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ПА ТОЙ БОК ЖЫЦ ЦЯ
У На цы я наль ным гiс-

то ры ка-куль тур ным 

му зеi-за па вед нi ку «Ня-

свiж» 1 жнiў ня стар туе 

ўнi каль ная вы стаў ка 

«Па ха валь ныя тра ды-

цыi Ра дзi вi лаў».

— Перш чым рас ка заць 

аб экс па зi цыi, вар та на-

га даць, якiя па дзеi гэ та му 

па пя рэд нi ча лi, — ка жа ды-

рэк тар му зея-за па вед нi-

ка Сяр гей КЛI МАЎ. — Два 

га ды та му мы ра зам з лi-

тоў скi мi ка ле га мi пра вя-

лi да сле да ван не крып ты i 

астан каў прад стаў нi коў ро-

ду Ра дзi вi лаў пад кас цё лам 

Бо жа га Це ла. Там тры ма-

ла ся вя лi кая вiль гот насць, 

i трэ ба бы ло вы зна чыц ца, 

што ра бiць да лей на ўзроў нi 

хоць бы рэ ка мен да цый рэ-

стаў ра цыi. Ад кры лi не каль кi 

сар ка фа гаў. Ака за ла ся, што 

ва да трап ля ла не толь кi на 

сце ны ўсы паль нi цы, але i 

ўнутр сар ка фа гаў. Астан-

кi не ка то рых Ра дзi вi лаў 

бы лi па шко джа ны. Прак-

тыч на нi чо га не за ста ло-

ся ад му мiй Па не Ка хан ку, 

Ры бань кi, Уршу лi Ра дзi вiл. 

За ха ва лi ся толь кi не ка то-

рыя фраг мен ты iх адзен ня. 

Зра зу ме ла, тыя рэ чы, якiя 

су пра ва джа лi Ра дзi вi лаў у 

iн шы свет, мы не маг лi па-

кi нуць там, бо праз коль кi 

га доў яны пе ра тва ры лi ся б 

у пыл. Па ра шэн нi Ня свiж-

ска га рай вы кан ка ма, як 

улас нi ка гэ тых па мяш кан-

няў, рэ чы бы лi вы ня ты. А на 

се сii рай са ве та дэ пу та ты да-

лi зго ду на тое, каб яны ўвай-

шлi ў му зей ны фонд кра i ны. 

Уся го ж да ста лi ад туль звыш 

90 прад ме таў, част ку з iх 

ад рэ стаў ры ра ва лi ў Лiт ве. 

Пад гэ тыя прад ме ты i ра бi-

ла ся экс па зi цыя на гро шы 

Мi нiс тэр ства куль ту ры, Еў-

ра са ю за (су мес ны грант 

для Лiт вы, Лат вii i Бе ла ру-

сi), а так са ма на шы ўлас ныя 

срод кi.

Экс па зi цыя прак тыч на 

ўжо на вы ха дзе, за ста лi ся 

дро бя зi. Пад час да сле да-

ван ня гiс то ры кi вы явi лi ма-

ла вя до мы ра ней факт, што 

Ра дзi вi лы прэ тэн да ва лi на 

ка ра леў скiя ўша на ван нi, 

па коль кi бы лi кня зя мi Свя-

шчэн най Рым скай iм пе рыi. 

I па ха валь ны цы ры ма нi ял 

узя ты з ана ла гiч на га цы ры-

ма нi я лу. Ме на вi та так ха ва лi 

рым скiх iм пе ра та раў, а за-

тым — ка ра лёў i кня зёў у 

Еў ро пе. Гэ та быў скла да ны, 

на ват не ра за вы ры ту ал, а 

шмат ме сяч ная пра цэ ду ра 

ў су вя зi з тым, што Ра дзi-

вi лы са смер цю ўва хо дзi лi 

ў арэ ол сла вы. Iм як бы ад-

да ва ла ся па ша на за ўсе iх 

зям ныя спра вы. Для хрыс-

цi я нi на — як ка то лi ка, так 

i пра ва слаў на га — фак ту 

ады хо ду ў iн шы свет ад да ва-

ла ся вя лi кая ўва га, да гэ та га 

яны рых та ва лi ся яшчэ пры 

жыц цi. Iс на ваў цэ лы ры ту ал: 

як ха ваць, у чым, якiя аб ра-

ды пра во дзiць.

— Аб гэ тай куль ту ры мы 

ма ла ве да ем. I для нас важ-

на не тое, што пра цэ ду ра 

па ха ван ня бы ла пыш ная, 

ура чыс тая, а тое, што мы да-

вед ва ем ся аб паў ся дзён ным 

жыц цi та га час ных лю дзей. 

У гэ тым вы пад ку арыс та-

кра таў, прад стаў нi коў маг-

нац ка га ро ду. Што на блi жае 

нас да гiс то рыi, i мы лепш 

ра зу ме ем, што за людзі бы-

лi ў мi ну лым, якая ў iх бы ла 

ма ты ва цыя, як яны жы лi, як 

па мi ра лi, — лi чыць Сяр гей 

Клi маў.

— Якiя прад ме ты кла лi 

ў тру ну Ра дзi вi лам?

— Па-роз на му. На прык-

лад, Ры бань ка быў гет ма-

нам, меў звы чай ную ба я вую 

шаб лю «Ка ра бэ ла». Ад яе 

аца ле ла не каль кi асоб ных 

фраг мен таў. Але на шы лi-

тоў скiя ка ле гi, да якiх мы 

звяр ну лi ся, iх скле i лi. У Па не 

Ка хан ку за ха ва ла ся толь кi 

част ка лi то га за ла то га по я-

са, вель мi да ра го га i рэд ка-

га. На су свет ных аў кцы ё нах 

ён над звы чай цэ нiц ца, — 

рас каз вае Сяр гей Мi хай ла-

вiч. — У 50-я га ды мi ну ла га 

ста год дзя ў крып це пра во-

дзi лi ся да сле да ван нi. Маг-

чы ма спе цы я лiс ты шу ка лi 

сак рэ ты баль за ма ван ня для 

на ступ на га вы ка ры стан ня ў 

Са вец кiм Са ю зе. Так яно цi 

не, ця пер цяж ка ска заць. 

Ад нак, па вод ле афi цый най 

вер сii, гэ та бы лi да сле да ван-

нi на прад мет з'яў лен ня там 

мiк ра ар га нiз маў, якi мо гуць 

вы клi каць эпi дэ мiю. Мо жа, 

та ды по яс i быў раз рэ за ны 

на асоб ныя част кi. У сар ка-

фа гах пад кас цё лам Бо жа га 

Це ла нi чо га каш тоў на га не 

зна хо дзi лi, акра мя рэ чаў, 

якi мi лю дзi ка рыс та лi ся ў 

жыц цi, i яны — най больш 

важ ныя ар тэ фак ты на шай 

экс па зi цыi, якую рых ту ем. 

Да рэ чы, у 1913 го дзе част ку 

сар ка фа гаў ад кры ва лi са мi 

Ра дзi вi лы, пра што свед-

чыць той факт, што драў ля-

ная тру на бы ла пе ра вя за на 

дро там i апя ча та на плом бай 

са свiн цо вай пя чат кай маг-

нац ка га ро ду.

— Па вод ле апош няй iн-

вен та ры за цыi 1999 го да, у 

крып це зна хо дзяц ца 70 сар-

ка фа гаў, дзве ка но пы (са су-

ды з баль за ма ва ны мi вант-

ро ба мi ня бож чы каў) i ад на 

урна з пра хам, — тлу ма чыць 

стар шы на ву ко вы су пра-

цоў нiк му зея-за па вед нi ка 

Анд рэй БЛI НЕЦ. — Ад мет-

насць кас цё ла Бо жа га Це ла 

ў тым, што ён увесь час за-

ста ваў ся дзей ным. Бо га слу-

жэн нi тут не пе ра пы ня лi ся 

на пра ця гу ўсiх 400 га доў. 

Пра хо дзi лi на ба жэн ствы i 

пры Ра дзi вi лах, i пры Ра сiй-

скай iм пе рыi, ка лi кас цё лы 

за кры ва лi ся i пе ра бу доў ва-

лi ся ў пра ва слаў ныя хра мы, 

i пры дру гой Рэ чы Па спа лi-

тай, i ў са вец кi ча с, пра цуе 

ён i ця пер. Нi ў скла ды, нi 

ў гас па дар чыя па мяш кан нi 

свя ты ню не пе ра бу доў ва лi.

— Маг чы ма, та му i ра да-

вы склеп за ха ваў ся?

— Бяс прэч на, кас цёл i 

крып та — част кі ад на го цэ-

ла га. Iх нель га па дзя ляць, 

без кас цё ла не бы ло б i 

крып ты, а крып ты без кас цё-

ла. А што да ты чыц ца тра ды-

цый па ха ван ня, то да вай це 

раз ва жаць ча са вы мi рам ка-

мi. За ча ты ры ста год дзi лю-

бы звы чай змя ня ец ца, лю-

бая тра ды цыя эва лю цы я нуе. 

Тое, што бы ло пры маль нае 

для XVII ста год дзя, не пры-

маль нае для XX i на ад ва рот. 

Та му ка заць пра адзi ныя 

па ха валь ныя ры ту а лы, якiя 

бы лi б ня змен ныя пры па ха-

ван нi, мы не мо жам. Кож ны 

раз цы ры мо нii ад бы ва лi ся 

па-роз на му, у ад па вед нас-

цi з куль тур ным кан тэкс там, 

тра ды цы я мi, по гля да мi лю-

дзей та го цi iн ша га ча су.

Са мае пер шае па ха ван-

не, якое дак лад на за да ку-

мен та ва на, — гэ та па ха ван-

не бу даў нi ка кас цё ла Мi ка-

лая Кшыш то фа Ра дзi вi ла 

Сi рот кi ў 1616 го дзе. Дык 

вось ён за га даў ха ваць яго 

без лiш няй пом пы, у сцiп лым 

убран нi пi лiг ры ма, а каб тру-

ну нес лi жаб ра кi, якiх князь 

на зы ваў сва i мi бра та мi. Нi 

пыш ных ка та фал каў, нi гуч-

ных пра моў. Пе рад аб лiч-

чам смер цi ты не князь, не 

ры цар, не ар ды нат, а толь кi 

пi лiг рым, якi прый шоў у гэ ты 

свет i ады хо дзiць з яго.

— У XVIII ста год дзi ўжо 

бы ла зу сiм iн шая тра ды-

цыя. Па ха валь ная цы ры-

мо нiя маг ла рас цяг вац ца 

на тыд нi i на ват ме ся цы. 

Для яе ства ра лi ся ад мыс-

ло выя ка та фал кi, збi ра лi ся 

ве лiч ныя па ха валь ныя пра-

цэ сii, — рас каз вае Анд рэй 

Ула дзi мi ра вiч. — Ка та фалк 

з це лам ня бож чы ка або ня-

бож чы цы ме ся ца мi аб' яз-

джаў усе ўла дан нi, ра да выя 

ся дзi бы, мяс тэч кi, за iм iш ла 

вя лi кая жа лоб ная пра цэ сiя з 

блiз кiх, куп цоў, ра мес нi каў, 

вы шэй шых сла ёў га рад ско-

га на сель нiц тва, жаў не раў-

афi цэ раў ра дзi вi лаў скай 

ар мii. Паў сюд на ад бы ва лi-

ся жа лоб ныя на ба жэн ствы. 

За тым па мер ла га пры во зi лi 

ў Ня свiж i змя шча лi ў кас-

цёл у па бу да ва ны ўнут ра-

ны храм, так зва ны за мак 

смут ку. Ту ды ста вi лi тру ну, 

i яшчэ не каль кi дзён гу ча лi 

пра мо вы, бо га слу жэн нi, бi лi 

ў зва ны, да ва лi гар мат ныя 

зал пы. Пры ступ кi бы лi вы-

кла дзе ны сот ня мi мет раў ак-

са мi ту, у кас цё ле i на па ды-

хо дзе да яго га рэ лi ты ся чы 

све чак. Па ўсiм го ра дзе бы лi 

аб ста ля ва ны жа лоб ныя раз-

вi таль ныя ар кi. I толь кi пас ля 

гэ та га це ла апус ка лi ў ра дзi-

вi лаў скую крып ту.

У XIX ста год дзi, ка лi за-

мак быў пус ты, за кi ну ты, 

ста яў без гас па да роў, ня-

бож чы каў прос та пры во зi-

лi ў кас цёл i пас ля служ бы 

апус ка лi тру ну ў крып ту, за-

тым ад бы ва ла ся па мi наль-

ная вя чэ ра ў за мку.

У XX ста год дзi бы ло зла-

джа на пыш нае па ха ван не 

толь кi Аль бер та Ан то нiя 

Ра дзi вi ла ў 1936 го дзе. Ён 

па мёр у снеж нi 1935-га, але 

ха ва лi яго кры ху паз ней. 

На цы ры мо нiю з'е ха ла ся 

амаль што ўся арыс та кра-

тыч ная элi та Рэ чы Па спа лi-

тай, прад стаў нi кi мяс цо ва га 

свету, ду ха вен ства, га на ро-

вая вар та ад пал коў Вой ска 

поль ска га, з якi мi князь быў 

так цi iнакш звя за ны. Гэ та 

апош нi раз, ка лi за мак пры-

маў вя лi кую коль касць гас-

цей. Служ ба ад бы ва ла ся ў 

Зам ка вай кап лi цы, а тру ну 

ад туль вы но сi лi га ё выя (еге-

ры).

— А са мае апош няе па ха-

ван не прай шло ле там 2000 

го да, ка лi урну з пра хам Ан-

то нiя Ра дзi вi ла пры вез лi ў 

Ня свiж. Усё бы ло ў тра ды-

цы ях на ша га ча су — раз вi-

таль ныя пра мо вы, кан цэрт-

рэ квi ем. Та му ка заць пра 

ней кую стан дарт ную схе му 

па ха ван ня маг нац ка га ро ду 

нель га, — пад су ма ваў на-

пры кан цы Анд рэй Блi нец.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фота з сайта mlyn.by
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«Аб гэ тай куль ту ры 
мы ма ла ве да ем. I для 
нас важ на не тое, што 
пра цэ ду ра па ха ван ня 
бы ла пыш ная, 
ура чыс тая, а тое, што 
мы да вед ва ем ся аб 
паў ся дзён ным жыц цi 
та га час ных лю дзей. 
У гэ тым вы пад ку 
арыс та кра таў, 
прад стаў нi коў 
маг нац ка га ро ду. 
Што на блi жае нас да 
гiс то рыi, i мы лепш 
ра зу ме ем, якiя бы лi 
лю дзi ў мi ну лым, якая ў 
iх бы ла ма ты ва цыя, як 
яны жы лi, як па мi ра лi».

На цы я наль ная ака дэ мiя на вук Бе ла ру сi 

дае старт агуль на рэс пуб лi кан скай 

твор чай ак цыi «За што я люб лю род-

ную зям лю». Яна пры мер ка ва на да Дня 

бе ла рус ка га пiсь мен ства (свя та ад бу-

дзец ца ў ве рас нi, сё ле та — у го ра дзе 

Бя лы нi чы Ма гi лёў скай воб лас цi).

У рам ках пра ек та кож ны бе ла рус змо жа 

прад ста вiць сваю твор чую ра бо ту (са чы нен-

не, верш, апа вя дан не, эсэ, на рыс цi неш та 

iн шае на бе ла рус кай мо ве), у якiх рас па вя-

дзе пра га лоў ныя да сяг нен нi ў раз вiц цi сва-

ёй мяс цо вас цi, а таксама па дзе лiц ца тым, 

што вы клi кае па чуц цё го на ру i лю бо вi да 

сва ёй ма лой ра дзi мы, яе ге ра iч на га мi ну-

ла га i сла ву та га ця пе раш ня га. Як вя до ма, 

2020 год за вяр шае пе ры яд, якi па ра шэн нi 

Прэ зi дэн та Бе ла ру сi быў аб ве шча ны ў на-

шай кра i не Го дам ма лой ра дзi мы. За тры 

га ды ак цыi бы лi пра ве дзе ны ты ся чы ме ра-

пры ем стваў па раз вiц цi i доб ра ўпа рад ка-

ван нi на се ле ных пунк таў у роз ных рэ гi ё нах 

кра i ны, па па вы шэн нi ўзроў ню куль ту ры i 

ду хоў нас цi бе ла рус ка га на ро да, за ха ван нi 

мяс цо вых тра ды цый, ад мет ных рыс по бы ту 

на ро да, яго эт на гра фiч най куль ту ры i мо-

вы.

— Iдэя ак цыi, мож на ска заць, на ле жа ла 

кi раў нi ку на шай дзяр жа вы, ка лi аб' яў ля лi 

Год ма лой ра дзi мы з мэ тай сты му ля ван ня 

са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця рэ гi ё наў, 

фар мi ра ван ня гра ма дзян скай па зi цыi i за ха-

ван ня гiс то ры ка-куль тур най спад чы ны рэ гi-

ё наў. А мэ тай на шай ак цыi з'яў ля ец ца пра-

цяг гэ тай агуль най задачы. Вы шэй акрэс ле-

ная iдэя за тры га ды ўва со бi ла ся ў шмат лi-

кiх пра ек тах, кон кур сах, твор чых ра бо тах. 

А наш кон курс — гэ та свое асаб лi вы твор чы 

акорд, як пад вя дзен не вы нi каў, пры мер-

ка ва нае да Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства. 

Тым больш што на пя рэ дад нi ў нас бу дзе 

пра во дзiц ца Ты дзень мас тац ка га сло ва, 

дзе пла ну юц ца роз ныя ме ра пры ем ствы. 

I бу дзе ла гiч на, ка лi мы пад вя дзём вы нi кi 

на ша га твор ча га кон кур су i за про сiм яго 

пе ра мож цаў на ме ра пры ем ства ў Бя лы нi-

чы. Ра зам з тым хо чац ца абу дзiць гра мад-

скую дум ку, каб лю дзi яшчэ раз за ду ма лi-

ся, на коль кi ўнi каль ная i са ма быт ная зям ля, 

на якой мы жы вём. Бо кож ны рэ гi ён па-

свой му не паў тор ны i ў гiс та рыч ным, i ў 

куль тур ным пла не, i за кож ным ста iць пра-

ца са ма ад да ных лю дзей. На шай ак цы яй 

мы жа да ем ак ты вi за ваць твор часць бе ла-

ру саў, каб яны па дзя лi лi ся сва i мi апо ве да мi 

з гэ тай на го ды, — ад зна чае ды рэк тар Iн-

сты ту та мо ва знаў ства iмя Яку ба Ко ла са 

НАН Iгар КА ПЫ ЛОЎ.

Свае ра бо ты ў рам ках ак цыi «За што я 

люб лю род ную зям лю» трэ ба прад ста вiць 

да 23 жнiў ня. Твор мо жа быць на пi са ны як 

ад ным ча ла ве кам, так i ў су аў тар стве, але 

важ на, каб ра ней ва ша пра ца нi дзе да гэ та-

га не пуб лi ка ва ла ся. Ва ша гра ма дзян ства i 

мес ца пра жы ван ня не аб мя жоў ваюць маг-

чымасць па дзя лiц ца сва i мi роз ду ма мi i вы-

сно ва мi. Для раз ва жан няў пра па ноў ва юц ца 

на ступ ныя тэ мы: «За што я люб лю свой 

край», «Мо ва ма ёй ма лой ра дзi мы», «Род-

ная зям ля — кры нi ца на тхнен ня», «Квiт ней, 

мая ра дзi ма!». Ацэн ку прад стаў ле ных тво-

раў бу дуць пра во дзiць су пра цоў нi кi Цэнт ра 

да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо вы 

i лi та ра ту ры НАН Бе ла ру сi. Най важ ней шы-

мi кры тэ ры я мi ацэн кi за яў ле ных кон курс-

ных ра бот бу дуць ад па вед насць за яў ле най 

тэ ме, гра мад ская ак ту аль насць, ары гi наль-

насць, мас тац кi ўзро вень i дас ка на ласць 

мо вы. Аб' ём аў тар скiх раз ва жан няў — 

да 10 дру ка ва ных ста ро нак. Па зна чаюцца  

ўзрост, мес ца пра цы (аль бо ву чо бы) аў-

та ра. Най леп шыя тво ры бу дуць у да лей-

шым апуб лi ка ва ны асоб ным збор нi кам. 

А ўзна га ро ды зной дуць сва iх ге ро яў пад-

час ме ра пры ем стваў Тыд ня мас тац ка га 

сло ва, якi бу дзе пра во дзiц ца на ба зе НАН 

Бе ла ру сi з 31 жнiў ня да 6 ве рас ня бя гу ча га 

го да, а так са ма ў рам ках Дня бе ла рус ка га 

пiсь мен ства.

Да слаць свае дум кi па абра най тэ ме, 

аформ ле ныя ў тым аль бо iн шым жан ры, 

трэ ба да 20 жнiў ня на ад рас: Iн сты тут мо ва-

знаў ства iмя Яку ба Ко ла са, вул. Сур га на ва, 

1/2, г. Мiнск, 220072; аль бо на элект рон ную 

по шту inlinasbel@tut.by з па мет кай «Кон-

курс».

Але на ДРАП КО.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!

З ЛЮ БОЎЮ ДА МА ЛОЙ РА ДЗI МЫ
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