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У рай цэнт ры з гэ тай на го ды 

прай шла рэ кан струк цыя фар сі-

ра ван ня Дняп ра і па рад ка та раў 

па гра ніч най ка мен да ту ры «Ло-

еў» вай ско вай час ці 1242. Да рэ-

чы, на пя рэ дад ні ад ной з яе за стаў 

бы ло пры свое на імя Ге роя Са вец-

ка га Са ю за Мі ка лая Су ша на ва, 

які ад ным з пер шых пе ра пра віў-

ся це раз ума ца ва ны фа шыс та мі 

Дняп ро. Як рас ка за ла ды рэк тар 

Лоеўскага му зея біт вы за Дняп-

ро Ры ма СТАД НІ КА ВА, у ар хіў-

ных да ку мен тах ёсць свед чан ні 

пра тое, што Мі ка лай Су ша наў 15 

каст рыч ні ка 1943 го да пры фар сі-

ра ван ні ра кі Дняп ро на поў дзень 

ад Ло е ва пе ра пра віў ся з бай ца мі 

на пра вы бе раг:

— Там ад ра зу ж ства рыў гру пу 

і па вёў яе на зні шчэн не аг ня вых 

кро пак во ра га. За кі даў гра на та мі 

дзот і зні шчыў ва ро жы ку ля мёт з 

раз лі кам.

У доб руш скіх пра ва слаў ных 

хра мах ма лі лі ся за мір. Там жа 

ар га ні за ва лі вах ту Па мя ці і ад-

кры лі ме ма ры яль ныя дош кі на 

ву лі цах, на зва ных у го нар ге-

ро яў Вя лі кай Ай чын най вай ны: 

Іл лі Ула сен кі, Фё да ра Хлуд не ва 

і Ры мы Шарш нё вай. У рай цэнт-

ры так са ма ад бы ліся пуб ліч ная 

дэ ман стра цыя да след чых ра бот 

па тры я тыч най ак цыі «#ЗАРОД-

НЫКРАЙ» і па сад ка дрэў на алеі 

ка ля ме ма ры яль на га комп лек су 

«Па мяць».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

232 ча ла ве кі ў кан цы ве рас ня 

75 га доў та му збег лі з пра цоў на га 

ла ге ра ў На ва груд ку пас ля больш 

як го да ня мец ка га па ло ну. То бы лі 

апош нія яў рэі гэ тай зям лі і са мыя 

ма са выя і па спя хо выя ўцё кі ў аку-

па ва най Еў ро пе.

Мі тынг-рэ кві ем з гэ тай на го ды 

ар га ні за ва лі на тэ ры то рыі экс па зі цыі 

«Му зей яў рэй ска га су пра ціў лен ня». 

На шчад кі тых, хто ка паў ту нэль да 

во лі, з'е ха лі ся з роз ных кра ін, каб на 

свае во чы па ба чыць мяс ці ны, дзе 

іх род ныя вы ра та ва лі сваё жыц цё, і 

ад даць да ні ну па ва гі муж нас ці вяз-

няў. Ра зам з жы ха ра мі На ва груд ка 

яны за па лі лі сім ва ліч ныя 75 све чак. 

Дзя сят кі све чак уста на ві лі і на Сця не 

па мя ці по бач з імян ны мі таб ліч ка мі 

ўце ка чоў.

— Вай на — гэ та заўж ды страх, 

боль і ах вя ры, ка лі дзе ці за ста юц-

ца сі ро та мі, а баць кі ра на сі ве юць. 

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны На-

ва груд чы на згу бі ла больш за 45 ты-

сяч мір ных жы ха роў. Страш най ста-

рон кай гіс то рыі стаў Ха ла кост. Ад нак 

лю дзі не ска ры лі ся, а ста лі зма гац ца. 

Яр кі прык лад гэ та га — яў рэй скае су-

пра ціў лен не, — вы ка заў ся Ана толь 

МАР КЕ ВІЧ, стар шы ня На ва груд-

ска га рай вы кан ка ма. — На ват у 

тых страш ных умо вах лю дзі па ка за лі 

во лю да сва бо ды і жыц ця. Сён ня яны 

зна хо дзяц ца ў роз ных кра і нах, якія 

ста лі для іх дру гой ра дзі май. Ад нак 

мы ўпэў не ны, што іх ка ра ні за ста лі ся 

на на ва груд скай зям лі.

Іры на СІ ДА РОК.

Бы лы па лац Ра дзі ві лаў 

у Па ла неч цы 

Ба ра на віц ка га ра ё на 

зноў вы ста ві лі на 

тар гі — пя ты раз 

за апош нія пяць 

га доў. Не ўда ец ца 

знай сці ін вес та ра, 

які ку піў бы гэ ты 

аб' ект і ўдых нуў бы 

ў яго жыц цё. Праў да, 

ча ты ры га ды та му 

ся дзі бу на бы ла на 

аў кцы ё не пры ват ная 

фір ма, але... ні чо га не 

змаг ла зра біць. І ў 2016 

го дзе па лац вяр ну лі 

дзяр жа ве.

Стар шы ня Воль наў-

ска га сель ска га Са ве та 

На тал ля ІБ РА ГІ МА ВА га-

во рыць, што ў Па ла неч цы 

даў но ча ка юць ін вес та ра-

біз нес ме на, які рэ стаў руе іх 

сла ву тасць.

На тал ля Пят роў на па-

каз вае бу ды нак, які гэ тай 

вяс ной кры ху па цяр пеў. 

Прай шлі моц ныя даж джы, 

у ад ным мес цы фун да мент 

пад та пі ла, сця на част ко ва 

аб ры ну ла ся. Бу ды нак лі чыц-

ца ава рый ным, ува ход ныя 

дзве ры на глу ха за кры тыя.

— А ра ней, ка лі мы яшчэ 

за хо дзі лі сю ды, — пра цяг-

вае стар шы ня сель вы кан ка-

ма, — я не як акі ну ла во кам 

края ві ды з вы шы ні дру го га 

па вер ха і не маг ла на лю ба-

вац ца, та кая пры га жосць! 

На ват праз га ды, ста год дзі, 

ка лі час і пры ро да мно гае 

зруй на ва лі, мож на па знаць 

сіс тэ му азё раў у пар ку, 

алеі, за ду ма ныя аў та рам 

ся дзі бы. А на пер шым па-

вер се за ха ва ла ся пліт ка, 

якую вар та толь кі па мыць, 

і ні я кая рэ стаў ра цыя не па-

трэб на — га то вая пад ло га і 

му зей ны ар тэ факт. Хо чац-

ца спа дзя вац ца, што зной-

дзец ца ча ла век, які ацэ ніць 

і пры га жосць, і куль тур на-

гіс та рыч нае зна чэн не гэ та-

га аб' ек та, і не па шка дуе 

срод каў. Як лі чаць да свед-

ча ныя лю дзі, на ад ра джэн-

не ся дзі бы трэ ба не менш 

за адзін міль ён до ла раў, — 

за клю чае стар шы ня сель-

ска га Са ве та.

У пас ля ва ен ныя ча сы ў 

бы лым ра дзі ві лаў скім па-

ла цы раз мя шча ла ся ся-

рэд няя шко ла. Яе толь кі ў 

па чат ку 90-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя пе ра вя лі ў ін шы 

бу ды нак. З той па ры па лац 

і па чаў раз бу рац ца. Але гіс-

то рыю сва ёй сла ву тас ці тут 

ве да юць, шмат ма тэ ры я лаў 

са бра ла біб лі я тэ кар Свят-

ла на Вя лен ка. У біб лі я тэ цы 

за хоў ва ец ца ка лек цыя кніг 

па гэ тай тэ ме.

Па лац у Па ла неч цы быў 

па бу да ва ны на ру бя жы 

ХVІІІ–ХІХ ста год дзяў па пра-

ек це не вя до ма га італь ян ска-

га ар хі тэк та ра. Шы ро кую 

вя до масць ся дзі ба на бы ла 

пры кня зю Кан стан ці не з ро-

ду Ра дзі ві лаў. Ён хут ка пра-

соў ваў ся па служ бе, у 1820 

го дзе быў чле нам Ві лен скай 

Аду ка цый най ка мі сіі, ка мер-

ге рам ім пе ра тар ска га два-

ра, прад ва дзі це лем два ран-

ства На ва груд ска га па ве та, 

чле нам Гро дзен ска га гу-

берн ска га па пя чы цель ска га 

ка мі тэ та аб тур мах. У 1845 

го дзе Кан стан цін ста но віц ца 

мі ніст рам на род най асве ты, 

у 63-м го дзе па кі дае па са ду 

«па ста не зда роўя».

Князь мно га зра біў для 

раз віц ця аду ка цыі і куль ту-

ры ў род ным краі. Яго кло-

па та мі бы лі ўлад ка ва ныя 

На ва груд скае два ран скае 

ву чы лі шча і пан сі ён, Гро-

дзен скі пан сі ён. Яго абі ра-

лі чле нам-су пра цоў ні кам 

Ім пе ра тар ска га рус ка га 

геа гра фіч на га та ва рыст-

ва, ку ды ён да сы лаў свае 

ра бо ты па бе ла рус кай мо-

ве і эт на гра фіі. Вя до мас цю 

ка рыс та лі ся яго ра бо ты 

«Ста тыс тыч ны на рыс На-

ва груд ска га па ве та» і «Эт-

на гра фіч ныя звест кі пра 

жы ха роў На ва груд ска га 

па ве та». У гэ тым па ла цы, 

які сён ня вы стаў ле ны на 

аў кцы ён, раз мя шча ла ся 

рэ дак цыя ча со пі са «Лю дзі 

і час». Вы дан не пла на ва ла-

ся пры свя ціць ма тэ ры я лам 

па вы ву чэн ні фальк ло ру 

бе ла рус ка га рэ гі ё на па Ві ліі 

і Нё ма не. Кан стан цін сяб-

ра ваў з Ула дзі сла вам Сы-

ра ком лем, які ах вот на пры-

яз джаў у Па ла неч ку, лю біў 

ту тэй шы «цу доў ны сад», 

пры маў ак тыў ны ўдзел у 

пад рых тоў цы ча со пі са.

Біб лі я тэ ка яго па ла ца 

на ліч ва ла ка ля ча ты рох 

ты сяч та моў, тут бы лі ар-

хіў, ка лек цыя кар цін, рэд кія 

тво ры мас тац тва. Га ле рэя з 

38 парт рэ таў прад стаў ні коў 

ро ду Ра дзі ві лаў раз мя шча-

ла ся ў ста ло вай. Лёс гэ тых 

збо раў і ка лек цый склаў ся 

па-роз на му. Част ку каш тоў-

нас цяў сын Кан стан ці на Ма-

цей вы вез у Зег жу, ма ён так 

жон кі. Асоб ныя рэ чы ста лі 

част кай ня свіж скіх збо раў. 

Ар хіў (да ку мен ты ХV—ХІХ 

ста год дзяў) за хоў ва ец ца ў 

Га лоў ным ар хі ве ста ра даў-

ніх ак таў у Вар ша ве. Ка лек-

цыя кніг — у На цы я наль най 

біб лі я тэ цы Поль шчы. Мно-

гае стра ча на пад час вой-

наў. Па лац двой чы га рэў: у 

1917-м і 1943 га дах. А вось 

Юр' еў скі кас цёл, уз ве дзе ны 

ў 1899 го дзе Аль бер там Ра-

дзі ві лам, доб ра за ха ваў ся. 

Храм слу жыў ма гіль ным 

скле пам апош ніх гас па да-

роў ма ёнт ка. Мае рэд кую 

рэ лік вію — ар нат (верх няе 

адзен не ксян дза), па шы ты 

з вы ка ры стан нем слуц ка га 

по яса.

Пры го жа вы гля дае па-

лац на ма люн ку На па ле о на 

Ор ды. Та ды гэ та быў па ла-

ца ва-пар ка вы комп лекс, які 

скла даў ся з па ла ца, аран жа-

рэі, кап лі цы-скле па, бра мы, 

млы на, пар ка з ва да ёма мі. 

Ця пер за ста лі ся му ры і дах 

па ла ца. У са дзе за ха ва лі ся 

рэшт кі ага ро джы з лес ві-

ца мі. А на фа са дзе па ла ца 

ста яць ка ло ны з га ло ва мі-

скульп ту ра мі ста ра жыт ных 

фі ло са фаў. Спе цы я ліс ты 

сцвяр джа юць, што та ко га 

дэ ка ра тыў на га эле мен та 

ня ма ні ў ад ным па ла цы на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі, і прос та 

цуд, што гэ тыя скульп ту ры 

так доб ра за ха ва лі ся.

Яшчэ не каль кі зім — і па-

лац пач не ін тэн сіў на раз бу-

рац ца, лі чаць у Па ла неч цы. 

А яго ад ра джэн не, вя до ма, 

ста ла б ім пуль сам для раз-

віц ця не толь кі гэ тай вёс кі, 

але і су сед ніх. Яно і зра зу-

ме ла, па ток ту рыс таў, но выя 

ра бо чыя мес цы для ту тэй-

шых жы ха роў пры нес лі б 

пэў нае ажыў лен не.

— Пра да ец ца аб' ект 

цяж ка, — рас ка заў кі раў-

нік Брэсц ка га аб лас но га 

тэ ры та ры яль на га фон-

ду дзяр жаў най ма ё мас ці 

Па вел МАНЬ КО. — Зноў вы-

ста ві лі на тар гі. Мо жа, та кім 

чы нам зной дзец ца за ці каў-

ле ны ча ла век аль бо ар га-

ні за цыя. Гэ тым ра зам кошт 

аб' ек та зні жа ны на 80 пра-

цэн таў і скла дае 19 ты сяч 

руб лёў. Па сён няш нім кур се 

Нац бан ка гэ та ме ней, чым 

за 9 ты сяч до ла раў. Гэ та па-

чат ко вая ца на. Ка лі па куп нік 

бу дзе адзін, за та кую су му 

ён мо жа атры маць бу ды нак 

па ла ца, гас па дар чыя па бу-

до вы, а так са ма зя мель ны 

ўчас так пло шчай 3,3 гек-

та ра з пра вам арэн ды на 

50 га доў. Па вод ле ўмоў 

аў кцы ё ну, но вы гас па дар па-

ві нен пра вес ці рэ кан струк-

цыю аль бо рэ стаў ра цыю бу-

дын ка, а так са ма за рэ гіст ра-

ваць у Мі ніс тэр стве куль ту ры 

ахоў нае аба вя за цель ства на 

гіс то ры ка-куль тур ную каш-

тоў насць і вы ка рыс тоў ваць 

аб' ект на пра ця гу трох га доў 

з мо ман ту ўво ду ў экс плу а-

та цыю. Тар гі пры зна ча ныя 

на 4 снеж ня.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ба ра на віц кі ра ён.

Спад чы наСпад чы на

РА ДЗІ ВІ ЛАЎ СКІ ПА ЛАЦ 
НЕ ЖА ДА Е ЦЕ?

Сем дзе сят пяць 
све чак па мя ці

ЛО ЕЎ І ДОБ РУШ 
БЫ ЛІ ВЫ ЗВА ЛЕ НЫ 

75 ГА ДОЎ ТА МУ
Юбі лей вы зва лен ня ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў ура чыс та ад-

зна чы лі не вя лі кія ра ён ныя цэнт ры 
Го мель шчы ны. Дзясяткі ме ра пры-
ем стваў на га да лі пра лё са вы зна-

чаль ныя для кра і ны па дзеі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. Да рэ чы, за вы зва-

лен не Ло еў ска га ра ё на 365 во і наў 

бы лі ўзна га ро джа ны зор кай Ге роя 

Са вец ка га Са ю за.

Пя ты раз 
спра бу юць пра даць 

з аў кцы ё ну 
бу ды нак, 

які раз бу ра ец ца

Так вы гля дае па лац ця пер.

Па лац на ма люн ку 
На па ле о на Ор ды.


