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20.01.1513)

Жыц цё гэ тай жан чы ны бы ло пры не се на 

ў ах вя ру па лі тыч ным ін та рэ сам бліз кіх 

ёй лю дзей — баць кі і му жа. Кож ны праз 

яе да ма гаў ся свай го, а ў вы ні ку зла ма лі 

яе жыц цё. Хоць, ка неш не, вы со кае па хо-

джан не ўжо прад вы зна ча ла лёс Але ны 

Іва наў ны, якім яна не маг ла рас па ра джац-

ца. І тым больш пры стой на вы гля да юць 

па во дзі ны Але ны Іва наў ны, якая за ха ва ла 

сваю ча ла ве чую і жа но чую год насць. Яе 

лёс, са праў ды, свет лая ста рон ка ў змроч-

най гіс то рыі ва ро жас ці і вой наў па між Вя-

лі кім Княст вам Лі тоў скім і Вя лі кім Княст-

вам Мас коў скім.

Але на бы ла дач кой мас коў ска га ўла да ра 

Іва на ІІІ і пля мен ні цы апош ня га ві зан тый ска га 

ім пе ра та ра Кан стан ці на ХІІ Па леа ло га, Са фіі. 

Баць ка Са фіі, ма лод шы брат ім пе ра та ра Фа ма, 

знай шоў пры ту лак пры два ры па пы рым ска га 

Паў ла ІІ. У над зеі па шы рыць свае ўплы вы па па 

са сва таў Са фію за вя лі ка га кня зя мас коў ска га 

Іва на ІІІ. З гэ та га шлю бу і на ра дзі ла ся ў 1476 г. 

Але на. Вы ха ва ная ў стро гім ша на ван ні баць-

коў і ад да на сці пра ва слаў най ве ры, яна бы-

ла б доб рай жон кай яко му-не будзь удзель на му 

кня зю, як яе сёст ры, і, пэў на, па чу ва ла б ся бе 

шчас лі вай у ся мей ным жыц ці. Ад нак гіс та рыч-

ныя па дзеі ра шу ча па вяр ну лі яе лёс. Да Але ны 

Іва наў ны па сва таў ся сам вя лі кі князь лі тоў скі 

Аляк сандр Ка зі мі ра віч.

Гэ та быў па лі тыч ны акт з мэ тай па ра зу мец ца 

з Іва нам ІІІ. Не ма ю чы да стат ко ва сіл су праць-

ста яць Маск ве, урад ВКЛ (па ны-ра да) ад но з 

вый сцяў ба чыў у са ю зе з мас коў скім ула да ром 

праз шлюб яго дач кі з вя лі кім кня зем лі тоў-

скім. Маг чы масць та ко га шлюб на га аль ян су 

не афі цый на аб мяр коў ва ла ся даў но, і толь кі ў 

1494 го дзе Іван ІІІ даў зго ду на яго, ад нак пры 

ўмо ве не пры му шаць Але ну да пры няц ця ка-

та ліц тва. І Аляк сандр вы му ша ны быў пры няць 

гэ тую ўмо ву.

І вось 13 сту дзе ня 1495 г. Але на Іва наў на па кі-

ну ла Маск ву, каб ужо ні ко лі не вяр нуц ца ў род ны 

го рад. Баць ка пад ра бяз на і стро га на стаў ляў 

дач ку, як ся бе па во дзіць у чу жой кра і не: га лоў-

нае — не па да вац ца ціс ку і ўга во рам ка та лі коў 

пе рай сці ў іх ве ру. Па кі да ю чы род ны дом, Але на 

гуч на пла ка ла, ні бы та прад чу ва ла бя ду.

У Літ ве Але ну су стра ка лі ўра чыс та і ра дас на. 

Лю дзі шчы ра ве ры лі ў тое, што шлюб Аляк санд-

ра і Але ны пры ня се мір па між Літ вой і Мас ко-

ві яй. Па вод ле свед чан няў су час ні каў, Але на 

вы зна ча ла ся не толь кі доб рым і ла год ным ха-

рак та рам, але і ча роў най пры га жос цю, што пад-

куп ля ла сэр цы кож на га, хто яе ба чыў. Вян чан не 

34-га до ва га Аляк санд ра з 19-га до вай Але най 

ад бы ло ся 15 лю та га 1495 г. у ві лен скім кас цё-

ле Св. Ста ні сла ва. Ра зам з біс ку пам ура чыс ты 

цы ры ма ні ял вы кон ваў і пра ва слаў ны свя тар, які 

пры ехаў з Але най з Маск вы. З са ма га па чат ку 

ве ра выз нан не ста ла па між му жам і жон кай.

Тым не менш Але на пад трым лі ва ла му жа 

ў яго дзе ян нях і па лі тыч ных ра шэн нях, су пра-

ва джа ла яго ў па езд ках па кра і не, паз ней да-

па ма га ла яму стаць поль скім ка ра лём і на ват 

па абя ца ла свек ры ві, ка ра ле ве Аль жбэ це, слу-

жыць ёй з «поў най ра дас цю і па кор лі вас цю». 

Не вя до ма, ці пры нёс Але не гэ ты шлюб прос тае 

жа но чае шчас це, бо ўсё ж яна не на ра дзі ла 

дзя цей. А не пры ем нас цяў ёй ха па ла, бо на яе 

на ся да лі ка та лі кі з пра па но ва мі пры няць ка та-

ліц тва, паз ней па ля кі ад мо вяц ца пры зна ваць 

яе поль скай ка ра ле вай і ка ра на ваць. Як мог, 

Аляк сандр аба ра няў жон ку і за явіў ка та ліц кім 

свя та рам, каб яны не ўмеш ва лі ся ў яго нае ся-

мей нае жыц цё. Сваю лю боў да жон кі ён па-

каз ваў не толь кі аба ро най яе ве ра выз нан ня ці 

ба га ты мі па да рун ка мі, але і пра ява мі прос та га 

ча ла ве ча га кло па ту. Так, ве да ю чы яе лю боў да 

му зы кі, Аляк сандр за пра сіў у Віль ню з Кра ка ва 

слын на га ка пель май стра Ген ры ха Фі не ка.

Не спы ніў гэ ты шлюб вой наў з Мас ко ві яй. 

Іван ІІІ на пад ста ве та го, што Аляк сандр не вы-

кон вае да мо вы (ні бы та пры му шае Але ну да 

ла ці ны), раз вя заў чар го вую вай ну з ВКЛ. Але ну 

лі чы лі ві ноў ні цай гэ тай вай ны. А яна ез дзі ла ў 

не пры хіль ны да яе Кра каў, каб вы цяг нуць ад-

туль му жа для аба ро ны краю. Яна, пад да ючы-

ся прось бам поль скіх са ноў ні каў, уга ва ры ла 

Аляк санд ра па мі рыц ца з Іва нам ІІІ і ўра та ваць 

поль скія зем лі ад спус та шаль ных на бе гаў мас-

коў скіх са юз ні каў — крым скіх та тар. Урэш це, у 

ліс це да баць кі го ра ча пра сі ла спы ніць вай ну. 

«Ка лі, га су дар ба цюш ка, Бог та бе не па клаў на 

сэр ца мя не, дач ку сваю, мі ла ваць, дык на вош та 

мя не з зям лі сва ёй вы пус ціў і за та ко га бра та 

свай го вы да ваў? Злі туй ся, вазь мі па-ста ро му 

лю боў і сяб роў ства з бра там і зя цем сва ім».

Коль кі бо лю гу ча ла ў яе сло вах, якія не кра-

ну лі баць коў скае сэр ца. Між тым Але на вы-

кон ва ла баць коў скі на каз і цвёр да тры ма ла ся 

пра ва слаўя.

Са сва іх ба га тых ма ёнт каў (Кня жы цы, Сма-

ля ны, Брас лаў, Лё чы цы і інш.) і Ма гі лёў ска га 

ста рост ва Але на пад трым лі ва ла пра ва слаў ную 

царк ву ў ВКЛ. Вя до мыя яе шчод рыя па да рун кі 

ві лен ска му са бо ру Пра чыс тай Ба га ро дзі цы (які 

яна ад на ві ла) і Па кроў скай царк ве, мен ска му 

Уз ня сен ска му ма нас ты ру і Са бор най царк ве, 

кі еў ска му ма нас ты ру Св. Мі ка лая, Су праль ска-

му ма нас ты ру і ін шым. З імем Але ны Іва наў-

ны звя за на і з'яў лен не ў Мен ску цу да дзей на га 

аб ра за Мен скай Бо жай Ма ці. Гэ ты аб раз, па-

вод ле мас коў ска га да ку мен та 1597 г., «на да ла 

слав ное и свя тое памяти ко ро ле вое Оле на». 

Яна ж пры вез ла ў Літ ву цу да дзей ныя аб ра зы 

Ві лен скай, Ка лож скай, Бель скай адзі гіт рый і 

пе рад ала мяс цо вым цэрк вам.

Ін шым ста ла жыц цё Але ны пас ля смер ці му-

жа ў 1506 го дзе. Аляк сандр за вя шчаў апе ку над 

ёй свай му бра ту Жы гі мон ту Ка зі мі ра ві чу, яко му 

пе ра даў вя лі кае кня жэн не. Пад трым ка Але ны 

прый шла ся да рэ чы Жы гі мон ту, ка лі рэ аль на іс-

на ва ла па гро за за хо пу ўла ды кня зем Мі ха і лам 

Глін скім. У па дзя ку Жы гі монт ад даў Але не Іва-

наў не Бельск, Су раж і Бранск. Ба га тая ма ла дая 

ўда ва, ві да воч на, су ма ва ла ў чу жой кра і не, без 

сям'і, без род ных, без сяб роў. Яна час та па кі да-

ла свой дом у Ніж нім за мку ў Віль ні і на вед ва ла 

свае ма ёнт кі, асаб лі ва Брас лаў, дзе за сна ва ла 

жа но чы ма нас тыр і царк ву Св. Вар ва ры. Па-

да зра ва лі, што Але на хо ча вяр нуц ца ў Маск ву. 

Як раз яе ба гац це і ста ла фа таль най пе ра шко дай 

для вяр тан ня. Асноў ную част ку свай го скар бу 

кош там 400 000 ду ка таў (гэ та вась мі га до вы да-

ход поль скіх ка ра лёў) Але на за хоў ва ла ў ві лен-

скім кляш та ры фран цыс кан цаў. Ба ю чы ся, што 

гэ тае ба гац це Але на вы ве зе ў Маск ву, ёй не 

вы да ва лі яго, а ва я во да ві лен скі Мі ка лай Ра дзі-

віл за ба ра ніў ехаць у Бранск, дзе яе ча ка лі мас-

коў скія атра ды. Хоць Жы гі монт і ад мя ніў за гад 

ва я во ды, але вы езд у Бранск са рваў ся.

За гад ка вай бы ла смерць Але ны Іва наў ны. 

Яна ў 1513 го дзе па та ем на да мо ві ла ся са сва-

ім бра там, вя лі кім кня зем мас коў скім Ва сі лём 

Іва на ві чам, вяр нуц ца ў Маск ву. Для гэ та га яна 

збі ра ла ся вы ехаць у Брас лаў, ку ды па він ны бы-

лі па ды сці мас коў скія атра ды. Ёй ужо не па трэб-

ны быў і скарб, яна прос та ха це ла вяр нуц ца на 

ра дзі му. Ад нак на за гад Ра дзі ві ла Але ну сі лай 

ад вез лі ў ма ён так, дзе яна рап тоў на па мер-

ла. Па да зрэн не ў яе смер ці ляг ло на Мі ка лая 

Ра дзі ві ла, па за ка зе яко га ні бы та яе атру ці лі. 

Смерць Але ны не за сму ці ла Жы гі мон та: «Гэ-

тым дзяр жа ве на шай ня ма ла па мен шы ла кло-

па ту». Хоць шчы ра смут ка ва лі па сва ёй доб-

рай гас па ды ні пра ва слаў ныя вер ні кі ў Вя лі кім 

Княст ве Лі тоў скім.

Ка лі і ха це ла ся б знай сці ней кія за га ны ў 

Але ны Іва наў ны, дык гэ та цяж ка зра біць. Яе 

свет лы воб раз ба чыц ца як по стаць свя той, якая 

ад па кут ва ла і за сваю ве ру, і за лю дзей, якім 

яна спры я ла сва ёй доб рай і чыс тай ду шой.

Ві таўт ЧА РОП КА.

У гэ тым го дзе бы ла над звы чай пры го жая зі ма. Трэ ба пры-

знаць, што та кіх не вы па да ла даў но. Маж лі ва, сне гу не 

на мя ло, як у даў нія ча сы, да са мых стрэх, але су мё ты 

бы лі не ма лень кія і ля жа лі доў га. Ад нак ці ўсе ад ва-

жы лі ся пра клас ці свае сця жын кі ся род гэ та га бе ла га 

ха раст ва?..

Аса біс та я гэ тай зі мой зве да ла мно гія ра дас ці. Па-пер шае, 

на ву чы ла ся ка тац ца на снаў бор дзе. Пры ла да гэ тая, між ін-

шым, не та кая прос тая, як мо жа па да вац ца на пер шы по гляд. 

На па чат ку па трэ бен ча ла век-уме лец, які рас тлу ма чыць, што і ча му трэ ба ра біць, 

рас кла дзе па па лі чках тэх ні ку яз ды. А да лей — рэ гу ляр ныя трэ ні роў кі: яны, ба дай, 

не маг чы мыя без бо лю і па дзен няў, без пад' ёмаў і спус каў. Ад чу ван не ра дас ці мо жа 

з'я віц ца толь кі дзесь ці на пры кан цы, ка лі на рэш це хоць неш та атрым а ец ца!

Мая вяс ко вая ба бу ля пры ду ма ла снаў бор ду вель мі слуш ную, цал кам бе ла рус-

кую наз ву — «апа ло нік». Праў да, га ра джа нам трэ ба рас тлу ма чыць, што апа ло-

нік — гэ та драў ля ная лыж ка, час цей за ўсё зроб ле ная ўлас ны мі ру ка мі, вы дзеў-

ба ная з су цэль на га ма сі ву. Па га дзі це ся, па да бен ства ёсць: ста но віш ся на вя лі кую 

драў ля ную лыж ку і скоч ва еш ся на ёй са сліз ка га схі лу!..

Гэ тай зі мой я сха дзі ла на шы коў нае ля до вае шоу ў цыр ку, па ка та ла ся на 

кань ках, па ба чы ла за сне жа ныя Кар пац кія го ры (і, вя до ма ж, тра пі ла на вяр шы ні 

не ка то рых з іх), апы ну ла ся ў эпі цэнт ры за ві ру хі. Па да ец ца, так і па він на быць, 

гэ та ідэа льны рас клад: за сне жа ныя зі мы, квіт не ю чыя вёс ны, спя кот ныя ле ты, 

за ла ціс та-бар во выя во се ні! Дзе яшчэ, у якім ін шым клі ма це па спе еш атры маць 

та кую роз ную аса ло ду?

Яшчэ ад ной пры кмет най па дзе яй гэ тай зі мы бы ла ванд роў ка па Бе ла ру сі — у 

ся дзі бу «На лі боц кія ва сіль кі», што на Ва ло жын шчы не. Пас ля га рад ско га тлу му 

апы нуц ца на ўскрай ку пу шчы, па ся род бяс край ніх па лёў і амаль у поў най ці шы ні, 

бы ло до сыць ня звык ла. Але, вя до ма ж, пры ем на. Ці ка ва, што гэ тай зі мой з'я віў ся 

ча ла век, які зра біў ванд роў кі па Бе ла ру сі сва ёй пра цай. Ся род мност ва ва ры ян-

таў пра фе сій на га раз віц ця і ду мак, ку ды скі ра ваць сі лы і крэ а тыў, бы ла вы бра ная 

не пра ца на ўжо па спя хо выя кам па ніі, а ства рэн не ўлас на га ай чын на га брэн ду. 

Ад кры ваць Бе ла русь для ся бе і ін шых, ня гле дзя чы ні на якія пе ра шко ды, не зва-

жа ю чы на ват на вя ліз ныя ма ра зы, — гэ та вар та па ва гі.

На са мрэч пра ект Асі Па плаў скай стар та ваў яшчэ ў ся рэ дзі не во се ні. Ма ла дая 

бло гер ка і жур на ліст ка ства ры ла ўлас ны сайт: http://poplavskaja.by. Пер ша па чат ко-

ва ся род сфер за ці каў ле нас ці Асі бы лі ежа, у тым лі ку служ бы да стаў кі, — ка вяр ні і 

ўлас на ка ва. Але до сыць хут ка Па плаў ская знай шла но вую ні шу — travel-жур на ліс-

ты ка. Як ні дзіў на, да гэ туль яна ў Бе ла ру сі бы ла за поў не на до сыць сла ба. Ванд руй 

і пі шы пра гэ та на па ста ян най асно ве — і ты ака жаш ся ад ным з ня мно гіх!

Та кім чы нам, ня гле дзя чы на ня лі тас ці вую зі му, дба ю чы пра па спя хо васць свай-

го стар та пу, Ася Па плаў ская па ча ла ванд ра ваць па роз ных кут ках Бе ла ру сі. І ка лі 

на па чат ку яна ак тыў на пі са ла пра га ра ды, то ця пер яск ра ва вы ма ля ва лі ся дзве 

но выя асноў ныя лі ніі — гэ та аг ра ся дзі бы, які мі так сла віц ца на ша кра і на, і бе ла-

рус кія кас цё лы. Як той ка заў, усё ге ні яль нае прос та!

Ця пер у Мінск Ася за яз джае хі ба што пе ра на ча ваць. Лад ная част ка яе жыц ця пра-

хо дзіць у роз ных кут ках кра і ны. Ка лі мер ка ваць па тым, што пі ша і фа та гра фуе Ася, 

яна са праў ды вель мі лю біць Бе ла русь і ба чыць сваю мі сію ў тым, каб як ма га бо лей 

лю дзей вы бра лі ся з до му і на рэш це ўба чы лі пры га жосць Ра дзі мы...

Бло гер ка за звы чай не ха вае сва іх эмо цый і дзе ліц ца імі ў тым лі ку ў са цы яль-

ных сет ках, дзе мож на пра чы таць, на прык лад, та кое:

— Га ра джан па ло хае на двор'е, а мы з Ціш кам (не вя лі кі са ба ка. — Аўт.) у ся-

дзі бе «Мядз ве джы кут». Коў за ем ся з га ры. Гу ля ем па ле се, пра бі ра ю чы ся скрозь 

мет ры сне гу, — Ціш ку скла да на ска каць, і я бя ру яго на ру кі. Атрым лі ва ем аса ло ду 

ад чыс та га па вет ра і пры га жос ці ва кол. А пас ля грэ ем ся ка ля ка мі на... Доб ра ў 

вёс цы, ка лі ёсць Ціш ка.

Па да ец ца, са праўд нае ха раст во — яно насамрэч у прос тых сло вах і прос тых рэ-

чах. Мы пры вык лі шу каць дзі во сы за акі я нам, ча каць, што цу ды прый дуць ад не куль 

зда лёк. Але рэ аль нае шчас це ча сам дзесь ці зу сім по бач ці на ват пад на га мі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва Асі ПА ПЛАЎ СКАЙ



Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі  

ПРОС ТАЯ ЛЮ БОЎ. 
І МІ СІЯ


