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У су та рэн нях Ня свiж ска га па ла ца, на мес-

цы па ха ван няў ула да роў-Ра дзi вi лаў, ёсць адзi-

нац цаць дзi ця чых тру наў. Ка ля iх — сар ка фаг 

ма цi ма лень кiх ня бож чы каў, Ган ны Ка та жы ны 

Ра дзi вiл з Сан гуш каў. Уся го ж у яе бы ло сям-

нац цаць дзя цей, вы жы ла — шэсць.

Зрэш ты, шлюб кня гi нi Ган ны на ўрад цi 

хто б мог на зваць «з'яд нан нем за ка ха ных 

сэр цаў».

Асi ра це лая Ган на вы хоў ва ла ся пры два ры 

сва яч кi, Ка та жы ны Ра дзi вiл. Ад ной чы тая 

за га да ла дзяў чы не прый сцi на ра нiш нюю 

служ бу ў кап лi цу свя точ на апра ну тай. Ган-

на вы ра шы ла, што бу дзе пры сут нi чаць на 

вян чан нi ад ной з сяб ро вак. Ака за ла ся — на 

сва iм улас ным. А ме на вi та з сы нам кня гi нi 

Ка та жы ны Ка ра лем Ра дзi вi лам. Спра ва ў 

тым, што Ка раль быў за ка ха ны ў «прос тую» 

шлях цян ку, i так моц на, што збi раў ся на су-

пе рак баць кам ажа нiц ца з ёй. Вось улад ная 

ма цi i зла дзi ла яму сюр прыз, па ста вiў шы 

пе рад ал та ром по бач са сва ёй па да печ най, 

ба га тай спад чын нi цай. У пры сут нас цi ўся го 

два ра Ка раль не мог аб ра зiць ад мо вай не-

ча ка ную, але ра да вi тую ня вес ту. Вян чан не 

ад бы ло ся.

Ка жуць, яго ная бед ная ка ха ная пай шла 

ў ма наш кi i ча сам (яна ва ло да ла цу доў ным 

го ла сам) спя ва ла ў кас цё ле, дзе му сiў пры-

сут нi чаць на iм шы Ка раль. Мяр ку-

юць яшчэ, ка лi гэ тую ле ген ду па чуў 

аў стрый скi кам па зi тар Шу берт, яна 

на тхнi ла яго на на пi сан не зна ка мi-

тай «Авэ Ма рыя».

Ган на, ад нак, зу сiм не бы ла рах-

ма най авеч кай. Ча му свед чан нем 

яе ад но сi ны з вы жы лы мi дзець мi, 

якiх яна су ро ва кант ра ля ва ла. Яе 

сын Мi хал Ка зi мiр Ра дзi вiл па мя-

нуш цы Ры бань ка ледзь ад ста яў 

свой шлюб з Уршу ляй Ра дзi вiл, i 

згад ваў у дзён нi ку пас ля ад на го са 

скан да лаў з мат кай — «Коль кi жы-

вы, не чу ваў гэт кiх экс прэ сiй ха ле-

ры». Ма лод шы брат Мi ха ла Ге ра нiм 

з-за па ста ян на га мат чы на га кант ро лю i стро-

гас цi вы рас са праўд ным псi ха па там, ад яко-

га жон кi ўця ка лi ад на за дру гой.

А бы ло ў сям'i i шмат смер цяў... У дыя ры-

у шы Ры бань кi за 1719 год чы та ем: «17 лю та-

га. За хва рэ ла сяст ра мая Ка ра лi на на вос пу. 

11 са ка вi ка. Мой брат ма лод шы Ге ра нiм так-

са ма на вос пу за хва рэў. 18 са ка вi ка. Сяст-

ра мая Тэк ля так са ма на вос пу за хва рэ ла». 

21 са ка вi ка за хва рэў сам Мi хал, i баць ка, 

Ка раль Ра дзi вiл, «угры заў ся... абы стра цiў-

шы in аnnо 1715 двух сы ноў, мя не трэ ця га не 

згу бiў; з гэ та кай аль тэ ра цыi i сам, спа чат ку 

на жаў ту ху, по тым на пух лi ны за хва рэў, у 

ка то рай хва ро бе... зы шоў з гэ та га све ту».

У ад ным з ра ма наў поль ска га пiсь мен нi ка 

Юза фа Кра шэў ска га га лоў ны ге рой трап ляе 

ў па лац у Бя лай, дзе ка лiсь цi жы ла кня гi ня 

Ган на Ра дзi вiл. Ста ры слу га пры во дзiць яго ў 

та ем ны па кой, дзе ге роя спа сцi гае са праўд-

ны мiс тыч ны жах. Ён ба чыць не ру хо мую 

дзяў чы ну, якая чы тае кнi гу ля сто лi ка — i 

яна аказ ва ец ца гэ так па-май стэр ску зроб ле-

най вас ко вай ляль кай, што зда ец ца, нi бы та 

за раз скра нец ца з мес ца. На лож ку ля жа ла 

вя сель ная су кен ка, гiр лян ды за сох лых кве-

так... Аказ ва ец ца, кня гi ня Ган на за га да ла 

та кiм чы нам уве ка ве чыць па мяць сва ёй па-

мер лай пе рад са мым вя сел лем дач кi. Час та 

пры хо дзi ла сю ды, пла ка ла, ма лi ла ся, уяў ля-

ла, што раз маў ляе з ня бож чы цай.

Пас ля смер цi му жа Ган на Ра дзi вiл кi-

ра ва ла спра ва мi ро ду жа лез най ру кой. 

Яе на зы ва юць ад ной з пер шых на Бе ла ру сi 
бiз нес-лэ дзi. Кня гi ня за сна ва ла ў На лi бо ках 
шкель ны за вод, ка ля Слуц ка — ма ну фак-
ту ру, дзе вы раб ля лi цу доў ныя люс тэр кi, на 
Ашмян шчы не — май стэр нi па апра цоў цы 
каш тоў ных ка мя нёў, ды шмат ча го iн ша га.

Але заў сё ды ха дзi ла ў жа ло бе. Да стат ко-
ва па гля дзець на яе парт рэт: су ро вая ўлад-
ная жан чы на ў чор ным, амаль ма наш ка.

Зрэш ты, на конт ле генд.

Ад на з iх звя за ная з на ра джэн нем кня гi нi. 
Вось што на пi са на ў кнi зе 1929 го да пра аб-
раз Ма цi Бо жай Сту дзян скай: «Ро ку 1677 у 
ве рас нi, ка ля свя та св. Мi ха ла, Яе Свет ласць 
Кан стан цыя з Са пе гаў Сан гуш ка ва, пе ра жы-
ва ючы ро ды, у час iх так за хва рэ ла, што нi 
дак та ры, нi муд рыя мат ро ны не маг лi кня гi-

ню ўра та ваць, му чы ла ся не каль кi дзён, ужо 

ўсе хва ля ва лi ся за жыц цё i кня гi нi, i дзi ця цi, 

цi змо жа яно на ра дзiц ца жы вым. Князь, Яго 

Мосць Ге ра нiм Сан гуш ка, ах вя руе кня гi ню 

Яе Мосць да Сту дзян най i ў знак гэ та га кла-

дзе на гру дзi аб ра зок Сту дзян на га Аб лiч ча, 
i ў той жа мо мант яна шчас лi ва на ра джае 
дач ку Ган ну, моц ную i зда ро вую, i са ма кня-
гi ня ста ла зда ро вай».

Дру гая ле ген да звя за ная са смер цю Ган-
ны Ра дзi вiл. Ка жуць, што яна кож ную ноч 
пе ра тва ра ец ца ў са ву i лё тае не па да лёк ад 
мес ца па ха ван ня сва iх дзя цей, аплак ва ю чы 
iх жу дас ны мi кры ка мi.

I, да рэ чы, зга да ны парт рэт са праў ды на-
гад вае вы яву са вы: на кiд ка ха вае ва ла сы, 
апус ка ец ца на пле чы, быц цам кры лы; вы лу-
ча юц ца круг лыя вач нi цы, бе лы па сак тка нi ны 
на шыi — як бе лыя пё ры...

Так што ка лi вы па чу е це ў Ня свi жы пту-
шы ныя вок лi чы аль бо ўба чы це сi лу эт са-
вы — мо жа це ўя вiць, што па ба чы лi на свае 
во чы кня гi ну-са ву, не су цеш ную ма цi i ўлад-

ную маг нат ку.

Люд мi ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Гiс то рыю мож на па да ваць па-

роз на му. На прык лад, мож на 

рас па вя даць, што Пер шая су-

свет ная вай на бы ла ад ной з 

са мых знi шчаль ных у гiс то рыi 

род на га краю, бо на за ха дзе 

Брас лаў ска га ра ё на пра хо дзiў 

фронт. Ты ся чы бе ла ру саў бы-

лi пры зва ныя ў вой скi, мно гiя 

за гi ну лi або тра пi лi ў па лон. 

Жы ха рам пры фран та вых вё-

сак да вя ло ся стаць бе жан цамі, 

а пас ля вяр тан ня ад бу доў ваць 

гас па дар ку на спус то ша най 

зям лi.

Ак тыў ныя баi на Брас лаў шчы не 

iш лi ка ля двух га доў. Як ня мец кi, 

так i ра сiй скi ба кi на да ва лi гэ та му 

ўчаст ку асаб лi вую ўва гу, свед чан-

не та му вуз ка ка лей кi, пра ве дзе ныя 

для ўстой лi ва га за бес пя чэн ня вой-

скаў. Да ку мен ты ар хi ваў за хоў ва-

юць iн фар ма цыю пра тыя ча сы. 

Так края знаў ца, на стаў нiк гiс то рыi 

з Брас ла ва Вiк тар Бун та i яго ву-

чань Мi ха iл Да нi лаў, на ву чэ нец ДУА 

«Кан ста лiн ская яс лi-сад — ба за вая 

шко ла Брас лаў ска га ра ё на» Вi цеб-

скай воб лас цi знай шлi iн фар ма цыю, 

што 27 жнiў ня (9 ве рас ня па но-

вым сты лi) 1916 го да каля ма ёнт ка 

Бяль мон ты (су час ныя Ахрэ маў цы) 

раз бiў ся пад бi ты нем ца мi ра сiй скi 

ва ен ны са ма лёт. Факт не адзiн-

ка вы, па доб нае ад бы ло ся i по бач 

з Мя жа на мi. Але юны да след чык 

па чаў ка паць глы бей i вы свет лiў 

iм ёны ге ро яў. Адзiн з iх, Анi сiм Панк-

ра таў — ча ла век, якi пер шы ў Ра-

сiй скай iм пе рыi (з 1911 па 1913 год) 

здзейс нiў кру га свет нае па да рож жа 

на ро ва ры.

I вось гiс то рыя паў стае пе рад на-

мi па-но ва му: мы да вед ва ем ся, ка-

го знi шчы ла вай на, якiм ма рам не 

да ла спраў дзiц ца. Трэ ба ска заць, 

што ра бо та, якую пра вя лi брас-

лаў скiя школь нi кi, бы ла ад зна ча на 

дып ло мам дру гой сту пе нi на рэс-

пуб лi кан скiм кон кур се «Скар бон ка 

края знаў чых зна хо дак». Уся го ж на 

рэс пуб лi кан скi этап бы ло ада бра на 

больш за 70 пра ек таў, пад рых та ва-

ных юны мi да след чы ка мi.

На «аван ту ру» Анi сi ма пад-

штурх ну ла на тат ка ў га зе це, дзе 

па ве дам ля ла ся, што Мiж на род ная 

фе дэ ра цыя ве ла спор ту за сна ва ла 

прыз — «Дыя мен та вую паль ма вую 

га лiн ку» для спарт сме на, якi пер-

шы аб' е дзе ўсю Еў ро пу.

На за па сiў шы гро шай, юнак у па-

чат ку ле та 1911 го да вы бi ра ец ца ў 

па да рож жа, якое ака за ла ся сур' ёз-

ным вы пра ба ван нем. На шля ху па 

Сi бi ры i Ура ле яго па ло ха лi звя ры, 

ра баў нi кi i на ват ся ля не глу хiх вё сак 

iн шы раз су стра ка лi ванд роў цу гра-

дам ка мя нёў. Пад Крас на яр скам на 

яго на па лi зла дзеi, а ка лi па ба чы лi, 

што ў хлоп ца ў ка шаль ку ўся го два 

руб лi, ад пус цi лi. У кан цы лiс та па да 

1911 го да ён пры быў у Пе цяр бург, 

а за тым пра ехаў праз Ус ход нюю 

Пру сiю, Швей ца рыю, Iта лiю, Тур-

цыю, Грэ цыю, зноў Тур цыю i Iта-

лiю, Фран цыю, Паў днё вую Iс па нiю, 

Пар ту га лiю i Паў ноч ную Фран цыю. 

На па ро ме ве ла сi пе дыст пе ра браў-

ся ў Анг лiю. У да ро зе Панк ра таў 

да ве даў ся, што ўзна га ро да Мiж на-

род на га ве ла са ю за ўжо знай шла 

свай го гас па да ра. I та ды за гар та-

ва ны цяж кас ця мi юнак вы ра шыў 

пра доў жыць сваё па да рож жа як 

кру га свет нае i на па ра хо дзе ад-

пра вiў ся ў Паў ноч ную Аме ры ку, 

«пе ра рэ заў» яе з ус хо ду на за хад. 

З Сан-Фран цыс ка на кi ра ваў ся мо-

рам у Япо нiю, а пас ля ў Кi тай.

У час па да рож жаў хло пец ста-

ра ўся за ра бiць гро шай на да лей-

шы шлях. Ча сам яму да па ма га лi 

зем ля кi, ён удзель нi чаў у шмат-

лi кiх спа бор нiц твах па ба раць бе i 

ве ла спор це. А ў Аме ры цы, каб на-

быць бi лет да Япо нii, Панк ра та ву 

прый шло ся па пра ца ваць пар то вым 

груз чы кам.

За два га ды i 18 дзён па да рож-

нiк пе ра адо леў 50 ты сяч кi ла мет-

раў, змя нiў 53 по крыў кi, ча ты ры 

сяд ла, два ру ля, 11 лан цу гоў i 750 

спiц. На фi нi шы зем ля кi су стрэ лi 

яго як ге роя, аб iм пi са лi шмат лi кiя 

га зе ты i ча со пi сы. У кан цы 1913 

го да Мiж на род ная фе дэ ра цыя ве-

ла спор ту ўру чы ла яму га на ро вую 

ўз на га ро ду.

I та ды юнак па ста вiў пе рад са-

бой но вую мэ ту — ажыц ця вiць кру-

га свет нае па да рож жа на са ма лё це, 

i па сту пiў на ву чо бу ў Гат чын скую 

афi цэр скую па вет ра пла валь ную 

шко лу. Але па ча ла ся Пер шая су-

свет ная вай на, яна пры му сi ла 

Анi сi ма Пят ро вi ча стаць ва ен ным 

лёт чы кам.

За два га ды вай ны Панк ра таў 

быў уз на га ро джа ны тры ма Ге ор гi-

еў скi мi кры жа мi i ме да лём за муж-

насць i па спя хо вую раз вед ку пад-

час вы ле таў у тыл во ра га.

Дру гiм у гэ тым экi па жы быў 

фран цуз скi лей тэ нант Ан ры Ла ран. 

Ён у 1912 го дзе быў пры зва ны ў 

ва ен ную авiя цыю. За ба я выя за-

слу гi ў 1915 го дзе ўзна га ро джа ны 

ба я вым ор дэ нам «Ва ен ны крыж». 

Вяс ной 1916-га ў скла дзе Фран цуз-

скай авiя цый най мi сii быў на кi ра ва-

ны для да па мо гi i пе ра да чы во пы ту 

ва ен ным лёт чы кам ар мii Ра сiй скай 

iм пе рыi.

Та га час ныя га зе ты пi са лi пра той 

па вет ра ны бой каля во зе ра Дрыс-

вя ты, у якiм за гi ну лi пра пар шчык 

Анi сiм Панк ра таў i на зi раль нiк-ку-

ля мёт чык лей тэ нант фран цуз скай 

служ бы Ан ры Ла ран.

Пас ля та го як юныя да след чы кi 

са бра лi гэ тую iн фар ма цыю, яны пра-

па на ва лi раз гле дзець маг чы масць 

ства рэн ня эк скур сiй на га аб' ек та.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Вяр тан не iм ёнаўВяр тан не iм ёнаў ЯК РАЗ БI ВА ЛI СЯ МА РЫ

Пры вi ды бе ла рус кiх Пры вi ды бе ла рус кiх 
му роўму роў

БОЙ ЦЕ СЯ СА ВЫ, 
ЯНА — КНЯ ГI НЯ

Заў сё ды сцвяр джа ла, што па коль кас цi ле генд, страш ных пад ан няў, мро яў i зда няў 
на квад рат ны кi ла метр Бе ла русь не са сту пае тым жа Iр лан дыi i Шат лан дыi. Толь кi 
мы ма ла пра тыя ле ген ды ве да ем.
Да вай це ж пач нем на шыя мiс тыч ныя па да рож жы па зам ках i ся дзi бах, якiя на род ная 
фан та зiя на ся лi ла зда ня мi i пры вi да мi. I най перш ад пра вiм ся ў Ня свiж, са мы ба га ты 
на зла вес ныя це нi мi ну ла га.
Але не ду май це, што на шай спа да рож нi цай зро бiц ца вя до мая Чор ная Да ма — пры вiд 
Бар ба ры Ра дзi вiл, пры ўкрас най атру ча най ка ра ле вы. Сён ня мы здзейс нiм па да рож-
жа... пад кры ла мi пры вiд най са вы.

Ка раль быў за ка ха ны ў «прос тую» 
шлях цян ку, i так моц на, што збi раў ся 
на су пе рак баць кам ажа нiц ца з ёй. 
Вось улад ная ма цi i зла дзi ла яму 
сюр прыз.


