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WELCOME

With great pleasure we present the best works sent 

within the International Contest ‘Borderland Perso-

nalities’ (2020 Edition) by youth Writers from three  

Programme countries: Poland, Belarus and Ukraine. 

Contest was addressed at youth who enjoy and  

still value writing. The aim was to restore the memory 

of many outstanding personalities who connected our 

nations, made an extraordinary contribution to history 

and culture or in other positive way influenced  

the Programme area.

We received 63 applications and among many  

eminent personalities described by participants were 

kings, magnate families, inventors, artists and great 

female figures. 

To appreciate and distinguish the Winners and  

to collect these works in one place, we have prepared 

this brochure and warmly encourage you to read. 

All works are published in national languages,  

in original forms exactly as submitted to the Contest.

This publication has been produced with the financial assistance of the European 
Union, under Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 
2014-2020. The contents of this publication are the sole responsibility 
of the Joint Technical Secretariat and can under no circumstances  
be regarded as reflecting the position of the European Union.
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В маленьком, но очень уютном парке в тени 
развесистых деревьев было очень спокойно и тихо. 
Кажется, что время тут остановилось.

– Ребята, говорят, что эти дубы посадил сам Андрей 
Костюшко, и они могут исполнять желания. Можете  
и вы загадать – а вдруг сбудутся?

 

Малыши шумно подлетели к толстым деревьям, 
приложили ладошки к коре и зажмурились, шёпотом 
произнося желания.

– Я хочу полетать в машине времени! – прошептал  
своё желание Владик. 

Открыл глаза и изумился: а куда подевались все 
его одноклассники? А где школьный автобус? А где 
экскурсовод? А где огромные дубы? Вместо них – 
тоненькие молоденькие деревца, а там, где был музей 
с клумбами и бюстом – бревенчатый деревянный дом 
с резными ставнями на окнах. Перед входом фыркала 
взмыленная лошадь, запряжённая в странную –
двухколёсную тележку – такие Владик только в старых 
фильмах видел. Вспомнил, что их называют бричками. 
Из брички выходила незнакомая женщина в огромном 
кружевном чепчике на голове и в пышном платье до 
самой земли. Неожиданно за спиной Владика раздался 
мужской голос:

– Кто посетил мою скромную обитель! Анна!  
Сестра моя! Как я рад встрече!

С обьятиями навстречу женщине уже спешил 
невысокий мужчина, на ходу отряхивая руки и сапоги от 
песка. Затаившего дыхание Владика он явно не замечал.

– Андрей, опять ты за старое – ну сколько можно 
говорить – ты барин, негоже барину, как простолюдину, 
в земле ковыряться… Как ты одет?!  В крестьянский 
сюртук… Для этого дворовые есть!

– Ну, что ты, сестра, бранишься сразу… Негоже так 
хозяина привечать... У меня ещё руки-ноги целы.  
И сам могу многое делать... А пойдём, я тебе покажу,  
что я удумал!

Отмыв руки от песка в деревянной кадушке с водой, 
мужчина повел гостью за дом через луг. Вскоре их взору 
предстала полянка с вырытыми лунками, лопатой, бочкой 
с водой и охапкой саженцев, прислонённых к телеге. 
Несколько деревцев уже заняли отведённое им место.

Ярко-жёлтый автобус с надписью “Дети” вырулил 
на асфальтированную дорожку и остановился прямо у 
крыльца длинного одноэтажного здания, окрашенного  
в нежно-салатовый цвет. Ребятишки ватагой высыпали  
из автобуса и гурьбой поспешили к крылечку. На ступень- 
ках их уже встречал молодой человек с указкой в руках:

– Здравствуйте, ребята! Вы приехали в Жабинковский 
районный историко-краеведческий музей и сегодня 
я проведу экскурсию и расскажу про одного очень 
удивительного человека, который здесь когда-то жил. 
Памятники ему установлены в Вашингтоне, Чикаго, 
Кливленеде и в Милуоках, в штате Миссипи есть город, 
который носит его имя, а в Австралии даже названа 
самая высокая гора в его честь. Иногда его называют 
героем трёх континетов, так как оставил очень яркий 
след в истории. Его зовут Костюшко Андрей Тадеуш 
Бонавентура! Здесь установлен ему бюст, который  
долгое время был единственным в Беларуси.  

Экскурсовод рассказывал ребятам о жизни Тадеуша 
Костюшки, как он руководил восстанием 1794 года  
в Беларуси, Польше и Литве; из рук будущего первого 
американского президента Джорджа Вашингтона 
получил орден Цинцинанта; написал манифест,  
в котором обещал освобождение крестьян  
от крепостного права и многое другое. Мальчики  
и девочки с удовольствием слушали экскурсовода.  
Затем им позволили погулять в парке у музея.

 

Бюст Костюшко возле музея в Сехновичах, 
Жабинковский район. Долгое время он был 
единственным в Беларуси

Возле поваленного дуба все загадывают желание

Дмитрий Кислый / Dmitry Kisly
Тадеуш Костюшко – герой трёх континентов / Tadeusz Kościuszko – the hero of three continents
type: fantasy
language: Russian 

В одном из залов музея, посвященном роду Костюшко
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Растерянный Владик стоял, как вкопанный.  
Он невольно подслушал беседу незнакомцев и боялся 
пошевелиться – ведь тогда бы его заметили! Вот брат 
и сестра скрылись в доме. Можно, наконец, выдохнуть. 
Вдруг тишину взорвал детский смех. Владик словно 
очнулся, снова увидев себя среди одноклассников  
в парке. Только деревья опять стали огромные,  
на дорожке неподалёку стоял школьный автобус,  
а деревянный дом “оделся” в щтукатурку. 

– А где Андрей Костюшкои его сестра Анна? – 
растерянно спросил Владик у экскурсовода. –  
Они же здесь только что были!

– Это невозможно, мальчик, если только прилители  
на машине времмени – с улыбкой ответил молодой 
мужчина. – Они жили здесь совсем недолго больше двух 
веков назад, но, поверь, оставили яркий след в истории. 
Чтобы мы с тобой могли учиться, жить и работать  
в свободной стране.

– Странно, – Владик готов был заплакать.  
– Но я же их видел! Как вас сейчас! 

Он посмотрел на дом-музей, и в одном из окошек 
заметил знакомых незнакомцев – они держали в руках 
чашки с чаем, улыбались и… махали Владику рукой.

Деревья, посаженные самим Костюшко. Им более 200 лет

– Вот видишь, что я оставлю своим потомкам?  
Я покину этот мир, а память обо мне будет жива.  
Вот будут приходить в парк, гулять и меня добрым словом 
поминать…

– Жениться бы тебе, Андрей!
– Ах, сестра… Ты же знаешь – это моё самое большое 

желание и об этом мне говорить больно… Вот уже  
10 лет, как люблю только одну её – Людвику Сосновскую. 
Помнишь, я был у неё учителем? А отец отдал мою 
Людвику за князя Юзефа Любомирского. Негоже было 
замуж за небогатого шляхтича идти… Украсть её пытался, 
да в гневе отец её страшен был, к дому своему не 
подпустит меня никогда… А больше мне никто не люб… 
Приведу в имение невесту – это нужно домом заниматься. 
Я же к войсковому делу боле приучен, чем к плугу…

– Братец, не лукавь! Зачем таланты свои губишь?!  
Ты как искусно музицируешь! Я помню эти чудные сонаты 
и полонезы, которые ты сам сочинил. А какие милые 
глазу вещицы из дерева мастеришь! Твои безделицы 
могут урасить покои самого императора! Братец, ты же 
образован и умён – кто ещё, скажи, в имении, говорит  
и пишет на шести языках? А какие картины пишешь! 
Любой будет за счастье иметь твои картины у себя галерее. 
Тебе здесь одиноко среди простых необразованных 
крестьян. Заскучал, поди… Пора развеяться!

– Нет, сестрица Анна, позволь мне с тобой не 
согласиться... Скучать в имении мне некогда, ведь мысли 
и письма из Америки и Франции бередят мою душу и не 
дают мне покоя. Ну скажи мне, милая, почему в Америке 
люди смогли стряхнуть оковы Англии, чтобы дышать 
свободно? А у нас, на родине, даже мыслить боятся 
о свободе! Нужно думать, как хоть чуточку улучшить 
горемычную жизнь крестьян. Всегда нужно помнить: 
все от природы мы равные, а отличия создаются только 
особыми заслугами, богатством и учёностью. Поэтому  
мы обязаны проявлять заботу о бедных и заниматься 
их образованием, чтобы привить хорошие привычки. 
Мечтаю тут, в Сехновичах, открыть школу и обучать 
крестьянских ребятишек грамоте. 

– Ой, братец, как на тебя свежий воздух и тишина 
в имении влияет – что-то ты не то говоришь. Не быть 
таковому никогда, пойми: они не привыкли так жить  
и не знают, что с этой свободой делать. Не сносить  
тебе головы на плечах, если сее вольнодумство дойдет  
до императорских ушей.

– А я верю, милая, верю. Будут жить и наши люди 
свободно. Я, американский генерал, в этом уверен! 
Отстаивал свободу американцев – и свободу Речи 
Посполитой отстою. Готовимся к восстанию…

– Братец, рада за тебя, но не лучше ли приберечь 
вольнодумство для лучших времён? Утомил ты меня  
что-то. Давай лучше чай пить. 

Взяв под руку Андрея Костюшко, Анна направилась  
по тропинке к дому. Вдруг обернулась, махнула рукой  
на молодые дубки и задумчиво произнесла:

– А ты знаешь, братец, ты прав: нас не будет, а потомки 
будут приезжать в твоё имение, отдыхать в тени дубов  
и гадать, кто их посадил. Что-то мне подсказывает, что 
твоё имя не сотрётся в веках. Желаю, чтобы так и было.  
А теперь –чай!
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Julita Łukowska
O listach króla Jana do swej Marysieńki / King John’s letters to his Marysieńka
type: legend, fairy tale
language: Polish 

Dawniej, w czasach kiedy nie było jeszcze telefonów, 
komputerów czy Internetu, porozumiewano się w zupełnie 
inny sposób, chyba nawet w naszych czasach jakby zapo-
mniany – za pomocą listów. Ludzie tygodniami oczekiwali 
na wiadomość od najbliższych, a słowa zawarte na kartkach 
papieru nie były byle jakie. Każde z nich odpowiednio wywa-
żone, ponieważ słowa posiadają niezwykłą i wielką moc.  
Raz wypowiedziane potrafią uszczęśliwić bądź ranić, jednoczyć  
i dzielić. Trafiały do ludzkich serc i ich pamięci. Przez lata 
odbijały się w myślach niczym echo, nie dając o sobie zapo-
mnieć. Listy są swego rodzaju opowiadaniem niezwykłych  
historii całkiem zwyczajnych ludzi, wielkich władców, żołnie-
rzy i podróżników. Stanowią magiczne przejście do świata  
ich nadawców i adresatów, zabierają czytelnika w podróż  
po świecie pełnym tajemnic, nadziei, dylematów, intryg  
i miłości, a szeregi zawartych w nich wyrazów tworzą portrety 
ludzi, którzy je piszą.

Przedstawię historię listów dwojga kochających się ludzi. 
Przeniosę do krainy legend i czarów, świata wielkich wład-
ców oraz magicznych istot , zarówno tych dobrych,  
jak i tych złych…

W jednym z siedmiu królestw żyła sobie mała dziewczyn-
ka o niezwykłej urodzie. Na imię było jej Maria. Miała duże, 
błękitne oczy, skórę delikatną jak jedwab, rumiane policzki,  
a jej długie jasne włosy lśniły w słońcu niczym złoto. Pocho- 
dziła ze starego, ale zubożałego rodu, więc nie miała tak 
pięknych szat jak inne damy dworu. Jej ojciec, rycerz króla, 
często wyjeżdżał na wojny ze złymi stworami pragnącymi 
przejąć władzę nad ziemiami zamieszkanymi przez ludzi. 
Matka zaś, to ochmistrzyni szlachetnego rodu, która opie-
kowała się młodą księżniczką. Mała Maria spędzając całe 
dnie na dworze w otoczeniu księżnej Ludwiki, zaprzyjaźniła 
się z nią na tyle mocno, że ta wychodząc za mąż, zabrała 
dzieweczkę wraz ze sobą do sąsiedniego królestwa Polan. 
Na dworze króla Władysława IV, dziewczyna szybko stała się 
ulubienicą wszystkich dworzan. Pomimo tęsknoty za matką, 
wciąż promieniała radością i otaczała nią wszystkich dooko-
ła. Zaczęto nazywać ją nie Marią, lecz czule Marysieńką. 

Królowa Ludwika widząc, jak jej podopieczna szybko 
podbija serca nowego ludu, przepełniona zazdrością, zapo-
mniała o łączącej ich przyjaźni i postanowiła odesłać Marię 
do odległej krainy Never, gdzie w kryształowym pałacu rzą-
dziły starożytne wieszczki. Były to istoty władające pradawną 
magią i choć wyglądały jak piękne młode niewiasty, wcale 
takie nie były. Każda z nich liczyła bowiem po kilka tysięcy 
lat. Ubrane w długie, niebieskie szaty z pięknymi złotymi zdo-
bieniami, przenikały niczym zjawy po długich korytarzach. 
Najstarsza z nich, arcykapłanka, przyjęła Marię pod swoje 
skrzydła, zapewniając jej opiekę. Przez lata pobierała tam 
nauki dworskiej etykiety, protokołów i kunsztu damy dworu. 
Jednak głównym zadaniem wieszczek było utrzymanie  
Marii z dala od królestwa Polan. 

Po latach spędzonych na naukach w kryształowym pała-
cu Marysieńka wyrosła na pełną wdzięku damę rozsiewającą 

wokół siebie aurę szczęścia i miłości. Podbiła każde, nawet 
najsurowsze serce arcykapłanki. Wieszczki przyjęły ją do swe-
go grona niczym jedną z nich, wprowadziły w tajniki magii, 
wiedząc, że nigdy nie użyje jej do skrzywdzenia innej istoty. 
Z upływem lat zazdrosna królowa zaczęła tęsknić za swoją 
przyjaciółką, która przypominała jej o dzieciństwie i domu. 
Postanowiła więc sprowadzić Marię z powrotem na zamek. 
Przywołała swego wiernego posłańca, wielkiego jastrzębia  
o imieniu Kasjus, napisała list, w którym prosiła arcykapłan-
kę o zwolnienie Marii, przywiązała mu go do nogi jedwabną 
wstążką i rzekła: 

– Leć mój wierny sługo, pędź szybciej niż wiatr, niech  
nie zatrzyma cię czas i zwróć mi stracony dar.

Kasjus rozpostarł swoje potężne skrzydła i wypełniając 
słowa królowej Ludwiki, pędził ile miał sił, przemierzając 
lasy i doliny, aż dotarł do królestwa Never, gdzie przebywała 
Maria. Arcykapłanka przeczytawszy list od królowej, zawołała 
dziewczynę i oznajmiła, że nadszedł już czas powrotu. Maria 
czule pożegnała się ze swymi nowymi siostrami i odjechała 
w stronę królestwa Polan. Kiedy przekroczyła mury zamku, 
szybko rozpoznano w niej małą Marysieńkę i przywitano  
z największą radością. Nawet królowa pozbywszy się uczucia 
zazdrości cieszyła widokiem dawnej przyjaciółki. Jednak  
radość nie trwała długo. Na królestwo Króla Henryka IV 
nastał ponury czas, ponieważ znad gór nadciągało pasmo 
ciemnych, ciężkich jak ołów chmur, zwiastujących nic inne-
go, jak wybudzone ze stuletniego snu smoki. Była to rasa tak 
stara jak same wieszczki, zamieszkująca najgłębsze jaskinie.  
Potężne gady wyposażone w ostre pazury, parę skrzydeł, dłu-
gi ogon i twarde łuski przemierzały pobliskie krainy plądrując 
i niszcząc wszystko dookoła. Swym straszliwym ognistym od-
dechem niszczyły pola z uprawami, zabijały zwierzęta będące 
w zagrodach i okradały królewskie skarbce ze złota i klejno- 
tów. Najpotężniejszym i najbardziej przerażającym z nich 
był smok o imieniu Eldorf. Duży i masywny gad z ciałem 
pokrytym czerwoną jak krew łuską przewodził całej zgrai 
straszliwych istot.

Król Henryk IV świadomy, że sam nie da rady pokonać 
bestii, poprosił o pomoc wszystkie pozostałe sześć królestw. 
Jeszcze tego samego dnia znając powagę sytuacji, do zamku 
zaczęli zjeżdżać królowie i książęta ze wszystkich stron wraz 
ze swymi rycerzami. Pośród nich był także młody książę Jan. 
Skromny młodzieniec, odznaczający się niebywałą siłą  
i odwagą prawdziwego bohatera. Jego zręczność i inteli-
gencja nie miały sobie równych. Jego delikatna twarz i oczy 
ciemne jak węgiel rozkochiwały serca wielu księżniczek, lecz 
on czekał na tę jedyną… dziewczynę, która sprawi, że jego 
serce  zabije mocniej, a cały świat stanie w miejscu. Wjeż-
dżając do zamku na swym wiernym rumaku, nie umknął mu 
uwadze widok pięknej Marii. Zakochał się w niej od pierw-
szego wejrzenia. Nie mógł oderwać od niewiasty ani swych 
oczu, ani myśli i serca. Przepełniony tym uczuciem przyrzekł 
żyć tylko i wyłącznie dla niej. Marysieńka również zapałała 
do niego gorącym uczuciem, a jej myśli wędrowały już tylko 
wokół księcia Jana.
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Król Henryk IV, obawiał się, że sąsiedzi choć tak licznie 
przybyli, nie zechcą narażać swojego życia w imię obce-
go królestwa, a Eldorf jest przeciwnikiem, z którym walka 
to pewna śmierć. Królowa Ludwika widząc zmartwienie 
męża, obmyśliła sposób na zmotywowanie wojów. Podczas 
wieczerzy, gdy wszyscy przybyli i zasiedli w jednej komnacie, 
królowa znając siłę urody swej podopiecznej ogłosiła:

– Ten, kto pokona Eldorfa i pokona smoki, otrzyma  
w nagrodę rękę pięknej Marysieńki oraz dozgonną wdzięcz-
ność króla i królowej Polan.

Młodzieńcy usłyszawszy jak cenna jest nagroda w zamian 
za pokonanie bestii, czym prędzej ruszyli do boju prześciga-
jąc się nawzajem. Tylko książę Jan postanowił zostać dłużej, 
aby móc pożegnać się z ukochaną przed bitwą.

– Nie jedź, zostań… – proszę… –  uciekniemy razem poza 
granice królestw, gdzie nikt nas nie znajdzie – błagała  
Marysieńka.

– Nie mogę, honor rycerski mi na to nie pozwala – odparł 
Jan – Wolę umrzeć jutro w bitwie, niż żyć, uciekając jak 
tchórz, a co gorsza żyć, wiedząc, że nie możesz zostać moją 
żoną. Nie mogę, tak zhańbić Twojego imienia. 

Pożegnawszy się z ukochaną wsiadł na swego rumaka  
i odjechał w stronę gór, gdzie przebywały smoki. Książę co-
dziennie myślał o wybrance serca, a myśli te dodawały mu sił 
i odwagi w walce. Niestety przy jego boku, wiedząc, jakim wy-
śmienitym rycerzem jest Jan, postanowił walczyć przebiegły 
Król Sobiepan, który był władcą bezwzględnym i surowym. 
Pomimo iż opływał w dostatki, jego lud cierpiał straszliwy 
głód i męki. Powiadano nawet, że podczas nocy wsłuchując 
się w wiejący wiatr, można usłyszeć płacz i jęki głodujących 
poddanych z królestwa Sobiepana. Podłego króla jednak to 
nie wzruszało. Zarówno jak paskudny miał charakter, taki 
sam też miał wygląd. Przypominał oślizgłego węża, który 
tylko czeka, żeby zaatakować w najmniej spodziewanym mo-
mencie. Za nic miał wartości, którymi powinien odznaczać 
się rycerz i stanowił zupełne przeciwieństwo księcia Jana.  
Po wielu walkach z pośrednimi smokami, książę i król 
przedarli się do największego z nich, Eldorfa. W momencie, 
kiedy Jan dzielnie walczył z bestią, Sobiepan schował się  
za skałą niczym tchórz w swej norze. Nagle rozległ się prze-
raźliwy ryk, król z ciekawości wychylił głowę i zobaczył, jak 
książę przebija smocze serce swym srebrnym mieczem.  
Nie zastanawiając się ani chwili, wyszedł zza skały, wziął  
w rękę wielki kamień i uderzył nim z całej siły w głowę księcia 
Jana, który nieprzytomny padł na ziemię wraz z konającym 
smokiem. Sobiepan wyjął miecz z serca smoka, odciął mu gło-
wę, wszedł na najwyższy szczyt i ogłosił się pogromcą Eldorfa. 
Smoki widząc pokonanego wodza, przystąpiły do odwrotu 
i znikły za górami. Kiedy Jan się obudził, było już za późno. 
Sobiepan przywłaszczył zasługi, jakie uczynił książę  
i wszyscy okrzyknęli go wybawicielem królestwa Polan i samego 
księcia Jana. Uznany za pogromcę smoków bez trudu zyskał 
przychylność króla i królowej oraz otrzymał w nagrodę rękę 
pięknej Marysieńki. Jeszcze tego samego dnia w królestwie 
odbyło się huczne wesele. Książę Jan pogrążony w rozpaczy  
i wstydzie udał się do ciemnego lasu, gdzie nikt nie odważył się 
wchodzić. Nie miał  tyle odwagi, aby stanąć przed ukochaną  
i spojrzeć jej w oczy wiedząc, jak bardzo ją zawiódł.

Maria docierając do królestwa Sobiepana jako jego żona, 
zdawała sobie sprawę ze swego losu, ogarnął straszliwy 
smutek. Pomimo bogactwa jakim była otoczona, nie mogła 
znieść myśli o rozłące z Janem oraz tego, że wszystko co 

posiada, jest splamione krwią niewinnych ludzi. Będąc na 
wychowaniu wieszczek, wpojono jej, jak wielką wartość ma 
życie ludzkie. Wykorzystując nauki jakie od nich otrzymała, 
postanowiła rzucić na siebie klątwę:

„W czarnej nocy, gorzkie łzy.
Zły Król rządzi obok Ty,

Choć Twe serce kryształowe
– łoże Króla jest jałowe.

Póki z serca swego skał nie skruszy,
Śmiechu dziecka nie usłyszą wasze uszy”

Wypowiedziawszy te słowa, pozbawiła Króla potomka 
dopóki jego serce będzie nieczułe na krzywdę ludzką.  
Sobiepan wiedząc, co uczyniła, tłumił swą złość i gniew  
w beczułkach wina. Żyjąc z myślą, że nigdy nie będzie miał 
dziedzica, postanowił roztrwonić swój majątek na hulan-
kach. Maria osamotniona w swej rozpaczy, każdej nocy wra-
cała do momentu, kiedy poznała księcia Jana i przeklinała 
okrutny los, który ich rozdzielił. W blasku księżyca modliła 
się o zmianę swej doli. W tym samym smutku i tęsknocie po-
grążony był książę, który wedle złożonej przysięgi nigdy nie 
przestał kochać Marii. Pewnej nocy wraz z księżycową poświatą  
w komnacie Marii pojawiła się niezwykła przesyłka, a w niej… 
jakaś zapisana kartka. Zaciekawiona otworzyła ją i… zaczęła 
czytać. Jej twarz oniemiała ze zdumienia, gdy odkryła, że ów 
list jest od jej ukochanego Jana. Nadzieja powróciła do serca, 
nie czekając ani chwili, odpisała, że tak samo jak on, nigdy 
nie przestała go kochać. Odłożyła list w księżycową poświatę, 
która zabrała go prosto do księcia. Tak mijały kolejne 
księżycowe noce, a Marię otaczał niezwykły blask miłości, 
 wręcz promieniała szczęściem. Widok ten nie umknął 
przebiegłemu Królowi, który postanowił sprawdzić, jaka jest 
tego przyczyna. Zaczaił się w królewskiej komnacie i czujnie 
obserwował żonę. Kiedy ta otrzymała list, wyskoczył ze swej 
kryjówki, wyrwał go jej, a odkrywszy adresata listu, wtrącił 
królową do najciemniejszego lochu. 

Jan nieotrzymawszy listu od lubej, zaczął się niepokoić. 
Udał się do przyjaciela Muszki, który był karłem i potrafił 
niepostrzeżenie dostać się do najbardziej strzeżonych miejsc. 
Poprosił go o pomoc, aby ten dowiedział, co się stało z jego 
Marysieńką. Gdy już ją odnalazł w lochach, pozbawioną 
wszelkiej nadziei rzekł:

– Witaj, jestem Muszka, przysyła mnie twój książę, abym 
przekazał wieści, że wkrótce zostaniesz uwolniona od podłe-
go Króla.

Karzeł przez rok dostarczał listy ukochanym, dzięki któ-
rym Maria była w stanie przetrwać najgorsze więzienie. Ksią-
żę zaś nieustannie szukał sposobu, aby wyzwolić Marysieńkę  
z niewoli. Wtem stał się cud. Sobiepan przepełniony goryczą 
nienawiści zmarł, upijając się w swej komnacie, a Maria 
była wolna. Czym prędzej udała się do miejsca, w którym 
przebywał Jan. Kiedy para była już razem, jeszcze tej samej 
nocy w blasku księżyca wzięli ślub, który jeszcze nie raz był 
świadkiem ich wielkiego uczucia. Król Jan i Królowa Maria 
wspólnie władali królestwem dzieląc się swą miłością  
z poddanymi, dbali o ich bezpieczeństwo  i chronili granic 
królestwa. W końcu wielka miłość połączona niezwykłymi 
listami zapewniła narodom radość, a przede wszystkim  
broniła przed wrogimi najazdami…

Zapewnienia o uczuciach, czułe słowa i intymne wyzna-
nia Jana i Marii po dzień dzisiejszy możemy przeczytać  
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w listach, które na wieki zostały utrwalone na kartkach papie-
ru, stając się namacalnym dowodem gorącego uczucia, jakim  
siebie darzyli. Listy były, są i będą natchnieniem dla wielu 
poetów i malarzy, również zwykłych ludzi, którzy zechcą  
w wyrafinowany sposób mówić o swoich uczuciach, bowiem 
listy zawierają w sobie magię, jaką jest szczera miłość do dru-
giego człowieka, potrafiąca przetrwać najtrudniejsze chwile. 

A w jaki sposób wpływa to na historię naszych narodów , 
niech każdy sobie sam dopowie, wszak to jest baśń, legenda, 
może ziarnko prawdy… co tam sobie chcecie,  
to dopowiedzcie…
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Ярослав Войнов / Yaroslav Voynov
Людвік Заменгоф. Bona faro ne detrueblas! / Ludwig Zamenhof. Bona faro ne detrueblas! 
type: essay
language: Ukrainian

У ранньому дитинстві було модно, спілкуючись  
із друзями, додавати в слова склади, які робили фразу 
довшою і малозрозумілою для «непосвячених».  
Той, хто володів цим умінням, виростав у очах решти  
і міг обговорювати будь-які секрети з такими  
ж утаємниченими без страху, що таємне стане явним. 
Звісно, це була така собі прибудова до мови – так, ніби 
до палацу прибудувати курник: турист може дивитися 
на нього в онімінні, а тим часом обидві споруди будуть 
виконувати свою роль, нехай навіть дивно і безглуздо.

Дитячі спроби створити свою таємничу мову – це 
одночасно спроби відокремлення і об’єднання. Це також 
є, хоч і несвідомим, наслідуванням спроб дорослих 
знайти спільну мову для досягнення власних цілей. 

Після того, як Бог розвалив Вавилонську вежу, люди 
неодноразово поверталися до цієї ідеї, адже це так 
заманливо – мати мову, яка дозволить легко встановити 
контакт із будь-ким у будь-якому куточку планети. Свого 
часу таку функцію частково виконувала латина, але вона 
так і не стала по-справжньому універсальною мовою.

Мови різних народів є джерелом порозуміння  
і ознакою «ми-єдність». 

Вони чітко ділять людей за принципом свій-чужий, 
вони по-різному розвиваються і збагачуються,  
і по-різному занепадають. Але їх обєднує одне – шлях 
кожної мови позначений конфліктами і війнами, бо де 
мова – там територія і ресурси. Історія знає приклади 
мирного і немирного співжиття кількох громад в одному 
місті чи містечку: Варшава, Львів, Бережани... Білосток, 
зрештою! Місто багатьох культур, місто співіснування  
і конфліктів, яке народило Людвіка Заменгофа – творця 
есперанто. Він прийшов на світ 15 грудня 1859 року  
в сім’ї вчителя; з дитинства, кажуть, був білінгвом і бачив 
приклади співжиття різних культур у рідному Білостоці  
– часом мирного, часом конфліктного.

Коли з дому й гімназії ти знаєш кілька мов, хтозна,  
які плоди можуть принести ці знання. Зазвичай поліглоти 
– це перекладачі, які своєю працею прагнуть сприяти 
порозумінню між носіями різних мов. Але перекладачі 
здебільшого бережно ставляться до мов, з якими 
працюють, шукають питомих відповідників, намагаються 
максимально точно передати дух і атмосферу розповіді, 
якщо це художня книга, і просто максимально точно 
передати зміст, якщо це документ. Заменгоф пішов 
іншим шляхом – шляхом біблійних вавилонян, по суті, 
його есперанто – це не що інше, як мова-наступниця 
універсальної мови Вавилону. Але ми пам’ятаємо, мова 
вавилонян не отримала шансу на існування.

Чому ж Людвіку Заменгофу залежало на створенні 
Lingua Uniwersa, яку мету він мав? 

У десятирічному віці він написав пєсу «Вавилонська 
вежа або білостокська трагедія в п’яти діях». Напевно, 
конфлікти на національному грунті, які він спостерігав 
у рідному місті, спричинилися до прагнення створити 

універсальну мову. Адже якщо люди говоритимуть 
однією мовою, зникне сама причина проблеми  
– здається, так міг би подумати майбутній творець 
есперанто.

Ідея помирити світ нікуди не зникла і за девять років 
Людвік Заменгоф написав працю «Lingwe Uniwersala», 
яку, за переказами, спалив батько автора – адже син 
мав отримати добру професію. І Людвік став окулістом. 
А трохи більше як за десять років світ побачила його 
перша серйозна праця – підручние нової універсальної 
мови під псевдонімом «Доктор Есперанто» – «Доктор, 
який сподівається».

Геніальна в свої простоті книга містила 16 основних 
граматичних правил і словник з 927 слів – синтез 
сучасних європейських мов. На початку ХХ століття нова 
штучна мова широко поширилась світом, а вже у 1905 
році відбувся Перший всесвітній конгрес есперантистів. 

Як єврей Заменгоф постійно відчував тиск  
і переслідування, а створена ним універсальна мова 
була покликана обєднувати людей. Окрім того, він 
створив власне філософське вчення – гомаранізм, 
метою якого було реформувати іудаїзм до форми,  
яка не викликала би несприйняття неюдеїв.

Величезні праця і талант, ціле життя присвячене 
реалізації ідеї – ось що можна сказати про творця 
есперанто. Заменгоф помер у 1917 році і не побачив 
розгулу «коричневої чуми», в тому числі, масового 
винищення євреїв. Його дочка і послідовниця Лідія 
загинула в Треблінці, двоє синів загинули під час 
Голокосту. Штучній мові пощастило більше – вона 
живе і сьогодні кількість її носіїв налічує близько двох 
мільйонів.

Людвік Заменгоф є, безперечно, непересічною 
особистістю в культурі пограниччя і у світовій культурі. 
Для пограниччя тодішньої Речі Посполитої – по прагнув 
порозуміння культур рідного краю, а для світу – бо є авто- 
ром праці масштабної, універсальної, яка стала понад 
одним регіоном і країною, пережила гоніння фашизму  
і динамічно розвивається. 

Bona faro ne detrueblas!
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Иван Аполоник / Ivan Apolonik
Спадчына Храптовіча / Heritage of Chreptowicz
type: essay
language: Belarusian 

Мы, людзі. Шмат падарожнічаем па свеце, пазнаем 
новае, адкрываем невядомае, здзіўляемся чужым 
набыткам, часам нават зайздросцім чужаземцам, якім 
выпала шчасце жыць у далёкіх краінах, быць нашчадкамі 
вялікіх і слаўных замежных імён. Падарожнічаем, 
здзіўляемся, зайздросцім, але часам не разумеем: 
цікавае, славутае, гераічнае, памятнае зусім побач, 
дастаткова толькі паглядзець і ўбачыць, працягнуць руку 
і дакрануцца, прыслухацца і пачуць…

Сем гадоў таму мая бабуля набыла невялічкі дачны 
домік у вёсцы Антонаўшчына на Шчарсоўшчыне пад 
Навагрудкам. Былыя гаспадары сцвярджалі, што 
глеба тут урадлівая, а мясцовыя людзі спрадвеку 
гаспадарлівыя, дбайныя і шчырыя. Тады я ўпершыню  
і пачуў, што некалі ўсё гэта належала графу Храптовічу,  
а ў суседніх Шчорсах знаходзілася яго радавое гняздо.

Першыя мае ўражанні і эмоцыі, звязаныя з Іахімам 
Храптовічам, прыпалі на мой візіт на бабуліну дачу. 
Аказалася, што якраз за нашым агародам, калі напрасткі 
перайсці калгаснае поле, сярод зеляніны дрэў і кустоў 
цягнуцца ў неба старажытныя дахі і вежы з чырвонай 
цэглы. “Палац! Палац Храптовіча!” – у захапленні 
падумаў я. Але мая здагадка не пацвердзілася. Наша 
новая суседка Іванаўна, шчырая, працавітая і гасцінная 
жанчына, патлумачыла мне: 

– Не, дзетка, гэта не палац. Тое, што ты зараз бачыш 
- гэта… стайня, коні там стаялі. Храптовіч – гаспадар 
выдатны быў. Гэта цяпер там разваліны, а раней 
маслабойня была, водная лесапілка, бровар, млыны, 
верф. І сыр рабілі, і хлеб, і цэглу. Бабуля мая некалі 
расказвала, што сяляне пры Храптовічах выдатна 
жылі, вельмі ж перажывалі, як апошні з іх роду пакідаў 
Беларусь, а маёнтак давялося пакінуць на згубу. А ты 
з’ездзі сам, тут недалёка, кіламетры са два ў аб’езд па 
дарозе. Пабачыш на ўласныя вочы, як прыгожа нават 
цяпер, а раней… Іванаўна ўздыхнула і пайшла завіхацца 
па гаспадарцы, а я скочыў на веласіпед і памчаў.

Ні запусценне, ні час, ні пустазелле, ні смецце,  
якога было вакол сапраўды шмат, не маглі перакрэсліць, 
схаваць маштаб, веліч і прыгажосць “Мураванкі 
Храптовічаў” (пад такой назвай існуе гэты помнік 
гісторыі і архітэктуры ХІХ стагоддзя). Цяжка было  
ўявіць, што гэта ўсяго толькі гаспадарчыя пабудовы,  
у якіх працавалі і жылі звычайныя сяляне. Дарэчы,  
як я даведаўся пазней, Іахім Храптовіч, апошні канцлер 
Вялікага княства Літоўскага, задоўга да адмены 
прыгоннага права даў сваім сялянам свабоду і адукацыю. 
Ён лічыў, што работнікі павінны жыць у добрых дамах, 
добра харчавацца – і гэта стане выдатнай матывацыяй  
да працы. Гэта быў сапраўды рэвалюцыйны падыход  
да гаспадарання. Мясціны славіліся смачнейшым півам  
і хлебам, якія пастаўляліся ў Літву і Прусію.  
За тавар з маёнтка Храптовічаў традыцыйна давалі цэны 
значна вышэйшыя за біржавыя. Менавіта ў Шчорсаўскіх 
сыраварнях працавалі швейцарскія майстры, а лепшыя 
гатункі сыроў адпраўлялі ў Пецярбург.

Дык вось чаму так славіцца Шчарсоўшчына 
гаспадарлівасцю! Працавітасць, відаць, перадалася 
сучаснікам праз гены ад дбайных продкаў-сялян, якім 
у часы Храптовіча прывіваліся акуратнасць, чэснасць, 
павага да зямлі, адказнасць за плады сваёй працы,  
за будучыню.

У саміх жа Шчорсах Іахім Літавор Храптовіч пабудаваў 
палацава-паркавы ансамбль. Вакол палаца быў разбіты 
парк плошчай больш за 40 гектараў з сістэмай штучных 
азёр. Тут жа знаходзілася шмат іншых пабудоў. Сярод іх  
і вядомая бібліятэка.

Храптовіч шмат паездзіў па свеце і адусюль  
– з Францыі, Германіі, Галандыі, Польшы, Літвы, 
Італіі – прывозіў кнігі, рукапісы, дакументы, гравюры. 
У бібліятэцы знаходзіліся рэдкія выданні ХV-ХVІІІ 
стагоддзяў: творы антычных і старажытнагрэчаскіх 
аўтараў, багаслоўская і навуковая літаратура, 
гістарычныя хронікі, свецкія выданні – ад 10 да 20 
тысяч экзэмпляраў. Вось толькі некаторыя з рарытэтаў: 
перапіска Багдана Хмяльніцкага з польскімі гетманамі, 
арыгінал яго маніфесту-звароты да казакоў, дзённік 
польскага пасольства ў Расіі ад 1686 года, рэдкія 
выданні бібліятэкі заснавальніка Варшаўскай публічнай 
бібліятэкі біскупа Іосіфа Залускага.

І слава пра бібліятэку Храптовічаў гуляла па ўсёй 
Еўропе. Храптовіч дазваляў карыстацца даследчыкам 
сваім кніжным зборам і архівам. Тут працавалі астраном 
Марцін Пачобут-Адляніцкі, гісторыкі Ігнат Даніловіч, 
Іахім Лелевель, паэт Уладзіслаў Сыракомля. Нават 
польскі кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, які з’яўляўся 
заўзятым бібліяфілам, пакідаў свой варшаўскі палац  
і імчаў на ўсход у ціхія Шчорсы – пачытаць. У свой час тут 
служыў звычайным бібліятэкарам сам Ян Чачот, а Адам 
Міцкевіч прыходзіў у маёнтак папрацаваць над сваімі 
выданнямі. Кажуць, што славутая “Гражына” Міцкевіча 
была напісана менавіта тут, а да нядаўняга часу  
ў Шчорсах рос дуб, пад якім Адам пісаў свае  
геніяльныя творы.

На жаль, бібліятэка не перажыла Першую сусветную 
вайну, была дабіта “бальшавікамі” і некаторымі 
мясцовымі жыхарамі, якія пасля таго, як графская  
сям’я пакінула маёнтак, разрабавалі рэшткі збору.  
Кнігі спальвалі, а скураныя вокладкі выкарыстоўвалі  
для вырабу абутку. 

У час Першай сусветнай вайны частка кніг была 
адпраўлена ў Кіеў для захавання, але некаторыя асобнікі 
знаходзіліся ў маёнтку. Нямецкія салдаты ўвайшлі  
ў палац. Сярод іх быў Херман Юліус Швезінгер, які  
не даў пусціць кнігі на растопку, а адправіў рарытэты  
ў Германію. Нашчадкі пазней спрабавалі вярнуць кнігі 
ў СССР, але ў іх гэта не атрымалася. Толькі ў канцы 2019 
года ўнук салдата знайшоў сайт фонда “Шчорсы  
і Храптовічы” і перадаў кнігі ў Беларусь. 

Дарэчы, у фонда грандыёзныя планы. Ёсць надзея, 
што, атрымаўшы фінансавую падтрымку, усё ж такі 
ўдасца адбудаваць маёнтак, а ў бібліятэку вярнуць 
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страчаныя рарытэты. Фонд актыўна шукае партнёраў 
з краін прыгранічнага супрацоўніцтва для далейшых 
сумесных праектаў. 

І мне верыцца, што некалі побач з домам маёй  
бабулі будзе адноўлена “Мураванка Храптовічаў”,  
а ў Шчорсы разам з кнігамі вернецца душа і памяць пра 
вялікага чалавека, слаўнага сына нашай зямлі, выдатнага 
гаспадара, дыпламата, паэта, сацыёлага, філосафа, 
міністра замежных спраў, апошняга канцлера Вялікага 
княства Літоўскага – майго земляка Іахіма Літавора 
Храптовіча.



12  

Ca
te

go
ry

: 1
4-

15
 y

ea
rs

 o
ld

Родион Чучва / Rodion Chuchva
Письмо из прошлого / A letter from the past
type: letter
language: Russian 

Приветствую Вас, мой многоуважаемый друг!

Я, Стефан Баторий, король польский и великий 
князь литовский, сын воеводы Трансильвании князя 
Иштвана IV, хочу поделиться с тобой моими наилучшими 
воспоминаниями из давно ушедших лет.

Мною часто овладевает тоска, когда приходит 
осознание того, что никогда больше не доведется мне 
побывать в красивейшем Европейском городе Гродно. 
Когда-то, я часто гулял по его мощеным улочкам  
и любовался неповторимой, а местами уникальной 
архитектурой, и конечно пейзажами могучего  
и быстрого Немана. Я в полной мере наслаждался 
чувством полного восторга, которое пробирала меня 
насквозь. Я настолько счастлив, что волей судьбы стал 
соучастником в его судьбе. Гродно – это город, который 
я любил до последнего своего вздоха. 

По ряду причин, я не желал жить в Кракове. Может 
потому, что совсем не смог полюбить свою супругу Анну, 
а может потому, что шла Ливонская война, и нужно 
было решать вопросы совсем далекие от сердечных дел. 
Возможно, по этой причине я выбрал Гродно, как место 
моего постоянного прибивания.

Приехав в город, я поселился в замке на 
возвышенности. Он казался загадочным и опасным  
в своем архитектурном величии, а от огромных 
каменных серых стен веяло холодом. Мне хотелось,  
что бы он соответствовал моему королевскому статусу,  
и потому я принял решение реконструировать 
замок, под новую королевскую резиденцию. Замок 
был перестроен в стиле Ренессанс флорентийским 
зодчим Санти Гуччи и стал, теперь отличаться пышным 
убранством как снаружи, так и изнутри.

Иногда замок меня утомлял, и я поручил архитектору 
Скотто из Пармы возвести дворец, на центральной 
площади города, горожане его называли Баториевка.  
Я очень любил проводить там время, часто наблюдал  
из окна на торговые ряды, купцов и мотающихся людей 
между торговыми лавками.   

На Земле едва ли найдется человек, который ни разу 
не испытывал чувство влюбленности. Даже откровенные 
циники и самые черствые люди хоть единожды  
ощущали глубокую симпатию и привязанность  
к другому человеку. Здесь в Гродно, мое сердце тоже 
было наполнено любовью и трепе- тало при встречах  
с дочерью местного лесничего. Она была юной девушкой 
с изящным телосложением, по-настоящему красивая, не 
боялась ни физического, ни умственного труда.  
Она покорила мое сердце. Я знаю, что много слухов 
ходило о наших отношениях, которые обрастали все 
больше и больше, пока не превратились в самую 
романтичную легенду горожан.

Никто не лишен смертных пороков, и я был не 
исключение. Моя не поддельная любовь к выпивке была 
известна всем придворным и поддонным. Вино, оно 
такое разное, чарующе терпкое, красное  

и интригующе сладковатое. Оно усиливало радость  
и растворяло мои печали, словно память, цепко хранило 
мгновения, ускользающие каждую секунду жизни. И это 
было одна из причин, почему я освободил городские 
солодовни и пивоварни от налогов, а на Рыночной 
площади построил трактир, где торговали  медом, 
пивом, вином без оплаты акциза. Вся прибыль шла  
на нужды города Гродно.

К зиме 1586 года я стал себя не очень хорошо 
чувствовать, чтобы как-то развеется от суеты,  
я отправился в местечко Кундин, поохотиться на 
диких кабанов. К моему сожалению, декабрь выдался 
чрезвычайно суровой. Я изрядно  простудился  
и вынужден был вернуться в свою резиденцию  
в Гродно. По возвращению мне немного стало легче, но 
вскоре снова становилось хуже, я часто терял сознание 
и появлялись приступы удушья. В день 12 декабря около 
5 часов вечера я скончался в спальне своего замка.  
Над моим телом лекари спорили и высказывали разные 
причины смерти, одни считали, что это эпилепсия, 
другие, что астма. И поэтому приняли решение 
произвести вскрытие. Это было первое официальное 
анатомическое вскрытие в Европе. Как оказалось, 
что умер я от болезни почек, которая была обострена 
употреблением большого количества вина.

Еще задолго до отъезда на охоту, я чувствовал 
о надвигающейся смерти, потому и переписывал 
завещание несколько раз, в нем для города Гродно  
я оставил 30 тысяч флоринов, которые пошли на 
развитие города. И завещал похоронить меня  
в прекраснейшем городе над Неманам. Мое завещание 
выполнили, однако, позднее мои останки перевезли  
в Краков, перезахоронив в Вавельском соборе, который 
является усыпальницей многих польских королей.  

Но я хочу уверить тебя мой друг, что моя душа,  
и мои мысли всегда привязаны к городу Гродно.  
И я искренне счастлив, что память обо мне жива  
у горожан и по сей день. Я остался в истории не только 
как король реформатор и талантливый воевода,  
но и как обычный человек, романтик, любивший вино, 
женщин и охоту. В отношении своих подчинённых не 
прибегал никогда к насилию, а старался действовать 
гуманно и мирно. 

И запомни мой друг! «Vivamus ut vos es memor,  
et scire, quod vita est, fluxa», что означает, живи так, чтобы 
о тебе помнили и знай, что жизнь скоротечна. 

С искренним уважением из прошлого,  
Ваш друг Стефан Баторий!  
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Anna Strzępek
Co by było gdyby to się nie wydarzyło? / What if it hadn’t happened?
type: story
language: Polish 

Sto pięćdziesiąt lat temu, tysiąc osiemset dwudziestego 
drugiego roku w małej miejscowości Zaduszniki przyszedł na 
świat Ignacy Łukasiewicz. Nikomu wtedy do głowy nie przy-
szło, jakiej rewolucji cywilizacyjnej dokona ten chłopiec.  
A czy Ignaś wiedział? Jako mały chłopiec razem z rodzeń-
stwem konstruował latawce. 

Dzieci długo nie wracały z podwórka. Mama zdenerwo-
wana wyszła przed dom nawołując:

– Emilka, Marysia, Ignaś! 
Po chwili pojawiły się zguby. 

– Gdzie byłyście? – zapytała mama.
– Na łące – odezwała się Marysia. 
– Pamiętasz wczoraj robiliśmy latawiec ten kolorowy?  

A dzisiaj był odpowiedni wiatr, to pobiegliśmy sprawdzić, 
czy będzie latać! – powiedział Ignaś. 

– Wiesz mamo nasze dzieło poszybowało bardzo wysoko 
– dodała Emilka.

– To wspaniale, udało się! Jestem z Was dumna. A teraz 
śniadanie! – powiedziała mama.  

Ignacego fascynował świat, który chciał dobrze poznać. 
W szkole starał się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Kiedy miał 
osiem lat umarł mu ojciec. Rodzina Łukasiewiczów przenio-
sła się do Rzeszowa. Pewnego dnia pani Łukasiewiczowa 
zebrała dzieci mówiąc:

– Nasza sytuacja materialna jest trudna, teraz, kiedy tata 
odszedł musimy sami zadbać o rodzinę. Pan Antoni zapropo-
nował mi, że przyjmie któregoś z Was chłopcy do apteki  
w Łańcucie na pomocnika. Pierwszy odezwał się Franciszek: 

– Ja pójdę jestem starszy.
– Nie Franciszku, Ty musisz dokończyć studia prawnicze.
– To ja pójdę – zabrał głos Ignacy – wiesz jak lubię  

chemię i fizykę. Chętnie pomogę. 
Ignacy mając czternaście lat przerwał naukę w szkole  

i rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie, a potem w Rzeszowie. 
Polska wtedy była w niewoli. Chcąc pomóc swojej ojczyźnie 
razem z przyjaciółmi działali na rzecz odzyskania niepodle-
głości. Ignacy oddał się sprawie z pełną ofiarnością  
i talentem organizacyjnym za co został oskarżony i osadzony 
w więzieniu w Rzeszowie. Gdy wyszedł na wolność mając 
dwadzieścia pięć lat z bohatera romantycznego przeobraził 
się w pozytywistę. Był pod stała obserwacją policji, zmuszony 
do wyjazdu do Lwowa. Tam też rozpoczął pracę w aptece, 
której właścicielem był Piotr Mikolasch. Bardzo pracowi-
ty Ignacy napisał liczący dwieście siedemdziesiąt cztery 
strony manuskrypt – nowoczesny almanach recept i metod 
analitycznych. Właściciel Lwowskiej apteki Piotr Mikolasch 
pomógł Ignacemu w uzyskaniu zgody na opuszczenie miasta  
i rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.  
Ignacy był bardzo dobrym uczniem. Wszystkie przedmioty 
zaliczył w jednym roku, z wyjątkiem farmacji. Dyplom ma-
gistra farmacji uzyskał dopiero w tysiąc osiemset pięćdzie-
siątym drugim roku na Uniwersytecie Wiedeńskim mając 
trzydzieści lat. Po powrocie do Lwowa wraz z przyjacielem 
Janem Zehem na polecenie Mikolascha rozpoczął prace  
nad destylacją ropy naftowej. Do apteki zgłosili się Żydzi  
z Drohobycza z ropą własnej produkcji z prośbą o zbadanie 

czy można tę czarną substancję wykorzystać i czy będzie ona 
przydatna w lecznictwie.

- Janku chodź tu! –  zawołał Ignacy – Panowie przynieśli 
beczułkę z ropą naftową i chcą wiedzieć czy z tej tłustej czar-
nej substancji można uzyskać lekarstwo. Janek sprawdził  
co też jest w tej beczce.

- Tak Ignacy, to ropa, ten specyficzny zapach, nie można 
go pomylić z niczym innym. 

I tak, Ignacy razem z Janem rozpoczęli pracę nad de-
stylacją ropy naftowej. Ignacy wierzył, że czarna substancja 
po oczyszczeniu do postaci drogocennego oleju skalnego 
znajdzie zastosowanie w farmacji. Był cierpliwy i kombinował  
z wytrzymałością kotłów, dodawał do reakcji nowe substan-
cje. Nie łatwo było okiełznać tajemniczy olej skalny. 

– Udało się, zrobiliśmy to, wreszcie! – ludzie usłyszeli głos 
zadowolenia z lwowskiej apteki. Tak krzyczeli dwaj przyja-
ciele Jan i Ignacy, którzy dokonali niebywałego odkrycia. 
Wreszcie w aptece rozbłysła lampa naftowa.

– Janie dlaczego ludzie nie rozumieją, że to co stworzyli-
śmy – odezwał się Ignacy do przyjaciela – To przecież wielka 
zmiana. Więcej światła to dłuższy dzień. To nie tylko dekoracja.

– Mój przyjacielu rozumiem twoje rozgoryczenie, ludzi 
trzeba przekonać.

– Jasiu chcę stworzyć źródło światła bezpieczne i tanie, 
dla wszystkich, nawet najbiedniejszych.

– To bierzmy się do pracy – odpowiedział Jan.
– Przyszłość leży w naszych rękach! – krzyknął Ignacy.
Ignacy wiedział, że nauką i pracą można dużo zdziałać. 

Wtedy to właśnie zaczęła się wielka przygoda Ignacego, 
który nie zdawał sobie sprawy jak daleko ona go zaprowadzi. 
Trzydziestego pierwszego lipca tysiąc osiemset pięćdzie-
siątego trzeciego roku po raz pierwszy przy świetle lampy 
naftowej Łukasiewicza we lwowskim szpitalu przeprowadzo-
no operację ratującą życie. Tę datę uznaje się jako narodziny 
przemysłu naftowego.

Ignacy przeniósł się do Gorlic. Cały czas pracował nad 
ulepszaniem lampy. To właśnie w Gorlicach zapłonęła pierw-
sza lampa uliczna. Ignacy Łukasiewicz poznał Tytusa Trze-
cieskiego i Karola Klopasę. Razem założyli spółkę. W tysiąc 
osiemset pięćdziesiątym czwartym roku w Bóbrce powstała 
pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Ignacy założył 
własną destylarnię w Ulaszowicach pod Jasłem i na wysta-
wie rolniczej zaprezentował swoje wytwory. Czystą ropę, 
naftę, olej do maszyn, maź do smarowania osi i do zabez-
pieczania dachów i płotów przed wilgocią, asfalt, buldrynę 
– surowiec do wyrobu świec. Uzyskiwane produkty naftowe 
były najwyższej jakości sprzedawał je również we Lwowie, 
Wiedniu, Pradze, Berlinie i Budapeszcie. W tysiąc osiemset 
pięćdziesiątym piątym roku Ignacy zakochał się w swojej 
siostrzenicy Honoracie z którą się ożenił szesnaście miesięcy 
później. Ich ślub odbył się w Gorlicach. W tysiąc osiemset 
sześćdziesiątym roku spaliła się destylarnia Łukasiewicza  
w Ulaszowicach i w tym samym roku zmarła jego jedyna cór-
ka Marianna. Problemy spowodowały, że Ignacy chciał opu-
ścić Galicje. Ale jego przyjaciel Trzecieski zaproponował mu, 
by zamieszkał u niego w Polance, co też uczynił wraz z żoną. 
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Tam też założył swoją destylarnię. Kiedy spłonęła zaczął szu-
kać innego rozwiązania. W tysiąc osiemset sześćdziesiątym 
piątym roku kupił majątek Chorkówka, gdzie założył bardzo 
nowoczesną destylarnię, o dużych możliwościach przero-
bowych, na dwunastu leżących kotłach z parową kotłownią, 
centralną pompownią, laboratorium i dużą halą do produkcji 
beczek. Na początku kopano ręcznie, ale potem użyto świdra. 
Dowiercono się do źródła roponośnego nazwanego Małgo-
rzata. Ignacy cały czas był zaangażowany w naftowy biznes. 
W okolicy zakładał nowe kopalnie i destylarnie. Te odkrycia 
przysporzyły mu nie tylko dużych pieniędzy, ale sporo medali 
i wyróżnień. Docenił Ignacego sam cesarz Franciszek Józef 
i nadał mu szlachectwo. Nie wiadomo jak wieść o polskim 
odkrywcy zawędrowała do dalekiego świata. Faktem jest, 
że Ignacego odwiedzali nafciarze amerykańscy po pomysły 
i metody. Amerykański milioner John Rockefeller docenił 
geniusz Łukasiewicza. Firma Rockefellera nie mogła osiągnąć 
tak czystej nafty jaką uzyskał Ignacy. Rockefeller bardzo się 
zdziwił kiedy Ignacy opisał cały proces destylacji krok po 
kroku, rozwiązania i metody, i nie chciał pieniędzy mówiąc 
do wysłanników Rockefellera:  

– Jeśli Wasz mocodawca dorobi się na moim pomyśle,  
a faktycznie jest słownym człowiekiem jak go przedstawiacie, 
niech jak ja pomaga potrzebującym. I on podzieli się swoimi 
pieniędzmi jeśli je na moim pomyśle pomnoży. 

Ignacy lubił pomagać innym. Wybudował kaplicę dla 
miejscowej ludności, ufundował kościół w stylu neogotyckim, 
otworzył zakład leczniczy kąpielowy jodowo-bromowy.  
Za działalność charytatywną papież Pius IX nadał mu tytuł  
Szambelana Papieskiego i odznaczył go orderem Św. Grzegorza.  
Ignacy został wybrany na posła do Sejmu Galicyjskiego. 
Stworzył szkołę kadr dla górnictwa naftowego, założył  
w Chorkówce szkołę koronkarstwa dla dziewcząt. Był wraż-
liwym na ludzką biedę człowiekiem i nikomu nie odmówił 
pomocy. Nazywano go ojcem Ignacym. Był honorowym 
obywatelem Jasła i Krosna. 

Zmarł w pełni sił twórczych w wyniku ciężkiego zapalenia 
płuc w tysiąc osiemset osiemdziesiątym drugim roku. Został 
pochowany na cmentarzu w Zręcinach. 

Ignacy Łukasiewicz zmienił bieg rozwoju cywilizacji.  
Podkarpacie i Galicja stały się kolebką przemysłu naftowego. 
To dzięki odkryciom Ignacego Łukasiewicza świat zaczął 
marzyć, dotknęliśmy kosmosu. 

A co by było, gdyby się nie wydarzyło?   
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Олеся Котяш / Olesia Kotyash
Мова єднання Людвіга Заменгофа / The language of unity of Ludwig Zamenhof
type: essay
language: Ukrainian 

Ну що б, здавалося, слова.
Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!

Тарас Шевченко

Мова-найперший засіб спілкування між людьми.  
Саме за допомогою її ми можемо говорити, 
висловлювати думки, ділитися планами та емоціями. 
Мова допомогає нам краще розуміти інших. Легенда 
каже, що колись існувала одна єдина мова, яку згодом 
через помилку людей забрав Бог і наділив усі народи 
різними. Напевно, це і пояснює чому цих засобів 
спілкування існує безліч. Та чи повірите ви мені, коли  
я скажу, що існував чоловік,котрий зумів створити 
„голос”, який мав дати можливість розуміти абсолютно 
кожну людину на Землі? Так от, уже більше століття ім’я 
Людвіга Заменгофа дорогоцінною перлиною виблискує 
у золотій скарбниці світової культури.  
У славетних рядах геніальних людей автор Есперанто 
по праву стоїть разом з неймовірними класиками. Його 
мова і досі жива, бо ж в словах творця оживало все те, 
що таїлося в самій глибині серця протягом довгого часу 
у різних поколінь і народів. З вражаючою силою засоби 
спілкування Заменгофа долають роки і століття.  
Це і є показник того, що автор зміг створити той 
неоціненний скарб, що зветься мовою! 

З раннього дитинства Людвіг, був оточений багать 
ма „голосами”, що з неймовірною силою затягували його  
у світ лінгвістики все більше і більше. Навіть у сім’ ї часто 
спілкувалися двома, а то і трьома мовами. Складається 
враження, ніби з народження усім давно було відомо,  
що хлопець виросте лінгвістом, який буде здатен 
наділити словами не один мільйон людей! Проте, автор 
був такою ж особистістю, як і кожен з нас, яка раділа  
і страждала, плакала і сміялась, перемагала і програвала, 
жила у своєму власному світі. Дитячі мрії і сподівання-це 
все, що він мав, бо ж навіть батько, який, здається, мав  
би бути найбільшою опорою, не підримав ідеї сина.  
Що ж ми бачимо? Лише розбитого хлопчака, який гостро 
пережив усі реалії життя і став зневіреним у будь-яких 
своїх планах. Але ви справді думаєте, що це могло йому 
завадити? Звісно, ні! Вперед його рухало бажання! 
Бажання показати світові неймовірну силу єдності і надії. 
Бажання взаєморозуміння і підтримки кожного на цій 
планеті. І врешті-решт, бажання бути почутим! Саме у дні 
потужного водоспаду почуттів і великої роботи думок 
народжувалося те, що стало найбільшим досягненням 
автора. Есперанто доволі проста за будовою. Її дуже 
легко вивчити. Саме це стало ключовим фактором, який 
дозволив Людвігу об’єднати не одну націю. Більшість 
його життя було низкою випробувань. Але, як показує 
досвід, навіть після найтемнішої ночі настає світанок. 
Доктор Есперанто тримався за кожну можливість,  
не здавався, намагався і в кінці його чекав неоціненний 
посмертний скарб- невмируща слава і об’єднання 

мільйонів людей, які досі бережуть і плекають його мову, 
його слова, його надію і бажання бути почутими! Не про 
багатьох можна сказати, як про нього: він зробив свою 
справу у житті! До моменту написання цього есе я не 
знала, якою людиною був Людвіг Заменгоф. Проте, коли 
почала цікавитися його життям та досягненнями, 
то дійсно відчула зацікавленість і силу, яка б’є, немов 
джерело цілющої води. Якщо навіть я, людина зовсім не 
обізнана у цій сфері, змогла отримати неймовірну дозу 
мотивації та натхнення, то можу лише уявити, який стан 
у прихильників мови автора. Я впевнена, що цю силу 
здатен відчути кожен, варто лише глибше зазирнути  
і ви обов’язково побачите весь спектр цих емоцій.  
Бо ж недарма Заменгоф залишив частинку своєї душі 
разом з прекрасними невмирущими дарами людству!  
В Україні ви з радістю можете відвідати пам’ятник Доктору 
Есперанто в Одесі. Він є доволі популярним місцем  
і туристи з радістю йдуть на нього дивитися. Кажуть,  
від одного споглядання можна отримати велетенську дозу 
мотивації та натхнення, що так і змушує творити!

Словом людину можна піднести, а можна і вбити! 
Слова Людвіга здатні вести вперед покоління і нації, 
піднімати важливі теми, об’єднувати і допомагати не 
одному народові. І це все зробила одна особистість! 
Лише своїм бажанням, впертістю і наполегливістю.  
Я думаю, багато людей повинні взяти приклад з автора, 
а ще краще допомогти зберегти його неймовірний 
подарунок, який з впевненістю і гордістю можна назвати 
скарбом! Ім’я Заменгофа назавжди залишить свій слід  
в історії! Його пам’ятатимуть, шануватимуть,  
з гордістю прославлятимуть не одне століття! Людина  
не здатна забути те, що створили для її ж блага і щастя.  
З впевненістю стверджую, що автор-живий! Він у думках, 
у серцях людей, його однодумців, витає у повітрі  
і надихає на нові вчинки і відкриття. А інакше бути  
і не може. Бо доки живе слово про митця – доти з нами  
і сам великий лінгвіст Людвіг Заменгоф!
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Дарія Пищула / Daria Pyshchula
An interesting old man or Jan Zeh
type: epos
language: English 

Free and busy, sad and happy, peaceful and violent pe-
ople were surrounding me, while I was sitting in a gorgeous 
Lviv pub located in the city center. I only took the first sip 
of coffee when one aged man in an old fashioned coat sat 
down on a rocking chair in front of all those people, who 
where staying in this pub-museum ’Gas Lamp’ and started 
talking about his interesting, but sometimes quite sad life:

– I was a fairly ordinary person. I was born in a family 
of pharmacists in Łańcut, Poland and soon after attending 
school I began to study my parent’s business in Odessa.  
Gorgeous city, by the way... In 1844,t I was studying to be  
a pharmacist at the University of Vienna and the next year  
I received my master’s degree.

– Was is it your decision or your parents influenced it?  
– One woman spilled him, thereby intriguing everyone.

– Huh, it’s a really hard question. My parents encouraged 
me to do this, but I also had a gravitation towards it. 

– The next stage of my life was work in a wonderful and 
at the same time the largest pharmacy in Galicia, which 
was called „Under the Golden Star”. By the way, we are now 
sitting in the very place where I developed my greatest inven-
tion.  And what a wonderful laboratory was there...  
It was that laboratory, where we found kerosene and inven-
ted a kerosene lamp with my close friend. 

– Did you have argues with your friend about this inven-
tion? Actually it brought you lots of money at that time – 
another woman said.

– I guess we were too proud of our invention and we were 
really excited about its influence on people’s lives. However, 
my friend and I didn’t have any huge argues.  

– After that, I plunged into this business headlong. I ope-
ned my own store and the Kamphin Factory, where I proces-
sed oil. By the way, I sold kerosene for lighting in that store. 

– I understand, you are that usual inventor that started 
making money from his developments. You don’t think abo-
ut people... – that first woman started arguing about man’s 
words.

– Wouldn’t you do the same? Imagine how many 
opportunities this opened up. And well, I don’t agree with 
the second one. I was constantly developing my invention, 
no doubt about it. Everything would be fine if not for the 
tragedy that happened in 1858. Our suppliers brought in bad 
oil products, which were set on fire by some ill-mannered 
person. My pharmacy was burned to the ground along with 
my dear wife and young sister. For a while, I stopped doing 
this business, but then I married my wife’s sister Maria and 
opened my own shop. However, at that time my invention 
was intercepted in Austria and I decided to end my business 
completely... – he sighed heavily and clapped his hands.
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I woke up. The same people were rushing around me.   
I dropped my eyes to my knees and saw there a book about 
that glorious man Jan Zeh. I realized that it was just a dream, 
but how unbelievable it was ...  
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Анна Борисик и Вячеслав Рогоцевич / Anna Borisik and Vyacheslav Rogocevich
Гісторыя дзвюх Марый / A story of two Marys
type: story
language: Belarusian 

Спакойнай хадою, павольна, не спяшаючыся, 
ішла Марыя Іванаўна па цяністай вуліцы, з дзвюх 
бакоў абсаджанай старымі клёнамі і таполямі. Сёння 
ўпершыню яе шлях ляжаў да адноўленага касцёла.  
Колькі разоў за свае 70 з хвосцікам гадоў ёй даводзілася 
ісці па гэтай вуліцы да святыні. А сёння неяк хвалюецца, 
хоць, здаецца, і спакойна на душы, і радасна. Вось і велічны 
будынак касцёла, які атрымаў сваё другое жыццё.  
Ціха ўвайшла, села на сваё звыклае месца, памалілася.  
І вось тут на левай ад алтара “паньскей лаве”, дзе да вайны 
сядзелі Сапегі, убачыла жанчыну, прыгожую, статную, 
нягледзячы на ўзрост. Яна сядзела ў акружэнніі двух 
сыноў. Прыгледзеўшыся, Марыя Іванаўна не паверыла 
сваім вачам. Марыя Сапега… Прайшло 60 год, але 
жанчына адразу пазнала пані Марыю. Тады, у 2003, Марыя 
Сапега ўпершыню пасля 1939 года прыехала ў Ружаны 
як філантроп на адкрыццё касцёла  пасля рэстаўрацыі. 
Менавіта дзякуючы ёй, Міністэрства культуры Польшчы 
выдзеліла сродкі на рэстаўрацыю касцёла 17 стагоддзя.

Успаміны далёкага паўсталі перад вачыма….

Гісторыя дзвюх Марый пачалася ў 1937. У той год 
сын Эўстахія Сапегі Ян Анджэй разам са сваёй маладой 
жонкай перабраўся з роднага Скідаля ў сядзібу 
непадалёку ад беларускага мястэчка Ружаны. Драўляны 
двухпавярховы дом знаходзіўся ў асяроддзі велізарнай 
Ружанскай пушчы, якой Ян Анджэй Сапега і займаўся. 
 А яго жонка займалася домам. Яна арганізоўвала 
шматлікія прыёмы. Акрамя гасцей, да Сапегаў 
прыязджалі паляўнічыя з усёй Еўропы. І кухару нярэдка 
даводзілася цяжка працаваць, каб забяспечваць 
гаспадарскія «вечарынкі». Той кухар, што быў ў Сапегаў, 
не заўсёды спраўляўся са сваёй працай. Таму Эўстахій 
Сапега прапанаваў маладым свайго дасведчанага 
кухары – Яна Цыдзіка. Сям’я Яна Цыдзіка пераехала 
са Скідаля ў вёску Клепачы, што за два кіламетры ад 
сядзібы Сапегаў. Малодшай дачцэ Марыі было тады 
4 гады. Сядзіба Сапегаў ўяўляла сабой прасторны 
двухпавярховы драўляны дом у 14 пакояў. Агароджа 
вакол дома знутры была абсаджана кустамі акацыі. 
Насупраць параднага ўваходу – вялікая круглая клумба 
з жоўтай пясочнай дарожкай вакол. Па гэтай дарожцы 
маленькая Марыя Цыдзік, калі прыходзіла з бацькам, 
часам каталася на ровары разам са старэйшым сынам 
Сапегаў Янакам. Акрамя дома, на тэрыторыі сядзібы былі 
сякія-такія гаспадарчыя пабудовы і лядоўня. У яе зімою 
звозілі лёд, каб улетку там можна было яго трымаць. 
Дом, па ўспамінах Марыі Цыдзік, быў абстаўлены з густам, 
але вельмі сціпла. «Калі ў нас людзі былі багатыя – то гэта 
адразу было бачна. А ў іх у доме багацце ў вочы не кідалася », 
– успамінае Марыя Ахрамовіч. Кухар Ян выдатна ладзіў 
з гаспадарамі. І тыя ўсяляк яго заахвочвалі: калі вечар 
асабліва ўдаваўся, Яну ўручалі дадаткова 10 злотых. 
На дзень нараджэння і Новы год ён заўсёды атрымліваў 
падарункі: то 40 злотых, то шалік ці капялюш.  

Асабліва ён любіў капялюшы, якія пастаянна насіў. 
Марыя Іванаўна ўзгадвала, што мясцовыя былі 
ўзлаваныя на Сапегаў, бо тады багатых ніхто не 
любіў. Менавіта іх вінавацілі ва ўсіх бедах сялян, хоць 
Сапегі ставіліся да іх па-чалавечы. Акрамя пастаянных 
работнікаў, – лёкай, кухар, нянька, агароднік, пакаёўка, 
шафёр і прыслуга – Сапегі часта наймалі мясцовых на 
сезонныя працы. І сяляне заўсёды маглі падзарабіць  
ў паноў: калоць дровы, пасвіць кароў, на пасадках лесу 
ці яшчэ што-небудзь па гаспадарцы памагчы. За працу 
Сапегі заўсёды плацілі сялянам добрыя грошы. Марыя 
Іванаўна не можа ўзгадаць, колькі яны звычайна плацілі 
наёмным рабочым, але тое, што выплата праходзіла 
кожную суботу, без затрымак і недаплат, яна дакладна 
памятае. А яшчэ Марыя Сапега арганізавала ў мястэчку 
школу, дзе вучыла жанчын «майстэрству вядзення хатняй 
гаспадаркі». 

Марыя Іванаўна ў той дзень перадала пані Марыі 
фатаграфію, якую брат знайшоў у разрабаваным доме 
Сапегаў. Гэта фатаграфія яе мужа ў ваеннай форме, 
старэйшага сына Янака і бацькі, Яна Цыдзіка. Марыя 
Сапега, узўшы ў рукі фатаграфію, сказала: «Вось гэты 
чалавек выратаваў мне жыццё».

На самай справе, менавіта дзякуючы Яну Цыдзіку, 
Марыя Сапега засталася ў свой час у жывых. Бо пасля 
таго, як у Заходнюю Беларусь уступілі войскі Чырвонай 
Арміі, былыя работнікі ўзброіліся супраць сваіх 
працадаўцаў. Восенню 1939 года мужа Сапегі, афіцэра- 
лётчыка, мабілізавалі. І яна засталася ў сядзібе адна 
з дзецьмі. У Заходняй Беларусі поўным ходам ішло 
ўсталяванне савецкай улады, і прадстаўнікам княскага 
роду неабходна было пакінуць краіну. Але Марыя Сапега 
ўсё марудзіла. Былі складзены рэчы, сваякі па тэлефоне 
настойліва ўпрошвалі хутчэй выехаць, а Марыя ўсё не 
магла сабрацца. «Тады мой бацька проста накрычаў  
на яе, пасадзіў у машыну і абклаў падушкамі ад куль»,  
– распавядае Марыя  Іванаўна. У той дзень Марыя Сапега 
разам з дзецьмі, кіроўцам і нянькай выехала са сваёй 
сядзібы ў апошні раз. Па дарозе па машыне пачалі 
страляць сяляне. Кіроўца адмовіўся ехаць далей. Тады 
Марыя села на яго месца і павяла аўтамабіль. Кулямі 
ў аўтамабілі прабіла колы. Але Марыя Сапега даехала 
да Слоніма, а адтуль дабралася да пакуль яшчэ не 
заваяванай Літвы. На гэтым і заканчваецца беларуская 
частка жыцця спадчыннікаў вядомага беларускага роду.

А далей было Французскае супраціўленне, арышт,  
шчаслівае вызваленне, дзякуючы знакамітаму прозвішчу. 
Ужо пасля вайны ў Лондане яна, нарэшце, сустрэлася  
з мужам Янам Анжэем, а пазней у іх нарадзіўся і трэці 
сын. У 1989 годзе ў Лондане нашчадак Льва Сапегі 
памёр. Ужо праз тры гады пасля смерці мужа Марыя 
прыняла рашэнне пераехаць у Варшаву, у маленькую 
кватэру на вуліцы Шапэна. Тут яна працягвала займацца 
дабрачыннай дзейнасцю і стала прэзідэнтам ўласнага 
фонду, які дапамагае анкалагічна хворым дзецям.  
На жаль, пасля наведвання Ружан у 2003 годзе Марыі 
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Сапеге больш не давялося пабываць у Беларусі. У 2009 
г. яе не стала. Лёс ёй адмераў 98 гадоў жыцця. Цяпер 
вядома, што апошнія прадстаўнікі роду Сапегаў – сыны 
і ўнукі Яна Анджэя і Марыі – падтрымліваюць сувязь 
з Беларуссю. І нават паводле адной з крыніц, самы 
малодшы з Сапегаў – Лукаш Сапега – на сённяшні дзень 
жыве ў Польшчы, і яго старонку можна знайсці на 
фэйсбуку. Але вось адкрытым пакуль застаецца пытанне, 
ці плануе сям’я зноў наведаць Беларусь зноў ... Хацелася 
б верыць, што ў 2003 годзе адбылася не апошняя 
сустрэча знакамітага графскага роду з нашай краінай, 
нават нягледзячы на тое, што ў адным з інтэрв’ю Марыя 
прызналася, што сям’я лічыць сябе палякамі.
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Kamil Małachowicz
Poemat o Józefie Ignacym Kraszewskim / Poem about Józef Ignacy Kraszewski
type: dramatic poem
language: Polish 

„Przez wiele, wiele, wiele lat...”
Gdzieś w romanowskiej proweniencji ziemiach

choć z warszawskiej pochodzenia drogi
wśród drzew ciemnych świerkowych

w dworkowym zaciszu
blisko śpiewów muzy pogranicza

na wpół zapomnianych
manuskryptów

strychów
piwnic

w ciężkiej pracy
zajęcie znajdujący

wielki autor
artysta

Apoloniusza antenata
godny imienia

w ciężkiej pracy
zajęcie znajdujący

wielki umysł
pisarz

Homera antenata
godny imienia

piękno stronic atramentu
znający bardziej niż ktokolwiek

wśród  bogatej biblioteki
jako mędrzec narodzony

wychowany duchem przodków
prowadzony głosem

dawnych puszcz
dawnych rzek

ogrodów dworów
miejskich
wiejskich

tych dwóch światów
ludu muza jego muzą
tysiące ksiąg spod ręki

wychodzi natchnionych
błogosławieństwem Bożym

słowiańskim stylem uwznioślone
wyniesione ponad wszystkie

lecz w tych latach zapomniane
raz spojrzeć trzeba

by przypomnieć czasy stare
od kłów czasu skarb uchronić
by nie zginął w dziejów szale

od ciemności
od ognistych
gromu oczu

podarować na pamiątkę
przyszłości od przeszłości
żeby chociaż raz zobaczyć

żeby chociaż raz
przypomnieć

świst wiatru w polach
stuk niewidoczny w konarach drzewa

śmiech w salach domowych

wśród kwiatów ogrodu
światło na złocistych kłosach
promyki w ramkach obrazów

przez cienkie zasłony wchodzące
do pracowni pisarza

do szczęśliwych
myśli dzieła

Kraszewski:
Ach, jakże nudne bywają dni drogi pozbawione końca

gdy nadziei nie ma, by ujrzeć kres tułaczy
siedząc tu godzin wiele, trudno się tłumaczyć

jak to ze stworzenia wychodzi niewiele

Ciemności ciemności ciemności
ciemności ciemności

ciemności
ciemności ciemności

ciemności ciemności ciemności

Światło!
Pomysł!

Jest!
Nareszcie!
Znalazłem!

Światłości
światłości światłości

światłości światłości światłości
światłości światłości

światłości

Niech to znowu…!

Brat Kajetan:
A cóż to bracie poczynasz niedbale?

Rzucasz papierem w opętańczym szale
a tylko hałasu na pustość ścienną robisz

jak parobek na szczury spichlerzowe gromisz
co z tą chmurą na czole? Perunami w oczach?

Spocznij tu wygodnie, powiedz o swych dolach
ciemiężą cię myśli niepotrzebnie ostre
ciemności osty, krwawe myśli chwasty

słyszałem kiedyś jak to jeden taki przez dzień cały
słowo jedno zeń wycisnął
lecz gdy po łamaniu skały

mentalnym burzeniem
i wylaniu

złości czary
podniósł się

wstał, dokończył, usiadł
spokojem urzeczony

szlifował jeszcze, barwieniem karty łączył
a wyszło mu na dobre
bo się jednego słuchał
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co mu mądrość rzekł:
”Pustka miejscem ducha”
jak po zimie idzie wiosna
a po suszy dżdżysta rosa

tak po pustce duszy i umysłu
nadchodzi muzy słodka piosnka

nie martw się więc bracie
co ci przyjdzie z tego

że chwilę pomarudzisz
jak za moment stworzysz coś nowego

czasem następnego ranka
geniusz budzi swego mistrza
rzecze stróża angelosa słowa

stylu w piórze dochowa
a czasem i podpowie

gdzie białe plamy sadzi
ten, kto dajmona mowie

przeczy, że same błędy radzi
synem tyś lasów

krańca świata koronnego
choć w warszawskiej

katedrze imieniem był ochrzczony
czy duchy antenatów
nie rzeczą ci do ucha?

„Tyy głuupczee niee wyydziwiaj!
A będziee bez obuuchaa!”

Aj! Nie prychaj mi tu smętnie
radość nas tylko uratuje

no, pokaż co oko twe nurtuje

Kraszewski:
Tajemnic się zachciewa
lecz chętnie ci pokażę

co gęsim piórem smażę
raz pełnia a raz zachód

me myśli naginają
nie widzę ja tu końca
co prozy muzy grają

potrzeba mi pomysłu, jakowej inspiracji
by dzieła tu dokonać, przypieczętować racji

lecz muszą tę przypadłość
by pusto mieć tu w głowie
świdruje czaszkę, trzewia

mózgi gryzie mrowie
a dusza umęczona wyrywa mi się z taktu

biegnąc gdzieś daleko
lecz nie wracając z traktu

z naleganym skarbem
zdobytym w osnowy pieczarach

pomysłem, wizją abstrakcji
pisarstwa wielką czarą
przyszła, lecz wróciła
z pustą chwiejną ręką

nic, pustka nic nie przyszło
by poratować mnie

Kajetan:
A czego ci potrzeba?

Gdyż jeśli myśl dostrajasz
do konceptu dzieła

szukasz wizji w pięknie kwieciem
bądź u komiwojażera

bądź w brudnym dniu ulicy
bądź na salonach miejskich

bądź w domu swym rodzinnym
wśród snopów żyta wiejskich
co piszesz, czego pragniesz

co myśli twe nurtuje
gdy piszesz opis życia
życie daje, życie truje
życie opis swój gotuje

bo choć swej postaci nie ma
i je właśnie nadajemy

samo aspekt ten swój zmienia
by ukazać chociaż skrawek

tego – czym to jest właściwie
dając miejsce wyobraźni
raz na prędko, raz leniwie

w końcu wszystko jest stworzeniem
wszystko będzie inspiracją

a za taką boską racją
twórcom trzeba iść w marzenie

spójrz na zewnątrz, czy te światy
pełne piękna, barw i ruchu

nie nadają myśli, druhu?

Kraszewski:
Ziębnie, zimne te kolory

zawrzyj, bracie, wsze zasłony
szarość, mdłość uderza

więcej życia w tym to – kawałku urwanego pierza
niż w tych ogrodach brukowych

a nawet jeśli to pomoże
myśl urodzić się nie może

bo to znana jest właściwość
pustki tępej, pustki słabej

że przyciąga tym swym wstrętem
cząstki gorzkie, cząstki takie
które niczym plaga ciemna

wciąż pożera wszelkie czyny
a to z wiersza, a z ryciny

a to z dzieła prozy ciągłej
puchnąc grubo, szerząc plagę

Kajetan:
A chcesz panie w czerep lagę?

Wyjdź, choć ze mną
daj pokazać

coś co w czasach przodków nazad
lirę grajkom nastrajało
a pisarzom pióra gęsie

do dziś w czci swej nadawało
może tam coś ci objaśni

może przyjdzie myśl jaśnista
żeby nastrój twój poprawić, by myśl była

oczywista
Tamten kroczył po komnacie

dumie, jakby mędrców trzystu sala
prycha, wzdycha, smęci, smuci

gna po ścianach, księgach wzrokiem
smutkiem błękitnym maluje atrament,
co ciemny rękopis stwarzał przy biurku
drugi, weselszy, przygląda się kartkom

jaśniejącym w słonecznym dnia uśmiechu
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jaśniejącym w ciepłym nieba lazurycie
jaśniejącym bielą letnich chmur

jaśniejącym zielenią leśnych ostępów
wesołym życia herbem natury

angażując w to piękno
nakłaniając do tworzenia na cześć Bożą

albowiem to domena ludzi, artystów
dzieci wieku swego
dzieci nieba swego

literatów ziem swoich
twórców literatury

sztuki
folkloru

etnografii
historii

dzieł wielkich, dzieł znanych, dzieł cenionych,  
dzieł natchnionych

w końcu wychodzą w wesoły ogród
by odpocząć przy świerkowym świście

i ptasich śpiewach poranka
a twórcy wpadały już nowe pomysły

setki historii, prawdziwych, choć z addendum znacznym
okryte pięknem sztuki, rzeźbione warsztatem opatrznym

antyczne eposy z czasów, gdy Słowian ziemie pogańskimi były
dzieje przyjścia wiary, upadek totemów drewnianego świata
wojen jedenastego wieku, walk sąsiedzkich i wewnętrznych

najazdów lat dalszych, rewolt pamięci starego świata
drużyn, choć nie rycerskich, to chwalebnych

spisków politycznych, niespokojnej karty dziejów
wystąpień książęcych, wojen dzielnicowych, losów palatyńskich

potyczek szlacheckich, synów gryfich i synów wężowych
ataków zza granic kresowych, zza ziem dalekich, pełnych wojow-

ników krwawych
czasów wojny i czasów zjednoczenia, przymierza na czas dobra, 

czasem na czas zła
wieków czternastych, sporów braterskich, lecz chaosem zachodu 

podstrajanymi
najdawniejszych, późnych, teraźniejszych

legendarnych, historycznych
powieściowych, poetyckich

powieści magicznych
przychodzących prosto z serca i umysłu

natchnionych siłą Bożą
oraz miłością ojczyzny

choć z odrobiną przyziemnej pomocy
lecz jednak

z samego siebie, całym sobą, wielkim sobą
I usiedli przy tej jednej ławce

zakreślając kolejne stronice w podręcznych notesach
w żółtych, ciemnych kartach, obok zapisków dawnych dni

uciekła pustka, uciekł zły cień
co duszy strzępki kradł

i opuściła świadomość, całego smutku świata
co za lat kilka

w trzydziestego roku lata
szkolne ich zakrwawi

i wystrzegać trzeba się będzie krat
wystrzegać kajdan, więziących świat

przez wiele, wiele, wiele
lat...
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Андрей Бекман / Andrei Bekman
Моё удивительное знакомство со Львом Сапегой / My amazing encounter with Lew Sapieha
type: story
language: Belarusian 

Маё дзіўнае знаёмства з львом сапегам

Падарожжа ў тысячу міль
пачынаецца з аднаго кроку.

(Старажытная прыказка)

У жыцці бываюць рэдка супадзенні. Я веру, што ўсе 
падзеі ў жыцці ўзаемазвязаны. З дзяцінства мяне заўсёды 
прыцягвала гісторыя. Асабліва мяне цікавіла нешта 
незвычайнае, нешта прама цi ўскосна звязанае са мной. 

Аднойчы ў доме мы задумалі грандыёзную ўборку.  
На мяне быў ўскладзены адказны абавязак – выціраць 
пыл. Я аказаўся нязграбным прыбіральшчыкам.  
На падлогу ўпала адна з кніг, якая ляжала ў акуратна 
складзенай стопцы. Гэта быў «Статут Вялікага Княства 
Літоўскага 1588 года». Я ведаў, што гэты старажытны 
дакумент, у сучаснай рэдакцыі, у нас не выпадкова. Усе 
гісторыкі і юрысты абавязкова ў навучальных установах 
вывучаюць права і гісторыю нашай дзяржавы па старых 
дакументах. А ў мяне мама – гісторык, а родны дзядзька 
– юрыст. Я пагартаў кнігу. Знайшоў паміж старонкамі 
паштовую марку 1995 года. На ёй на фоне першай 
рукапіснай старонкі Статута Вялікага Княства Літоўскага 
1588 года быў партрэт нейкага гістарычнага дзеяча. 
Гэта быў немалады чалавек, з ганарлівай грацыёзнай 
паставай. Яго партрэт мне быў знаёмы. У мінулым годзе 
на адной з школьных паездак я бачыў помнікі гэтаму 
чалавеку, прычым у некалькіх населеных пунктах. Гэта  
ў горадзе Лепелі, вёсцы Астроўна і ў горадзе Слоніме.  
Так, несумненна, гэта быў ён – Леў Сапега!  
На адваротным баку маркі, у пацверджанне маіх слоў, 
быў знойдзены мной надпіс, зроблены простым алоўкам 
«Леў Сапега – адзін з заснавальнікаў Трэцяга  
Статута ВКЛ 1588 г.». Увага мая была звернута да імя  
і прозвішча. Дзіўнае імя Леў, якое абазначае «леў-цар 
звяроў». Не менш прыцягвае ўвагу і прозвішча – Сапега. 
Сапегі – гэта быў адзін з найбуйнейшых магнацкіх родаў 
Вялікага Княства Літоўскага. Акрамя таго на тэрыторыі 
нашай рэспублікі ёсць населеныя пункты, у назве якіх 
ляжыць дадзеная прозвішча. Гэта вёскі ў Сенненскім ды 
Бешанковіцкім раёнах, ёсць вёскі Сапегі. Іменем Льва 
Сапегі названы вуліцы ў Мінску і Магілёве, а таксама 
плошча ў Слоніме. Перш за ўсё, я залез у інтэрнэт  
і бегла прагледзеў Вікіпедыю аб дадзеным чалавеку.  
«Леў Іванавіч Сапега нарадзіўся 4 красавіка 1557 у в. 
Астроўна Віцебскага ваяводства. Леў Сапега – дзяржаўны 
і ваенны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, дыпламат 
і палітычны мысліцель, у 1585-1589 гг. года падканцлер 
літоўскі, у 1589-1623 гг. канцлер вялікі літоўскі, з 1623 
г. віленскі ваявода, з 1625 г. гетман вялікі літоўскі…». 
Першае, што прыцягнула маю ўвагу-гэта яго дата 
нараджэння, імя і імя па бацьку. Мой бацька таксама мае 
імя па бацьку Іванавіч і яго хацелі таксама назваць рэдкім 
імем Леў. Акрамя таго яны нарадзіліся ў адзін дзень  
4 красавіка. Да ўсяго гэтага варта дадаць, што  
ў нас таксама ёсць блізкія сваякі  

ў вёсцы Астроўна Віцебскай вобласці. Ці не ў гонар гэтага 
выдатнага дзеяча майго бацьку хацелі  назваць такім жа 
іменем!? На гэтым я думаў, што мая пошуковая праца  
і скончыліся... 

На маё здзіўленне, праз некаторы час я зноў 
сутыкнуўся з гэтым чалавекам. Гэта адбылося наступным 
чынам. Рыхтуючыся на раённую навукова-практычную 
канферэнцыю школьнікаў, я шукаў тлумачэнне састаўных 
частак майго радавога герба «фонь Бекмань» і доказы 
майго шляхецкага паходжання. І тут я сутыкнуўся  
з інфармацыяй аб гербе Льва Сапегі. Сапегі мелі 
шляхецкі род герба «Ліс». На самым першым вядомым 
гербе была намалявана: сярэбраная дзіда або белая 
страла, пакладзеная ў чырвоным полі і скрыжаванная 
двума белымі ашэсткамі накшталт сякер, а на шлеме 
бачная да паловы выходзіць лісіца, звернутая направа. 
Мяне здзівіла, што назва герба ў гонар высакароднай 
лясной жывёлы. «Лісы» заўсёды ў народзе славіцца сваім 
розумам і кемлівасцю. Відаць гэтая характарыстыка 
ўласцівая і самому Льву Сапегу, як прадстаўніку роду 
герба «Ліс».

Нядзіўна што, калі нам трэба было падрыхтаваць  
на ўрок гісторыі паведамленне па тэме «Цікавыя факты 
пра жыццё і дзейнасць грамадска-палітычных дзеячаў 
Вялікага Княства Літоўскага XVI стагоддзя», я без вагання 
вырашыў, што я буду рыхтаваць свой даклад аб Льве 
Сапегу. Так працягнулася маё гістарычнае знаёмства з 
дадзенай выдатнай асобай памежжа беларускіх, польскіх 
і літоўскіх зямель. Прачытаўшы шмат разнастайнай 
літаратуры аб дадзеным дзеячы, я выбраў і падзяліўся 
з класам толькі тымі фактамі, якія мяне больш за ўсё 
ўразілі. 

Па-першае, гэта тое, што Леў Сапега бездакорна 
валодаў некалькімі мовамі, меў добрую памяць, 
неардынарны тып мыслення, а таксама дасканала ведаў 
законы Вялікага Княства Літоўскага. Гэта дазволіла 
маладому Льву знайсці сваё прызванне не толькі  
ў палітыцы, але і ў адміністрацыйных справах. 
Выйграўшы судовую справу свайго бацькі, ён прыцягнуў 
да сябе ўвагу кіраўніка Рэчы Паспалітай Стэфана 
Баторыя. Леў Іванавіч Сапега пачынаў дзяржаўную 
службу з самых ніжэйшых чыноў, а дзякуючы сваёй 
адукацыі, розуму, дыпламатычным здольнасцям  
і прыроднай мудрасці, дасягнуў найвышэйшых пасад. 
Пачынаў ён кар’еру на пасадзе гарадскога пісара, затым 
стаў вялікакняскім сакратаром, а з 1581 года-каралеўскім 
пісарам пры двары Стэфана Баторыя. Ужо праз чатыры 
гады Леў Іванавіч атрымлівае пасаду падканцлера 
Вялікага Княства Літоўскага, а яшчэ праз чатыры- 
канцлера княства. У 1625 годзе Леў Сапега становіцца 
віленскім ваяводам, а з 1629 года займае найвышэйшую 
пасаду ў ВКЛ-вялікага гетмана.

Па-другое, Леў Сапега быў неардынарнай асобай. 
За сваё жыццё ён памяняў тры рэлігіі. Нарадзіўся ён 
у праваслаўнай сям’і, пад уплывам Рэфармацыі стаў 
пратэстантам (кальвіністам), а жыццё сваё скончыў як 
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добрасумленны каталік. Леў Сапега быў прыхільнікам 
уз’яднання хрысціянскай царквы, таму актыўна 
ўдзельнічаў у падрыхтоўцы Брэсцкай царкоўнай уніі 
(уніяцтва). Гэта яшчэ раз пацвярджае біблейскі крылаты 
выраз «Шляхі Гасподнія не спавядальныя».

Па-трэцяе, Леў Сапега ў 1581 годзе прымаў 
непасрэдны ўдзел у стварэнні вышэйшага шляхецкага 
суда княства-Галоўнага трыбунала. Трыбунал карыстаўся 
павагай у шляхты, стаў аўтарытэтным судовым органам  
і праіснаваў да ХVIII стагоддзя.

Па-чацвёртае, адной самай значнай працай Льва па 
праву называюць трэці Статут Вялікага Княства Літоўскага 
(ВКЛ) 1588 года. Статут быў напісаны на старабеларускай 
мове. Працаваў над ім калектыў аўтараў і самы 
непасрэдны ўдзел у стварэнні гэтага дакумента прыняў 
Леў Іванавіч Сапега. Ён асабіста рэдагаваў некаторыя 
артыкулы. За ўласныя грошы выдаў першыя  
4 тысячы асобнікаў Статута. Нават у сучасным свеце 
такая колькасць лічыцца даволі вялікай. З прычыны 
шырокага ўжывання дадзены звод законаў неаднаразова 
перавыдаваўся, а таксама быў пераведзены на польскую  
і рускую мовы. Сапега дамогся зацвярджэння Статута ВКЛ 
Жыгімонтам Вазай. Трэці Статут замацаваў аўтаномію 
княства і абвясціў беларускую мову дзяржаўнай, 
дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Правабярэжнай 
Украіны больш чым 250 гадоў да 1840 года. Такое доўгае 
выкарыстанне збору законаў на велізарнай тэрыторыі 
сведчыць аб яго дэталёвай прапрацоўцы, якая адпавядае 
ўсім патрабаванням таго часу.

Па-пятае, Леў Сапега выступаў як суддзя. Менавіта 
Льву Сапегу было даручана ўзначаліць у 1624 годзе 
судовую камісію ў Віцебску, якая судзіла ўдзельнікаў 
забойства ўніяцкага архібіскупа Язафата Кунцэвіча. 
Ён таксама ўдзельнічаў у абмеркаванні і вынясенні 
рашэння пакараць горад Віцебск шляхам пазбаўлення 
яго Магдэбургскага права. На той час гэта было даволі 
суровае пакаранне для горада.

Па-шостае, Леў Іванавіч праславіўся як мецэнат  
і калекцыянер. Менавіта па загадзе вялікага канцлера 
Льва Сапегі былі ўпарадкаваны і перапісаныя ўсе 
кнігі Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. У выніку 
атрымалася захаваць шмат унікальных дакументаў 
ХІV-XVII стагоддзяў, у якіх у храналагічным парадку 
адлюстроўваецца беларуска-літоўская гісторыя таго 
часу. На працягу жыцця Леў Іванавіч шмат грошай 
траціў на набыццё прадметаў мастацтва і кніг для сваёй 
бібліятэкі, на выдавецтва літаратуры і развіццё тэатра,  
а таксама на будаўніцтва храмаў. На свае сродкі ён 
будаваў касцёлы, праваслаўныя і ўніяцкія цэрквы, 
кляштары, шпіталі.

Асобна варта згадаць пра даволі трагічнае асабістае 
жыццё. Леў Сапега быў двойчы жанаты і двойчы застаўся 
ўдаўцом. Усяго ў яго было сямёра сыноў, але да дарослага 
веку дажыло толькі чацвёра. Першы раз ён ажаніўся, 
даволі позна для свайго часу, у 29 гадоў на ўдаве Даратэі. 
У яе была дачка ад першага шлюбу. Праз пяць гадоў пасля 
заключэння шлюбу, Леў Сапега стаў удаўцом. Другі раз ён 
ажаніўся толькі ў 43-гадовым узросце на Гальшы Радзівіл. 
Ёй на той момант было ўсяго 16 гадоў. Заўдавеўшы 
паўторна ў 54 гады, Леў Сапега больш не ажаніўся. Будучы 
адным з самых багатых і ўплывовых людзей у Вялікім 
Княстве Літоўскім, які праслужыў Айчыне ўсё жыццё  

і дамогся самых высокіх пасад у сваім родзе, Леў Сапега 
памёр 7 ліпеня 1633 годзе. Яго пахавалі ў Віленскім 
касцёле Святога Архангела Міхаіла, які, дарэчы, ранней 
быў пабудаваны на яго сродкі.

Акрамя таго, рыхтуючы сваё паведамленне,  
я дома знайшоў памятную срэбную манету з выявай 
Льва Сапегі. Аказалася, што гэта ўнікальная манета  
ў абмежаванай колькасці. Яе выпусціў Нацыянальны 
банк Рэспублікі Беларусь 30 снежня 2010 года накладам  
у 3000 адзінак.

Усё ў свеце выдатна, дзіўна і ўзаемазвязана. Дзіўная 
прырода вакол нас, дзіўныя і непаўторныя людзі  
ў праяве сваіх якасцяў і пачуццяў. Гістарычны шлях 
нашай краіны быў цяжкі, поўны драматызму, напружанай 
працы, але былі вялікія перамогі і дасягненні.  
Мы павінны ведаць імёны людзей, з якімі звязаны 
старонкі жыцця нашай краіны. Можа менавіта гэта 
не выпадковае знаёмства з выдатным дзеячам 
беларускай, польскай і літоўскай гісторыі, з Львом 
Сапегам, паўплывае на маё будучае жыццё. Я ўсё больш 
задумваюся, аб тым, каб, як і Леў Сапега, займацца 
грамадска – карыснай справай для сваёй Радзімы. 
Звязаць сваю прафесію з забеспячэннем парадку  
і закона ў дзяржаве. Магчыма, мне пашанцуе, як Льву 
Сапегу, і я не толькі змагу зрабіць нешта значнае для 
сваёй краіны, але і мае нашчадкі з гонарам будуць 
успамінаць мяне добрым словам.
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Людзвік Лазар Заменгоф
(1859 - 1917 гг.)

“Дзеннік маіх асабістых спадзяванняў і надзей”
(Створаны на аснове найбольш значных падзей  

з жыцця Людзвіка Заменгофа)
 

Цэлая сотня самых вялікіх вынаходніцтваў  
не зробіць у жыцці чалавецтва большага,  
чым здабыццё адзінай міжнароднай мовы.

Верасень, 1870 года
Сёння я паказаў сваім бацькам уласнаручна 

напісаную п’есу пад назвай „Вавілонская вежа, 
або Беластоцкая трагедыя ў пяці дзеяннях”. Ім яна 
спадабалася. Мая п’еса пра тое, як было б выдатна, калі  
б існавала адна мова для ўсіх народаў, думаю, яна  
б усталявала ўзаемаразуменне паміж людзьмі.  
І ў канчатковым выніку, паклала б канец няспынным 
канфліктам на нацыянальнай глебе. Можа, варта 
прыдумаць такую мову… 
 
15 снежня, 1878 года

Сёння быў адзін з лепшых дзён у маім жыцці, мая 
мова „надзеі” амаль гатова! Я паказаў свой праект  
„Lingwe Uniwersala” сябрам, яны былі вельмі рады за 
мяне, і мы ўсе разам вырашылі адсвяткаваць гэту падзею. 
 
17 снежня, 1878 года

Здарылася тое, чаго я зусім не чакаў...  
Калі, я паказаў свой праект бацькам, узрадавалася  
толькі маці, яна ацаніла мае добрыя намеры і гуманізм.  
Аднак бацьку гэта аказалася зусім не даспадобы.  
Ён лічыць, што ў яго старэйшага сына павінна быць,  
перш за ўсё, хлебная прафесія. Фантазіі – пасля працы.  
Але я не разумею яго, чаму я не магу, як ён і як яго бацька, 
мой дзед, быць лінгвістам? 
 
Жнівень, 1879 года

Хутка я еду ў Маскву, як і жадаў мой бацька, я паступіў 
у Маскоўскі ўніверсітэт на медыцынскі факультэт. Аднак 
праект маёй мовы давядзецца пакінуць у Варшаве. 
Бацька лічыць, што браць яго з сабой можа быць 
небяспечна. Мяне могуць прыняць за змоўшчыка  
і бунтара, так што захоўваць яго дома больш надзейна. 
Бацька паабяцаў захаваць мой рукапіс і вярнуць яго,  
як толькі я атрымаю дыплом. 
 
Май, 1880 года

Вучоба даецца мне цяжэй, чым я чакаў. Сёння  
я ледзь не страціў прытомнасць... 

Аказваецца, я баюся крыві. Аб ускрыцці трупаў  
і гаворкі не ідзе! Але ёсць і добрыя навіны. Я працую над 
новым варыянтам інтэрнацыянальнай мовы. Я зразумеў 
свае памылкі і спрабую максімальна спрасціць граматыку. 
Паглядзім, што з гэтага атрымаецца.  Ca
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Красавік, 1881 года
Сёння мяне апанаваў смутак. Не так даўно быў 

забіты Ўсерасійскі імператар Аляксандр II і па ўсёй Расеі 
пачаліся яўрэйскія пагромы. О бедны шматпакутны 
народ мой! Зноў выпрабаванні выпалі на твой лёс!  
Аднак мне заставацца тут небяспечна. З гэтай нагоды  
я пакідаю Маскву і вяртаюся ў Варшаву. 

 
Чэрвень, 1881 года

Вяртанне дахаты не прынесла мне чаканай уцехі. 
Я сутыкнуўся са здрадай самага дарагога для мяне 
чалавека.

Як гэты чалавек пасля гэтага можа называцца маім 
бацькам!? Як я магу дараваць яму!? Ці магу я расцэньваць 
гэта не інакш як здраду? Ён абяцаў, што захавае маю 
працу. Я думаў, што магу даверыцца яму, спадзяючыся, 
што ён верыць у мяне. А ён спаліў, проста спаліў усю 
працу майго жыцця... Але яму варта было ведаць  
– рукапісы не гараць. 
 
26 снежня, 1881 года

У Варшаве неспакойна... Учора ў касцёле Святога 
Крыжа праз ілжывыя паведамленні аб пажары пачалася 
цісканіна, загінула мноства палякаў. Аднак і ў хвіліны 
гэтага гора не абышлося без міжнацыянальных спрэчак. 
Людзьмі завалодала злосць і звыкшы ва ўсіх сваіх бедах 
вінаваціць яўрэйскі народ, сотні людзей пайшлі на грэх у 
такі святы для іх дзень. Пачаліся пагромы яўрэйскіх лавак 
і крам, жылых дамоў. 

Спадзяюся, гэта хутка спыніцца! Яўрэі павінны  
як мага хутчэй пакінуць Расею. З’ехаць у Палестыну.  
Не атрымаецца – у Амерыку, Уганду або ў Аргенціну. 
Куды-небудзь, толькі далей ад гэтага вар’яцтва. 
 
Студзень, 1882 года

Сёння знамянальны для мяне дзень. Нягледзячы 
на ўсе выпрабаванні, я змог па памяці ўзнавіць свае 
запісы. Мае сябры падтрымалі мяне. Новая мова ім 
спадабалася і стала набіраць папулярнасць сярод 
знаёмых. Спадзяюся, так пойдзе і далей, бо, каб мова 
была сусветнай, недастаткова назваць яе такой. 
 
Люты, 1882 года

Ужо зніклі цені той ці іншай мовы, з якімі я меў раней 
справу. Новая мова набыла свой уласны дух, сваё жыццё, 
свой твар, які не залежыць ні ад якога ўплыву.  
Гаворка цячэ сама па сабе, гнутка, грацыёзна і зусім 
свабодна, як быццам гэта жывая, родная мова. 
 
Снежань, 1886 года

Я дакладна і бясспрэчна ўпэўнены, што сустрэў 
жанчыну ўсяго майго жыцця, якой магу сказаць: „Mi amas 
sin”. Няма лепшага чалавека на свеце, чым мая Клара!  
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Людзвіку Заменгофу прысвячаецца…

Ён мову надзеі
Стварыў для людзей,
Каб спрэчкі і розні
Спыніць надалей.
Не ведаў сусвет
Лепшай мовы такой,
Якая б з’яднала
Народ між сабой

 
Пасмяротна…

Людзвіка Лазара Заменгофа не стала 14 красавіка 
1917 года. Гэта вясна на пачатку ХХ стагоддзя, пранізаная 
трывожным подыхам сацыяльных катастроф, стала для 
яго опошняй. Ён памёр у акупаванай Германіяй Варшаве 
і не мог быць перавезены на Радзіму ў Беласток.  
Яго пахавалі на варшаўскіх яўрэйскіх могілках. 

Аднак справа Доктара Эсперанта прадоўжыла сваё 
жыццё і распаўсюджанне па свеце. Значны ўклад у гэта 
ўнеслі і яго дзеці, якія таксама заразіліся марай свайго 
бацькі. У рады эсперантыстаў далучаліся прадстаўнікі 
самых розных кантынентаў. 

У 20-я гады XX стагоддзя нават разглядаўся варыянт 
станаўлення эсперанта працоўнай мовай Лігі Нацый: 
дзесяць дэлегатаў падтрымалі гэтую прапанову, 
але французскі прадстаўнік прагаласаваў супраць, 
спалохаўшыся, што яго родная мова страціць сваю 
пазіцыю ў якасці міжнароднай. На дадзены момант 
эсперанта з’яўляецца самай распаўсюджанай штучнай 
мовай у свеце, існуюць украінская, польская, расійская  
і іншыя эсперанта-асацыяцыі. І хоць яна не стала 
сусветнай мовай, яна ўсё ж выконвае сваю функцыю, 
аб’ядноўваючы каля 2 мільёнаў летуценнікаў.

Ты рускі ці немяц,
А можа паляк?
Цябе зразумеюць,
Як быццам ты брат.
Агульная мова,
Як дах над табой,
„Esnerio” – кажуць,
А думаюць – свой!

Сакавік, 1887 года
Прыемна разумець, што твая каханая жанчына 

з’яўляецца тваім аднадумцам! Сёння сваёй нявесце  
я растлумачыў сутнасць маёй ідэі наконт распаўсюджання 
агульнай мовы і планы далейшай дзейнасці. І спытаў 
яе, ці хоча яна звязаць са мной свой лёс. Яна не толькі 
пагадзілася, але і дала ў маё поўнае распараджэнне ўсе 
свае грошы, што дае мне магчымасць, пасля такіх доўгіх 
і дарэмных пошукаў выдаўцы, нарэшце, самому выдаць 
першыя чатыры мае брашуры на расейскай, польскай, 
нямецкай і французскай мовах. 
 
26 ліпеня, 1887 года

Часам мне ўсё яшчэ не верыцца, што гэта не сон. 
Сёння пад псеўданімам “Доктар Эсперанта” выйшаў 
мой першы падручнік „Internacia Lingvo”. Працу, якая 
каштавала мне шмат часу і здароўя, я даручаю цяпер 
добразычлівай увазе грамадства.

Зараз я бліжэй за ўсё да выканання сваёй мары,  
чым калі-небудзь. Дзякуй маёй жонцы Клары за гэта! 
Аднак наперадзе нас чакае яшчэ шмат працы, mia Amo…

 
Лістапад, 1893 года

Важнай падзеяй гэтага года з’яўляецца наш пераезд 
з Варшавы ў Гродна, на радзіму майго дзеда, Фабіяна 
Заменгофа. Менавіта тут я спадзяюся паправіць свае 
справы і заняцца прыватнай медыцынскай практыкай.  
Я адзіны афтальмолаг ў горадзе, так што недахопу  
ў кліентах няма. Мы з дзецьмі пасяліліся ў кватэры № 4 
у доме па вуліцы Паліцэйскай, тут жа адкрылі прыёмны 
пакой для хворых.

Што датычыцца эсперанта, то яна набірае 
папулярнасць ва ўсім свеце, асабліва, у Расеі. Людзі 
купляюць мае кнігі, вывучаюць мову ‘надзеі” як у Гродна, 
так і ў Цярнопалі, Маскве і Варшаве. 
 
Верасень, 1909 года

Беласток ... менавіта гэты горад так любы майму 
сэрцу. Месца, дзе я нарадзіўся і правёў дзяцінства, дало 
кірунак усёй маёй далейшай дзейнасці... у гэтым горадзе 
мацней, чым дзе-небудзь яшчэ, уражлівая натура адчувае 
сілу моўнага падзелу і пераконваецца на кожным кроку, 
што адрозненні моў ёсць адзіная або па крайняй меры 
галоўная прычына раз’яднання чалавечай сям’і на 
варожыя адзін аднаму часткі. Выхаваны ідэалістычна, 
я звыкся ўсведамляць, што ўсе людзі – браты і сёстры. 
Увесь час на вуліцы, у двары – усюды, на кожным кроку  
я адчуваў, што чалавек сам па сабе як бы не існуе, а ёсць 
толькі рускія, палякі, немцы, яўрэі і іншыя. Гэта заўсёды 

мучыла маю дзіцячую душу (хоць у многіх можа выклікаць 
ўсмешку гэтая „боль за ўвесь свет”). Я паўтараў сабе, што 
калі вырасту, то абавязкова знішчу гэта зло…
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