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На ва год нія свя ты не заў сё ды за ста-

юц ца прос та ча сам для доб ра га ад-

па чын ку. Зда ра ец ца, як раз у гэ тыя 

дні ад бы ва юц ца не ка то рыя лё са-

вызна чаль ныя па дзеі. Так, 1 сту дзе ня 

1919 го да, роў на 100 га доў та му, бы-

ла аб ве шча на Бе ла рус кая Са вец кая 

Са цы я ліс тыч ная Рэс пуб лі ка. Ня даў-

на ў На цы я наль ным ар хі ве Бе ла ру сі 

па ба чыў свет збор нік да ку мен таў, які 

так і на зы ва ец ца «1 сту дзе ня 1919 го-

да. Ча со вы ра бо ча-ся лян скі са вец кі 

ўрад Бе ла ру сі».

Збор нік пры све ча ны пер ша му ўра ду 

ма ла дой са вец кай кра і ны. У ім апуб лі-

ка ва ны пра та ко лы па ся джэн няў ура да і 

Цэнт раль на га бю ро Ка му ніс тыч най пар-

тыі (баль ша ві коў) Бе ла ру сі, Ма ні фест аб 

аб вя шчэн ні БССР і ін шыя ма тэ ры я лы. 

Пры ве дзе ны бія гра фіі чле наў кі раў ніц тва 

і зме шча ны іх па трэ ты. У асоб ным раз-

дзе ле «Хро ні ка» прад стаў ле на гіс то рыя 

ства рэн ня і дзей нас ці ўра да.

Кан ды дат гіс та рыч ных на вук Ула дзі-

мір АДА МУШ КА ад зна чыў:

— Вель мі доб ра, што на шы вы дан ні 

вы хо дзяць не толь кі да юбі лей ных дат: 

пер шы збор нік па ба чыў свет у 2005 го дзе. 

Вы дат на, што ай чын ныя ар хі віс ты ўзя лі ся 

за та кую спра ву. Шмат доб рых слоў вар та 

ска заць пра Ві та ля Ска ла ба на, які ў свой 

час зра біў вя лі кую ра бо ту для збор ні ка. 

Ад нак і без ця пе раш няй кар пат лі вай пра-

цы Вя ча сла ва Се ля ме не ва гэ та вы дан-

не, маг чы ма, не па ба чы ла б свет, бо ў 

ім знай шлі ад люст ра ван не да ку мен ты не 

толь кі бе ла рус кіх, але і ра сій скіх ар хі ваў, 

дзе па трэб на бы ло ўсё ад шу каць і ўпа рад-

ка ваць для кні гі.

«Ха чу за зна чыць, што вы то кі бе ла рус-

кай дзяр жаў нас ці ідуць у глы бі ню вя коў, — 

да дае гіс то рык. — Ця пер, у су вя зі са 

100-год дзем вя до ма га пе ры я ду ў гіс то рыі 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, мно гія ву чо ныя 

му жы за га ва ры лі, што гэ та ме на ві та па-

ча так бе ла рус кай дзяр жаў нас ці — ад нак 

у мя не ін шая дум ка. На шы вы то кі па ля га-

юць у Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім і яшчэ ра-

ней. Ад нак БССР — асаб лі вы этап гіс то рыі 

Бе ла ру сі, з яко га па чаў ся су час ны пе ры яд 

на шай гіс то рыі».

— Я па мя таю, як па чы на ла ся ра бо та 

над збор ні кам, — пра цяг вае гіс то рык. — 

У вы ні ку атры ма ла ся вы дат ная рэч. Мы 

за поў ні лі тую бе лую ста рон ку бе ла рус ка га 

мі ну ла га, пра якую ў кні гах амаль не пі са-

лі, — на ват у шмат том ных вы дан нях, якія 

ра бі лі ся На цы я наль най ака дэ мі яй на вук, 

ін шы мі па ва жа ны мі ўста но ва мі. Заў сё ды 

толь кі згад ва ла ся, што 1 сту дзе ня ство ра на 

БССР — і з гэ та га вы хо дзіць на ша да ро га. 

Але як ства ра ла ся ўсё, праз якія цяж кас ці 

трэ ба бы ло прай сці, як пе ра адоль ва лі ся ўсе 

тыя аб ста ві ны, якія іс на ва лі на во кал, — гэ-

та бы ла над звы чай вя лі кая пра ца. І збор нік 

да ку мен таў, якія па ба чыў свет у 2005 го дзе, 

па клаў асно ву та го, аб чым мы га во рым 

сён ня. Ся род ін ша га ў но вае вы дан не да-

да ло ся чатыры пра та ко лы.

«Вель мі доб ра, што ў ар хіў най га лі не 

ад зна ча юць гэ ты этап у гіс то рыі на шай 

дзяр жа вы вы дан нем збор ні ка да ку мен таў. 

Сён ня вя дуц ца шмат лі кія дыс ку сіі ва кол 

гіс то рыі бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. Та му 

чым больш мы да ста нем да ку мен таў, чым 

больш пра ка мен ту ем іх — іс ці на бу дзе блі-

жэй», — рэ зю муе Ула дзі мір Ада муш ка.

Вар та да даць, што збор нік па ба чыў 

свет пры фі нан са вай пад трым цы мас коў-

ска га фон ду са дзей ні чан ня ак ту аль ным 

гіс та рыч ным да сле да ван ням «Гіс та рыч ная 

па мяць».

Ва сіль КА РАБ ЛЁЎ.

«За вжды от ча су леп шую год-

ность служб своих в речи по-

сполитой ока зы вал», — гэ так 

вы со ка ад зна чаў ста ран ні Яна 

Ге ра ні ма ві ча Хад ке ві ча вя лі кі 

князь Жы гі монт Аў густ. Вы со-

ка ца ніў Хад ке ві ча мас коў скі 

цар Іван Гроз ны. «Муж храб-

ры, вя лі ка ра зум ны і вель мі 

па ва жа ны, вар ты ты ўзна ча-

ліць на род і ўла да рыць! Даў-

но чуў пра храб расць тваю і 

дзі віў ся ёй, і хва ліў ця бе, і жа-

даў лю біць і мі ла ваць на мно-

гія ча сы».

У ма ла до сці Ян атры маў доб рую 

аду ка цыю. Ву чыў ся ён у Кра каў скім 

і Лейп цыг скім уні вер сі тэ тах, слу жыў 

у ім пе ра тар скім вой ску. Пас ля вяр-

тан ня ў Вя лі кае княст ва Ян Хад ке-

віч у 1560—1561 га дах ахоў ваў лі-

вон скі за мак Лю цен. У 1563 го дзе, 

пас ля не ад на ра зо вых прось баў жа-

мой таў, Жы гі монт Аў густ на зна чыў 

яго на па са ду ста рас ты жа мой цка-

га, якую ра ней зай маў яго ны баць-

ка Ге ра нім Хад ке віч. Вы зна чыў ся 

Ян Ге ра ні ма віч у біт ве з мас коў скім 

вой скам ка ля ра кі Ула 20 сту дзе ня 

1564 го да. Кар ды нал Ка мен до не ў 

да ня сен ні Па пу Рым ска му ад зна-

чыў і яго «та ле на ві та га не толь кі 

вя лі кім ро зу мам, але і вай ско вай 

здат нас цю». А вя лі кі князь пе ра даў 

яму ў 1566 го дзе па са ду мар шал ка 

зем ска га.

Знач най спра вай Яна Хад ке ві ча 

бы ло кан чат ко вае да лу чэн не Лі во-

ніі да Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 

На Бе рас цей скім сой ме ў 1566 го-

дзе бы ло вы ра ша на па слаць Хад-

ке ві ча ў Лі во нію, ён атры маў вя-

лі ка кня жац кія паў на моц твы. Хад-

ке віч склі каў у Вен дэ не сойм усіх 

лі вон скіх ста наў і вы сту піў пе рад 

дэ ле га та мі. У сва ёй пра мо ве ён 

на га даў, што ме на ві та з-за Лі во-

ніі літ ві ны на стро і лі су праць ся бе 

та ко га не бяс печ на га во ра га, як 

Іван Гроз ны, і ў вай не з ім стра ці лі 

По лацк. А та му спра вяд лі ва, каб 

лі вон цы вер нас цю і доб ра зыч лі-

вас цю бы лі год ныя пра тэк цыі ВКЛ. 

Ад мо віў шы ся ад не ка то рых сва іх 

пра воў, злу чы лі ся з Вя лі кім княст-

вам і ста лі ад ной з ім дзяр жа вай 

ды ад ным на ро дам. Пас ля ня доў-

гіх спрэ чак лі вон цы па ста на ві лі: 

«У бу ду чым не ад дзя ляц ца ад Вя-

лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, а быць 

у цес най уніі, пры яз ні і бра тэр стве 

з Літ вою. Ні ко га не пры зна ваць 

сва ім ула да ром, апроч вя лі ка га 

кня зя лі тоў ска га, і ні я кіх трак та таў 

су праць гэ тай уніі не за клю чаць». 

Вен дэн ская унія бы ла за цвер джа-

на 22 снеж ня 1566 го да на Га ра-

дзен скім сой ме.

У Лі во ніі Ян Хад ке віч пра вёў 

тэ ры та ры яль на-ад мі ніст ра цый-

ную рэ фор му і вы ба ры се на та раў 

і зем скіх суд дзяў, се ку ля ры за ваў 

зем лі рыж ска га біс куп ства, ад-

крыў шко лы і пры тул кі для бед-

ных. Ме на ві та ў дып ла ма тыч най 

і ад мі ніст ра цый най ра бо це і пра-

явіў ся та лент дзяр жаў на га дзея ча 

Хад ке ві ча. Хоць ён і быў сме лым 

і муж ным ча ла ве кам, але сла вы 

ва ен ных пе ра мог не пры дбаў.

У 1567 го дзе Ян Хад ке віч уз-

на ча ліў аб ло гу па бу да ва най на 

По лач чы не цвер жы Ула. Шлях та 

без ах во ты іш ла на штурм. Так 

што Хад ке віч аса біс та «прозь бою 

и доб ро тою» вёў яе ў бой, га то вы 

«там гор ло от дать». Цвер жу ўзяць 

не ўда ло ся, але муж насць Хад ке ві-

ча пры знаў сам Іван Гроз ны. У сва-

ім ліс це да яго мас коў скі ўла дар 

пі саў: «Чуў пра твой вя лі кі ро зум 

і храб расць пад Улаю і дзі віў ся, 

як ты храб ра там па во дзіў ся бе». 

А Жы гі монт Аў густ у 1568 го дзе 

за «на кла да нае ста ра нье» на даў 

Хад ке ві чу «ты тул, за цность і вы-

менье, то есть граб ство» на Шкло-

ве і Мы шы.

Га лоў ныя свае ба та ліі вёў Ян 

Хад ке віч на дып ла ма тыч ным 

фрон це. Шы ро кія ве ды па гіс то рыі і 

фі ла со фіі, дар кра са моў ства, пры-

род ны ро зум — вось зброя, якой ён 

зма гаў ся. Гэ ты «Сцы пі ён Літ вы», 

як на зы ва лі яго су час ні кі, вы ста яў 

пад ша лё ным на ціс кам поль скай 

шлях ты і маг на тэ рыі, ка лі яны ў 

1569 го дзе на Люб лін скім сой ме 

да ма га лі ся поў най ін кар па ра цыі 

Вя лі ка га княст ва ў склад Поль-

ска га ка ра леў ства. Па слан цам з 

ін ша га ча су вы гля даў Ян Хад ке віч 

ся род раз' юша ных поль скіх па ноў 

і шлях ты, га то вых на ўсё абы «зня-

во ліць» Літ ву. Пад ман, сі ла, на хаб-

насць і хіт расць су стрэ лі ся з вы-

са ка род нас цю і ры цар ствам Яна 

Хад ке ві ча. Сваю мэ ту на сой ме, 

дзе ён уз на ча ліў літ він скую дэ ле-

га цыю, Хад ке віч вы зна чыў гэ так: 

«Нам трэ ба ру піц ца, каб па кі нуць 

на шай ма ці — Рэ чы Па спа лі тай 

Лі тоў скай і на шым на шчад кам па-

мяць, як вер на і зыч лі ва мы слу-

жы лі ім не толь кі спра ва мі, але і 

муд ры мі па ра да мі, каб па кі нуць 

на шчад кам на ша доб рае імя».

Дзя ку ю чы на ма ган ням Хад ке-

ві ча ўда ло ся ад ста яць ты тул вя-

лі ка га кня зя, свой урад і се нат, 

свае за ко ны, дзяр жаў ныя пя чат-

кі і скарб, сваё вой ска. Вя лі кае 

Княст ва Лі тоў скае не ўвай шло як 

пра він цыя ў склад Ка ра леў ства 

Поль ска га і за ха ва ла сваю дзяр-

жаў насць. Рэч Па спа лі тая ўяў ля ла 

са бой фе дэ ра цыю дзвюх дзяр жаў 

Ка ра леў ства Поль ска га і Вя лі ка-

га Княст ва Лі тоў ска га пад ула дай 

агуль на га ўла да ра і з су поль ным 

сой мам.

Асаб лі ва ўзрас ла па лі тыч ная 

ва га Яна Хад ке ві ча ў ча сы пер шых 

без гас па дар стваў. Пас ля смер ці 

ў 1572 го дзе Жы гі мон та Аў гус та, 

Хад ке віч і Мі ка лай Ра дзі віл Ру ды 

ўзна чаль ва лі ўрад Вя лі ка га Княст-

ва Лі тоў ска га. Су ро вай ру кой Хад-

ке віч тры маў край у спа коі. Аса біс-

та вяр шыў суд над лі ха дзе я мі і зла-

чын ца мі. У па езд ках па дзяр жа ве 

яго су пра ва джа лі два нац цаць ка-

таў, якія вы кон ва лі пры суд бяз лі-

тас на га суд дзі. І край не за хлы ну ла 

хва ля раз бою і лі ха дзей ства. Пад 

на гля дам Хад ке ві ча і Ру до га дзяр-

жаў ны ме ха нізм Вя лі ка га княст ва 

пра ца ваў без пе ра бо яў.

Пас ля ўцё каў у лі пе ні 1574 го да 

ка ра ля Ген ры ха Ва луа ў Фран цыю 

Хад ке віч вы сту піў як адзін з га лоў-

ных па лі ты каў, ад яко га за ле жаў 

лёс кан ды да таў на ка ро ну Рэ чы 

Па спа лі тай. Яму пра па ноў ва лі вя-

лі кія гро шы, але не пад ку пі лі. Ін та-

рэ сы Баць каў шчы ны — вось чым 

кі ра ваў ся Ян Хад ке віч. Ён пры няў 

бок ся мі град ска га ва я во ды Ста фа-

на Ба то рыя. Хад ке віч пе ра кон ваў 

па ноў і шлях ту аб вяс ціць Ба то рыя 

вя лі кім кня зем лі тоў скім, які не мае 

«зло га во ка на Літ ву» і пе ра ка наў 

іх. Ад імя Вя лі ка га княст ва Лі тоў-

ска га Хад ке віч прад' явіў Ба то рыю 

ўмо вы, пры ня ўшы якія той мог 

стаць вя лі кім кня зем лі тоў скім. Ба-

то рый пры нёс пры ся гу ў вы ка нан ні 

ўсіх ра ней шых пры ві ле яў Вя лі ка га 

Княст ва і пры знаў яго са ма стой-

насць ад Поль шчы. Вы рак ся ён на 

ка рысць княст ва ад гас па дар скіх 

ула дан няў. Ад імя Вя лі ка га княст ва 

Хад ке віч аб вяс ціў Ста фа на Ба то-

рыя вя лі кім кня зем лі тоў скім і пры-

нёс яму клят ву.

Па між Ба то ры ем і Хад ке ві чам 

уста ля ва ла ся бліз кае су пра цоў ніц-

тва. Амаль па ўсіх «великоважных 

спра вах земских» звяр таў ся Ба то-

рый па ра ду да Хад ке ві ча. Апош няе, 

што па спеў ён зра біць для кра і ны, — 

вы ста віць у вой ска ВКЛ для па хо ду 

на По лацк свой ад дзел у 900 верш-

ні каў. Па мёр «Сцы пі ён Літ вы» 4 жніў-

ня 1579 го да. Бе ла рус кі пісь мен нік і 

па лі тыч ны дзе яч Хве дар Еў ла шэў скі 

вель мі трап на ска заў пра Яна Хад ке-

ві ча: «Вя лі кі пан, а ма нар хам спра ва-

мі сва і мі роў ны».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Ге ра нім Хад ке віч. Фраг мент кар ці ны 
Яна Ма тэй кі «Люб лін ская унія», 

1869 год.

Ян Ге ра ні ма віч Хад ке віч
(ка ля 1537—1579)

З глы бі ні вя коў
Па ба чыў свет збор нік да ку мен таў, 

пры све ча ны аб вя шчэн ню БССР

«Бе лы птах ро біць плаў-

ныя ўзма хі // І губ ляе 

свой пух на Зям лю. // 

Пух ла жыц ца — на по-

плаў, на да хі, // Бе лы пух 

у да ло ні лаў лю...» (Мі хась 

Ку ры ла.) На пя рэ дад ні 

Но ва га го да, 31 снеж-

ня, бе ла рус кая ста лі ца 

атры ма ла не звы чай ны 

па да ру нак — ма ну мен-

таль на-дэ ка ра тыў ны 

арт-аб' ект, вы ка на ны ў 

вы гля дзе скульп тур най 

кам па зі цыі, які на зы ва-

ец ца «Бе лы птах». Яго 

аў та рам з'яў ля ец ца мас-

так-скульп тар, сяб ра Бе-

ла рус ка га са ю за мас та-

коў Ва ле рый Ма ла хаў.

Уста ноў ка арт-аб' ек та на 

тэ ры то рыі, пры лег лай да 

пра спек та Пе ра мож цаў (на-

бя рэж ная, зле ва ад Па ла ца 

спор ту), рэа лі за ва на ў ме жах 

спе цы яль на га са цы яль на-

куль тур на га пра ек та «Ве ліч 

род най мо вы». Яго ар га ні за-

та ры — На цы я наль ны цэнтр 

су час ных мас тац тваў пры 

са дзей ні чан ні Мі ніс тэр ства 

куль ту ры Бе ла ру сі, а так са ма 

Мінск ага га рад ско га вы ка наў-

ча га ка мі тэ та.

Спе цы яль на рас пра ца ва-

ны пра ект «Ве ліч род най мо-

вы» па клі ка ны па пу ля ры за-

ваць род ную мо ву, па шы рыць 

яе пры сут насць у паў ся дзён-

ным жыц ці го ра да, па-но ва-

му, з да па мо гай арт-аб' ек таў, 

рас крыць се ман ты ку бе ла-

рус ка га сло ва. Уні каль насць 

пра ек та па ля гае ў спа лу чэн-

ні аду ка цый най і мас тац кай 

функ цый, сім ва лы род най мо-

вы па да юц ца пры да па мо зе 

пры ёмаў і срод каў вы раз на сці 

мас тац тва.

Ідэя пра ек та пра ду гледж-

вае ўста ноў ку арт-аб' ек таў у 

га рад скім ася род дзі (пар ках, 

пло шчах, ад кры тых пра сто-

рах) з тэ ма тыч най пры вяз кай 

да мес ца ўста ноў кі, вы ка на-

ных у вы гля дзе скульп тур най 

кам па зі цыі або ма лой ар хі тэк-

тур най фор мы.

Пры кла ды та кіх слоў — 

Ка хан не, Ня бё сы, Ма ці, За-

па вет, Мо ва і ін шыя — ня суць 

у са бе вы ключ на па зі тыў нае 

па зі цы я на ван не мен та лі тэ ту 

бе ла рус ка га на ро да, яго ду-

хоў най спад чы ны. Асоб най 

за да чай для пра ек та з'яў ля-

ец ца раз віц цё ту рыс тыч на га 

па тэн цы я лу ста лі цы і ўсёй 

кра і ны.

Да рас пра цоў кі арт-аб' ек-

таў да лу чы лі ся бе ла рус кія 

мас та кі і ды зай не ры, чле ны 

твор чых са юзаў Бе ла ру сі, 

якія пра цу юць у су меж ных 

тэх ні ках і жан рах, вы клад чы-

кі вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў мас тац ка га про фі-

лю, а так са ма сту дэн ты, з 

лі ку най леп шых, Бе ла рус кай 

дзяр жаў най ака дэ міі мас тац-

тваў і ка фед ры «Ды зай ну 

ар хі тэк тур на га ася род дзя» 

ар хі тэк тур на га фа куль тэ та 

Бе ла рус ка га на цы я наль на-

га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. 

Неўза ба ве і ін шыя та кія па да-

рун кі мож на бу дзе па ба чыць 

на ву лі цах ста лі цы.

Вар ва ра ГО МАН.

БЕ ЛЫ ПТАХ 
НА ПРА СПЕК ЦЕ

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці

Ша нуй сваё!Ша нуй сваё!

3 студзеня 2019 г.


