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Юнак з По лац ка (яго са-

праўд нае поў нае імя Са му іл 

Гаў ры ла віч Пят роў скі-Сіт ні я-

но віч) атры маў вы дат ную аду-

ка цыю ў Кі е ва-Ма гі лян скай 

ака дэ міі і Ві лен скай езу іц кай 

ака дэ міі. Дзіў ным чы нам у ім 

спа лу ча лі ся за ход не еў ра пей-

скія куль тур ныя да сяг нен ні з 

ві зан тый ска-рус кі мі тра ды цыя-

мі — но вае са ста рым. І ён у 

сва іх сме лых пе ра ўтва рэн нях 

усё ж не вы хо дзіў за ме жы 

тра ды цый на га. Хоць, з ін ша-

га бо ку, лёс Сі мя о на По лац-

ка га — гэ та яск ра вы прык лад 

лё су та га час най твор чай асо-

бы, чый та лент экс плу а та ва лі 

царк ва і ўла да, для якіх ён быў 

толь кі ра мес нік для па слуг. Ды 

і час для твор час ці быў для Сі-

мя о на не спры яль ны — кры ва-

выя вой ны ся рэ дзі ны XVІІ ста-

год дзя зруй на ва лі і яго род ную 

По лач чы ну, і са му Рэч Па спа лі-

тую. Па трэб ны бы лі во і ны, а не 

ву чо ныя юна кі. Сі мя он з гор кай 

іро ні яй на смі ха ец ца з ся бе:

Ума излишком, аж не где 

девати, —

Купи, кто хощет, а я рад 

продати...

Так і не знай шоў шы, ка му 

пра даць «ума излишки», ён 

пай шоў у По лац кі Бо га яў лен скі 

ма нас тыр і па стрыг ся пад імем 

Сі мя он. Пэў на, на гэ та паў плы-

ва ла і сар дэч ная траў ма ад ня-

шчас на га ка хан ня. У ад ным са 

сва іх вер шаў ён на ўпрост указ-

вае, што «злые лю де женится 

не дали».

Сі мя он вы браў свой шлях. 

Вы кла даў у брац кай шко ле. 

У ча сы смут ку і скру хі ён ра та-

ваў ся ства рэн нем вер шаў-ма-

лен няў, у якіх пра сіў Бо га даць 

яму ду хоў ных сіл. Цяж ка быць 

ад на ча со ва паэ там з лі рыч най 

ду шой і ма на хам, аб ме жа ва-

ным су ро вай ас ке зай.

На рэш це, з'я віў ся той, ка му 

мож на бы ло пра даць «ума из-

лишки», — рус кі цар Аляк сей 

Мі хай ла віч, які ў лі пе ні 1656 го-

да пры быў у По лацк. На за мо ву 

ма нас кай бра ціі Сі мя он на пі саў 

ура чыс тыя він ша ван ні ца ру — 

«Мет ры». Вуч ні брац кай шко лы 

ўзвыш ана ві та лі вер ша мі Сі-

мя о на ца ра — «прес вет ло го», 

«благочестивого», «христо-

любивого», «про вед ное солн-

це». Праў да, Сі мя он, ві даць, 

пі саў «Мет ры» без уся ля ка га 

натхнен ня, а дак лад ней, спі саў 

іх з тво ра XVІ ста год дзя «Пра-

сфо ні ма» — та кім вось чы нам 

і па ка заў сваё стаў лен не. Не 

маг ло яго кра нуць ад кры тае 

ра ба ван не, учы не нае ца ром, 

які за браў з По лац ка аб раз Бо-

жай ма ці Эфес кай — свя ты ню 

ўсёй По лац кай зям лі. Сі мя он 

шчы ра аплак ваў стра ту свя ты-

ні і пра сіў у сва іх вер ша ва ных 

рад ках свя тую Еф ра сін ню ма-

ліць Бо га аб вяр тан ні аб ра за. 

Як ба чым, не толь кі проз ві шча 

звяз ва ла яго з ра дзі май, але 

і глы бо кі сму так аб яе лё се. 

І ўсё ж у 1664 го дзе ён па кі нуў 

род ны По лацк з-за цка ван няў 

ма нас ка га на чаль ства.

Цар да ру чыў ву чо на му ма-

на ху з По лац ка вы ха ван не 

ца рэ ві чаў Аляк сея і Фё да ра. 

Сі мя он рас крыў іх сха ва ныя та-

лен ты: Аляк сей ра біў пос пе хі ў 

вы ву чэн ні ла ці ны, а ма лод шы 

Фё дар за ха піў ся паэ зі яй і скла-

даў доб рыя вер шы. Але сваю 

га лоў ную за да чу Сі мя он ба чыў 

у вы ха ван ні ў ца рэ ві чаў гу ман-

ных па чуц цяў, лю бо ві да сва іх 

пад да ных. Ён скла дае вер шы 

пра тое, якой му сіць быць ула-

да, — «христолюбивой», «доб-

ро де тель ной», кі ра вац ца ра-

зум ны мі па ра да мі, за хоў ваць 

праў ду. На ват са мо га ца ра 

ма нах па ву чае за хоў ваць ма-

раль ныя прын цы пы ў кі ра ван ні 

дзяр жа вай і ў аса біс тым жыц ці, 

за хоў ваць сва іх «аве чак» і аба-

ра няць іх ад «ваў коў». Мас коў-

скае пра ва слаў нае свя та рства 

гля дзе ла на яго з апа скай і не-

да ве рам, як на «ла ці ні ка», які 

пры ехаў у Маск ву па шы раць 

«ла цін скую ерась». Сі мя он 

су тык нуў ся з не ра зу мен нем 

яго шчы рых па мкнен няў нес ці 

асве ту. Свя та ры і пры ха джа не 

не ўспры ма лі яго ка зан ні «за 

вы со ту сло вес». За клі кі да ца-

ра за сноў ваць шко лы бы лі пус-

ты мі. Го лас По лац ка га гу чаў у 

пус тэ чы. Ад нак ён ка рыс таў ся 

лю бой пад ста вай да нес ці сваё 

сло ва да цар ска га слы ху, хай 

на ват у ві таль ных ус хва лен нях. 

Што дня Сі мя он пі саў па не каль-

кі ста ро нак дроб ным по чыр-

кам, пі сан не для яго зра бі ла ся 

ду хоў най па трэ бай. Пад лі ча на, 

што ён па кі нуў пас ля ся бе ка-

ля пя ці дзе ся ці ты сяч вер ша-

ва ных рад коў. Ураж вае! Але 

та кая плён насць не спры я ла 

вы со ка му мас тац ка му ўзроў ню 

яго тво раў. Хоць для та го ча су 

яны бы лі шэ дэў ра мі — так, да-

след чык Але на Яс ке віч вель-

мі вы со ка ста віць «ка ме дыю» 

По лац ка га пра блуд на га сы на 

і лі чыць яе вяр шы няй сім ва ліз-

му еў ра пей ска га ба ро ка.

Му за так і не на тхні ла Сі-

мяо на По лац ка га на веч ны 

паэ тыч ны шэ дэўр, ад нак ме на-

ві та ён, на тхнё ны ёй, па са дзіў 

у гле бу рус кай куль ту ры дрэ ва 

паэ зіі, якое паз ней уз рас це і 

яск ра ва рас квіт нее.

Пад апе кай свай го вы ха ван-

ца ца ра Фё да ра Аляк се е ві ча 

Сі мя он По лац кі змог ажыц ця-

віць да во лі шмат. У за сна ва-

най Сі мя о нам дру кар ні вы хо-

дзі лі яго кні гі: «Бук варь язы ка 

сло вен ска», на пі са ны ім для 

ца рэ ві ча Пят ра Аляк се е ві ча, 

«Псал тырь рифмотворная» — 

паэ тыч ны пе ра каз псал моў, які 

вя лі кі Мі ха іл Ла ма но саў на зваў 

«бра май сва ёй ву чо нас ці». Да 

дру ку бы лі пад рых та ва ныя 

ёміс тыя паэ тыч ныя збор ні кі 

«Вет рог рад мно гоц вет ный» — 

свое асаб лі вая вер ша ва ная 

эн цык ла пе дыя аб гіс та рыч-

ных, біб лей скіх, мі фа ла гіч ных 

ге ро ях і па дзе ях, аб роз ных 

з'я вах і жы вё лах. Ад на ча со-

ва з кні га дру кар скай спра вай 

Сі мя он рас пра цоў вае пра ект 

ства рэн ня і ста тут пер шай у 

Мас ко віі вы шэй шай на ву чаль-

най уста но вы — Грэ ка-ла цін-

скай ака дэ міі. Мож на дзі віц ца 

ўсе аб дым нас ці По лац ка га, які 

імк нуў ся аха піць сва ім сло вам 

усе пра явы ду хоў на га жыц ця 

гра мад ства і са мо га ча ла ве ка: 

фі ла со фію, лі та ра ту ру, на ву ку, 

тэ атр, іка на піс, му зы ку, асве ту, 

дзе ён па кі нуў свой доб ры да-

ро бак. Яго по стаць ужо та ды 

бы ла ве ліч ная, пра ву чо на га 

ма на ха і яго твор часць пі са лі 

окс фард скі лінг віст Лу дольф, 

аў тар «Ска зан ня аб Мас ко віі» 

Якуб Рэй тэн фельс, якія ба чы-

лі ў асо бе Сі мя о на По лац ка 

яск ра вую пра яву еў ра пей скай 

куль ту ры і «ла цін скай ву чо-

нас ці» ў да лё кай і за гад ка вай 

Мас ко віі.

Пас ля смер ці Сі мя о на По-

лац ка га 25 жніў ня 1680 го да 

яго ву чань Сіль вестр Мядз-

ве дзеў вы даў «Вет рог рад» і 

два збор ні ка ка зан няў «Обед 

ду шев ный» і «Ве че ря ду шев-

ная». Праз кні гі сло ва По лац-

ка га прый шло да лю дзей. Яно 

му сі ла па слу жыць вы праў лен-

ню ча ла ве чых за ган, «врачева-

нию не ду гов». Пра ва слаў ныя 

свя та ры, ра ту ю чы сваё «не-

вуц тва», пры зна лі яго сло ва 

ерэ тыч ным. Сам ён быў аб ня-

слаў ле ны і згань ба ва ны. Але 

сло ва бы ло вы маў ле на, і яго 

па чу лі. Вы ха ва нец Сі мя о на цар 

Пётр па чаў у Мас ко віі маш таб-

ныя пе ра ўтва рэн ні, да лу ча ю чы 

яе да Еў ро пы.

Сі мя он По лац кі ха цеў, каб 

ча ла век быў «Бо гу точ ный» і 

«со вер шен ный», пры га та ваў 

для яго ду хоў ную тра пе зу «от 

сло ва Божия». А сам як ву чыў, 

гэ так і пра жыў «проповедию 

сло ва на ро ду по лез ный».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

ВЕЧ НА 
ТВАЁ

102 га ды «Звяз дзе»! Свят ка ва лі ўсе ра зам 

у мі ну лую пят ні цу. Ура чыс та ўпры го жы лі 

фае. Сёе-тое пад рых та ва лі з пры сма каў. 

Зла дзі лі «Га зет ныя гуль ні» — па ана ло гіі з 

філь мам «Га лод ныя гуль ні». Праў да, у нас 

ні хто ні ко га не за бі ваў і лю дзі ад но на ад-

на го не па ля ва лі. На ад ва рот, сваю вік то-

рыю ад да ва лі ін ша му, дзесь ці вы ра ша лі, 

што пе ра маг ло сяб роў ства — як і заў сё ды 

ў «Звяз дзе»!

З гэ тых 102 га доў сем з па ло вай — мае. Час 

ста наў лен ня як жур на ліс та, час ста лен ня. Спа-

дзя ю ся, што за тое, што з мя не атры ма ла ся, 

ка ле гам не со рам на! Усмі ха ю ся і ра ду ю ся іх 

кам плі мен там.

Што ж бы ло за гэ ту больш чым ве ка вую гіс-

то рыю най ста рэй шай бе ла рус ка моў най га зе ты? 

Для мно гіх та кая ліч ба гу чыць вель мі і вель мі 

па важ на. Але за лю бой ліч бай, за пры го жай 

па дзе яй ста яць кан крэт ныя асо бы. Не заў сё-

ды іх ім ёны ўпі са ны ў гіс то рыю. Час та мно гіх 

на самрэч вар тых па мя ці лю дзей усё-та кі за бы-

ва юць. Ад нак ні чым не сцер ці іх спра вы. Ні я кім 

ка рэк та рам не за ма заць і ля зом з аса біс тай 

спра вы не вы скраб ці тое, што па спеў зра біць 

ча ла век. На ват ка лі гэ та і не за на ту юць ле та-

піс цы, яно за ста ец ца.

Хтось ці вы да ваў «Звяз ду» ў ча сы вай ны: 

у зям лян ках, на вост ра ве, у пад поль ных ква-

тэ рах. Сён ня гэ тыя ім ёны мы ве да ем як ім ёны 

ге ро яў. Ад нак і тое, што ро біц ца ў мір ны час, 

мае не мен шую каш тоў насць. Пі саць якас ныя 

ар ты ку лы, ду ма ю чы пра свай го чы та ча. Рас-

пра цоў ваць праб лем ныя тэ мы, імк ну чы ся не-

ка му да па маг чы. Ра біць ін тэр в'ю з ці ка вы мі 

ге ро я мі — каб больш лю дзей да ве да ла ся пра 

іх ка рыс ныя іні цы я ты вы і каб іх улас нае мер ка-

ван не пра ся бе кры ху па леп шы ла ся. І ка лі ін шы 

жур на ліст ці фо та кар да зва ляе са бе сла бі ну, ты 

зноў згад ва еш тва ры тых чы та чоў, якіх ве да еш 

аса біс та, — ні бы яны, пры сут ныя тут, за раз гля-

дзяць ме на ві та на ця бе. Та му да во дзіц ца тры-

маць план ку, уз ды маць яе яшчэ вы шэй. І дзесь ці 

на ня бач ных ва гах уз важ ва ец ца тое, што ўнёс 

кож ны ў 102-га до вую гіс то рыю га зе ты.

Для тых лю дзей, якія пра цу юць з та бой кож-

ны дзень, пад бо кам, каш тоў нас ці і шка ла вы-

мя рэн ня кры ху ін шыя. Усё вы мя ра ец ца яшчэ і 

коль кас цю пра ве дзе ных ра зам абе даў, вы пі тай 

су мес на ка вай і гар ба тай за доб ры мі раз мо ва мі, 

пе чы вам, пры не се ным з до му, каб па час та ваць 

лю бі мых ка лег. Вя до мы факт, што для тых, хто 

пра цуе по бач, важ на не тое, што мы ро бім, а тое, 

якія мы ёсць. На коль кі з на мі пры ем на, доб ра. 

На коль кі прос та!

Пра ўсё, што я на пі са ла вы шэй, хтось ці ска-

жа, што та кое маг чы ма толь кі ў ідэа льным све-

це! Не заў сё ды ў рэ аль нас ці на во кал спры яль-

ныя ўмо вы: ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня ха це-

ла ся б больш, не над та зруч на з кімсь ці іс ці на 

гар ба ту — ра бо ту ж, веч ную сваю ра бо ту трэ ба 

да ра біць. Але кла сік наш, Ула дзі мір Ка рат ке віч, 

з гэ тай на го ды праз дзе ся ці год дзі пра маў ляе: 

«Але веч на тва ім за ста нец ца толь кі тое, што ты 

ад даў». Не заў сё ды гэ та зруч на, прос та, і на ват 

не заў сё ды хо чац ца. Але та кія яны, каш тоў нас ці 

веч нас ці: ад да ваць, дба ю чы най перш пра ін ша-

га, а пра ся бе — у дру гую ці трэ цюю чар гу.

Для мя не гэ ты па лёт у кос ма се «Звяз ды» быў 

пры ем ным. Лю бі мая тэ ма гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны. З ра дас цю ар га ні за ва ныя мно гія рэ-

дак цый ныя свя ты. І ўсё тыя ж пры ем ныя па хо ды 

на абед і прос та цёп лыя раз мо вы з доб ры мі 

ка ле га мі. Дзя куй за на шу су мес ную гіс то рыю! 

На ват тое, што не за пі са на, за пом ніц ца.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сі мя он По лац кі (1629—1680)

Фо та аль бом «Ка лож ская царк ва» 

гро дзен ска га фо та май стра Аляк-

санд ра Лас мін ска га вы да дзе ны ў 

пя рэ да дзень Дня бе ла рус ка га пісь-

мен ства ў Сло ні ме. Уво гу ле, на Гро-

дзен шчы не ак тыў на раз ві ва ец ца 

края знаў чы рух у роз ных пра явах. 

І ві зу а лі за цыя аб' ек таў даў ні ны — 

адзін з кі рун каў у гэ тай спра ве.

З прад мо вай да сім па тыч най і кра са-

моў най праз вы дат ныя фо та здым кі фо-

та кні гі, «зя лё нае свят ло» якой да ло вы да-

вец тва «Бе ла русь», вы сту пае ар хі епіс кап 

Гро дзен скі і Ваў ка выс кі Ар це мій. Вось што, 

у пры ват нас ці, ён за зна чае: «Акра мя гіс-

то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці для го ра-

да Грод на, Свя та-Ба ры са-Глеб скі храм на 

Ка ло жы мае яшчэ і вя лі кае ду хоў нае зна-

чэн не. Па-пер шае, гэ ты адзі ны з хра маў, 

што за ха ваў ся з XІІ ста год дзя, вы раз на 

свед чыць пра тое, што ме на ві та ўсход няя 

хрыс ці ян ская тра ды цыя, якая атры ма ла 

пас ля наз ву пра ва слаў най, бы ла пер ша-

снай у Грод не — го ра дзе, які ў пе ры яд 

Ся рэд ня веч ча быў са праўд ным фар пос-

там на за ход ніх ме жах Ста ра жыт най Ру сі. 

Па-дру гое, той факт, што храм быў асвя-

чо ны ў го нар свя тых даб ра вер ных кня зёў 

і па кут ні каў Ба ры са і Гле ба, сы ноў свя то га 

роў на апост аль на га вя лі ка га кня зя Ула дзі-

мі ра — хрыс ці це ля Ру сі, ка жа пра асаб лі-

вую ду хоў ную і куль тур ную су поль насць 

ус ход ніх сла вян — прод каў су час ных бе-

ла ру саў, рус кіх і ўкра ін цаў — і дае нам 

вы дат ны пырк лад іх адзін ства ў Хрыс це, 

у якім, па сло вах апост ала Паў ла, «ня ма 

ні элі на, ні іў дзея... але ўсё і ва ўсім Хрыс-

тос». І, па-трэ цяе, ста ра жыт ная Ка лож ская 

царк ва спра вяд лі ва лі чыц ца ся род жы ха-

роў Грод на ад ным з са мых свя тых мес цаў 

у го ра дзе. Бо тут, у сце нах ста ра жыт на га 

хра ма, з XІІ ста год дзя ўзно сіц ца ма літ ва 

«аб бо га аха ва най на шай кра і не», «аб гра-

дзе гэ тым і ўсіх, хто ве раю жы ве ў ім». 

Пад гэ тыя ста ра жыт ныя скля пен ні пры-

хо дзяць лю дзі роз на га ўзрос ту і са цы яль-

на га ста ту су па ма літ ве ную да па мо гу да 

свя тых Ба ры са і Гле ба, пад жы ва твор нае 

По кры ва Ма ці Бо жай дзе ля цу да твор най 

іко ны «Ка лож скай». Мно гія ме на ві та тут 

імк нуц ца атры маць бла га сла вен не Бо жае 

на ўступ лен не ў шлюб і да лей шае су мес-

нае ся мей нае жыц цё, а за тым пры но сяць 

сва іх дзя цей, каб спа до біць іх бла га да ці 

Свя то га Хры шчэн ня».

«Не смя рот ным тва рэн нем на шых прод-

каў» на зы вае Аляк сандр Лас мін скі Ка лож-

скую царк ву. А сва ім фо та па гля дам унік лі ва 

ся гае ў сэр ца і ду шу Ка ло жы, па каз вае яе 

па лёт і яе ўзвыш анасць у га рад скім ін тэр'-

еры, у сён няш нім дні ста ра жыт на га го ра-

да. По руч з ары гі наль ны мі здым ка мі са-

праўд на га май стра — рэ пра дук цыі ста рых 

паш то вак з вы явай Ка лож скай царк вы ў 

па чат ку XX ста год дзя, вы явы ва ры ян та рэ-

кан струк цыі Ка лож скай царк вы М. Ва ро ні на 

(1954 год), аб мер на га чар ця жа пе ры мет ра 

хра ма. На здым ках Аляк санд ра Лас мін ска-

га — дэ та лі, фраг мен ты ка лож скіх ар тэ фак-

таў, лі та раль на ўсе ку точ кі царк вы.

Ты раж вы дан ня — 2000 эк зэмп ля раў. 

Ня ма ні я кіх су мнен няў, што фо та кні га 

Аляк санд ра Лас мін ска га шы ро ка ра зы-

дзец ца не толь кі па Гро дзен шчы не, але і 

па ўсёй на шай кра і не. Вар та ад зна чыць, 

што Аляк сандр Лас мін скі — зна ны фо-

та ле та пі сец Гро дзен шчы ны. Дзя ку ю чы 

яго твор чай руп лі вас ці па ба чы лі свет фо-

та льбо мы «Аў гус тоў скі ка нал», «Пры нё-

ман не. Гро дзен ская воб ласць», «Во зе ра 

Сві цязь», «Гро дзен ская зям ля з вы шы ні 

пту шы на га па лё ту». У 2011 го дзе Аляк-

санд ра Лас мін ска га ўзна га ро дзі лі ме да-

лём Фран цыс ка Ска ры ны.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ра дзі маз наў стваРа дзі маз наў ства

Грод на: «Аб гра дзе гэ тым і ўсіх, хто ве раю жы ве ў ім»
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Свай го на стаў ні ка Сі мя о на По лац ка га яго ны ву чань Сіль-

вестр Мядз ве дзеў на зваў на стаў ні кам «ро ду российску», 

які пры ехаў у Маск ву «в научение ро ду российску». Са-

праў ды, дзей насць Сі мя о на По лац ка га — гэ та цэ лая эпо-

ха ў рус кай куль ту ры, што да ла імк лі вы ім пульс для яе 

раз віц ця. Але ён і го нар бе ла рус кай куль ту ры, бо яго ны 

та лент сфар мі ра ваў ся на яе ўрад лі вай ні ве.


