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З поў ным пра вам 
Язэ па Руц ка га 
лі чаць 
ства раль ні кам 
уні яц кай царк вы. 
Ён пра цяг ваў 
спра ву пер шых 
уні яц кіх 
міт ра па лі таў 
Ра го зы і Па цея, 
ума ца ваў яе, 
па шы рыў і зра біў 
са праўд най 
царк вой. 
Унія цэрк ваў 
бы ла спро бай 
кам пра міс на га 
вы ра шэн ня 
праб ле мы па дзе лу 
хрыс ці ян ства 
ў Рэ чы Па спа лі тай 
на дзве кан фе сіі — 
ка та ліц тва 
і пра ва слаўе.

«Літ він ская на цыя» 

(як на зы ваў Руц кі бе ла-

ру саў) бы ла раз' яд на ная 

рэ лі гі яй. Каб па збег нуць 

гэ та га па дзе лу, пра ва-

слаў ныя епіс ка пы і прад стаў ні-

кі Па пы Рым ска га ў 1596 го дзе 

за клю чы лі ў Бя рэс ці цар коў ную 

унію. Пра ва слаў ная царк ва Рэ-

чы Па спа лі тай пад на чаль ва ла ся 

Па пу Рым ска му, але за хоў ва ла 

ўсе свае ра ней шыя прэ ра га ты вы 

і ад мет нае бо га слу жэн не.

Па-хрыс ці ян ску на бож ны і 

па-свец ку дзейс ны тэ о лаг, мыс-

ляр, па лі тык і асвет нік, ма ю чы 

за спі най вы дат ную аду ка цыю ў 

Кар ла вым уні вер сі тэ це ў Пра зе 

і Грэ час кім ка ле гі у ме ў Ры ме, 

гэ ты юнак з ма ёнт ка Ру та ка ля 

На ва град ка пра гнуў пры мя нен-

ня сва ім та лен там і сі лам, што 

і прад вы зна чы ла рэ фар мац кі і 

ства раль ны ха рак тар яго дзей-

нас ці. Ён уяў ля ец ца ча ла ве кам 

бу ду чы ні (той бу ду чы ні, ка лі 

хрыс ці ян ства ўсвя до міць не аб-

ход насць зблі жэн ня хрыс ці ян-

скіх кан фе сій), які тра піў у час, 

ка лі гра мад ства прос та не вы-

спе ла для ўспры ман ня яго ідэй 

і мэт, яго апан та най дзей нас-

ці, — яно бы ло ва ро жым, ва яў-

ні чым да та го, хто на важ ваў ся 

пе рай нач ваць ста ры лад жыц ця. 

І ў якіх бы не спры яль ных умо-

вах ні да вя ло ся ра біць Руц ка му 

«сваю царк ву», але яго ная энер-

гія, унут ра ная моц і пе ра ка нан-

не аб' яд ноў ва лі ва кол яго ад на-

дум цаў, а яны бы лі той твор чай 

сі лай, якая бу да ва ла ду хоў нае 

жыц цё Бе ла ру сі.

Ва ўні яц кай дзей нас ці Руц кі 

змог пра явіць ся бе як на ва тар і 

ства раль нік. Ме на ві та гэ тыя якас-

ці раз гля дзеў у ім Па па Рым скі 

Клі мент VІІІ пад час ву чо бы Язэ па 

ў Грэ час кім ка ле гі у ме і на ста яў, 

каб ён па слу жыў уні яц кай царк ве. 

Пас ля вяр тан ня з Ры ма ў 1601 

го дзе Руц кі ўзна ча ліў Ві лен скую 

ўні яц кую се мі на рыю. Та ды ж ён 

за ду маў ся, як ума ца ваць но вую 

царк ву. «Са праўд ная свя тасць 

мае сваё гняз до ў Ду ху. Да яе 

вя дзе ма нас кі воб раз жыц ця, які 

не толь кі ў ад маў лен ні ад гра мад-

ства свец кіх лю дзей, але і ў вы ка-

нан ні трох абе таў — жаб рац тва, 

цнат лі вас ці і па слу шэн ства». Аб-

ноў ле нае ма наст ва і па він на бы-

ло, па за ду ме Руц ка га, здзейс ніць 

рэ фор му ўні яц тва.

Но вы этап у жыц ці Руц ка га па-

чаў ся пас ля пры няц ця ма наст ва ў 

Ві лен скім Свя та-Тро іц кім ма нас-

ты ры. Ва кол Руц ка га аб' яд на ла ся 

ко ла ма ла дых ма на хаў знат на га 

па хо джан ня. Ён шчод ра дзя ліў ся 

з імі сва і мі ба га ты мі ве да мі, вёў 

іх да ро га мі свя та сці і на бож нас-

ці. Дзя ку ю чы руп лі вас ці Руц ка га 

ма нас тыр стаў узо рам ма нас ка-

га жыц ця і цэнт рам па лом ніц тва. 

У 1608 го дзе ўні яц кі міт ра па літ 

Іпа цій Па цей пры зна чыў Руц ка га 

«го лов ным намесником митропо-

лии» і ад даў пад яго «зу поль ную 

моць» чор нае і бе лае свя та рства. 

Су праць гэ та га пры зна чэн ня бы лі 

пра тэс ты і на ват су до выя раз бор-

кі. Сам гас па дар Жы гі монт Ва за 

вы му ша ны за сту піц ца за Руц ка-

га, па цвер дзіць яго пры зна чэн не 

і вы даць яму пры ві лей на ігу мен-

ства ў Свя та-Тро іц кім ма нас ты-

ры.

Пе рад Руц кім рас кры лі ся шы-

ро кія перс пек ты вы для дзей нас ці. 

Бы лыя вуч ні ста лі яго па плеч ні-

ка мі. Руц кі на кі ра ваў іх у Менск і 

На ва гра дак для за сна ван ня там 

уні яц кіх ма нас ты роў. Пад уплы-

вам Руц ка га сма лен скі каш та лян 

Іван Мя леш ка пры няў уні яц тва і ў 

сва ёй вёс цы Жы ро ві чы за сна ваў 

уні яц кі ма нас тыр, які ў бу ду чы ні 

ста не ад ной са свя ты няў Бе ла-

ру сі.

Стаў шы ў 1613 го дзе ўні яц-

кім міт ра па лі там, Руц кі раз гар-

нуў ак тыў ную дзей насць ужо са 

знач ным раз ма хам і рас пра ца-

ваў пра гра му раз віц ця ўні яц кай 

царк вы. У 1617 го дзе на з'ез дзе 

прад стаў ні коў бы цен ска га, ві лен-

ска га, жы ро віц ка га, мен ска га і 

на ва град ска га ма нас ты роў у На-

ва град ку Руц кі вы клаў свой по-

гляд на «но вую схе му цар коў ных 

ад но сін» і прад ста віў на пі са ны 

ім ста тут уні яц ка га ор дэ на. Пас-

ля дзе ся ці па ся джэн няў ста тут 

на рэш це быў пры ня ты. Па тро-

нам ор дэ на вы бра лі св. Ба зы ля 

(Ва сі ля Вя лі ка га), та му і ор дэн 

на зва лі ба зыль ян скім. Руц кі пе-

ра даў ор дэ ну ўні яц кую асве ту 

«для увиченя лю дей мо ло дых». 

Не ўза ба ве па ўзроў ні аду ка-

цыі ўні яц кія шко лы зраў ня лі ся 

з леп шы мі на той час езу іц кі мі 

шко ла мі. Для вы кла дан ня Руц кі 

за пра шаў пра фе са раў з ін шых 

на ву чаль ных уста ноў, сам скла-

даў на ву чаль ныя пра гра мы. Не 

толь кі на ву кам ха цеў на ву чаць 

мо ладзь Руц кі, але і свя та сці. 

«Па трэб ныя на стаў ні кі не толь кі 

ў на ву цы, але ў даб ра чэс нас ці і 

даб ра дзей нас ці».

Пос пе хі уніі тры во жы лі як ка-

та лі коў, так і пра ва слаў ных. Так 

што бу да ваць уні яц кую царк ву 

Руц ка му да во дзі ла ся ў 

не спры яль ных умо вах. 

Пра ва слаў ныя фа на ты кі 

за бі лі ўні яц ка га по лац ка-

га епіс ка па Іа са фа та Кун-

цэ ві ча і ігу ме на кі еў ска га 

Вы ду біц ка га ма нас ты ра 

Ан то на Гра ко ві ча. І на са-

мо га Руц ка га быў за мах. 

На сой мах пра ва слаў ная 

шлях та па тра ба ва ла ска-

са ван ня уніі. Міт ра па літ 

на ват грудзь мі стаў на 

шля ху ві лен ска га ва я во-

ды Крыш то фа Ра дзі ві ла, 

які на ме рыў ся па сой ма-

вай па ста но ве ада браць 

ва ўні я таў Свя та-Тро іц кі 

ма нас тыр. «Мы хут чэй 

да зво лім за біць ся бе, 

чым да пус цім схіз ма ты-

каў ва ло даць свя ты мі 

мес ца мі».

Ба ра ніў Руц кі унію і 

сло вам. У сва іх кні гах ён 

па ле мі за ваў з апа ла ге-

там пра ва слаўя, по лац-

кім епіс ка пам Мя ле ці ем 

Смат рыц кім. Не ад ной чы 

ён звяр таў ся да Смат-

рыц ка га, жа да ю чы зра біць яго 

сва ім па плеч ні кам. Ад нак толь кі 

пас ля па езд кі ў Кан стан ці но паль 

(Стам бул), ка лі ўва ча від кі ўба чыў 

за ня дба ны стан і нік чэм насць 

кан стан ці но паль ска га па тры-

яр ха, Смат рыц кі пе ра ка наў ся ў 

слуш нас ці мер ка ван няў дзея чаў 

уні яцтва, якія ба чы лі вы ра та ван не 

пра ва слаўя ў са ю зе з апост аль-

скім па са дам. Пры ня ўшы ўнію, 

Смат рыц кі стаў па плеч ні кам 

Руц ка га, да па ма гаў яму ў ства-

рэн ні па тры яр ха та ў са ю зе з пра-

ва слаў ны мі. Але пра ва слаў ныя 

ерар хі ў 1629 го дзе не пры еха лі 

на ўста ноў чы з'езд у Львоў, і гэ ты 

на мер так і не здзейс ніў ся.

Не ўсё за ду ма нае ажыц ця віў 

Язэп Руц кі, але і зроб ле нае ім 

ста ла тры ва лым пад мур кам, на 

якім больш за два ста год дзі стая-

ла ўні яц кая царк ва, якая бы ла 

«на род най царк вой» боль шас ці 

бе ла ру саў і да зво лі ла ім за ха-

ваць сваю бе ла рус касць — на-

цы я наль ную ад мет насць. Не за-

доў га да смер ці, у 1637 го дзе, 

Руц кі ў ліс це да Па пы Рым ска га 

Урба на VІІ пад вёў вы ні кі сва ёй 

дзей нас ці: «Амаль трыц цаць га-

ра доў пры ня лі унію: Віль ня, На ва-

гра дак, Луцк, Ула дзі мір і ін шыя. 

У нас ужо да двац ца ці ма нас ты-

роў і больш, якія зай ма юць на-

шы ма на хі-ба зыль я не (на той час 

ужо бы ло 36 ба зыль ян скіх ма-

нас ты роў. — Аўт.). Гэ тыя ма на хі 

тры ма юць шко лы для вы ха ван-

ня юна коў, і з Ві лен скай на шай 

шко лы або се мі на рыі па ча лі вы-

хо дзіць ба га сло вы, да свед ча ныя 

ў грэ час кай і ла цін скай мо вах, 

ча го пры на шых баць ках на Ру сі 

не бы ва ла». За сна ва ны Руц кім 

Ор дэн ба зы яль наў ады граў ад-

мет ную ро лю ў ду хоў ным жыц ці 

Бе ла ру сі, яе куль ту ры, мас тацт-

ве, дой лід стве. І ця пер бе ла рус-

кія га ра ды ўпры гож ва юць бы лыя 

ўні яц кія хра мы (са мы вя до мы з 

якіх — пе ра бу да ва ны ўні я та мі 

сла ву ты Са фій скі са бор у По-

лац ку). Унія — уні каль ная гіс та-

рыч ная з'я ва, знач ная па дзея ў 

на шай гіс то рыі. Ка лі зра зу мець 

гэ та, дык і по стаць Язэ па Руц ка-

га на бы вае ма ну мен таль ную ве-

ліч. Хоць Па па Рым скі і на зы ваў 

Язэ па Руц ка га «ат лан там уніі» і 

«слу пом царк вы», сам ён сціп ла 

лі чыў са бе «ві ка ры ем яго ў гэ тым 

цар стве».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Пе рад Вя лі ка днем 

ба бу ля па да ры ла 

мне свой га дзін нік. 

Дак лад ней, спа чат ку 

па пра сі ла за нес ці яго 

ў май стэр ню, на ла дзіць. 

А пас ля та го, як ён 

за пра цуе, пра па на ва ла 

за браць са бе. Я на па чат ку 

ва га ла ся, ці па трэб на мне 

ста рая рэч? Але пас ля 

па лю бі ла па да ру нак 

усёй ду шой.

«Вель мі доб ры ў вас га дзін-

ні чак», — ска за ла май стры ха ў 

ра монт най крам цы з пры яз най 

усмеш кай, — бы ло зра зу ме ла, 

што рэч ёй на са мрэч па да ба ец-

ца. Яна зір ну ла, коль кі ча су, пе-

ра вя ла стрэл кі, на кру ці ла ме ха-

нізм — і, ву а ля, усё за пра ца ва ла. 

Вы свет лі ла ся, што па лом кі не 

бы ло — прос та спы ніў ся вы дат-

на на ла джа ны ме ха нізм. «Мо жа 

быць, ён па за ло ча ны», — да да ла 

жан чы на за шклом. Праў да, про бу 

ад шу каць нам так і не ўда ло ся. 

Кан чат ко вую вы сно ву мо жа зра-

біць толь кі юве лір.

Ба бу ля на бы ла са бе пры го жы 

«па зла ча ны» га дзін нік шмат га-

доў та му. Бе раг ла, за хоў ва ла ў 

спе цы яль ным фут ляр чы ку. Ду-

ма ла, бу дзе на сіць пры асаб лі-

вых на го дах. Коль кі іх бы ло за 

ня прос тае жыц цё? Мяр кую, яна 

змаг ла б пе ра лі чыць іх па паль цах 

рук. Скла да ны быў лёс: увесь час 

пра ца — на ся бе і на кал гас, — 

а ад па чы ваць прос та бы ло не 

пры ня та. Хі ба што да за муж-

жа вяс коў цы ха дзі лі на вя чор кі. 

А пас ля ўсё — «ха мут на шыю 

адзе ла» — час ад ча су ме на ві та 

та кі вы раз ужы вае ба бу ля.

Га дзін нік са праў ды пры го жы і 

сён ня, ззяе і пе ра лі ва ец ца. Дзі-

вос ным чы нам ён гар ма ні руе з 

ін шы мі ма і мі ўпры гож ван ня мі. 

І ця пер ужо не та кая іс тот ная 

яго каш тоў насць. Я ад чу ваю, 

што гэ та па да ру нак, зроб ле ны з 

лю боўю. Рэч, куп ле ная ка лісь ці 

як вель мі жа да ная. Ба бу ля да-

ста ва ла яго, каб па гля дзець, ці 

ў па рад ку, каб па лю ба вац ца. 

Ве рыц ца, што ча сы змя ні лі ся. 

І ад чу ваю на са бе ня бач нае па-

слан не-аба вя зак: зна хо дзіць час 

на асаб лі выя дні і ве ча ры, быць 

шчас лі вай у кож ным мо ман це, не 

да зво ліць ру ці не за глы нуць яск-

ра васць ад чу ван няў і ўзнёс лыя 

пе ра жы ван ні — зда ец ца, па куль 

атрым лі ва ец ца. А ця пер яшчэ і 

га дзін нік да па ма гае.

Кож ны дзень я атрым лі ваю 

аса ло ду, ка лі на круч ваю яго. Ад 

усве дам лен ня, што га дзін ні чак 

якас ны, што па до ра ны ме на ві-

та мне, і ад спа дзя ван ня, што 

пра пра цуе яшчэ вель мі доў га. 

А сваі мі прос ты мі ру ха мі я быц-

цам сіл кую яго ня бач най энер гі-

яй, ажыў ляю на цэ лы но вы дзень. 

То ча му б кры ху не па ра да вац ца 

з гэ тай на го ды?

Май му стры еч на му бра ту 

Сяр гею ба бу ля па да ры ла... ба ян 

«Эцюд». Так са ма ста ры, са вец-

кі, кры ху за пы ле ны. Па пя рэд не 

кла пат лі ва пра су шы ла яго на 

сон цы. Ба ян на са мрэч на ле жаў 

ма ёй ма ме, але яна спра ву му зі-

цы ра ван ня ні ко лі не лю бі ла (та му 

ўлас ных дзя цей у му зыч ныя шко-

лы не ад да ва ла). А вось стры еч-

ны брат мае аб са лют ны му зыч ны 

слых — ён і ў дзя цін стве сва бод на 

мог і на гі та ры лю бую ме ло дыю 

па да браць, і клас ба я на ў гім на-

зіі-ка ле джы скон чыў. Ужо шмат 

га доў не тры маў шы ў ру ках гэ ты 

му зыч ны ін стру мент, ён лі та раль-

на хві лін ку па ся дзеў, да кра на ю-

чы ся да кла ві шаў, ні бы зноў зна ё-

мя чы ся і ка жу чы ім «пры ві тан не», 

а пас ля сва бод на і лёг ка зай граў 

ме ло дыю!

Сяр гей ка жа, што «Эцю ды» 

ра бі лі над звы чай якас ны мі. 

А яшчэ — што ця пер ба я ны зноў 

ува хо дзяць у мо ду, апе рад жа-

юць гі та ру, якая ёсць у мно гіх. 

Яны лі чац ца ўжо чымсь ці амаль 

эк за тыч ным, а та му моц на пры-

ваб лі ва юць ува гу ў кам па ніі. 

З'я ві ся з та кім на сяб роў скай 

бя се дзе — ад ра зу зро біш ся па-

пу ляр ным.

Доб ра пры гад ва ец ца куль мі на-

цыя гэ та га па да рун ка ва га Вя лі ка-

дня. Што ж уру чы лі са мой ба бу лі? 

У яе ва чах за блі шчэ лі слё зы, яна 

вы гля да ла та кой шчас лі ва-ўзру-

ша най у той мо мант, ка лі ў се ні 

ўвай шоў апош ні ўнук і, акра мя 

жоў тых кве так і па кун ка цу ке рак, 

уру чыў, а дак лад ней, па ста віў на 

пад ло гу, скрын ку з... тры ма жы-

вы мі ку рач ка мі! Ду маю, не трэ ба 

больш пад ра бяз на апіс ваць эмо-

цыі пры сут ных, у тым лі ку ма лень-

кіх праў ну каў. Та кое вось па паў-

нен не гас па дар кі!

Ду маю, што ўсе пе ра лі ча ныя 

па да рун кі па пра ве мож на на-

зваць кра наль ны мі, ары гі наль-

ны мі, важ ны мі. І пры гад ва юц ца 

сло вы: «Ні во дзін па да ру нак не 

мо жа быць на столь кі ма лень кім, 

каб яго не па да рыць, ка лі ён упа-

ка ва ны ў лю боў і кло пат».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Гас па дар ка Ні ны КАР ПУК — гэ та ку ры, пеў нік і кот.

Язэп Руц кі
(1574—1637)

ВЕ ЛІ КОД НЫЯ 
ПА ДА РУН КІ

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі


