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Ён атры маў ня ма ла 

пе ра мог, але не 

збро яй на по лі біт ваў, 

а сло вам і спра вай 

за дып ла ма тыч ным 

ста лом або ў 

сой ма вай за ле. І гэ тыя 

пе ра мо гі бы лі вар тыя 

са мых бліс ку чых 

вай ско вых тры ум фаў.

На ма ган ня мі Мі ка лая Ра-

дзі ві ла па мя нуш цы Чор ны 

да Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-

ска га бы ла да лу ча на Лі во-

нія, а з Мас коў скай дзяр жа-

вай доў гія га ды за хоў ваў ся 

мір. Ён зры ваў пла ны поль-

скіх па ноў да лу чыць ВКЛ да Поль ска га Ка-

ра леў ства. Урэш це, уз на ча ліў рэ фар мац кі 

рух у кра і не. На дзе ле ны вя лі кай ула дай, 

вы ра шаў дзяр жаў ныя спра вы не сі лай, а 

зго дай і сло вам.

У юнац тве Чор ны ра зам са стры еч ным 

бра там Мі ка ла ем Ра дзі ві лам, пра зва ным 

Ру дым, вы хоў ваў ся пры ка ра леў скім два-

ры, дзе яны па сяб ра ва лі з юным ка ра ле-

ві чам Жы гі мон там Аў гус там. У да лей шым 

гэ тае сяб роў ства пе ра рас це ў па лі тыч нае 

су пра цоў ніц тва. Жы гі монт Аў густ ацэ ніць 

раз важ лі васць і ак тыў насць Мі ка лая Чор-

на га і ва ен ны та лент Мі ка лая Ру до га. А іх 

па лі тыч нае су пра цоў ніц тва па ча ло ся з та-

го, што бра ты Ра дзі ві лы праз свае су вя-

зі з маг нац кі мі ро да мі па спры я лі агі та цыі 

ся род ліц він скай шлях ты аб пе ра да чы вя-

лі ка кня жац кай ула ды Жы гі мон ту Аў гус ту. 

На Бе рас цей скім сой ме ў 1545 го дзе Жы гі-

монт Ка зі мі ра віч пе ра даў ула ду ў ВКЛ сы ну. 

А Чор ны атры маў ад удзяч на га гас па да ра 

вы со кую па са ду зем ска га мар шал ка, ад каз-

на га за пра вя дзен не сой маў. Ад нак гэ ты мі 

аба вяз ка мі ро ля Чор на га не аб ме жа ва ла ся. 

Ён зра біў ся пер шым да рад цам вя лі ка га кня-

зя, вы ка наў цам яго ных спраў. У тым лі ку і 

шлю бу з Бар ба рай Ра дзі віл. Чор ны па клаў 

шмат сіл і гро шай, каб гэ ты шлюб пры зна-

ла поль ская і ліц він ская шлях та і Бар ба ру 

пры зна лі ка ра ле вай. Для пад вы шэн ня ро-

да вай год нас ці Мі ка лай Чор ны за вя лі кія 

гро шы атры маў ад ім пе ра та ра Кар ла V у 

1547 го дзе Ра дзі ві лам га на ро вы ты тул кня-

зёў Свя шчэн най Рым скай ім пе рыі.

За ка рот кі тэр мін Чор ны стаў канц ле-

рам, ві лен скім ва я во дам і бе рас цей скім 

ста рос там — па знач нас ці і ўплы ве пер шым 

вяль мо жам у кра і не, а ка лі гас па дар ад-

сут ні чаў, — фак тыч ным яе кі раў ні ком. Пра 

яго ма гут насць та ды воб раз на ка за лі «Дзе 

канц лер Чор ны пры вя жа ка ро ву ў Літ ве ці 

ў Поль шчы, там яна ста іць і ста яць бу дзе». 

Гас па дар цал кам апы нуў ся пад уплы вам 

свай го да рад чы ка і вяль мо жы. Су час ні кі 

тлу ма чы лі гэ та ней кім ча ра дзей ствам Чор-

на га. «Тое, што ён па ра іць, на га вор вае, што 

ска жа і што па жа дае, тое ка роль чы ніць, 

не зва жа ю чы ні на чыю ра ду, у спра вах 

рэ лі гій ных, ці спра вах пан ства, ці ін шых 

важ ных спра вах», — свед чы лі пра аб са-

лют ную ўла ду Чор на га над сва ім гас па да-

ром. У се на це ка роль па ды маў ся з тро на, 

ішоў на су страч Ра дзі ві лу і са дзіў ка ля ся бе, 

тым са мым пад крэс лі ва ю чы яго вы ключ нае 

ста но ві шча.

Не без пад стаў лі чы лі, што ў вы пад ку 

смер ці Жы гі мон та Аў гус та Мі ка лай Чор-

ны мог стаць пра ві це лем Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га. А ён і не ха ваў гэ та га і лі чыў 

ся бе вар тым вя лі ка кня жац ка га па са да. 

За тое яго спра вы бы лі ве лі ка кня жац кі мі. 

Га лоў ным яго кло па там бы ло за ха ван не 

мі ру з су сед ні мі кра і на мі. «Я заўж ды ду маю 

пра спа кой», — не раз ка заў ён, «смя рот-

ным бо ем» біў ся з гет ма на мі Мі ка ла ем Ру-

дым і Ры го рам Хад ке ві чам, каб стры маць 

іх агрэ сію су праць Лі во ніі. Вёў пе рамовы 

з мас коў скі мі па сла мі, каб «кровь бы ся 

христьянская невинная на обе сто ро ны не 

разливалася».

Мір па трэб ны быў для 

гран ды ёз ных пе ра ўтва рэн-

няў у Вя лі кім Княст ве Лі тоў-

скім. Па да ру чэн ні гас па да-

ра Чор ны пра во дзіў у краі-

не маш таб ную аграр ную 

рэ фор му, гэ так зва ную ва-

лоч ную па ме ру. Пры во дзі-

ла ся да ла ду сіс тэ ма дзяр-

жаў на га зем ле ка ры стан ня, 

што за кра ну ла ін та рэ сы, як 

шлях ты, гэ так ся лян ства і 

га ра доў. Кан цы ля рыя бы ла 

за ва ле на скар га мі на злоў-

жы ван не рэ ві зо раў, якія 

пра во дзі лі рэ ві зію зя мель. 

Як кож ная «на ві на», рэ фор-

ма ла ма ла звык лы ўклад жыц ця і вы клі ка-

ла не за да во ле насць лю дзей. Па крыў джа-

ныя на ра ка лі на Чор на га, ні бы та ўсе бе ды 

іш лі ад яго. Ад на ча со ва Чор ны пад ры ваў 

звык лы лад рэ лі гій на га жыц ця. Пры ня ўшы 

ра ды каль ную плынь пра тэ стан тыз му — 

каль ві нізм, Чор ны па чаў уво дзіць у сва іх 

ула дан нях но вую ве ру. Гэ та бы ла яго ду хоў-

ная па трэ ба — ства рэн не на род най царк вы. 

«За кла да ю чы ў сва іх ула дан нях і там, ку ды 

мая ўла да ся гае, збо ры і ал та ры но вай ве ры, 

раб лю тое дзе ля вяр тан ня са праўд най ве ры 

Хрыс то вай, воль най ад па пскіх пры ду мак 

іда ла пак лон ства. На шыя пра па вед ні кі доб-

ра ве да юць праў дзі вую на ву ку Хрыс то вую, 

пра па ве ду юць не ка но ны і дэ крэ ты, а сло вы 

веч на га жы во га Гос па да Бо га», — за яў ляў 

Ра дзі віл. З пад трым кі Чор на га ў Літ ве па-

шы ра ла ся кні га дру ка ван не. У 1563 го дзе 

вый шла сла ву тая Бе рас цей ская біб лія на 

поль скай мо ве. Сы мон Буд ны вы пус каў свае 

бе ла рус ка моў ныя тво ры.

Амаль усе вяр хі маг на тэ рыі ўслед за 

Ра дзі ві ла мі зра бі лі ся пра тэ стан та мі. Гэ та 

бы ла ўні каль ная з'я ва ў гіс то рыі ВКЛ, як 

ду хоў ная, гэ так і па лі тыч ная, якая маг ла вы-

вес ці кра і ну з кры зі су. На жаль, пе ра маг ла 

контр рэ фар ма цыя.

Вы ра шаль ную ро лю ады граў Мі ка лай 

Чор ны ў да лу чэн ні да ВКЛ Лі во ніі. Па сла-

ны гас па да ром у Ры гу на пе ра мовы, ён 

пе ра сту піў свае паў на моц твы і пра па на-

ваў лі вон цам рас пус ціць іх ор дэн і пе ра тва-

рыць Лі во нію ў свец кае гер цаг ства, якое 

на роў ных увой дзе ў ВКЛ. Ор дэн і рыж скі 

ма гіст рат па га дзі лі ся з пра па но вай Чор на-

га. Жы гі монт Аў густ хоць і быў не за да во-

ле ны іні цы я ты вай свай го пад да на га, але 

вы му ша ны быў пры няць яе. Ві лен скі сойм 

у 1561 го дзе па га дзіў ся, каб «земли Лиф-

ляндское з иншими пань ствы нашими за 

ров ню статися».

Ад на ча со ва Чор ны як канц лер уз на чаль-

ваў пра цу над ства рэн нем дру го га Ста ту та 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. Шэ раг ар ты ку-

лаў па він ны бы лі га ран та ваць ВКЛ дзяр жаў-

ную не за леж насць ад за хоп ніц кіх да ма ган няў 

па ля каў. На сой мах Чор ны го ра ча вы сту паў 

су праць поль скіх пра па ноў да лу чыць ВКЛ 

да Поль шчы. Па гро за ўзрас ла пас ля та го, 

як Жы гі монт Аў густ стаў на поль скі бок. Уз-

ру ша ны Мі ка лай Чор ны за явіў, што нель га 

слу жыць та ко му гас па да ру. Ён га то вы быў 

збро яй аба ра няць Літ ву ад па гро зы на вя-

заць ёй «ня год ную унію» на най блі жэй шым 

сой ме ў 1565 го дзе. Чор ны на ча ле 6-ты сяч-

на га вой ска за няў Віль ню. Гэ тая ак цыя на 

час асту дзі ла за хоп ніц кі за пал па ля каў і ад-

цяг ну ла Люб лін скую дра му на не каль кі га доў. 

Трэ ба бы ло вы ра шыць праб ле му Чор на га, 

і яна бы ла вы ра ша на. Усё ма гут ны маг нат 

рап там за хва рэў і не пе ра мог, як вы свет лі-

ла ся, смя рот най хва ро бы. Не за доў га пе рад 

смер цю ў ліс це да бра та Мі ка лая Ру до га ён з 

на дзе яй пі саў: «Прый дзе час, і бу ду ў ка та ло-

гу, ся род тых гра ма дзян, якія доб ра слу жы лі 

сва ёй дзяр жа ве». Яму так ха це ла ся, каб яго 

спра вы бы лі ка рыс ны мі для яго кра і ны і яе 

лю дзей, каб на шчад кі доб рым сло вам зга-

да лі яго імя.

Ві таўт ЧА РОП КА.

МІ КА ЛАЙ 
РА ДЗІ ВІЛ ЧОР НЫ

(04.02.1515 — 28/29.05.1565)

Лет ні кі бы ва юць роз-

ныя. Хтось ці пра во дзіць іх 

у ста ра жыт ным за мку, як, 

на прык лад, даб ра чын ныя 

фон ды «Люб чан скі за мак» 

і «Крэў скі за мак». Та ды 

ўдзель ні кі мо гуць у са мым 

пра мым сэн се да кра нуц ца 

да ста ра жыт на га му ра. Пад 

на гля дам пра фе сій ных рэ-

стаў ра тараў ча сам на да ра-

ец ца маг чы масць па пра ца-

ваць, на прык лад з част ка мі 

сцен, якія да бу доў ва юць, па-

тын ка ваць ад ноў ле ны ка мін, 

па крыць спе цы яль ным рас-

тво рам дош кі ў фах вер ка вай 

па бу до ве. Хтось ці ла дзіць 

та ла ку — усе ўдзель ні кі ра-

зам на вод зяць па ра дак ка ля 

пэў най гіс та рыч най па бу до-

вы. Зу сім ня даў на ад бы ла ся 

та кая ў па ла цы ў Шчор сах. 

А не каль кі га доў та му, ка-

лі яшчэ толь кі рас па чы на-

лі ся ад наў лен чыя ра бо ты ў 

ся дзі бе Агін скіх у За лес сі, 

ва лан цё ры пер шы мі да па-

ма га лі доб ра ўпа рад коў ваць 

тэ ры то рыю.

Заў сё ды пры ем на пры чы-

ніц ца да тых змен, якія ад бы-

ва юц ца на важ ным гіс та рыч-

ным аб' ек це. І та кім чы нам 

пад баць пра яго даб ра быт 

не толь кі сло ва мі, але і спра-

вай. Пад час та кой да па мо гі 

ад бы ва ец ца поў нае па глыб-

лен не ў гіс то рыю і та ям ні цы 

гэ тых мяс цін. Ты вы ву ча еш 

усё знут ры, зна хо дзя чы ся 

на мес цы важ ных па дзей, 

больш поў на ўсве дам ля еш 

іх не вы пад ко васць — і тое, 

як яны паў плы ва лі на дзень 

сён няш ні.

Ад нак ра бо ты — гэ та 

толь кі адзін бок ме да ля. За-

звы чай ар га ні за та ры лет ні-

каў імк нуц ца пад рых та ваць 

і якую-не будзь куль тур ную 

пра гра му — за пра сіць му-

зы каў, зла дзіць па езд ку 

ў на ва коль ныя ад мет ныя 

мес цы. Ка лі по бач ра ка ці 

во зе ра, то ў дзён ны час (ка-

лі вель мі спя кот на, каб пра-

ца ваць) мож на па ку пац ца, 

па пла ваць ці на ват спла-

віц ца ўніз на на дзі ма ным 

мат ра цы. А пас ля спы ніц-

ца ка ля са ма га пры го жа га 

пяс ча на га схі лу, уза брац-

ца на яго, кры ху ад па чыць 

там і гля дзець, як пры го жа 

ад туль гля дзіц ца за мак ці 

ся дзі ба: на та кой ад лег лас-

ці яны па да юц ца ўжо зу-

сім не вя лі кі мі. Вы цяг ва еш 

га ры зан таль на да лонь — і 

гіс та рыч ны цуд ужо амаль 

змя шча ец ца на ёй...

Ва лан цёр — гэ та не ту-

рыст. Той, хто пра цуе, ду-

шой, сэр цам і ро зу мам 

спрычыняецца да гіс та рыч-

на га пом ні ка. І ўжо пэў на 

ўсё сваё жыц цё бу дзе ад-

чу ваць ад каз насць за яго. 

Жа дан не да па маг чы яшчэ 

чым-не будзь. Пры ехаць і па-

гля дзець, ці ўсё там у па рад-

ку, прос та ад чуць зна ё мую, 

без пе ра боль шан ня ча роў-

ную ат мас фе ру. І зноў за-

даць тое ж пы тан не: «Чым 

я ма гу да па маг чы?..»

Да во дзі ла ся мне быць ва-

лан цё рам і на ар хеа ла гіч ных 

рас коп ках. І гэ та яшчэ адзін 

цуд. Спа чат ку з трым цен нем 

ча ка еш, ці ад дасць зям ля 

свае скар бы, ці пры адкрые 

та ям ні цу?.. Аку рат на, пры-

трым лі ва ю чы ся тэх на ло гіі 

рас ко пак, слой за сло ем 

зды ма еш зям лю. На па чат-

ку мо жаш ад чу ваць лёг кае 

рас ча ра ван не — за мест 

жа да ных рэ чаў трап ля ец ца 

ад но смец це. Ад нак на ват 

не вя ліч кія ка вал кі каф лі ці 

зба ноч каў мі ну лых ча соў — 

гэ та ўжо ра дасць, жы вы го-

лас гіс то рыі, які па чы нае да 

ця бе пра маў ляць. І ты ўжо 

ве да еш гіс то рыю зна ё мых 

мес цаў не па кні гах, не з 

тых шаб ло наў, якія сфар мі-

ра ва лі ся даў но і не вя до ма 

кім. Ты ба чыш мі ну лае на 

свае во чы. І, пры слу хоў ва-

ю чы ся да тлу ма чэн ня спе-

цы я ліс таў, ве да еш, што, як 

і ча му бы ло ра ней на гэ тай 

зям лі, — хто б і што б ні ка-

заў паз ней.

Да та го ж ва лан цёр скі 

вы езд — гэ та заў сё ды жыц-

цё ў пэў ным ці ка вым мес цы. 

Ці то пры бу до ва да зам ка, 

ці дом мяс цо ва га жы ха ра, 

які гас цін на па га дзіў ся ад-

чы ніць яго для гас цей, што 

пры еха лі вы ву чаць мі ну лае 

і пра ца ваць з ім. Па мя таю, 

што пад час рас ко пак ка ля 

Бе ла веж скай пу шчы по бач 

з на мі ха дзі ла ма лень кае 

зуб ра ня, пры ру ча нае мяс-

цо вы мі жы ха ра мі. Яго мож-

на бы ло кар міць прос та з 

рук, гла дзіць. А ў мяс тэч-

ку Люб ча, што пад На ва-

груд кам, над звы чай шмат 

бус ля нак. Ад ной чы на ве-

лі зар ным дрэ ве ка ля зам ка 

ўда ло ся на лі чыць ад ра зу 30 

бус лоў! Іх са праў ды шмат 

у гэ тай мяс цо вас ці. Па га-

дзі це ся, та ко га не ўба чыш, 

за ста ю чы ся до ма ў ча ты рох 

сце нах.

Гэ та ле та так са ма ва-

біць тых, хто га то вы збо-

чыць са звык лых сця жын 

і па пра ца ваць на ка рысць 

спад чы ны. Упэў не на, што ў 

кож най воб лас ці, ка лі па шу-

каць, па рас пыт ваць мяс цо-

вых ак ты віс таў, зной дзец ца 

па лет ні ку, да яко га мож на 

да лу чыц ца і па пра ца ваць. 

Ад нак ёсць два ар хеа ла гіч-

ныя вы ез ды, якія ўжо на бі-

ра юць ама та раў да сле да-

ваць спад чы ну.

Bіляйчане за пра ша юць 

ах вот ных пры няць удзел 

у ар хеа ла гіч ным лет ні ку 

«Ня сцёр кі-2018». Ар хеа-

ла гіч ныя да сле да ван ні па 

вы ву чэн ні кры віц кіх кур-

га ноў кан ца І — па чат ку 

ІІ ты ся ча год дзя на шай 

эры бу дуць пра во дзіц ца ў 

Ві лей скім ра ё не Мін скай 

воб лас ці з 16 па 30 лі пе ня 

2018 го да. На ву ко вым кі-

раў ні ком лет ні ка бу дзе кан-

ды дат гіс та рыч ных на вук, 

да цэнт Мі ка лай Пла він скі, 

свае пы тан ні мож на на кі-

роў ваць на яго элект рон-

ную скры ню plavіnskі.arc@

gmaіl.com. По бач з мес цам 

да сле да ван няў зна хо дзіц ца 

Ві лей скае ва да схо ві шча, 

дзе мож на бу дзе пра ба віць 

кры ху воль на га ча су. Так са-

ма ар га ні за та ры абя ца юць, 

што на лет ні ку ад бу дуц ца 

вы ступ лен ні му зы каў, гіс то-

ры каў, края знаў цаў.

Бе ла рус кае доб ра ах-

вот нае та ва рыст ва ахо вы 

пом ні каў гіс то рыі і куль-

ту ры за пра шае пры няць 

удзел у ар хеа ла гіч ным лет-

ні ку «Наў ры-2018». У Мя-

дзель скім ра ё не Мін скай 

воб лас ці з 1 па 15 жніў ня 

ад бу дуц ца ар хеа ла гіч ныя 

да сле да ван ні па вы ву чэн ні 

па ха ван няў кры ві чоў. Гру-

па ма ла дых ама та раў гіс-

то рыі і ар хеа ло гіі пра вя дзе 

рас коп кі кры віц кіх кур га ноў 

Х — па чат ку ХІІ ста год дзя. 

На лет ні ку ча ка ец ца так-

са ма шмат му зы кі, сяб роў-

скай ка му ні ка цыі і сюр пры-

заў. Ка ар ды нуе пра вя дзен-

не лет ні ка на мес нік стар-

шы ні та ва рыст ва ахо вы 

пом ні каў Юрый Ме ляш ке-

віч, з якім мож на звя зац ца 

праз элект рон ную скры ню 

melіashkevіch@gmaіl.com.

На пе ра дзе яшчэ больш як 

два лет нія ме ся цы. Не пра-

пус ці це сваю маг чы масць 

жыць ці ка вым, на сы ча ным і 

шчас лі вым жыц цём!.. Угля-

дзі це ся ў твар гіс то рыі. Ён 

вам дак лад на спа да ба ец-

ца.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі  

ЖЫ ВЫ ГО ЛАС ГІС ТО РЫІ
Ёсць лю дзі, мес цы, па дзеі, здоль-

ныя паў плы ваць на на ша жыц цё. 

Змя ніць све та ба чан не, пад ка рэк-

та ваць ары ен ці ры і зра біць пе-

ра ацэн ку жыц цё вых каш тоў нас-

цяў. Та му тым, хто хо ча паў ней 

ад крыць для ся бе на ша мі ну лае, 

глы бей зра зу мець яго і ў пэў ным 

сэн се пе ра жыць са мо му, да па мо жа 

гэ та зра біць ва лан цёр скі лет нік у гіс-

та рыч ным мес цы. І свет ужо не бу дзе ра ней шым. 

Як той ка заў, ад ной чы рас шы ра ная свя до масць ужо 

ні ко лі не зву зіц ца.

ІГУМЕНСКІ ТРАКТ


