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Цвярдзейшы за дыямент

Шмат гадоў Экзархат Беларускай Праваслаў-
най Царквы разглядаў пытанне аб кананiзацыi 
архімандрыта Лявонцiя Віленскага (Карповіча). 
Нарэшце 15 снежня 2009 года на пасяджэнні Сі-
нода БПЦ было прынята рашэнне далучыць да 
ліку беларускіх святых гэтага спаведніка, шчы-
рага абаронцу бацькоўскай веры, прапаведніка 
любві і канфесіянальнага міру, праваслаўнага 
асветніка і багаслова. Кананізацыю выраша-
на правесці 24 верасня (13 верасня па старым 
стылі) бягучага года ў дзень скону рупліўца.

Любоў ЛяўШуН, 
кандыдат  
філалагічных навук

...Твердшїй, неж 
дїаментовый, на камени 
веры моцно утверженый 
фїлар сей... душегубныи 
пекелного моря навално-
сти мученическою душею 
непоколебимо зносячи, 
сердцем исповедничим 
стале отражал...

Мялецій Сматрыцкі.  
«Казанье на погреб...  
Леонтия Карповича»

Ч алавек-легенда, постаць неардынар-
ная, загадкавая i прыцягальная, архі-

мандрыт Лявонцій Карповіч належыць да 
тых нямногiх, каго звычайна называюць 
светачамi краiны, нацыi, эпохi, але... З ця- 
гам часу страцiлiся амаль усе згадкi аб гэ-
тай выдатнай асобе, так што нават i iмя 
рупліўца забылася i нiчога не гаворыць 
сучаснаму беларусу. Па крупінках збiра- 
лася тое нямногае, што засталося нам ад 
гэтага дзiўнага лёсу, ад гэтага яркага ха-
рактару, што, здаецца, дапамагае зазiрнуць 
у таямнiцу загадкавай беларускай нату-
ры.

Лявонцiй Карповiч* (свецкае iмя Лон-
гiн, але сустракаюцца напісанні Логвiн, 
Логін) – пiнчанiн, паходжаннем шляхцiц. 
Яго продкі служылі пінскім князям Ярас-
лавічам. Сярод Карповічаў знаходзiм воi-
наў не толькi ратных, але i духоўных. «На-
роджаны высакародна ад дабрачэсных i 
пабожных бацькоў. Сын святара», – пiша 
пра яго Мялецiй Сматрыцкi ў пахаваль-
ным казаннi. Бацькам будучага спаведнiка 
быў Фёдар Мiхайлавiч Карповiч, спачатку 
святар Пiнскай замкавай (гэта значыць, 
падпарадкаванай непасрэдна каралеўскаму 
ўраду) Дзiмiтраўскай царквы, потым – яе 
пратапоп (дарэчы, пераемнiк на гэтым 
месцы Кiрылы Цярлецкага, аднаго з іні-
цыятараў Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 
года).

Малодшы з сыноў святара Фёдара, 
Лонгiн Карповiч, нарадзіўся ў 1579 альбо  

1580 годзе**. Пра дзiцячыя і юнацкiя гады 
Лонгiна вядома толькі тое, што быў ён ад на-
раджэння слабы здароўем, ды яшчэ – што, 
відаць, падлеткам трапіў у Вільню. Перша-
пачатковую адукацыю Лонгін атрымаў, хут-
чэй за ўсё, у школе Пінскага Лешчынскага 
манастыра. Потым вучыўся ў Віленскай 
брацкай школе пры праваслаўным Свята-
Троіцкім (з 1597 года – Свята-Духавым) 
брацтве, дзе набыў выдатную для свайго ча-
су адукацыю: глыбока ведаў царкоўную даг-
матыку і кананічнае права, свабодна ары- 
ентаваўся ў Святым Пісьме і Паданні, быў  
знаёмы з граматыкай, дыялектыкай, логі-
кай, рыторыкай, а таксама са шмат якімі 
творамі антычных класікаў, разбіраўся ў 
пасхаліі і царкоўных спевах, добра ведаў грэ-
часкую, лацінскую, царкоўнаславянскую, 
польскую мовы, а таксама і родную – так 
званую «рускую», ці «простую мову» (стара-
беларускую), на якой прапаведаваў і пісаў. 
Захарый Капысценскi ў сваёй «Палiнодыi» 
(1621) адзначае: «...Блажэнны Лявонцiй Кар- 
повiч, архiмандрыт вiленскi, муж богадух-
навенны, у мове грэчаскай ды лацiне быў 
вельмi дасведчаны». Настаўнікамі Лонгіна 
ў Вільні былі знакамітыя Кірыл Лукарыс, 
Юрый Рагацінец і Стафан Зізаній.

** Разыходжанне ў датах адлюстроўвае розніцу ў  
храналагічных стылях: няма дакладных даных, каб упэўне- 
на сцвярджаць, якім менавіта стылем летазлічэння карыс-
таліся ў побыце праваслаўныя ВКЛ у тыя часы: візантый-
скім вераснёўскім, калі навагоддзем лічылася 1 (альбо ра- 
дзей – 16) верасня, ці заходнееўрапейскім студзеньскім, у  
якім год пачынаўся з 1 студзеня. Таму даты жыцця архіман-
дрыта Лявонція, які і нарадзіўся, і спачыў восенню, няпэў-
ныя: у вераснёўскай храналогіі – 1580–1620 гады; у студзень-
скай – 1579–1619. Каб не абцяжарваць аповед, мы будзем 
карыстацца заходнееўрапейскім календаром.

  * У старадруках, дзе згадваецца гэта прозвішча, націск 
стаіць, як правіла, на першым складзе, але мы будзем 
прытрымлівацца звычнай акцэнтуацыі.
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ЛЯЎШУН Любоў Віктараўна. 
Нарадзілася ў Віцебску. У 1988 годзе скончыла Белдзяржуніверсі- 
тэт імя У.І. Леніна, у 1991 годзе – аспірантуру па спецыяльнасці «тэо-
рыя літаратуры» пры Інстытуце сусветнай літаратуры імя А.М. Горка- 
га (Масква).
С 1992 года працуе ў Інстытуце літаратуры імя Я. Купалы АН Бела- 
русі, цяпер – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовы і літара-
туры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. 
Кандыдат філалагічных навук (1992). 
Аўтар шэрага прац па тэорыі і гісторыі ўсходнеславянскай сярэдне-
вяковай кніжнасці і гісторыі культуры беларускіх зямель, у тым ліку 
навучальнага дапаможніка і чатырох манаграфічных даследаванняў. 
Сфера навуковых інтарэсаў: усходнеславянская медыявістыка. 

п р а  а ў т а р а

Адразу ж па дасягненні паўналецця 
Лонгiн актыўна ўключаецца ў грамадскую 
дзейнасць: выконвае на карысць брацтва 
розныя прадстаўнічыя абавязкі, выбіраецца 
«шпітальным дазорцам» і «вытрыкушам 
(уладкавальнікам) царкоўным»; праз малы 
час узначальвае таксама і брацкую друкар-
ню, робіцца цяпер яе «галоўным друкаром» 
і «карэктарам»; з гэтым ён сумяшчае вы-
кладанне ў брацкай школе, а магчыма, і 
кіраўніцтва ёю, замяніўшы на гэтых пасадах 
высланага з Вільні (у кастрычніку 1599 года) 
Стафана Зізанія, які ў снежні 1600 загінуў. 

У 1596–1597 гадах брацтва, адчуваючы, 
што небяспечна знаходзіцца пры Свята-
Троіцкім саборы, будуе ўласную Свята-
Духаву царкву, якая насуперак забароне 
Жыгімонта III узводзiцца на прыват-
ных землях князёў Валовiчаў. Лонгiн, як 
«царкоўны вытрыкуш», узначальвае бу- 
доўлю. Пры царкве адразу ж пачынае скла-
дацца манастыр, дзе знаходзiлi прытулак 
манахi i манахінi, выгнаныя з гвалтоўна 
перададзеных уніятам манастыроў. Улад-
каваннем яго пры брацкай царкве займаец-
ца таксама Лонгін Карповіч.

У студзенi 1609 года Карповiч едзе ад-
ным з паслоў ад Вiленскага праваслаўнага 
брацтва на Варшаўскi сейм, аб чым зна-
ходзім звесткі ў акружным пасланні Не-
стара Казменiча, падляшскага пратапопа i 
патрыяршага экзарха Кiеўскай мiтраполii. 
У гэтым лісце, звяртаючыся да святароў 
абодвух пінскiх сабораў i навакольных вё-
сак, Нестар Казменiч ставiць iм у прыклад 
руплiвасць да праваслаўнай веры з боку 
вiленскага духавенства i грамадзян, сярод 
якiх называецца «пан Логiн Карповiч».

У цяжкі для праваслаўных Вялікага кня-
ства 1609 год у жыцці Лонгіна Карповіча ад- 
бываюцца падзеі, якія крута перамянілі яго  
далейшы лёс. Неўзабаве пасля паездкi ў 
Варшаву Лонгiн Карповiч прымае манаскi 
пострыг з iмем Лявонцiй; праз зусім нядоўгі 
час ён рукапакладзены ў іераманахі i амаль 
адразу прымае сан архімандрыта брацка-
га манастыра, дзе пачынае ўводзіць кіна-
віяльны (агульнага жыцця) уклад па чыну  
Васіля Вялікага – проціпастаўляючы ўзна- 
чалены ім праваслаўны манастыр уніяцкім 
базыльянскім (гл. складзены пазней архі-
мандрытам Лявонціем «Кінавіён», 1618).

Такая вонкавая паспяховасць выклiкана 
складанымi абставiнамi: з кастрычнiка 1609 
года ўсім віленскім праваслаўным святарам 
забаронена было адпраўляць богаслужэнні; 
з сакавiка таго ж года Свята-Троiцкi мана-
стыр належыць унiятам; ва ўсёй Вiльні, у 
адпаведнасці з каралеўскім і мітрапаліцкім 
загадам, дзейнiчае толькi адна праваслаўная 
царква – Свята-Духава брацкая (бо стаiць на  
прыватнай шляхецкай зямлі), якая, аднак,  
не мае святароў, бо яны «забаронены» мітра- 
палітам і высланы каралём. У гэтай сітуа- 
цыі тое, што на першы погляд можа па-
дацца галавакружнай царкоўна-адміністра-
цыйнай кар’ерай не дасягнуўшага нават 
трыццацiгоддзя Карповiча, было на самай 
справе праявай грамадзянскай мужнасцi i 
духоўнай сталасці. Прыняўшы ў гэты час 
сан праваслаўнага святара і архімандрыта, 
Лявонцiй фактычна «выклiкаў агонь на ся-
бе», стаўшы жывой мiшэнню для нападкаў 
як з боку iерархii, што саступiла ў унiю, 
так i з боку дзяржаўных устаноў, якія ўсімі 
спосабамі спрыялі ажыццяўленню унiі, а  
таксама – езуiтаў, якiя актыўна дапамагалi  
польскаму каралю ў справе рэлiгiйнага  
«аб’яднання» – «уніфікацыі» яго падданых.

Аднак, зрабiўшыся манахам, святаром 
i архiмандрытам, Лявонцiй не перастае 
працаваць у друкарні, пачаўшы традыцыю 
сумяшчэння архiмандрыцкага служэння i 
пасады «галоўнага друкара» брацтва. Так 
сталася пры iм, так будзе доўгi час i пасля 
яго. 

У красавіку 1610 года за выданне анты- 
ўнiяцкага твора Максіма (у манастве Мяле- 
ція) Сматрыцкага «Фрынас» («θρήνος») Жы- 
гімонт III загадвае надрукаванае спалiць, 
друкарню ў брацтва адабраць, а друкароў  
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ды наборшчыкаў, а таксама «галоўнага ка-
рэктара Логвiна Карповiча, асаблiва, калi ён 
не шляхцiц», затрымаць на ратушы цi ў якой 
іншай турме да асобнага распараджэння. 
Але калі гэты загад аддаваўся, архімандрыт 
Лявонцiй ужо быў арыштаваны (вiдаць, 
гарадскiмi ўладамi ці службамі ўніяцкага 
мітрапаліта Іпація Пацея). У самую Вялiкую 
Суботу 1610 года ў брацкай друкарні адбыўся 
вобыск, пры якiм схапiлi «галоўнага друка-
ра брацкага, слугу i пiсара Лонгiна Карповiча 
(...) i засадзiлi ў смуродную турму». Спрабу-
ючы вызваліць свайго 
архімандрыта, брацтва 
падало скаргу ў Трыбу-
нал – вышэйшую апе-
ляцыйную ўстанову 
дзяржавы, дзе гэтая 
скарга праляжала ка-
ля года, а ў 1611 годзе 
Трыбунал нарэшце вы-
рашыў перадаць справу 
Карповіча «на рассудак 
сеймавы», што можа 
разглядацца як простае 
марнаванне часу, бо, як 
вядома, рашэннi Трыбунала паміж сеймамі 
мелi значэнне сеймавых пастаноў... Не зва-
жаючы на тое, што Пiнскi павет пацвердзiў 
шляхецкае паходжанне i добрасумленнасць 
Карповiча, таго не вызвалілі, а, паводле слоў 
Мялеція Сматрыцкага, закаванага ў кайда-
ны, доўга «шарпалі ад суда да суда, з тур-
мы да турмы» і катавалі. Так пачаўся для 
рупліўца «двухгадовага вязення падземны 
цямнiчны змрок». 

Адзначу, у земляную яму быў кінуты па- 
томны шляхціц – справа нечуванай дзёрз-
касці для прававой свядомасці «шляхецкай 
рэспублікі». 

Арышт Свята-Духава архімандрыта су-
паў з вельмі моцным пажарам, які 1 ліпеня 
1610 года знішчыў, як даводзяць сведкі, па-
лову Вільні, не крануўшы, аднак, брацкіх  
будынкаў. Цікава, што згарэлі 11 цэркваў,  
якія Пацей адабраў у праваслаўных і перадаў 
уніятам некалькі месяцаў таму. Свядомасць 
сучаснага чалавека, выхаванага ва ўмовах 
свецкай культуры, натуральна, успрымае 
гэтую падзею не больш як выпадковасць, 
але для веруючых віленцаў у сітуацыі вос-
трага канфесіянальнага процістаяння гэты 
пажар быў літаральна знакавым.

У час зняволення, як сведчыць Мялецiй 
Сматрыцкi (мяркую, са слоў самога Лявон-
ція Карповіча), «даводзілася святому гэта-
му мужу зносiць д’ябальскiя спакусы (...)  
нячысты рознымi спосабамi падманы ўся-
лякiя рабiў: то абяцаў найхутчэйшае з цям- 
нiцы вызваленне ў тым выпадку, калi, 
укленчыўшыся, паклонiцца яму; то пужаў 
хуткiмi лютымi пакутамi ды надзвычайнай 
смерцю (...). Вадзiлi яго да цара i вяльможаў 
дзеля праўды Евангельскай i спавядаў яе  
нязменна. Быў асмяяны дзеля веры права-
слаўнай, абылганы, зганьбаваны», яму, 
«жорстка ды люта што нi дзень мардавана-
му цямнiчнаму вязню (...) даводзiлася памi-
раць маруднай смерцю» за тое, што па яго 
благаславенні адбылося выданне «Фрына-
са», якое, паводле слоў аўтара гэтага твора, 
«не ўмясцiлася ў межах панстваў нашых, 
але ў iншыя краiны ды сумежныя з намi 
каралеўствы трапiла, i там дабрачыннасць 
кафалiцкага праваслаўнага нашага вера-
вызнання чыстым паказала».

Невядома, якiм чынам удалося архіман- 
дрыту Лявонцiю Карповічу выйсцi жывым 
з «каменнага мяшка». Сматрыцкi сцвяр- 
джае, што ён «не выракся праўды Евангель- 
скай». Магчыма, адыгралi сваю ролю ха-
дайнiцтвы буйных магнатаў, што заставалi-
ся верныя праваслаўю (Валовiчаў, Карэц- 
кiх, Агiнскiх, Сапегаў i iншых), – братчыкаў 
Свята-Духавага брацтва, з якiмi ўраду няз-
ручна было сварыцца з-за паўжывога ад ка-
таванняў вязня ды яшчэ ва ўмовах ускладне-
най знешнепалiтычнай сiтуацыi (паражэнне 
ў вайне з Масковіяй). Так цi iнакш, але пасля 
двухгадовых пакут у вязніцах архімандрыт 
Лявонцiй Карповіч быў вызвалены. Вы- 
жыў ён цудам, а сляды ад кайданоў засталiся  
на целе рупліўца назаўсёды.

Трохі паправiўшыся пасля турмы, архі-
мандрыт Лявонцiй Карповіч працягвае слу-
жыць брацтву i «рэлiгii грэчаскай». Недзе 
ўлетку 1613 года ён абіраецца адным са ста-
рэйшын брацтва. Тады ж (паводле іншых  
меркаванняў, у 1616 годзе) віленскі архі-
мандрыт абраны і намінатам*** епіскапа 
Уладзімірскага і Берасцейскага****.

*** Намінат – названы, але не хіратанісаны епіскап. 

**** На думку аўтара артыкула, менавіта ў 1613-м – у год 
смерці Іпація Пацея, які некананічна ўзначальваў мітрапо-
лію ВКЛ і адначасова кіраваў Уладзіміра-Берасцейскай 
епархіяй. 

Свята-Духава 
царква ў Вільнюсе. 

Сучасны выгляд
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Як і раней, ён кіруе дзейнасцю цяпер 
ужо дзвюх брацкіх друкарняў (у Вільні і 
ў Еўі), рэдагуе прынятае да выдання, пе-
ракладае творы святых айцоў, вызначае 
найбольш неабходнае для друку. Пад рэ-
дакцыяй архімандрыта Лявонція ў гэты час 
выходзяць перш за ўсё выданні, патрэб-
ныя для нармальнага літургічнага жыцця 
Царквы: Часаслоў (Еўе, 1612), Анфалагіён, 
ці выбраныя малітвы (Еўе, 1613), Малітвы 
паўсядзённыя (Еўе, 1615), Евангелле вучы-
цельнае (Еўе, 1616), Малітоўнік (Вільня, 
1617), Служэбнік (Вільня, 1617), Кінавіён 
(Еўе, 1618), Трэбнік (Вільня, 1618), Трэбнік 
з артыкуламі для манахаў (Вільня, 1618), 
пераклад тлумачэння на «Отча наш» Іаана 
Златавуста (Вільня, 1620). Для патрэб брац- 
кай школы ў той самы час выдаюцца Бук-
вар славянскай мовы (Еўе, 1618), Граматы-
ка славянская, складзеная Мялеціем Смат-
рыцкім (Еўе, 1619).

Верагодна, у гэты ж час архімандрыт 
Лявонцій Карповіч стаў рэктарам брацкай 
школы; пад яго кіраўніцтвам у 1613–1617 
гадах для школы будуецца новы мураваны 
дом, а працэс навучання ў ёй рэфармуецца 
на класічны ўзор двуступеннай адукацыі 
«трывіума» і «квадрывіума».

Па-ранейшаму i нават горш даводзiцца 
цярпець Свята-Духавым братчыкам і мана-
хам розныя кпiны з боку насельнікаў Свята-
Троiцкага унiяцкага манастыра. Карыста-
ючыся тым, што Свята-Духаў манастыр 
знаходзiцца на процілеглым баку вуліцы, 
браты-ўніяты ледзь не кожныя дзень i ноч 
кiдаюць у праваслаўных каменне, пуска-
юць стрэлы нават па вокнах школы, дзе 
займаюцца дзеці і падлеткі. У час аднаго 
з такiх нападаў у 1614 годзе пінскі ўніяцкі 
епіскап Паісій Анікеевіч і Іасафат Кунцэвіч, 
якія жылі тады ў Свята-Троіцкім манасты-
ры, ледзь не забілі Лявонцiя Карповіча: 
архімандрыт быў моцна паранены ў гала-
ву кавалкам цагліны. Трохі ачуняўшы ад 
ранення, архімандрыт Лявонцій, дзякуючы 
Богу за гэтую, як ён даводзіць, «магчымасць 
адпачыць», працягвае сваю дзейнасць: во-
сенню 1615 года, яшчэ хворы, ён рыхтуе да 
друку нядаўна прамоўленыя ім пропаведзі 
«На Праабражэнне Госпада» і «На Успенне 
Прасвятой Багародзіцы»…

Менавiта пры архімандрыце Лявонцii, 
які фактычна апынуўся на чале ўсяго 

праваслаўнага брацкага руху на беларускіх 
землях, Вiленскi Свята-Духаў брацкі мана-
стыр узначальвае ўсе праваслаўныя мана-
стыры на беларускіх землях i робіцца цэн-
трам супраціўлення уніі. Пад яго кiраўніцтва 
і абарону пераходзяць ужо iснуючыя мана-
стыры (напрыклад, Мінскі Пятра і Паўла) i 
пад яго эгiдай, не зважаючы на каралеўскую 
забарону, на брацкiх (прыватных) землях 
будуюцца і ўключаюцца ў асветніцкую дзей-
насць на карысць захавання бацькоўскай 
веры новыя цэрквы і манастыры, заснава-
ныя, па словах Сматрыцкага, «за ласкаю Бо-
жаю і па яго (архімандрыта Лявонція Кар- 
повіча.– Л.Л.) загадзе па розных месцах і 
гарадах (...) за вельмі кароткі час яго жыцця 
і дазору».

Пры гэтым архімандрыт Лявонцій дбай-
на выконвае i свае абавязкi манаха, брацка-
га святара і прапаведніка. Як сведчыць Iсая 
Трафiмовiч, iераманах Свята-Духава мана-
стыра і пастрыжанік «авы Лявонція», «меў 
гэты ава звычай кожны дзень праводзiць  
Бажэственую службу». «Як чула, як дбала, 
вусна i пiсьмова, выконваў ён настаўнiцкi  
свой абавязак, – сцвярджае Мялецій Смат-
рыцкі, – вядома не толькi праваслаўным яго 
слухачам, але нават i iншаверцам (...) Узносiў 
ён голас свой, як трубу (...) прапаведаваў 
Слова, намагаўся ўсечасова, страфаваў 
(дакараў. – Л.Л.), грамiў, прасiў са ўсялякiм 
цярпеннем i навукай (...) выводзiў з народаў 
адступных, з земляў ерэтыцкiх ды халуг 
(нетраў. – Л.Л.) схiзматыцкiх, прыводзiў 
жа да ўласцiвай iм зямлi, да Адзiнай Святой 
Саборнай i Апостальскай Царквы». Гэты, па 
словах Сматрыцкага, «прыкладны муж (...) 
не адным толькi манахам прыкладам быў, 
але i кожнаму пабожнаму хрысціяніну як 
вышэйшага, так i нiжэйшага стану».

Шмат сiл аддае архімандрыт Лявон-
цiй упарадкаванню манаскага жыцця пры  
Свята-Духавай брацкай царкве. «Архiманд-
рыцкае служэнне (...) богабойна, дбала ды 
ўважлiва вяршыў (...) бо быў муж духоў- 
ны, прыкладны, вучыцельны, цнатлiвы, 
браталюбны, спагадлiвы», – сведчыць пра 
яго Сматрыцкi. 

Нястомным i самаадданым служэн-
нем архімандрыт Лявонцiй Карповіч, па 
сведчанні сучаснiкаў, «заняпалую з-за 
праклятага адступнiцтва (у унію. – Л.Л.) 
Царквы нашай Рускай святыню ўдала змог 

«Граматыка  
славянская»
Мялеція  
Сматрыцкага.  
Еўе, 1619 год
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узняць». А ў «Ляманце» на смерць Лявонція 
Карповіча ўдакладняецца: гэты руплівец 
навучыў праваслаўных вернікаў

 «…постити, 
Дни святыи, праздники честно обходити, 
На всеночных молитвах тръвати нетескливе, 
Хутне ходить до церкви, жити святобливе. 
Грехов споведатися, таемниц Христовых 
Заживати начастей справил был готовых, – 
Што у наших пред леты было неподобно, 
На то душу и сердце отдал всех способно»…

Віленскі архімандрыт быў натхняльнікам  
і сімвалам таго моцнага рэлігійнага ўздыму 
на пачатку XVII стагоддзя, мэтай якога бы-
ло адстаяць гістарычную этнакультурную, 
у тым ліку і канфесіянальную, тоеснасць 
насельніцтва беларускіх зямель. Але ў час 
грамадзянскай, па сутнасці, вайны, якая 
была справакавана прыняццем Брэсцкай 
уніі 1596 года, архімандрыт Лявонцій, «уз-
носячы голас свой, як трубу» над чалаве-
чым вар’яцтвам, прапаведаваў вечныя 
хрысціянскія каштоўнасці, вучыў пра вы-
ратаванне душы, пераконваў ставіцца да 
ворагаў з любоўю і цярплівасцю. Ён не толькі 
сам як прапаведнік «строфовал и громил» 
словам сваіх казанняў, але і ўсіх сапраўдных 
сыноў Царквы заклікаў адстойваць веру 
бацькоў – Праваслаўе, аднак не ў крыва-
вай бойцы, а словам праўды Евангельскай, 
спаведніцкай і пакутніцкай крывёю. Таму 
шанавалі архімандрыта Лявонцiя не толькі 
праваслаўныя, але i «iншаверцы, адшча-
пенцы i адступнiкi, якія чулі яго навучан-
не Евангельскай праўдзе, што ўздзейнічала 
падобна да двухбаковавострага мяча, які 
рассякае сэрца і ўсе думкі аж да раздзя-
лення душы і духу і паражае да глыбіні 
існасці і мозга касцей» (пар.: Яўр.4:12), – 
засведчвае ў казанні на пахаванне Мялецiй 
Сматрыцкі. Гэтыя палымяныя пропаведзi 
не захаваліся да нашага часу, акрамя дзвюх 
з iх, што ў 1615 годзе былi надрукаваны ў 
брацкай друкарнi, ды яшчэ адной невялiкай 
(кімсьці ў свой час запісанай на слых) –  
«У нядзелю перад Нараджэннем Хрысто-
вым навука», якая захавалася ў рукапісе 
Кіева-Сафійскага збору. І гэта не дзіўна, бо 
вядома, што езуiты куплялі спісы і выданні 
пропаведзяў Карповіча лiтаральна па вазе 
золата i потым палiлi іх. Цудам засталося 
некалькі паасобнікаў «Казанье двое».

У гэтых двух друкаваных казаннях нiбы 
сканцэнтраваны ўвесь духоўны вопыт ар- 
хімандрыта Лявонцiя Карповіча, пацвер-
джаны асабiстым жыццём, пакутамi i 
крывёю. Прасякнутыя сапраўднай хрыс-
цiянскай любоўю i да сяброў, i да ворагаў, 
словы рупліўца не страцiлi сваёй значнасцi 
i дзейснасцi па сённяшнi дзень. Вучэнне 
архімандрыта Лявонцiя Карповіча аб пра-
абражэнні чалавечай душы, маляўніча i 
грунтоўна выкладзенае ў гэтых казаннях, 
з’яўляецца хiба не першай у межах усход-
неславянскага праваслаўнага веравыз-
нання спробай асэнсаваць i вырашыць 
менавiта праблему асабiстага выратавання-
абожання. А Багародзiчнае вучэнне, трапна 
пададзенае ў «Казаннi на Успенне Прас-
вятой Багародзiцы», адзіны, здаецца, для 
ўсходнеславянскага багаслоўя тых часоў 
такога кшталту вопыт упарадкаванага вы-
кладу праваслаўнай марыялогii. 

Сярод нешматлікіх лістоў архімандрыта 
Лявонція, якія зберагліся да нашага часу, 
асабліва вылучаецца яго пранiкнёнае пас-
ланне на Афон. У iм віленскі архімандрыт 
пераканаўча просiць афонскага схімніка 
Кірыла (былога манаха Свята-Духава ма-
настыра) тэрмінова вярнуцца на радзіму 
для падтрымкi Праваслаўнай Царквы: «Вя- 
дома ж, хто мацi сваёй не любiць, – каго 
ж такi любiць зможа? – пытаецца ў свя-
тагорца архімандрыт Лявонцій Карпо- 
віч. – Дык паспяшайся зараз служыць бед-
най Мацi тваёй (Праваслаўнай Царкве. –  
Л.Л.), не пакiнь Яе ў час, калi клiча i са 
слязамi просiць цябе, сына свайго i пры-
сягнуўшага Ёй воiна прыйсцi на Яе пара-
тунак!» Пры гэтым архімандрыт Лявонцій 
рашуча абвяргае аднабокае і літаральнае 
разуменне Кірылам «маўчальніцтва»: «Не-
своечасовае ж маўчанне, – заўважае вілен- 
скі архімандрыт, – ёсць прычынай шматлі-
кага зла ў грамадскім жыцці (…) яно ёсць 
добраахвотнае забойства, якое забівае ду- 
шу такога «маўчальніка»…

У 1620 годзе манахі Свята-Духава ма-
настыра пад кіраўніцтвам ужо смяротна 
хворага трыццацідзевяцігадовага «авы 
Лявонція» рыхтуюць да выдання «Верта-
град душэўны» – пераклад з грэчаскай 
мовы зборнiка малiтваў i багаслоўскiх тво- 
раў, укладзенага ў XIV стагоддзі мана-
хам Фікарыем Святагорцам «з догматаў 

«Вертаград 
душэўны».  

Вільня, 1620 год
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Дыянісія Арыяпагіта». У прадмовах да 
«Вертаграда» – iх дзве – архімандрыт 
Лявонцiй Карповіч, пакутуючы, па яго 
словах, «душэўнаю i цялеснаю хваро-
баю», прызнаецца чытачам: «Спадзяюся 
на Госпада ў тым, што ваша небапарная 
малiтва дапаможа цi мне нягоднаму, калi 
падоўжыць Госпад непатрэбнае маё жыц- 
цё, дарабiць тое, што было задумана па Лас-
цы Яго, цi iншага каго на гэтую душака-
рысную працу зробiць здольным (...) пасля 
зыходу акаяннай маёй душы са (...) шмат-
пакутнага (...) грэшнага майго цела...» 

І ці не па малітве паміраючага рупліў-
ца праз сем гадоў пасля яго скону ў Свята-
Духавым манастыры прыме пострыг той, 
хто прадоўжыць справу архімандрыта 
Лявонція – Афанасій Філіповіч...

Нават на смяротным ложку архімандры-
та не пакiдалі думкi пра далейшы лёс уста-
ляванага iм манастыра і Праваслаўнай 
Царквы ўвогуле. Адчуваючы блiзкі скон, 
архімандрыт Лявонцій молiць працягнуць 
яго зямныя пакуты, каб завяршыць распа-
чатае: «Прасiце, брація, Бога, каб дараваў 
яшчэ мяне Царкве…» і апошнi раз настаўляе 
сваіх духоўных дзяцей – нагадвае словы 
апостала аб існым жыццi, але мiжвольна 
прарочыць пра самога сябе: «Цi ж будзе 
цела нашага дом сапсаваны, калi маем бу-
даванне ад Бога – дом нерукатворны, вечны 
на нябёсах» (пар.: 2 Кар. 5:1)! 

Калі ў 1620 годзе ВКЛ наведаў Іеруса-
лімскі патрыярх Феафан, які згадзіўся па-
свяціць для праваслаўных мітрапаліта і 
чатырох епіскапаў, архімандрыт Лявонцій 
з-за хваробы ўжо не змог паехаць у Кіеў пад 
патрыяршую хіратонію: 13 верасня (24 ве-
расня па новым стылі) 1620 года вiленскі 
Свята-Духаў архімандрыт спачыў, трохi не 
дажыўшы да сарака гадоў... 

Вядома, што нятленныя астанкі архі-
мандрыта Лявонція Карповіча некаторы 
час знаходзiлiся ў Свята-Духавай царкве, 
а самога яго ў першыя дзесяцігоддзі пас-
ля скону шанавалі як святога спаведніка. 
Аб гэтым даведваемся, у прыватнасці, з 
«Мнемазіны», якую паднеслі Пятру Магіле 
пры яго ўступленні на Кіеўскую мітраполію  
ў 1633 годзе студэнты Кіеўскай калегіі. Свя-
тым называе Лявонція Карповіча і Афана-
сій Філіповіч у сваім знакамітым «Дыя-
рыушы» (1648). Сярод святых згадваецца 

архімандрыт Лявонцій Віленскі і ў «Свя- 
той Русі» архімандрыта Леаніда (Кавеліна). 
Аднак дакументальных сведчанняў афіцый-
най кананізацыі рупліўца не захавалася, як 
не захавалася ні яго жыція, ні царкоўнай 
службы яму, ні абраза, хоць, напэўна, такі 
і існаваў, прычым быў напісаны адразу ж 
пасля скону архімандрыта. У «Эпітафіёне», 
якім завяршаецца «Лямент света убогих 
на жалоснае преставление отца… Леонтия 
Карповича» (1620), знаходзім апісанне гэ-
тага абраза: 

…Рукою 
держит кветок, другою – 
книгу, там же – кадило…

Трохі ніжэй тлумачыцца сімвалічнае 
значэнне такой выявы:

Живот нетръвалый 
значит тот квет опалый. 
Книга – чистость сумненя 
Кажет мети. Збавеня 
В добрых делех чекати. 
За ним в небо ступати…

Лявонція Карповіча спасцiг лёс шматлі-
кіх самаадданых падзвіжнікаў, якiя не 
шукалi нi славы чалавечай, нi ўзнагарод, нi 
нават простай удзячнасцi, – яго iмя на доўгi 
час знікла са старонак беларускай гісто- 
рыі: Свята-Духаў манастыр у Вiльнюсе дзей-
нiчае да нашага часу, і сёння, працягваючы 
традыцыю, закладзеную архімандрытам 
Лявонціем, яго наведваюць іншаверцы і 
атрымліваюць там духоўнае суцяшэнне, а 
iмя стваральнiка i першага архiмандрыта 
манастыра ледзь вядомае. Кожнаму больш-
менш адукаванаму беларусу знаёмыя iмё-
ны Мялецiя Сматрыцкага, Сiльвестра Коса-
ва, Iосiфа Бабрыковiча, а iмя iх духоўнага 
айца i настаўнiка забытае. Мы гаворым аб 
праваслаўным этнакультурным адраджэн-
нi ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у канцы  
XVI – на пачатку ХVII стагоддзяў, а аднаго 
з буйнейшых яго пачынальнікаў і рупліў- 
цаў часта нават не згадваем… 

Вядома, няма прарока ў Айчыне сва-
ёй. Але ж цi не вучыць нас гiсторыя таму, 
што народы, якiя забівалі і забывалі сваiх 
прарокаў, нiколi не рабiлiся ад гэтага 
шчаслiвейшымі. I менавiта цi не памяць 
продкаў – першая прыкмета культурнасцi 
i самаўсвядомленасцi нацыi?..

«Казанне...  
на чэснае паха-
ванне... Лявонція 
Карповіча» Мялеція 
Сматрыцкага.  
Вільня, 1620 год

 «Лямант»  
на смерць  
Лявонція 
Карповіча.  
Вільня, 1620 год


