 

• 
Чудо инженерной мысли ХIХ века – искусственный водный путь, 

связавший Балтийское и Черное моря – Августовский канал входит в 

мировую тройку наравне с каналом Гота в Швеции и Каледонским в 

Великобритании. Здесь можно увидеть уникальные 

гидротехнические сооружения, отправиться в путешествие на 

теплоходе или байдарке по живописным и экологически чистым 

местам. Канал находится на территории Августовской пущи, которую 

называют "зелеными лѐгкими Европы"… 



Палац Друцкіх-Любецкіх Палац Святополк-Чацвярцінскіх 

• 

Цудоўны палац у Шчучыне ў 
дакладнасці паўтарае абрысы 
палаца Малы Трыанон у 
рэзідэнцыі французскіх 
каралѐў - Версалі. Прадстаўнік 
шляхетнага беларускага роду 
Францыск-Ксаверый Друцкий- 
Любецкі, які служыў паслом у 
Парыжы, вырашыў узвесці на 
радзіме рэзідэнцыю з 
маляўнічым садам па 
ўзоры лепшых французскіх 
ансамбляў. Да сярэдзіны ХХ 
стагоддзя палац быў радавым 
маѐнткам князѐў. 

• 
Раскошны асабняк у стылі 
неабарока, збудаваны ў ХХ 
стагоддзі ў мястэчку Жалудок 
архітэктарам Марконі па замове 
князя Уладзіміра Чацвярцінскага, 
на доўгія гады стаў маѐнткам 
старажытнага роду Святаполк-
Чацвярцінскіх, які бярэ пачатак 
ад легендарнага Рурыка. 
Велікапышныя пакоі і парк з 
тэрасамі некалі захаплялі 
багаццем. Княгіня Ізабэла 
Чацьвярцінскіх, жыла тут да 
1939-га года. 



Лідскі замак 

• Галоўны фарпост прынѐманскіх зямель супраць набегаў крыжакоў у 
1323 г. загадаў закласці вялікі князь Гедымін. Грандыѐзны замак 
пабудавалі на штучным востраве вышынѐй больш за 5 м, які быў 
адгароджаны ад горада глыбокім вадаѐмам. Лідская цытадэль 
ўваходзіла 
ў вялікую лінію прыгонных ўмацаванняў Навагрудак-Крево- 
Мядзінінкай-Тракай, а пры князі Вітаўце тут атрымаў прытулак 
знакаміты хан Тахтамыш, выгнаны з Залатой Арды. За сваю гісторыю 
замак вытрымаў мноства бітваў і аблог. У XVIII ст. ѐн страціў сваѐ 
стратэгічнае значэнне 



Гальшанскі замак Крэўскі замак (руіны) 
• Сѐння гэты таямнічы замак, абвеяны 

легендамі і апеты ў літаратуры, уяўляе 
сабой руіны, а калісьці ѐн служыў 
раскошнай рэзідэнцыяй падканцлера ВКЛ 
Паўла Стэфана Сапегі - стрыечнага брата 
знакамітага аўтара Статута 1588 г. Льва 
Сапегі. Пабудаванае каля 1610 г. мураваны 
будынак з ўязнымі варотамі і капліцай 
было абнесена валамі і бастыѐнамі. 
 

• Заснаваны ў пачатку XIV стагоддзя, 
Крэўскі замак - адзін з найстарэйшых у 
Беларусі і першы, цалкам пабудаваны з 
каменя, які вытрымліваў аблогі 
татарскага і маскоўскага войскаў. Пасля 
Першай сусветнай вайны ад цытадэлі 
засталіся руіны, якія прыцягваюць 
турыстаў загадкавымі гісторыямі пра 
лѐсы беларускіх кіраўнікоў. Менавіта тут 
разгарнуўся вядомы з гісторыі сюжэт, 
калі па загадзе князя Ягайлы быў забіты 
Кейстут, а запалонены князь Вітаўт збег з 
замка ў жаночым уборы. 



Усадзьба Агінскіх у Залессі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Легендарны маѐнтак князѐў Агінскіх недалѐка ад Смаргоні ў 

XIX стагоддзі называлі "паўночнымі Афінамі": на свецкія 

вечара ў Залессе з'язджаліся вядомыя паэты, жывапісцы, 

музыканты. І менавіта тут выбітны дыпламат і кампазітар 

Міхал Клеафас Агінскі, які быў вымушаны пакінуць родныя 

мясціны пасля паўстання Тадэвуша Касцюшкі, стварыў 

сусветна вядомы паланэз "Развітанне з Радзімай". Дзякуючы 

нядаўняй рэстаўрацыі вонкавае аблічча і інтэр'еры княжацкай 

рэзідэнцыі адноўлены па малюнках знакамітага мастака 

Напалеона Орды і ўспамінах сучаснікаў.   



Любчанскі замок Навагрудскі замак 

• 

Паводле легенды, мястэчка Любча (ад 
слова "кахаць") заснаваў вялікі князь 
Міндоўг ў гонар каханай - Марты, якую ѐн 
сустрэў у гэтых месцах. І магчыма, 
менавіта ў Любчы, дзе знаходзіліся сталіца 
Літоўска-Рускага біскупства і першы 
дамініканскі манастыр, пазней хрысцілі 
Міндоўга. Велічны замак тут загадаў 
узвесці ўплывовы магнат ВКЛ Ян Кішка, а 
скончыў будаўніцтва таленавіты 
палкаводзец Януш Радзівіл, які ператварыў 
бастыѐн ў рэзідэнцыю знакамітага роду. 
але працягу 
стагоддзяў не аднойчы Любчанскі замак 
вытрымліваў набегі і войны. 

• 

Першы фарпост старажытнай 
сталіцы Вялікага княства Літоўскага - 
горада Навагрудка - і ўнікальны 
помнік абароннага дойлідства XIV- 
XVI стагоддзяў размешчаны на адной 
з самых высокіх кропак Беларусі - 
Замкавай гары (323 м над узроўнем 
мора). Менавіта тут калісьці 
праходзіла цырымонія каранацыі 
першага князя ВКЛ - Міндоўга. У 
нашы дні можна ўбачыць дзяцінец 
(Замкавую гару), руіны каменнага 
замка і вакольнага горада (Малы 
замак), а таксама фрагменты 
Касцельнай і Шчытавы вежаў 



Мірскі замак 

• 
Самая папулярная славутасць Беларусі, рэзідэнцыя вядомага роду 

Радзівілаў, занесеная ў Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, 

з'яўляецца выдатным прыкладам абарончага дойлідства XVI-XVII 

стагоддзяў. Спалучэнне готыкі, барока і рэнесансу зрабіла замак 

унікальным збудаваннем у Еўропе. Акрамя непрыступнай 

цытадэлі, дзе сѐння размешчаны музей і гатэль, замкавы комплекс 

уключае італьянскі рэнесансны сад, англійскі парк, сажалка і 

капліцу-пахавальню князѐў Святаполк-Мірскіх ... 

 



На карце вялікага свету 

Яна, як зялены лісток, 

Песня гарачага лета, 

Крынічнай вады глыток. 
 
 
Адвечная калыханка, 

Душы запаветны куток, 

Трапеча гарачым ранкам 

На дрэве нястомны лісток. 
 
 
А ў навальніцу б’ецца, 

Небачна паміж лісця, 

Як родная матчына сэрца, 

Што мне даражэй жыцця. 
 
 
В.Витка «Беларусь» 


