
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

tel.: (+48) 22 544 27 00

e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl

www.wilanow-palac.pl

Rezerwacje biletów dla grup: / Group tickets reservation:

tel.: (+48) 22 54 42 850 (pon.–pt., godz. 9–16 / Mon.–Fri., 9 a.m.–4 p.m.)

e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl / tickets@muzeum-wilanow.pl

Прафiнансавана коштам Мiнiстэрства 
Культуры i Нацыянальнай Спадчыны

tłumaczenie na język białoruski: 
Dzianis Liseichykau

Нацыянальны гiстарычны архi  Беларусi

Музей Караля Яна III у Вiлянуве шмат  
гадо  праводзiць навуковыя i навукова- 
-папулярныя даследаваннi, сканцэнтрава-
ныя вакол роду Сабескiх. Асно най 
 iдэяй шматлiкiх праекта  з’я ляецца  
пошук тэм i шляхо , якiя дазволiлi  
б больш по на прадставiць гiсторыю 
жыцця i дасягнення  караля Яна III –  
аднаго з найвыдатнейшых уладаро  
колiшняй Рэчы Паспалiтай, а таксама  
яго сям’i. Супрацо нiцтва памiж Музеем 
i Нацыянальным гiстарычным архiвам 
Беларусi  Мiнску, распачатае весну  
2015 года, адчыняе абсалютна новыя  
перспектывы для даследавання .

Фрагмент рукапiсу Марыi Казiмiры Сабескай, са збора  
Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi  Мiнску

Новыя перспектывы даследа-
вання  гiсторыi роду Сабескiх
у межах навуковага супрацо нiцтва памiж Музеем 

Палаца Караля Яна III у Вiлянуве i Нацыянальным 

гiстарычным архiвам Беларусi  Мiнску.

Марыя Казiмiра з дачкой Тэрэзай Кунегундай, Ежы Эле тэр  
Шымановiч-Семiгiно скi, каля 1690, Музей Палаца Караля Яна III  
у Вiлянуве



У фондах мiнскага архiва сярод iншага знаходзяцца два неа-

цэнныя фонды дакумента  – Архi  Сабескiх з Алавы (фонд 695) 

i велiзарны фрагмент Архiва Радзiвiла  з Нясвiжа (фонд 694),  

у склад якога вайшо  архi  Сабескiх з Жо квы. Алa скi  

архi  до гi час лiчы ся незваротна страчаным у часе бiтвы за 

Берлiн у 1945 годзе. Мiж тым аказалася, што пасля зяцця  

сталiцы Трэцяга Рэйха Чырвонай Армiяй гэты архi  першапа-

чаткова трапi  у Маскву, а пасля  Мiнск. Некалькi гадо  таму 

стала магчымым прадставiць яго шырокаму колу грамад-

скасцi. Не забаве архiвiсты з Мiнска старанна апрацавалi 

матэрыялы фонда, якi пача  фiгураваць пад сiгнатурай «фонд 

695». Ужо першыя пробныя даследаваннi пацвердзiлi вялiкую 

кашто насць дакумента . Сярод iншага знайшлася перапiска 

Марыi-Казiмiры з Янам Сабескiм, якая лiчылася страчанай, 

данясеннi дыпламата  i агента  Яна III з розных е рапейскiх 

сталiц, а таксама сямейная перапiска Марыi-Казiмiры, складзе-

ная жо пасля смерцi караля. Менавiта гэтая перапiска карале-

вы зрабiлася першым полем для сумесных навуковых  

дзеяння  Музея i Архiва. Падтрымка Мiнiстэрства Культуры  

i Нацыянальнай Спадчыны зрабiла магчымым пачаць працу 

над апiсаннем, перакладам, а таксама апрацо кай крынiц  

з мэтай iх далейшага выдання.

Ян III у коле сям’i, прыдворны мастак, пасля 1693, Музей Палаца 
Караля Яна III у Вiлянуве

Фрагмент рукапiсу Марыi Казiмiры Сабескай, са збора  
Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi  Мiнску

Ян III з сынам Якубам 
Людвiкам, Ежы Эле тэр 
Шымановiч-Семiгiно скi, 
каля 1690, Музей Палаца 
Караля Яна III у Вiлянуве

Якуб Людвiк Сабескi, сiлезскi 
мастак, пасля 1691,  
Музей Палаца Караля Яна III 
у Вiлянуве

Якуб Людвiк Сабескi, 
французскi мастак, якi 
працава  у Польшчы, 
каля 1685, Музей Палаца 
Караля Яна III у Вiлянуве

Тэрэза Кунегунда 
Сабеская, французскi 
мастак, мяжа XVII/XVIII 
стагоддзя , Музей Палаца 
Караля Яна III у Вiлянуве

Супрацо нiцтва Музея Палаца Караля Яна III у Вiлянуве з 

Нацыянальным гiстарычным архiвам Беларусi  Мiнску  

з’я ляецца важным раздзелам у сферы двухбаковых белару-

ска-польскiх навуковых праекта . Яго мэтай з’я ляецца абляг-

чэнне доступу i распа сюджванне веда  аб малавядомых альбо 

зусiм невядомых архi ных крынiцах, якiя тычацца карале

скага роду Сабескiх, i я ляюць надзвычай кашто ную суполь-

ную спадчыну народа  колiшняй Рэчы Паспалiтай. Рэалiзацыя 

гэтага праекта была б немагчымай без прыязнага i адкрытага 

ста лення Пасольства Рэспублiкi Беларусь у Варшаве i Нацы-

янальнага гiстарычнага архiва Беларусi  Мiнску, а таксама 

шырокай, не толькi фiнансавай, падтрымкi Мiнiстэрства  

Культуры i Нацыянальнай Спадчыны.


