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Увесь свет і бе ла ру сы ў тым 

лі ку пла чуць аб зга рэ лым 

у Па ры жы са бо ры Нотр-Дам. 

Ад ра зу вар та ўдак лад ніць, 

што са бор зга рэў не 

цал кам — аб ры нуў ся 

толь кі яго шпіль. Дзве 

ве жы ўда ло ся па ту шыць — 

лі та раль на за па ру хві лін да 

аб ру шэн ня. Усё, па ру ша нае 

аг нём у Нотр-Да ме, ра на 

ці поз на ад но вяць, у гэ тым 

ня ма ні я кіх су мне ваў. Ад нак 

коль кі ўся го бы ло зні шча на 

(у вы ні ку сты хіі ці на ўмыс на 

па не чым за га дзе) у на шай 

кра і не. І ці пла чам мы аб 

гэ тым так гор ка?

Лі та раль на дня мі прый шла на ві-
на аб тым, што ў Га ра доц кім ра ё не 
Ві цеб скай воб лас ці зга рэў драў-
ля ны кас цёл, па бу да ва ны ў кан цы 
XІX ста год дзя. Мес ці чы па лі лі су-
хую тра ву, а ў вы ні ку агонь пе ра кі-
нуў ся і на драў ля нае збу да ван не — 
ад яго за ста ла ся толь кі част ка аб-
га рэ ла га кар ка са. Пра зда рэн не 
на пі са лі мно гія СМІ. Ад нак гэ та 
ўся го на ві на ад на го дня — уча раш-
нія на ві ны, як пра ві ла, ні хто не па-
мя тае... У кас цё ле не пра во дзі лі ся 
служ бы ўжо 30 га доў. На ўрад ці 
нех та возь мец ца яго ад наў ляць.

Зда ра лі ся і ін шыя па жа ры, якія 
за бі ра лі ў ня быт вы дат ныя ўзо-
ры бе ла рус ка га драў ля на га дой-
лід ства. Як пры га да ла на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня па ахо ве 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны 
Мі ніс тэр ства куль ту ры На тал ля 
Хвір, у 2010 го дзе агонь зні шчыў 
драў ля ную царк ву Свя то га Мі ка-
лая Цу да твор ца ў вёс цы Ста ры 
Крыўск Ра га чоў ска га ра ё на, па-
бу да ва ная яна бы ла ў 1852 го-
дзе. Такі ж тра гіч ны лёс на пат каў 
і царк ву Па кро ва Пра свя той Ба-
га ро дзі цы ў вёс цы Хат ля ны Уз-
дзен ска га ра ё на. Абод ва хра мы 
з'яў ля лі ся пом ні ка мі гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны і ўва хо дзі лі 
ў ахоў ны спіс. Але, як той ка заў, 
агонь рас па ра дзіў ся іна чай. Тэ а-
рэ тыч на гэ тыя аб' ек ты мож на ад-
на віць, мяр куе На тал ля Хвір, бо 
да сле да ван ні па іх пра во дзі лі ся. 
Ад нак прак тыч на на мес цы цэрк-
ваў — вы па ле ныя пуст кі.

Яшчэ ад на «па жар ная» гіс то-
рыя, але са шчас лі вым фі на лам, 
ад бы ла ся ў ноч пе рад Рас твом у 
2002 го дзе (мо жа, свя ты час на ра-
джэн ня Ісу са па спры яў та му, што 
ўсё скон чы ла ся доб ра?). 24 снеж ня 
ў 19.21 у па жар ную част ку Ня сві-
жа па сту піў вы клік. Га рэў па лац 
Ра дзі ві лаў! Пер шая па жар ная ма-

шы на бы ла на мес цы ўжо ў 19.30. 
Вель мі хут ка ту ды пад' еха ла яшчэ 
18 ма шын, агу лам жа па жар ту-
шы лі 92 ча ла ве кі. Бранд май стры 
аца ні лі па жар як не вель мі буй ны, 
але до сыць скла да ны з-за не стан-
дарт най пла ні роў кі бу дын ка. За 
дзве з па ло вай хві лі ны агонь быў 
па ту ша ны. Усю пер шую па ло ву дня 
25 снеж ня спе цы я ліс ты пад раз дзя-
лен ня ад пам поў ва лі ва ду з ка мін-
най за лы зам ка на пло шчы пры-
клад на 300 квад рат ных мет раў.

Пры чы ну па жа ру ў за мку знай-
шлі да во лі хут ка (ён ад быў ся 
пад час рэ стаў ра цыі ста ра даў ня-
га му ра). Два сле са ры пра во дзі-
лі ада грэў тру бы і ба ка сіс тэ мы 
ацяп лен ня. Пры гэ тым за га рэў ся 
ўцяп ляль нік — ра бо чыя за лі лі яго 
пяц цю вёд ра мі ва ды і сыш лі. Ад нак 
праз ней кі час вар таў нік уба чыў 
язы кі по лы мя па жа ру над да хам 
па ла ца і вы клі каў ра та валь ні каў... 
Ура та ва лі!

Мож на пры гад ваць і ін шыя вы-
пад кі, як сум ныя да слёз, так і 
тыя, што вы клі ка юць за хап лен не 
спрыт нас цю і пра фе сі я на ліз мам 
тых, хто апя рэ дзіў бя ду, «стаў у 
пра ло ме». Мно гія зна ка выя аб' ек-
ты, та кія як Фа ра Ві таў та ў Грод не 
і ін шыя, бы лі бру таль на ўза рва-

ныя ру ка мі са вец кіх служ боў цаў. 
Апош нім ча сам ста ліч ныя бу дын-
кі пер шай элект ра стан цыі і Мас-
коў ска га вак за ла так са ма знік лі 
з кар ты го ра да: бы лі пры ня тыя 
ра шэн ні аб мэ та згод нас ці зно су 
куль тур ных каш тоў нас цяў. Ад нак, 
як свед чыць гіс то рыя, та кія ра шэн-
ні ні ко лі не бы ва юць пра віль ны мі. 
На мес цы элект ра стан цыі — так 
і не за вер ша ная па куль «гар гэ-
ра» ў са мым сэр цы го ра да, якая 
ну вель мі му ляе во ка. На мес цы 
Мас коў ска га вак за ла — пуст ка — 
бу да ваць па куль пе ра ду ма лі, хоць 
па пла не ўжо па ві нен быў ста яць 
но вы гмах «Газп ра ма»... Зноў па-
мы лі лі ся, ах вя ра ваў шы сва ім дзе-
ля за меж най бу доў лі?

На рэ стаў ра цыю Нотр-Да ма 
ўжо са бра лі 1 міль ярд еў ра. Дзве 
сям'і біз не соў цаў вы ра шы лі ах вя-
ра ваць па 200 міль ё наў еў ра, яшчэ 
ад на — 100 міль ё наў. Ас тат нія не-
абы яка выя лю дзі так са ма вель мі 
хут ка ўклю чы лі ся ў збор срод каў 
на ад наў лен не стра ча най пры га-
жос ці са бо ра, хто коль кі мог. А ў 
што пе ра тво рац ца на шы слё зы аб 
стра ча ным? У кан крэт ную да па мо-
гу там, дзе яна па трэб на? Ці прос-
та ў за гі ну лыя нер во выя клет кі?.. 
Апош нія, між ін шым, дак лад на не 
ўзнаў ля юц ца.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Жыц цё вым дэ ві зам 

для Льва Са пе гі бы ло 

пе ра ка нан не: «Не толь кі 

я, але і жыц цё маё 

на ле жыць Ай чы не». 

Са праў ды, ён цал кам 

пры свя ціў Ай чы не 

ся бе і свой та лент 

дзяр жаў на га дзея ча. 

Са пе га прай шоў шлях 

ад ве лі ка кня жац ка га 

сак ра та ра пры Ста фа не 

Ба то рыі да канц ле ра, 

ві лен ска га ва я во ды, 

на рэш це вя лі ка га 

гет ма на лі тоў ска га.

На пле чы Льва Са пе гі 
ўскла да лі ся са мыя ад каз ныя 
мі сіі — ці гэ та ўсмі рэн не не-
па кор лі вых жы ха роў Ры гі і 
Ві цеб ска, цяж кія па соль ствы 
ў Маск ву, вы бран не рус кім ца-
ром ка ра ле ві ча Ула дзі сла ва, 
аба ро на Лі во ніі ад швед скіх 
вой скаў і шмат ін шых спраў, якія 
ён, уме лы ад мі ніст ра тар, раз важ-
лі вы па лі тык, да свед ча ны дып ла-
мат ажыц цяў ляў з ка рыс цю для 
сва ёй кра і ны. Але перш за ўсё імя 
Льва Са пе гі звя за на з Трэ цім Ста-
ту там Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-
га. Ра бо ту над гэ тым най леп шым 
на той час зво дам за ко наў у Еў ро-
пе Са пе га па чаў яшчэ ў ма ла до-
сці, ка лі слу жыў у ве лі ка кня жац-
кай кан цы ля рыі. Ма ла ды пі сар, 
юры дыч ныя ве ды яко га ўра зі лі 
Ба то рыя, зра біў ся не за мя ні мым 
па моч ні кам канц ле ра Яў ста фія 
Ва ло ві ча і пад канц ле ра Крыш то-
фа Ра дзі ві ла, якія пра ца ва лі над 
ства рэн нем вы шэй ша га апе ля-
цый на га су да — Тры бу на ла ВКЛ. 
Стаў шы пад канц ле рам, а пас ля і 
канц ле рам, Леў Са пе га ўзна чаль-
ваў сой ма вую ка мі сію па скла дан-
ні но ва га зво ду за ко наў ВКЛ. Ар-
ты ку лы Ста ту та аб мяр коў ва лі ся 
на па вя то вых сой мі ках і агуль на-
дзяр жаў ных з'ез дах. Та кім чы нам, 
Ста тут быў плё нам за ка на даў чай 
дум кі «шля хец ка га на ро да» ВКЛ. 
Агуль ную рэ дак цыю кан чат ко ва-
га ва ры ян та ра біў Леў Са пе га, і 
гэ тая пра ца вы ма га ла не толь кі 
руп лі вас ці, але доб рых ве даў і па-
лі тыч най так тоў нас ці. Ад ны ха це-
лі ад на го, дру гія — дру го га. «Усе 
ад на душ ныя ў тым, каб браць за 
прык лад най леп шае. Ін шы раз са-
мі не ве да юць, ча го хо чуць. Ка лі 
пы та ю ся, як хо чаш, каб гэ та бы ло, 
дык ад каз вае: «Сам не ве даю, як 
пе ра даць тое, што ду маю». Злы 
дух ця бе па браў бы, ка лі я аба вя-
за ны ра зу мець тваю фан та зію, ка-
лі ты сам не мо жаш яе вы ка заць! 
Ужо так мне ўсё на да ку чы ла, што 
сам не ве даю, ці вы тры маю», як 
свед чы лі су час ні кі, пад час скру хі 
пры знаў ся Са пе га. Не толь кі вы-
тры маў, але спра віў ся вы дат на з 
гэ тай ня лёг кай за да чай.

Са пе га вы сту піў пры хіль ні кам 
пра ва во га гра мад ства і кра і ны. 
У прад мо ве да Ста ту та ён пі саў: 
«А где опять пра во або ста тут го-
ру ма еть, там сам Бог всим вла-
диеть». На дум ку Са пе гі, кож ны 
ча ла век па ві нен вы зна чаць тыя 
пра ва выя нор мы, якія б пач ці ва 
ўзвыш алі яго і за сце ра га лі ад га-
неб ных учын каў. А для дзяр жа вы 
за ру кай яе роск ві ту і ве лі чы ёсць 
як раз пра ва вы лад. Ві да воч на, 
што гу ма ніс тыч ныя по гля ды Са-
пе гі паў плы ва лі на гу ман ны ха-
рак тар мно гіх ар ты ку лаў. Ча ла век 
на ват прос та га ста ну — «па спа-
лі ты» — гэ та «Божье ство ренье», 
што вы ма га ла і ад па вед най па ша-
ны да яго. Гэ так у асно ву за ко наў 
ВКЛ бы лі па кла дзе ны хрыс ці ян-
скія прын цы пы. Ста тут аб вя шчаў 
роў насць усіх пе рад за ко нам, усе 

па він ны су дзіц ца «тым од ным пра-
вом писаным».

У па лі тыч ным ас пек це Ста тут 
аб вя шчаў ВКЛ са ма стой най дзяр-
жа вай і ска соў ваў шэ раг па ста ноў 
Люб лін скай уніі, што аб мя жоў ва-
лі яе су ве рэ ні тэт. Як са праўд ны 
«мі лас нік Ай чы ны» Леў Са пе га 
з го на рам пі саў у прад мо ве да 
Ста ту та: «А если ко то ро му на-
ро ду в стыд прав своих не име-
ти, по го тов но нам, ко то рые не 
обчим яким язы ком, але своим 
влас ным пра ва списаные ма ем и 
каж до го ча су чо го нам по тре ба 
ку от по ру вся кое крыв ды, ведати 
мо жем». Сам факт на пі сан ня Ста-
ту та «влас ной» мо вай ро біць яго 
куль тур ным зда быт кам бе ла ру-
саў, іх вя лі кай кні гай, па за ко нах 
якой яны жы лі аж да ся рэ дзі ны 
ХІХ ста год дзя. Трэ ба ад зна чыць, 
што Ста тут на пра ця гу 200 га доў 
быў са мым дас ка на лым зво дам 
за ко наў у Еў ро пе і ад ным з са мых 
дэ ма кра тыч ных, які паў плы ваў на 
за ка на даў ства ін шых кра ін, у пры-
ват нас ці Рус ка га цар ства.

Вель мі знач ная ро ля Льва Са-
пе гі і ў за цвяр джэн ні Ста ту та ў 
1588 го дзе. Ён ра зам з мен скім 
каш та ля нам Янам Гля бо ві чам 
уме ла вы ка рыс та лі ба раць бу вы-
бра на га па ля ка мі ма нар хам Рэ чы 
Па спа лі тай Жы гі мон та Ва зы са 
сва ім кан ку рэн там аў стрый скім 
эрц гер ца гам Мак сі мі лі я нам Габс-
бур гам. За пад трым ку ў гэ тай ба-
раць бе і пры знан не літ ві на мі яго 
вя лі кім кня зем лі тоў скім Жы гі монт 
Ва за ў абы ход сой ма за цвер дзіў 
Ста тут. Са пе га і Гля бо віч атры-
ма лі бліс ку чую дып ла ма тыч ную 
пе ра мо гу. Сам жа Са пе га на свае 
срод кі і на дру ка ваў Ста тут у ві лен-
скай дру кар ні бра тоў Ма мо ні чаў 
(бы лых ма гі лёў скіх мя шчан).

Шмат якія ас пек ты дзей нас ці 
Льва Са пе гі пра цяг ва юць ува-
гу і ці ка васць да след чы каў, ды і 
прос та ама та раў ай чын най гіс то-
рыі. Не да кан ца вы свет ле на ро ля 
Льва Са пе гі ў па дзе ях «Смут на га 
ча су» Мас коў ска га цар ства пер-
шай па ло вы ХVІІ ста год дзя, яго 
су вя зі з Іл жэ дзміт ры я мі. Рус кі гіс-
то рык Сяр гей Са лаў ёў лі чыў Са-
пе гу ледзь не га лоў ным за ва да-
та рам сму ты, але сам Леў апраў-
даў ся пе рад гіс то ры яй, гнеў на 
асу дзіў шы на сой ме са праўд ных 
за чын шчы каў гэ тых па дзей. На-
ад ва рот з Мас коў скім цар ствам 
Са пе га ма рыў за клю чыць унію 
і ства рыць моц ную сла вян скую 
ка а лі цыю су праць пра тэ станц кай 
Шве цыі і му суль ман скіх Тур цыі і 
Кры ма. Яго пра ект уніі, якую ён 
пра па ноў ваў у 1600 го дзе ца ру 
Ба ры су Га ду но ву пад час па соль-
ства ў Маск ву за дэ ма кра тыч ны 
ха рак тар (сва бо да ве ра выз нан-
ня, ганд лю, вы бар насць ма нар ха 

і г. д.) не пры ня лі мас коў скія 
ба я ры. Маг чы ма, та му Са-
пе га праз свай го стаў ле ні ка 
ў Маск ве Аляк санд ра Ган-
сеў ска га, які вер ха во дзіў 
ба яр скай ду май, спры яў вы-
бран ню ў 1610 го дзе ца ром 
ка ра ле ві ча Ула дзі сла ва Ва зы 
ў над зеі, што ён ажыц ця віць 
унію па між Рэч чу Па спа лі тай 
і Рус кім цар ствам. Але па дзеі 
раз гар ну лі ся іна чай, чым та го 
ха цеў Са пе га. Ула дзі слаў так 
і не вян чаў шы ся на цар ства, 
быў зверг ну ты. Што ж, не ўсё 
ўда ец ца зра біць, на ват вя лі-
кім, і не ўсе зроб ле нае з цяж-
кі мі на ма ган ня мі пры но сіць 
жа да ны плён. Але вя лі кія не 
за цык лі ва юц ца на ня ўда чах 
і на крыўд ных па ра жэн нях. 
Ча сам сам факт іх дзей нас ці 
мае ста ноў чы ха рак тар і да-
па ма гае вы пра віць цяж кае 

ста но ві шча. Так бы ло ў 1617 го-
дзе, ка лі Шве цыя па ча ла вай ну 
су праць Рэ чы Па спа лі тай за Лі-
во нію, Жы гі монт Ва за пе ра даў 
Льву Са пе гу гет ман скую бу ла ву. 
Са пе га ра зу меў, што не з-за та-
лен ту пал ка вод ца ён пры зна ча ны 
вя лі кім гет ма нам, а з-за «не злі-
чо ных скар баў», за якія ён мог 
тры маць вой ска і, не су мнен на, 
за вя лі кую па ша ну і па лі тыч ны 
ўплыў у дзяр жа ве. Ён браў на ся-
бе ця жар аба ро ны, як свя шчэн ны 
аба вя зак пе рад Ай чы най. «Ка лі 
ма ім сла бым сі лам да ру ча на на-
хі ле ную Рэ чы Па спа лі тай сця ну 
пад пі раць і не асця рож на ўчы не-
ны па жар га сіць трэ ба, дык га дам 
і зда роўю дзе ля Ай чы ны не дам 
ад па чын ку». Хоць не шмат лі кае 
вой ска, да рэ чы пе ра важ на на-
ня тае за гро шы Са пе гі, і не пра-
гна ла шве даў з Лі во ніі, але ўсё ж 
не пус ці ла за ва ёў ні каў у ВКЛ і 
вы зва лі ла Кур лян дыю.

Ма ю чы «не злі чо ныя скар бы», 
якія Са пе га, як да во лі прак тыч ны 
ча ла век са браў за жыц цё, ка рыс-
та ю чы ся сва ім вы со кім ста но ві-
шчам, ён шмат тра ціў ся на даб-
ра чын насць. Кі ра ваў ся ла цін скім 
вы ра зам: «Мар на жы ве той, хто 
ні ко му не да па ма гае», на пі са ным 
на яго экс ліб ры се. Ураж вае коль-
касць па бу да ва ных Львом Са пе-
гам хрыс ці ян скіх хра маў, толь кі 
кас цё лаў аж 24(!) у Віль ні (Свя-
то га Мі ха і ла, дзе ён і па ха ва ны), 
Брэс це, Бя лы ні чах, Бя ро зе, Га-
род ні, Ор шы (комп лекс езу іц ка га 
кляш та ра ня даў на ад ноў ле ны), 
Ру жа нах (Свя той Трой цы за ха ваў-
ся), Са пе жы не і ін шых, а так са ма 
ўні яц кіх і пра ва слаў ных цэрк ваў. 
Пры іх ад кры ваў школ кі, шпі та лі 
і пры тул кі. Так што Леў Са пе га 
па кі нуў свой след не толь кі ў гіс-
та рыч ных па дзе ях, але і ў пом ні-
ках дой лід ства, і ў сва іх год ных 
спра вах.

Вар та за вяр шыць жыц ця піс 
Льва Са пе гі сло ва мі аў та ра «Гіс-
то рыі Літ вы» Аль бер та Ві ю ка 
Ка я ло ві ча, ад ра са ва ныя яго сы-
ну Ка зі мі ру Ля во ну: «Як мне не 
га ва рыць пра твай го баць ку, які 
за слу жыў над звы чай ную сла ву? 
Ра шэн нем муд ра га ка ра ля Ста-
фа на, ён, вя до ма, быў вы бра ны з 
та ко га мност ва і пры зна ча ны на 
па ста ян ную ка ра леў скую служ-
бу, не па раў ноў ва ю чы з вер ным 
Аха там. Па смер ці ка ра ля ён па-
ма лу ўзды маў ся да вы шэй шых 
дзяр жаў ных па сад і на пры кан цы 
во ляй усёй дзяр жа вы быў аб' яў-
ле ны гет ма нам ВКЛ пас ля вя лі ка-
га Сцы пі ё на Літ вы Хад ке ві ча. Ён, 
атры маў шы гэ тую спар тан скую 
па са ду, так ся бе па во дзіў, што 
мож на бы ло па ве рыць, што ў ім 
уваск рос Хад ке віч».

Ві таўт ЧА РОП КА.

У мі ну лую се ра ду ў вёс цы Рам ні Га ра доц ка га ра ё на зга рэў драў ля ны кас цёл 
Свя тых апост алаў Пят ра і Паў ла.


