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Ка лі я пер шы раз узя ла 

ў ру кі кні гу Ула дзі мі ра Ліп-

ска га «Мая Бе ла русь», то 

ад ра зу зра зу ме ла, што яна 

бу дзе для мя не кні гай-аль-

бо мам. Мі ла гуч ная мо ва, 

пры го жыя ілюст ра цыі (цу-

доў ная ра бо та мас та ка-гра-

фі ка Ві та ля Ду да рэн кі), бліз-

кія сэр цу тэ мы. Да та го да 

шчым лі вас ці зна ё мы стыль, 

на якім вы рас ла не толь кі я, 

але і не каль кі па ка лен няў 

бе ла ру саў, бо вя до ма, што 

Ула дзі мір Сця па на віч — ня-

змен ны рэ дак тар ча со пі саў 

«Вя сёл ка» і «Бу ся». Але па-

чы на ю чы з жан ру тво ра, а 

аў тар акрэс ліў яго як апо-

весць-спо ведзь, я па кры се 

ра зу ме ла, што на шае зна-

ём ства з гэ тай кні гай не бу-

дзе звы чай ным.

У «Ма ёй Бе ла ру сі» ня-

ма дак лад най струк ту ры і 

кам па зі цыі — па яе ста рон-

ках воль ным па то кам лі ец-

ца аў тар скі спеў род на му 

краю, у якім, ні бы та ў на-

род най пес ні, усі мі фар ба мі 

пе ра лі ва ец ца бе ла рус кая 

мо ва. То лі та ра тур ная, чыс-

тая ў сва ёй крыш таль най 

дак лад нас ці, то на род ная, 

жы вая і га ман кая. Так, на-

прык лад, мы да вед ва ем ся, 

што ў бліз кіх для аў та ра 

Аў цю ках сяб роў ку клі чуць 

«тэй кай», а на ад ной 

са ста ро нак су стра-

ка ем ся са спад чы най 

Іва на На со ві ча — да-

след чы ка-мо ва знаў-

ца, які ўве ка ве чыў 

сваё імя ў «Слоў ні ку 

бе ла рус кай мо вы». 

Праз па срэд ніц тва 

Ула дзі мі ра Сця па на-

ві ча да ля та юць да нас 

та кія ці ка выя сло вы, 

як вы ля жан ка (гуль-

тай ка), гі гі (смех), 

за гля ду ха (пры га жу-

ня), ба чэл кі (во чы). 

Уво гу ле, шмат аў тар 

звяр та ец ца да тво-

раў, да сле да ван няў 

і да сяг нен няў сла ву-

тых бе ла ру саў, шмат 

ка го згад вае ў сва ім 

апо ве дзе, та кім чы-

нам ні бы збі ра ю чы ра зам 

з імі на шу Бе ла русь па ка-

вал ках.

Асаб лі вая ўва га на ста-

рон ках кні гі — вёс кам, га ра-

дам, рэ кам і азё рам. Ліп скі 

ўме ла і з вя лі кай руп лі вас цю 

ўпіс вае іх наз вы і гіс то рыі ў 

агуль ны кан тэкст, тым са-

мым пе ра тва ра ю чы лі та ра-

тур ны твор у свай го ро ду 

шля ха вод па кра і не, кні гу-

зна ём ства для за меж ні ка, 

кар ту Ра дзі мы для бе ла ру са. 

Ёсць на ёй са бо ры і па ла цы, 

ёсць пу шчы і ба ры, Бе лАЗ 

і «Мінск-Арэ на». Су стрэў-

шыся з імі на ста рон-

ках кні гі, ча мусь ці 

на ноў пе ра асэн соў-

ва еш іх зна чэн не, 

па чы на еш ад чу ваць 

іх ней кую асаб лі вую 

бліз касць.

Гіс то рыя, да якой 

аў тар па ды хо дзіць з 

пя шчот най па ва гай, 

на ста рон ках «Ма ёй 

Бе ла ру сі» жы вая і 

бліз кая, зра зу ме лая 

кож на му, ад ма лень-

ка га да вя лі ка га. Са 

ста ро нак гля дзяць на 

нас са праўд ныя мыс-

ля ры і паэ ты. Пры ту-

ляе да ся бе свой зна-

ка мі ты крыж муж ная 

Еф ра сін ня По лац кая, 

за ду мен на гля дзіць 

на ліс тоў ку «Му жыц-

кай праў ды» Кас тусь 

Ка лі ноў скі, уз ні ма ец ца над 

род най зям лёй воб раз сла-

ву та га Іг на та Да мей кі. У 

не ка то ры мо мант я на ват 

лаў лю ся бе на дум цы, што 

ха це ла б на зваць «Маю Бе-

ла русь» паэ тыч най эн цык-

ла пе ды яй, на столь кі шмат 

у ёй Бе ла ру сі, на столь кі 

дак лад на аў тар пе рад ае яе 

пры га жосць.

Які мі б звык лы мі ні зда-

ва лі ся нам сло вы пра лю боў 

да Ра дзі мы, кож ны ўсё ж 

ад чу вае, на коль кі важ най 

част кай на ша га жыц цё ва-

га пад мур ку яна з'яў ля ец ца, 

як ме на ві та яна мо жа пад-

тры маць ча ла ве ка ў скла-

да ныя хві лі ны, ка лі зда ец-

ца, што ўсё аб руш ва ец ца, 

як кар тач ны до мік. Заў сё ды 

до мам за ста нуц ца мяс ці-

ны, дзе ты ўпер шы ню ма-

чыў нож кі ў цёп лай лу жы не, 

на зі раў за вя сёл кай пас ля 

даж джу, ха ваў ся ад на валь-

ні цы. Струх не юць сце ны, 

аб ва ляц ца да хі, а зям ля, 

лес, по ле, той ка ва ла чак, ад 

яко га цяг нец ца ча ла ве чае 

ка рэн не, на заў сё ды за ста-

нец ца для яго до мам. Кні га 

«Мая Бе ла русь» ста ла ся 

для мя не і кні гай-шля хам, 

які я рас па чы на ла з пла наў 

чы таць пра Бе ла русь Ула-

дзі мі ра Ліп ска га, а скон чы-

ла па глыб лен нем у сваю.

Па лі на ГРЫБ.

Гі гі, за гля ду ха, ба чэл кі
Паэтычная энцыклапедыя Уладзіміра Ліпскага

Жы гі монт Аў густ быў апош ні гас па дар 

не за леж на га Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-

ска га, і ён стаў пер шым пра ві це лем 

Рэ чы Па спа лі тай — фе дэ ра тыў най 

дзяр жа вы Ка ра леў ства Поль ска га і 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. Ён быў 

апош ні з ка ра леў скай ды нас тыі Ягай-

ла ві чаў.

Су час ні кі ад на га лос на ха рак та ры зу юць 

Жы гі мон та Аў гус та, як бяз воль на га і кво-

ла га ча ла ве ка, ня здат на га пра віць дзяр-

жа вай. Вост ры на язык бе ла рус кі шлях ціц 

Іван Мя леш ка ўво гу ле з па гар дай ада зваў ся 

аб Жы гі мон це Аў гус це: «То го не че го и в 

люди личити, бо Под ля ше и Во лынь наш 

вытратив, ля хом менечися». Доб рых слоў 

не за слу жыў ад літ ві наў. Хоць яны звяз ва лі 

з Жы гі мо там Аў гус там шмат спа дзя ван няў 

і 4 снеж ня 1522 го да «Сгодными го ло сы и 

доб ро воль ным позволением» вы бра лі яго 

вя лі кім кня зем лі тоў скім.

На ха рак тар Жы гі мон та Аў гус та паў плы-

ва ла яго ная ма ці — ка ра ле ва Бо на Сфор ца. 

Хіт рая і ўлад ная ка ра ле ва ха це ла вы ха ваць 

сы на па слух мя ным са бе і праз яго са мой 

пра віць Поль шчай і Літ вой пас ля смер ці са-

ста рэ ла га му жа Жы гі мон та. Хлоп чык рос 

рас пе шча ным і кап рыз ным, да ву чо бы не 

ля жа ла сэр ца, за тое лю біў за ба вы і гуль ні 

ў ата чэн ні дзяў чат. Баць ка-ка роль сум на 

гля дзеў, як сын «да рэм на губ ляе час ся род 

зграі дзяў чат і ня вес таў». Ві даць, каб пры-

цяг нуць ка ра ле ві ча да дзяр жаў ных спраў і 

вы ха ваць са ма стой насць і ад каз насць, Жы-

гі монт у 1529 го дзе зга дзіў ся з прось бай 

літ ві наў пе ра даць сы ну ў кі ра ван не Вя лі кае 

Княст ва Лі тоў скае. Але рэ аль ную ўла ду ў 

княст ве за ха ваў у сва іх ру ках.

Па куль Жы гі монт Аў густ ве ся ліў ся з 

дзеў ка мі на ка ра леў скім два ры і не нёс 

ця жа ру дзяр жаў на га кло па ту, яго за да-

валь ня ла та кое ста но ві шча — ула да ра без 

ула ды і ад каз нас ці. Але, ка лі ён па ста леў і 

ў 1543 го дзе ажа ніў ся з дач кой аў стрый-

ска га эрц гер ца га Фер ды нан да Габс бур га, 

Аль жбе тай, ро ля ўла да ра без гас па дар ства 

ста ла яму не па ду шы. «Со рам на мне, — 

ка заў ён, — пе рад са мім са бой і людзь мі. 

Я ка роль і князь, але без ка ра леў ства і ўла-

ды княс кай і не маю мес ца, дзе мог бы жыць 

з ка ра ле вай-жон кай». Але больш за ўсё ён 

ха цеў вы рвац ца з-пад гнят лі вай апе кі ма-

ці. Упер шы ню Жы гі монт Аў густ пра явіў на-

стой лі васць і ак тыў насць. Па яго прось бе 

літ він ская шлях та на Бе рас цей скім сой ме 

ў 1544 го дзе пра сі ла Жы гі мон та пе ра даць 

ула ду ў Вя лі кім Княст ве сы ну, што ён і зра-

біў. Не пры звы ча е ны да цяж кой і сіс тэ ма тыч-

най пра цы Жы гі монт Аў густ не аб ця жар ваў 

ся бе дзяр жаў ны мі спра ва мі, пе ра клаў шы іх 

на вяль мож і най блі жэй ша га да рад чы ка Мі-

ка лая Ра дзі ві ла Чор на га. Ку ды больш ува гі 

ад да ваў вя лі кі князь улад ка ван ню свай го 

па ла ца ў Віль ні, упры гож ваў яго кар ці на-

мі і га бе ле на мі, збі раў ба га тую біб лі я тэ ку 

і юве лір ныя вы ра бы. Да ра гія і вы тан ча ныя 

рэ чы зра бі лі ся для Жы гі мон та Аў гус та ат-

ры бу там яго най ве лі чы. У шы коў ным рэ-

не сан сным па ла цы ла дзі лі ся вя сё лыя ба лі 

і мас ка ра ды, што са здзіў лен нем ад зна чыў 

за меж ны свед ка: «Акру жы ла яго цэ лая 

зграя не жа на тых ад на год каў: смех і раз-

мо вы толь кі аб дзяў ча тах, а пас ля тан цы, 

гу тар кі, му зы ка, флір ты, па ля ван не і на тым 

сы хо дзі лі да рэм на яго ныя най леп шыя га-

ды». Мір ная пе рад ыш ка і ўнут ра ны спа кой, 

якія вы па лі Вя лі ка му Княст ву пад ман ва лі 

бяс хмар ным ста но ві шчам. І як ба чым, Жы-

гі монт Аў густ не вы ка рыс таў спры яль ны час 

для ўма ца ван ня дзяр жа вы і тра ціў ся бе на 

ба лях і па ля ван нях. Ка лі ён і па ка заў ся бе, 

як гас па дар, дык і тое ў аба ро не аса біс-

тых ін та рэ саў — праз «ня слуш ны шлюб» 

з Бар ба рай Ра дзі віл. Стаў шы ў 1548 го дзе 

пас ля смер ці баць кі поль скім ка ра лём, Жы-

гі монт Аў густ на кі ра ваў свае на ма ган ні на 

ад стой ван не шлю бу з ка ха най Ба сяй, якую 

поль ская шлях та не ха це ла ба чыць сва ёй 

ка ра ле вай. На сой ме ка роль рэз ка за явіў, 

што га то вы ад мо віц ца ад ка ра леў ства і хай 

у «апош няй ка шу лі» за стац ца ра зам са сва-

ёй жон кай. Ка лі на рэш це сціх лі страс ці, ён 

усе ж ка ра на ваў Бар ба ру. Але яна ня доў га 

пра жы ла і не ўза ба ве пас ля цяж кой хва ро бы 

па мер ла. Усе дні хва ро бы ка роль не ады хо-

дзіў ад лож ка ка ха най, аса біс та да гля даў яе. 

Дра ма тыч нае ка хан не Жы гі мон та Аў гус та 

да сва ёй пад да най, якую зра біў ка ра ле вай, 

ста ла пры ця галь ным сю жэ там для мас тац-

кіх тво раў, і та кім чы нам у гіс то рыю ён увай-

шоў гэ ты мі не ар ды нар ны мі ўчын ка мі.

Пры гне ча ны стра тай ка ха най Ба сень кі, 

Жы гі монт Аў густ на доў га ады шоў ад дзяр-

жаў ных спраў, якія ён пус ціў на са ма цёк, 

ад клад ва ю чы іх вы ра шэн не «на заўт ра», а 

то і «на ін шы час», спа дзе ю чы ся на іх са-

ма ўлад ка ван не. Яго так і пра зва лі «ка роль 

Заўт ра». Ад нос на спа кой нае праў лен не Жы-

гі монта Аў гус та бы ло ча сам згуб ле ных маг-

чы мас цяў для пе ра ўтва рэн няў у дзяр жа ве. 

Па-ра ней ша му Жы гі монт Аў густ больш лю біў 

за ба вы, чым дзяр жаў ныя спра вы, мі ла ваў 

сва іх ка ха нак, але не ры цар ства, за хап ляў ся 

мас тац твам, а не ства раль най дзей нас цю. 

Гэ та быў ама тар мас тац тва, эс тэт і сі ба рыт 

на ма нар шай па са дзе, а не ўла дар па скла-

дзе ха рак та ру і па па клі кан ні. Ад ва ен ных 

па хо даў ён ухі ляў ся, спа сы ла ю чы ся на кво-

лае зда роўе, а па-прос та му з-за ма ла душ-

ша і не ра шу час ці. Ён му сіў пад на чаль вац ца 

аб ста ві нам, а не ра біць іх, зга джац ца, а не 

на стой ваць на сва ім, хоць ча сам і пра яў ляў 

упар тасць, але не меў цвёр дас ці ўла да ра. 

І ў скла да ным ста но ві шчы, у цяж кі час вы пра-

ба ван няў ён быў аб са лют на без да па мож ны 

як кап рыз нае і рас пе шча нае дзі ця. Гэ та яск-

ра ва пра яві ла ся пад час Лі вон скай вай ны, 

ка лі ў 1563 го дзе вой ска мас коў ска га ца ра 

Іва на Гроз на га за ха пі ла По лацк і пра цяг ва ла 

на ступ на Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае. Жы-

гі монт Аў густ як мог спра ба ваў на ла дзіць 

аба ро ну кра і ны ад на пад ні ка, за клад ваў свае 

ўла дан ні на вай ско выя па трэ бы, склі каў па-

спа лі тае ру шэн не, але гэ та бы ло ві да воч на 

не да стат ко ва. У 1567 го дзе ён ухі ліў ся ад 

на чаль ства над вой скам у па хо дзе на По лацк 

і рас пус ціў яго. Не на по лі біт ваў ад чу ваў 

ся бе муж чы нам, а ў бу ду а рах з ка хан ка мі. 

Пра ста душ на, як дзі ця, апраўд ваў ся: «Гэ тыя 

со ка лы (ка хан кі.— Аўт.) не да зва ля юць ні за 

што ўзяц ца, каб і ха цеў бы». І зу сім га неб на, 

з пунк ту гле джан ня літ ві наў, па во дзіў ся бе 

іх гас па дар на Люб лін скім сой ме ў 1569 го-

дзе, цал кам пры ня ўшы поль скі бок. «Што 

мне па ра іць ра да і ка рон нае ры цар ства, так 

і зраб лю. Ні чо га не па шка дую, не зраб лю 

ні я кіх са сту пак». Пад ціс кам па ля каў Жы гі-

монт Аў густ па га дзіў ся на пе ра ход са скла ду 

ВКЛ да Поль ска га Ка ра леў ства Пад ляш ша, 

Ва лы ні і Кі еў ска га ва я вод ства, здра дзіў шы 

сва ёй пры ся зе за хоў ваць у цэ лас ці Вя лі кае 

Княст ва. Аслаб ле ная Літ ва бы ла па стаў ле на 

на ка ле ні пе рад Поль шчай і му сі ла за клю-

чыць 1 лі пе ня 1569 го да Люб лін скую унію 

аб ства рэн ні фе дэ ра тыў най дзяр жа вы Рэ чы 

Па спа лі тай. Жы гі монт Аў густ шчы ра лі чыў, 

што ро біць сва ім пад да ным у Літ ве да бро, і 

ўяў ляў унію як сваю вя лі кую спра ву, вар тую 

сла вы. Не за ду мваў ся, што па сут нас ці па-

зба віў літ ві наў іх дзяр жаў нас ці. Зра зу ме ла, 

ён кі ра ваў ся доб ры мі на ме ра мі, але ж вя до-

ма, што доб рыя на ме ры час та не да вод зяць 

да даб ра. Пэў на, чуй ным сэр цам Жы гі монт 

Аў густ ад чу ваў гэ та, та му пра ро ча і па пя-

рэдж ваў на за крыц ці сой ма: «Ста рай це ся 

аб тым, каб у пан ствах не чу ла ся, як ра ней, 

пла чу і стог наў, бо ка лі ў іх не бу дзе спра вяд-

лі вас ці, яны не толь кі доў га не пра тры ма юц-

ца, але Бог зверг не іх». Гіс то рыя, як вы ні кае, 

па цвер дзі ла яго пра роц тва.

Спра ва бы ла зроб ле на, і Жы гі монт Аў-

густ цал кам пад паў пад ула ду хіт рых пры-

двор ных прай дзі све таў, якія па та ка лі яго 

сла бас цям і ва дзі лі яго ру кой па дзяр жаў-

ных да ку мен тах. Су ця шэн не ён зна хо дзіў у 

ка хан ні да Ба р ба ры Гі жан кі, так па доб най 

да яго мі лай Ба сі. Яе на ват вы кра лі з ма-

нас ты ра. Гі жан ка на ра дзі ла ка ра лю дач ку. 

Вось та кі гра хоў ны лёс у ка хан ні! Зрэш ты 

зня сі ле ны ад жыц ця апош ні Ягай ла віч па-

мёр 7 лі пе ня 1572 го да ў за мку Кны шын на 

Пад ляш шы, па кі нуў шы пас ля ся бе не ад на-

знач ную сла ву.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Жы гі монт Аў густ
(1520—1572)

Чы таль няЧы таль ня

Заў сё ды для ся бе па дзя ляю кні гі 
на не каль кі ка тэ го рый — кні гу-аль бом, 
кні гу-паў зу і кні гу-шлях. Кні га-аль бом — 
гэ та тая, пра хо дзя чы па ста рон ках якой, 
ты ні бы гар та еш фо та здым кі, вы раз ны мі 
воб ра за мі паў ста юць пе рад та бой па дзеі, 
яск ра выя і ці ка выя, якія по тым бу дзеш 
не раз пры гад ваць, це шыц ца і пе ра чыт ваць. 
Кні га-паў за — гэ та тая, якая па глы ну ла ця бе, 
і ты ні бы та пе ра стаў ды хаць на той час, па куль 
чы таў яе, але ж, вяр нуў шы ся ў свой свет, 
за ўва жа еш, што ні чо га не змя ня ец ца, ты быц цам 
спаў. Ін шая ж спра ва кні га-шлях — з пер шай 
яе ста рон кі ты ідзеш не зна ё май да ро гаю, 
каб по тым, дай шоў шы да кан ца, зра зу мець — 
твой на ва коль ны свет не змя ніў ся, але неш та 
ад бы ло ся з та бой са мім...


