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А ў цэ лым стан па ла ца ад нос на ня дрэн-

ны. Вы дат на за ха ва ла ся на ват ста ра даў няя 

леп ка на фран то не — скульп тур ныя га ло-

вы ан тыч ных фi ло са фаў. Та ко га эле мен та 

афарм лен ня ня ма больш нi ў ад ным па ла цы 

або ся дзi бе на тэ ры то рыi на шай кра i ны.

ПА ЛАЦ I ЯГО НА СЕЛЬ НI КI
Па ды мац ца да цэнт раль на га ўва хо да ў 

бу ды нак трэ ба па ста ра даў няй лес вi цы — яе 

так са ма не раз бу рыў час. Ра дзi вi лы ста лi 

ўла даль нi ка мi гэ тых зя мель у XVII ста год дзi, 

а ўзвя лi ў Па ла неч цы па лац — у XVIII. Тут 

бы ло «ся мей нае гняз до» той га лi ны зна ка-

мi та га маг нац ка га ро ду, да якой на ле жаў 

вя до мы дзяр жаў ны дзе яч, пiсь мен нiк i кам-

па зi тар Ма цей Ра дзi вiл. У гас цях у кня зя ў 

тыя ча сы ў Па ла неч цы бы ва лi вы дат ныя 

дзея чы куль ту ры i мас тац тва — на прык лад, 

ра сiй скi лi та ра тар Дзя нiс Фан вi зiн.

Па лац быў ад нос на не вя лi кi (зра зу ме ла, 

толь кi ў па раў на ннi з iн шы мi па ла ца мi, што 

на ле жа лi ро ду Ра дзi вi лаў) i па бу да ва ны ў 

сты лi кла сi цыз му. Пры яго пра ек та ван нi за 

ўзор ўзя лi вы тан ча ную ар хi тэк ту ру iталь ян -

скай вi лы Тры вул зi на. Па сту по ва ва кол кня-

жац кай рэ зi дэн цыi з'я вiлі ся парк, гас па дар-

чыя па бу до вы, аран жа рэя для эк за тыч ных 

рас лiн i ка та лiц кая кап лi ца. Да на шых дзён 

«да жыў» толь кi па лац. Зрэш ты, яшчэ ў Па-

ла неч цы з «ра дзi вi лаў скiх ча соў» за стаў ся 

драў ля ны кас цёл Свя то га Юрыя ў не ага тыч-

ным сты лi. Унут ры хра ма за ха ва лi ся iко ны 

XVIII ста год дзя.

Пас ля трэ ця га па дзе лу Рэ чы Па спа лi тай 

Ма цей Ра дзi вiл з'е хаў з Па ла неч кi, а па-

лац пе рай шоў ва ўлас насць яго на га сы на 

Кан стан цi на. Ма ла ды гас па дар пе ра бу да-

ваў бу ды нак у сты лi ам пiр, якi быў у мо дзе 

ў кан цы XVIII — па чат ку XIX ста год дзя. У 

вы нi ку па лац пры няў тое аб лiч ча, якое мы 

мо жам уба чыць сён ня: з'я вi лi ся ча ты рох-

гран ныя ка ло ны, увян ча ныя леп кай — га-

ло ва мi ан тыч ных фi ло са фаў.

Ад iн тэр' ераў па ла ца сён ня за ха ва ла ся 

толь кi плiт ка XVIII ста год дзя на пер шым 

па вер се — чор на-бе лая, поль ска га брэн да 

Opoczno, яна вы кла дзе на ў вы гля дзе шах-

мат най дош кi. А ка лiсь цi iн тэр' еры па ла ца 

ўраж ва лi пыш нас цю. Тут за хоў ва лi ся не ка-

то рыя кар цi ны ра да вой га ле рэi Ра дзi вi лаў, 

унi каль ная бiб лi я тэ ка (больш за 4000 ста ра-

даў нiх кнiг), тво ры мас тац тва. У 1869 го дзе 

Кан стан цiн Ра дзi вiл па мёр, а яго сын, якi 

атры маў у спад чы ну па лац, жыць у Па ла-

неч цы не па жа даў. З'яз джа ю чы, ён за браў 

з са бой знач ную част ку «скар баў».

Прай шлi га ды, перш чым унук Кан стан цi-

на, Аль берт Ста нi слаў, вяр нуў ся ў ра да вое 

гняз до — ужо ў кан цы XIX ста год дзя. Та ды 

да бу дын ка бы ла пры бу да ва на шы ро кая па-

рад ная лес вi ца, з'я вiў ся не ага тыч ны зi мо вы 

сад. Апош нiм ула даль нi кам па ла ца ў Па ла-

неч цы стаў пля мен нiк Аль бер та, Ула дзi слаў 

Ра дзi вiл, якi жыў у iм да са ма га ўз'яд нан ня 

За ход няй i Ус ход няй Бе ла ру сi i толь кi ў кан-

цы 1930-х з'е хаў у Еў ро пу.

Вя лi кая Ай чын ная вай на не па шка да ва-

ла па лац — ён быў па шко джа ны па жа рам 

у 1943 го дзе. Пас ля Пе ра мо гi «ра да вое 

гняз до» Ра дзi вi лаў ад на вi лi (зра зу ме ла, 

без уся ля кай агляд кi на «гiс та рыч насць») i 

раз мяс цi лi тут шко лу, ку ды ха дзi лi ўсе дзе цi 

з на ва коль ных вё сак. Бу ды нак па зба вiў ся 

гер ба кня зёў Ра дзi вi лаў над па рад ным ува-

хо дам, бы ла ра за бра на аран жа рэя, у га ле-

рэi за кла лi цэг лай вок ны. Ка лi ў па чат ку 90-х 

па лац прый шоў у ава рый ны стан, шко лу 

«пе ра ся лi лi» ў iн шы бу ды нак, а ста ра жыт ная 

па бу до ва за ста ла ся на ба лан се ад дзе ла па 

аду ка цыi Ба ра на вiц ка га рай вы кан ка ма.

У ДОБ РЫЯ РУ КI
Сён ня гiс та рыч ны бу ды нак шу кае но вых 

гас па да роў. Пер ша па чат ко вы кошт ло та — 

25 ты сяч бе ла рус кiх руб лёў, кры ху менш за 

10 ты сяч до ла раў у эк вi ва лен це. Але на быць 

ста ра даў нюю ся дзi бу — гэ та толь кi па ча так 

«вя лi ка га шля ху».

— Спат рэ бяц ца сур' ёз ныя гра шо выя 

ўкла дан нi, каб бу ды нак пе ра стаў быць 

«ава рый ным». Драў ля ныя бэль кi на сто лi 

пра гнi лi, не аб ход на ўма ца ваць пад му рак, — 

ад зна чае На тал ля Iб ра гi ма ва. — Але ж гэ та 

не ру i ны — ёсць i сце ны, i на ват дах.
Праб ле ма ў тым, што кожны пом нiк ар-

хi тэк ту ры мае па трэ бу не прос та ў ра мон-
це — улас нiк аба вя за ны бу дзе ме на вi та ад рэ-
стаў ры ра ваць яго. А рэ стаў ра цыя знач на па-

ды мае кошт бу даў нi чых i апра цоў чых ра бот, 

па коль кi па тра буе спе цы яль ных ма тэ ры я-

 лаў i вы са как лас ных спе цы я лiс таў. Акра мя 
та го, пры пра вя дзен нi ад наў лен чых ра бот 
у гiс та рыч ным бу дын ку кож ны крок не аб ход на 

ўзгад няць з Мi нiс тэр ствам куль ту ры, iн шы мi за-

цi каў ле ны мi ў за ха ван нi гiс та рыч най спад чы ны 

дзяр жаў ны мi струк ту ра мi. На ўсе гэ тыя 

вы дат кi — i ча со выя, i ма тэ ры яль ныя — га то-

вы пай сцi да лё ка не кож ны iн вес тар. Акра мя 

та го, бiз нес ёсць бiз нес: укла дан нi па вiн ны 

аку пiц ца. Па ла неч ка зна хо дзiц ца ўда ле чы нi 

ад буй ных га ра доў — офi сы ў ста ра даў нiм бу-

дын ку раз мяс цiць не атры ма ец ца, рэ ста ран 

на ўрад цi бу дзе пры но сiць пры бы так. Якой 

ба чаць бу ду чы ню па ла ца мяс цо выя ўла ды, 

ка лi ўсё ж яго ўдас ца пра даць?

— У iдэа ле, вя до ма, ха це ла ся б ства рыць 

«ту рыс тыч нае Ра дзi вi лаў скае ко ла»: Мiр, 

Ня свiж i Па ла неч ка, — га во рыць стар шы ня 

сель вы кан ка ма. — Па вод ле ле ген ды, той 

са мы пад зем ны ход, якi так i не быў зной-

дзе ны гiс то ры ка мi, звяз вае Ня свiж не толь кi 

з Мiр скiм зам кам, але i з па ла цам у Па ла неч-

цы. Зра зу ме ла, што гэ та ад но з пад ан няў, 

якiх ва кол най ба га цей ша га ро ду Вя лi ка га 

Княст ва Лi тоў ска га мност ва. Але праў да ў 

тым, што гiс та рыч на гэ тыя па ла цы бы лi звя-

за ны па мiж са бой. Бы ло б ня дрэн на зноў гэ та 
аднавіць. У нас ёсць рас пра цоў кi пра тое, якi 

мог бы быць та кi ту рыс тыч ны марш рут. Але 
па куль, на жаль, гэ та спра ва бу ду чы нi.

Зрэш ты, мяс цо выя ўла ды ра зу ме юць, што 

ўлас нiк, ве ра год на, не за хо ча ад кры ваць у 

бу дын ку па ла ца му зей. Але гэ та не са мае 

га лоў нае. У пер шую чар гу важ на за ха ваць 

пом нiк ар хi тэк ту ры. I «ўпi саць» яго ў су час-

насць. На прык лад, вы ка рыс тоў ва ю чы па-

тэн цы ял за га рад най кня жац кай рэ зi дэн цыi, 

мож на раз вi ваць адзiн з мод ных ту рыс тыч-
ных кi рун каў — аг ра ту рызм. Або ства рыць 

дзi ця чы ла гер, якi пра цуе на ка мер цый най 

асно ве.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

— Гэ та зна ка вая па дзея для 

на шай кра i ны. Уз ноў ле ны крыж 

Ту раў скай зям лi сён ня з'яў ля ец ца 

сiм ва лам вяр тан ня, ад ра джэн ня 

ду хоў ных тра ды цый. I сён няш-

няя па дзея дае на го ду га ва рыць i 

пра зна чэн не гэ та га ад ра джэн ня, 

i пра тое, як яно мо жа i па вiн на 

да лей пра хо дзiць, — звяр нуў ся 

да пры сут ных Па тры яр шы Эк-

зарх усяе Бе ла ру сi мiт ра па лiт 

Мiн скi i За слаў скi ВЕНЬ Я МIН. 

— Што да ты чыц ца гiс то рыi 

ўзнаў лен ня Ту раў ска га кры жа, 

то яна вя дзе ад лiк ад 1962 го да, 

ка лi вя до мы ар хе о лаг Пётр Лы-

сен ка знай шоў эле мен ты свя ты-

нi. Гэ та бы лi ча ты ры свiн цо выя 

вы явы — Пра свя той Ба га ро дзi-

цы i трох свя тых. Ву чо ны вы ка-

заў зда гад ку, што гэ тыя вы явы 

ме лi ад но сi ны да на пра столь-

на га кры жа Ту раў скай епар хii 

ХII—ХI II ста год дзяў. I ця пер ад-

ноў ле ная рэ лiк вiя свед чыць пра 

су вязь па ка лен няў i ра зам з тым 

па каз вае шлях у бу ду чы ню. Бо мы 

ад ра джа ем на шы свя ты нi для та го, 

каб па кi нуць iх на шчад кам.

...У 2018 го дзе Бе ла рус кая пра-

ва слаў ная царк ва аб' явi ла кон курс 

эс кiз ных пра ек таў уз наў лен ня 

Ту раў ска га кры жа, i пе ра мо гу ў iм 

атры маў пра ект Але ны Анд ру шчан-

кi. А кан цэп цыю рэ лiк вii пад рых та-

ва ла стар шы ня Сi на даль на га ад-

дзе ла Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы па цар коў ным мас тац-

тве, ар хi тэк ту ры i рэ стаў ра цыi 

Ма рыя НЕ ЦВЯ ТА Е ВА. Зроб ле на 

два эк зэмп ля ры Ту раў ска га кры-

жа. Адзiн з iх бу дзе за хоў вац ца ў 

Ака дэ мii на вук, а дру гi (з час цiн кай 

кры жа, на якiм быў укры жа ва ны 

Хрыс тос) пе рад адуць у Ту раў скi 

ка фед раль ны са бор.

— Ра бо та над пра ек там па 

ўзнаў лен нi Ту раў ска га кры жа 

па ча ла ся тры га ды та му. I гэ-

та бы ло ня лёг ка, бо асаб лi васць 

ся рэд ня веч на га мыс лен ня ў тым, 

што ча ла век, ства ра ю чы неш та, 

ад ра зу ўкла даў ту ды ней кi сэнс. 

На прык лад, ар на мент для лю дзей 

та го ча су — гэ та код. I нi адзiн эле-

мент Ту раў ска га кры жа не па вi-

нен быў стаць прос та эле мен там 

аздаб ляль ным. Важ на бы ло за ха-

ваць ба га слоў скi склад нiк, якi ўзнiк 

у ХII ста год дзi, а так са ма гiс та-

рыч ны кан тэкст, — ка жа Ма рыя 

Не цвя та е ва.

Свой знач ны ўклад у агуль ную 

спра ву зра бiў ААТ «Банк раз-

вiц ця». Во сен ню мi ну ла га го да 

ме на вi та пад трым ка пра ек та гэ-

тай струк ту рай да зво лi ла па чаць 

ра бо ту над вы ра бам кры жа. Вя до-

ма, што Банк раз вiц ця з'яў ля ец ца 

важ ным дзяр жаў ным iн сты ту там, 

якi пад трым лi вае роз ныя сфе ры, 

але по шук пра ек таў па раз вiц цi 

са цы я куль тур най сфе ры заў сё ды 

быў i за ста ец ца ў пры яры тэ це.

— З 2015 го да Банк раз вiц ця 

сфар мi ра ваў i кож ны год рэа лi зуе 

пра гра му «Куль тур ная спад чы на 

Бе ла ру сi», у ме жах якой вы пус ка-

юц ца кнi гi-аль бо мы, пры све ча ныя 

сла ву тым лю дзям на шай кра i ны. 

I вось та кiм пра ек там ста ла су пра-

цоў нiц тва па ўзнаў лен нi Ту раў ска га 

кры жа, якi, на мой по гляд, з'яў ля-

ец ца ад ным з важ ных i сiм ва лiч ных 

аб' ек таў iдэн тыч нас цi Бе ла ру сi, — 

за зна чыў стар шы ня праў лен ня 

ААТ «Банк раз вiц ця» Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь Анд рэй ЖЫШ КЕ ВIЧ. — 

I як у лю бым доб рым па чы нан нi, 

тут сыш лi ся для нас зор кi, каб за-

ду ма нае здзейс нi ла ся. З ад на го 

бо ку, бы ла ак тыў ная жыц цё вая 

па зi цыя Пят ра Лы сен кi i су пра цоў-

нi каў Ака дэ мii на вук, а з iн ша га — 

iдэя атры ма ла пад трым ку з бо ку 

Бе ла рус кай пра ва слаў най царк-

вы i Сяр гея Ру ма са, якi ў той час 

уз на чаль ваў Банк раз вiц ця. I мы 

сён ня ўжо як пе ра ем нi кi на фi наль-

най ста дыi гэ та га шмат га до ва га i 

скла да на га пра цэ су па пра ве па-

дзя ля ем ра дасць i го нар, што ма ем 

да чы нен не да вя лi кай спра вы.

I зноў жа я ад чу ваю ло гi ку i 

спра вяд лi васць та го, што на шу ка-

лек тыў ную пра цу мы прэ зен ту ем 

у гэ тыя днi. Бо сён ня Бе ла ру сi па-

трэб ны сiм ва лы яд нан ня, якiя да па-

мо гуць пе ра адо лець рас кол у гра-

мад стве, гвалт i агрэ сiў нае не пры-

ман не аль тэр на тыў ных по гля даў. 

Я шчы ра ве ру, што Ту раў скi крыж, 

якi вяр та ец ца на бе ла рус кiя зем лi, 

да па мо жа нам вяр нуць су па ка ен не, 

дыя лог i збе раг чы мiр для раз вiц-

ця кра i ны. Ня хай гэ та бу дзе наш 

агуль ны ўклад у доб рую спра ву.

Але на ДРАП КО.

На да ху «ся мей на га гняз да» Ра дзi вi лаў ця пер уюць гнёз ды бус лы.

Да 1990-х га доў у па ла цы бы ла шко ла, 
ку ды ха дзi лi не каль кi па ка лен няў жы ха роў на ва коль ных вё сак.

Сiм вал мi ру i яд нан ня
Ся род свя ты няў бе ла рус кай зям лi ста ла больш на ад ну 

рэ лiк вiю. У на ступ ную су бо ту, 26 ве рас ня, бу дзе прад стаў ле ны 

Ту раў скi крыж у Мiн ску (у Мiн скай ду хоў най ака дэ мii 

ад бу дзец ца прэ зен та цыя, а ў ка фед раль ным са бо ры яго 

мож на бу дзе ўба чыць на свя точ ным бо га слу жэн нi). Крыж 

ад на вi лi на ма ган ня мi вя лi ка га ко ла ад на дум цаў. Пра гэ та 

па ве да мi лi жур на лiс там пад час прэс-кан фе рэн цыi «За ха ван не 

куль тур на-гiс та рыч най спад чы ны бе ла рус ка га на ро да: 

уз наў лен не на пра столь на га кры жа Ту раў скай епар хii 

ХII—ХI II ста год дзяў».
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