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Ле та — тая 

па ра, ка лі са мае 

ці ка вае ад бы-

ва ец ца дзесь ці ў 

ра ё нах. Та му вар-

та вы браць для ся бе які-не будзь 

мяс цо вы фес ты валь, што ла дзіц-

ца там тэй шы мі эн ту зі яс та мі, каб 

ад па чыць ад ста лі цы, ад буй ных 

га ра доў, ад вя лі кіх на тоў паў. Каб 

быць блі жэй да пры ро ды. Блі жэй да 

не вя лі кіх, але важ ных спраў.

Ку ды ж мож на вы брац ца ў 

най блі жэй шыя два ме ся цы з ка-

рыс цю для ся бе і з пры ем нас цю 

для на ва кол ля? Коль кі ча су та му 

«Звяз да» пі са ла пра куль тур ны 

цэнтр, які ўтва рыў ся на ўскрай-

ку Бе ла ру сі, — «Куль ты ва тар» у 

Лын ту пах. Ад на доб рая іні цы я ты ва 

звы чай на на тхняе ка гось ці і спа-

ра джае ін шую іні цы я ты ву. Гэ тым 

ле там у Лын ту пах прой дзе зу сім 

но вае свя та — пле нэр і фес ты-

валь экс пе ры мен таль най ке ра мі-

кі «Дым» — ён бу дзе ла дзіц ца з 

12 па 24 жніў ня.

Ар га ні за тар фес ты ва лю ке ра-

міст Да р'я Ман дзік ад зна чае, што 

ле тась яна бы ла ў вя лі кім ке ра-

міч ным па да рож жы па Пар ту га ліі 

і Укра і не і за ўва жы ла, якія цу ды 

зда ра юц ца, ка лі ра зам збі ра юц-

ца роз ныя твор чыя лю дзі. Та му 

ра зам з На стас сяй Мі ла ва на вай 

(дру гім ар га ні за та рам) яны вы ра-

шы лі зла дзіць та кі ке ра міч ны «экс-

пе ры мент», які зу сім не ча ка на для 

іх са міх стаў між на род ным (удзел 

у ім возь муць не толь кі ке ра міс ты 

з Бе ла ру сі, але і май стры з Ра сіі і 

Бал га рыі).

Ар га ні за та ры фес ты ва лю на 

краў дфан дын га вай пля цоў цы 

ulej.by рас па ча лі збор срод каў, 

каб пад тры маць бу ду чае ке ра-

міч нае дзей ства. Знай шоў шы на 

сай це пра ект з наз вай «Дым», 

мож на ўба чыць ці ка выя ло ты — 

на прык лад, вы ра бы май строў-

ке ра міс таў, што зро бяць у Лын-

ту пах, ці (пра па но ва ці ка вая для 

май строў) маг чы масць аб па ліць 

свае вы ра бы на фес ты ва лі ў пе-

чы... Ся род ін ша га — маг чы масць 

паў дзель ні чаць у двух дзён ным ке-

ра міч ным ін тэн сі ве 17 і 18 жніў ня 

(кошт 120 руб лёў).

24 жніў ня ад бу дзец ца ўлас на 

фес ты валь «Дым», ку ды за пра-

ша юц ца ўсе ах вот ныя. Яго ра зы-

нкай ста не ве ча ро вае вог нен нае 

шоу — по лы мя бу дзе га рэць у вя-

лі кіх глі ня ных ста ту ях, якія зле пяць 

удзель ні кі пле нэ ру.

Ка лі ж да ехаць у Лын ту пы, 

на край Бе ла ру сі, не атры ма ец-

ца, мож на спы ніц ца блі жэй да яе 

сэр ца — на Ві лей шчы не. З 9 да 

11 жніў ня тут, у вёс цы На ва са ды 

На ра чан ска га сель ска га са ве та, 

прой дзе фэст з ра ман тыч най наз-

вай «Дом ля во зе ра». І гэ та свя та 

для ад па чын ку на лю бы густ. Бо 

ар га ні за та ры абя ца юць «ка рыс ныя 

лек цыі, аў тар скую му зы ку, паэ зію, 

кі но, ры бал ку, жы вую біб лі я тэ ку, 

экс клю зіў ную кух ню, пле нэр, тан цы 

і вы ста вы». Па га дзі це ся, вы браць 

ёсць з ча го!

Вар та ад зна чыць, што гас па-

дар «До ма ля во зе ра» Алег Ку ра-

ле саў пе ра ся ліў ся сю ды не каль кі 

га доў та му. З та го ча су ён па сту-

по ва пе ра бу доў вае сваё жыт ло, а 

так са ма ла дзіць роз ныя «ва руш-

ня кі». Акра мя лет ня га фес ты ва лю 

(сё лет ні бу дзе ўжо дру гім па лі ку) 

тут ла дзі лі ся кі на па ка зы, лі та ра-

тур ныя ве ча ры ны, не каль кі зі мо-

вых свят і ха кей. Ад на з мэт — 

да лу чэн не да аду ка цый на га пра-

цэ су і за баў мяс цо вых жы ха роў, 

бо ра зам, зга дзі це ся, са праў ды 

ве ся лей.

Асаб лі вую ці ка васць уяў ляе і 

сам дом, яго аздо ба — ліх та ры кі 

роз ных выглядаў, сця на, зроб ле-

ная з... кніг, крэс лы-мяш кі, маг чы-

масць за на ча ваць на пад да шку... 

Та кія мес цы, зроб ле ныя з ду шой, 

хо чац ца не прос та ўба чыць — яны 

на тхня юць на тое, каб і мы са мі 

ўпры гож ва лі не як гэ ты свет.

На пры кан цы, каб вы зу сім дак-

лад на ўпэў ні лі ся, што Бе ла русь — 

кра і на крэ а тыў ных лю дзей, якія не 

шка ду юць воль на-

га ча су дзе ля сва-

іх ідэй, вар та зга-

даць, што з 2 да 

4 жніў ня ў вёс цы 

Бе лая Царк ва, ка-

ля Ча рэі, дзе зна-

хо дзіц ца ро да вая 

ся дзі ба Мі ла шаў, 

ад бу дзец ца фес-

ты валь SPRAVA. 

Трэ ба да даць, 

што ў Бе лай Царк-

ве са праў ды ёсць 

му ра ва ная царк-

ва (гэ та не толь кі 

пры го жая наз ва), а са мо па се лі шча 

зна хо дзіц ца на паў вост ра ве ў во-

зе ры — та му вы гля дае вель мі ма-

ляў ні ча, мес ца для фэс ту вы бра на 

вель мі ўда лае.

Пад час «Спра вы» (ува ход на 

фес ты валь плат ны) мож на бу дзе 

па чуць шмат роз ных гур тоў — пе-

ра ліч ваць іх не мае сэн су, бо ўжо 

за пла на ва на больш за 20 (!) кан-

цэр таў. У гэ ты ж час на ўскрай ку 

паў вост ра ва бу дзе бу да вац ца выш-

ка для на зі ран ня за птуш ка мі — ах-

вот ныя мо гуць узяць удзел у гэ тых 

ра бо тах.

На пя рэ дад ні, у дру гой па ло ве 

лі пе ня, у Бе лай Царк ве ад бу дзец-

ца лет нік Бе ла рус кай аса цы я цыі 

сту дэн таў-ар хі тэк та раў. За час 

лет ні ка сту дэн ты і ва лан цё ры 

збу ду юць так зва нае «Гняз доўе 

паэ таў». Ма ла дыя ар хі тэк та ры 

бу дуць май стра ваць до мі кі над, 

ка ля і пад дрэ ва мі (хат ку, гняз до, 

ко кан, ля жак). Збу да ван ні па він ны 

атры мац ца эка ла гіч ныя, бяс печ-

ныя, зруч ныя (каб пры жа дан ні імі 

маг лі ска рыс тац ца і дзе ці). Але і 

гэ та яшчэ не ўсё. З 2 да 4 жніў ня 

тут ад бу дзец ца яшчэ ад но «Гняз-

доўе паэ таў» — паэ тыч ная част ка 

фес ты ва лю, якую ку ры руе вя до мы 

су час ны твор ца Дзміт рый Стро-

цаў. Прос та ця пер ён пра цуе над 

ства рэн нем не ба наль най, яр кай 

пра гра мы. І не ка жы це, ка лі лас ка, 

пас ля ўся го гэ та га, што ў Бе ла ру сі 

сум на жыць!

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Бы ва юць ча сы цяж кіх 

вы пра ба ван няў, ка лі па-

трэб ны са ма ах вяр ны і муж-

ны пра ва дыр, які па вёў бы 

за са бой ін шых, уся ліў у іх 

сэр цы ве ру ў пе ра мо гу. Ро-

ля асо бы ў гіс то рыі ча сам 

бы вае вы ключ най і на ват 

вы ра шаль най. Та кім ча ла-

ве кам быў Па вел Са пе га, 

які ў га ды «кры ва ва га па то-

пу» ўзна ча ліў аба ро ну Рэ чы 

Па спа лі тай ад за ва ёў ні каў. 

Як ён пі саў: «З удзяч нас ці 

мі лай ма ёй Ма ці-Ай чы не не 

шка да ваў для яе фар тун, 

зда роўя і кры ві ма ёй».

Сын усвяц ка га ста рос-

ты Яна Пят ра Са пе гі і Со фіі 

Вэй гар Па вел ву чыў ся ў езу-

іц кім ка ле гіу ме ў Брунс бур гу 

і ў 1631 го дзе пас ля за кан-

чэн ня ву чо бы вяр нуў ся на 

ра дзі му. Па ча ла ся яго па лі тыч ная 

і ва ен ная кар' е ра. Ён удзель ні чаў 

у 1632—1633 га дах у Сма лен скай 

вай не і кі ра ваў кон най ха руг вай. 

І ледзь не за гі нуў пры штур ме 

крэ пас ці Бе лай, ка лі по бач з ім 

вы бух ну ла мі на. У ча сы вай ны з 

укра ін скі мі ка за ка мі ён уз на ча ліў 

полк і ўдзель ні чаў у най буй ней-

шых біт вах. Ка роль Ян Ка зі мір 

вы со ка аца ніў за слу гі і па да ра-

ваў яму мяс тэч ка Лёз ны. А пас ля 

смер ці стры еч на га бра та Ка зі мі ра 

Ле о на Са пе гі, ка лі яму да ста лі ся 

Ру жа ны, Ко са ва, Ля ха ві чы, Ста-

ры Бы хаў, Бя ро за, Ча рэя і ін шыя 

ўла дан ні, Па вел Са пе га стаў ад-

ным з най ба га цей шых лю дзей у 

дзяр жа ве.

Так ужо зда ры ла ся, што ў пер-

шы пе ры яд вай ны з Мас коў скай 

дзяр жа вай у 1654 го дзе Па вел 

Са пе га зна хо дзіў ся ў Бя рэс ці і збі-

раў вой скі. За га даў біць са свай го 

ро да ва га срэб ра гро шы і пла ціць 

жа ла ван не жаў не рам. У гэ ты час 

амаль усё Вя лі кае Княст ва Лі-

тоў скае ра зам са ста лі цай бы ла 

за хоп ле на рус кі мі вой ска мі, а Жа-

мойць аку па ва лі шве ды. Част ка 

бе ла рус кіх і лі тоў скіх маг на таў на 

ча ле з ві лен скім ва я во дам і вя лі-

кім гет ма нам Яну шам Ра дзі ві лам 

пе рай шла на бок Шве цыі і за клю-

чы ла з ёй Кей да наў скую унію. 

Вой ска Вя лі ка га Княст ва па кі ну-

ла свай го пра ва ды ра і па да ло ся 

да Паў ла Са пе гі. Толь кі ён у гэ ты 

цяж кі час мог аба ра ніць Ай чы ну. 

Пер шае ба я вое хры шчэн не вой-

ска Са пе гі ад бы ло ся 27 ліс та па-

да 1655 го да ка ля вёс кі Вяр хо ві-

чы, што за 25 вёрст ад Бя рэс ця. 

У Са пе гі на той час бы ло 6 ты сяч 

жаў не раў су праць 28-ты сяч на га 

кор пу са ва я во ды Уру са ва, але 

ён пры няў бой і спы ніў ва ро жую 

раць. Гэ та бы ла пер шая пе ра-

мо га вой ска ВКЛ у вай не, якая 

ўзня ла па тры я тыч ныя па мкнен ні 

ліц ві наў.

Не ўза ба ве вой ска Паў ла Са-

пе гі вы рас ла да 12 ты сяч жаў не-

раў. Швед скі ка роль і рус кі цар 

пра па ноў ва лі Са пе гу сваю пра-

тэк цыю, але ён за ста ваў ся вер-

ным ка ра лю і вя лі ка му кня зю Яну 

Ка зі мі ру. І ўзна га ро дай яму ста лі 

па са ды ві лен ска га ва я во ды і вя-

лі ка га гет ма на лі тоў ска га. Ка роль 

пра сіў Паў ла Са пе гу вес ці вой-

ска ў Поль шчу ва я ваць су праць 

шве даў, і ён у па чат ку 1656 го да 

вы сту піў у па ход.

Пры ход са пе жын ска га вой-

ска быў да рэ чы. Ка ля Сан да мі ра 

поль скае вой ска акру жы ла 10-ты-

сяч нае швед скае вой ска на ча-

ле з ка ра лём Кар лам Гус та вам. 

Са пе га з 8 ты ся ча мі жаў не раў 

спы ніў ся на пра вым бе ра зе ра-

кі Са на і за крыў шве дам адзі ны 

вы хад з акру жэн ня. Ад нак 5 кра-

са ві ка 1656 го да шве ды пе ра пра-

ві лі ся це раз Сан, збі лі пе ра да выя 

за ста вы са пе жын цаў і вы рва лі ся 

з вон кі. Са пе га вы зва ліў ад шве-

даў Люб лін, а пас ля ўзяў у аб ло гу 

Вар ша ву. 1 лі пе ня пас ля штур-

му швед скі гар ні зон ка пі ту ля ваў. 

Утры маць ста лі цу ў сва іх ру ках 

Яну Ка зі мі ру не ўда ло ся. Шве ды 

зноў за ха пі лі Вар ша ву, але ўтры-

маць яе не змаг лі. 8 каст рыч ні-

ка пад Прост ка мі ў Пру сіі вой ска 

Са пе гі раз бі ла швед ска-бран дэ-

бург скі кор пус. Пе ра лом у вай-

не са Шве цы яй на ды шоў. Па вел 

Са пе га вяр нуў ве ру ў пе ра мо гу, 

па ка заў прык лад са ма ах вяр нас-

ці. Ён не шка да ваў ся бе: «... усё 

ў ся бе стра ціў, са скру хі зня сі леў, 

не чую сва ёй га ла вы, сэр ца ўсё 

ссох ла».

Но вы во раг ру шыў у 1657 го дзе 

на Рэч Па спа лі тую — се мі град скі 

князь Юрый Ра ка шы. У Вя лі кае 

Княст ва Лі тоў скае Ра ка шы па-

слаў уні вер са лы, у якіх за клі каў 

вы браць яго вя лі кім кня зем. Ліц-

він ская шлях та і шлях та Люб лін-

ска га ва я вод ства па ста на ві лі на 

з'ез дзе ў Бель ску: «З кім бу дзе 

гет ман Па вел Са пе га, з тым бу-

дзем і мы». А Са пе га быў вер ны 

за кон на му ўла да ру ка ра лю Яну 

Ка зі мі ру.

Ра ка шы і яго са юз нік швед-

скі ка роль Карл Гус таў за ха пі лі 

Бя рэс це. Ад нак Са пе га вы зва ліў 

го рад і пай шоў у па го ню за Ра ка-

шы. Пад Ме джы бо гам на Ва лы ні 

поль скае вой ка і вой ска Са пе гі 

акру жы лі Ра ка шы, і той вы му ша-

ны быў ка пі ту ля ваць.

У 1658—1659 га ды Са пе гу 

да вя ло ся зма гац ца на два фран-

ты — су праць шве даў і мас ка ві-

таў. Сіл не ста ва ла. Са пе жын скае 

вой ска (якое на зы ва лі Са пе жын-

скай ды ві зі яй) ва я ва ла ў Кур лян-

дыі са шве да мі і вы зва лі ла там 

шэ раг га ра доў. І толь кі ка лі ў 

1660 го дзе быў за клю ча ны мір з 

Шве цы яй, ста ла маг чы ма кі нуць 

усе сі лы су праць цар скіх ра цей. 

«Я увесь зня сі ле ны на зда роўе, 

але не стам лю ся зыч лі ва ста рац-

ца, каб ай чы ну ў та кім цяж кім ста-

но ві шчы вы ра та ваць», — за явіў 

Са пе га.

28 чэр ве ня 1660 го да ка-

ля вёс кі Па лон ка не па да лёк ад 

Ля ха віч ад бы ла ся най буй ней-

шая ў гэ тай вай не біт ва. Су праць 

24-ты сяч на га вой ска ва я во ды 

Іва на Ха ван ска га вы сту пі ла ды-

ві зія Са пе гі ў 8 ты сяч жаў не раў 

і ды ві зія Стэ фа на Чар нец ка-

га ў 6 ты сяч жаў не раў. Ха-

ван скі быў раз бі ты і га неб на 

ўцёк з по ля се чы. Па вел Са-

пе га сціп ла пра маў чаў пра 

ся бе, але ад зна чыў ге ра ізм 

жаў не раў. «Ах во ту, пра цу і 

не па раў наль ную дзей насць 

вой ска цяж ка вы ка заць. 

Сэр ца ра ду ец ца, гле дзя чы, 

як іх Бог пад ба дзёр ваў, і ўсе 

спа дзя юц ца і над зею на шу 

праз іх спра ва ву юць». За тое 

Стэ фан Чар нец кі ад зна чыў 

чын ны ўнё сак у пе ра мо гу 

Паў ла Са пе гі: «Гет ман муж-

на зда роўя свай го не шка-

да ваў і су праць не пры яце ля 

пра ца ві та ста яў».

Гэ тая пе ра мо га бы ла па-

чат кам пе ра ло му ў вай не з 

Мас коў скім цар ствам. Вой-

ска ВКЛ пе рай шло ў на ступ 

і 3 лі пе ня вы зва лі ла Менск. 

Цар Аляк сей Мі хай ла віч па слаў 

на Бе ла русь 45-ты сяч ную раць 

пад ка ман дай кня зя Юрыя Даў-

га ру ка га. Біт ва з ёй ад бы ла ся 8 

каст рыч ні ка 1660 го да за дзве 

мі лі ад Ма гі лё ва на ра цэ Ба ся. 

У Са пе гі і Чар нец ка га бы ло ра-

зам 12 ты сяч жаў не раў. Ха ван-

скі па хва ляў ся, што ра за б'е іх за 

га дзі ну. Але поль скія і ліц він скія 

во і ны зма га лі ся як ге роі. Га лоў-

ны ўдар пры ня ла ды ві зія Паў ла 

Са пе гі, якая тры ма ла цэнтр. Сам 

гет ман зна хо дзіў ся ў гу шчы біт-

вы. Пад ім за бі лі ка ня, і Са пе га 

цу дам вы ра та ваў ся ад смер ці. 

Ге ра ізм са пеж ні каў даў маг чы-

масць флан гам пе рай сці ў на ступ 

і ад кі нуць не пры яце ля. Ня гле дзя-

чы на коль кас ную пе ра ва гу, Даў-

га ру кі сха ваў ся ў ла ге ры і стаў 

ча каць па ды хо ду з По лац ка вой-

ска Іва на Ха ван ска га. На су страч 

яму вы сту піў са сва ёй ды ві зі яй 

Па вел Са пе га. І на гэ ты раз Ха-

ван скі быў раз бі ты. З рэшт ка мі 

свай го вой ска ён уцёк у По лацк. 

Ма раль ны дух рус кіх во і наў быў 

па да рва ны.

Ян Ка зі мір ад зна чыў, што 

Са пе га, «не шка ду ю чы фар ту-

ны, да стат ку свай го, без ні я ка-

га для ся бе пры быт ку не толь кі 

ўлас насць сваю ад да ваў, але і ў 

роз ных крэ ды то раў вя лі кія су мы 

на тыя вы со кія па трэ бы браў і ах-

вот на да ваў». Так бы ла ад зна ча-

на ар га ні за цый ная ро ля Са пе гі ў 

пе ра мо зе.

Пас ля вы сту пу жаў не раў 

(кан фе дэ ра цыі) Па вел Са пе га 

доў гі час не мог уз на чаль ваць 

вой ска — вель мі пе ра жы ваў з 

гэ та га. «Сі роц тва кра ёў бе ла-

рус кіх... і маё сціс кае сэр ца. Але 

што ра біць, ка лі Ай чы на пры хо-

дзіць на та кую не шчас лі васць?» 

Са ста рэ лы гет ман га то вы быў 

слу жыць «асі ра це лай Ай чы не». 

І ў 1663 го дзе Са пе га зноў уз на-

ча ліў вой ска і пад рых та ваў яго 

для па хо даў на Укра і ну, але ад 

хва ро бы вы му ша ны за стац ца 

до ма.

Апош нія па дзеі вай ны ад бы-

ва лі ся без удзе лу Паў ла Са пе гі. 

Хва ро ба ад ня ла сі лы. 30 снеж-

ня 1665 го да гет ман па мёр у Ру-

жан скім па ла цы і быў па ха ва ны ў 

Бя ро заў скім кляш та ры кар тэ зі ян-

цаў. Су час ні кі на зва лі яго Lіberator 

Lіtvanіae — вы зва лі це лем Літ вы. 

А гіс то ры кі ад зна чы лі яго асаб лі-

выя за слу гі. «Ка лі Вя лі кае Княст-

ва Лі тоў скае за ха ва ла ся ў цэ лас ці 

і ада бра на з не пры яцель скіх рук, 

то гэ та ўсё Паў ла Са пе гі дзей-

насць».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

ДЫМ НАД ВА ДОЙ. 
А ДОМ — ЛЯ ВО ЗЕ РА,

або Дзе гняз дзяц ца паэ ты?

Па вел Са пе га
(1610—1665)

На тэ ра се 
«До ма ля во зе ра».


