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НЯ ЛЮ БАЯ ДАЧ КА 
І ЖОН КА

Маг да ле на бы ла апош няй прад-

стаў ні цай ро ду За ві шаў — вель мі 

ма гут на га і сла ву та га ў пе ры яд з 

ХVІ да ХІХ ста год дзя. На Мін шчы-

не За ві шы з'яў ля юц ца ў ся рэ дзі не 

ХVІ ста год дзя. Адзін з іх — Крыш-

таф За ві ша, які жыў з 1666 па 

1721 год, на ват ад на ча со ва з'яў ляў-

ся і ста рос там, і ва я во дам Мін ска.

Баць ка Маг да ле ны Іван на ра дзіў-

ся ў 1822 го дзе і атры маў бліс ку чую 

аду ка цыю на тэ ры то рыі Літ вы, пас-

ля ча го пе ра ехаў у Мінск. Ад нак тут 

яго на пат ка лі не пры ем нас ці. Пас ля 

паў стан ня 1831 го да ра сій скі ўрад 

пры няў па ста но ву аб па цвяр джэн ні 

шля хец тва жы ха ра мі Паў ноч на-За-

ход ня га краю. Баць ка Іва на, Та дэ-

вуш, лі чыў ся гра фам, і ў Мін ску гэ ты 

ты тул без цяж кас цяў па цвер дзі лі. 

А вось у Пе цяр бур гу ўзнік лі праб-

ле мы. Сі ту а цыю доў га раз гля да лі 

і ў вы ні ку пры лі чы лі сям'ю да прос-

тых па ме шчы каў. Знач насць ты ту ла 

ады хо дзі ла на дру гі план, а вось не-

спра вяд лі васць да ро ду не маг ла па-

кі нуць на шчад каў абы яка вы мі. Іван 

доў га не мог знай сці пунк ты пры-

кла дан ня сіл. Пэў ны час пра ца ваў у 

дэ пу тац кім схо дзе, а по тым па ехаў 

у Віль ню, дзе па чаў удас ка наль ваць 

свае ве ды. Не ад ной чы ез дзіў у Вар-

ша ву, дзе і па зна ё міў ся са сва ёй бу-

ду чай жон кай — фрэй лі най два ра 

яго ім пе ра тар скай мі лас ці Ма ры яй 

Кві лец кай. Яго ба гац це і яе пры га-

жосць усе па лі чы лі доб рым са юзам, 

але шчас ця ў ся мей ным жыц ці ім 

гэ та не пры нес ла. У гра шах Ма-

рыя не ке мі ла, але муж ні чо га не 

шка да ваў на яе жа но чыя кап ры зы. 

Сам ён за хап ляў ся ар хеа ло гі яй: 

пра во дзіў аса біс тыя да сле да ван ні, 

удзель ні чаў у шмат лі кіх між на род-

ных кан грэ сах, на ват атры маў га на-

ро вы ор дэн з рук ка ра ля Пар ту га ліі. 

У Вар шаў скім до ме ў яго быў свой 

му зей ар хеа ла гіч ных зна хо дак.

У сям'і на ра дзі ла ся пя цё ра дзя-

цей: двое па мер лі пры ро дах. Тры 

дач кі за ста лі ся ў жы вых, але ад на 

з іх, Элі за бэт, хва рэ ла на ней кае 

псі ха фі зіч нае за хвор ван не, яе ні-

ко му не па каз ва лі, та му звес так 

аб ёй амаль не за ста ло ся.

Ста рэй шай сяст рой Маг да ле ны 

бы ла Ма рыя, якая на ра дзі ла ся ў 

1860 го дзе. Са ма ж Маг да ле на — 

8 лі пе ня 1861 го да. Сёст ры бы лі 

роз ны мі: ста рэй шая — пры га жу ня, 

ма лод шая — даў га но сая, хва ра ві тая. 

Ма ці не ха ва ла сва ёй пры хіль нас ці да 

ста рэй шай дач кі, та му на ўсе вы ез ды 

ў свет бра ла ме на ві та яе. Баць ка ж 

быў вы му ша ны час та з'яз джаць, бо 

ў яго бы лі тры ма ёнт кі, за які мі трэ ба 

бы ло на зі раць. Дзяў ча так да гля да лі 

вы ха валь ні кі, асаб лі вы ўплыў на Маг-

да ле ну ме ла яе нянь ка, якая час та 

рас каз ва ла пра Бе ла русь.

Пра гэ ты пе ры яд жыц ця за ха-

ва лі ся ру ка піс ныя ўспа мі ны Маг-

да ле ны — 23 ста рон кі тэкс ту на 

фран цуз скай мо ве, на пі са ныя ў 

1917 го дзе. За раз яны за хоў ва-

юц ца ў Кра ка ве. Як ад зна чае ў іх 

Маг да ле на, з ма лен ства яе з сяст-

рой рых та ва лі да шлю бу як га лоў-

най мэ ты дзя во ча га жыц ця. Але 

прынц па Маг да ле ну не пры ехаў. 

Сва тац ца прый шоў ча ла век пры-

бліз на баць ка вых га доў, які быў 

ра ней жа на ты. Адзі нае, што бы ло 

ў ім ка зач на га, — гэ та ба гац це. 

Маг да ле на За ві ша вый шла за муж 

за Люд ві ка Кра сін ска га, у іх на-

ра дзі ла ся дач ка Люд ві ка. У пісь-

мах да баць кі Маг да ле на пі ша пра 

кво лае зда роўе свай го му жа, у іх 

вы раз на ад чу ва ец ца яе мес ца ў 

до ме — амаль слу жан кі, а не раў-

на праў най па ні. У 34 га ды яна за-

ста ец ца ўда вой, га лоў нае, аб чым 

яна ма рыць, — вы ха ваць дач ку 

па-ін ша му, та му, у ад роз нен не ад 

сва ёй ма ці, Маг да ле на ўдзя ля ла 

дзяў чын цы шмат ча су. У 1901 го-

дзе Люд ві ка вы хо дзіць за муж за 

Ада ма Чар та рый ска га. Гэ тай сям'і 

на ле жаў вар шаў скі га тэль «Лам-

бэр», які ў 1863 го дзе быў цэнт рам 

паў стан ска га ру ху.

КА ХАН НЕ 
ПА-ЗА КА НО НА МІ

Маг да ле на ад чу ла, што ў яе 

ёсць час па жыць для ся бе. Та му ў 

1904 го дзе яна ад пра ві ла ся на па-

ра хо дзе ў Анг лію і па да ро зе па зна-

ё мі ла ся з ма ла дым хлоп цам — Мі-

ка ла ем Ра дзі ві лам. У іх бы ло шмат 

агуль ных тэм, та му яны па ча лі су-

стра кац ца кож ны дзень. Маг да ле-

на бы ла не звы чай най жан чы най: 

доб ра раз бі ра ла ся ў стро ях, кас-

ме ты цы, у сва ім уз рос це за ста-

ва ла ся вель мі пры ваб най. Яны 

да мо ві лі ся су стрэц ца ў Бе ла ру сі, 

але Мі ка лай быў ва ен на аба вя за-

ным, і ў 1905 го дзе яго пры зва лі ў 

вой ска. Іх су стрэ ча не ад бы ла ся, 

хоць яны ўвесь час пад трым лі ва-

лі су вязь па пе ра піс цы. У гіс то рыі 

рус ка-япон скай вай ны подз віг Мі-

ка лая Ра дзі ві ла, за які ён атры маў 

ор дэн, зай мае асаб лі вае мес ца. 

Ён, пе ра апра нуў-

шы ся ў кі тай ца, 

пра плыў Порт-Ар-

тур прос та пад но-

сам у япон скай эс-

кад ры — пра гэ та 

пі са лі і анг лій скія, 

і поль скія, і рус кія 

га зе ты.

Пас ля вяр тан ня з 

вай ны яны з Маг да-

ле най едуць у Лон-

дан, у мес ца свай-

го зна ём ства, дзе 

за клю ча юць шлюб. 

Трэ ба ска заць, што 

яд нан не Мі ка лая і 

Маг да ле ны, роз ні ца 

ва ўзрос це ў якіх бы-

ла 19 га доў, за сноў ва ла ся не толь кі 

на ка хан ні, але і на адзі ных по гля дах 

на бе ла рус кую спра ву. Яны па ся-

ля юц ца ў ма ёнт ку Жор наў ка. Маг-

да ле на ўсе гас па дар чыя спра вы 

пе рад ае Мі ка лаю, і ён з імі вы дат на 

спраў ля ец ца. Жор наў ку мож на бы-

ло на зваць ляс ным ма ёнт кам, да 

яго пры ля га ла 27 ты сяч гек та раў 

ле су. Ён пе ра спя ваў, гніў, трэ ба бы-

ло тэр мі но ва неш та з ім вы ра шаць. 

І Мі ка лай пра па на ваў па бу да ваць 

чы гун ку пра цяг лас цю больш за 

50 км. Спра ва бы ла ня лёг кая: па-

трэб ны бы лі су вя зі ў Пе цяр бур гу. 

Але ўсё атры ма ла ся, што ста ноў-

чым чы нам ад бі ла ся на за роб ках.

Да свец кіх умоў нас цяў яны бы-

лі да во лі абы яка выя. Маг да ле на, 

на прык лад, не па еха ла ў Вар ша ву 

пад час ві зі ту ту ды Мі ка лая ІІ, хоць 

яе ма ці і сяст ра бы лі прад стаў ле-

ны ім пе ра та ру. Муж сяст ры на ват 

атры маў зван не ка мер ге ра. Гэ так-

са ма пра іг на ра ва ла і за пра шэн не 

на баль ад ге не рал-гу бер на та-

ра Вар ша вы. За тое ў 1906 го дзе 

ра зам з му жам яны ад пра ві лі ся 

ў Пе цяр бург, дзе ў іх бы ло шмат 

зна ё мых у най вы шэй шых ко лах. 

Там Маг да ле на цес на сыш ла ся з 

Эпі ма хам-Ша пі лам, ва кол яко га 

ўжо ўтва ры ла ся су пол ка ад на дум-

цаў. Яны вы ра шы лі свой унё сак 

прад ста віць у фор ме асвет ніц тва: 

рас каз ваць пра бе ла рус кую мо ву і 

ве ліч ную гіс то рыю ВКЛ. Да мо ві лі ся 

пе ра да ваць на гэ та гро шы на яў ны-

мі — улі кам зай маў ся Мі ка лай.

У 1906 го дзе ў Віль ні за пра ца-

ваў ста нок вя до ма га дру ка ра па на 

Кух ты. Гэ та быў ма ла ды хло пец, 

які прай шоў ста жы роў ку вярс таль-

шчы ка ў ад ной з Пе цяр бург скіх 

дру кар няў. Ён вяр та ец ца ў Віль ню 

і на бы вае дру кар ню за 25 ты сяч 

руб лёў. Сціп ла му хлоп цу знай сці 

та кія гро шы бы ло не маг чы ма. Ці 

то Маг да ле на да ла іх на па куп ку, 

ці то яе за ка зы бы лі га ран-

ты яй за роб каў — не вя до ма, 

але без яе ўдзе лу дак лад на 

не абы шло ся.

БЕЗ ПРА ВА 
НА АД РА ДЖЭН НЕ

У 1912 го дзе Мі ка лай і Маг-

да ле на Ра дзі віл бы лі вель мі 

вя до мыя ў Мін скай гу бер ні. 

У гэ ты час як раз скла ла свае 

паў на моц твы трэ цяя ра сій ская 

Ду ма і ад бы ва лі ся вы ба ры ў чац-

вёр тую. Вы бар чы за кон да зва ляў 

га ла са ваць і вы бі рац ца толь кі 

муж чы нам, акра мя та го, для гэ та-

га трэ ба бы ло прай сці ма ё мас ны 

цэнз. Та му Маг да ле на свой ма ён-

так Кух ці чы, кош там 1,2 млн руб-

лёў, пе ра піс вае на свай го му жа. 

У ве рас ні ён пры мае па да ру нак, 

а ўжо ў каст рыч ні ку ад праў ля ец ца 

на Бал кан скую вай ну.

Маг да ле на за ста ец ца ад каз-

най за ўсе фі нан са выя спра вы. 

Яна ад чу вае, што яе ашук ва юць 

з роз ных ба коў, спра бу ю чы атры-

маць гро шы на па лі тыч ную, а не 

на асвет ніц кую дзей насць. Та му 

яна ча со ва спы няе фі нан са ван не 

част кі пра ек таў. У 1913 го дзе Мі ка-

лай вяр нуў ся, і гэ та быў іх апош ні 

шчас лі вы год...

На гэ ты час пры хо дзіц ца куп ля 

Маг да ле най до ма ў Мін ску па ву лі-

цы За хар' еў скай, 33 — по бач з Чыр-

во ным кас цё лам. Ра зам з Мі ка ла ем 

яны там ла дзі лі ве ча ры ны. Так са ма 

Маг да ле на па чы нае за дум вац ца аб 

ад ра джэн ні кас цё ла Та ма ша Аквін-

ска га, каб служ ба ў ім вя ла ся на бе-

ла рус кай мо ве. Ён ра зам з кляш та-

рам да мі ні кан цаў быў за кла дзе ны 

да лё кай рад нёй Маг да ле ны, па ні 

Са фі яй За ві шай — жон кай вя лі ка га 

лі тоў ска га пад скар бія. Ка лі ён па-

мёр у 1604 го дзе, Са фія ста ла фун-

да тар кай кас цё ла, які змя шчаў ся 

за ця пе раш нім Па ла цам Рэс пуб лі кі 

з бо ку ву лі цы Ін тэр на цы я наль най. 

Пас ля паў стан ня 1831 го да служ ба 

ў ім бы ла спы не на і ён па чаў вы-

ка рыс тоў вац ца ра сій скі мі 

вай скоў ца мі як па мяш кан-

не пад стай ню, скла ды, 

ка зар му. А ў 1907 го дзе 

на вер се ўста ля ва лі па-

жар ную ка лан чу.

Маг да ле на звяр та ец ца 

ў га рад скую ўпра ву, каб 

да ве дац ца, коль кі трэ ба 

за гэ та за пла ціць. Га рад-

ская ўпра ва на зва ла су-

му ка ля 300 ты сяч руб лёў. 

Маг да ле на зга дзі ла ся, ад-

нак управа пад ня ла кошт 

да 500 ты сяч. Па ні Ра дзі-

віл доў га раз ва жа ла, але 

вы ра шы ла іс ці да апош-

ня га, ад нак у Пе цяр бур гу 

пра ект ад хі лі лі без тлу ма-

чэн ня пры чын. Гэ та бы ло ў кан-

цы 1914 го да. Як раз та ды, ка лі яе 

ма ла ды муж па-ге рой ску за гі нуў у 

Гер ма ніі. Це ла пры вез лі на Бе ла-

русь, ад стан цыі Не га рэ лае ся ля-

не нес лі тру ну на ру ках да Кух ціч 

18 вёрс таў. Яго па ха ва лі ме на ві та 

там як гас па да ра ма ёнт ка.

УРО КІ 
НЕ ВЯ ДО МАЙ МО ВЫ

Тым ча сам спра ва на цы я наль-

на га ад ра джэн ня пра цяг ва ла ся. 

Бы лі ар га ні за ва ны пад поль ныя 

шко лы. Іх за кры лі як поль скія, бо 

лі чы лі, раз на ву чан не не па-рус ку, 

то толь кі па-поль ску. Тое са мае ад-

бы ло ся, ка лі Маг да ле на пры вез ла 

ў вёс ку Ла пі чы, по бач з Жор наў кай, 

ка тэ хі зіс, на дру ка ва ны на бе ла рус-

кай мо ве ла цін кай. Ус ха пі лі ся ўсе: і 

па ля кі, і рус кія — абод ва ба кі бы лі 

ка тэ га рыч на су праць. Пры нем цах 

у 1917 го дзе Маг да ле на за сна ва ла 

бе ла рус кія школ кі. Яны пра іс на ва-

лі да 1918-га, пра што Паў лі на Мя-

дзёл ка і сяст ра Кан стан цыі Буй ло, 

якія там вы кла да лі, па кі ну лі свае 

ўспа мі ны.

У 1918 го дзе па ні Ра дзі віл па кі-

дае свае ма ёнт кі, не ве да ю чы, што 

больш ні ко лі сю ды не вер нец ца, і 

ад' яз джае ў Вар ша ву. Але поль скі 

свет яе не ўспры мае, ні пра ко га 

та ды так дрэн на не пі са лі срод кі 

ма са вай ін фар ма цыі, як пра Маг-

да ле ну Ра дзі віл. Ка лі Мінск зай-

ма юць па ля кі, яна хо ча вяр нуц ца, 

але на зад яе не вы пус ка юць. Пры 

гэ тым і ў Вар ша ве за ста вац ца не-

бяс печ на: ад ной чы яе моц на збі лі, 

та му яна вы му ша на бы ла тэр мі-

но ва ехаць на ля чэн не ў Кё нігс-

берг. І ў Поль шчу так са ма больш 

не вяр ну ла ся.

Сі ту а цыя ўсклад ня ла ся тым, 

што ў яе не бы ло паш пар та, бо 

Ра сій ская Ім пе рыя ўжо пе ра ста ла 

іс на ваць. Яна ез дзіць па за меж жы 

і жы ве ў хрыс ці ян скіх пры тул ках да 

1926 го да. У гэ ты час яе зна хо дзіць 

сяст ра Мі ка лая — Габ ры е ля, якая 

пра цуе ў Лі зе На цый. Так у Маг-

да ле ны з'яў ля ец ца лі тоў скі паш-

парт. Пры гэ тым усе каш тоў нас ці 

за ста юц ца ў Вар ша ве. Іх атры ма-

ла ся вы вез ці пад ман ным шля хам, 

пас ля ча го боль шую част ку ка лек-

цыі яна пе рад ае лі тоў ска му бо ку. 

Там яна так са ма ад чу вае ся бе не 

над та ўтуль на, але ў 1930 го дзе 

прэ зі дэнт кра і ны Ан та нас Сме та-

на ўру чае ёй ор дэн Ге дзі мі на, най-

вы шэй шую ўра да вую ўзна га ро ду. 

Да рэ чы, ся мей ны кас цёл Дзі цят кі 

Езу са ў Вар ша ве яна так са ма па-

кі ну ла лі тоў цам — з па ра дай, каб 

на ба жэн ствы там вя лі ся на лі тоў-

скай мо ве.

Не ка то ры час Маг да ле на жы ве 

ў Гер ма ніі, але, ка лі па чы нае па-

ды мац ца фа шызм, ад чу вае но выя 

ве ян ні і пе ра бі ра ец ца ў Швей ца-

рыю ў го рад Фры бург. У пры тул ку 

Свя той Элі за бе ты яна і па мер ла 

6 сту дзе ня 1945 го да...

Да р'я КАС КО



Кас цёл Та ма ша Аквін ска га ў Мін ску.

Мін скія хро ні кіМін скія хро ні кі  

ВЕЧ НАЯ ПА ДА РОЖ НІ ЦА:
не звы чай ны лёс Маг да ле ны Ра дзі віл

Асо ба, якая ста я ла ка ля вы то каў бе ла рус ка га на цы я наль на га 

ад ра джэн ня, ад на з пер шых го лас на на зва ла ся бе бе ла рус кай, 

пры гэ тым на доў гія га ды за ста ла ся на огул без гра ма дзян ства. 

Але ў гэ тым го дзе прах яе на рэш це вяр нуў ся на ра дзі му і быў 

пе ра па ха ва ны ў мін скім кас цё ле Свя то га Ро ха. Усё гэ та апі сан не 

жыц ця дзі вос най жан чы ны — Маг да ле ны Ра дзі віл. Аб яе лё се 

рас ка заў аў тар пры све ча ных ёй кніг «Бе лы ле бедзь у пром ні 

сла вы» і «Vаlе!», да след чык Вік тар Хур сік.

За ха ва ны каль він скі збор ХVІ ста год дзя ў мі нуў шчы не 
ма ёнт ку Кух ці чы.

Дач ка Маг да ле ны — Люд ві ка.

Маг да ле на РА ДЗІ ВІЛ 
у ста лым уз рос це.

Юная Маг да ле на ЗА ВІ ША.


