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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У 90-я га ды кас цёл быў уне се ны ў спіс гіс то-

ры ка-куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі. Па коль кі 
гро шай на ад наў лен не пом ні ка не знай шло ся, 
на пры кан цы 2007 го да ён быў пе ра да дзе ны 
ва ўлас насць Пін скай епар хіі Рым ска-ка та-
ліц кай Царк вы. На ле та па ча ла ся рэ стаў ра цыя 
бу дын ка.

Ка лі вяс ной 2008-га ва кол па чар не лых сцен 
кас цё ла мы ха дзі лі з руп лі ві цай мяс цо вай гіс-
то рыі, вя лі кай эн ту зі яст кай ства рэн ня му зея 
Га лі най Ка ча ноў скай, пла каць ха це ла ся ад 
уба ча на га. З цяж кас цю ве ры ла ся, што му ры 
не ка лі на бу дуць год нае аб ліч ча. Але кас цё лу 
па шан ца ва ла, што за спра ву яго ад ра джэн-
ня ўзяў ся поль скі рэ стаў ра тар Вік тар Вільк. 
У Бе ла ру сі ён ад наў ляў мін скі ка фед раль ны 
кас цёл Пра свя той Дзе вы Ма рыі — га лоў най 
ка та ліц кай свя ты ні кра і ны, а так са ма рэ стаў-
ра ваў кас цёл Ус пен ня Дзе вы Ма рыі ў Пін ску 
і ма нас тыр фран цыс кан цаў, дзе ця пер мес-
ціц ца Між епар хі аль ная вы шэй шая ду хоў ная 
се мі на рыя імя свя то га Та ма ша Аквін ска га.

Па сту по ва над воў чын скім кас цё лам з'я-
віў ся но вы дах, за ня ла сваё ра ней шае мес ца 
ве жа з га дзін ні кам. Га дзін нік тут быў асаб лі вы: 
яго цы ферб ла ты, ары ен та ва ныя па ча ты рох 
ба ках све ту, па каз ва лі час, ад куль бы ты ні па-
гля дзеў на храм. Пад за ва ла мі знай шлі фраг-
мент ад на го з цы ферб ла таў са стрэл кай, што 
да зво лі ла ад на віць не толь кі аб ліч ча га дзін ні-
ка, але і яго па ра мет ры. Ця пе раш ні га дзін нік 
стаў дак лад най ко пі яй та го, які не ка лі ста яў 
тут і які яшчэ па мя та юць ста рэй шыя вяс коў цы. 
Дыя метр цы ферб ла та скла дае 1,42 мет ра. А 
ме ха нізм уман ці ра ва ны са мы су час ны, ім кі руе 
скла да ная элект ро ні ка. Га дзін нік ад бі вае кож-
ную га дзі ну і яе па ло ву з 6 ра ні цы да 22-х.

А лі та раль на гэ тым ле там на верх уз ня лі 
скульп ту ру еван ге ліс та Іа а на. Ра ней тут бы-
ло ча ты ры скульп ту ры еван ге ліс таў. Ней кім 
цу дам аца ле ла ад на з іх, ін шыя тры — Марк, 
Мац вей і Лу ка — даў но па па да лі і па раз бі ва-
лі ся. Ад на віў Іа а на бе ла рус кі скульп тар Мі ка-
лай Анд рэ еў. Ра бо ту па рэ стаў ра цыі вя дуць у 
асноў ным поль скія май стры з май стэр ні па на 
Віль ка. Так па воль на, крок за кро кам, на бы вае 
кас цёл свае ста рыя-но выя ры сы.

Ка роль
У гэ ты кас цёл 15 чэр ве ня 1938 го да пры-

вез лі ала вя ную да ма ві ну з пра хам ка ра ля 
Ста ні сла ва. Ка роль вяр нуў ся на ра дзі му. Але 
спа кой яго быў ня доў гім.

Асо бу апош ня га ка ра ля Рэ чы Па спа лі тай гіс-
то ры кі звы чай на на зы ва юць тра гіч най. У мно-
гім ён быў пе ра да вым 
ча ла ве кам свай го ча су 
— апе ку ном, фун да та-
рам, ама та рам мас тац-
тва і на вук. За ста лі ся 
свед чан ні аб тым, што 
ка роль на вед ваў прэм'-
е ры ба ле та ў Ру жан скім 
па ла цы. Ён за стаў ся ў 
па мя ці су час ні каў як ка-
роль-рэ фар ма тар. Пры 
ім бы ла пры ня тая Кан сты ту цыя 1791 го да, пер-
шы па доб ны да ку мент у Еў ро пе. Але ра ка вым 
для яго заў сё ды быў ра сій скі пра стол. Не без 
пад трым кі Ка ця ры ны ІІ Ста ні слаў стаў ка ра лём 
Аў гус там ІІ. Па яе во лі ад бы лі ся тры па дзе лы Рэ-
чы Па спа лі тай, пад яе пры му сам са сля за мі на 
ва чах ён ад ра каў ся ад свай го пра сто ла ў 1795 
го дзе. Праз два з па ло вай га ды пас ля ад ра чэн ня 
бы лы ка роль па мёр. Па ха ва ны быў у Санкт-Пе-

цяр бур гу ў кас цё ле св. Ка ця ры ны. На 
ка мен най плі це, пад якой змя шча ла ся 
крып та, пла на ва лі па ста віць пом нік. 
Але гэ та га не зра бі лі. І спа кой ака заў ся 
не веч ным. У 30-х га дах са вец кія ўла ды 
пра па на ва лі вяр нуць Поль шчы тру ну з 
астан ка мі Па ня тоў ска га. І як ужо га ва-
ры ла ся, яе пры вез лі ў Воў чын.

Мяс цо выя жы ха ры — з тых, хто 
да па ма гаў на цы ры мо ніі — рас каз-
ва лі, што, акра мя тру ны, бы лі яшчэ 
ка ро на, шаб ля, плашч, урна з за-
баль за ма ва ным сэр цам. Усё гэ та 
за му ра ва лі ў крып ту. Але ў 1945 го-
дзе кас цёл за кры лі. Яшчэ праз 43 
га ды зной дзе ныя пад крып тай рэшт кі 
аб шыў кі тру ны, ка вал кі пла шча, ін-
шыя прад ме ты бы лі пе ра ве зе ны ў 
Вар ша ву, і там пра вя лі сім ва ліч нае 
пе ра па ха ван не.

Ле ген да
А ў Воў чы не жы ве ле ген да, што 

астан кі ка ра ля тай на ноч чу вы вез і 
не дзе па ха ваў на бож ны і аду ка ва ны 
вяс ко вец Ан тон Пра та сюк: пас ля за-
крыц ця кас цё ла і ад' ез да свя та роў 
ма ё масць ра ба ва лі, свя ты ню апа-
гань ва лі, вось ня даў ні сак ра тар гмі ны 
не ўтры ваў, па ха ваў бы ло га ка ра ля 
па-ча ла ве чы. А пра ўчы нак свой маў-
чаў і тай ну мес ца па ха ван ня за браў 
у ма гі лу. Та ды га ва рыць на гэ ту тэ му 
бы ло не бяс печ на. Для сур' ёз най на-

ву ко вай экс пе ды цыі, ка-
за лі ў Воў чы не, знай сці 
тай нае па ха ван не — не 
праб ле ма.

Ёсць і ін шая вер сія. 
Не ка то рыя лі чаць, што 
астан кі бы лі пры ве зе ны 
з Ле нін гра да ў вель мі 
дрэн ным ста не, там тэй-
шую крып ту не раз пад-
топ лі ва лі во ды Ня вы. 
І ад кас цей да гэ та га ча су ўжо прак тыч на ні чо га 
не за ста ло ся. Та му і шу каць іх не вар та. Але 
ж для бу ду ча га му зея, зга дзі це ся, чым бо лей 
ле ген даў, тым ці ка вей.

А шлях да му зея, як ві даць, за цяг нуў ся. 
У Га лі ны Ка ча ноў скай, су пра цоў ні цы прад пры-
ем ства «Ус ход-Ка мя нец», до ма вы ма лёў ва ец ца 

са праўд ны яго фі лі ял. 
На сце нах ві сяць парт-
рэ ты прад стаў ні коў як 
Чар та рый скіх, так і Па-
ня тоў скіх. Асаб лі вае 
мес ца ў гэ тай га ле рэі 
зай мае ко пія парт рэ-
та апош ня га ка ра ля 
Поль шчы з улас на руч-
ным да роў ным над пі-
сам ма нар ха. Гіс то рыя 

ванд ро вак парт рэ та цяг не амаль на дэ тэк тыў. 
Са Льво ва па лат но ней кім дзіў ным чы нам тра-
пі ла ў Коб рын, за тым у Брэст. І гэ та не вы пад-
ко ва, лі чыць Га лі на Мі хай лаў на, што па лат но 
вяр ну ла ся на ра дзі му яго ге роя. На сце нах яе 
до ма ча со ва раз мяс ці лі ся ко піі да ку мен таў з 
поль скіх, фран цуз скіх ар хі ваў. А ў Гро дзен скім 
ар хі ве яна пра седж ва ла тыд ня мі, па куль не зна-
хо дзі ла па трэб ныя звест кі. Ця пер усё гэ та так і 
про сіц ца ў му зей, мес ца для яко га вы зна ча на ў 
бы лой кас цель най пля ба ніі. Доў гі час там раз-
мя шча ла ся кан то ра кал га са. У апош нія га ды 
сель гас прад пры ем ства ўзя ло ся ад ра ман та ваць 
бу ды нак. Але са зме най кі раў ніц тва ра бо ты пры-
пы ні лі ся. Ця пер, на коль кі мне ста ла вя до ма, 
на ват вя дзец ца по шук па куп ні ка па мяш кан ня. 
Ду маю, што ўсё ж ён зной дзец ца. Му зей у Воў-
чы не азна чаў бы па ча так пры то ку ту рыс таў.

Ма ён так
Ім ёсць пра што рас ка заць. Тая са мая пля ба-

нія ста іць на мес цы бы ло га па ла ца Чар та рый-
скіх. Ма ён так стра ча ны, за ста лі ся фраг мен ты 
вод най сіс тэ мы — ва да ёмы і ка на лы, якія за рас-
та юць. Вод ную сіс тэ му, лі чыць Га лі на Ка ча ноў-
ская, мож на ад на віць, бы лі б гро шы. Да стат ко ва 
пра чыс ціць і за поў ніць ва дой ка на лы. Ра ней 
па між гэ ты мі ка на ла мі зна хо дзі лі ся аран жа рэі, у 
якіх рас лі ман да ры ны, апель сі ны, ін шыя паў днё-
выя дрэ вы. А пе рад ма ёнт кам быў не звы чай ны 
ва да ём. Дно штуч на га во зе ра вы кла лі шклом, а 
ў ва дзе пла ва лі эк за тыч ныя рыб кі.

Пра ба гац це і пры га жосць ту тэй шых па ла цаў 
скла да лі ле ген ды. У па чат ку ХVІІІ ста год дзя гас-
па да ром Воў чы на стаў князь Ка зі мір Чар та рый-
скі. Дач ка Ка зі мі ра і яго жон кі Іза бэ лы Кан стан-
цыя вый шла за муж за Ста ні сла ва Па ня тоў ска га, 
баць ку бу ду ча га ка ра ля. Ста ні слаў ма лод шы 
на ра дзіў ся ў 1732 го дзе. У ар хі ве епар хіі поль-
ска га го ра да Дра гі чы на над Бу гам да гэ тай па ры 
ёсць за піс аб хры шчэн ні бу ду ча га ма нар ха. Ву-
чыў ся ён спа чат ку тут, у Воў чы не, у шко ле, якую 

ар га ні за ва ла яго ма ці. Да го на ру Па ня тоў скіх, 
ня гле дзя чы на сваю еў ра пей скую вя до масць, 
яны тры ва ла аса цы я ва лі ся бе з ма лой ра дзі май. 
У кні зе Ана то ля Фе да ру ка «Ста ра даў нія ся дзі бы 
Бе рас цей шчы ны» чы та ем: «Сваё па хо джан не 
Па ня тоў скія вы ра жа лі вель мі ла ка ніч на: «Мы 
лі чым ся бе ра да ві ты мі ліц ві на мі, бо на ра дзі лі ся 
і пры ня лі свя тое хры шчэн не ў Воў чы не, ка ля 
Брэс та, а ў ры цар скім ста не зай ма лі па са ду 
столь ні ка лі тоў ска га...»

Гіс то рыя
А вось лёс ма ёнт ка, як і лёс са мо га ка ра ля, 

ака заў ся не шчас лі вым. У па за мі ну лым ста-
год дзі па лац ра за бра лі па за га дзе та га час най 
гас па ды ні Ка ра лі ны Пус лоў скай, якая за ду ма-
ла пе ра нес ці сваю рэ зі дэн цыю пад Бя ро зу. Да 
на шых ча соў ад воў чын ска га ма ёнт ка за ста-
ло ся ня шмат: не вя лі кія ру і ны і рэшт кі па ла ца 
і яго пад соб ных па мяш кан няў, рэшт кі пар ку, 
бу ды нак кас цель най пля ба ніі.

Але ж у Воў чы не на кож ным кро ку па кі ну-
ла свае ад зна кі гіс то рыя. Усе вой ны пе ра жыў 
драў ля ны крыж, па зна ча ны яшчэ на кар це 1762 
го да. Здаў на лю дзі ве ры лі ў яго цу да дзей ную 
сі лу і пры но сі лі ах вя ры кры жу. Ка ля яго пад-
нож жа зной дзе ны та му свед чан ні. Хо дзяць да 
яго мес ці чы і ця пер, на ста рым кры жы шмат 
роз на ка ля ро вых сту жа чак — іх па кі да юць ма-
ла дыя дзяў ча ты на шчас це. 

У су сед няй вёс цы Гры мя ча за ха ва лі ся му ры 
бы ло га ма ёнт ка ХІХ ста год дзя. Яму фа таль на 
не шан цуе. Бу ды нак пе ра да ва лі, пра да ва лі, але 
ні хто так і не ўзяў ся за яго ад ра джэн не. Па мя таю, 
як у пер шы мой пры езд сю ды вар таў нік Ні на 
Руць ко спы та ла, ці гля дзе ла я бе ла рус ка-поль скі 
фільм «На та лі», які зды ма лі ме на ві та тут. Фільм я 
не ўзга да ла, але зра зу ме ла, як мяс цо выя жы ха-
ры га на рац ца сва ёй сла ву тай гіс то ры яй. А коль кі 
ле ген даў і пад ан няў мо гуць рас ка заць у ста ра-
даў нім Воў чы не! Не ка то рыя мес ці чы лі чаць, што 
ся род іх ад на вяс коў цаў ёсць па за шлюб ныя прод-
кі Чар та рый скіх. Му зей тут не аб ход ны. Зем ля кі 
«ра да ві тых ліц ві наў» прос та аба вя за ны пры вес ці 
ў па ра дак сваю гіс то рыю. Пра гэ та па ду ма ла-
ся яшчэ раз, ка лі Ге ор гій Гры быў, гас па дар аг-
ра ся дзі бы «Млы ны», раз ме шча най у дзя сят ку 
кі ла мет раў ад сюль, рас ка заў пра сва іх гас цей. 
Сям'я з тра і мі дзець мі з Са ра та ва ванд ра ва ла па 
Бе ла ру сі на «жы гу лях». Як толь кі яны пры еха лі і 
спы ні лі ся на нач лег у аг ра ся дзі бе, ад ра зу па ча лі 
рас пыт ваць гас па да ра, як пра ехаць у Воў чын, на 
ра дзі му апош ня га поль ска га ка ра ля. Зна чыць, 
ве да юць лю дзі, ці ка вяц ца. І гэ тыя мяс ці ны му-
сяць год на су стра каць ту рыс таў. Не здар ма ж 
у Га лі ны Ка ча ноў скай цярп лі ва ча ка юць свай го 
ча су эс кі зы су ве ні раў з ка ра леў скі мі вен зе ля мі, 
ёй са мой рас пра ца ва ныя.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Ка мя нец кі ра ён.

ВОЎ ЧЫН 
І ЯГО ВА КО ЛІ ЦЫ

На шу даў нюю чы тач ку з Мін ска пры му-
сіў звяр нуц ца на «га ра чую лі нію» га зе ты 
ана ліз цэн на сель ска гас па дар чую пра-
дук цыю, што на зі ра ец ца за раз на не ка-
то рых рын ках. Ка лі кан крэт на, га вор ка 
ў на шым вы пад ку ідзе пра «За ход ні», 
по бач з якім пра жы вае за яў ні ца і на вед-
ваць які, ад па вед на, ёй най больш зруч-
на. Як па да ва ла ся ра ней...

— Май му абу рэн ню ня ма ме жаў! Толь кі па-
ду май це, у раз гар на рых то вак сель гас пра дук-
цыі на «За ход нім», на прык лад, морк ву пра да-
юць па 7 ты сяч руб лёў за кі ла грам! Цы бу лю, 
ка пус ту — па 6 ты сяч! Буль ба і тая ля жыць па 
6 ты сяч! Пы та ю ся ў пра даў ца: маў ляў, ча му 
так да ро га? Той толь кі ўсмі ха ец ца: «А што вы 
хо ча це — усё хат няе! Я ра зу мею, што хат няе, 
толь кі паў та ру ся: за раз се зон на рых то вак, гэ та 
ж не зі ма яшчэ! На прык лад, у ад ной з ап то вых 
крам у той жа са мы час буль бу пра да ва лі па 2,9 
ты ся чы руб лёў за кі ла грам. Цы бу лю, пад крэс-

лю асоб на, пры ве зе ную з Укра і ны, — па 3,5 ты-
ся чы руб лёў! Морк вы ў той дзень на вы яз ным 
се зон ным кір ма шы па ганд лі сель гас пра дук цы-
яй не бы ло, дык зноў жа знай шла па трэб нае ў 
ап то вай кра ме — па 3 ты ся чы руб лёў за кі ла-
грам! Дык вось вы мне ад ка жы це: ці кант ра люе 
нех та цэ ны на рын ках у пры ват ні каў? Ча му яны 
та кія вы со кія? — га ва ры ла чы тач ка.

Пы тан ні па да лі ся ў пэў най сту пе ні слуш ны-
мі. Так, за раз пра хо дзяць се зон ныя сель ска гас-
па дар чыя кір ма шы, дзе і вы бар ба га ты, і цэ ны 
мен шыя, але не ўсе ма юць звыч ку ства раць 
за па сы ад ра зу на ўсю зі му. Ды і не ўза ба ве гэ ты 
вы яз ны ган даль скон чыц ца. У кра мах по бач з 
до мам, мо жа, і цэ ны пры маль ныя, але асар ты-
мент ча сам не та кі вя лі кі, асаб лі ва ўзім ку...

На абу ра ны зва рот мін чан кі па прось бе рэ-
дак цыі ад ка за ла га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла 
фі нан саў га лоў на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га 
рын ку Мін гар вы кан ка ма Люд мі ла Зуб ко.

— Ка лі га ва рыць пра фі зіч ных асоб, якія 
рэа лі зу юць вы ра шча ную сель ска гас па дар-

чую пра дук цыю на рын ках, дык цэ ны ў іх 
ад рэ гу ля ваць ней кім чы нам не маг чы ма. 
Усё за ле жыць толь кі ад по пы ту і пра па но-
вы, а так са ма ад якас ных ха рак та рыс тык 
та ва ру. Ка лі, ска жам, нех та пра па нуе эка-
ла гіч на чыс тую пра дук цыю, вы ра шча ную 
без вы ка ры стан ня хі міі. Ка лі па та кой ца не 
пра дук цыю бя руць, зна чыць, яна па ёй і бу-
дзе пра да вац ца. Ча ла век па прос ту па каз вае 
да вед ку, што мае, на прык лад, учас так пад 
Мінск ам ці ў Гро дзен скай воб лас ці, што ён 
сва і мі ру ка мі вы рас ціў ура джай. Як за ба ра-
ніць, ка лі пра да вец, за пла ціў за мес ца на 
рын ку? Ка лі ён уво гу ле зра біў вы рошч ван-
не сель ска гас па дар чай пра дук цыі кры ні цай 
да хо даў? — па тлу ма чы ла Люд мі ла Сця па-
наў на.

Апроч фі зіч ных асоб на рын ках, як вя до ма, 
ганд лю юць і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі. 
Тут сі ту а цыя як быц цам не каль кі ін шая — пры-
нам сі, на іх «апе ты ты» знай сці ўпра ву мож на. 
Але не за раз...

— Кож ны год з 15 ліс та па да па 31 мая 
ра шэн нем Мін гар вы кан ка ма на сель ска гас-
па дар чую пра дук цыю ўвод зяц ца гра ніч ныя 
ад пуск ныя цэ ны. Пры трым лі вац ца іх па ві ны і 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі: ні хто не па-
ві нен пра да ваць са да ві ну і га род ні ну па цэ нах, 
вы шэй шых за вы зна ча ныя. Та кое ра шэн не 
бу дзе і сё ле та. Пра кан крэт ныя гра ніч ныя ад-
пуск ныя цэ ны га ва рыць па куль ра на. За раз 
вя до мыя толь кі па ме ры ганд лё вых над ба вак 
да іх: 200 руб лёў — на буль бу і бу ра кі, 240 
руб лёў — на ка пус ту, морк ву і цы бу лю, — 
рас ка за ла Люд мі ла Зуб ко. — Але, на га даю 
яшчэ раз, гра ніч ныя ад пуск ныя цэ ны бу дуць 
уве дзе ны толь кі з 15 ліс та па да.

Ка лі пад вес ці су хі вы нік з вы шэй ска за на га, 
вы хо дзіць, што ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні-
кі, якія ганд лю юць на рын ках сель гас пра дук цы-
яй, мо гуць яшчэ цэ лы ме сяц кі ра вац ца вя до мым 
прын цы пам «по пы ту — пра па но вы». А фі зіч ныя 
асо бы ма юць та кое пра ва па ста ян на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Та кім быў кас цёл у 2008 го дзе.Та кім быў кас цёл у 2008 го дзе.

Так вы гля дае Так вы гля дае 
кас цёл сён ня.кас цёл сён ня.

«ПРЫ ВАТ НІК ПРА ДАЕ ПА ТОЙ ЦА НЕ, 
ПА ЯКОЙ ПРА ДУК ЦЫЮ Ў ЯГО БЯ РУЦЬ»

Ра ней па між гэ ты мі ка на ла мі 
зна хо дзі лі ся аран жа рэі, у якіх рас лі 
ман да ры ны, апель сі ны, ін шыя 
паў днё выя дрэ вы. А пе рад ма ёнт кам 
быў не звы чай ны ва да ём. Дно 
штуч на га во зе ра вы кла лі шклом, 
а ў ва дзе пла ва лі эк за тыч ныя рыб кі.


