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На сучасны момант ад Ляхавщкай бастыённай фартэцьп амаль шчога не захавалася. Тэрыторыя 
вялжага па памерах помшка забудавана прыватным! драуляным! i часткова мураваным! сядз1бамТ 
Сам! жыхары Ляхав1чау i нават уладальшк! сядз!б на тэрыторьп фартэцьп не ведаюць, што яны 
жывуць на тэрыторьп помшка, адлюстраванага на гербе горада. Станоучай падзеяй стала 
устаноука памятнага каменю у гонар непераможнай фартэцьп. Аднак апошш усталяваны не на 
тэрыторьп фартэцьп, а на сотню метрау убок ад яе, бл!жэй да дароп i маета праз р. Ведзьма, што 
яшчэ болып зблытала уяуленне аб месцазнаходжанш аб’екта. Адсутнасць разумения значнасщ
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помшка! йстэмы рэгулявання гаспадарчых прац на яго тэрыторьп прыводзщь да далейшага 
зшшчэння рэшткау фартэцьп. М. Чарняуск! ашсвае адзш з фактау, кал! у 2001 годзе пад час прак- 
ладвання дароп па тэрыторьп фартэцьп был! пашкоджаны рэштк! пауднёвага рова i пауднёва- 
заходняга бастыёна [Чарняуск!, 2002, с. 397]. Таму надзвычай актуальным! з’яуляюцца дакладнае 
вызначэнне тэрыторы! умацавання, уключэнне яго у cnic псторыка-культурных каштоунасцей, а 
таксама рэал!зацыю мерапрыемствау па ахове помшка. Для вырашэння гэтых пытанняу павшны 
быць праведзены сур’ёзныя археалапчныя i археаграф!чныя даследванш псторьп помнжа. Апош- 
няе важна не тольк! для мясцовага краязнауства, але i для Беларус! i рэпёна Усходняй i Цэнтраль- 
най Еуропы увогуле.

На жаль, да сённешняга дня Ляхавщкая фартэцыя з’яуляецца малавывучаным помнжам. На ас- 
нове археаграф!чных i натурных даследванняу досыць падрабязна абарончую йстэму фартэцьп 
anicay М. Ткачоу [Ткачоу, 1973; Ткачоу, 1978, с. 88-90; Ткачоу, 1989; Ткачоу, 1991, с. 98-101]. 
Даследчык называв Ляхав!чы да адной з самых магутных бастыённых фартэцый не тольк! ВКЛ, 
але i Рэчы Паспалггай. У 1998 г. М. Чарняуск! выяв!у на тэрыторы! фартэцьп рэштк! абарончых 
казематау [М. Чарняуск!, с. 398-399]. На падставе апытання мясцовых жыхароу даследчык дапус- 
кае, што у зямл! можа захоувацца яшчэ вялжая колькасць аб’ектау. Аднак дасюль археалапчных 
прац на тэрыторы! помшка не праводзшася.

Па абарончай ыстэме Ляхавщга бастыённы замак з’яуляецца адной з мадыф!кацый 
новаггальянскай фартыфжацыйнай манеры [Ткачоу, 1978, с. 90]. Ткачоу выказвае меркаванне, што 
фартэцыя была узведзена Янам Каралем Хадкев!чам у канцы XVI ст. [Ткачоу, 1989, с. 77] i дапус- 
кае што казацгая загоны Найвайга з!мой 1595-1596 гг. штурмавал!, менавгга, новаузведзены бас
тыённы замак. На нашу думку, аднак, гэтае пытанне патрабуе далейшага удакладнення. У 
швентары фартэцьп за 1658 г. згадваецца 31 гармата, з як!х 15 мел! гербы Хадкев!ча [Собрание..., 
1858, с. 116-117]. 3 ix 2 был! адлггы у 1571 г., 1 - у 1601 г., 2 - у 1606 г., 1 - у 1609 г., 4 - у 1614 г., 
5-у1617г. Усе пазначаныя гербам Хадкев!ча гарматы, акрамя адной, мел! сярэдш кал!бр (ад 10 
да 25 фунтау) i прызначайся, найверагодней, для умацаванняу магната. Асабл!ва яскравай функ- 
цыянальнае прызначэнне гэтых гармат бачыцца у пара^йанш з чатырма трафейным! шведсюм! 
палявым! гарматам!, як!я мел! значна меншы кал!бр (ад 1,5 да 5 фунтау). 3 15 гармат Хадкев!ча 9 
гармат был! адлггы у 1614 i 1617 гады. Слушным будзе дапусцщь, што яны выраблялшя менавпа 
для Ляхавщкай фартэцьп, кал! яе будаунщтва падыходзша да завяршэння. Магчыма, менавгга на- 
пад казакау на Ляхав!чы у 1595-1596 гг. стау стымулам для узвядзення магутная бастыённай 
фартэцьп, якая была скончала i абсталявана да канца 1610-ых гадоу.

М. Ткачоу у сва!х працах прыводзщь памеры Ляхавщкага бастыённага замка роуныя 175x220 
м. [Ткачоу, 1989, с.77]. Аднак здымк! тэрыторьп помшка са спадарожшка, а таксама выява замка 
на гравюры 1661 г. прымушаюць перагледзець гэтыя дадзеныя. На спадарожшкавым здымку пра- 
цягласць заходняга бастыённага фронту (мгж вуглам! суседшх бастыёнау) набл!жаецца да 300 
метрау, а абарончая лппя (ад вугла курцшы i фланка бастыёна да вугла сумежнага бастыёна) 
рауняецца прыкладна 200 метрам [http://maps.google.com/]. Адлегласць абарончай лшп паводле 
тэорьп фартыфжацьп першай паловы XVII ст. не павшна была перавышаць макймальнай 
дальнасщ мушкетнага стрэлу (бл!зу 220 м.) [Freitag, 1631, с.18]. На гравюры 1661 г., дзе аб’ёмныя 
аб’екты малявайся на аснове плана тэрыторы!, адлюстравана амаль квадратнае умацаванне. Зы- 
ходзячы з гэтага астатнш бастыённыя франты (пауночны, пауднёвы i усходш) мусий мець падоб- 
ныя да заходняга памеры. Ляхавщк! замак, тагам чынам, меу магалмальна дапушчальныя для ча- 
тырохвугольнай бастыёнай фартэцьп памеры. Па форме i асабл!васцях некаторых абарочых 
элементау (абшырныя бастыёны з кавальерам!, шырогая магутныя прамавугольныя арылоны, ка- 
зематаваныя фланга) Ляхавщга замак вельм! бл!зга да праектау знакамйага нямецкага 
фартыфжатара Дашэля Спэкля (Спэклша), “Architectvra von Vestungen...” якога пабачыла свет у 
1589 г. Асабл!ва уражвае падабенства Ляхавщкай фартэцьп да плану чатырохбастыённага 
умацавання да старонга 17 [Specklin, 1599, с. 17]. Л!чыцца, што фартыфжацыйныя !дэ! Спэкля 
апярэдзгй свой час ! цалкам школ! не был! рэал!заваны [Glossarium, 1990, с. 253].

Паводле традыцый новаггальянскай йстэмы, у якой быу узведзены Ляхавщга бастыённы замак, 
большая частка абарончых элементау умацавання мусша быць мураванымй На падставе гравюры 
1661 г. можна з упэуненасцю сцвярджаць, што акрамя каменнай щ цаглянай аблямоук! плашчыняу 
бастынёнау, кавальерау i курцш, Ляхавщкая фартэцыя мела двухпавярховыя мураваныя казематы 
у фланках бастыёнау, мураваную чатырохпавярховую браму, двухпавярховы мураваны арсенал, 
мураваны парахавы пограб (выуяулены М. Чарняусгам будынак па вул. Раганава 16), скляпешсты 
ход з фартэцьп, акрамя таго шыкоуны двухпавярховы мураваны палац. На тэрыторьп пустота бас- 
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тыёна, магчыма, меуся невялпа мураваны скарбчык. Па колькасщ мураваных пабудоу Ляхавщкая 
фартэцыя набл!жаецца да слынных радзтвшаусгах рэзщэнцый у Нясв1жы i Б1ржах. Хаця цягам XIX 
ст. усе тэты пабудовы был! разабраны на будаушчыя матэрыялы, над зямлёй у рознай ступеш 
захаванасщ павшны захоувацца рэштк! гэтых мураваных пабудоу. За сваё жыццё Ляхавщкая фар
тэцыя была уцягнута у Bip шматлпах войнау i вытрымала 8 аблог. Таму акрамя рэшткау 
архпэктурных збудаванняу на тэрыторьп помшка i асабл1ва на месцы былога рва у зямл! мусщь 
захоувацца мноства артэфактау ваеннага характеру XVI-XVIII стст., арыпнальных рэчау, яюх, да- 
рэчы, зараз так бракуе пры стварэнш музейнай экспазщьп на аснове Нясв!жскага замка.

Cnic выкарыстаных крышц

1. Собрание государственных и частных актов, касающихся истории Литвы и соединённых с нею владений (1387- 
1710 гт.). Ч. 1. - Вильно, 1858. - 164 с.

2. Ткачоу, М.А., Цярохш, С.Ф. Ляхавщкая фартэцыя / М.А.Ткачоу, С.Ф. Цярохш // Помшга псторьп i культуры 
Беларусь — 1973. — № 1. - С. 22-23.

3. Ткачоу, М.А. Абарончыя збудаванш заходшх зямель Беларус! XIII - XVIII стст. / М.А. Ткачоу. - Мн.: Навука i 
тэхшка, 1978. - 144 с.

4. Ткачоу, М. Ляхавщкая фартэцыя / М. Ткачоу // Памяць. Историка-дакументальная хрошка. Ляхавщк! раён. - Мн.: 
БелСЭ, 1989.-С. 77-81.

5. Ткачоу, М.А. Замш i людз! / М.А. Ткачоу. - Мн.: "Навука i тэхнгка”, 1991. - 184 с.
6. Чарняусю, М. Аб рэштках Ляхавщкай фартэцьп / М. Чарняусю И Castrum, urbis et bellum / Нав. рэд. Г. Штыхау, Г. 

Галенчанка. -Баранав1чы: РУПП “Баранавщ. узбуйн. друк.”, 2002. - С. 397-401.
7. Freitag, Adam. Architecture militaris nova et aucta... I Adam Freitag. - Leyden: Bonaventure und Abraham Elzeviers, 

1631.- 160 s.
8. Glossarium Artis. Worterbuch zur Kunst. Volume 7: Festungen. - Munchen, 1990. - 407 s.
9. Specklin, Daniel, Architectvra von Vestungen... / Daniel, Specklin. - StraBburg, 1599. -110 s.
10.  - Дата доступа: 14.01.2010http://maps.google.com/




