
16 чэрвеня 2020 г. 9ІГУМЕНСКІ ТРАКТ

Жыц цё Эмi лii Пля тэр ста ла 

ле ген дай, а яе iмя — сiм ва лам 

са ма ах вяр най лю бо вi да Ай-

чы ны. Яе подз вiг услаў ле ны 

паэ та мi i мас та ка мi. Яе па раў-

ноў ва лi са сла ву тай Жан най 

д'Арк. За свае ка рот кае жыц-

цё яна зра бi ла тое, на што iн-

шы i за доў гiя га ды ня здат ны. 

Не толь кi сва ёй са ма ах вяр-

нас цю i ге ра iз мам увай шла ў 

гiс то рыю Эмi лiя Пля тэр, але i 

як ад на з пер шых бе ла рус кiх 

паэ таў i фальк ла рыс таў.

Яе баць ка, Фран цi шак Кса ве-

рый, па хо дзiў са ста ра жыт на га 

ня мец ка га ро ду Пля тэ раў, а ма цi 

Ган на Моль бы ла ро дам з Брас-

ла ва. Ся мей нае жыц цё баць коў 

Эмi лii не скла ла ся. Ма цi з дач кой 

жы лi ў ма ёнт ку Лiкс на Вi цеб скай 

гу бер нi. Эмi лiя атры ма ла хат нюю 

аду ка цыю, за хап ля ла ся гiс то ры-

яй i ма тэ ма ты кай. А ў воль ны час 

ез дзi ла вер хам на ка нi i ву чы ла-

ся стра ляць з пiс та ле та. Пра та кiх 

ба я вi тых дзяў чы нак ка жуць: хло-

пец у спад нi цы. Яна ма ры ла пра 

ге ра iч ны подз вiг за Ай чы ну. «Ад 

дзi ця чых га доў бы ла дум ка, што 

ка лiсь цi пай ду я на вай ну», — пры-

зна ва ла ся паз ней Эмi лiя.

Блiз касць да прос та га лю ду паў-

плы ва ла на чул лi вую ду шу дзяў чы-

ны, Эмi лiя за ха пi ла ся бе ла рус кiм 

фальк ло рам i пi са ла па-бе ла рус-

ку «на род ныя» вер шы. Хто ве дае, 

каб iна чай склаў ся лёс Эмi лii, цi не 

пры свя цi ла б яна ся бе бе ла рус кай 

фальк ла рыс ты цы i паэ зii.

Воб раз юнай Эмi лii ўваск ра шае 

ў сва iх ме му а рах вi цеб скi на стаў-

нiк Мак сi мi лi ян Маркс. У гос цi да 

яго ма цi ў Вi цебск час та пры яз-

джа ла Эмi лiя. Яна доб ра спя ва ла 

бе ла рус кiя на род ныя пес нi i тан-

цавала пад за ах воч валь ныя вок-

лi чы гас па да роў i iх гас цей: «Ну 

па нен ка, ну дзя ву ха! Ды i яшчэ 

i якая дзя ву ха — за ла тая дзя ву ха!» 

З ус па мi наў Марк са Эмi лiя паў стае 

ра ман тыч най асо бай. «Пер шая 

яна, — ба дай, я не па мы ля ю ся, — 

з за па лам, ула сцi вым чу лым, вы-

са ка род ным сэр цам, ад да ла ся ду-

шою бе ла рус ка му лю ду, вы ву ча ла 

яго бя ду, спа чу ва ла ёй, ста ра ючы-

ся па маг чы мас цi аб лег чыць яе, 

збi ра ла, спя ва ла яго пес нi, шчод ра 

пла цi ла за iх да стаў ку i спра ба-

ва ла пя ро ў iх на сле да ван нi. На 

фар тэ пi я на яна ўме ла най вы раз-

ней пе ра даць i зу ха ва тасць, i ту гу 

на род ных ма ты ваў, на ват тэмбр 

са пра на-жа лей кi i ба са-ду ды... Го-

ла сам, у якiм, зда ец ца, чу лi ся ста-

год дзi, яна па чы на ла:

Авой, авой, дзя цюк ты мой!

Не на ра дасць, не на шчас це ты 

ра дзiў ся!

I ўсе вы пра ба ван нi, усе па ку ты 

жыц ця бе ла рус ка га му жы ка пад-

ра бяз на тут пе ра лiч ва лi ся, дак-

лад на апiс ва лi ся, глы бо ка на ноў 

пе ра жы ва лi ся».

Без умоў на, гэ тыя два рад кi 

не да юць поў на га ўяў лен ня пра 

паэ тыч ны дар Эмi лii. Але яе твор-

часць — з'я ва зна ка вая! Як i Ян Ча-

чот, i яго сяб ры фi ла ма ты, як i Ян 

Бар шчэў скi, Эмi лiя бы ла прад вес-

нi кам бе ла рус ка га Ад ра джэн ня.

Ка лi ў 1831 го дзе па ча ло ся паў-

стан не су праць ца рыз му, Эмi лiя 

ўзя ла ў ру кi зброю. Яна ства ры ла 

не вя лiч кi атрад з ча ты рох дзяў-

чат. 29 са ка вi ка ў мяс тэч ку Ду ся ты 

дзяў чы на вы сту пi ла з пра мо вай 

пе рад людзь мi, за клi ка ю чы iх пад-

няц ца на паў стан не. Яе ра дас на 

пры вi та лi: «Ня хай жы ве гра фi ня 

Эмi лiя! Ня хай жы ве на ша яс ная па-

нен ка!» У атрад Пля тэр ус ту пi ла 

не каль кi сот няў доб ра ах вот нi каў.

У пер шым баi 2 кра са вi ка паў-

стан цы раз бi лi пя хот ны ад дзел 

цар скiх вой скаў. Акры ле ная пе ра-

мо гай Эмi лiя вы ра шы ла зава ло-

даць Ды на бур гам. Вы сла ны з го-

ра да цар скi ад дзел тра пiў у за са ду 

i быў раз бi ты. Пра сле ду ю чы ўце-

ка чоў, Эмi лiя ха це ла адразу ўзяць 

Ды на бург. Ка ля го ра да да ро гу 

паў стан цам за га ра дзiў ба таль ён 

пя хо ты з гар ма та мi. Агонь гар мат 

па се яў смерць у паў станц кiх шэ ра-

гах. У та кiх не спры яль ных умо вах 

паў стан цы ад сту пi лi.

Рэшт кi атра да Эмi лiя да лу чы ла 

да атра да свай го стры еч на га бра-

та Цэ за ра, а са ма ў су пра ва джэн нi 

ад' ютан та Ма рыi Пру шын скай ляс-

ны мi сцеж ка мi даб ра ла ся ў Жа-

мойць, дзе ва я ваў паў станц кi кор-

пус ге не ра ла Ка ра ля За лус кага. 

Увесь ця жар вай ско ва га жыц ця 

гэ тая кво лая дзяў чы на пе ра но сi-

ла муж на i ад важ на зма га ла ся з 

во ра гам. Ёй ра i лi вяр нуц ца да до-

му, але па чу лi ў ад каз: «Вы ра шы ла 

зма гац ца, па куль не вер нем не-

за леж насць». Ге не рал Хла поў скi, 

якi ўзна ча лiў паў станц кiя сi лы на 

Жа мой цi, на даў Эмi лii чын ка пi та-

на i пры зна чыў га на ро вым вод цам 

ро ты. Хоць так ха цеў ус це раг чы яе 

ад не бяс пе кi.

Свае ўра жан нi пра ле ген дар ную 

паў стан ку на пi саў Iг нат Да мей-

ка. «Не вя лiч кая рос там, блед ная, 

не пры га жу ня, але з акруг лым, 

пры ем ным, сiм па тыч ным тва рам, 

бла кiт ны мi ва чы ма, строй на га, 

хоць i не моц на га скла ду. Бы ла 

па ва жа ная, хут чэй су ро вая, чым 

свой ская, у абы хо джан нi, ма ла га-

вар кая i по гля дам нi бы та па тра ба-

ва ла да ся бе на леж ных ад но сiн i 

пры стой нас цi. Дый нi хто ў ла ге ры 

не да зва ляў у яе пры сут нас цi кi-

нуць якое не да рэч нае сло ва, жарт 

або па гра шыць у вет лi вым абы-

хо джан нi». З ра ман тыч най га рэз-

лi вай дзяў чы ны вы рас ла су ро вая 

ама зон ка з па лы мян ным сэр цам 

па тры ё та. У баi 19 чэр ве ня ка ля 

Вiль нi Эмi лiя бы ла ў пер шых шэ ра-

гах. Пад ёй за бi лi ка ня, i яна ра зам 

з iм грым ну ла ся на зям лю. Ры зы-

ку ю чы са бой, ма ёр Ста нi слаў Ма-

цэ вiч пра рваў ся да Эмi лii, па са дзiў 

яе на свай го ка ня i вы вез з по ля 

бою. У iн шым баi, пад Шаў ля ем, 

Эмi лiя за сваю ад ва гу за слу жы ла 

па хва лу ге не ра ла Хла поў ска га.

Пад уда ра мi цар скiх вой скаў 

паў стан цы ад сту пi лi ў Пру сiю. Эмi-

лiя цяж ка пе ра жы ва ла гэ тае па-

ра жэн не паў стан ня. «Ле пей бы ло 

па мер цi са сла вай, чым скон чыць 

та кiм га неб ным пры нi жэн нем», — 

за явi ла Пля тэр. Удзель нi чаць у 

гэ тай «гань бе на ро да» яна не ха-

це ла, не да зва ля ла чыс тае сум-

лен не. «Што да мя не, дык па куль 

чую iск ру жыц ця ў гру дзях, бу ду 

бiц ца за Ай чы ну!»

У су пра ва джэн нi Цэ за ра Пля-

тэ ра i сяб роў кi Ма рыi Ру ша но вiч 

Эмi лiя вы пра вi ла ся да Вар ша вы. 

Яна яшчэ спа дзя ва ла ся, што там 

га рыць агонь зма ган ня. Ру ха лi-

ся яны ўна чы па ляс ных сцеж ках, 

а днём ха ва лi ся ў ся лян скiх ха тах. 

Ад нак яе зда роўе не вы тры ма ла, 

дзяў чы на цяж ка за хва рэ ла. Да вя-

ло ся спы нiц ца ў вёс цы Юс цi на ва, 

што ў Сей нен скiм па ве це, у до ме 

шлях цi ца Iг на та Аб ла мо вi ча. Эмi-

лiя на зва ла ся Кар вiн скай, бо яе 

шу ка лi цар скiя ўла ды. Яна спа дзя-

ва ла ся па пра вiц ца, бо бы ло дзе ля 

ча го жыць. «Жыц цё сваё ад да ла 

Ай чы не i да апош ня га ўзды ху бу ду 

зма гац ца за яе не за леж насць», — 

ка за ла яна. На вi на пра па дзен не 

Вар ша вы за бi ла апош нюю над зею 

пра цяг ваць зма ган не. «Ня ма дзе ля 

ча го жыць», — са смут кам пры зна-

ла ся Эмi лiя. Пе рад смер цю яна на-

ка за ла бра ту i сяб роў цы: «Жыц цё 

маё кан ча ец ца. Па кiнь це мя не тут, 

а са мi iдзi це слу жыць Ай чы не, якой 

мо жа це яшчэ быць па трэб ныя». 

Па мер ла Эмi лiя Пля тэр 23 снеж ня 

1831 го да i бы ла па ха ва на на мо-

гiл ках ка ля вёс кi Кап цё ва (ця пер 

вёс ка Кап ча мес цiс у Лiт ве).

Яшчэ доў га не ве ры лi ў яе 

смерць. Пра яе скла да лi ле ген ды, 

бо i са праў ды бы ла яна ле ген дай.

Вi таўт ЧА РОП КА.

Эмi лiя Пля тэр (1806—1831)

Бе ла рус кiя кла сi кi вы дат на 

вы ка рыс тоў ва лi мi фа ла гiч ныя 

воб ра зы ў сва iх тво рах — уз га-

да ем Ку па лу, Баг да но вi ча, Ка-

рат ке вi ча. Не ка то рыя да след-

чы кi на огул жар ту юць, што та кi 

жанр лi та ра ту ры, як «фэн тэ зi» 

быў пры ду ма ны ў Бе ла ру сi, бо 

яшчэ не бы ло Тол кi е на, а ў нас 

Янам Бар шчэў скiм ужо бы лi 

на пi са ны ча роў ныя сю жэ ты. 

Мi фiч ныя воб ра зы су стрэ нем i 

ў тво рах Яку ба Ко ла са, больш 

за тое, сён ня мож на на ват i па-

гля дзець на ад но з апi са ных iм 

цу даў — Чор таў ка мень. Гэ ты 

пры род ны аб' ект кла сiк зга-

даў у «Но вай зям лi» i на ват 

пры свя цiў яму ад ну з «Ка зак 

жыц ця».

За ста лi ся свед чан нi та го, 

што ў сям'i Мiц ке вi чаў (са-

праўд нае проз вi шча пiсь мен нi-

ка), ле ген ды, звя за ныя з за ча-

ра ва ным мес цам, дзе цi чу лi ад 

дзядзь кi Ан то ся. На прык лад, 

ён рас па вя даў ма лым пра му-

зы̀ку, што за блу каў, у цем ры 

вый шаў да ка ме ня, а там яго 

чэр цi пры му сi лi іграць на му-

зыч ным iн стру мен це.

Су пра цоў нi кi фi лi яла му-

зея Яку ба Ко ла са, што зна-

хо дзiц ца на Стаўб цоў шчы не, 

збi ра юць гiс то рыi, звя за ныя з 

не звы чай ным мес цам. I адзiн з 

iх, Аляк сандр Кры жэ вiч, на ват 

асоб нае да сле да ван не пры свя-

цiў гэ тай тэ ме, усё ж ка мень 

за па тра ба ва ны ў ту рыс таў, якiя 

на вед ва юць ко ла саў скiя мяс цi-

ны. Ды i ча му б не за зiр нуць у 

той ча роў ны, за гад ка вы свет, 

якi на тхняў кла сi ка бе ла рус кай 

лi та ра ту ры?

Ля жыць аве я ны ле ген да мi 

i за све ча ны ў лi та ра ту ры ка-

мень на ра дзi ме паэ та — па мiж 

вёс ка мi Све ры на ва i Мi ка ла еў-

шчы на. У «Но вай зям лi» Ко лас 

пi саў, што «чор таў ка мень» па-

ме рам з ха ту, хоць сён ня ва лун 

урос у зям лю, у вы шы ню ўся го 

ка ля мет ра, а ў шы ры ню ка ля 

двух з па ло вай. I тым не менш 

бед ад яго ха пае...

Пас ля та го, як кал гас пра-

клаў но вую да ро гу, ка мень 

апы нуў ся на ўзбо чы не. А ра-

ней шлях пра хо дзiў як раз 

по бач з за ча ра ва ным мес-

цам i, як пi саў Ко лас: «Коль кi 

люд скiх ка лёс i во сей па бi та 

i па ла ма на аб ка мень! Коль кi 

па ка ле ча на рук i ног! А гу зоў 

коль кi на бi лi тут люд скiя го ла-

вы!» Але ака за ла ся, што i ў 

наш час Чор таў ка мень не пе-

ра стае шко дзiць. Га доў з дзе-

сяць та му сю ды па ча лi ез дзiць 

ма ла дыя, толь кi вель мi хут ка 

вя сель ная тра ды цыя сыш ла: у 

гэ тым мес цы пе ра куль ва лi ся i 

ла ма лi ся ма шы ны.

Не вы пад ко ва мес цi чы за-

вуць гэ тыя мяс цi ны Чар та вi-

цай, рас каз ва юць, што ра ней 

тут бы ло ба ло та, а ме на вi та ў 

та кiх глу хiх кут ках па ўяў лен-

нях на шых прод каў i ся лi лi ся 

ня чыс цi кi. I ка мень яны вы но-

сi лi, каб пе ра крыць лю дзям 

да ро гу. Ёсць i iн шыя пад ан нi: 

быц цам ва лун ва лок чорт, а 

пас ля цi то ста мiў ся, цi не ча га 

спу жаў ся ды кi нуў.

Так са ма мес цi чы ка за лi, быц-

цам чорт за ваб лi ваў лю дзей да 

ка ме ня i пас ля цi ма ро зiў iх, цi 

здзе ка ваў ся, на смi хаў ся. Ка лi 

якiя не ба ра кi тут доў га блу ка лi, 

лi чы лi, што iх чэр цi вод зяць па 

ба ло цiс тых мяс цi нах. Мо жа, та-

му да след чы кi з эт на гiс та рыч-

на га клу ба «Явар», што вы ву-

ча юць сак раль ную геа гра фiю 

пад час кан фе рэн цыi «Та ям нi-

чая Бе ла русь», па цвер дзi лi, што 

на ват з пра вад нi ком ка мень, 

апi са ны Ко ла сам, да вя ло ся iм 

шу каць вель мi доў га?

Хо чац ца ве рыць, што па-

куль ста ра жыт ны ка мень аб-

рас тае гiс то ры я мi, не пе ра вя-

дуц ца лю дзi, якiя за хап ля юц ца 

род ным кра ем, i бу дуць ства-

рац ца пiсь мен нi ка мi но выя 

«Каз кi жыц ця».

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы Не звы чай нае — по бачНе звы чай нае — по бач

«На ка ме нi, ка неш не, 

не паў то рыш дак лад на 

асаб лi вас цi по чыр ку Мiц-

ке вi ча,  — раз ва жае ды-

рэк тар му зея, гiс то рык 

Мi ка лай ГАЙ БА.  — Та-

му тут нель га сцвяр джаць 

ад на знач на, цi ка пi ра ваў 

рэз чык уба ча ны на лiс це 

аў то граф паэ та, цi пi саў, 

як умеў сам  — у гэ тым 

кож ны ах вот ны мо жа пе-

ра ка нац ца, ка лi па спра-

буе па раў наць рад кi на 

ка ме нi i под пiс Мiц ке вi-

ча, ён ёсць у ад кры тым 

до сту пе на ват у «Вi кi пе-

дыi». Цi ка вей шая iн шая 

рэч. Мы пра шту дзi ра ва лi 

«Хро нi ку жыц ця i твор-

час цi Ада ма Мiц ке вi ча. 

1798 — 1824 гг.»  — гэ тае 

эн цык ла пе дыч нае вы дан-

не, якое ўба чы ла свет у 

ся рэ дзi не мi ну ла га ста-

год дзя ў Вар ша ве, утрым-

лi вае най больш поў ныя 

звест кi пра ўсе ака лiч нас-

цi, якiя да ты чац ца жыц ця i 

твор час цi паэ та  — пе ра-

пiс ка, сяб роў ства, мес цы, 

дзе ён бы ваў... Дык вось, 

у геа гра фiч ным па ка заль-

нi ку гэ та га грун тоў на га 

вы дан ня та кой вёс кi, як 

Сту дзён кi, на огул ня ма. 

Але ж ка мень  — ёсць, як 

я зра зу меў, ён уму ра ва-

ны ў сця ну скле па, та му 

нель га ска заць, што гэ та 

фэйк цi пад роб ка. Ця пер 

за да ча мяс цо вых эн ту-

зi яс таў i спе цы я лiс таў у 

тым, каб вы свет лiць усе 

аб ста вi ны, якiм чы нам гэ-

ты ка мень тра пiў у мур, а 

та ды ўжо раз гля даць ней-

кiя гi по тэ зы».

Вы хо дзiць, пы тан не 

аб тым, цi гас ця ваў Адам 

Мiц ке вiч у ся дзi бе пад 

Ня свi жам i цi на тхняў ся 

там тэй шы мi края вi да мi, 

каб у бу ду чым рас ка-

заць пра iх у паэ тыч ных 

рад ках, за ста ец ца ад-

кры тым. По шу кi пра цяг-

нуц ца?

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

АР ТЭ ФАКТ 
ПАД ПЫ ТАН НЕМ

Той са мы ка мень са Сту дзё нак.

Аў то граф паэ та, зме шча ны ў вiр ту аль най эн цык ла пе дыi 
«Вi кi пе дыя».

У маi «Звяз да» рас каз ва ла пра тое, што ў вёс цы 

Сту дзён кi пад Ня свi жам мяс цо вы края зна вец 

Аляк сандр Аб ра мо вiч знай шоў ка мень з над пi-

сам, якi быў вы бi ты, як мяр ку юць, у па мяць аб 

вi зi це ў гэ тыя мяс цi ны зна ка мi та га паэ та Ада ма 

Мiц ке вi ча. (Пад ра бяз ней аб гэ тай зна ход цы мож-

на пра чы таць у ну ма ры за 19 мая.  — «Зв».). Каб 

удак лад нiць ве ра год ную гiс та рыч ную каш тоў-

насць ка ме ня, па кан суль та цыю мы звяр ну лi ся 

да су пра цоў нi каў до ма-му зея Ада ма Мiц ке вi ча 

ў На ва груд ку. I вось якi ад каз атры ма лi.

КА МУ ШКО ДЗIЦЬ ЧОР ТАЎ КА МЕНЬ?
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