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У гіс та рыч най лі та ра ту ры 

скла лі ся два воб ра зы 

Яну ша Ра дзі ві ла. Вя до мы 

поль скі пісь мен нік Ген рык 

Сян ке віч у сла ву тым 

ра ма не «Па топ» па каз вае 

Яну ша Ра дзі ві ла 

га нар лі вым, са ма лю бі вым 

маг на там, здрад ні кам 

Рэ чы Па спа лі тай, 

які дзе ля ка рыс лі вых 

ін та рэ саў пе рай шоў 

на бок Шве цыі. З пунк ту 

гле джан ня поль ска га 

пісь мен ні ка, са праў ды, 

Януш Ра дзі віл здрад нік, 

але ці здрадж ваў ён сва ёй 

Ай чы не?

Су час ні кі пры зна ва лі яго вы-

дат ны вай ско вы та лент: «Лепш 

за яго ў вя дзен ні вай ны і за клю-

чэн ні мі ру ні хто не мо жа быць 

здоль ней шы». І гэ та Януш Ра-

дзі віл да вёў сва і мі пе ра мо га-

мі над укра ін скі мі ка за ка мі, якія 

на па да лі на паў днё выя і ўсход нія 

зем лі ВКЛ, ня роў най ба раць бой са 

шмат лі кай рац цю ца ра Аляк сея Мі-

хай ла ві ча.

У ма ла до сці Януш Ра дзі віл 

слу жыў пры два ры ка ра ля поль-

ска га і вя лі ка га кня зя лі тоў ска га 

Ула дзі сла ва Ва зы. Доб рая аду ка-

цыя (каль він скія шко лы ў Бір жах 

і Кей да нах, гім на зія ў Слуц ку, 

Лейп цыг скі ўні вер сі тэт), вай ско вы 

до свед (служ ба ў вой ску Ген ры ха 

Аран ска га і ўдзел у Сма лен скай 

вай не), знат нае па хо джан не вы лу-

ча ла ма ла до га Ра дзі ві ла ся род ка-

ра леў скай сві ты. Ка роль пры хіль-

на ста віў ся да яго, не зва жа ю чы 

на яго каль він скае ве ра выз нан не. 

Па сут нас ці Ра дзі віл тра ціў час на 

мар на траў ства. Вы кід ва лі ся гро шы 

на мод ныя ўбо ры, на ўпры га жэн-

ні, на ўтры ман не шмат лі кіх слуг і 

аса біс та га ма лень ка га вой ска — 

уся го та го, што му сі ла па вя ліч ваць 

бляск кня зя Ра дзі ві ла. Пра сла віў-

ся ён сва і мі скан даль ны мі сло ва мі: 

«Прый дзе той час, ка лі па ля кі да 

дзвя рэй не па тра пяць, праз вок-

ны іх бу дзем вы кід ваць». Мож на 

ўя віць абу рэн не па ля каў. З гэ та га 

ча су яны па да зра ва лі Яну ша Ра-

дзі ві ла ў па та ем ным жа дан ні ра за-

рваць унію Поль ска га Ка ра леў ства 

і ВКЛ. Маг чы ма, Януш так і змар-

неў бы пры ка ра леў скім два ры, 

каб ка роль не на даў яму па са ды 

поль на га гет ма на лі тоў ска га. Но-

выя аба вяз кі па тра ба ва лі ін ша га 

стаў лен ня да свай го жыц ця — сур'-

ёз на га і ад каз на га.

Ка лі ў 1648 го дзе на Укра і не па-

ча ло ся паў стан не на ча ле з за па-

рож скім гет ма нам Баг да нам Хмяль-

ніц кім су праць поль скай шлях ты, 

яго па жар пе ра кі нуў ся на Па лес-

се і Па дняп роўе. Януш Ра дзі віл на 

ча ле вой ска ВКЛ ва я ваў су праць 

укра ін скіх ка за каў і мяс цо вых паў-

стан цаў — у Ма зы ры, Ту ра ве, Баб-

руй ску. Януш Ра дзі віл быў жорст кі 

не толь кі да паў стан цаў, але і да 

сва іх жаў не раў за не па слу шэн ства 

і ма ра дзёр ства. Ра зам з тым ён вы-

каз ваў кло пат пра «ўбо гіх хлоп каў» 

су праць ус кла дан ня на іх но вых па-

дат каў і па він нас цяў.

Пад кі раў ніц твам Яну ша Ра дзі ві-

ла вой ска ВКЛ 31 лі пе ня 1649 го да 

раз бі ла ка зац кае вой ска Мі хай лы 

Кры чэў ска га ў біт ве пад Ло е вам і не 

пус ці ла яго ўглыб Літ вы. На ступ ным 

го дам вой ска Ра дзі ві ла, раз біў шы 

ка зац кія пал кі, здзейс ні ла па ход на 

Укра і ну і за ня ло Кі еў.

Ня гле дзя чы на гэ тую пе ра мо гу, 

но вы ка роль Ян Ка зі мір не да вя раў 

Яну шу Ра дзі ві лу, асаб лі ва пас ля 

та го, як той пе ра стаў пад трым лі-

ваць па ля каў у вай не з паў ста лай 

Укра і най. Ён ба чыў, што гэ тая вай-

на вя дзе да за ня па ду як Поль шчы, 

так і Укра і ны, та му і шу каў мі ру з 

Баг да нам Хмяль ніц кім. Ад нак той 

не пры маў яго най умо вы ра за рваць 

са юз з крым скім ха нам.

Ка зац кае паў стан не зрэш ты пе-

ра рас ло ў вай ну Рэ чы Па спа лі тай з 

Мас коў скім цар ствам. На ВКЛ ру-

шы ла 70-ты сяч ная цар ская раць. 

У пе ра мож ных рэ ля цы ях цар скія 

ва я во ды да но сі лі свай му гас па да-

ру: «Усіх сяк лі ад сэр ца», «су пра ціў-

ных ме чу ад да лі», «пад меч пус ці-

лі», «па бі лі», «вы сек лі». Гэ та бы ло 

жах лі вае кры ва вае на шэс це, яко му, 

па сло вах су час ні ка, «ни единого 

не сты подобия». Януш Ра дзі віл меў 

толь кі 11 ты сяч жаў не раў і з та кі мі 

сі ла мі не мог стры маць во ра га. «Як 

спра віц ца з ня роў ны мі і та кі мі вя лі-

кі мі сі ла мі? Толь кі я адзін без уся ля-

кай да па мо гі тры ваю ця пе раш нюю 

бя ду і ўжо 6 тыд няў на сва іх пля чах 

тры маю та ко га моц на га не пры яце-

ля з бо ку По лац ка, Ві цеб ска, Сма-

лен ска, Мсці сла ва, не па ко я чы яго і 

за мі на ю чы яго на ме рам, ад нак біць 

і раз бі ваць яго не ма гу», — пі саў 

ка ра лю Ра дзі віл.

Ня гле дзя чы на цяж кае ста но ві-

шча, Януш Ра дзі віл вы ра шыў біц ца 

з во ра гам: «Ні чо га не возь ма без 

ко зы ра». Ён ішоў на су пе рак ка-

ра леў ска му за га ду не ўсту паць у 

бой і не ры зы ка ваць вой скам. Дзе-

ян ні Яну ша на зы ва лі вар' яц твам і 

тлу ма чы лі гэ та яго ха рак та рам — 

«за над та са ма лю бі вы». Яго «са-

ма люб ства» — ро да вая год насць і 

вы са ка род насць, якія не да зва ля лі 

яму, на шчад ку ча ты рох гет ма наў 

і са мо му ўжо гет ма ну вя лі ка му і 

ві лен ска му ва я во ду аб ня сла віць 

ся бе ба яз лі вас цю ці ма ла душ шам. 

У біт ве 24 жніў ня 1654 го да ка ля 

вёс кі Ша пя ле ві чы на бе ра гах Бя-

рэ зі ны мас коў скае вой ска кня зя 

Тру бяц ко га раз бі ла вой ска Ра дзі-

ві ла. Сам во е на чаль нік вы ра та ваў-

ся ўцё ка мі, але з па ра жэн ня ён не 

ра біў тра ге дыі. «Ня хай Бог су дзіць 

тых, хто вы даў нас і ха цеў на ўмыс на 

за гу біць: ад кры юц ца ка лі-не будзь 

люд скія во чы... А тое, што Бог яшчэ 

дасць сваё, маю моц ную ў тым 

над зею». Каб апраў дац ца ад 

аб ві на вач ван няў у па ра жэн ні і 

на ват у здра дзе, Януш у каст-

рыч ні ку на ча ле са бра на га ім 

12-ты сяч на га вой ска ру шыў у 

контр на ступ лен не. Пе рад па хо-

дам ён ра за слаў уні вер са лы з 

за клі кам ся ля нам «крепчайший 

неприятелю то му да вать от пор». 

Па ход не пры нёс жа да на га вы ні-

ку: хоць і быў вы зва ле ны шэ раг 

га ра доў, але Ра дзі віл не ад ва-

я ваў важ ней шую цвер жу Ста-

ры Бы хаў і стра тэ гіч на важ ны 

Ма гі лёў. Аб ло гі гэ тых га ра доў 

кан чат ко ва па да рва лі сі лы вой-

ска, і яно ўжо не змаг ло вяс ной 

спы ніць імк лі вы на ступ цар скіх 

пал коў. Пас ля ўпар тых ба ёў 

бы ла ўзя тая Віль ня. Цар па чаў 

ты ту ла вац ца вя лі кім кня зем лі-

тоў скім, па лі чыў шы ВКЛ сва ім 

но вым ула дан нем.

У гэ ты ж час су праць Рэ чы Па-

спа лі тай па ча ла вай ну Шве цыя. 

Шве ды амаль без су пра ціў лен ня 

за ня лі па ло ву Поль шчы, а боль-

шая част ка поль скай шлях ты пры-

сяг ну ла швед ска му ка ра лю Кар-

лу Гус та ву. Ста но ві шча скла ла ся 

ка та стра фіч нае. «Стуль мас ка лі, 

а стуль шве ды, дзе па дзец ца з 

та кой бе ды?» — ка за лі на Літ ве. 

Януш Ра дзі віл ба чыў вы ра та ван-

не ВКЛ у швед скай пра тэк цыі. «Не 

аб сла ве, не аб Рэ чы Па спа лі тай, 

не аб воль нас ці і ма ё мас ці, але аб 

жыц ці спра ва ідзе. З двай но га зла 

му сі лі вы браць мен шае, з пла чам 

раз ві таў шы ся са сва бо дай Ай чы-

ны», — тлу ма чыў свой вы бар Януш 

Ра дзі віл. Дзе ля спра вяд лі вас ці ад-

зна чым, што пра па но ва аб уніі па-

сту пі ла ад швед ска га ка ра ля. Ра дзі-

віл пры няў яе. 18 жніў ня 1655 го да 

ка ля Кей да наў у сва ім ла ге ры Януш 

Ра дзі віл з част кай пас ля доў ні каў 

пад пі саў са швед скі мі ка мі са ра-

мі гэ так зва ную Кей дан скую унію. 

Януш Ра дзі віл лі чыў яе ча со вай ме-

рай, па лі тыч ным хо дам. «У Бо га і 

све та ад мо ву ме лі, што пры ня лі тую 

пра тэк цыю, ка лі нас Літ ву вы да лі і 

ка лі мас каль ста яў ка ля Віль ні, ча-

го Вя лі кая Поль шча не ме ла, а мы 

з бя ды, да ча го кі нуц ца ме лі? Але 

яшчэ не ка нец, ра та ваць нас мо гуць 

і нам воль на ад сту піць».

Над зеі Яну ша на шве даў не 

спраў дзі лі ся — яны не ста лі ва я-

ваць з Мас ко ві яй. Боль шая част ка 

жаў не раў па кі ну ла яго, па лі чыў шы 

здрад ні кам. Ра дзі віл, які пад піс ваў ся 

«Януш Вя лі кі князь Літ вы» сха ваў-

ся ў Ты ко цін скім за мку і апы нуў ся ў 

аб ло зе вер ных ка ра лю вой скаў. Тут 

31 снеж ня 1655 го да ён і па мёр — 

па да зра ва лі, ад атруч ван ня.

У ад роз нен не ад гіс то ры каў, 

у на ро дзе за ха ваў ся свет лы воб-

раз Ра дзі ві ла — аба рон цы род на-

га краю ад во ра гаў. На род апя ваў 

яго ге ра іч ную смерць ад «бе ла га 

ца ра» — «Ра дзі ві лаў па ка ра лі // 

З плеч га ло вач ку зня лі...». У ін шай 

на род най пес ні ме та фа рыч на рас-

каз ва ец ца аб яго вер нас ці бед най 

дзяў чы не, якая сім ва лі зуе га рот ную 

Ра дзі му. І як бы ні ста ві лі ся да яго 

су час ні кі, ён ве рыў, што на шчад кі 

зра зу ме юць яго і апраў да юць: «Па-

коль кі час усё ад крые».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

З ІЕШЫВЫ 
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 

СВЕТ
Тэ ма яў рэй скай спад чы ны ў Бе ла ру сі вель мі 

шы ро кая, адразу пра яе не рас па вя дзеш. 

Ка лісь ці яў рэі скла да лі да во лі знач ную 

част ку на ша га на сель ніц тва. Але лёс 

рас па ра дзіў ся так, што мно гія з іх за гі ну лі 

пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны або 

вяр ну лі ся на сваю гіс та рыч ную ра дзі му 

ў Із ра іль. За тое іх ар хі тэк тур ная спад чы на 

за ста ла ся тут. І ця пер мы ня сём за яе ад каз насць.

У Бе ла ру сі мож на бы ло б зра біць цэ лыя гіс та рыч ныя цэнт ры 

яў рэй скай куль ту ры. Бо мы ма ем па-са праўд на му зна ка выя для 

гэ та га на ро да пом ні кі. На прык лад, іешыву ў Ва ло жы не — ко ліш-

нюю вы шэй шую ду хоў ную на ву чаль ную ўста но ву, так са ма дом у 

Віш не ве (Ва ло жын скі ра ён), дзе жыў дзя вя ты прэ зі дэнт Із ра і ля Шы-

мон Пе рэс, мож на зга даць і Вя лі кую ха раль ную сі на го гу ў Грод не, 

уні каль ную ба роч ную сі на го гу ў Сло ні ме. Гэ та, як той ка заў, толь кі 

вярш кі, і тое па вяр хоў ны іх пе ра лік.

Экс пер ты сцвяр джа юць, што ка лі б у тую ж ва ло жын скую яў-

рэй скую спад чы ну ўклас ці па ру міль ё наў до ла раў — на аку рат ную, 

ква лі фі ка ва ную рэ стаў ра цыю, на ства рэн не зруч най інф ра струк ту-

ры і на ладж ван не пэў най пра гра мы — сю ды б лі та раль на па цяк лі 

цэ лыя плы ні на вед валь ні каў-яў рэ яў. Прык лад ёсць: у су сед няй 

Укра і не ма юц ца мен шыя па знач нас ці пом ні кі — але там ла дзіц ца 

доб ра ар га ні за ва ны фес ты валь, та му коль касць ту рыс таў вель мі 

іс тот ная. У нас жа, з на шым ба гац цем, гэ тыя ліч бы дак лад на бы лі б 

у ра зы боль шыя! І ўсе ўкла дзе ныя срод кі вяр ну лі ся б да во лі хут ка. 

А пас ля — та кі ту рыс тыч ны брэнд толь кі ўзмац няў ся б, пры но ся чы 

кра і не і пры ват ным асо бам доб рыя гро шы.

Ад нак я не толь кі пра фі нан са вы склад нік. Яшчэ пра па мяць. Мае 

зна ё мыя на бы лі не як ся дзі бу ў Ашмян скім ра ё не (гэ та не яў рэй ская 

спад чы на, прос та прый шло ся да сло ва). І вось кож нае ле та, у адзін 

і той жа дзень, ка лі рап там зна хо дзіш ся ў іх у гас цях, не трэ ба па-

ло хац ца, што па тэ ры то рыі рап там па чы нае ха дзіць цэ лы на тоўп 

упэў не ных у са бе лю дзей, якія па чу ва юц ца да во лі па-гас па дар ску. 

Не, мі лі цыю вы клі каць не трэ ба, усё ў па рад ку. Прос та ро да вую 

ся дзі бу ў свой час пра да лі, але кож ны год сва я кі збі ра юц ца ра зам, 

пры яз джа юць на гіс та рыч ную ра дзі му. Каб на ве даць сваё мес ца 

сі лы, ад чуць яго жыц ця дай ную энер гію, моц ка ра нёў. І гэ та га хо піць 

на цэ лы доў гі год — та кія на вед ван ні іх сям'я ні ко лі не пра пус кае.

Сту пень гіс та рыч най, на цы я наль най, ро да вай са ма свя до мас ці ў 

кож на га роз ная. Вось у яў рэй ска га на ро да яна над звы чай вы со кая. 

І ка лі б бы ло што па гля дзець — пры яз джа лі б дак лад на. Шмат у нас 

і ста рых яў рэй скіх мо гі лак, ад нак на свае во чы ўба чыць дзе-ні дзе 

за ня дба насць — та кое вы тры ма юць нер вы не кож на га за меж ні ка. 

Трэ ба зра біць яшчэ ад ну важ ную рэ мар ку: у Бе ла ру сі па сту по ва 

па чы на ец ца хва ля «доб ра ўпа рад ка ван ня» ста рых мо гі лак: па чы на-

ю чы ад Вай ско вых у Мін ску, яна па сту по ва пе ра бі ра ец ца і ў ін шыя 

рэ гі ё ны. Дык вось, пры бор ка крыш ку на хі ле ных пом ні каў, та го, што 

аку рат «ды хае» мі ну лым і даў нім ча сам, пра які хо чац ца ўспа мі-

наць, і за ме на іх на ад на тып ныя пад га лоў ні кі (ха рак тэр ныя толь кі 

для но вых вай ско вых па ха ван няў) ні чо га агуль на га з за ха ван нем 

гіс та рыч най па мя ці не мае. Вель мі не ім па нуе, ка лі атры ма ец ца як 

у ста рой пры каз цы: ха це лі як лепш, а атры ма ла ся... Спрабавалі 

доб ра ўпа рад ка ваць, а ў вы ні ку зні шча юц ца па мят ныя ад роз нен ні. 

Так не па він на быць і, ве рыц ца, што не бу дзе.

Акра мя фі зіч на га склад ні ка (гро шы), ду шэў на га (па мяць), ёсць 

яшчэ і ду хоў ны. Згод на з Біб лі яй, ад ной чы ўсе на ро ды бу дуць су-

дзі мыя згод на са сва ім стаў лен нем да «на ро ду Бо жа га». Мне ду-

ма ец ца, што ў бе ла ру саў з гэ тым праб лем не бу дзе — хут чэй па-

хва ла. Але вось пры га да ла ся яшчэ раз пра важ нае. Рас ста ві лі ся 

не ка то рыя ак цэн ты.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Ва ло жын ская іешыва яшчэ два ста год дзі та му рых та вала ра бі наў, 
вя до мых да лё ка за ме жа мі Усход няй Еў ро пы.

Януш Ра дзі віл
(1612—1655)

Вы кід ва лі ся гро шы на мод ныя 
ўбо ры, на ўпры га жэн ні, на 
ўтры ман не шмат лі кіх слуг 
і аса біс та га ма лень ка га 
вой ска — уся го та го, што 
му сі ла па вя ліч ваць бляск 
кня зя Ра дзі ві ла.

Ка роль на даў яму па са ды 
поль на га гет ма на лі тоў ска га. 
Но выя аба вяз кі па тра ба ва лі 
ін ша га стаў лен ня да свай го 
жыц ця — сур' ёз на га 
і ад каз на га.

У на род най пес ні 
ме та фа рыч на рас каз ва ец ца 
аб яго вер нас ці бед най 
дзяў чы не, якая сім ва лі зуе 
га рот ную Ра дзі му.


