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У дні ста год дзя за кан чэн ня ад на го з са мых страш-

ных уз бро е ных кан флік таў у гіс то рыі ча ла вец тва, які 

шмат у чым змя ніў лё сы лю дзей і сфар мі ра ваў воб раз 

но ва га све ту, асаб лі ва важ на пры га даць дра ма тыч ныя 

па дзеі мі ну ла га, знай сці ў іх вы то кі ўза е ма па ра зу мен-

ня і пры мі рэн ня. Вы стаў ка «1918. На ра джэн не но ва га 

све ту» не толь кі дасць маг чы масць па зна ё міц ца з каш-

тоў ным гіс та рыч ным ма тэ ры я лам, але і пра дэ ман струе 

су час ныя па ды хо ды да ін тэр прэ та цыі тра ге дыі «Вя лі кай 

вай ны». Мін скі цэнтр рас пра цоў кі кам пью тар ных гуль-

няў «Wargamіng» прад ста віць для ча со вай экс па зі цыі 

экс клю зіў ныя муль ты ме дый ныя ма тэ ры я лы, пры све ча-

ныя бра ня тэх ні цы Пер шай су свет най вай ны, у тым лі ку 

3D-пра ек цыю пер ша га се рый на га тан ка «MarkІ».

На вы стаў цы бу дуць прад стаў ле ны ўні каль ныя ар тэ-

фак ты з пры ват най ка лек цыі Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва, 

якія да зва ля юць па ба чыць вай ну не па срэд на ва чы ма яе 

ўдзель ні каў: зна ка мі та га ня мец ка га фа то гра фа Фры ца 

Каў скоп фа, прос та га афі цэ ра-ар ты ле рыс та Гро дзен скай 

крэ пас ці па руч ні ка Ко на на ва, вя до ма га ме му а рыс та-

фран та ві ка Ус пен ска га. Ся род экс па на таў — пісь мо вая 

пры ла да ка мен дан та Гро дзен скай крэ пас ці ге не ра ла 

Кай га ро да ва, уні каль ны ка та лог гіс та рыч най вы стаў кі, 

ар га ні за ва най у 1918 го дзе ў Мін ску ня мец кай аку па-

цый най ад мі ніст ра цы яй, тво ры мас тац тва, ство ра ныя 

ў ня мец кім па ло не ра сій скі мі і фран цуз скі мі афі цэ ра мі, 

і шмат ін ша га. Ку ра та рам пра ек та з'яў ля ец ца на ву ко вы 

су пра цоў нік На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея Аляк сей 

Ле сін. Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць да 2 снеж ня.

Вар та да даць, што ў сваю чар гу ў Му зеі кні гі На-

цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі ўжо пра цуе вы стаў ка 

«Бе ла русь у Вя лі кай вай не 1914—1918 га доў». У гэ тай 

экс па зі цыі, пры мер ка ва най да 100-год дзя за кан чэн ня 

Пер шай су свет най вай ны, прад стаў ле ны ўні каль ныя 

экс па на ты — рэд кія кні гі, га зе ты, ча со пі сы, паш тоў кі, 

ліс та ван не сал дат, а так са ма ары гі наль ныя пісь мо выя 

пры ла ды, дру кар ская тэх ні ка, аса біс тыя рэ чы і прад-

ме ты куль ту ва ен на га ча су.

Ад мет на, што гэ ты пра ект пад рых та ва ны так са ма 

су мес на з Ула дзі мі рам Лі ха дзе да вым. І по гляд на даў-

нія па дзеі так са ма прад стаў ле ны з двух ба коў: сал дат 

Ра сій скай ім пе рыі і ня мец кіх вай скоў цаў. Та му прак-

тыч на кож ны сю жэт — буд ні ва ен на га шпі та ля ці сцэн-

ка з акоп на га жыц ця — пад ма ца ва ны ад па вед ны мі 

фо та здым ка мі.

На сай це На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі мож на 

знай сці аб ноў ле ны вір ту аль ны пра ект «Пер шая су-

свет ная вай на».

Вар ва ра ГО МАН.

Уз нёс свя ты ні Бо гу, крэ пас ці Ай чы не, 

ка ле гію на ву кам, пры ста нак га рот ным 

і ўце ка чам ад све ту, быў сла ваю ў вя-

кі, свят лом у ра дзе: зве даў і спаз наў 

зям лю...»

Ка лі б мы ме лі двух та кіх му жоў, без цяж-

кас ці пе ра гна лі б Іта лію». Вось та кая па хва-

ла Мі ка лаю Крыш то фу Ра дзі ві лу, пра зва-

на му Сі рот кам ад яго су час ні каў. Ве да ю чы 

зроб ле нае Сі рот кам для бе ла рус кай гіс то рыі 

і куль ту ры, ус пры ма еш гэ тыя вы со кія сло вы 

як за слу жа ныя.

Сын ба га та га і ўплы во ва га маг на та Мі-

ка лая Ра дзі ві ла Чор на га Сі рот ка пра цяг ваў 

яго ную па лі тыч ную тра ды цыю. У ма ла до сці 

ён да во лі ак тыў на ўдзель ні чаў у па лі тыч-

ным жыц ці кра і ны. Са ма стой ных ра шэн няў 

ён не пры маў, ста ран на вы кон ваў «на ву ку» 

дзядзь кі Мі ка лая Ра дзі ві ла Ру до га, які ў ча сы 

без гас па дар час ці (1572—1574 га ды) фак-

тыч на кі ра ваў Вя лі кім Княст вам Лі тоў скім. 

А не ўза ба ве і сам Сі рот ка ўжо «на ву чае» 

рад ных па ноў, што ім ра біць, і па ра ды яго 

да во лі слуш ныя. Сі рот ка ра зам з уплы во вым 

маг на там Янам Хад ке ві чам ад імя Літ вы вя-

дзе пе ра мо вы з прад стаў ні ком ан жуй ска га 

гер ца га Ген ры ка Ва луа аб вы бран ні та го на 

па сад Рэ чы Па спа лі тай. А пас ля аб вя шчэн ня 

Ген ры ха ка ра лём едзе ад Літ вы ў па соль-

стве Рэ чы Па спа лі тай у Па рыж і асоб на ад 

поль скай дэ ле га цыі за чыт вае элек цый ную 

па ста но ву пра вы бран не та го пра ві це лем Рэ-

чы Па спа лі тай. Тыя сем ме ся цаў, што пра віў 

дзяр жа вай гэ ты ка роль, Сі рот ка пра вёў пры 

яго два ры — гуль ні, па ля ван ні, ба ля ван ні.

І ад бы ло ся тое, што па він на бы ло ад быц-

ца: бур лі вае і рас пус нае жыц цё па да рва ла 

зда роўе. Сі рот ка ўба чыў у гэ тым бос кае па-

ка ран не за гра хі ма ла до сці, та ды ён і даў за-

рок здзейс ніць пі ліг рым ку ў Свя тую зям лю, 

ка лі «мі ла сэр ны Бог па-ра ней ша му зда роўе 

вер не». Паз ней у сва ёй кні зе «Пэ рэг ры на-

цыі» Сі рот ка пі саў: «А як ка лі ча ла век це-

лам хва рэе, дар ма пра яго ста ран на дбае, 

ка лі па кі дае ду шу без ува гі, так са ма ж і я, 

па ба чыў шы, што ле ка ры ні чо га спра віць не 

мо гуць, усім сэр цам сва ім праз спо ведзь 

Свя тую і пры няц це най свя цей ша га та ін ства 

звяр нуў ся да Гос па да Бо га, па кор лі ва про ся-

чы, каб гра хі ма ла до сці ма ёй да ра ваў, пад-

ка заў бы сэр цу май му, што з яго най свя цей-

шае ве лі чы хва лою веч най бы ло б».

Ажыц цяў лен не абя цан ня за цяг ну ла ся на 

га ды. Сі рот ка ля чыў ся, а па зда ра веў шы спя-

шаў ся ў вой ска на аба ро ну кра і ны і зноў 

ля чыў ся, і пас ля зноў на ча ле свай го атра да 

да лу чаў ся да вой ска. «Хоць я ча ла век хво-

ры, сла бы, але так са ма па ві нен і маю пра ва 

на гэ тую вай ну». Яму ха це ла ся ўдзель ні-

чаць у жыц ці кра і ны, не ха цеў ад чу ваць ся-

бе з-за сла ба га зда роўя не да рэ кам — не 

да зва ля ла ні год насць, ні сум лен не. Пад час 

штур му По лац ка ў 1579 го дзе Сі рот ка быў 

па ра не ны. Толь кі ў 1582 го дзе, атры маў шы 

бла слаў лен не ад па пы рым ска га Ры го ра ХІ ІІ, 

ён вы пра віў ся ў цяж кую і доў гую ванд роў ку 

ў Свя тую Зям лю, склаў шы за га дзя за па-

вет. У кра са ві ку 1583-га Сі рот ка на ка раб лі 

ад плыў з Ве не цыі ў Па лес ці ну. Па да рож жа 

бы ло ня лёг кае. Сі рот ка пе ра жыў бур лі выя 

штор мы, спя кот ны шлях праз пус ты ню, смя-

рот ную не бяс пе ку ад лі хіх ра баў ні коў. Але ў 

ім пра чнуў ся да след чык. Ні чо га вар тае ўва гі 

не аб мі наў Сі рот ка: за на тоў ваў на па пе ры і 

ў па мя ці. Свет ураж ваў яго сва ёй не звы чай-

нас цю і раз на стай нас цю, і пра гэ та вар та 

бы ло рас ка заць лю дзям.

Сі рот ка на ве даў мяс ці ны, звя за ныя з 

жыц цём Ісу са Хрыс та, два тыд ні пра жыў у 

Іе ру са лі ме, ма ліў ся ка ля Гас под няй тру ны. 

За шчод рыя ах вя ра ван ні Іе ру са лім скі кан-

вект ор дэ на бер нар дзін цаў уз вёў Сі рот ку 

ў год насць Ры ца ра Бо жай тру ны. На зва-

рот ным шля ху Сі рот ка на ве даў Егі пет. Ці-

каў насць да след чы ка вы клі ка ла ў ту рэц кіх 

улад па да зрэн не ў шпі я на жы. Сул тан вы даў 

за гад сха піць па да зро на га ванд роў ні ка, але 

ён свое ча со ва па кі нуў тую зям лю.

Гэ тая пі ліг рым ка ста ла для Сі рот кі са-

праўд най жыц цё вай шко лай. Ця пер ён ву-

чыў ся ў са мо га жыц ця. У да ро зе Ра дзі віл 

не ад ной чы су стра каў ся з ча ла ве чай вы са-

ка род нас цю, да бры нёю і да па мо гай, та му і 

сам да па ма гаў лю дзям: вы ку піў з ту рэц кай 

ня во лі пя цё ра хрыс ці ян.

Вяр нуў шы ся на ра дзі му, Сі рот ка пры свя-

ціў ся бе даб ра чын нас ці. «Даў Бог мне да-

ста так хле ба, абы яго і спа жы ваў, і з ін шы мі 

дзя ліў ся. Ня хай мя не за вуць не Ра дзі віл, а 

Ра джы віл», — га ва рыў ён.

Яшчэ ў Іе ру са лі ме вы ра шыў Сі рот ка па-

шы раць хрыс ці ян скую ве ру і бу да ваць хра-

мы «ад па вед на на шай сі ле». Па ба чыў шы за 

мя жой най леп шыя ўзо ры та га час най куль ту-

ры, Сі рот ка сум на ад зна чыў, што «наш край 

ёсць ні жэй шы за ін шыя краі». І ён ус клаў на 

ся бе і цы ві лі за цый ную мі сію: зра біць ро да вы 

Ня свіж ідэа льным еў ра пей скім го ра дам.

Гэ та дзя ку ю чы Мі ка лаю Крыш то фу Ра дзі-

ві лу на ша ар хі тэк тур ная спад чы на ўзба га-

ці ла ся хра ма мі ў Ня сві жы, Мі ры, Свер жа ні, 

Дуб ро ве, Чар наў чы цах, Бе лай, зам ка мі ў Ня-

сві жы, Бе лай і Алы цы. Са праўд ным шэ дэў рам 

і го на рам бе ла рус кай куль ту ры з'яў ля ец ца па-

бу да ва ны па за мо ве Сі рот кі ў 1587—1593 га-

дах ня свіж скі кас цёл Бо жа га це ла — дру гі 

пас ля рым ска га кас цё ла Іль Джэ зу ба ра-

каль ны храм у Еў ро пе. Аў та рам ня свіж ска га 

кас цё ла быў за про ша ны Сі рот кам італь ян скі 

дой лід Ян Ма рыя Бер нар до ні, чый та лент рас-

крыў ся ў Літ ве. Па яго ным пра ек це бы лі па бу-

да ва ныя кляш та ры і кас цё лы бе не дык ці нак і 

бер нар дзін цаў, га рад ская ра ту ша ў Ня сві жы 

і сла ву ты Ня свіж скі за мак. А сам Ня свіж з 

драў ля на га мяс тэч ка пе ра тва рыў ся, як па 

ча ра дзей стве, у му ра ва ны го рад з хра ма мі, 

шко ла мі, шпі та ля мі, кра ма мі. Сі рот ка па ка-

заў прык лад ін шым маг на там, які мі па він ны 

быць іх пры ват ныя га ра ды: свое асаб лі вы мі 

ро да вы мі ста лі ца мі. І сла ву ты ця пер Мір скі 

за мак на быў сваю рэ не сан сную шы коў насць 

пры Сі рот ку. На га да ем і ство ра ную Сі рот кам 

уні каль ную эн цык ла пе дыч ную карту Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га, якая зна ё мі ла аду ка ва ны 

свет з яго най кра і най. Не толь кі ба гац цем, 

але і сва і мі ба га ты мі ве да мі дзя ліў ся Сі рот-

ка з людзь мі. Яго ная кні га «Пэ рэг ры на цыя, 

або Па лом ніц тва яс на асвет ле на га кня зя яга-

мос ці Мі ка лая Крыш то фа Ра дзі ві ла ў Свя тую 

Зям лю», якая вый шла ў 1601 го дзе, зра бі ла-

ся та га час ным бест се ле рам. У Ня свіж скім 

за мку Сі рот ка ства рыў кар цін ную га ле рэю, 

біб лі я тэ ку і збра ёў ню. Гэ та бы ло са праўд-

нае за хап лен не аду ка ва на га ка лек цы я не ра, 

які ца ніў рэч за яе ўні каль насць і мас тац кае 

зна чэн не.

За куль тур най, асвет ніц кай і рэ лі гій най 

дзей нас цю Сі рот кі дру га рад най вы гля дае 

па лі тыч ная дзей насць, а ён быў трок скім, а 

пас ля ві лен скім ва я во дам. Але не па са ды, 

да якіх ён не імк нуў ся, а то і ад маў ляў ся ад 

іх («Ра дзі ві лам я бу ду, хоць ні я кай па са ды не 

бу ду мець, і до сыць мне гэ та га»), вы зна ча лі 

яго зна чэн не ў дзяр жа ве, а вы со кі ма раль ны 

аў та ры тэт. Яго за слу гоў вае той, хто на вы-

со кай па са дзе не шу кае аса біс тай вы га ды, 

а спры яе дзяр жаў ным спра вам. Хоць з-за 

сва ёй сціп лас ці Сі рот ка лі чыў, што зра біў 

вель мі ма ла і для Бо га, і для сва ёй кра і ны, 

і для лю дзей.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Мі ка лай Крыш тоф 
Ра дзі віл Сі рот ка

(2.08.1549 — 28.02.1616)

ТРОЙЧЫ 
ПРА ВЯ ЛІ КУЮ ВАЙ НУ
Ужо заўт ра ў На цы я наль ным гіс та рыч ным 

му зеі ад бу дзец ца ад крыц цё вы стаў кі 

«1918. На ра джэн не но ва га све ту» ў ме жах 

аў тар ска га пра ек та ка лек цы я не ра і гіс то ры ка 

Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва «У по шу ках 

стра ча на га» да 100-год дзя за кан чэн ня 

Пер шай су свет най вай ны. Лі ха дзе даў 

прад ста віць фо та аль бом «Бе ла русь 

1914—1918. Вай на і мір», які па каз вае рэа ліі 

Ус ход ня га фрон ту ва чы ма гер ман скіх сал дат 

і сал дат Ра сій скай ім пе рыі.

У Мін ску ў пра ва слаў ным хра ме-пом ні ку ў го нар Усіх Свя-

тых ад бы ло ся ме ра пры ем ства з на го ды 100-га до ва га за кан-

чэн ня Пер шай су свет най вай ны. У крып це хра ма прай шлі 

па мі наль ная лі тыя і за клад ка кап су лы з зям лёю, пры ве-

зе най са Смар го ні. Ме на ві та там у час вай ны ад бы ва лі ся 

маш таб ныя ба я выя дзе ян ні.

А так са ма ў хра ме ад кры ла ся да ку мен таль на-гіс та рыч ная фо-

та вы стаў ка «Па вет ра нае во ін ства Пер шай су свет най вай ны», 

прай шла прэ зен та цыя кні гі-аль бо ма «Абел іс кі па мя ці рус кай ім-

пе ра тар скай ар міі Пер шай су свет най вай ны» Але ны Ха ра шэ віч 

і Ана то ля Шар ко ва і пе ра да ча гіс та рыч ных рэ лік вій з аса біс тых і 

ар хіў ных фон даў для му зея Усіхс вяц ка га хра ма. Ме ра пры ем ства 

бы ло пад рых та ва на Бе ла рус кім куль тур ным цэнт рам ду хоў на га 

Ад ра джэн ня з удзе лам цар коў на га пры хо да.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

Ка лек цыяКа лек цыя


