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АНД РЭЙ ПО ЛАЦ КІ
(? — 1399)

Ме на ві та «За до ншчы не» Анд рэй По лац кі 
аба вя за ны сла вай ге роя пе ра мо гі над чор-
ным Ма ма е вым пол чы шчам. Вы са ка род ны, 
муж ны ві цязь — ана лаг еў ра пей ска га ры ца-
ра. Як не за хап ляц ца ім?! А жыц цё гэ та га 
ві ця зя бы ло цяж кім і дра ма тыч ным: баць коў-

ская ня лас ка, ады ход з род на га до ма, блу-

кан не па чу жых два рах, паў стан не су праць 

не спра вяд лі вас ці, па лон і га ды ў ня во лі, зноў 

ня вы зна ча нае блу кан не і слаў ная смерць на 

по лі біт вы на Ворс кле. Як ні дзіў на, але гэ та 

звы чай ны лёс мно гіх Аль гер да ві чаў пер ша-

га і дру го га па ка лен ня. Толь кі ма ла лі касць 

да ку мен таў не да зва ляе нам па зна ё міц ца 

з іх дра ма тыч ным жыц цём — уя віць гэ тую 

раз ма і тую ма за і ку люд скіх лё саў з на па лам 
шэкс пі раў скіх па чуц цяў.

Ка лі б Аль герд пе ра даў ве лі ка кня жац кі 

па сад Анд рэю, свай му ста рэй ша му сы ну, 

без умоў на, гіс то рыя ВКЛ пай шла б не Ягай-

ла вым шля хам да Крэ ва і Кра ка ва, а зу сім 

ін шым. Анд рэй пра цяг ваў бы баць коў скую 
па лі ты ку збо ру ўсход не еў ра пей скіх зя мель 
і мно гае зра біў бы. Хоць ча го га даць. Ста-
ла ся як ста ла ся.

На той час, 1377 год смер ці Аль гер да, 
Анд рэй ужо па бы ваў пскоў скім кня зем, 
але за ста ваў ся кня зем по лац кім. Ме на ві та 
з-за по лац ка га па са да ён у 1342 г. па кі нуў 
Пскоў, пры зна чыў шы там сва іх на мес ні каў. 
Не па слу хаў ся прось баў пска ві чоў пра віць 
у Пско ве са ма му, та му знай шлі яму за ме ну 
ў 1348 г. Анд рэй быў пер шым па моч ні кам 
у баць каў скіх спра вах, і, вя до ма, Аль герд 
ха цеў мець у По лац ку ме на ві та яго. У 1358 
г. Анд рэй за ва ло даў та кім важ ным для ВКЛ 
го ра дам, як Ржэў. Ха дзіў з баць кам у па хо-

ды на Маск ву, яшчэ не прад ба ча чы, якую 
ро лю ады грае яна ў яго ным жыц ці. Аба ра няў 
По лач чы ну ад кры жа коў, ка лі яны ў 1366 г. 
прый шлі пад По лацк. Сам ха дзіў у па хо ды на 
Лі во нію, помс ця чы кры жа кам за спус та шэн-
не род наю краю. З усіх Аль гер да ві чаў ён быў 
вар ты ве лі ка кня жац ка га па са да, але Аль герд 
з-за сва іх баць каў скіх па чуц цяў за вя шчаў 
яго ста рэй ша му сы ну ад дру гой сва ёй жон кі 
Уль я ны Цвяр ской, Ягай лу. Пэў на, ду маў, што 
ён па кла по ціц ца аб сва іх ма лод шых бра тах. 
Анд рэй не пры знаў Ягай лу вя лі кім кня зем 
і вы ехаў у Пскоў шу каць да па мо гі. Пэў на, 
спа дзя ваў ся, што яго зноў абя руць пскоў скім 

кня зем. Але пска ві чы не ха це лі ўвяз вац ца 

ў між усоб ную вай ну па між Аль гер да ві ча мі. 

Тым ча сам По лацк аб кла ла на сла нае Ягай-

лам вой ска на ча ле з усю ды іс ным Скір гай-

лам. Анд рэй ад пра віў ся да та го, хто мог да-

па маг чы яму, — мас коў ска га кня зя Дзміт рыя 
Іва на ві ча. Той да па мог, але са бе на ка рысць. 
Пай шоў па хо дам да Бран ска, дзе яго хле-
бам-сол лю су стрэў князь Дзміт рый Аль гер-
да віч, пе ра даў шы свае ўла дан ні — Бранск, 
Труб чэўск і Ста ра дуб пад яго ную ўла ду. Гэ-
та асла бі ла ВКЛ, але не ўзмац ні ла са мо га 
Анд рэя. Да вя ло ся ўтай моў ваць сваю га на-
рыс тасць і слу жыць мас коў ска му кня зю. У 
1378 г. у біт ве з та тар скім пол чы шчам Бел іча, 
пер шай вый гра най мас ка ві та мі ў та тар біт ве, 
ён унёс важ кі ўклад у пе ра мо гу. «Уда ры лі па 
іх з ад на го бо ку князь Анд рэй По лац кі, а з 
дру го га бо ку Да ні ла Прон скі», — па ве дам-
ляе ле та піс. А пас ля бу дзе сла ву тая пе ра мо-
га 8 ве рас ня 1380 г. на Ку лі ко вым по лі, дзе 
Анд рэй По лац кі ўзна ча ліў полк пра вай ру кі. 
На пя рэ дад ні біт вы ён па ра іў Дзміт рыю Іва на-

ві чу пе рай сці Дон: «Ка лі бу дзем тут, 
сла бым бу дзе во ін ства, ка лі ж мы на 
дру гі бок До на пя рой дзем, моц ны-
мі і муж ны мі бу дзем». Сло вы, у якіх 
пра яві ла ся Анд рэ е ва на ту ра — моц-
ная і муж ная. Ён не да ваў во ін ству 
маг чы мас ці ад сту піць у цяж кі час: 
за гі нуць або пе ра маг чы — ін ша га ён 
не ба чыў. Пе ра мо га бы ла апла ча на 
вя лі кі мі стра та мі. Дзміт рый Да нскі не 
тое, што не мог дзей на да па маг чы 
Анд рэю, але ў 1382 г. даць на леж ны 
ад пор на шэс цю за ла та ар дын ска га 
ха на Тах та мы ша, і па кі нуў аба ра няць 
сваю ста лі цу кня зю Асцею, яко га лі-
чаць за Анд рэ е ва сы на. Але пры ход 
у 1381 г. да ўла ды ў ВКЛ Кей сту та 
да зво ліў Анд рэю вяр нуц ца ў По лацк. 
Па ла ча не вы гна лі з го ра да Скір гай-
лу. Ця пер Анд рэй больш рэа ліс тыч-
на аца ніў свае сі лы і маг чы мас ці, ён 
ужо не прэ тэн дуе на ве лі ка кня жац-
кую ўла ду ва ўсім Вя лі кім Княст ве, 
ён хо ча кі ра ваць По лац кай зям лёй як 
сва ёй дзяр жа вай, на зы вае ся бе вя-
лі кім кня зем По лац кім (для лі вон цаў 
ён «рус кі ка роль По лац ка»), б'е сваю 
ма не ту. Ад нак лёс зноў су праць яго. 
Пад ма нам і з да па мо гай кры жа коў 
да ве лі ка кня жац кай ула ды прый шоў 
зры ну ты Ягай ла. Пас ля смер ці Кей-
сту та чар га па ды шла і да Анд рэя, які аб вяс-
ціў ся бе са ма стой ным гас па да ром. Стра та 
По лац ка — гэ та стра та Дзвін ска га ганд лё-
ва га шля ху. Гэ та эка на міч ны ўдар па ВКЛ. 
Не ча ка ю чы дра ма тыч най раз вяз кі, Анд рэй 
едзе ў Пскоў і ўжо там у доў гіх роз ду мах 
вы ра шае звяр нуц ца па да па мо гу да Ор дэ-
на. Пай сці шля хам Ві таў та, які з кры жа ка мі 
ва я ваў з Ягай лам. 9 каст рыч ні ка 1385 г. Анд-
рэй ад дае сваё «По лац кае ка ра леў ства» пад 
ула ду Лі вон ска га ор дэ на. Та кі вось гіс та рыч-
ны па ва рот, які вы зна чыў для По лац ка га на-
рыс ты яго князь. Маг чы ма, са юз з ор дэ нам 
ён лі чыў ча со вай ме рай, ха цеў пад ма нуць 
кры жа коў, як Ві таўт. У 1386 г., ка лі Ягай ла з 
бра та мі ад пра віў ся ў Поль шчу ка ра на вац ца, 
Анд рэй пад няў паў стан не (хоць гэ та гуч на 
ска за на). Да па мо га лі вон скіх кры жа коў вы-
лі ла ся ў ра ба ван не зя мель ад Лу ком ля да 
Ашмян. Не вя до ма, ці пры няў По лацк бы ло га 
свай го кня зя, які апроч тур бот і вай ны ні чо га 
ста ноў ча га не мог даць го ра ду. Пры нам сі, 
аба ра няў ся Анд рэй ад вой скаў Скір гай лы і 
Ві таў та ў Лу ком лі. Пэў на, як Кей стут у свой 

час, Анд рэй па ве рыў хіт рым сло вам Скір-
гай лы і здаў ся. Шэсць га доў пра вёў Анд рэй 
у зня во лен ні ў Хэн цін скім за мку і мог там і 
згніць. У 1394 г. за яго па ру чы лі ся Ві таўт, 
Скір гай ла, кі еў скі князь Ула дзі мір Аль гер-
да віч і коб рын скі князь Фё дар Аль гер да віч. 
Ягай ла даў яму сва бо ду, каб ён па мёр ці ха і 

не пры кмет на. Са ста рэ лы князь ужо не мог 

знай сці са бе мес ца ў жыц ці. Ён на зы вае ся-

бе вя лі кім кня зем, але ў яго не бы ло на ват 

удзе ла. Яго пры ту ліў за бы лыя за слу гі Пскоў, 

дзе быў на мес ні кам яго ны сын Іван Анд рэ е-
віч. За гі нуў у біт ве з Але гам Ра зан скім сын 
Мі ха іл, а Асцей (Аляк сандр) тра піў да яго ў 
па лон, па мёр Ся мён. Вось так за гі ну лі ма ры 
аб ве лі чы і год нас ці, стра ча ны род ны дом і 
зям ля; ён, вя лі кі князь без княст ва, жы ве на 
сы на ву лас ку. Жыц цё без ма ры, без мэ ты, 
без спра вы, роў на як бяс праў нае жыц цё, — 
яно бы ло не для Анд рэя. Вя лі кі князь Анд рэй 
По лац кі за гі нуў 12 ве рас ня 1399 г. у біт ве з 
за ла та ар дын скім вой скам на Ворс кле, па-
клаў шы сваю ду шу за «дру гі свае».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Шмат хто га во рыць аб за ха ван-

ні зроб ле на га на шы мі прод ка мі 

для бу ду чых па ка лен няў. Але ж іх 

сло вы ра зы хо дзяц ца са спра ва мі... 

У гэ тым сэн се Фран ці шак Жыл-

ка вель мі вы лу ча ец ца: га во рыць 

ён ма ла, а ро біць шмат. Вы ра шыў 

ар га ні за ваць му зей эт на гра фіч ных 

пом ні каў — і ажыц ця віў за ду ма нае. 

Му зе ем стаў не толь кі сам ва дзя ны 

млын. Яго ўнут ра ныя па мяш кан ні 

на сы ча ны шмат лі кі мі ра ры тэт ны мі 

экс па на та мі — са праўд ны мі і дзе-

ю чы мі. Яны яск ра ва апа вя да юць 

аб жыц ці і пра цы се ля ні на-хле ба-

ро ба. На вед валь ні кі ўба чаць са ху, 

руч ныя ма ла тар ні і ве ял кі, сяр пы, 

ган чар ны круг, дрэ ва ап ра цоў чыя 
пры ла ды. Шы ро ка прад стаў ле на 
ткац тва. На ват мож на па спра-
ба ваць пра сці ку дзе лю, ткаць на 
крос нах.

Мін чан ку Жан ну Са ро ку пад-
час эк скур сіі вель мі ўра зіў цэп 
для аб ма ло ту зба жы ны. Ёй зда-
ва ла ся, што заўж ды іс на ваў ней кі 
кам байн — хоць і драў ля ны. А як 
смач на пах не жыт ні хлеб, вы пе-
ча ны з му кі, якую зма ло лі жор ны 
млы на!..

Млын-му зей бу дзе не толь кі 
за хоў ваць спад чы ну на шых прод-

каў. Яго экс па на ты ад на ча со ва 

асвят ля юць ве ліч су час нас ці. Пе-

ра ка наў ча па каз ва юць да сяг нен ні 

бе ла рус ка га на ро да ў ХХ ста год-

дзі і ў су час най су ве рэн най Бе ла-
ру сі — ад са хі, сяр па, цэ па — да 
трак та ра, кам бай на, аў та ма шы ны. 
На шы су час ні кі ўба чаць, што не 

бы ло ра ней та кой тэх ні кі, та ко га 

ста но ві шча, як сён ня.

Млын бу дзе на тхняць роз ныя 

па ка лен ні на вя лі кія здзяйс нен ні 

для роск ві ту род най Бе ла ру сі.

Іван ЯРА ШЭ ВІЧ



«О, са ла вей, лет няя птуш ка, вось бы та бе, са ла вей, сва ім спе вам пра сла віць 
вя лі ка га кня зя Дзміт рыя Іва на ві ча і бра та яго, кня зя Ула дзі мі ра Анд рэ е ві ча, 
і зям лі Лі тоў скай двух бра тоў Аль гер да ві чаў, Анд рэя і бра та яго Дзміт рыя, 
ды Дзміт рыя Ва лын ска га! Яны — сы ны Літ вы храб рыя, крэ ча ты ў рат ны час 
і пал ка вод цы пра слаў ле ныя, пад гу кі труб іх спа ві ва лі, 
над шлё ма мі мі ла ва лі, з кан ца ка пія яны ўскорм ле ны, з вост ра га мя ча 
ўспо е ны ў Лі тоў скай зям лі». Вось так уз нёс ла ўсхва ляў ге ро яў сла ву тай 
Ку лі коў скай біт вы не вя до мы, але вы со ка паэ тыч ны аў тар «За до ншчы ны». 
Не ве даў ён, што ме на ві та яго лі та ра тур ны та лент 
і мас тац кае сло ва абес смя ро ціць ім ёны ге ро яў гэ тай біт вы, 
у пры ват нас ці бра тоў Аль гер да ві чаў — Анд рэя По лац ка га і Дзміт рыя 
Бран ска га. Хто б ця пер ве даў ней ка га ноў га рад-се вер ска га кня зя Іга ра, 
каб не «Сло ва аб па хо дзе Іга ра вым»? Вось та кая моц ге ні яль на га тво ра, 
ка лі рэ аль ны пра воб раз лі та ра тур на га ге роя вы рас тае да сім ва ліч на га 
воб ра за свай го ча су і на ват кра і ны, ка лі на га даць ка ра ля Ар ту ра, 
ры ца ра Ра лан да, прын ца Гам ле та і на ша га кня зя Іга ра.

Прак тыч нае ра дзі маз наў стваПрак тыч нае ра дзі маз наў ства  

МЛЫН-МУ ЗЕЙУ вёс цы Жо дзіш кі Смар гон ска га ра ё на Гро дзен скай 
воб лас ці ня даў на рас па чаў сваю ра бо ту дзе ю чы 
ва дзя ны млын-му зей. Яго ства рыў ура джэ нец на зва на га 
ста ра жыт на га па се лі шча, руп лі вы мін скі прад пры маль нік 
Фран ці шак Жыл ка. Упер шы ню млын упа мі на ец ца 
ў пісь мо вых кры ні цах у 1620 го дзе. Доў гі час ім ва ло да лі 
Жыл ка вы прод кі. По тым млын прый шоў у за ня пад. 
У су ве рэн най Бе ла ру сі яго гас па да ром стаў дбай ны іх 
на шча дак Фран ці шак Ба ляс ла ва віч. 
Ён пры вёў млын у дзе ю чы стан. Ад на вяс коў цы атры ма лі 
маг чы масць ма лоць зер не. А гос ці — атрым лі ваць 
за да валь нен не ад на вед ван ня та ко га ці ка ва га аб' ек та 
і вы хоў вац ца на на цы я наль най спад чы не.


