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РА ДЗI ВI ЛАЎ СКI 
АЎ ТА МА БIЛЬ

Каб па ба чыць Ня свiж скi па лац, 
не аба вяз ко ва ехаць у Ня свiж

Ка жуць: ка лi га ра не iдзе да Ма га ме та, то Ма га мет iдзе да 
га ры. Кi ру ю чы ся гэ тым жа прын цы пам, су пра цоў нi кi На цы я-
наль на га гiс то ры ка-куль тур на га му зея-за па вед нi ка «Ня свiж» 
рас пра ца ва лi пе ра соў ную вы стаў ку «Ня свiж скi за мак у ча се 
i гiс то рыi». Больш як тры дзя сят кi фо та здым каў з фон даў 
му зея-за па вед нi ка рас каз ва юць пра роз ныя мо ман ты гiс то-
рыi Ня свiж ска га па ла ца i ды нас тыi Ра дзi вi лаў.

З мi нi-экс па зi цы-
яй ужо па спе лi аб'-
ехаць не ка то рыя 
шко лы Ня свiж ска га, 
Клец ка га ра ё наў, 
за вi та лi ў ста лi цу. 
Ця гам ле та вы стаў-
ка ква та руе ў Прэ зi-
дэнц кай бiб лi я тэ цы 
Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь. Як пры ем ны 
бо нус да яе — асоб ная 
экс па зi цыя вы дан няў з не-
ка лi ба га та га ра дзi вi лаў ска га 
кнi га збо ру, што сён ня за хоў ва юц ца ў фон дах Прэ зi дэнц кай бiб-
лi я тэ кi.

— Ле тась наш му зей-за па вед нiк на ве да ла больш як 400 ты сяч 
ча ла век, та му зра зу ме ла, што пра ца з на вед валь нi ка мi — асноў ная 
для на шых су пра цоў нi каў. Але мы прад стаў ля ем му зей-за па вед нiк 
не толь кi ў сце нах са мо га зам ка i Ра ту шы, i пе ра соў ная мi нi-вы стаў-
ка, якая ванд руе па шко лах, унi вер сi тэ тах, — адзiн са спо са баў рас-
ка заць гiс то рыю i су час насць Ня свiж ска га па ла ца, — ка жа на мес нiк 
ды рэк та ра му зея-за па вед нi ка «Ня свiж» Змi цер ЯЦ КЕ ВIЧ.

Вы стаў ка да зва ляе па ба чыць, якiм быў Ня свiж скi за мак, ка лi 
яго толь кi па бу да ва лi ў кан цы XVI ста год дзя (пра гэ та рас па вя-
дае са мая пер шая вя до мая вы ява па ла ца — гра вю ра Та ма ша 
Ма коў ска га 1604 го да), i тое, як ён вы гля дае сён ня. Зна ё мiць з 
не ка то ры мi прад стаў нi ка мi ро ду Ра дзi вi лаў — яго жы ха ра мi i ўла-
даль нi ка мi па ла ца, да зва ляе па ба чыць, як жы лi прад стаў нi кi гэ тай 
зна ка мi тай ды нас тыi.

Наогул Ра дзi вi лы ва ўсе ча сы вель мi цi ка вi лi ся тэх нiч ны мi на-
вiн ка мi, i фо та здым кi з экс па зi цыi — яск ра вае та му свед чан не. 
Вось, на прык лад, «Мер се дэс» з аў та пар ка Ра дзi вi лаў. Фо та да ту-
ец ца па чат кам ХХ ста год дзя. На той час Ра дзi вi лы бы лi ад ны мi з 
пер шых i най буй ней шых аў та ўла даль нi каў на тэ ры то рыi Мiн скай 
гу бер нi, яны ме лi аж тры аў та ма бi лi! А пер шыя фо та здым кi па ла-
ца бы лi зроб ле ны ў 1894 го дзе, i асоб ныя за лы, па коi рэ гу ляр на 
фа та гра фа ва лi ся да 1939 го да. Яшчэ ад но свед чан не тэх нiч най 
«пра су ну тас цi» Ра дзi вi лаў: пер шы фо та зды мак Ня свiж ска га па ла ца 
i го ра да з аэ ра пла на быў зроб ле ны яшчэ ў 1927 го дзе.

Ад мет на, што вiр ту аль ная эк скур сiя «Ня свiж скi за мак у ча се i 
гiс то рыi», якую пра па нуе му зей-за па вед нiк, — гэ та не толь кi фо та-
здым кi. Гэ та яшчэ i слайд-шоу, i вы дат ны, за хап ляль ны апо вед ад 
су пра цоў нi каў му зея. Больш за тое, вы яз ная ка ман да Ня свiж ска га 
па ла ца га то ва ад гук нуц ца на за пра шэн не за цi каў ле ных гле да чоў i 
слу ха чоў i прад ста вiць вы стаў ку фак тыч на ў лю бой кроп цы Бе ла-
ру сi. Ёсць вя лi кая ве ра год насць, што зна ём ства з мi нi-экс па зi цы яй 
вы клi ча вя лi кую цi ка васць, пад штурх не здзейс нiць са праўд ную 
ванд роў ку ў Ня свiж.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesialuha@zviazda.by
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У ме жах экс па зі цыі «Апосталка 
беларускага адраджэння», пры-
мер ка ва най да 140-год дзя Ала і зы 
Па шке віч, якая ў па чат ку ХХ ста-
год дзя ўвай шла ў бе ла рус кую 
паэ зію, про зу, пуб лі цыс ты ку пад 
псеў да ні мам Цёт ка, прад стаў ле-
ны кні гі, да ку мен ты, рэ чы і фо-
та здым кі з фон даў Дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра-
ту ры. Боль шая іх част ка па сту пі ла 
ў му зей у кан цы 1990-х га доў дзя-
ку ю чы Лі дзіі Ара бей, да след чы-
цы і пісь мен ні цы, якая шмат га доў 
зай ма ла ся вы ву чэн нем жыц ця і 
твор час ці Цёт кі.

— Экс па зі цыю мож на ўмоў на па-
дзя ліць на тры част кі, — рас па вя дае 
ку ра тар ка вы стаў кі, на ву ко вая су пра-
цоў ні ца му зея гіс то рыі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры Свят ла на КУ РА КО ВА. — 
Пер шая — біг ра фіч ная, праз да ку мен ты 
і фо та здым кі рас каз вае пра Ала і зу Па-
шке віч, ста наў лен не яе асо бы. Тут ёсць 
ко пія да ку мен та з кас цё ла, дзе яна бы ла 
хры шча ная; ліс ты з Львоў ска га ўні вер-
сі тэ та, дзе ву чы ла ся; па свед чан не пра 
тое, што бу ду чая пісь мен ні ца скон чы ла 
кур сы па поль скай лі та ра ту ры; фо та-
здым кі ма ці і сяст ры Ала і зы Па шке віч.

На вы стаў цы мож на па ба чыць і свое-
асаб лі вы ся мей ны аль бом Цёт кі — ён 

не ка лі быў скла дзе ны Лі дзі яй Ара бей. 
Тут прад стаў ле ныя фо та здым кі род ных 
пісь мен ні цы. Адзін з най каш тоў ней шых 
ра ры тэ таў экс па зі цыі — га бе лен кан ца 
ХІХ ст., што не ка лі ві сеў у до ме сям'і 
Па шке ві чаў.

Дру гая част ка вы стаў кі рас па вя дае 
пра лі та ра тур ную пра цу Цёт кі. Мож на 

па ба чыць ары гі наль ныя вы дан ні збор-
ні каў «Скрып ка бе ла рус кая» і «Хрэст 
на сва бо ду», вы да дзе ныя ў 1906 го дзе, 
а так са ма «Пер шае чы тан не для дзе-
так бе ла ру саў». Ёсць і кні гі вы бра ных 
тво раў па эт кі, вы да дзе ныя ўжо пас ля 
яе смер ці.

Трэ цяя част ка пры све ча на су час най 
ін тэр прэ та цыі жыц цё ва га і твор ча га 
шля ху Цёт кі: тут раз мяс ці лі ся ма тэ ры-
я лы Лі дзіі Ара бей і Ва лян ці ны Коў тун, 
якія зай ма лі ся да сле да ван нем твор час ці 
пісь мен ні цы, ру ка пі сы вер шаў-пры свя-
чэн няў ёй. Гэ та аў то гра фы тво раў Ры го-
ра Ба ра ду лі на, Але ся Ра за на ва, Да ну ты 
Бі чэль. Тут так са ма зме шча ны ілюст ра-
цыі да тво раў Цёт кі, вы ка на ныя Мі ко лам 
Ку па вам і Ана то лем Вол ка вым.

Ад мет на, што на ба зе вы стаў кі 
«Апост ал ка бе ла рус ка га ад ра джэн ня» 
пра хо дзяць за ня ткі для дзя цей. Му зей-
ныя су пра цоў ні кі рас ка зваюць пра жыц-
цё і твор часць Цёт кі,  зна ё мяць з яе дзі-
ця чы мі тво ра мі, а так са ма пра па ну юць 
ма лень кім на вед валь ні кам вы сту піць у 
ро лі ак цё раў і ілюст ра та раў — пра чы-
таць каз ку «Чап ля і жу ра вель» з «Пер-
ша га чы тан ня для дзе так бе ла ру саў» і 
на ма ля ваць да яе ілюст ра цыі.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vesіaluha@zvіazda.by
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Раг не да 
(?—1000)

Жыц цё гэ тай жан-
чы ны хва люе пісь мен-
ні каў і мас та коў: ёй 
пры све ча ны паэ мы, 
апо вес ці, опе ры, кар-
ці ны, на ват ба лет. У яе 
воб ра зе ўва со бі ла ся і 
жа но чая пры га жосць, 
і жа но чая год насць, 
і лю боў да Баць каў-
шчы ны.

Ула дзі мір, які пе ра мог кі еў ска га кня зя Яра-
пол ка і стаў кня жыць у Кі е ве, ажа ніў ся з по-
лац кай кня зёў най. Быў у гэ тым кро ку ўла да ра 
Ру сі свой па лі тыч ны раз лік, бо Ула дзі мір як 
муж Раг не ды атрым лі ваў пра ва на по лац кі па-
сад. Ча ты рох сы ноў на ра дзі ла Раг не да свай му 
му жу: Ізя сла ва (кня зя по лац ка га), Яра сла ва 
(вя лі ка га кня зя кі еў ска га), Мсці сла ва (цьму та-
ра кан ска га кня зя), Усе ва ла да (за сна валь ні ка 
г. Ула дзі мі ра-Ва лын ска га), а так са ма дзвюх 
да чок: Прад сла ву і Даб ра не гу (жон ку кра каў-
ска га кня зя Ка зі мі ра, ма ці поль скіх кня зёў Ба-
ляс ла ва Храб ра га і Ула дзі сла ва І).

Мі на лі га ды, але час не вы ле чыў бы лы боль. 
Па мя та ла Раг не да той жах лі вы дзень, ка лі Ула-
дзі мір за біў яе баць ку і бра тоў, па-ра ней ша му 
не на ві дзе ла яна гвал таў ні ка. З Ула дзі мі рам 
ба чы ла ся рэд ка. Раг не да жы ла з дзець мі ў 
вёс цы Лы бедзь ка ля Кі е ва. Ад ной чы Ула дзі-
мір пры ехаў у Лы бедзь і за стаў ся там на ча-
ваць. Вось та ды і вы ра шы ла гор дая кня гі ня 
ад помс ціць му жу за той здзек з яе Ай чы ны, з 
яе сям'і, з яе са мой. Ка лі князь спаў, Раг не да 
з кін жа лам у ру цэ па ды шла да яго на га лож ка, 
каб за біць яго. Але ня лёг ка жан чы не пад няць 
зброю на ча ла ве ка.

Так і не ўда ры ла яна му жа. Ула дзі мір пра-
чнуў ся і пе ра ха піў Раг не дзі ну ру ку з кін жа-
лам. На пы тан не, ча му яна ха це ла яго за біць, 
Раг не да ад ка за ла: «За тое, што баць ку май-
го за біў і зям лю яго па ла ніў і не лю біш ні мя-
не, ні сва іх дзя цей». На рас пра ву ён і ця пер 
хут кі: за га даў кня гі ні апра нуц ца ў шлюб нае 
ўбран не і рых та вац ца да смер ці. Пас ля та го, 
як Ула дзі мір вый шаў з па коя па клі каць слуг, 
Раг не да да ла меч ста рэй ша му сы ну Ізя сла ву 
і ска за ла: «Ка лі баць ка прый дзе сю ды, ска жы 
яму: «Ты не адзін тут!». Ізя слаў так і зра біў. 
Ка лі Ула дзі мір вяр нуў ся, Ізя слаў за сла ніў з 
мя чом у ру ках ма ці: «Ты не адзін тут». Гэ та-
га князь не ча каў, ён збян тэ жа на ад ка заў: 
«А хто ве даў, што ты тут?» Учы нак Ізя сла ва 
вы ра та ваў Раг не ду. На ба яр скай ра дзе ба я-
ры па ра і лі Ула дзі мі ру: «Ужо не за бі яе дзе ля 
дзі ця ці гэ та га, але ад на ві Ай чы ну яе і дай ёй 
з сы нам сва ім». Гіс то рык С. Анін скі лі чыў, 
што Ізя слаў «не мог быць сы нам Ула дзі мі-
ра». Гэ тым, пэў на, і тлу ма чыц ца, што Ізя слаў 
быў па збаў ле ны пра ва на кі еў скі па сад і стаў 
по лац кім кня зем. Ула дзі мір са слаў Раг не ду 
і Ізя сла ва на мя жу По лац ка га княст ва, дзе 

па бу да ваў для іх го рад Ізя слаў, вя до мы ця-
пер як За слаўе.

Хоць ле та пі сы і маў чаць, але мож на ду маць, 
што, па куль Ізя слаў не вы рас, Раг не да ад яго 
імя кі ра ва ла ад ноў ле ным По лац кім княст вам. 
Але лёс рых та ваў кня гі ні но вае вы пра ба ван не. 
У 988 го дзе Ула дзі мір з па лі тыч ных мер ка ван-
няў пры мае хрыс ці ян ства і жэ ніц ца з сяст рой 
ві зан тый ска га ім пе ра та ра Ва сі ля ІІ Ган най. Да-
вя ло ся ад мо віц ца ад на лож ніц і ас тат ніх жо-
нак. Ула дзі мір шле Раг не дзе за гад: «За раз, 
па хрыс ціў шы ся, па ві нен я мець ад ну жон ку, 
а ты вы бе ры са бе му жа з ма іх кня зёў і ба я-
раў, ка го па жа да еш». І на гэ ты раз Раг не да 
ака за ла ся ду хоў на пры го жай і вы са ка род най. 
Гор да ад ка за ла: «Ца ры цай я бы ла, ца ры цай і 
за ста ну ся, і ні чы ёй ра бы няй не бу ду. А ка лі ты 
па хрыс ціў ся, дык я бу ду ня вес тай Хрыс то вай». 
У гэ тых сло вах — ня ско ра ны дух Раг не ды. 
Вы му ша ная гру бай сі лай стаць жон кай ня лю-
ба га, аб ра жа ная ім, яна за ха ва ла свой жа но чы 
го нар, не ста ла яго ра бы няй, не да ра ва ла яму 
ні за бой ства баць кі, ні спус та шэн ня Ай чы ны, ні 
здзе ку з ся бе. І за раз не збі ра ла ся па слух мя на 
вы кон ваць Ула дзі мі ра ву во лю. Але Ула дзі мір 
мог гвал там ад даць яе за ад на го са сва іх ба-
я раў, і та му, каб па збег нуць гэ та га, Раг не да 
пры мае ма наст ва. Яна за сна ва ла пад Ізя слаў-
лем пер шы ва Ус ход няй Еў ро пе жа но чы ма нас-
тыр, дзе і пра жы ла 12 га доў пад імем Анас та сіі. 
Ад сюль, з Раг не дзі на га ма нас ты ра, і па ча ло 
па шы рац ца на Бе ла ру сі хрыс ці ян ства.

На па ро зе ХІ ста год дзя Раг не да па мер ла. 
Па вод ле пад ан ня, яе па ха ва лі на га ры паў вост-
ра ва Пе ра воз, па між вус цем рэч кі Ушы, якая 
ўпа дае ў во зе ра Дры сы, і вы то кам рэч кі Дры-
сы, што вы ця кае з яго. На гэ тым мес цы ні бы та 
быў за бі ты князь Раг ва лод. Па мяць пра гор дую 
по лац кую кня гі ню пе ра жы ла ста год дзі. Яшчэ ў 

ХІХ ста год дзі эт ног ра фы за піс ва лі пад ан ні пра 
яе. Ці не гэ та яск ра вае свед чан не на род най 
па мя ці аб Раг не дзе?

Ізя слаў 
(?—1001)

Ка рот кім бы ло жыц-
цё Раг не дзі на га сы на 
Ізя сла ва. Пэў на, з та го 
ча су, як аба ра ніў сваю 
ма ці ад раз' юша на га 
кня зя Ула дзі мі ра, не 
браў ён больш у ру кі 
меч. Вы ха ва ны Раг не-
дай у хрыс ці ян скіх тра-
ды цы ях, ён вы зна чаў ся 
мяк кас цю і кла па ціў ся 
пра па шы рэн не хрыс ці ян ства і асве ты. Ці не 
пер шым кня зем-кніж ні кам на Ру сі быў Ізя слаў. 
У 1001 го дзе ён па мёр. І хоць не здзейс ніў 
князь вя лі кіх спраў, але ле та пі сец па лі чыў не-
аб ход ным ад зна чыць яго вы са ка род ныя ры сы: 
«Бысть жа сий князь тих и кро ток, и смирен, и 
милостив, и лю бя зе ло и почитая священниче-
ский чин иноческий, и прилежае прочитанию 
бо жест вен ных писаний, и отвращаяся от су ет-
ных глумлений, и сле зен, и умилен, и долготер-
пелив». І ка лі сы ны Ула дзі мі ра пас ля яго смер ці 
за лі лі Русь кры вёю, зма га ю чы ся за ўла ду, ка лі 
па кі ну лі яны кры ва вы след, дык хрыс та лю бі вы 
і ча ла веч ны Ізя слаў па кі нуў... пер шы пом нік 
ус ход не сла вян ска га пісь мен ства — пя чат ку 
з над пі сам. А яшчэ на ра дзі лі ся ў яго два сы-
ны — Усяс лаў і Бра чыс лаў, ад апош ня га з якіх 
і пай шоў род па гроз лі вых і муж ных крыў скіх 
кня зёў, ула да роў По лац ка га княст ва.

Ві таўт ЧА РОП КА.
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Под авай те же по том кам, 
что ма е те з пред ков.

Анд рэй РЫМША.

Аў та ма бiль «Мер се дэс», якiм ва ло да лi 
Ра дзi вi лы. Па ча так ХХ ста год дзя. 

Фо та з фон даў На цы я наль на га гiс то ры ка-куль тур на га 
му зея-за па вед нi ка «Ня свiж».

Ёсць нагодаЁсць нагода  ��

Класік 
з правінцыі
У Літаратурным музеі Петруся Броўкі 

адкрылася выстаўка, прысвечаная Алаізе Пашкевіч

У экс па зі цыі мож на па ба чыць ся мей ны аль бом Цёт кі.

Свят ла на Ку ра ко ва рас каз вае пра ўні каль ны га бе лен 
кан ца ХІХ ст. з до ма Па шке ві чаў.

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

Мас так А. КРЫ ВЕН КА.


