
суда на пауночным баку плошчы. Страчаны ма- 
нумент у гонар узяцця Полацка русюм! войскам! 
у 1812 г. У змененым выглядзе захавалюя толью 
два адмшютрацыйныя будыню на пауночным баку 
плошчы \ тры —  на пауднёвым.

Трэба адзначыць, што ёсць рэальная функцы- 
янальна-плашровачная, навукова-рэстаурацыйная 1 
матэрыяльная магчымасц! поунага узн а Улення  
болыпасц! перал!чаных помнжау, участю яюх не 
заняты новай каштальнай забудовай. Г эта адносщ- 
ца 1 да разбураных карпусоу базыльянскага манас- 
тыра у Верхшм замку, францысканскага касцёла 1 
семшарьп Богаяуленскага манастыра на вyлiцы 
Ленша, бернардзшскага касцёла у Задзвшш.

Горадабудаушчая псторыя Полацка сведчыць 
пра вялж!я страты культурнай спадчыны, яюя, у 
асноуным, прыпадаюць на перыяд Вялжай Ай- 
чыннай вайны 1 пасляваенную «рэканструкцыю». 
Аднак найбольшыя страты сярод пстарычных 
паселшчау Беларус! панёс у тэты час друп, самы 
буйны горад пауночна-усходняга рэпёна, цэнтр 
губерт, а пасля вобласц! — Вщебск.

В1ЦЕБСК
Кал! у Полацку у старажытны перыяд дзя- 

дзшец, навакольны горад 1 Вялж1 пасад склалюя 
на вузюм мысе ля сутокау рэк, то Вщебск 
вызначаецца фарм!раваннем Верхняга 1 РНжняга 
замкау на участку авальнага абрысу пам1ж дзвюма 
пратокам! раю Biцьбы, яюя упадаюць у Дзвшу. 
На прылеглай мясцовасц1 пам1ж асноуным рэ- 
чышчам В!цьбы I левым берагам Дзвшы узнж 
пасад. Напэуна, ужо у I X — XIII стст. выявшся 
напрамю вул1ц, яюя служььм асновай для далей- 
шага разв!цця плашровачнай структуры. Галоуная 
Вялжая вулща перасякала Нйжш замак з усходу 
на захад. Плашроука горада у цэлым бь!ла няп- 
равьльная радыяльная з  дугавым! элементам!. У 
наступныя часы сфарм!равалюя слабоды, размяш- 
чэнне ! канфшурацыя яюх вызначалюя тапаграф!яй 
мясцовасцг

У X IV — X V I стст. атрымала развщцё сютэма 
культавых будынкау. Яна уключала цэрквы: М Р 
хайлаускую у Верхшм замку, Благавешчанскую 
XII ст. 1 святой Параскевы у ЬПжшм замку, 
драуляную Духаускую X IV  ст. на пауднёвым 
усходзе ! Успенскую на поуначы ад замкау, Пана 
Багаслова X V I ст. на беразе Вщьбы у аддаленш 
ад цэнтра горада, 1лынскую X V  ст. на правым 
беразе Дзвшы. У ЬПжшм замку упамшаюцца 
францыскансю кляштар ! драуляны кальвшсю 
збор X V I ст.

Да асноуных будынкау належала таксама 
драуляная ратуша, пабудаваная у 1597 г. У

1623— 1644 гг., кал! В1цебск часова страну права 
самаюравання, ратушу разабраль Гэтае дзеянне з 
боку каралеускай улады было выклжана рэлшй- 
ным1 хваляванням! у горадзе, кал1 жыхарам! быу 
забггы ушяцю арх!ешскап 1ясафат. Кунцэв1ч.

Ландшафтная атуацыя спрыяла цэнтрычнай 
рол1 Верхняга ! РНжняга замкау у агульным плане 
горада. Па меры аддалення ад ¿х мясцовасць 
паступова павышалася, што вызначала магчымасць 
панарамнага агляду цэнтральнай частю горада з 
боку слабод. Асабл1васцю кампазщьи служыла 
таксама тое, што цэнтр горада успрымауся на 
вялжай працягласц! уздоуж далш Дзвшы, Вщьбы 
I ручая Дуная, яю ушадау у пратоку В!цьбы, зрокава 
завяршаючы ¿х прыродныя прасторы.

У канцы X V I ст. частка пасада пам1ж Дзвшой 
! Вщьбай (Узгор’е) была абнесена драуляньиш 
сценам! ! у якасц! трэцяга звяна увайшла у с1стэму 
замкау. Пра асноуныя асабл1васц! плашроую 1 
забудовы у X V II ст. можна меркаваць па даку- 
ментальным малюнку —  «Чарцяжу горада Вщеб- 
ска 1664 г.», выкананаму у перыяд вайны Расп з 
Рэччу Паспалпгай, кал! горад у 1654— 1667 гг. 
займал! русюя войсю.

У значнай меры структура горада фарм1рава- 
лася абарончым! збудаванням! — драуляныхп 
сценам!! шматлж!м! вежам!, сярод як!х вылучалюя 
праезныя вежы. Агульная даужыня умацаванняу 
складала каля 1510 сажняу, г. зн. больш за тры 
юламетры дзвесце метрау. Акрамя Вяджай вулщы 
у ЬПжшм замку друпм важным напрамкам была 
перпендыкулярная ёй вул1ца Узгорскага замка. 
Кожны з замкау меу самастойны архИэктурна- 
план!ровачны цэнтр. У РНжшм замку ¿м з ’яуляуся 
Аляксееусю манастыр, перабудаваны у 1654 г. з 
езу1цкага калепума (1640— 1644). Яшчэ раней 
тэты участак займала праваслауная драуляная 
царква святой Параскевы.

4 Ва Узгорсюм замку грамадсю цэнтр фарм1ра- 
вауся драулянай ратушай (1644), крамам!, гаеч
ным дваром, Васкрасенскай царквою еярэдзшы 
X V II ст., !ншым! будынкам! ! размяшчауся на 
перакрыжаванн! асноуных вулщ. Цэнтры Узгор
скага ! Н!жняга замкау звязвал!ся пам!ж сабою 
драуляным мостам цераз В!цьбу (т. зв. Рынкавы, 
альбо Гарадск!, пазней Езущю). У забудову 
абодвух цэнтрау уваходзПа галоуная у В!цебску 
праезная вежа, так званы Валконсю круглж, якая 
адрозшвалася ад астатн1х вежау памерам! ! ману- 
ментальным архНэктурным абл!ччам.

Цэнтрам Верхняга замка служыла група пабу- 
доу: дом ваяводы, ¡Уйхайлауская царква, будынак 
прыказа ! ¡ншыя, як!я таксама размяшчалюя паб- 
л!зу Рынкавага моста. А д Вял!кай праезнай бра
мы у пауднёвай крапасной сцяне да варот у 
пауночнай сцяне праходзПа вул1ца, якая дзялиа



|рыторыю Верхняга замка на дзве частю — 
ходнюю, дзе знаходзАюя, у асноуным, адмшю- 

[рацыйныя 1 культавыя будыню, I заходнюю з 
жылым! дамами Кожная з ¡х мела свабодную 
плашроуку, якая падпарадкоувалася рэльефу мяс- 
цовасц1 1 паутарала абрыс абарончых сцен.

¡ндывщуальнае арх1тэктурнае вырашэнне кож- 
нага з замкау дасягалася, у прыватнасц!, перавагай 
пэунага тыпу драуляных вежау. Напрыклад, усе 
вуглавыя вежы Верхняга 1 Н1жняга замкау был! 
«круглжамЬ>, г. зн. васьмираннымй гэты тып 
вежау тут больш не паутарауся. Ва Узгорсюм жа 
замку, наадварот, вуглавыя вежы был1 прамаву- 
гольныя, а васьм1гранная размяшчалася на пра- 
мым участку сцяны.

* Архггэктурнае абл1чча В!цебска у X V II ст. у 
мнопм вызначалася разнастайнай драулянай жы- 
лой забудовай, якая, як ! абарончыя збудаванш, 
да нашага часу цалкам страчана. Сярод будынкау, 
паказаных на малюнку 1664 г., легка распазнаць 
жыллё бедных гараджан, дамы уласнжау сярэдняй 
заможнасц! ! палацы гарадской знац1 (дом Агш- 
скага, дом Горскага, дом Ш апкша 1 шш.).

У X V II ст. разв!ваецца сютэма культавых 
будынкау, якая ахопл1вае тэрыторыю замкау ! 
слабод. Яна дапоушлася Праабражэнскай, Спас- 
кай, Увядзенскай ! Сямёнаускай цэрквамг

Малюнак 1664 г. яскрава перадае асабл1васц1 
гарадскога алуэта, яю фарм1равауся шматл1к1м1 
крапасным1 вежам1, культавым! будынкам1, буй
ным! жылым! дамам!. Пераважал! тыповыя для 
дойл!дства X V II ст. шатровыя чатырох- ! вась- 
м!сх1льныя дах1, часта увенчаныя вежачкай са 
шшлем, ярусныя аб’ёмы шматкупальных драуля
ных цэрквау, завершаныя разнастайным! купала- 
м1, высок!я двухсх1льныя дах1. Найбольш буйным! 
сярод культавых будынкау был! Аляксееуская ! 
Праабражэнская цэрквы, з абарончых вежау — 
брамы ! васьм!гранныя вежы; па кампаз!цыйнай 
рол! ¡м не уступала ратуша.

У XVIII ст. памеры горада павял!чыл!ся за 
| кошт пашырэння слабод. Перасёчаны рэльеф 

мясцовасц!, разгал!наваная сютэма ярау ! ручаёу 
абумовьл! складаную вул!чную сетку, якая пасту- 
пова, свабодна складвалася на працягу стагоддзяу. 
Вулщы мел! ломаныя ц! крывал!нейныя абрысы ! 
пераменную шырыню, плошчы ! кварталы —  няп- 
равиьную канфюурацыю.

Кал! у X V I— X V II стст. гарадсюя умацаван- 
ш, яшя акружал! асобныя раёны, абумоул1вал! 
пэуную аутаномнасць успрыняцця забудовы у 
межах крапасных сцен, то пасля разборю апошн!х 
у XVIII ст. з ’явьмся новыя зрокавыя сувяз!, як\я 
ахопл!вал! усю тэрыторыю Вщебска.

Важнай асабл!васцю горада X V III ст. з ’яу- 
ляуся грамадск! цэнтр, ядро якога утварал! дзве

Рыс. 259. Пастаноука дам!нантау у плане В!цебска:
/ — далшы рэк i тальвеп; 2 — храмы; 3 — храмы, размяшчэнне 

яюх падкрэсл1вае прыродныя прасторы дал1н i ярау

плошчы —  ратушная ва Узгорсшм замку i плошча 
перад езущюм калег!умам, пасля адм!нютрацый- 
ная у Н!жн!м. Арган1зацыя дзвюх плошчау выз- 
начылася самастойным фарм!раваннем у X V I —
X V II стст. цэнтрау гэтых замкау. Пры разборцы 
гарадсюх умацаванняу цэнтры аб яднал!ся у цжа- 
вы па план!роуцы i прасторавым вырашэнн! apxi- 
тэктурны ансамбль. Да 1814 г. плошчы злучау 
драуляны на ражавых апорах мост, пасля — 
манументальны мураваны.

Езу!цк! калепум, пабудаваны на месцы Аляк- 
сееускага манастыра у 1716— 1731 гг., уключау 
касцёл, жылыя i падсобныя карпусы, зван!цу, 
езущкую школу (1799). У 70-ых гг. X V III ст. за 
кошт швел!роую частю Замкавай тары вул1ца 
перад калепумам пашырылася да памерау плош
чы. Насупраць яго пабудаваны гандлёвыя крамы 
i адм!н!страцыйны будынак (пал!цыя, дом ваяво- 
ды, пошта), дзе пасля размяшчалася жыллё в!цэ- 
губернатара. Пры узвядзенш гэтага будынка вы- 
карыстаны узорны праект паштовай станцьй, рас- 
працаваны у 1772 г. вядомым русюм дойлщам 
I. Я. Старовым. У 1780 г. аметрычна гэтаму 
будынку побач паустау дом губернатара, дзякую- 
чы чаму угварыуся працяглы, с!метрычны фасад 
усяго заходняга боку плошчы.

Плошча ва Узгорсюм замку фарм1равалася 
бернардзшсюм кляштарам 1737— 1768 гг., Вас- 
красенскаю царквою 1772 г. i ратушай. У X V II —
X V III стст. драуляная ратуша неаднаразова гарэ- 
ла i аднаулялася —  у 1680, 1708, 1733, 1733 гг. 
У 1775 г. пабудаваная на месцы старой новая 
мураваная ратуша стала галоуным будынкам ан
самбля. У канцы X V III ст. был! знесены драуля-
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Рыс. 260. План ансамбля гало^ых плошчау Вщебска у пачатку X I X  ст.:
А — галоунае збудаванне; Б — шшыя архпэктурныя дамшанты; В — аметрычныя пам1ж сабой элементы забудовы; Г — ааметрыч- 
ныя элементы забудовы; Д  — плашровачная вось аметрьй трупы будынкау; Е  — шшыя кампазщыйныя воа плана; Ж — ааметрычныя 

элементы плашровачнай сепб плошчы 1 падыходзячых вулщ; 3  — асноуныя вЬуальныя юруню

ныя гандлёвыя крамы, што месцьлюя пасярэдзше 
плошчы. Комплекс дапоушуся двума карпусам1 
гасцшага двара, як\я з заходняга 1 усходняга бакоу 
абмежавал! прастору перад ратушай.

Унжальнасць ансамбля заключалася у вялжай 
колькасщ вышынных збудаванняу ашметрычна, 
маляушча размешчаных. Кампазщыя грунтавалася 
на выразным супрацьпастауленш труп вертыкаляу — 
ратуша, бернардзшсю касцёл I Васкрасенская 
царква на ратушнай плошчы кампазщыйна 
ураунаважвалюя езущшм касцёлам 1 звашцай на 
адмшютрацыйнай плошчы. У плашроуцы бььм 
закладзены геаметрычныя заканамернасц!, як\я 
сведчыл! пра задуму, уважл!вае стауленне дойль 
дау, што у розныя перыяды стварал! будыню, да 
асабл!васцей раней узведзеных збудаванняу. Нап- 
рыклад, Васкрасенская царква размяшчалася у 
плане амаль перпендыкулярна ратушы I бернар- 
дзшскаму касцёлу. Галоуны фасад царквы, ары-

ентаваны пад прамым вуглом да фасада касцёла, 
знаходз1уся пасярэдзше яго шырыш.

У канцы X V III ст. усходш бок ратушнай 
плошчы уяуляу сабой суцэльны фронт будынкау, 
тады як заходш бок меу малалжую расчлянёную 
забудову. Гэта стварала уражанне «адкрытасф» 
частш плошчы уздоуж далшы Вщьбы у напрамку 
Дзвшы, цеснай сувяз! з прыродным ландшафтам. 
Толью у другой палове X I X  ст. свабодны ^астак 
заходняга боку заняла гасцшща «БрозЬ>.

Важна адзначыць, што выцягнутыя у плане 
ратушная I адмшютрацыйная плошчы бьш не- 
калью павернуты адносна адна адной. Гэтая асаб- 
л!васць, абумоуленая пстарычнай тапаграф1яй 
мясцовасц!, садзейшчала своеасабл!ваму успры- 
няццю забудовы, стварэнню эфектных вщавых 
перспектыу. Напрыклад, падоужная плашровач- 
ная вось ратушнай плошчы, што праходзиа праз 
вежу ратушы, заканчвалася звашцай I вежам1



, езущкага касцёла, як\я адпаведна успрымалюя у 
|равяршэнш асноунай вщавой перспективы. 3  
I другога боку, такая ж падоужная плашровачная 

Ьось адмшютрацыйнай плошчы была арыентавана 
на галоуны фасад бернардзшскага касцёла — 
адзшы кампазщыйны акцэнт усяго усходняга боку 
ратушнай плошчы.

Таюм чынам, забудова фарм1равалася з улжам 
стварэння сютэмы зрокавых восяу, яюя служыл! 
сродкам аб’яднання рознахарактарных элементау 
складанай кампазщьи. ¡люстрация таму —  с1мет- 
рычны комплекс з двух будынкау —  дамоу губер- 
натара 1 вщэ-губернатара на адмшютрацыйнай 
плошчы. Галоуная брама комплексу размяшчалася 
якраз насупраць цэнтральнага увахода у езущю 
калепум, увенчаны звашцай. Узнжла папярочная 
вось, якая аргашзавала прастору плошчы. Акрамя 
таго, сярэдзша аметрычнага фасада дома вщэ-гу- 
бернатара супадала з воссю галоунага фасада 
касцёла, чым яшчэ больш узмацнялася узае- 
маувязка кампазщыйных наюрункау.

Ансамбль аб’яднау шмат вертыкальных эле
ментау, вышыш яюх з улжам рэльефа мясцовасц1 
был! прыкладна рауназначныя. Вядучае звяно у 
ансамбл! — вежа ратушы, зрокава успрымалася 
большай за свае памеры дзякуючы таму, што у 
двухпавярховым корпусе ратушы лшп п1лястрау 
вялжага ордэра пад вежай шбыта падкрэсл!вал1 
яе пачатак ад узроуню зямл1. Чатырох’ярусная 
будова вежы у супрацьпастауленн! з трох’ярус- 
ным1 вежам! суседн!х Васкрасенскай царквы ! 
бернардз!нскага касцёла акцэнтавала першарад- 
нае значэнне ратушы.

Бернардз!нск! касцёл вызначауся арыпнальнай 
пабудовай арх!тэктурных форм. А . Д. Квггшцкай 
адзначана, што у адрозненне ад большасц! 
касцёлау Беларус! галоуны фасад гэтага храма меу 
абрысы, як!я разв!вал!ся уширю. Магчыма, гэта 
выкл!калася вял1кай працягласцю самой ратушнай

плошчы, для якой быу неабходны расцягнуты па 
гарызантал! фасад.

Ш мат’ярусная званща, узведзеная над будын- 
кам духоунага праулення, падкрэсл1вала уваход у 
галоуны корпус калепума. Першапачаткова ба
рочная, у 1843 г. яна перабудоуваецца у формах 
класщызму. Арх1тэктурнае аздабленне касцёла 
таксама змянялася у 1843 ! 1872 гг.

Дамшанты плошчау мел! ад аднаго да чатырох 
вышынных элементау: вежау ! купалау. Адной 
вежай вылучалася ратуша, дзвюма —  бернардзш- 
ск1 касцёл, дзвюма вежам! ! купалам — Васкра- 
сенская царква, дзвюма вежам!, купалам ! зваш
цай, якая стаяла побач,—  езущю калепум. Гэтая 
акал!чнасць рабь\а разнастайнай кампаз1цыю за- 
будовы, надавала будынкам выразна распазна- 
вальныя адзнаю. 3  другога боку, асабл1васцю 
ансамбля з ’яулялася яго стылявая еднасць — 
амаль усе збудаванш узведзены у перыяд в!лен- 
скага барока у другой ! трэцяй чвэрцях X V III ст. 
Характэрным для ансамбля было таксама усеба- 
ковае выкарыстанне кантрасных суаднос1н арх!- 
тэктурных аб’ёмау, прасторау ! пластычных выра- 
шэнняу фасадау будынкау.

Акрамя ядра грамадскага цэнтра, у горадзе 
¡снавал! некальк! плошчау перад манастырам!, яюя 
нас1л! культавую функцыю. Яны вызначалюя мен- 
шым! памерам!, камерным характарам кампазщьи. 
Некаторыя плошчы был! адкрытыя да природных 
прасторау Дзв!ны, дал1нау В!цьбы ! ручая Дуная, 
што надавала ¡м арыг!нальныя рысы, нетрадыцый- 
ныя для беларускага горадабудавання X V I— 
X V III стст. Да таюх плошчау адносщца трэцяя 
па значэнн! плошча перад мужчынсюм базыльян- 
ск1м манастыром, як! адзначау у гарадской прас- 
торы адз!н з  найбольш высок!х участкау рэльефа. 
Плошча была адкрыта з двух бакоу ! план!ровачна 
цесна звязвалася з асноунай часткай грамадскага 
цэнтра горада.

Рыс. 261. Ф асад забудовы усходняга боку ансамбля В1цебск1х плошчау 
у пачатку X I X  ст. Рэканструкцыя аутара



Рыс. 262. Плошча перад касцёлам мужчынскага базыльянскага манастыра у пачатку X I X  ст. Акварэлъ I. Пешт. 
Н а дальшм плане —  ратуша, Васкрасенская царква 1 бернардзшсш касцёл, езущю касцёл

Базыльянсю манастыр, дзякуючы сва1м памерам 
1 размяшчэнню, з ’яуляуся галоунай архггэктурнай 
дамшантай Вщебска. Н а яго месцы яшчэ у X V  ст. 
¡снавала драуляная Успенская царква. У 1639 г. тут 
пабудавана новая Прачысценская царква, таксама 
драуляная. Н а малюнку Вщебска 1664 г. на месцы 
Прачысценскай паказана Праабражэнская царква. 
У 1682 г. яе замяшу базыльянсю манастыр. У 
1713— 1743 гг. па праекце арютэктара I. Фантана 
была узведзена мураваная ун1яцкая царква. Манас- 
тырск1я карпусы пры ёй пабудаваны да 1775 г. 
Пасля, у 1840 г., манастыр перайшоу у праваслаунае 
ведамства, а царква перайменавана ва Успенсю 
сабор. Размяшчэнне аб’ёмна-прасторавай дамшанты 
на высоюм узгорку пры упадзенш Вшьбы у Дзв1ну 
з ’яулялася традыцыйным на працягу доугага перы- 
яду фарм!равання горада.

У X V III ст. у забудову Вщебска уваходз1\а 
мноства культавых будынкау, яюя фарм!равам 
унжальны шматвежавы с1\уэт горада пры успры- 
нящр з розных напрамкау. Гэта п!ярсю кляштар 
1753 г., трыштарсю кляштар 1760 г. (пасля 
1858 г. касцёл перартвораны у Петрапаулаускую 
царкву), дамшжансю кляштар 1771 г., Васкрасен
ская — Заручауская царква 1771— 1820 гг., М ь  
калаеуская, альбо Завщьбенская, царква 1798 г., 
другая, драуляная Мжалаеуская царква 1779 г., 
Петрапаулауская царква 1780 г., Сямёнауская, 
альбо Богаяуленская, царква 1790— 1805 гг. ! 
шш. Мнопя храмы X V III ст. размяшчалюя на 
пляцах больш старажытных культавых будынкау, 
што з ’яулялася пашыранай горадабудаушчай тра- 
дыцыяй. Напрыклад, збудаванн1 жаночага ба
зыльянскага манастыра X V III ст. занял! месца 
Духаускага праваслаунага манастыра, вядомага

яшчэ з X IV  ст. Н а участку старажытнай драуля- 
най царквы у 1796 г. узведзена царква 1аана 
Багаслова, пасля, у сярэдзше X I X  ст., перабуда- 
ваная. Таксама на месцы старажытнага драуляна- 
га храма у 1810 г. узведзена Спаская царква 
(разбурана у 1812 г., нанава пабудавана у 1813— 
1819 гг., перабудоувалася у 1847 ! 1853 гг.).

У канцы X V III —  пачатку X I X  ст. у Вщебску 
нал!чвалася 28 храмау, больш, чым у яюм-не- 
будзь ¡ншым горадзе. Разам з унжальным при
родным ландшафтам гэта абумов1ла высокую эс- 
тэтычную якасць горадабудаун!чай кампаз!цьи, 
цудоуную панараму горада.

Культавыя будынк! змяшчал!ся на вяршынях 
прырэчных узгоркау ! брод ах плато, падкрэсл!- 
ваючы прыродную прастору далшы рак! ц1 яра. 
Храмы знаходзшся на восях дал1н ! эфектна 
успрымал!ся у абрамленн! ¡х маляун!чых схиау. 
Найлепшае месца для будынка беспамылкова 
выб!ралася дойлщам, што пацвярджаецца, у пры- 
ватнасц!, будаушцтвам на замыканн! як мага боль- 
шай колькасщ тальвегау. Апрача таго, выкарыс- 
тоувауся прынцып арыентацьй вул1ц на архиэк- 
турныя дам!нанты (рыс. 259).

Для Вщебска характэрна вылучэнне з агульнай 
с1стэмы дам!нантау груп з  двух альбо трох збуда- 
ванняу, як1я стаял! побач. Таюм суседствам вы- 
лучал1ся, напрыклад, ратуша, Васкрасенская цар
ква ! бернардзшсю касцёл; Благавешчанская цар
ква, дамшжансю ! параф1яльны касцёлы; касцёл ! 
зван!ца езу!цкага калепума; М1калаеуская царква 
! п!ярск1 касцёл ! шшыя, што надавала своеасаб- 
л1васць кампазщьй горада (рыс. 264).

Праект рэгулярнай пераплан!роук! В1цебска 
складзены у 1778 г. Аднак ён аказауся няудалым



Рыс. 263. Богаяуленская царква на правым беразе Дзвшы у пачатку X I X  ст. Акварэлъ /. Пешю

1 не быу рэал1заваны. У канцы X V III \ пачатку 
X IX  ст. распрацаваны далейшыя праекты рэкан- 
струкцьй, у адпаведнасц1 з як\м\ пераутварылася 
плашровачная структура.

У адрозненне ад некаторых шшых гарадоу, 
напрыклад Мшска I Полацка, у перыяд класщыз- 
му новая плашроука значна вщазмяшла наяуную 
сетку вул1ц. Лжвщавана разгалшаваная нерэгу- 
лярная плашровачная структура, якая свабодна 
фарлправалася на працягу мнопх стагоддзяу адпа- 
ведна рэльефу мясцовасцЕ абрысау рэчышчау рэк, 
размяшчэння крапасных сцен I вежау, ¡ншым! 
умовама жыцця горада. У новай плашроуцы, якую 
можна вызначыць як складаную прамавугольную 
з радыяльным! элементам!, был1 недастаткова 
ул!чаны старыя камушкацьи. Аднак на некаторых 
участках ствараемыя мапстрал! паугарыл! напрам- 
и вулщ, як\я ужо юнаваль Узнисм новыя вулщы 
пам1ж асобнымЕ раней слаба звязаным! перыфе- 
рыйным! раёнамг

Адным з вышкау рэгулярнай пераплашроую 
зявь\ася фарм1раванне новага працяглага гарад- 
скога цэнтра, яю уключыу ядро цэнтра феадаль- 
най эпох1 — ансамбль дзвюх плошчау, паралель- 
ную Дзвше галоуную гарадскую мапстраль, но
вую гандлёвую плошчу, якая завяршала гэты 
напрамак, ! шшыя элементы. Акрамя таго, было 
закладзена некалью плошчау у розных частках 
Вщебска — Задзвшш, Заручау! (тэрыторыя на

поудзень ад ЬПжняга замка), Узгор’1 ! шш. З а  
невял1юм выключэннем, яны не набьш ролю 
архггэктурна-плашровачных цэнтрау адпаведных 
раёнау. Тлумачыцца гэта адсутнасцю тут ману- 
ментальнай забудовы, аддаленасцю новых плош
чау ад пстарычнага цэнтра, а таксама ¡х плашро- 
вачнай раз’яднанасцю.

Рэгулярная плашроука зраб1ла ¡стотны уплыу 
на далейшае фарм1раванне Е^цебска у эпоху каш- 
тал1зму. Важны вышк будаушчых мерапрыемствау 
гэтага перыяду —  пашырэнне грамадскага цэн
тра, пракладка захаваных да нашага часу дзвюх 
мапстраляу, яюя перасякаюцца пад прамым вуг- 
лом,—  умоуных плашровачных дыяметрау В ь  
цебска. Уздоуж \х канцэнтравалася мноства 
гандлёвых ! шшых грамадсюх устаноу, найбольш 
самав1тая жылая забудова. Траса галоунай вулщы 
ва У згор! вызначыла мерыдыянальны напрамак, 
закладзены яшчэ у канцы X V III — першай па- 
лове X I X  ст. Пазней яна была прадоужана на 
поудзень праз увесь раён Заручауя. Пры гэтым 
узшкла неабходнасць засыпаць частку рукава 
В1цьбы, што прывяло да змянення пстарычнага 
ландшафту. Таюм чынам, иауднёвая частка дыя- 
метру, абумоуленая патрабаванням! транспартнай 
сувяз! раёнау горада пам!ж сабой, уступка у 
супярэчнасць з вул!чнай сеткай перыяду класщыз- 
му. Новая мапстраль парушыла сютэму кварта-



Рыс. 264. Вылучэнне груп з двух 1 трох побач 
размешчаных вышынных збудаванняу:

/ — дамшанты; 2 — дамшанты, якш адлюстроуваюць 
прынцып групоую

лау, якая юнавала да гэтага часу, ! злучыла 
пауночную ! пауднёвую частю горада.

Шыротны гарадсю дыяметр таксама склауся 
на аснове закладзеных яшчэ у эпоху класщызму 
камунжацый. Пракладка чыгуню, будаушцтва у 
1866 г. вакзала ! фарм1раванне прывакзальнай 
плошчы выклжал! узмацненне горадабудаушчай 
рол! Вакзальнай вулщы (сучасная Клрава) ! 
узвядзенне па яе трасе у 1867 г. мураванага 
моста цераз Дзвшу. Т ак аргашзавалася заходняя 
частка гарадскога дыяметра. У прощлеглым баку 
мапстраль закранула край тэрыторьн Верхняга 
замка ! працягнулася на усход вулщам! Замкавай 
! Задунайскай. Адпаведна пасля будаушцтва у 
канцы X V III ст. плошчы перад езущюм кас- 
цёлам зноу часткова парушаны краявщ узгорка 
Верхняга замка.

Для другой паловы X I X  ! пачатку X X  ст. 
характэрна перабудова, вщазмяненне некаторых 
храмау. Так, напрыклад, касцёл святой Варвары, 
узведзены у 1785 г., карэнным чынам рэканстру- 
яваны у 1884 г. ! набыу эклектичны дэкор. 
Драуляная Мжалаеуская царква 1799 г. у 1853 г. 
капитальна перароблена з таго ж матэрыялу (зга- 
рэла у 1904 г.). У пачатку X X  ст. у формах 
псеударускай архггэктуры паустала Святадухау- 
ская царква жаночага епарх1яльнага вучылшча.

Далейшае развщцё атрымала манументальная 
грамадская ! жылая забудова, якая вызначалася 
новым, больш разгорнутым маштабам. У мног1х 
выпадках не л!чылюя з юнаваушым1 каштоуным! 
старым! будынкамг Напрыклад, у 1883 г. па 
праекце архггэктара Л. П. Камшскага на месцы 
дамоу губернатара ! в!цэ-губернатара на адмш1с-

трацыйнай плошчы узведзены будынак акруговага 
суда. Сярод шшых, найбольш прыкметных збу
даванняу гэтага часу —  тэатр (1845 г., арх1тэктар 
М. Чарвшсю), мужчынская пмназ!я (1880 г., ар- 
хпэктары А . Памонсю, М. Карчэусю), аддзя- 
ленне Маскоускага м1жнароднага банка (канец 
X I X  ст., архпэктар Ц. В. Ю бардзш), духоуная 
семшарыя (1890 г., архггэктар А . Кляменцьеу), 
жаночае епарх1яльнае вучыл1шча (1902 г., шжы- 
неры А . К. Паулоусю, П. А . Вшаградау), Пазя- 
мельна-сялянсю банк (1917 г., архггэктар 
К. К. Тарасау).

У 1911— 1912 гг. па праекце вядомага рускага 
дойлща I. А . Ф амш а быу пабудаваны абелюк у 
гонар русюх во!нау, удзельн1кау бпвау пад Вщеб- 
скам у Айчынную вайну 1812 г. Манумент раз- 
мяшчауся на Дварцовай плошчы перад палацам 
генерал-губернатара на высоюм левым беразе 
Дзвшы. Выбар месца для помн1ка служыу узорам 
ансамблевага вырашэння: пастаулены на воа с\~ 
метрьй палаца акрамя таго, на вое! Дварцовай 
вулщы (сучасная Савецкая), абел1ск завяршау яе 
вщавую перспектыву.

У 1920— 1930-ых гг. у пстарычнай частцы 
горада узведзены шэраг грамадсюх ! жылых бу
дынкау. Нягледзячы на больш буйны маштаб, у 
параунанш з забудовай X V III— X I X  стст., яны 
не сказш  кампаз!цыю пстарычнага раёна.

Як ! !ншыя гарады Беларус!, В!цебск зведау 
вел!зарныя разбурэнн! у перыяд Вялжай Айчын- 
най вайны. Был! пашкоджаны выдатныя помнш 
архпэктуры, зруйнаваны кварталы радавой пста
рычнай забудовы. У працэсе пасляваеннай рэкан- 
струкцьн плашровачная структура у асноуным 
захавалася ! дапоун1лася новым! будынкам!, яюя 
атрымал! значэнне сувязных элементау у паруша- 
най кампаз!цьй цэнтра. Важнейшим мерапрыем- 
ствам гэтага перыяду аказалася ств^рэнне ансам
бля вул!цы Юрава.

Забудова наступных гадоу характарызавалася 
адсутнасцю пераемнасц! горадабудаун!чай кампа- 
з!цьй, якая склалася раней, што з ’яуляецца агуль- 
ным для ус1х гарадоу рэспублж!. У 1960— 1970-ых 
гг. на правым беразе Дзвшы, вулшах Ленша, 
Замкавай, Пушкша ! ¿ншых узведзены жылыя ! 
грамадск1я будыню, размяшчэнне, аб ёмна-прас- 
торавае вырашэнне ! архпэктура фасадау яюх не 
адпавядал! мастацюм традыцыям фарм!равання 
забудовы у пстарычнай частцы горада.

Непауторныя прыродныя умовы, буйнамаш- 
табныя ландшафтныя формы — паунаводная 
Дзв!на з высок1м! берагам!, вел!чным!, багата 
азелянёным! сх1лам1 Вщьбы ! ручая Дуная,— у 
гэтым цяпер своеасабл!васць абл!чча пстарычнага 
цэнтра.

Параунанне нерэгулярнай план1роук! Вщебска



Pb
ic

. 
26

5.
 

Пл
ан

 
Вщ

еб
ск

а 
у 

пе
рш

ай
 

па
ло

ве
 

XI
X 

ст
.



другой паловы X V III ст., плашроуш перыяду 
класщызму I сучаснай вул!чнай сетю дазваляе 
адзначыць, што толью на некаторых участках 
напрамю щ трасы сучасных вулщ супадаюць з 
сярэдневяковай структурай. Цяперашшя абрысы 
плошчау I вулщ Узгор’я, Задзвшня, Заручауя 1 
шшых раёнау амаль цалкам адпавядаюць закла- 
дзеным пры рэгулярнай пераплашроуцы у канцы 
X V III — першай палове X I X  ст. У цэлым пла- 
шроука вулщ I плошчау мае вялжую культурную 
каштоунасць як сведчанне шматвяковага развщця 
Вщебска, узор мастацтва горадабудавання эпох! 
класщызму.

Асноуным! структурным! восям! пстарычнага 
раёна служаць участю памянёных вышэй мерыды- 
янальнага ! шыротнага гарадсюх дыяметрау. У 
большай ступен! г!старычная забудова лакалЬуецца 
уздоуж мерыдыянальнага напрамку —  вулщы Ле- 
нша. На перакрыжаванн! восяу знаходз!цца тэры- 
торыя былых адмшютрацыйнай ! ратушнай плош
чау. Вежа ратушы —  адз!ная вертыкаль калюьпд 
развпюга, шматвежавага сь\уэта В!цебска. Жылыя 
! грамадск!я будыню X V III —  пачатку X X  ст. 
фарм!руюць забудову вулщ Суворава, Л. Талсто- 
га, Крылова, Савецкай, Пушюна ! шшых, на 
асобных участках размешчаную суцэльным фрон
там, а дзе-шдзе —  больш рэдка, напрыклад у 
Задзвшш. Да асноуных помнжау, яюя захавалюя, 
адносяцца фрагменты Благавешчанскай царквы, 
трынггарсю храм з манастырскай пабудовай, кар- 
пусы базыльянскага манастыра, Варварынск! кас- 
цёл, будынк! акруговага суда ! жаночага духоунага 
вучыл!шча ! ¡ншыя. У пара)шанш з !ншым! гарадам! 
Беларус! у В!цебску юнуе адносна многа помнжау 
эпох! клас!цызму. Акрамя значных страт архпгэк- 
турнай спадчыны трэба адзначыць моцна скажоны 
сучасным буда)шщтвам культурны пласт Верхняга 
! Н!жняга замкау.

Ацалелыя помшю —  гэта крушню багацейшай 
горадабудаушчай спадчыны, якая заставалася 
яшчэ у першыя дзесяцжоддз! X X  ст. 3  28 куль- 
тавых будынкау, як!я фарм!равал1 ун!кальныя па- 
нарамныя вщы горада, захавалюя толью два хра
мы, ! то «зацюнутыя» новай забудовай. Некато- 
рыя разбураны у 1930-ых гг., мнопя пацярпел! у 
час вайны ! пасля не был! адноулены, ¡ншыя —  
знесены у працэсе пасляваеннай рэканструкцьй 
горада. Вышшчаны выдатныя помн1к! барока са- 
мабытнага ансамбля ратушнай ! адм!н!страцыйнай 
плошчау — езу!цю касцёл ! карпусы калепума, 
бернардз!нск1 касцёл з кляштарным! будынкам!, 
што юнавал! яшчэ у канцы 1950-ых гг., а таксама 
Васкрасенская царква. Зшшчаны гасщны двор, 
як! прымыкау да бернардз!нскага касцёла. Цалкам 
разбурана галоуная дам1нанта горада —  базыль- 
янск! касцёл ! размешчаная насупраць, на правым

беразе Дзв!ны Богаяуленская царква, ад якой 
засталася толью магутная падпорная сцяна у 
берагавым схие. Ад своеасабл!вай групы з трох 
храмау на тэрыторьй Н1жняга замка —  Благавеш
чанскай царквы, параф1яльнага i дамшжанскага кас- 
цёлау захавал!ся тольк! руты царквы, прыстасава- 
ныя для агляду i падвергнутыя кансервацьи. Да 
найбольш ¡стотных у горадабудаун!чых аднос!нах 
страт адноацца таксама зное Святадухаускай цар
квы на высоюм плато, якая цудоуна успрымалася з 
розных бакоу, здвоеных дам!нантау у Задзвшн! — 
Мжалаеускай царквы i п!ярскага касцёла. Не зас- 
талося i праваслауных i катал1цк1х храмау — калюьЦ 
шматлж!х у розных раёнах горада.

У 1970 -ых гг. знесена вялжая група жылых i 
грамадешх будынкау X V III —  пачатку X X  ст. 
пабл!зу ратушнай плошчы з усходняга боку вулщы 
Лен!на. Недастатковая шырыня вул!цы некальк! 
ускладняла рух грамадскага транспарту. Г эта ака- 
л!чнасць, аднак, не з ’яуляецца падставай для 
зшшчэння каштоунай забудовы. Акрамя таго, ва 
умовах пстарычнага горада неправамерны сам 
падыход раскрыцця традыцыйна замкнёнай прас- 
торы вул!цы на ландшафтную зону.

Разбурана група будынкау X V III — пачатку 
X X  ст. плошчы Свабоды на рагу вулщы Ленша 
i праспекта Фрунзе, што не выклжана горадабу- 
даун!чай неабходнасцю. Сярод гэтых помнжау — 
будынак школы пры езу1цк!м калепуме. Рауна- 
душшам да архпэктурных каштоунасцей i адсут- 
насцю горадабудаун1чага майстэрства можна рас- 
тлумачыць зное манументальнага пстарычнага бу- 
дынка па вул!цы Замкавай, у яюм размяшчауся 
педагапчны шетытут.

Вельм! важна, каб захаванне пстарычнай за
будовы у працэсе развщця горада адбывалася 
поруч з тэхшчным абнауленнем, прывядзеннем 
грамадск!х i асабл!ва жылых будынкау у адпавед- 
насць з  сучасным! функцыянальным! патрэбнас- 
цям! насельн!цтва, аснашчэннем ix ¡нжынерным 
абсталяваннем. Грунтоунай задачай далейшай рэ- 
канструкцьй В1цебска, звязанай з адраджэннем 
спадчыны, павшна стаць «уваскрэсенне» ycix раз- 
бураных помн!кау, месцы як1х не заняты новым! 
капитальным! будынкам!. Выкарыстанне ж учас- 
ткау знесеных помнжау, як\я цяпер ужо забуда- 
ваны, вызначыць час, далейшая эвалюцыя нашых 
аднос!н да культурнай спадчыны Беларус!.


