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Ад «БЛІЗКАЙ ГІСТОРЫІ»

На па чат ку 2006 «Блізкая гісто рыя» аб весціла кон курс «Ве цер сва бо -
ды». Па куль доўжыўся тэрмін кон кур су, шмат што ад бы ло ся ў Бе ла русі.
Краіна прай шла сап раўднае вы пра ба ван не вет рам сва бо ды. Гэ та не маг ло не
паўплы ваць на пе ра ка нанні і думкі аўта раў. Пас ля са кавіцкіх шква лаў, пас ля
пля ца Каліноў скага рап тоўна пай шла но вая хва ля ціка вых і на поўне ных жы -
вым па чуццём сва бо ды прац. Мы трохі пра доўжылі тэрмін кон кур су і ат ры -
малі больш за 200 эсэ з роз ных кут коў на шай кра іны. Віда воч на, тэ ма кра -
нула: зна чыць, мы не па мыліліся з яе вы ба рам, зна чыць, на ша мо ладзь не абы я -
ка вая да тэ мы сва бо ды.

Пра цы вельмі роз ныя. Ёсць зроб ле ныя спе хам, ці «па шаб ло не», ёсць
літа ра тур ныя спро бы, ня ма ла сур’ёзных, з вы ка рыс тан нем крыніц, цы тат
і ма люн каў. Вельмі роз нае і ба чан не сва бо ды — ча сам суп раць лег лае. Гэ тая
раз нас тай насць, на на шу дум ку, вельмі доб рая з’я ва: яна па каз вае не а бы я ка -
васць кан кур сан таў. Мо ладзь больш яс кра ва, шчы ра, без штуч най ад на дум -
насці раз ва жае пра лёс гра ма дства і асо бы, хай са бе і трохі наіўна.

Вялікай праб ле маю бы ло адаб раць леп шыя пра цы. Мы вы ра шылі
не выз на чаць пер шыя ці другія мес цы і палічылі, што ўсе эсе, якія трапілі
ў зборнік права, вар тыя ўвагі. Надрукаваць бо лей не даз волілі аб ме жа ва ныя
па ме ры кнігі. І тыя пра цы, што пат рапілі, прыш ло ся ска ра чаць, каб даць мес -
ца боль шай коль касці га ла соў.

Каб пра цы лепш успры маліся, мы рас клалі іх на тры раз дзе лы.
Асноўны прын цып — па ды ход аўта раў да па няц ця «сва бо да». У пер шым раз -
дзеле — гэ та тыя, хто ўнікліва шу кае, што зна чыць «сва бо да» для яго, для яго
па ка лен ня, для гра мад ства. Тут ня ма кан чат ко вых вынікаў, пе ра ка на ных за я -
ваў. Другі раз дзел — упэўне ныя ў тым, што сва бо да павінна быць рэ гу ля ва на
дзяр жа ваю, што той сва бо ды, якую яны сёння ма юць, цал кам дас тат ко ва для
іх гар манічна га развіцця. Трэці — тыя, ка му ма ла сва бо ды, хто праг не яе, на -
ват не як вет ра, а як па вет ра, і га то вы пра ца ваць і зма гац ца за «ва шу і на шу
сва бо ду». Што лепш? Чы тай це, ду май це, раз ва жай це.

Але гэ та кніжка не толькі для та го, каб па за хап ляц ца юнац кай фан -
тазіяй. Мы лічым, што га ла сы ма ла дых над звы чай важ ныя. Сёння яны яш чэ не 
ўдзельніча юць у вы ба рах ці рэ фе рэн ду мах, але гэ та іхныя га ла сы — за тую
бу ду чы ню, за тую Бе ла русь, у якой яны ха целі б жыць. Калі лас ка, палітыкі,
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аналітыкі, гра мадскія лідэ ры, жур налісты — усе, хто бя рэц ца за бу доўлю бе -
ла рус кай бу ду чыні, улічы це га ла сы яе гра мад зя наў.

Дзя ку ем усім, хто па раз ва жаў, пас пра чаўся, пам роіў. Спад зяёмся, што 
буд зем сяб ра ваць і над а лей га ва рыць з вамі пра сва бо ду, пра шчас це, пра
сум лен не, пра прыз на чэн не ча ла ве ка.

Вац лаў Арэшка
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Сва бо да… Што гэта зна чыць?

ЗРАБІ СВОЙ ВЫБАР!
Паліна Гу ба шы на
г. Мар’іна Гор ка

Со ней ка. Шчы рае, свет лае. Ве цер. Бадзёры, ра шу чы. Дождж. Цёплы,
мяккі, лас ка вы. Ме навіта такія аса цы я цыі заўсёды на рад жаліся ў маёй га ла ве 
пры сло ве «сва бо да». З ця гам ча су іх мес ца за няў ра шу чы ча ла век са змроч -
ным тва рам і мя чом у ру ках, які стаяў на сцюдзёным вет ры ці то на не йкім
полі, ці то дзесьці ў ба ло тах, ці то на не й кай га ры, ці ў княс тве якім. Але і яго
з ця гам ча су пас ту по ва па ча ла выціскаць по стаць не й ка га зусім інша га ча ла -
ве ка (яш чэ на ват не бач на, муж чы на гэ та ці жан чы на), які стаіць на скры жа -
ванні да рог ся род шмат па вяр хо вых да моў. Але гэ ты воб раз яш чэ не зусім
сфарміра ва ны, і та му час цей за ўсё мае думкі звяр та юц ца да ра ней шых. Ро бя -
чы спро бы знайсці «твар» но ва га воб ра за, я зацікавіла ся іншым пы тан нем:
а ш то ду ма юць пра гэ та мае сяб ры? Я пап расіла не ка то рых з іх, роз ных і не па -
доб ных адзін да ад на го, ад ка заць на маё пы тан не, а зна чыць ска заць, якія аса -
цы я цыі ўзніка юць у іх пры сло вах «ве цер сва бо ды». Вось што яны ад ка залі.

Ка ця Ка на ва ла ва (ву чаніца ХІ кла са, вельмі любіць пра водзіць свой
час з сяб рамі): «Ве цер сва бо ды — ба раць ба, мітынгі, не йкія лістоўкі, іх шмат,
вельмі шмат. Ба раць ба за са мас той насць».

Воль га Фе да рын чык (ву чаніца ХІ кла са, збіра ец ца звя заць сваё
жыццё з эка номікай): «Ве цер сва бо ды — гэ та, на ад ва рот, не шта да волі
лёгкае, шчод рае, мяк кае, сва бод нае, хва лю ю чае… Ці, мо жа быць, сме ласць
не й кая».

Алёна Фе да рын чык (яе маці, на стаўніца рус кай мо вы і літа ра ту ры):
«Ве цер сва бо ды — ад кры тасць, шчас це, сва бо да, воль насць. Гэ ты ве цер пат -
рэб ны. Гэ та раз мах, раз дол ле».

Алеся Чмы ро ва (ву чаніца ХІ кла са, любіць спорт): «Ве цер сва бо ды — 
за ход, адзіно та. Я ўяўляю ве цер, моц ны. Абрыў, а ўнізе — мо ра. Але на мо -

6



ры — штыль, бо ве цер не да ся гае яго, ён толькі звер ху. Але са мае га лоўнае — 
гэ та ча мусьці аб рыў».

Ган на Па ля гош ка (ву чаніца ХІ кла са, скон чы ла мас тац кую шко лу):
«Ве цер сва бо ды… Праўду ска заць, я не ве даю, што гэ та кан крэт на. Маг чы ма,
не шта, звя за нае з лю боўю, сяб роўствам. Без ба раць бы. Неш та лёгкае
і імклівае. Вялікае сэр ца».

Мне бы ло вельмі ціка ва за да ваць гэ тыя пы танні роз ным люд зям.
Спа чат ку ў мя не з’явіла ся дум ка, што, маг чы ма, іх ад ка зы бу дуць роз нымі
з-за іх узрос ту, дзей насці, са цы яль на га ста новішча ці не ча га інша га. Так,
не ка то рыя ад ка зы ад розніва юц ца адзін ад ад на го, не ка то рыя ма юць не шта
па доб нае, але за раз я ўпэўне на, што фак та ры, на якія я звяр ну ла ўва гу, не
такія ўжо і важ ныя. Няг лед зя чы на гэ та, я яш чэ сум ня ва ю ся на конт узрос -
ту… Але гэ тыя ад ка зы людзі, мне зда ец ца, да валі больш ду шой, без апо ры
на свае пра фесійныя на выкі. А ду ша, як вя до ма, не мае ўзрос ту. Але бліжэй
да ад ка заў. Мя не вельмі здзівіла, што многія ўяўля юць не шта доб рае пры
сло вах «ве цер сва бо ды». Мо жа, та му, што яны самі не зма галіся за сва бо ду
і ве да юць аб гэ тым толькі з апо ве даў іншых люд зей і пад ручнікаў? Ці дае аб
са бе ве даць ап тымістыч ны по гляд на жыццё? А гэ та доб ра. Ці яны ве раць,
што сваю сва бо ду мы ўжо за ва я валі? Сус тра ка юц ца і два якія по гля ды.
У Ган ны, на прык лад, пры сутнічае дождж. Мо жа, не ўсе вой ны яш чэ за бы ты?
А яш чэ я бы ла здзіўле на та му, што для мя не ве цер сва бо ды — гэ та толькі ба -
раць ба. Да та го ж яна не ўяўля ец ца хут кай. А ве цер для мя не — тое ж са мае, 
што і ве цер сва бо ды. Вось вам роз ныя людзі, роз ныя по гля ды і роз нае
ўспры ман не жыц ця.

А мо жа, не ка то рыя людзі так і не вы ра шылі, што яны лі чаць сва бо дай? 
Тут я ха чу пры весці не калькі вя до мых вы каз ван няў.

Если пред ло жить лю дям вы бор меж ду сво бо дой и сан дви чем, они вы -
бе рут сан двич. (Джон Бойд-Орр)

Бы ва юць і такія вы падкі, што ча ла ве ку вельмі доўгі час не да юць сло -
ва ска заць. А яны так жа да юць гэ та га! І на ват скар дзяц ца іншым на конт гэ та -
га. І калі рап тоўна ім да юць сло ва, яны і не ве да юць, што ска заць, па чы на юць
мітусіцца. І змаўка юць.

Иные не ме ют от вос хи ще ния, ког да у них вы ни ма ют кляп изо рта.
(Ста нис лав Ежи Лец)

Если бы сво бод но па да ю щий ка мень мог мыс лить, он ду мал бы, что
па да ет по сво бод ной во ле. (Бе не дикт Спи но за)

На конт апош ня га вы каз ван ня. Яго я так са ма вы бра ла та му, што яно
і сёння ак ту аль на. Не ка то рымі людзьмі вельмі лёгка маніпу ляваць. І хітрыя
людзі гэ та вы ка рыс тоўва юць. На га ва рыўшы ча госьці, даўшы штур шок, яны
пры му ша юць гэ тых «сва бод ных» люд зей рабіць тое, што ім трэ ба. А яны
і не заўва жа юць нічо га.

Сво бо да — это воз мож ность ска зать, что дваж ды два — че ты ре.
(Джордж Ору элл)
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На о гул, я ўсё ж такі ду маю, што кож ны ча ла век павінен сам зрабіць
свой вы бар. Маг чы ма, зрабіўшы не калькі па мы лак, ча ла век змо жа вы ра шыць, 
што для яго зна чыць гэ тае са лод кае сло ва «сва бо да». Ён змо жа вы ра шыць, за
сва бо ду ён ці не. Рабіндра нат Та гор ска заў: «Зак рой те дверь пе ред все ми
ошиб ка ми — и ис ти на не смо жет вой ти». Я згод на з ім. Кож ны сам зробіць
свой вы бар. Але мя не хва люе яш чэ ад но пы тан не. На ват не дае за й мац ца
іншымі спра вамі. Хтосьці ска жа: «Выбірай це сва бо ду!» А я ад ка жу сло вамі
Фрыд ры ха Ніцшэ: «Ты на зы ва ешь се бя сво бод ным. Сво бод ным от че го или
сво бод ным для че го?»

ВОСЬ ЯКОЕ Ў МЯНЕ РАЗУМЕННЕ
СВАБОДЫ
Ірына Каз ло ва
г. Мінск

Я лiчу, што сёння сва бо да адыг ры вае вял iкую ро лю ў гра ма дстве.
Люд зям амаль усё даз во ле на, але яны не ма юць свай го сло ва. На мой по гляд,
не ка то рыя з нас ха целi б раз маўляць на сваёй род най мо ве, але ў iх ня ма маг -
чы масцi гэ та рабiць, та му што людзi бу дуць здзе ка вац ца з iх, а не кож на му гэ -
та пры ем на.

Та му амаль усе бе ла ру сы раз маўля юць па-рус ку. Але мне шка да не ка -
то рых слоў. Зда ец ца, мы вiна ва тыя пе рад iмi, як пе рад людзьмi, якiх не зас лу -
жа на пак рыўдзілi.

Сёння вельмi шмат сва бо ды, та му людзi даз ва ля юць са бе мно гае: яны
мо гуць пак рыўдзіць адзiн ад на го, здзе ка вац ца з са бе па доб ных, раз маўляць
вельмi дрэн на i гэ так да лей. Азiрнёмся наўкол. Як час та сус тра ка юц ца людзi
хва рав iта раз дражнёныя, з не а дэк ват най рэ ак цы яй на ўсё, на ват на дро бязi.
Аднаго не зна рок штур ха нулi ў аўто бу се, i ён доўга буд зе дай маць крыўдзiце -
ля, а за ад но i ўсiх, хто ед зе раз ам з iм. Інша му зрабiлi заўва гу, што ён за над та
час та i па доўгу вяд зе аса бiстыя раз мо вы са служ бо ва га тэ ле фо на — ён шпур -
ля нуў слу хаўку. Трэ цяй зда ло ся, што ёй не далiлi ў шклян ку со ку, i яна на кiну -
ла ся на пра даўшчы цу з ла ян каю. Па доб ныя па водзіны, бе зу моўна, вы нiк ад -
сут насцi куль ту ры. Вось ча му, на мой по гляд, людзi ма юць вельмi шмат
сва бо ды, што iм самiм i су пя рэ чыць. Вось якое ў мя не раз умен не сва бо ды
ў гра ма дстве.
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ЦУДОЎНАЕ СЛОВА
Тац ця на Клёў
г. Мінск

Ціка ва, ці раз ва жаў хто-не будзь калі-не будзь пра сэнс гэ та га сло ва і ці
спра ба ваў спаз наць, вы маўля ю чы яго, увесь сэнс? Мо жа, для не ка то рых сло ва
«сва бо да» нічо га не зна чыць, бо яны не ду малі над ім і для іх гэ та глу пства. Для 
мя не ж гэ та сло ва зна чыць шмат. Яно рас кры вае шмат та ямніц і цу даў.

Быць сва бод ным — зна чыць ні ад ка го не за ле жаць, рабіць, ду маць,
га ва рыць тое, што хо чац ца (у меж ах раз умна га, ка неш не), ніко га не ба яц ца,
хадзіць з вы со ка ўзня тай га ла вой. Хіба гэ та не цуд?

Адным з на й важ ней шых цу даў ёсць ча ла ве чая сва бо да, і каш тоўней за
гэ та нічо га ня ма. Нішто так не ўплы вае на жыццё ча ла ве ка, як сва бо да і гар -
манічныя ад носіны з людзьмі, самім са бой, ду шэўная не за леж насць ад іншых.

Калі ча ла век сва бод ны, ён па доб ны на птуш ку. Пе рад ім рас чы ня юц -
ца ўсе дзве ры і маг чы масці.

Ніхто не мо жа ад няць ду шэўную сва бо ду ча ла ве ка, ак ра мя яго са мо -
га. Сва бо ду не льга купіць або пра даць. Яна вы шэй за ўсё гэ тае. Яе не льга ба -
чыць, але яе мож на ад чуць. Гэ та як вет рык, яко га мы не ба чым, але ад чу ва ем.
Калі ў ча ла ве ка ня ма сва бо ды, ён не змо жа жыць і мець ад носіны з тымі, хто
по бач, буд зе па ку та ваць. Яна нібы птуш ка, якую тры ма юць у клет цы, не вы -
пус ка ю чы і не да ю чы раз маўляць з са бе па доб нымі.

Усё гэ та змяш чае ў са бе сло ва «сва бо да». Уся го сем літар, а такі шы -
рокі сэнс! Згубіўшы сва бо ду, губ ля еш час тку ся бе, за мы ка еш ся і зніка еш. Той, 
хто не шка дуе яе, той яш чэ ўзга дае аб ёй. Але калі сва бо ды ня ма, яе не згубіш, 
бо не льга згубіць тое, ча го ня ма.

ЯК МЫ ЎЯЎЛЯЕМ САБЕ СВАБОДУ?
Ган на Ла годзіч
Ра сонскі раён, в. Сяляўшчы на

Па няц це «сва бо да», як мне зда ец ца, iснуе з тых ча соў, як ча ла век ад -
чуў ся бе ча ла ве кам. Гэ та сло ва ёсць ва ўсiх мо вах све ту. Але што зна чыць
«сва бо да»? Што зна чыць «быць сва бод ным»? Аб гэ тым ча ла век раз ва жаў
з ча соў ста ра жыт насцi i яш чэ ў ан тыч насцi прый шоў да вы сно вы: «Каб быць
сва бод ным, трэ ба пад па рад коўвац ца за ко нам».

Але цi так мы ўяўля ем са бе сва бо ду? Мне, на прык лад, зда ва ла ся, што
сва бо да — гэ та калi робiш, што хо чаш, iдзеш, ку ды хо чаш… Але ан тыч ны ча -
ла век раз умеў сва бо ду як пад па рад ка ван не за ко нам. Ма ла гэ та га, але так
сва бо ду ўспры малi i ў iншыя эпохi. Нап рык лад, рускi пiсьменнiк Ф. Дас та -
еўскi пiсаў: «Сва бо да не ў тым, каб стры млiваць ся бе, а ў тым, каб ва ло даць
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са бой». А мне ўвесь час зда ва ла ся, што сэнс сва бо ды за клю ча ец ца ў тым, каб
не стры млiвац ца ні ва ўчын ках, нi ў пра я вах эмо цый. За раз жа, на па ро зе са -
мас той на га жыц ця, я ха чу знайсцi ад каз, што та кое сва бо да.

Для мя не сва бо да — гэ та пра ва, якое на ле жыць ча ла ве ку ад на -
раджэн ня. Са сва бо дай я звяз ваю ажыц цяўлен не сваiх жа дан няў i пла наў,
маг чы масць па ўлас най волi вы бiраць жыццёвыя мэ ты i шляхi iх да сяг нен ня.
Але, каб да сяг нуць мэт, трэ ба мець сва бо ду дзе ян няў. Сва бод на дзейнiчаць —
гэ та зна чыць заўсёды лiквiда ваць аб ме жа ваннi i за ба ро ны, пе ра а доль ваць
пе раш ко ды. Але ў сва бо ды так са ма ёсць свае межы. Быць сва бод ным — гэ та
не зна чыць дзе йнiчаць па прын цы пе «ўсё даз во ле на». Гэ та паз iцыя няс трым -
на га сва в ольства, эгаi зму i раз бу рэн ня; гэ та дзе яннi не толькi ама раль ныя,
але часам i зла чын ныя. Сва бо да павi нна быць для кож на га ча ла ве ка толькi
паз iтыўнай. Гэ та калi ча ла век ста новi цца асо баю, рэ ал iзуе ўсе свае здоль -
насцi, узба га чае ду хоўны свет. Кож ны з нас пав iнен да сяг нуць аса бiстай сва -
бо ды i стаць ча ла ве кам. Але гэ та мо жа быць толькi та ды, калi мы буд зем ва ло -
даць са бой i за ле жаць толькi ад за ко наў.

СВАБОДА… У РОЗНЫХ ЯЕ ПРАЯВАХ
Альдона Мар ты нен ка
г. Мінск

Уступ
Сва бо да… Што та кое сва бо да? Многія людзі ка жуць: «Я люб лю сва -

бо ду». Але боль шая час тка гэ тых люд зей на ват не раз умее, што та кое сва бо -
да. Сва бо ды ў чыс тым вы гляд зе ба дай што не існуе. У лю бым вы пад ку для
поўнай сва бо ды пат рэб ны не йкія ах вя ры. А якая ж гэ та та ды сва бо да? Не ка -
то рым люд зям про ста пры ем на ду маць, што яны сва бод ныя.

Важ ней за сва бо ду ня ма нічо га, і ў той жа час усё важ нейшае за сва -
бо ду. Калі ў нас ня ма нічо га, мы ні пе рад чым і ні за што не ад каз ныя, та ды
нам зда ец ца, што мы сва бод ныя, але ў та кой сіту а цыі (калі нічо га ня ма) мы
ад чу ва ем па кутлівасць паўсядзённых пат рэб, і ўжо тут думкі аб тым, што ты
сва бод ны, на ват не ўзніка юць.

Мне зда ец ца, што я ма гу ска заць: «Я — за сва бо ду». Але кож ны ча ла -
век па-свой му асэн соўвае сва бо ду. Хтосьці ча кае ад сва бо ды са ма га не аб -
ход на га, у чым мы ма ем пат рэ бу. А не ка то рыя ча ка юць не маг чы ма га, а по тым
рас ча роўва юц ца ў сва бод зе.

Гісто рыя сва бо ды
Гісто рыя сва бо ды вельмі ціка вая, за хап ля ю чая і доўгая. Я пас та ра ю ся

пе ра ка заць яе ў ка рот кай фор ме. Для прык ла ду воз ь мем сла ву та га бе ла рус ка -
га зма га ра за сва бо ду Кас ту ся Каліноўска га. Я ду маю, што яго ўсе ве да юць.
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У го нар яго на зва на ад на з вялікіх вуліц бе ла рус кай сталіцы. Каліноўскі пра тэс -
та ваў суп раць ца рыз му ў Бе ла русі, хоць ве даў, што расійскі цар яму не да руе.
Сва бо да свай го на ро да для яго бы ла важ ней за ўлас нае жыццё. На жаль, гэ та
паўстан не за кон чы ла ся кеп ска як для са мо га Каліноўска га, так і для ўсёй Бе ла -
русі. Кас ту ся Каліноўска га па весілі, а бе ла рускія землі за сталіся пад Расіяй.

Іншы вя до мы бе ла рускі зма гар Та дэ вуш Кас цюш ка. Ён на ле жаў да
ста ра жыт на га бе ла рус ка га ро ду. Яго зма ган не за сва бо ду (ізноў жа не сваю,
а свай го краю) па ча ло ся ў са кавіку 1794 го да ў ста ра жыт най сталіцы По ль -
ска га Ка ра леўства — Кра ка ве. Кас цюш ка быў кіраўніком паўстан ня. Зма га ры 
ха целі вы гнаць за хопнікаў са сваёй зямлі і ад навіць не за леж ную Рэч Пас -
палітую ў яе ра ней шых меж ах. У ся рэдзіне мая былі вы зва ле ны ўжо амаль усе 
землі Вяліка га Княс тва.

Але і гэ та паўстан не скон чы ла ся не пе ра мо гай. Адно пры ем на, што
Кас цюш ка ўцёк ад па ка ран ня і яш чэ прас лавіўся ў Фран цыі, у Амерыцы.

Дзе і як існуе сва бо да
Такім чы нам, я не збіра ю ся ас прэч ваць ісціну, што сва бо да існуе. І гэ -

та на ват не толькі зма ган не ге рояў за свой край. Са сва бо дай су ты ка еш ся
ў кож най дро бязі, але яна не мо жа існа ваць са ма ў са бе, асоб на ад уся го. Яна
заўсёды з чымсьці звя за на. Ча сам на ват з не йкімі звы чай нымі рэ чамі, якія
нібы та і не пра ва ку юць ду мак аб сва бод зе. Нап рык лад, звы чай ны ку бак на
ста ле. Ён про ста стаіць. Хтосьці мо жа па за йздросціць яму ў тым, што ў яго ня -
ма ніякіх аба вяз каў. Ён сва бод ны… і ад на ча со ва не — яго ж мо гуць у лю бы
мо мант за браць або про ста вы пад ко ва скінуць.

Сва бо да ў му зы цы
Адчуванне сва бо ды пры сутнічае, на прык лад, і ў му зы цы. На жаль,

у Бе ла русі ця пер больш па пу ляр ная расійская му зы ка.
<…>
Але ча му бе ла рус кая му зы ка не та кая па пу ляр ная? Адказ на гэ та пы -

тан не мож на знайсці ў саміх пес нях. Бо ў многіх жа вы ка наўцаў у га ла ве
ўзніка юць думкі на кшталт гэ тай: «За краіну крыўдую, а ў ге роі не рвусь,
бо не  цэніць ге рояў мая Бе ла русь».

Гэ та вынік пра цы на шых тэ ле ка на лаў і ра дыёстан цый, якія пра цу юць
ча мусьці «з іншым ма тэ ры я лам». На ват са му гэ тую цы та ту я ўзя ла не з ра дыё,
а з дыс ка-зборніка «Песьні СВАБОДЫ». А што ж ра дыёстан цыі?! Гэ та іх сва -
бо да. Але яна забірае маю сва бо ду мець вы бар.

Па чуць і зра зу мець
Многія бе ла рускія гру пы спя ва юць пра сва бо ду тое, што яны ду ма юць 

на гэ тую тэ му, тое, што ад чу ва юць. Ча сам яны спра бу юць «ад крыць во чы»
слу ха чам. Але ці ўсе слу ха чы хо чуць раз умець тое, што яны ніко му не пат рэб -
ныя, што яны жы вуць у страш ным све це… Маг чы ма, не ка му пры ем на зна -
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ходзіцца ў пэўным трансе з дум камі аб тым, што ўсё доб ра. І тут так са ма па -
чы на ец ца су тык нен не сва бод. Вось, на прык лад, украінскі спя вак Сяр гей
Са ло ный у сваёй «Песні Веч на га Агню» раз ва жае ў да волі жо рсткай фор ме,
ён хо ча ска заць слу ха чам, што ў ба раць бе за сва бо ду на ват смерці ня ма,
бо «дух не зга сае, дух не вмірае».

Кож ны раз умее сва бо ду па-свой му. Хтосьці раз ва жае пра яе ў пес нях
пра вай ну, хтосьці — пра палітыч нае ста новішча ў наш час. А вось Та рас
Сілен ка (гру па «Ка му ўніз») у сваёй жар тоўнай песні «Эльда ра да» рас каз вае
аб тым, як ва ўсіх люд зей «дзесьці ў далёкай краіне» ства ра ец ца ўра жан не,
што там, не вя до ма дзе, ідэ аль нае палітыч нае ста новішча: «Там вяліка во ля
сло ву, Кож ны ка жа ўсё, што знае, Ну а по тым вы пад ко ва… Памірае!
Памірае!». Я ры зык ну ска заць, што па доб нае ста новішча і ў на шай краіне.
Кож ны ў ста не асэн са ваць на ват не ка то рыя га зет ныя публіка цыі, ра дыёпа ве -
дам ленні і зрабіць пэўныя вы ва ды…

Амаль у кож най песні пра сва бо ду (ці ўкраінскай, ці на шай) вы раз на
бач ныя сімва лы не сва бо ды, ня волі (кай да ны, тур ма, Сібір), але ча мусьці ня ма 
адзіна га сімва ла сва бо ды (мо жа, ве цер, мо жа, со нца, мо жа, яш чэ не шта).
Многія мод ныя гру пы на ват смя юц ца з па няц ця «сва бо да», але гэ та не зна -
чыць, што яны не па ва жа юць усіх іншых люд зей, якія ду ма юць іна чай. Прос та
яны хо чуць зрабіць сваю пес ню лёгкай на ўспры ман не.

А вось, да пусцім, бе ла рус кая гру па «Пар ты зан ская шко ла» ча мусьці
па стылі, па ма не ры вы ка нан ня і па му зы цы вельмі па доб ная на мас коўскую гру -
пу «Мно го то чие» (я маю на ўва зе толькі пес ню «Не!»). Іншыя песні ў іх нібы та
больш са мас той ныя, не па доб ныя на «рус ских со брать ев». Мне і маім сяб рам
вельмі спа да ба ла ся пес ня «Пар ты зан скай шко лы», якая на зы ва ец ца «Тваё ка -
хан не». Яе пе рапісва ла адзін у ад на го ўся на ша гімназія. Гэ та пес ня ціка вая
і зусім не па доб ная ні на што. Ме навіта та му мне шка да, што іх адзіная пес ня пра
сва бо ду апы ну ла ся пад уплы вам тых, хто і паз баўляе нас гэ тай сва бо ды.

Сва бо да ў паліты цы
На конт сва бо ды мож на па раз ва жаць і пра паліты ку. Яна ў на шай

краіне не та кая кеп ская, як многія ду ма юць, бо бы вае ж і горш (на прык лад,
калі вай на). Але пы танні ўзніка юць і ў нас.

Ча му ў краіне бу ду юц ца фут боль ныя ма не жы, ста дыёны, лыж ныя
ком плек сы і іншае па доб нае, калі многія людзі жы вуць на вуліцы, а больш
«шчаслівыя» ту ляц ца ў сас та рэ лых і пагнілых ква тэ рах, ха тах без ка наліза -
цыі, калі ў многіх на ву чаль ных уста но вах ледзь не па да юць сце ны і дах (ча -
сам на ват у пра мым сэн се гэ та га сло ва), калі на не ка то рыя паліклінікі
і бальніцы без слёз не гля неш?..

Хто-не будзь за пы таў у люд зей, ці трэ ба ім усё гэ та но вае? Мо жа, ім ле пей 
бы ло б, каб ад ра ман та валі ста рое? І дзе іх сва бо да ўплы ву на гэ тыя праб ле мы?..

Праўда, не ка то рыя зна ход зяць тры бу ну для вы каз ван няў. Як, на -
прык лад, гру па «Splenetic» у сваёй песні «Мен талітэт»: «Го рад мой для мя не
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стаў няўтуль ны, чу жы. Я не ба чу ў ім све ту, я не ба чу ў ім шчас ця. Лю бы мой
бра це, ты мне ска жы, ча му ня ма свя та ў на шай ха це, ча му ця бе ду раць, ча му
«абу ва юць», ча му у г···е ця бе жыць пры му ша юць?» Я лічу, што му зы кан ты да -
волі гру ба вы каз ва юц ца та му, што, калі яны га во раць «на рмаль на», іх ніхто не 
слу хае, ніхто на іх не звяр тае ўвагі, у іх ня ма сва бо ды, і яны імкнуц ца вы ка -
зац ца так, каб іх усе па чулі.

Ціка ва, што на ват у гэ тым вы пад ку ў паліты каў ат ры моўва ец ца пе ра -
ка наць люд зей, што ім больш трэ ба но вы ста дыён, чым пры го жая ад ра ман та -
ва ная паліклініка, дзе ня ма чэр гаў. І зноў усе за ста юц ца за да во ле ныя… але
толькі на пэўны час. Прой дзе не ка то ры час, і людзі зра зу ме юць, што на ста -
дыён не по й дзеш ля чыць га ла ву або жы вот, але нічо га ўжо не па робіш.

Сва бо да ў па да рож жах
Не ка то рыя людзі, каб ат ры маць ад чу ван не сва бо ды, ад праўля юц ца

па да рожнічаць ва кол све ту. Нібы та доб ры вы хад, але па куль ты буд зеш за й -
мац ца па куп кай біле таў, візай і іншымі збо рамі, пра пад зе ўвесь на строй і жа -
дан не па да рожнічаць. Ці вы пад ко ва ў нас з гэ тым так няп рос та? Не ду маю.

Экстрым + жыццё = сва бо да?
Многія імкнуц ца знайсці па чуццё сва бо ды ў экс трэ маль ных відах

спор ту. Але і тут ты да кан ца не ад чу еш яе. Ува ўсіх відах спор ту ёсць свае
рамкі, аб ме жа ванні. Нап рык лад, ты ед зеш на го нач най ма шы не з веліза рнай
хут кас цю. Ты мо жаш ехаць па воль ней, хут чэй або ўво гу ле спыніцца — гэ та
за ле жыць ад тваёй волі. Але і тут ты павінен прыт рымлівац ца мар шру ту,
ты за ле жыш ад да рогі, ад правілаў, і толькі калі ты ўпісва еш ся ў гэ тыя
правілы, та ды ты ў пэўным сэн се сва бод ны.

Нар ко тыкі — не сва бо да!
Многія людзі спра бу юць за быць пра рамкі і аб ме жа ванні з да па мо гай

ал ка го лю і на рко ты каў. Але гэ тым спо са бам ты, як бе лай за сло най, толькі за -
сціла еш са бе во чы і не заўва жа еш бы лых пе раш код да сва бо ды. Яны не зніка -
юць, а про ста ты іх не ба чыш. Калі праз не ка то ры час за сло на спа дае, ты ба чыш, 
што праб лем па боль ша ла. Да ста рых да да ец ца но вая праб ле ма, якая за клю ча -
ец ца ў тым, што ты апы на еш ся за леж ным ад на рко ты каў або ал ка го лю.

Сва бо ды не мо жа быць там, дзе ёсць за леж насць ад ча госьці. Доб ра
пра гэ та спя вае гру па «Та ва рыш Маўзер»: «Да лей ва да, мок нуць тва ры, рукі,
сце ны, калі не шта не так — парві свае ве ны, але гэ та не вы й сце, бо вы й сце
не  ма юць з на го ды».

Яшчэ ле пей аб гэ тым узга даў «UltraВо жык» (на дад зе ны мо мант ад на
з са мых мод ных груп у бе ла рус кай мо ладзі). Дык ча му мы не ма ем сва бо ды?
Та ямнічыя хлоп цы з «UltraВо жы ка» тлу ма чаць гэ та па-свой му: «Мы не ідзём
у но вы дзень на со нца свет, спя ша ем ся сха вац ца ў едкі дым ад цы га рэт, запіць 
сум лен не куб кам чор на га віна. Атлантыда кліча нас, а нас ня ма…»
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Сва бо да без за леж насці!
Чым ста лей шым ста новіцца ча ла век, тым больш ён за ле жыць ад ча -

госьці. Я не ха чу ска заць, што з узрос там усе людзі па чы на юць піць і «ка лоц -
ца». Тыя людзі, у якіх на радзіліся дзеці, ста но вяц ца за леж нымі ад іх. Лю бы ча -
ла век, які пры ру чыў якую-не будзь жывёлу, ад каз ны за яе, а зна чыць, за леж ны
ад яе. Ча ла век не мо жа абар ваць усе ад носіны, якія ро бяць яго за леж ным
ад ча го-не будзь. Дык ці мо жа ён быць не за леж ным, гэ та зна чыць сва бод ным?

Па чуццё сва бо ды ў твор чых люд зей
Многія твор чыя людзі, якія не мо гуць поўна сцю ад чуць сва бо ду, спра -

бу юць укласці ўсе свае думкі і па чуцці ў твор. Яны «ства ра юць» ге рояў такімі, 
якімі яны самі ха целі б быць. Калі яны ма раць аб не чым за воб лач ным, дык
ста ра юц ца даць ша нец свай му пер са на жу да сяг нуць пас таўле най мэ ты. Каб
твор ат ры маўся больш ціка вы, аўтар пры дум ляе не йкія пе раш ко ды, а бы вае,
што на ват апісвае свае ра дасці, па ку ты і пе ра жы ванні. Па фіна ле апа вя дан ня
мож на зра зу мець, ча го на са мой спра ве хо ча аўтар. Калі ў апа вя данні ня ма
хэпі-эн ду, гэ та зна чыць, што пісьменнік ці зра зу меў, што яму на са май спра ве
гэ та не трэ ба, ці ў сап раўдным жыцці яму не ўда ло ся да сяг нуць мэ ты.

<…>

Сва бо да ў рэ аль ным жыцці
Кры ху сва бод ным мож на стаць і ў сап раўдным жыцці. Вы, на пэўна,

ба чылі ма ла дых люд зей і дзяўчат, ап ра ну тых, так ска жам, не зусім звы чай на
і дзіўна. Гэ тыя людзі прыт рымліва юц ца свай го сты лю. Ім усё роўна, што пра
іх ма не ры, ад зен не і па водзіны па ду ма юць на ва коль ныя людзі. Для іх не
існуе прым хаў на гэ ты конт, і гэ та робіць іх сва бод нымі. Бо яны ўво гу ле па-за
за ба бо наў. Як ка жуць: «Хай га во раць…» (быў, зда ец ца, на ват такі фільм).

Яны пры ма юць адзін ад на го і іншых люд зей такімі, якія яны ёсць на
са май спра ве. Не пе ра раб ля юць кож на га пад ся бе і свае гус ты. Відаць, і самі
ча ка юць та ко га стаўлен ня да ся бе. Ім зруч на з тымі, хто не робіць ім пус тых
заўваг: маўляў, ты не такі, як усе; будзь, як усе.

У лю бой сіту а цыі мож на ад на ча со ва за стац ца сва бод ным, доб рым
і сум лен ным ча ла ве кам, жыццё ж нам да ец ца толькі адзін раз, дык да вай це ж
як на радзіліся сва бод нымі, так і за станёмся такімі ж.

НЕ ПАРУШАЦЬ СВАБОДУ ІНШАГА
Андрэй Па поў
г. Мінск

Для мя не сва бо да — гэ та сва бо да сло ва, сва бо да дру ку, сва бо да
дзе ян няў, сва бо да думкi. На мой по гляд, так i павi нна быць! Ча ла век на -
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род жа ны сва бод ным, i гэ та вельмi цу доўна. Ча ла век ду мае аб чым хо ча,
робiць што хо ча. Чым гэ та дрэн на?! Яму хо ра ша! Глед зя чы ча го ён хо ча!
Людзi бы ва юць роз ныя, i жа даннi ў iх роз ныя. Жа да ю чы сваёй сва бо ды,
га лоўнае не па ру шыць сва бо ду iнша га. Сва бо ду кож на га з нас аб мя жоўвае 
сум лен не i дзяр жа ва. Калi б гэ тых межаў не бы ло, то на зямлi былi б ха ос
i а нар хiя. Дзяр жа ва гэ та га не даз ва ляе. Не ка то рыя людзi сваiмi дзе ян нямi 
па ру ша юць сва бо ду iншых i iдуць на зла чы нства. Вы каз ва ю чы сваю сва -
бо ду сло ва, мож на гэ тай сва бо дай за кра нуць сва бо ду інша га. Але пра гэ та
мы не час та за дум ва ем ся. Мы лiчым, што робiм пр авiльна, а на са май спра -
ве не!

Кож ны раз, калi ха чу што-не будзь зрабiць, я за дум ва ю ся аб тым, цi
трэ ба гэ та рабiць. Бы вае, ска жаш што-не будзь на ча ла ве ка, а ён пак -
рыўдзiцца. Зда ец ца, што тут дрэн на га?! Я ж вы ка заў сваю дум ку, але па ру шыў 
сва бо ду інша га ча ла ве ка. Так не павi нна быць! На мой по гляд, сва бо да ад на -
го за кан чва ец ца там, дзе па чы на ец ца сва бо да іншага.

ВЕЦЕР СВАБОДЫ
Вiкто рыя Рэ вень ка
г. Брэст

Сап раўдная сва бо да не мо жа быць
па да ра ва ная, яе трэ ба да сяг нуць.

Франклiн Д. Руз вельт

Пы тан не сва бо ды — ад на з са мых цяжкiх i скла да ных праб лем, як iя
паўста юць пе рад ча ла ве кам. Сва бо да — гэ та так iя па во дзiны ча ла ве ка, як iя
за ле жаць ад яго аса бiстых дзе ян няў, свя до масцi, волi.

Фор май праяўлен ня сва бо ды вы сту пае вы бар, якi робiць ча ла век.
Сва бо да не з’яўля ец ца чымсьцi бе зу моўна i не ад ’ем на дад зе ным ча ла ве ку.
Гэ та праг ра ма яго са ма р азвiцця. Сва бод ны ча ла век асэн са ва на пры мае ра -
шэннi, пра дуг лед жвае вы нiкi сваiх па водзiн.

Быць сва бод ным — зна чыць за ва я ваць сва бо ду. Але ж не льга ска -
заць, што сва бо да iснуе са ма па са бе, мы яе, хут чэй, да ма га ем ся. У гэ тым сэн -
се сва бо да ёсць праяўлен не ча ла ве чай год насцi, са мой пры ро ды ча ла ве ка,
та го, на што ён вар ты, пе ра а доль ва ю чы пе раш ко ды i аб ме жа ваннi.

Быць сва бод ным на мно га ця жэй, чым ад мовi цца ад сва бо ды: сва бо да
пат ра буе ўвесь час iсцi суп раць плынi, паўста ваць суп раць агуль нап ры ня тых
нор маў, быць «чу жым ся род сваiх». Не кож на му па пля чы гэ та «цяж кая но ша
сва бо ды», якую пав iнен не сцi ча ла век. Толькi асоб ныя iндыв iды, няг лед зя чы
на по гля ды боль шасцi i суп рацiўлен не аф iцый ных струк тур, рэ ал iзу юць сваё
пра ва на сва бо ду.
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<…>
На ша краi на на пра ця гу доўга га ча су бы ла паз баўле на сва бо ды. Бе ла -

рускi на род зма гаўся за сваю не за леж насць, не страч ваў над зеi. Бе ла ру сы
цвёрда накiра вал iся да пас таўле най мэ ты. Ма быць, ме нав iта гэ та i пры вя ло iх 
да сап раўднай сва бо ды.

Мне вельмi ха це ла ся б, каб мой род ны на род не страцiў доўга ча ка най
сва бо ды, якую зда быў шля хам цяж кай кры ва вай ба раць бы.

Я лiчу, што сва бод най мае пра ва на зы вац ца тая на цыя, якая з па ва гай
ад носi цца да сваёй краi ны, любiць зям лю сваiх прад зе даў, ша нуе на цы я наль -
ныя тра ды цыi i раз маўляе на род най мо ве.

На ша гра ма дства па-роз на му ставi цца да сва бо ды. Існуе не калькi по -
гля даў на яе. Не ка то рыя людзi лiчаць, што сва бо дай пат рэб на толькi ва ло даць,
ка рыс тац ца ёю для да сяг нен ня сваiх жа дан няў. Але яны не за дум ва юц ца над
тым, што, ха ця сва бо да i з’яўля ец ца га лоўнай ма раль най i фiзiчнай каш тоўна сцю, 
якая дад зе ная кож най жы вой iсто це ад на рад жэн ня, у кож ны мо мант мож на
страцiць яе. Да сяг нуць сва бо ды вельмi цяж ка, а страцiць — спра ва ад ной
хвiлiны. Іншыя лiчаць, на ад ва рот, што сва бо да не дад зе на ча ла ве ку пер ша па чат -
ко ва, што яе трэ ба пас ту по ва за ваёўваць. Сва бо да не мо жа быць па да ра ва на
люд зям звон ку. Яны мо гуць зда быць i ад ста яць яе толькi самi, у ба раць бе, рэ ал i -
зу ю чы ся бе як асо бы. І чым з боль шымi цяж кас цямi да в одзiцца су ты кац ца ў ба -
раць бе за сва бо ду, тым больш вы раз на ўсве дам ля ец ца яе каш тоўна сць.

Яскра вым прык ла дам гэ тай думкi з’яўля ец ца лёс Яўгенii Сяр гееўны
Яку ты, якая прыс вяц iла сваё жыццё слу жэн ню Ра дзiме. Яна пра ца ва ла ў не -
ле галь най раз вед цы. Ра зу мее сва бо ду Яўген iя Сяр гееўна зусiм па-iнша му,
у ад роз нен не ад звы чай ных люд зей.

Яўген iя Яку та на ра дзiла ся ў Бе ла русi ў 1945 год зе. Жы ла ў мяс тэч ку
Лiно ва Пру жан ска га раёна Брэс цкай воб ласцi. Скон чы ла Мiнскi дзяр жаўны
пе да га гiчны iнсты тут за меж ных моў. На пра ця гу не калькiх га доў вы яз джа ла
ў за меж ныя ка м андзiроўкi, пра ца ва ла ў аге нцтве дру ку «Нав iны» (АДН).
Аўтар шэ ра га ра ма наў, апо вес цяў i апа вя дан няў. Пу блiка ва ла ся ў ай чын ным i за -
меж ным дру ку. У апа вя данні «Ма та Ха ры i сан тэхнiк» яна дак лад на i вельмi
яс кра ва па ка за ла жыццё люд зей, як iя пра ца валi ў не ле галь най раз вед цы.

Амаль тое ж, але ў больш жорсткiм вы гляд зе, бы ло i з яе жыццём.
На пер шы по гляд, як мо гуць па ду маць звы чай ныя людзi, яна бы ла паз баўле на 
ўся ля кай сва бо ды. Яна не маг ла са ма вы браць са бе му жа, не маг ла нi з кiм
паз наёмiцца. Калi ж у яе ад бы ва ла ся знаёмства, яна павi нна бы ла даць
кіраўніцтву дак лад ныя звесткi пра гэ та га ча ла ве ка. Калi Яўген iя вы яз джа ла
ў за меж ныя краi ны, пас та ян на змя няўся яе паш парт. Пры яз джа ла за мя жу
з ад ным паш пар там, а вы яз джа ла з iншым. Гэ та рабiлi дзе ля та го, каб не бы ло
за фiкса ва на яе зна ход жан не ў пэўнай краi не. Вяр та ю чы ся з ка м андзiро вак
(так на зы валi ў той час сак рэт ныя за даннi), яна не маг ла ка рыс тац ца тымi рэ -
чамi, як iя былi пры ве зе ны з-за мя жы, каб не звяр таць на ся бе ўва гу на ва коль -
ных. Так са ма ёй за ба ра ня ла ся чы таць кнiгi на за меж ных мо вах, каб гэ та не
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кiда ла ся ў во чы про стым люд зям. Яўген iя Сяр гееўна ра ней нiко му не ме ла
пра ва рас каз ваць пра сваю пра цу, пра раз вед ку, бо гэ та ка тэ га рыч на за ба ра -
ня ла ся. Яна ба я ла ся па ну ю чай ула ды. За раз гэ та муж ная жан чы на з го на рам
рас каз вае пра ўсё, што ад бы ва ла ся ў той час. Яўген iя Сяр гееўна га во рыць,
што яе за раз ма ла хто ве дае (вельмi многiх, хто з ёю пра ца ваў, па садзiлi ў тур -
му або сас лалi за мя жу), бы лой ула ды ня ма, та му яна мо жа сва бод на га ва -
рыць пра сваё жыццё і пра свой лёс. Яна нiколi не лiчы ла ся бе паз баўле най
сва бо ды. Для яе сва бо да — гэ та слу жэн не Ра дзiме, род на му на ро ду.

Ме нав iта людзi, па доб ныя да Яку ты, мо гуць быць па-сап раўдна му сва -
бод нымi i зрабiць сва бод най сваю краi ну. Яны ах вя ру юць са бой дзе ля род най
зямлi, ры зы ку юць сваiм жыццём, для iх гэ та i ёсць сап раўдная сва бо да.

У на шым гра ма дстве сва бо да амаль зусiм не ша ну ец ца. Гэ та звя за на
з тым, што су час ная мо ладзь, якая ка рыс та ец ца шматлiкiмi пра вамi, не раз у -
мее, што ўсё гэ та ўмоўна, што сва бо ду ў лю бы мо мант мож на страцiць. Людзi
павi нны зра зу мець, што «сва бо да — гэ та не зна чыць рабiць як хо чаш, сва бо -
да — гэ та зна чыць рабiць пр авiльна» (Па па Ян Па вел II).

Для мя не аса бiста ня ма рэ чаў, важ ней шых за сва бо ду. Я лiчу, што
«ча ла ве кам з вял iкай лiта ры» мо жа на зы вац ца толькi той ча ла век, якi ва ло -
дае сва бо дай. Я ма гу шчы ра ад ка заць са бе: я — за сва бо ду. Сва бо ду любiць
сваю Ра дзiму, свой на род, сваю род ную мо ву.

Мне вельмi хо чац ца, каб мая род ная Бе ла русь за ста ва ла ся заўсёды
сва бод най, але не фар маль на, а па-сап раўдна му. Калi мая Ра дзiма буд зе сва -
бод най, то i я заўсёды бу ду ад чу ваць под ых сва бо ды.

Ве цер сва бо ды пры носiць пе ра ме ны… Ру хац ца ў бу ду чы ню на ша на -
цыя павi нна на «кры лах сва бо ды».

Імкнен не да сва бо ды мо жа пе ра а до лець усе пе раш ко ды, як iя ста яць
на шля ху да не за леж насцi. Людзi не павi нны за бы ваць пра гэ та, i яны бу дуць
па-сап раўдна му сва бод нымi заўсёды.

Ня хай жы ве i квiтнее сва бод ная Бе ла русь! Ня хай заўжды буд зе сва -
бод ным i не за леж ным бе ла рускi на род!

СВАБОДА — ДОЛЯ МОЦНЫХ
Дар ’я Ру сец кая
г. Мінск

Доб ра быць у да ро зе,
якую ты сам вы бiра еш.

Якуб Ко лас

Кож ны ча ла век па-свой му раз умее сва бо ду. Не ка то рыя мяр ку юць,
што яна дае маг чы масць рабiць тое, што хо чац ца, але ме нав iта для мя не сва -
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бо да — гэ та аса бiсты вы бар свай го жыццёва га шля ху, не за леж насць по гля -
даў. Сва бо да — гэ та са мая вял iкая каш тоўна сць, за якую людзi зма гал iся на
пра цягу доўгiх вя коў.

Нель га ска заць, што су час ныя людзi сва бод ныя. У све це, дзе вы раб -
ля юц ца ты ся чы ад ноль ка вых рэ чаў, не маг чы ма быць поўна сцю воль ным
у сваiм вы ба ры. Вял iкую ро лю ў аб ме жа ваннi ча ла ве чай сва бо ды адыг ры вае
тое, што людзi за ле жаць адзiн ад ад на го, бо заўжды важ на, што ска жуць пра
тваю но вую су кен ку, як паг ляд зяць, цi спа да ба ец ца яна іншым.

Не калькi га доў та му, пад стра хой вяс ко ва га до ма, я знай шла ста рыя
га зе ты. Над па жоўклымi лiстамi я пра сяд зе ла ўсю ноч, не ка то рыя ар ты ку лы
яш чэ за ха вал iся ў мя не. У ад ным з iх рас каз ва ец ца пра па жар на га, якi вы ра -
та ваў цэ лую сям ’ю, а сам за гiнуў. Ма ла ды ча ла век раз умеў, якую скла да ную
пра фес iю ён аб раў, але зрабiў свой вы бар, вы бар моц на га во ляй. Па жар ны
за стаўся вер ным сваёй спра ве, а зна чыць, ён быў сва бод ным да кан ца.

Быць сва бод нымi — гэ та до ля моц ных ду хам i сме лых люд зей. Не
кож ны здо лее вы ка заць тое, пра што ду мае, не кож на му пад сiлу суп ра цьста -
яць на тоўпу. Я за хап ля ю ся людзьмi, як iя не ча ка юць па да рун каў ад лёсу,
а самi ру ха юц ца на сус трач, ча сам на су пе рак яму. Мне зда ец ца, што жыццё
любiць такiх люд зей, та му ў кан цы да рогi яны ат ры ма юць тое, аб чым ма рылi
i да ча го ўпар та iшлi.

СВАБОДА ДЛЯ МЯНЕ
Уладзімір Смыс лоў
г. Мінск

Сва бо да асо бы не ад рыўна звя за на
са сва бо даю гра ма дства.

Дэйл Кар нэгi

З даўня га ча су сва бо да раз уме ла ся па-роз на му, на прык лад: сва бо да
ад ра бства, сва бо да ад за клю чэн ня ў ас трог, сва бо да ў пра вах… Сло ва «сва -
бо да» пры сутнічае ў шматлiкiх пал iтыч ных ло зун гах. «Сва бо да, роўна сць,
брац тва», на прык лад. А што та кое сва бо да для мя не?

Глед зя чы ў якой сiту а цыi. У апошнi дзень ву чо бы ў шко ле я рас чыніў
дзве ры на шай на ву чаль най уста но вы з глы бокiм узды хам сва бо ды, на якую
я вый шаў пас ля доўгiх га доў на ву чан ня. Калi я зда ваў іспы ты, то, ат ры маўшы
зда валь ня ю чую ад зна ку, я так са ма ад чу ваў сва бо ду ад хва ля ван ня за вы нiкi
сваёй пра цы. Сва бо ду я ад чу ваю кож ны раз, калi вы ра шы ла ся якая-не будзь
хва лю ю чая мя не праб ле ма. Сва бод ны я, калi ка та ю ся на сваім жа лез ным сяб -
ры — ста рым ро ва ры, якi ра та ваў мя не ад са мо ты ў ха це. Вя до ма ж, сва бо ду
я ад чу ваю, калi не па ру ша юць мае пра вы. Я вельмi не люб лю, калi мне не шта
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за ба ра ня юць, але я маю поўнае пра ва гэ тым ка рыс тац ца цi пры маць удзел
у ней кай спра ве, а тут раз — i за ба ранiлi. Добра, калi я за слу жыў па ка ран не,
а калi гэ та не зас лу жа на? Гэ та вельмi дрэн на.

Мець сяб роў — гэ та так са ма сва бо да. Жыццё без сяб роў — гэ та
не жыццё. Сва бо да ў ад нос iнах, сва бо да ў эмо цы ях.

Сва бо да, што гэ та? Я не лiчу, што гэ та дар Бо жы. Сва бо ду робiць сам
ча ла век i сам ёю ка рыс та ец ца. Га лоўнае — каб яна не пе рас та ла iсна ваць.

ДУМАЮ ПРА СВАБОДУ
Аляксандр Стрэмінскі
г. Мінск

Да гэ та га мо ман ту я не за дум ваўся аб тым, што та кое сва бо да. Мне
зда ец ца, што зра зу мець гэ та мож на толькi та ды, калi яе не ма еш. Асаблiва
раз уме юць сва бо ду тыя людзi, як iя па былi ў мес цах паз баўлен ня волi.

Сва бо да ў гра ма дстве вы зна ча ец ца сва бо дай сло ва, калi я ма гу вы -
каз вац ца па той ці іншай праб ле ме ў ча соп iсах i га зе тах, не за леж на ад ад -
носiн дзяр жа вы да гэ тай тэ мы. Не заўсёды мае думкi павi нны су па даць
з дзяр жаўнымі, кож ны ча ла век мае пра ва раз ва жаць па-свой му. Маю пра ва
вы каз ваць думкi, як iя не пя рэ чаць за ко нам маёй дзяр жа вы. Так са ма я маю
пра ва на сва бо ду пе ра мяш чэн ня, маю пра ва на вы бар лю бой краіны, дзе ха -
цеў бы ад па чыць аль бо жыць. Не ка то рыя дзяр жа вы за ба ра ня юць пра ва на
ўезд гра мад зя нам не калькiх дзяр жаў, тым са мым па ру ша ю чы iх правы. Так са -
ма я маю сва бо ду вы ба ру. Вы бар мой вел iзар ны: ад пра ва на вы бар прэз iдэн -
та да вы ба ру та ва раў пер шай не аб ход насцi. Гэ та мой аса бiсты вы бар, i я раб -
лю яго сам.

На гэ ты мо мант мы жывём у XXI ста годдзi, а на ша сва бо да па ру ша ец -
ца, як i ў ся рэд ня веч чы. Пра цяг ва юц ца вой ны, па ру ша юц ца ўсе маг чы мыя
пра вы i сва бо ды. Са мым рас паўсюд жа ным па ру шэн нем з’яўля ец ца ра бства.
Яно рас паўсюд жва ец ца ся род ма ла дых жан чын, якiх бя руць у ра бства для
прас ты ту цыі, і гэ тым па ру ша ец ца iх сва бо да. Яны ма юць пра ва на вы бар, чым
iм за й мац ца і як жыць. Так са ма вы во зяць люд зей за мя жу, пра да юць iх,
як быц цам гэ та не й кая жывёла.

І вось у кан цы я ха чу даць сваё раз умен не сва бо ды: сва бо да — гэ та
калi я ма гу рабiць усё, што ха чу, i гэ тыя дзе яннi не вы ход зяць за рамкi
ўсёда зво ле насцi.
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СВАБОДА — ГЭТА АДКАЗНАСЦЬ
А. Шас тун
Лю банскі раён, в. Да расіно

Імкнен не да сва бо ды — ад но з са мых моц ных ча ла ве чых па чуц цяў.
Са сва бо дай людзi звяз ва юць ажыц цяўлен не сваiх жа дан няў i пла наў, 

маг чы масць па ўлас най волi вы бiраць жыццёвыя мэ ты i шляхi iх да сяг нен ня.
Са мо сло ва «во ля» ўжо пра дуг лед жвае здоль насць ча ла ве ка рабiць гэ ты вы -
бар i ажыц цяўляць яго. Для ўсiх нас сва бо да — са мая да ра гая агуль на ча ла -
ве чая каш тоўна сць.

Абсалютнай сва бо ды ня ма i быць не мо жа, та му што ча ла век жы ве ся -
род люд зей. А жыць у гра ма дстве i быць сва бод ным ад яго не маг чы ма. Калi б
кож ны мог рабiць тое, што яму ўзбрыд зе ў га ла ву, гра ма дства пе рат ва ры ла -
ся б у вар ’яцкi дом, i ча ла ве ку страш на бы ло б вы й сцi на вул iцу. Аснова
свабоды для ча ла ве ка — гэ та гар мон iя гра мадскiх i асабістых iнта рэ саў.
На прык лад, калi на ша гра ма дства зацікаўле на ў тым, каб я, на ву чэ нец ка ле -
джа, ву чыўся доб ра, стаў доб рым спе цы я лiстам, зна чыць, я сва бод ны вы -
бiраць со тнi шля хоў для та го, каб ву чыц ца як ма га лепш. Не маю сва бо ды
я толькі на тое, каб увiльваць ад ву чо бы, гуль та йнiчаць.

Асаблiва шкод ная дум ка аб аб са лют най сва бод зе ў сфе ры інтым ных,
ма раль на-этыч ных ад нос iнаў — у ка ханні, у шлю бе, у ся мей ным жыццi. У гэ -
тых сфе рах ча ла ве ча га жыц ця сва бо да з’яўля ец ца перш за ўсе на й вя лiкшай
ад каз нас цю.

Жыццё ча ла ве ка не льга раз дзяліць пе ра га род кай: па адзін бок —
тое, што ча ла век мо жа рабіць, аг ля да ю чы ся на гра ма дства, па другі — тое,
што ён воль ны рабіць, аб са лют на не ду ма ю чы аб люд зях. У на шым гра ма дстве 
шмат такіх люд зей. Яны, зна ход зя чы ся на пра цы, мо гуць вы гля даць доб ра -
прыс той нымі, чыс ценькімі, а до ма — міра е дамі, ты ра намі, ка тамі блізкіх.

Сва бо да для мя не — гэ та ніколі не ба яц ца вы ка заць тое, што я ад чу -
ваю, на ват калі думкі су пя рэ чаць агуль нап ры ня тым.

І яш чэ вельмі важ на ад чу ваць тры рэ чы: мож на, не льга і трэ ба. Той,
хто ад чу вае гэ тыя рэ чы, ва ло дае па чуццём аба вяз ку. Абавязак — гэ та сва бо -
да ў дзе янні, гэ та на тхнен не людскіх учын каў вы са ка род най ідэ яй: дзе ля ча -
го я гэ та раб лю, дзе ля ча го так раб лю.

Ва ўсіх сфе рах ча ла ве ча га жыц ця сва бо да з’яўля ец ца перш за ўсё най -
вялікшай ад каз нас цю.
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СВАБОДА ПАВІННА БЫЦЬ
АБМЕЖАВАНАЙ
А. Шчаг лоўскі
г. Мінск

Гiсто рыя свед чыць, што людзi заўсёды iмкнул iся да сва бо ды i, калi не
ва ло далi ёю, муж на зма гал iся за яе. Для сва бо ды людзi заўсёды здзяй снялi
под звiгi.

Нап рык лад, у 1239 г. пад Кру та гор ’ем дру жы на на ваг рад ска га кня зя
Мiндоўга раз бiла по лчыш ча та тар ска га ха на Кай да на. Пе ра мо га пас тав iла за -
слон пе рад ар дою, i бе ла рус кiя землi не зве далi та тар скай ня волі.
У ХІІІ–ХІV ста год дзях бе ла ру сы не ад на ра зо ва адбiвалi атакi ня мецкiх ры ца -
раў. Як вы нiк — у 1410 год зе бе ла рус кiя палкi раз ам з вой скамi су седнiх
дзяр жаў на неслi гэ тым ры ца рам сак ру шаль ны ўдар пад Грун валь дам. Мож на
ўзга даць яш чэ шмат прык ла даў зма ган ня на ша га на ро да за сва бо ду, за во лю.

Сёння, калi мы на огул ма ем сва бо ду, калi мы не за леж ная краi на, нас
прыз на юць амаль ва ўсiм све це, мы ду ма ем зусiм аб iншай сва бод зе, аб сва -
бод зе асо бы. Я вы сту паю перш за ўсё за сва бо ду сло ва. Мне зда ец ца, што
ў не за леж най дэ мак ра тыч най краi не кож ны ча ла век мае пра ва вы каз ваць
свае думкi, на ват калi яны раз ы ход зяц ца з мер ка ван нямi многiх аўта ры тэт -
ных люд зей. Але я не вы сту паю за аб са лют ную сва бо ду, бо, ва ло да ю чы ёю,
людзi мо гуць пе рат ва рыц ца ў жывёл. Калi на род не аб мя жоўваць у iмкнен нях 
i жа дан нях, то ён мо жа пе рат ва рыць свет у ха ос. Людзi не бу дуць слу хаць
адзiн ад на го, рабiць толькi тое, што яны жа да юць, не заўва жа ю чы пат рэб
i жа дан няў iншых. Так, сва бо да павi нна быць аб ме жа ва най. Гэ та зна чыць,
павi нны iсна ваць не йкія рамкi, за як iя людзi не павi нны вы ходзiць. Нап рык -
лад, калi ча ла век буд зе ва ло даць аб са лют най сва бо дай, ён мо жа рабiць усё,
што за хо ча. Хо чаш за бiць — за бiвай, хо чаш красцi — крадзi, бо та бе ўсё даз -
во ле на. Але калi ча ла век ве дае, што за бiваць i красцi не льга, за гэ та ён буд зе
ад каз ваць пе рад су дом, то ён шмат разоў па ду мае, перш чым гэ ты ўчы нак
зрабiць. Такiм чы нам, я сцвяр джаю, што ча ла век мае пра ва i пав iнен быць
сва бод ным, але сва бо да гэ та аба вяз ко ва павi нна быць аб ме жа ва най. Вось
толькi такiм шля хам людзi мо гуць стаць шча слiвымi.
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МАЁ РАЗУМЕННЕ СВАБОДЫ
Ў ГРАМАДСТВЕ
Аляксандр Юрка вец
г. Мінск

Сва бо да — ад на з ас ноўных фiла софскiх ка тэ го рый. Яна ха рак та ры -
зуе сут насць ча ла ве ка i яго iсна ван ня, якое скла да ец ца з маг чы масцi асо бы
мыслiць i дзе йнiчаць у ад па вед насцi са сваiмi ўяўлен нямi i жа дан нямi, а не
праз унут ра ны i знешнi пры мус.

Кан сты ту цыя — ас ноўны за кон, якi дэк ла руе пра вы i аба вязкi ча ла -
ве ка. Кож ны ча ла век мае пра ва на жыццё i пра цу. Сва бо да — гэ та наяўна сць
пра воў, як iя пра дас таўляе дэ мак ра тыч ная дзяр жа ва ча ла ве ку.

<…>
Я лiчу, што гра мад зя нскiя пра вы не звя за ны з пры на леж нас цю да

кан крэт най дзяр жа вы. На маю дум ку, гра мад зянiн ат ры млiвае маг чы масць
ажыц цяўляць кан троль за дзяр жа вай i на ват про цiста яць ёй, калi гэ та не аб -
ход на. Дзе ля гэ та га сваё раз вiццё ат ры млiва юць не дзяр жаўныя аб ’яд наннi
i ар ган iза цыi. Вы каз ва ю чы праз iх свае iнта рэ сы, ча ла век ат ры млiвае ў свае
рукi ры чагi кан тро лю за дзяр жа вай.

Ро бя чы вы сно ву з уся го пе рал iча на га, хо чац ца ска заць, што сва -
бода — гэ та i ёсць здоль насць гра мад зян iна дзе йнiчаць у ад па вед насцi
са сваiмi iнта рэ самi i мэ тамi, ажыц цяўляць вы бар стра тэгiй са цы яль ных па -
водзiн і зносiн. Пра ва на аса бiстую сва бо ду вы сту пае на ту раль ным пра вам,
якiм над зе ле ны ча ла век з мо ман ту яго на рад жэн ня.

АБСАЛЮТНА СВАБОДНЫХ ЛЮДЗЕЙ
НЯМА
Ка ця ры на Юрко ва
г. Мінск

Для мя не сва бо да — гэ та маг чы масць праяўляць сваю во лю, гэ та не -
за леж насць. Су час ны ча ла век дас тат ко ва сва бод ны, у яго ёсць сва бо да вы ба -
ру: ён мо жа ап ра нац ца, як яму хо чац ца, сяб ра ваць або не сяб ра ваць, вы -
бiраць тую рэ лiгiю, якая яму блiжэй, i г. д. Але я доб ра раз умею, што
абса лют на сва бод ных люд зей ня ма. Усе мы жывём у гра ма дстве i ўза е мад зей -
нiча ем з iм. Мы не мо жам не звяр таць увагi на iнта рэ сы i сва бо ду iнша га ча ла -
ве ка. Быць не за леж ным, ва ло даць сва бо дай дзе ян няў iмкнуц ца ўсе. Муд ра
заўва жыў Якуб Ко лас: «Доб ра быць у да ро ге, якую ты сам вы бiра еш». Але для 
ча го пат рэб на сва бо да дзе ян няў? Па-пер шае, для та го, каб да ся гаць
жыццёвых мэт i даб iвац ца ажыц цяўлен ня сваiх iдэ а лаў. Па-дру гое, сва бо да
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дзе ян няў пат рэб на для рэ ал iза цыi ўсіх здоль нас цяў асо бы, узба га чэн ня ду -
хоўна га све ту ча ла ве ка, праяўлен ня яго твор чых маг чы мас цяў, уво гу ле
фарміра ван ня ча ла ве ка як асо бы.

У кож най дзяр жа ве iсну юць свае за ко ны. І сва бод ны ў сваiх дзе ян нях 
той, хто ўмее ка рыс тац ца сваiмi кан сты ту цый нымi пра вамi i па ва жаць пра вы
iншых люд зей. У ад нос iнах памiж ча ла ве кам i дзяр жа вай ча ла ве ку даз во ле на 
ўсё, што не за ба ро не на за ко нам. Але iснуе ма раль, так зва ныя «няп iса ныя за -
ко ны», якiх так са ма трэ ба прыт ры млiвац ца i нiколi пра iх не за бы ваць. Рэ ал i -
зу ю чы сваю сва бо ду, не льга кiра вац ца толькi ўлас нымi iнстын ктамi, не трэ ба
пе рас ту паць праз сум лен не, трэ ба заўсёды па мя таць пра на ва коль ных
люд зях.

На мой по гляд, боль шую сва бо ду ма юць ба га тыя людзi. Ёсць та кое
вы каз ван не, што гро шы вы ра ша юць ўсё. Я з гэ тым не згод на, бо ёсць так iя
каш тоўна сці, якія нiколi не купiш за гро шы: зда роўе, сям ’я, ка хан не, друж -
ба… Але ўсё ж такi ба га ты ча ла век мае больш сва бо ды, чым ас тат нiя. Ён эка -
на мiчна не за леж ны ча ла век. Нап рык лад, я за раз за ле жу ад сваiх баць коў,
што вельмi аб мя жоўвае маю сва бо ду.

Такiм чы нам я ма гу зрабiць вы сно ву, што аб са лют на сва бод ных лю -
дзей ня ма. І мы павi нны вы раз на раз умець, што на ша сва бо да за кан чва ец ца
там, дзе па чы на ец ца сва бо да iнша га ча ла ве ка.
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Нам сва бо ды ха пае

СУЧАСНЫ ПОГЛЯД НА СВАБОДУ
Аляксандр Радзіва новіч
г. Мінск

Сва бо да — ча роўнае сло ва. Аб ёй га ва рылi фiло са фы Ста ра жыт на га
Ры ма, муд ра цы Кiтая, пiсьменнiкi эпохi Адраджэння ў Еўро пе. А я пра па ную
аб мер ка ваць су час ны по гляд на сва бо ду.

Калi пац iкавi цца ў су час на га ча ла ве ка, што та кое сва бо да, ат ры ма еш
шмат ад ка заў. Адны ка жуць, што быць сва бод ным — гэ та маг чы масць рабiць
усё, што ты па жа да еш. Іншыя ка жуць, што сва бо да — гэ та маг чы масць вы -
бiраць свой шлях, якi ад ро знiва ец ца ад іншых. А не хта ка жа, што ў на шым
гра ма дстве ня ма нiя кай сва бо ды.

Але я лiчу зусiм iнакш. Я раз умею так. Сва бо да iснуе, але двух ты паў:
сва бо да паз iтыўная i сва бо да не га тыўная. Сва бо да паз iтыўная — гэ та маг -
чымасць жыць у гра ма дстве з iншымi людзьмi, вы бiраць, як i з кiм ты буд зеш
уза е мад зе йнiчаць, дзе i як ты буд зеш пра ца ваць. А сва бо да не га тыўная —
гэ та стра шэн ная з’я ва, калi ча ла век робiць усе, што па жа дае. Та кая ўсёдаз во -
ле насць знiшчае ча ла ве ка: ён не мае нiякiх ра мак, ён мо жа па чаць аб ра жаць
іншых, красці, за бiваць. І нiчо га яго не стры млiвае: та кая iсто та не бяс печ ная
для гра ма дства, звы чай на та ко га мо жа спыніць толькi не вялiкi ка ва ла чак
свiнцу.

Але вер нем ся да на ша га гра ма дства. Мног iя лiчаць, што мы не ма ем
сва бо ды ў Бе ла русi. Я лiчу, што гэ та не так. Толькi на ша сва бо да вельмi жо р -
стка аб ме жа ва ная. Гра ма дства мае маг чы масць вы бiраць — мы ма ем паз i -
тыўную сва бо ду. Але амаль не маг чы ма паўплы ваць на пал iты ку дзяр жа вы:
ця бе за тры ма юць. Я лiчу, што гэ та з’яв iла ся пас ля 90-х га доў, калi не бы ло
моц най цэн трал iза ва най ула ды i бы ло шмат люд зей, як iя ха целi за рабiць гро -
шы на тым, што аб ра боўвалi сваю Ра дзiму. У той час былi пат рэб ны жорсткiя
ме ры, каб не раз бу рыць эка ном iку Бе ла русi. Мног iя мо гуць лiчыць, што я
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нiчо га не раз умею, але я пра па ную паг ляд зець на краi ны бы ло га СССР i пац i -
кавi цца ста но вiшчам про ста га на ро да ў iх. А пас ля гэ та га я пас лу хаю ва шы
ад ка зы i до ка зы, што я не маю ра цыі.

Ад бу ду чынi я ча каю, што жорсткi кан троль дзяр жа вы за гра ма дствам
па с ла бее: пал iтыкi зра зу ме юць, што цяж кая эпо ха крыз iсу прай шла, Бе ла -
русь ста ла пры го жай i квiтне ю чай краінай, якую па ва жа юць за мя жой i пры -
зна юць у све це. Бе ла рускi на род сам зра зу мее, што яму трэ ба рабiць i як
жыць да лей. Няг лед зя чы на сённяш няе нялёгкае ста но вiшча, я з над зе яй
гляд жу ў бу ду чы ню на шай краi ны i лiчу, што мае дзецi бу дуць жыць у больш
ба га тай i больш пры го жай Бе ла русi.

МАЁ РАЗУМЕННЕ СВАБОДЫ
Ў ГРАМАДСТВЕ
Яўген Ша па вал
г. Мінск

Імкнен не да сва бо ды — ад но з са мых моц ных па чуц цяў ча ла ве ка. Па -
лы мя ны зма гар з са мад зяр жаўем і пры гон ным пра вам Н. Агароў ка заў: «Усё
жыццё мне зноў і зноў гу ча ла ад но няз мен нае сло ва: Сва бо да! Сва бо да!»

Для ўсiх нас сва бо да — са мая да ра гая каш тоўна сць. Якуб Ко лас
пiсаў, што сва бо да — вы шэй шае люд ское iмкнен не: «Зямлi i хле ба… Сон ца
i све ту… Жыц ця i волi…». На пра ця гу доўгiх вя коў пра ва на во лю i жыццё,
сва бо ду i роўна сць, зям лю i хлеб дад зе на толькi час тцы на с ельнiцтва. За сва -
бо ду заўсёды зма галіся. Да ба раць бы за сва бо ду i не за леж насць за клікалі
бе ла рус кiя ба р ацьбiты, пiсьменнiкi.

Яшчэ з па чат ко вых кла саў я быў знаёмы з такiмi сло вамi, як сва бо -
да i пра ва.

Цяжкiм бы ло жыццё на шых про дкаў. З гу та рак са сваiм дзе дам я да ве -
даўся, якiм бы ло iх жыццё. Яны не мелi пра ва хадзiць у лес па яга ды цi гры бы,
лавiць ры бу, iх маглi пра даць цi купiць. У про дкаў не бы ло зямлi, пра ца валi па 
14–16 гадзiн, ву чыц ца маглi толькi дзецi ба га тых. Але ма ра на ро да стаць сва -
бод ным збы ла ся.

Мы жывём у сва бод най краi не. Мы ма ем пра вы, як iя не павi нны па ру -
шац ца, але раз ам з тым у нас ёсць i аба вязкi. Я скон чыў дзе вяць кла саў i ра -
шыў пайсцi ву чыц ца ў ка ледж. Мне хо чац ца пра ца ваць на буй ней шым прад -
пры е мстве на ша га го ра да — трак тар ным за вод зе. І нiхто мне не за ба роніць
гэ та га, нiхто не па ру шае маё пра ва. У гэ тым вы ба ры я сва бод ны. «Хо ра ша
быць у да ро зе, якую ты сам вы бiра еш», — муд ра заўва жыў Якуб Ко лас. І гэ -
тыя сло вы я ста ра ю ся па мя таць. Сва бо ду я ад чу ваю ва ўсiм сваiм жыццi
i ў жыццi сяб роў, род ных, су сед зяў. Мы сва бод на пе ра мяш ча ем ся па го рад зе,
бы ва ем у тэ ат рах, на ста дыёнах.
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Сва бо да, зда ец ца, дас туп на кож на му, але цi па сiле яна лю бо му з нас?
Сва бо да — скла да ная з’я ва. Быць сва бод ным — гэ та не зна чыць дзе йнiчаць
па прын цы пе «ўсё даз во ле на». Та кая паз iцыя — паз iцыя цы нiзму, эгаi зму
i раз бу рэн ня, гэ та дзе ян не ама раль нае, зла чын нае. Асоба сва бод ная, калi
сва бод нае гра ма дства. А сва бод нае гра ма дства — гэ та гра ма дства, дзе людзі 
самі ўпраўля юць са цы яль нымі пра цэ самі ў су ад носінах з пат ра ба ван нямі
раз умен ня за ко наў.

Я лічу, што жы ву ў сва бод най краіне. У нас існуе вы бар чая сістэ ма.
Ня даўна ў краіне прайшлі вы ба ры прэзідэн та. Вы ба ры былі сва бод ныя, кож -
ны ча ла век зрабіў свой вы бар. Але тое, што бы ло на плош чы, гэ та па ру шэн не
нор маў сва бо ды іншых люд зей. Со рам на бы ло гляд зець на тое, што рабіла ся
ка ля свя то га мес ца го ра да, ку ды пры ход зяць людзі пак ланіцца па мяці
загінуўшых. Гэ та бы ло глум лен не з на ша га міну ла га і бу ду ча га. А міну лае
не льга ад дзя ляць.

Не так зра зу мелі сло ва «сва бо да» тыя, што былі на плош чы 19, 20,
21 са кавіка 2006 го да.

Я раз умею, што сва бо да — гэ та сва бо да праяўлен ня сіл ча ла ве ка, дзе
ўзвы ша ец ца асо ба, дзе рэ алізу юц ца здоль насці, узба га ча ец ца ду хоўны свет
ча ла ве ка, куль ту ра.

ШТО ТАКОЕ СВАБОДА?
А. Ша шок
г. Мінск

Сва бо да — гэ та стан ча ла ве ка, калi ён мо жа дзе йнiчаць у ад па вед насцi
з улас най во ляй. Ву чо ныя пад зя ля юць сва бо ду на не га тыўную i паз iтыўную.
У гра ма дстве 100-пра цэн тнай сва бо ды ня ма. Яна чымсьцi аб мя жоўва ец ца, але
ў кож най дэ мак ра тыч най краi не ёсць сва бо да ў гра ма дстве. Нап рык лад:
свабода сло ва, сва бо да ве ра выз нан ня i г. д. Але сва бо ду мож на i згубiць, на -
пры клад, калi ты зрабiў зла чы нства, то ця бе за гэ та мо гуць па садзiць у ас трог,
дзе ты страцiш сва бо ду. Але там бу дуць вы кон ваць твае пра вы.

Кож ны па-свой му раз умее сва бо ду. Для мя не гэ та ўсе, што я ха чу, але
калi не шкодзiць іншым люд зям.

Сва бо да — гэ та не ўсёдаз во ле насць, ча ла ве чы рух аб ме жа ва ны са -
цы яль нымi абу моўле нас цямi. Гэ та зна чыць — не мо жаш рабiць уся го, што
за хо чаш.

Для мя не сва бо да — калi я ма гу рабiць усё, але на ка рысць гра ма д -
ству i дзяр жа ве. Да вай це паг лядзім, якая ёсць сва бо да ў гра ма дстве. Вось ня -
даўна ад был iся вы ба ры прэз iдэн та Рэс публiкi Бе ла русь. Вый граў iх А. Р. Лу -
ка шэн ка, але апазіцыя гэ тым не бы ла за да во ле на, яна пат ра ба ва ла пе раг ля ду
вынікаў, але вы ба ры прайшлi па за ко не. Апазіцыя за клiка ла люд зей iсцi
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на мiтынгi, яны ха целi ўзяць кiраўнiцтва краi най, як узялi на Украi не, у Грузii,
Мал до ве i г. д. Яны за клiкалi ма ла дых на Кас тр ычнiцкую плош чу ў так зва ны
«га ра док» жыць i зма гац ца за сва бо ду. Але як яны гэ та рабiлi? Да валi гро шы,
каб ты там пас таяў, да валi га рэл ку, на рко тыкi, а по тым за клiкалi iсцi на
мiтынг, каб усё бiць i кру шыць. І за та кую сва бо ду нам трэ ба зма гац ца — каб
усю краi ну рас пра далi ЗША i Еўро пе! Не, я не за та кую сва бо ду ў гра мадстве!
У на шай краi не сва бо да аб мя жоўва ец ца, але гэ та ёсць i ў са май дэ ма кра тыч -
най краi не све ту — у ЗША. Для мя не сва бо да — гэ та мой дом, мая краi на, усё
род нае, ву чо ба, гуль ня з сяб рамi ў фут бол i г. д. Але паг ля дзiце: у нас ня ма та -
кой бед насцi i зла чы ннасцi, як у Расii ці По льшчы, i та му мой вы бар — «За Бе -
ла русь!»

МАЁ РАЗУМЕННЕ СВАБОДЫ
Ў ГРАМАДСТВЕ
В. Швай коўская
г. Мінск

Сва бо да… Як шмат гэ та сло ва зна чыць для кож на га ча ла ве ка.
З далёкiх ча соў людзi зма галіся за яе, ад да валi свае жыцці. Гэ та былi вельмi
цяж кiя ча сы. Ча сы, калi людзi не мелi i часткi та го, што за раз мае кож ны
з нас. Не бы ло крам, а аду ка цыю маглi ат ры маць толькi ба га тыя людзi. У про -
стых люд зей i сва бо ды не бы ло. Заўсёды яны ад ка го-не будзь за ле жалi. Па -
меш чыкi здзе ка вал iся з про стых ся лян. Ка неш не, людзi былi не за да во ле ны
такiм ста но вiшчам. Та му ад бы вал iся паўстаннi. Людзi, як iя жылi ў тыя ча сы,
лiчылi, што сва бо ду i во лю мож на ат ры маць толькi ўзбро е ным шля хам. Са мае
вял iкае паўстан не на тэ ры то рыi Бе ла русi i Лiтвы ад бы ло ся ў 1863 год зе пад
кiраўнiцтвам Кас ту ся Кал iноўска га. Ішоў час, але сва бо ды людзi не ат ры -
малi. Шмат пiсьме ннiкаў у сваiх тво рах за клiкалi люд зей да ба раць бы. Якуб
Ко лас пiсаў: «Зямлi i хле ба… Сон ца i све ту… Жыц ця i волi…»

Праз не ка то ры час людзi амаль ат ры малi сва бо ду. Яны маглi пра ца -
ваць на тым мес цы, дзе iм ха це ла ся, маглi куп ляць пат рэб ныя са бе рэ чы. Але
не бы ло га лоўна га — сва бо ды сло ва. Гэ та былi ча сы, калi пры ўлад зе быў
Сталiн. Су сед мог да несцi на су се да, ся бар на сяб ра, калi той ска жа што-не -
будзь суп раць ула ды. Не бы ло сва бо ды дру ку. Га зе ты пiсалi тое, што iм ска -
жуць. Людзi зма галіся i суп раць гэ та га. Яны пад поль на пiсалi лiстоўкi, у якiх
за клiкалi люд зей да ба раць бы. Цi мож на ска заць, што людзi ў тыя ча сы былi
сва бод нымi? Я лiчу, што не.

За раз мы жывём ва унiтар най, дэ мак ра тыч най i пра ва вой дзяр жа ве,
дзе iснуе поўная сва бо да сло ва. Люд зям даз во ле на рабiць усё, што не за ба -
ра ня ец ца за ко нам. Мы сва бод ныя людзi. А цi на са май спра ве гэ та так?
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19 са кав iка пра ходзiлi вы ба ры прэз iдэн та Рэс публiкi Бе ла русь. Кож -
ны гра мад зянiн, якi да сяг нуў ва сем нац цацi га доў, мог прыйсцi i пра га ла са -
ваць за та го цi iнша га кан ды да та. Па вы нiках вы ба раў пе ра мо гу ат ры маў
Аляксандр Ры го равiч Лу ка шэн ка. Ён аб ра ны ўжо на трэцi тэрмін. Шмат за -
меж ных пал iты каў з такiм вы ба рам бе ла рус ка га на ро да не вельмi зг адзiлiся.
Яны ха целi пра весцi роз ныя рэ ва лю цыi. Але гэ та наш вы бар. Мы жывём у гэ -
тай краi не, i нам вы ра шаць, ка му тут правiць. Але не ка то рыя з кан ды да таў вы -
ра шылi па ру шыць спа кой бе ла ру саў. Яны ка залi, што вельмi лю бяць Бе ла -
русь, што пры iх улад зе ўсё буд зе вельмi доб ра, што яны пат рыёты сваёй
Ра дзiмы. Але самi яны жы вуць за меж амі на шай краi ны, а гро шы на так зва -
ную «Джын са вую рэ ва лю цыю» да валi за меж ныя пал iтыкi. Якi тут пат ры я -
тызм? Не калькi со тняў люд зей ат ры ма ла ся саб раць апаз iцы я не рам на Кас -
трычніцкай плош чы го ра да Мiнска. Але гэ та былi не вельмi сур’ёзныя людзi.
Сваю Ра дзiму яны га то вы пра даць за дар ма вую бу тэль ку пiва цi яш чэ ча го-не -
будзь. Я лiчу, што так iя людзi i за бруд жва юць на ша гра ма дства. У iх i ло зунг
быў смеш ны: «За сва бо ду!». Цiка ва, а што ў iх раз уменнi ёсць сва бо да? За раз,
еду чы ў мет ро, мож на заўва жыць у не ка то рых ма ла дых люд зей зна чок з над -
пiсам: «За сва бо ду!». Я лiчу, што гэ тым яны про ста жа да юць звяр нуць на ся бе
ўва гу. На шчас це, такiх люд зей у на шай краi не мен шасць. Боль шасць люд зей
лiчыць, што лепш, каб пры ўлад зе быў пра ве ра ны ча ла век, чым той, ад яко га не
ве да еш ча го ча каць. Але гэ та пал iты ка, а сва бо да — гэ та не толькi пал iты ка.

У на шы ча сы iснуе шмат ар ган iза цый, як iя ад стой ва юць пра ва кож на -
га гра мад зян iна. Калi мы чым-не будзь не за да во ле ны, то гэ та мы мо жам вы -
ка заць пры да па мо зе мiтын гаў, ву лiчных схо даў. Мы мо жам сва бод на пе ра -
мяш чац ца па краi не, вы бiраць са бе мес ца пра цы, ву чо бы. Існуе i шмат
сва бод ных га зет, як iя пiшуць аб тым, што зда ра ец ца ў гра ма дстве. Ка неш не,
сус тра ка юц ца людзi, як iя не ўме юць цанiць сва бо ду. Але для ча ла ве ка гэ та
са мае га лоўнае. Ча ла век без сва бо ды, як ры ба без ва ды.

Я ў сваёй краi не ад чу ваю ся бе сва бод на. На мой по гляд, га лоўнае для
кож на га ча ла ве ка — гэ та ўмець цанiць сва бо ду i мiрнае не ба над га ла вой.
Я ве ру, што прый дзе час, калi ў све це не буд зе вой наў, рэ ва лю цый. Ма быць,
та ды ўсе людзi бу дуць сва бод нымi i шча слiвымi. Гэ та за ле жыць толькi ад нас!
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Я ЗА СВА БО ДУ!

Я РАЗУМЕЮ ГЭТА ТАК
Ягор Пу зы на
г. Мінск

Што та кое сва бо да для кож на га ча ла ве ка, які жы ве на на шай пла не -
це? Што ён раз умее пад гэ тым сло вам?

Я, на прык лад, раз умею гэ та так: я ма гу мець сваю дум ку, якая нікім
мне не на вя за на, і ма гу воль на яе вы ка заць. Маю пра ва выбіраць, пры маць
ра шэнні і не сці ад каз насць за іх.

Па ка лен не, якое жы ло пры са вец кай улад зе, бы ло паз баўле на сва бо -
ды, і та му, на мой по гляд, пас ля раз ва лу СССР бе ла ру сы не змаглі рас па -
радзіцца сваёй сва бо дай. Людзі ўсё жыццё жылі па за гад зе. Спа чат ку ў шко -
ле трэ ба ўступіць у ак цяб ра ты, по тым у піяне ры, а за тым ужо ў кам са мол —
і ніякай аль тэр на ты вы. Усё па за пла на ва ным сцэ на ры!

На жаль, та кую карціну мож на назіраць і сёння. Існу юць «пра -
вільныя» дзяр жаўныя ар ганіза цыі, такія як БРСМ. Ту ды пры ма юць усіх ка му
па жа да ец ца, не глед зя чы, хто ты і як ву чыш ся, — усё для та го, каб ар ганіза -
цыя зда ва ла ся вялікай і ма гут най. Мо ладзь за ах воч ва юць скідкамі на та ва ры, 
на ільгот нае ка рыс тан не бы та вымі пас лу гамі — і та бе нічо га не трэ ба рабіць.
Многім па да ба ец ца та кая «ха ля ва». На гэ тым «уступ лен не» ў БРСМ не за кан ч -
ва ец ца. Каб ат ры маць па кой у інтэр на це, май му знаёма му прый шло ся
ўступіць у «шэ рагі пярвічнай ар ганіза цыі». А колькі ж інша га родніх пры яз -
джа юць ву чыц ца ў сталіцу, для якіх інтэр нат ста новіцца адзінай маг чы мас цю
за стац ца ў Мінску для ву чо бы? У час вы ба раў 2006 г. многіх маіх ста рэй шых
сяб роў, якія ву чац ца ва універсітэ тах (яны так са ма інша га роднія і жы вуць
у інтэр на це), пры му шалі ісці на «да тэрміно вае га ла са ван не». А тых, хто не
згад жаўся з гэ тым, ча каў шэ раг не пры ем нас цяў. Такіх прык ла даў мож на пры -
водзіць мнос тва, але са мае жахлівае тое, што мо ладзь па гад жа ец ца з такім
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«ра ба ван нем сва бо ды», і, на мой по гляд, існуе паг ро за, што но вае па ка лен не
буд зе такім, як і трыц цаць га доў та му.

Няўжо так буд зе заўсёды? Няўжо бе ла ру сы ніколі не прач нуц ца?
Няўжо мы буд зем заўсёды пас лух мя нымі ма лод шымі бра тамі?

Не! Я ўпэўне ны — бе ла ру сы прач нуц ца! Бе ла русь ста не сап раўднай
дэ мак ра тыч най пра ва вой дзяр жа вай. Калі-не будзь гэ та аба вяз ко ва
здзейсніцца!

І АНЁЛЫ ПАД НЯБЁСАМІ БУДУЦЬ
СПЯВАЦЬ НАШЫ ПЕСНІ…
Андрэй Люд чык
г. Мінск

Усе людзі на рад жа юц ца cва бод нымі
і роўнымі ў сваёй вар тасці і пра вах.

Усе а гуль ная дэк ла ра цыя пра воў ча ла ве ка

Сва бо да — як шмат у гэ тым сло ве, але, на жаль, не ўсё гэ та ад чулі на
са бе. Колькі люд зей шу ка ла да яе да рогі.

Сва бод ны ча ла век — гэ та моц ная асо ба. Ён здоль ны пры няць на ся бе
ўвесь ця жар све ту, бо лічыць ся бе ад каз ным за ўсе не пры ем насці і няш часці,
якія ад бы ва юц ца з людзьмі. Гісто рыя ве дае шмат прык ла даў, калі людзі зма -
галіся не толькі за сваю сва бо ду, але і за сва бо ду іншых. Ты по вым прад -
стаўніком зма га ра за сва бо ду быў шат лан дзец Уільям Уо лес. Яшчэ ў ма ле н -
стве ён ба чыў здзекі англійскіх ра баўнікоў з яго род ных, з на ро да,
з Радзімы. Калі вы рас, ён ар ганіза ваў вы зва лен чы рух, але загінуў. І такіх,
як ён, бы ло шмат.

Па мяр коўна сць пакінем на шчад кам.
Уільям Уо лес

І на ша Радзіма так са ма не вы клю чэн не. Усе мы ве да ем вяліка га зма -
га ра за вы зва лен не Кас ту ся Каліноўска га. Мы бяром прык лад з такіх люд зей,
па мя та ем іх і га на рым ся імі. Адзін блізкі для мя не ча ла век ад ной чы ска заў:
«Усё жыццё бе ла ру сы зма галіся за сваю сва бо ду, а калі мы яе ат ры малі, у нас
знікла яе раз умен не». Кож ны з нас не шта страціў. Сёння мы вельмі час та не
зусім раз уме ем, што зна чыць сва бо да. Многія лічаць, што калі яны мо гуць не -
шта зрабіць з та го, што ра ней бы ло за ба ро не на, дык яны сва бод ныя. Але на
са май спра ве гэ та не так. Га лоўнае — быць воль нымі ў сваіх сэр цы і ду шы,
не за леж нымі ў сваіх дум ках і ма рах, калі на нас не ціснуць іншыя. Хоць у наш
час гэ та вельмі цяж ка, бо СМІ, людзі, якія за й ма юць ад каз ныя па са ды, уплы -
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ва юць на на шы мер ка ванні. Але вельмі важ на гэ та му не пад дац ца і вы браць
тое, што на са май спра ве леп шае. Мы жывём у такі час, калі ня ма ра баўла -
дальніцтва ці пры гонніцтва. Мы ўсе быц цам бы сва бод ныя людзі. А ці ад па -
вя дае гэ та рэ чаіснасці, ці так гэ та на са май спра ве?

У маім уяўленні на ша краіна па доб ная на ма гут ны лес, а яе жы ха ры — 
як лёгкія па воль ныя ма тылькі. Але ў гэ тым ле се га доў два нац цаць та му па -
чаўся па жар. Ён па чаў знішчаць усё тое, што бу да ва ла ся шмат га доў. І ўсе
воль ныя ма тылькі па чалі раз ля тац ца з гэ та га мес ца. Астатнія ўсё лёталі, шу -
ка ю чы мес ца, дзе б пры сесці, а калі спы няліся, то знішчаль нае по лы мя паг лы -
на ла іх. І вельмі жахліва, што гэ тае по лы мя абы я ка вае да іншых, і, па куль не
прый дзе ма гут ная вад зя ная плынь, гэ ты па жар буд зе знішчаць мац ней і мац -
ней. Ёсць ма ленькія ма ла дыя стру мень чыкі, якія зма га юц ца з ім. Ме навіта
яны і ста нуць га лоўнай ра та валь наю сілаю гэ та га ле су, бо яны жы вуць у зма -
ганні і ве раць у пе ра мо гу.

МАЁ РАЗУМЕННЕ СВАБОДЫ
Ў ГРАМАДСТВЕ
Ма ры на Сіцын ская
г. Мінск

Сва бо да — гэ та вялікая і скла да ная тэ ма, над якой мож на раз ва жаць
не ад ну гадзіну. Я — гра мад зян ка Рэс публікі Бе ла русь і лічу, што сва бо да —
гэ та га лоўная тэ ма на дад зе ны мо мант, бо я ўва ход жу ў гра ма дства як паўна -
праўная асо ба, ад каз ная пе рад за ко нам.

<…>
Я лічу, што сва бод ны гра мад зянін — гэ та той, які мо жа рабіць усё,

ак ра мя тых учын каў, якія накіра ва ны суп раць люд зей, краіны, за ко ну. Так са -
ма сва бод ны ча ла век мае поўную і праўдзівую інфар ма цыю пра пад зеі
ў сваёй краіне. Ён мае пра ва вы ба ру, мае свае думкі і не баіцца іх вы каз ваць.
Але, на жаль, у маёй краіне ўсё іна кш.

Я толькі дзяўчын ка 17-га до ва га ўзрос ту, але мне не па да ба ец ца тая
краіна, дзе я павінна жыць, ву чыц ца і на рад жаць сваіх бу ду чых дзя цей. Бо тут 
ня ма ніякай пер спек ты вы для развіцця сваёй прад пры мальніцкай спра вы.
Гэ та па-пер шае. Не, зра зу ме ла, кож ны мае маг чы масць пра ца ваць на дзяр -
жаўным мес цы, але ма тэ ры яль ныя праб ле мы бу дуць паўста ваць пе рад ім
зноў і зноў. Гэ та па-дру гое. Што ж та ды ат рымліва ец ца ў выніку? А тое, што
кож ны, хто па жа дае ад крыць сваю спра ву, ста не пе рад вы ба рам: зрабіцца
сум лен ным бізнес ме нам і плаціць вар ’яцкія па даткі (прыблізна 40%) ці
пайсці па зла чын ным шля ху і не плаціць нічо га ўво гу ле. Што ж, ня лёгкі вы -
бар: па да ра ваць амаль па ло ву сваёй пра цы гра ма дству або кож ную часіну
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ду маць, што ця бе мо гуць арыш та ваць. Вось та кая ў нас сва бо да дзе ян ня і пер -
спек ты ва развіцця бізне су.

Што да ты чыц ца СМІ, дык мы да вед ва ем ся толькі тое, што нам «даз ва -
ляе кіраўніцтва». Возь мем, на прык лад, тэ ле ба чан не. Ёсць у нас та кая цу -
доўная праг ра ма «Вы бар», якая пра ходзіць у «пра мым эфіры» і дзе аб мяр -
коўва юц ца важ ныя гра мадскія пы танні. Але мне вы па ла пры сутнічаць на
ад ной з гэ тых праг рам. Бы ло вельмі ціка ва назіраць на здымкі «пра мо га
эфіру» на аўто рак, ха ця быў уся го толькі па няд зе лак.

І ча мусьці ні ў ко га не паўстае пы тан не: «А ча му на ша тэ ле ба чан не
па каз вае расійскія праг ра мы на трое су так паз ней?»

А пра сва бо ду вы ба ру мне і ка заць не трэ ба, бо гэ та па няц це про ста
ад сутнічае. Узяць ха ця б мя не, на ву чэн ку МГМК. Калі я пас тупіла ў наш вы -
дат ны ка ледж, то да ве да ла ся, што ў ім ідзе агіта цыя за ўступ лен не ў праф са -
юз і БРСМ. Але я не жа да ла гэ та га рабіць, бо такі мой вы бар і пра ва. Аднак не
прай шло і гадзіны, як мне ху цень ка рас тлу ма чылі, што ёсць толькі дзве да -
рогі: уступіць у БРСМ або за браць да ку мен ты.

А так са ма я дак лад на ве даю, што, калі даць пра чы таць маё са чы нен не
баць кам, яны спа ло ха юц ца і пап ро сяць яго пе рапісаць такім чы нам, каб на ша
гра ма дства вы гля да ла вельмі доб рым, ма гут ным і спра вядлівым. А ўсё для та -
го, каб паз бег нуць сур’ёзных праб лем.

Вось і ат рымліва ец ца, што сённяш няя бе ла рус кая сва бо да амаль
нічым не ад розніва ец ца ад са вец кай дык та ту ры.

ШЛЯХ СВАБОДЫ
Та ма ра Алексiй
Брас лаўскi раён, в. Ша у ры

Сва бо да… што гэ та? Ка неш не, для кож на га ча ла ве ка гэ та не про ста
гукi цi лiта ры. Толькi ад но сло ва, а колькi сілы, ад на iдэя, а колькi ах вяр…

Кож ная цывiлiза цыя, кож ная дзяр жа ва, кож ны на род прай шоў сваiм
шля хам да сва бо ды. Доўгi час людзi зма гал iся са збро яй у ру ках за пра ва на
во лю i жыццё, сва бо ду i роўна сць, зям лю i хлеб. Але ўвесь гэ ты «скарб» бы ло
няп рос та зда быць, яго ха валi ад на ро да за тоўстымi дзвя ры ма пад моц ным
за мком. А хто ж та ды меў ключ ад яго? Хто мог ад чынiць за па вет ныя дзве ры
i зрабiць люд зей сва бод нымi? Тыя, хто тры маў ула ду, маглi самі даць сва бо ду
i ўсе пра вы на ро ду. Але жа дан не пад па рад коўваць i правiць заўсёды бы ло
вял iкай спа ку сай для ча ла ве ка. Не кож ны па жа дае ад даць ула ду ў iншыя
рукi. Не кож ны мо жа прайсцi гэ ты іспыт ула дай. Калi так зда ра ец ца, то аб
сва бод зе не мо жа быць раз мо вы, гэ та ўжо аб са лют ная ма нар хiя, дык та ту ра цi 
та тал iта рызм. І та ды, як снеж ны ком, у гра ма дстве на рас та юць су пя рэч насцi
i нас ту пае мо мант, калi сва бо ду мо жа са бе зда быць толькi сам на род, пад -
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няўшы ся суп раць ула ды — адаб раць гэ ты ключ цi раз бiць дзве ры ў трэскі.
З гiсто рыi нам вя до мы не адзiн такi прык лад, калi ўспых валi паўстаннi, раз -
вяз вал iся вой ны, ад бы валіся рэ ва лю цыi, га лоўнай мэ тай якiх бы ло пра ва на
сва бо ду i роўна сць для ўсiх.

Ло зунг «сва бо ды» не ад ной чы гу чаў у гiсто рыi. Адзiнае гэ та сло ва па ды -
ма ла на ба раць бу цэ лыя на ро ды. У Фран цыi ў час рэ ва лю цыi кан ца XVIII ст. быў
ло зунг «Сва бо да, роўна сць, бра тэ рства». Пад час паўстан ня Кас цюшкi ў 1794 г.
ло зунг быў «Воль насць, цэ ласць, не за леж насць». У 1830–1831 гг. пад час
паўстан ня ў По льшчы, Бе ла русi i Лiтве ло зунг быў «За ва шу i на шу сва бо ду».

Прайшлi ста годдзi, а гэ тыя сло вы гу чаць i ма юць вял iкую моц.
Амерыканскі пісьменнік Фрэнк Но рыс га ва рыў: «Сва бо да не да ец ца та му, хто
яе толькi про сiць: сва бо да — гэ та не па да ру нак ба гоў. Яна дзiця на ро да,
народжа нае ў ба раць бе, у смя рот ных па ку тах, яна аб мы та крывёй, яна ня се
ра зам з са бой пах па ра ха во га ды му».

Бе ла русь мае шмат ве ка вую гiсто рыю, няп рос тую i нялёгкую, са сваiм
скла да ным лёсам. Не ад ной чы пры хо дзiла ся аба ра няц ца, зма гац ца за сваю
сва бо ду, ад стой ваць яе ў кры ва вай ба раць бе. Як яс кра вы прык лад мож на
пры весцi Грун в альдскую бiтву 1410 го да. Вынік яе быў вельмi важ ным на ват
для су час на га па ка лен ня. На шы про дкi ад ста ялi сваю не за леж насць i пра ва
на тое, каб iх на шчадкi маглi жыць на род най зямлi, не пад па рад коўва ю чы ся
нiко му, не схiля ю чы га ла вы. Яны iшлi ў бой пад бел-чыр во на-бе лымi сця гамi,
з вы я вай Па гонi. Гэ та сiмва лы на шай пе ра могi, та го, што iснуе бе ла рускi на -
род. Ча му сёння яны не ша ну юц ца, я не ма гу зра зу мець. Па тэ ле ба чаннi га во -
раць, што iх вы ка рыс тоўвалi ка ла ба ра цы я нiсты пад час Вял iкай Айчыннай
вай ны, i нiхто не ўзгад вае iнша га. На вош та бы ло мя няць гэ тыя сiмва лы — на -
шыя прад зе ды зма гал iся пад iмi, ад стой валi на шу не за леж насць, каб сёння
мы з го на рам маглi га ва рыць: «Бе ла ру сы — гэ та сва бод ны i не за леж ны на -
род». Сiмва лы, як iя слу жылi i бу дуць слу жыць бе ла рус ка му на ро ду. Гэ та на -
шая гiсто рыя i спад чы на, пак iну тая нам про дкамi.

Для на ро да са мае гор шае — гэ та за быць свае ка ранi, за быц ца на
мiну лае, на гiсто рыю. Та ды гэ та ўжо не на род, а ма са люд зей, якой нiчо га
не пат рэб на, як ая не ма е сваёй куль ту ры, гiсто рыi, тра ды цый. Такіх люд зей
вельмi про ста за хапiць i пад па рад ка ваць, зрабiць ра бамi. Гэ тай ма сай вельмi
лёгка кiра ваць, не дар ма ў са вец кiя ча сы з люд зей вы бiвалi ўся ляк iя думкi
пра мiну лае, пра свае ка ранi.

Мы жывём у XXI ста годдзi, калі ў кож най краi не ша ну ец ца гiста рыч -
нае мiну лае, на цы я наль ныя ге роi, ба рацьбіты за сва бо ду. Кож ны на род мае
пра ва на сва бо ду. І мы не вы клю чэн не. У на шым гра ма дстве да па няц ця
«сва бо да» ста вяц ца па-роз на му. Адрознiваюцца по гля ды ста рых люд зей,
мо ладзi, на шых баць коў. Ча му гэ та так? На маю дум ку, тут вельмi важ ным
фак та рам з’яўля ец ца час. На шы ба булi, дзя дулi, людзi ста рэй ша га па ка лен -
ня жылi i пра ца валi ў «iншай» краi не, у СССР, а гэ та iншая iдэ а лог iя, iншыя
каш тоўна сці, iншыя па няццi i ўяўленнi. Яны жылі ў тым гра ма дстве, якое па -
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бу да валi баль шавiкi i ў якое самi ве рылi. Па ра дыё і тэ ле ба чаннi га ва рылi,
што та ко га спра вядліва га гра ма дства нiдзе больш не iснуе, што столькi пра -
воў i сва бо ды нiхто больш не мае, і людзi ў гэ та ве рылi, бо нiчо га пра iншыя
краi ны не ве далi. Лю быя ўплы вы За ха ду за ба ра няліся. А для тых, хто не
згод ны з iдэ а лог iяй, былi свае ме ры: вы сыл ка за мя жу, тур ма, ла гер i на ват
забо йства. Такія i ёсць уяўленнi боль шасцi са вецкiх гра мад зян аб сва бо -
дзе. Та му i сёння яны сяд зяць цiха, iм ха пае той «сва бо ды», якую яны самi
са бе аб ралi…

Але но вае па ка лен не, мо ладзь не мо жа ска рыц ца з та кой «сва бо дай».
Мя ня ец ца час — мя ня юц ца па няццi. Ця пер iснуе iнтэр нет, мы мо жам ездзiць
за мя жу. Праўду ад люд зей не льга сха ваць. У мя не ёсць шмат знаёмых, як iя ву -
чац ца ў ВНУ, як iя пра цу юць, але iм не дас па до бы «са вецкi лад жыц ця». Хтосьцi
ад ра зу мо жа ска заць, што гэ та «апаз iцыя», цi «ан архiсты», цi яш чэ хтосьцi, але
гэ та не так. Яны ве да юць на шу гiсто рыю, куль ту ру, ша ну юць i па ва жа юць Бе ла -
русь, гэ та аду ка ва ныя, та ле нав iтыя людзi. Та дэ вуш Кас цюш ка i Кас тусь Кал i -
ноўскi так са ма былi людзьмi та ле навітымі і аду ка ва нымi. Не дурнi па ды малi
на род на паўстан не, iм быў не а бы я ка вы лёс баць каўшчы ны. Ме нав iта яны
зрабiлi пер шыя крокi на шля ху да сва бо ды i не за леж насцi. Не бы ло б iх, не бы -
ло б i бе ла ру саў. Іх, сап раўды, мож на на зваць «баць камi» бе ла рус ка га на ро да,
яны «ад крылi» гэ ты на род на но ва, па ве рылi ў яго. Гэ та вы дат ныя людзi, як iя
спра вай да каз валi сваю лю боў да баць каўшчы ны. Але за раз ма ла хто ша нуе гэ -
тыя iмёны. На ша ўла да ставiць по мнiкi Су во ра ву, на зы вае ў яго го нар вул iцы,
але кiм ён быў для нас? Ду ша губ цам бе ла рус ка га на ро да, ён па даўляў паўстан -
не Кас цюшкi i за бiў шмат паўстан цаў, не шка да ваў нiко га: нi ста рых, нi дзя цей,
нi жан чын. Я прыз наю, што гэ та вялiкi пал ка вод зец, але не за нас ён ва я ваў
i не  дзе ля на ша га на ро да ён зда бы ваў свае пе ра могi. Гэ та не наш ге рой.

Су час ная мо ладзь — за сва бо ду, суп раць прыгнёту, дыс крым iна цыi,
уцiску. І гэ та не «здраднiкi» i не «апаз iцыя», гэ та звы чай ныя бе ла рус кiя гра -
мад зя не, якiм па да ба ец ца га ва рыць на род най мо ве, слу хаць сап раўдныя бе -
ла рус кiя песнi, а не па ро дыю на рус кiя. Гэ та iх по гля ды.

Для мя не сва бо да — гэ та мае маг чы масцi. Я лiчу, што калi ча ла век
мо жа га ва рыць тое, што ду мае, не азіра ю чы ся, чы таць тое, што цiкавiць, слу -
хаць праўду, а не хлус ню, ездзiць у iншыя краi ны i гляд зець свет — гэ та i ёсць
сва бо да. Кож ны воль ны сам вы бiраць тую сва бо ду, якая яму пат рэб на i якая
яго за да валь няе. Але боль шасць буд зе за ад ну — за СВАБОДУ ПРАЎДЫ. Я не
ха чу ска заць, што сва бо да павi нна iсна ваць без ула ды. Ка неш не, яна аб мя -
жоўва ец ца, без гэ та га не маг чы ма суi сна ваць. Нам пат рэб ны за ко ны i ўла да,
якая со чыць за iх вы ка нан нем. Та му iсна ван не ўла ды — гэ та ў той жа час i га -
рант на шай сва бо ды. Але толькi якой ула ды? Мы жывём у XXI ста годдзi, краi -
ны За ха ду ўжо даўно пе раг налi нас у сваiм раз вiццi. Але мы так са ма iх да -
гонiм, i гэ та буд зе хут чэй, калi мы ат ры ма ем хоць кры ху той сва бо ды, аб якой
ма рым. Я за сва бо ду сло ва, сва бо ду вы ба ру, сва бо ду лёсу, сва бо ду жыц ця,
сва бо ду ду мак, сва бо ду праўды. А скон чыць сваё эсэ ха чу сло вамi фран цуз -
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ска га гiсто ры ка А. Дэ ба ду ра: «Чым больш рас паўсюд жва ец ца i ума цоўва ец ца 
сва бо да, тым больш ура ды бя ссiльны рабiць зло, тым больш на цыi схільны да -
мовi цца памiж са бой i паз бя гаць вой наў».

СВАБОДА
Ве раніка Арэшка
г. Мінск

Сва бо да, як мно га яна для нас зна чыць? За сва бо ду людзі ішлі на
смерць, бо які сэнс мае жыццё без сва бо ды? Які сэнс мае жыццё пад це нем
чу жой ула ды? Не мае сэн су та кое жыццё, бо гэ та ўжо не жыццё, а існа ван не.
Без сва бо ды не лёта юць птушкі, не пла ва юць ры бы, не па лю юць дра пежнікі.
Калі на ват жывёлы гінуць у зня во ленні, як жа мо жа жыць без сва бо ды ча ла -
век? Колькі га доў увесь свет лічыў, што на ша Бе ла русь па гадзіла ся з такім
існа ван нем, што сло ва «сва бо да» страціла для бе ла ру са свой сэнс. Не, гэ та
не так! Пад зеі 19–25 са кавіка на помнілі ўсім, што сва бод ная Бе ла русь не па -
мер ла, яна жы ве ў сэр цах не а бы я ка вых люд зей, якія, абу ра ныя не спра -
вядлівас цю, вы й шлі на вуліцы аба ра няць сваю сва бо ду, якую вялікай ца ной
ад ста ялі на шы про дкі. Ёсць яш чэ на Бе ла русі людзі, га то выя ўстаць, каб аба -
раніць свой го нар, сваю сва бо ду.

Такім чы нам, сва бо да яш чэ мно га зна чыць для бе ла ру са, але што да -
клад на? Што га то вы бе ла рус для яе зрабіць? Ча му за клік «за сва бо ду» так
усха мя нуў люд зей і пры мусіў іх вы й сці на вуліцы? Пра гэ та я за пы та ла сваіх
знаёмых — удзельнікаў са кавіцкіх пад зей. Гэ та ма ла дыя людзі 15–18 га доў,
якія ўдзельнічалі ў ак цы ях на Кас трычніцкай плош чы, у мітын гу 25 са кавіка,
пе ра важ ная боль шасць — сяб ры няўра да вых ма ладёжных ар ганіза цый.

Чым для ця бе з’яўля ец ца сва бо да?
• Маг чы мас цю пры маць улас ныя ра шэнні, мець свой по гляд, ні ад ко -

га не за леж ны, ду маць у сваім кірун ку.
• Не за леж нас цю ад іншых люд зей, ад по гля даў ася род дзя.
• Маг чы мас цю вы ка заць свае думкі, сваё мер ка ван не на конт

якой-не будзь пад зеі і не ба яц ца, што за гэ та па сад зяць, зволь няць
з пра цы, вы клю чаць са шко лы.

• Га лоўнай жыццёвай каш тоўна сцю, без якой не маг чы ма на рмаль на
жыць, бо ча ла век не сва бод ны — гэ та раб, а раб на рмаль на жыць
не  здоль ны.

• На ту раль ным пра вам кож на га ча ла ве ка, якое ён павінен ад стой -
ваць лю бой ца ной.

• Сва бо да — гэ та не ўсёдаз во ле насць, гэ та ад каз насць за кож нае
сваё ра шэн не, за кож ны ўчы нак.
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• Гэ та жыццё без пас та ян на га стра ху, з па чуццём асабістай год насці,
якой нічо га не паг ра жае.

• Жыццё без пры му су.
• Ве дан не та го, што я воль ны зрабіць усё, зра зу ме ла, у рам ках ма ралі

і за ко ну.
• Сва бо да — шмат ба ко вае па няц це, кож ны за кра нае толькі не й -

кую час тку ад цэ ла га, сло вамі апісаць сва бо ду не маг чы ма, гэ та
як апісваць смак па вет ра, ад но толькі пэўна — жыць без яе не -
маг чы ма.

Што ты мог бы зрабіць дзе ля сва бо ды?
• На пэўна, усё, што ў маіх сілах.
• Рас тлу ма чыць іншым люд зям, што ж та кое сва бо да, ча му яе трэ ба

цаніць. Пас пра ба ваць ар ганіза ваць іх дзе ля яе аба ро ны.
• Дзе ля сва бо ды не страш на і ад сяд зець у тур ме.
• Дзе ля сва бо ды мож на чым-не будзь ах вя ра ваць.
• Зма гац ца з тымі, хто яе прыціскае, лю бымі спо са бамі.
Як лічыш, ча му за ло зун гам «за сва бо ду» пай шло так шмат люд зей?
• Та му што ім аб рыд ла та кое жыццё, за ха це ла ся трохі сва бо ды, за ха -

це ла ся, каб іх по гля ды пе рас талі ігна ра ваць.
• Мо ладзь пай шла за мо дай. Быць сва бод ным — гэ та ця пер мод на,

ста рэй шае па ка лен не, пэўна, та му, што ад чу ла: за гэ тым ло зун гам
стаіць рэ аль ная сіла.

• За ха це ла ся пе ра мен, ста ноўчы прык лад «ка ля ро вых рэ ва лю цый»
па ка заў, што і нам не по зна не шта мя няць.

• Та му што ёсць рэ чы, якія трэ ба рабіць, на ват калі не да кан ца раз у -
ме еш іх. Абараняць сва бо ду — гэ та як раз ад на з гэ тых рэ чаў.

Ці ха пае ў на шым гра ма дстве сва бо ды?
• Адназначна: не!

А што асабіста для мя не зна чыць сва бо да? Я згод ная з кож ным з вы -
каз ван няў і ха чу да даць яш чэ, што сва бо да — гэ та ру хавік праг рэ су, па вет ра
для цывіліза цыі. Бо як жа мо жа развівац ца не сва бод ная на цыя? Ра ней ці
паз ней яна бяс след на згіне…

Колькі на све це люд зей, столькі і по гля даў на сва бо ду, але ў ад ным боль -
шасць згод на: сва бо ду трэ ба аба ра няць, ня ма нічо га, што бы ло б важ ней за сва -
бо ду, ня ма нічо га, за што мож на бы ло б ад даць сва бо ду. Ужо шмат ста год дзяў ча -
ла век ве дае гэ та, гісто рыя Бе ла русі дае нам ба га та прык ла даў: Грун в альдская
бітва, бітва пад Оршай, утва рэн не БНР, роз ныя паўстанні — пе ралічваць мож на
вельмі доўга. Ха пае до ка заў та го, што бе ла ру сы — сва бо да любівая на цыя. Дык
калі нам не ха пае сва бо ды, калі мы га то вы шмат дзе ля яе зрабіць, калі гэ та той
ло зунг, за ка то рым людзі га то выя ісці на ват у тур му, — ці не трэ ба аб гэ тым за ду -
мац ца, ці не прый шоў на рэш це час штосьці змяніць?
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ШТО ТАКОЕ СВАБОДА?
Воль га Бя ляўская
г. Ма лад зеч на

Сва бо да — са мая да ра гая агуль на ча ла ве чая каш тоўна сць. Ча ла век
заўсёды на рад жа ец ца сва бод ным, та му сва бо да — гэ та на ту раль нае пра ва
ча ла ве ка.

Што ж та кое сва бо да? Гэ та пы тан не за дае са бе кож ны ча ла век. Кож -
ны і ад каз вае па-роз на му. Не калькі разоў я чу ла, як пад леткі мне ад каз валі:
«Як пас туп лю ва універсітэт і з’е ду ад баць коў, та ды я ста ну сва бод ным, бу ду
рабіць усё, што за ха чу!» Дык няўжо ж людзі, ба ча чы на пад лет ках значкі або
на шыўкі «Я за сва бо ду», ду ма юць, што тыя пад леткі так і раз уме юць сва бо -
ду — рабіць усё, што за ха чу. Не, па ва жа ныя мае, такіх хіба адзінкі. Мо ладзь
раз умее мно гае, у яе све жыя по гля ды, і ёй пат рэб на сва бо да.

Ха чу пад зяліцца сваімі дум камі аб сва бод зе.
За сва бо ду заўсёды зма галіся на шы про дкі. Па гар та ем ста ронкі гісто рыі.
Паўстан не Та дэ ву ша Кас цюшкі — гэ та зма ган не за сва бо ду ад

прыгнёту Расіі. Паўстаў увесь на род, які не ха цеў жыць пад прыгнётам і цяр -
пець здзекі. Яшчэ раз узяліся на шы прад зе ды за зброю ў 1812 год зе, ба ча чы
ў На па ле о не ча ла ве ка, які змо жа ад радзіць ВКЛ і паз бавіць іх ад за леж насці
Расіі. Паўстан не Кас ту ся Каліноўска га — яс кра вы прык лад, які дае ве ру
і над зею на ват су час на му бе ла ру су. І ўсе гэ тыя паўстанні былі за сва бо ду
ад прыгнёту, пры го ну, гвал ту, экс плу а та цыі — гэ та бы ло зма ган не за свае ча -
ла ве чыя пра вы. За пра ва жыць на на шай зямлі, тва рыць, аб не чым ма рыць
і гэ тую ма ру пе рат ва раць у рэ аль насць, жыць, а не быць быд лам, за па ло ха най
істо тай, якая на вя за на на лан цу гу і мае толькі жывёльныя інстын кты. Людзі
не ха целі, каб іх лічылі ра бамі.

Не, усё! Хопіць здзе ку! Ча ла век ёсць ча ла век, а не звер! І яму пат рэб -
на сва бо да для са ма выз на чэн ня, выяўлен ня ўлас най волі.

Як і та ды, ця пер нам пат рэб на сва бо да дзе ян няў, каб мы маглі да сяг -
нуць сваіх жыццёвых мэт. Але як та кое буд зе, калі, на прык лад, мае сяб ры за -
ха целі вы ка заць сваю дум ку, а іх або вы га ня юць з універсітэ та, або запісва -
юць у во рагі. Яшчэ пы тан не: ча му пад час па на ван ня Расіі на на шай
тэ ры то рыі так знішчалі мо ву? На ват у тыя га ды не бы ло сва бо ды для сло ва
(што ўжо га ва рыць пра сва бо ду сло ва ця пер). Бо мас каль не дур ны і раз умеў: 
чым хут чэй знішчыць мо ву, тым хут чэй знікне на цыя — і за ста нуц ца толькі
«рускія», а краіна пе рат во рыц ца ў «Се ве ро-За пад ный край». Не! Та ды не па -
ка рыліся і ця пер не жа да ем мірыц ца.

Мы жывём у не за леж най краіне. А не за леж най ад ча го? Не за леж най
звон ку, але ж кож ная краіна ця пер мае ўза е ма су вязі і крыш ку за леж ная ад
іншай, бо развіва ем ся мы раз ам. Ад Расіі? З якой мы зма галіся спа кон вя коў?
Дык на ша ўла да яш чэ як за лежыць ад гэ тай дзяр жа вы. І калі гляд зець, што
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робіцца ўнут ры краіны, дык па ба чым, што за ле жым мы цал кам ад па ну ю чай
ула ды, якая ства рае свае за ко ны, а тым за ко нам, якія ства рыў на род, ула да
не  жа дае пад па рад коўвац ца, та му і гне пад ся бе Кан сты ту цыю!

Шмат люд зей не ве дае праўды пра пад зеі, якія ад бы ва юц ца сёння,
бо не ма ем мы сва бо ды сло ва, дру ку, а толькі чу ем з роз ных ба коў хлус ню,
жывём у няп раўдзе. Бо такімі людзьмі ляг чэй кіра ваць! Ха ця ўла да павінна
раз умець, што нічо га так не да па ма гае развіццю гра ма дства, як маг чы масць
сва бод на вы каз ваць по гля ды на палітыч ныя і гра мадскія спра вы. Калі ж урад 
баіцца га лос насці, гэ та вы клікае па даз рэнні, што ён жа дае сха ваць пэўныя
та ем ныя злоўжы ванні. Мне вельмі па да ба ец ца дум ка філо са фа Вей са: «Чым
больш рэт раг рад ны ўрад, тым больш на стойліва імкнец ца ён пе раш кад жаць
гра мад ска му развіццю, чым больш, на ад ва рот, ён шчы ры, тым ах вот ней са -
дзейнічае гэ та му развіццю, кіру ю чы ся про стай і зра зу ме лай дум кай, што аду -
ка ва ны на род лепш ацэніць даб ро, якое яму зро бяць, і вы ка жа вер насць і па -
ва гу да за ко ну і да кіраўніка. Та му раз умны жа дае для ўлас най сла вы рас -
паўсюд жан ня аду ка цыі і навінаў, а дур ны — на ад ва рот, шу кае, як па ду шыць
уся ля кую ідэю праўды і спра вядлівасці для та го, каб лепш сха ваць упо цем ку
нікчэм насць сваіх по гля даў і сваё ўлас нае не вуц тва».

Ча му б нам не па раз ва жаць аб сва бод зе вы ба ру? Маг чы ма, буд зе ад -
каз такі: «У нас жа ёсць та кая сва бо да». Але я гэ та палічу за па мыл ку, бо гэ та
не вы бар, калі ён скла да ец ца з двух ва ры ян таў аль бо з ад на го (што ця пер ха -
рак тэр на для на шай краіны). Ча ла век павінен развівац ца, і для гэ та га ў яго
павінен быць вы бар: ку ды пайсці, што зрабіць, які шлях вы браць для са ма -
выз на чэн ня, шмат ва ры ян таў пра цы.

Нед зе я пра чы та ла: «Пра даць сва бо ду для та го, каб мець маг чы масць
існа ваць, — такі са мы звы чай ны людскі лёс». І гэ та сёння гор кая праўда.

А на пы тан не «Ці ёсць для мя не рэ чы, важ ней шыя за сва бо ду?» я ад -
ка жу: «Ня ма, бо сва бо да для мя не ў тым і за клю ча ец ца, каб жыць, тва рыць,
любіць, вы каз ваць свае по гля ды і рабіць правільна, каб по тым мож на бы ло
азірнуц ца ў міну лае і ска заць, што і я пры ня ла ўдзел у развіцці на шай
краіны».

Я за сва бо ду!

МАЯ СВАБОДА
Зміцер Пiнчук
г. Пінск

Што та кое сва бо да? Сва бо да — гэ та доб ра. Сва бо да — гэ та пры ем на.
Сва бо да — гэ та доб рыя сло вы, але ў на шай краi не толькi сло вы, не больш.
Мож на вы й сцi на вул iцу і спы таць у люд зей, цi сва бод ныя яны. Яны ад ка жуць
у боль шасцi сваёй, што яны сва бод ныя. А цi сап раўды яны сва бод ныя? Адказ
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вельмi про сты. Боль шасць іх ад ка за ла так, та му што гэ тыя людзi сло ва «сва -
бо да» раз уме юць прымітыўна. Так, яны не сяд зяць за кра тамі, яны сва бод -
ныя. Але ёсць iншая сва бо да, сва бо да, аб якой яны не за дум ва юц ца. Гэ та сва -
бо да мець аб ’ек тыўную iнфар ма цыю! Яе ў нас ня ма. Пры ра бо це над гэ тым
ма тэ ры я лам у мя не бы ла мэ та пiсаць па маг чы масці без пал iтыч ных уплы ваў,
але ўсё ж такi я зра зу меў, што без гэ та га не льга. Сва бо да стаiць по бач са сло -
вам «спра вя длiвасць», лiчу, што гэ тыя сло вы да паўня юць ад но дру гое.

Бе ла ру сы са ста ра даўніх ча соў жылi ў боль шасці ў не сва бод зе,
у iх мен таль насць ука раніла ся не сва бо да, а па лон, па лон ныя думкi i за леж -
насць ад ка го-не будзь. Толькi цвет бе ла рус кай на цыi ва я ваў за сва бо ду i не -
за леж насць свай го на ро да. Най леп шым прык ла дам гэ та га мо жа быць
паўстан не 1863–1864 гг. на ча ле з Каліноўскім. За гэ тым ча ла ве кам пайшлi
мног iя, многiх по тым па ка ралi за гэ та, бо такі быў час.

Сёння такiх пат рыётаў знач на менш. Леп шыя з бе ла ру саў ад стой валi
сваю сва бо ду 19–25 са кав iка. Яны ад стой валi сва бо ду сло ва, сва бо ду вы -
бару, i кож ны з гэ тых люд зей ўкла даў у агуль ную СВАБОДУ часцiнку свай го
разу мен ня сло ва «сва бо да». Але ў га лоўным iх думкi су па далі. Але iх так са ма
па ка ралi, няг лед зя чы на тое, што час ужо іншы!

Кож ны на род га на рыц ца сваёй мо вай, та му што мо ва — вы зна чаль -
ная ры са кож на га на ро да. У краi не пад на звай Бе ла русь сва бо ды род най мо -
вы, на жаль, ня ма. На ша ўла да за тап та ла бе ла рус кую мо ву, мо ву Янкi Ку па лы
i Яку ба Ко ла са, мо ву, на якой га ва рылi на шы про дкi. Я пiшу гэ ты ар ты кул, час
ад ча су ка рыс та ю чы ся слоўнiкам, але гэ та не толькi мая вiна. Гэ та перш за ўсё 
вiна тых люд зей, як iя тап талi i топ чуць мо ву. Гэ тыя людзi — гань ба для Бе ла -
русi. Мы дзя ку ю чы iм не сва бод ныя ў сваёй мо ве, дзя ку ю чы iм мы чу ем ва кол
не мо ву, а «язык». На жаль, прэзідэнт з’яўля ец ца га лоўным зне ва ж альнiкам
мо вы, і гэ та мож на ўба чыць па тэ лев iза ры пад час яго вы сту паў. Для мя не
заўсёды буд зе доб рым прык ла дам, як ужы ва юць род ную мо ву на Украi не.

Мес ца для сва бо ды ёсць у сэр цах усiх раз умных люд зей. Сва бо да —
гэ та тое, да чаго мы павi нны ця пер iмкнуц ца, бо жывём за кра тамі! Мы павiн -
ны да маг чы ся вы зва лен ня i сва бо ды. Хоць мы і жывём у та таль най не сва бо -
дзе, але жыццё на гэ тым не за кан чва ец ца. Трэ ба ад стой ваць сваю сва бо ду,
на ват калi ўла да ва юе суп раць ця бе!

На за кан чэн не ха чу ска заць, што маё раз умен не сва бо ды ад па вя дае
сва бод зе, пра якую спя вае Ка ся Ка моц кая (сло вы М. Анемпадыстава):

…
Мая сва бо да — зь вет рам няз го да
Ды аса ло да суп ра цьста янь ня
Мая сва бо да — чо вен пад вод ны
Памiж Сцы лаю ды Ха рыб дай
Мая сва бо да — дом па пя ро вы
Памiж Га мо раю ды Са до мам
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А там за до мам край не вя до мы
Пад бе лым сьне гам пад бе лым сьця гам.
…
Пад бе лым сьця гам
з чыр во наю стуж кай
Мая сва бо да…

Жы ве сва бод ная Бе ла русь!!! Жы вуць сва бод ныя бе ла ру сы!!!

СВАБОДА ПЕРАМАГАЕ НЯВОЛЮ, ЯК
ДАБРО ПЕРАМАГАЕ ЗЛО
Арцём Гер ма новіч
г. Ліда

Бог ства рыў свет, каб кож ны
ка рыс таў з воль насці спра вядлівай.

Кас тусь Каліноўскі

Гісто рыя на шай Баць каўшчы ны поўніцца ба раць бой за сва бо ду. На
са мым па чат ку гэ та ад ваёва По лацкім княс твам сваёй не за леж насці. Та ды
на шы про дкі-крывічы сме ла ішлі за сваю зям лю суп раць кіеўскіх ды наўга -
родскіх дру жын. Пас ля аб ’яд на ная Міндоўгам Літва адбіва ла на бегі
галіцка-ва лынскіх князёў. Най буй ней шая з бітваў Ся рэд ня веч ча — Грун -
вальдская — на заўсёды паз бавіла на шу зям лю ад паг ро зы з бо ку тэўто наў.
Аршанская бітва — на ша ба я вая сла ва, па ка за ла, што суп раць 80 ты сяч аку -
пан цка га вой ска мо жа вы ступіць 30-ты сяч ная армія, якая аба ра няе свае да -
мы, сем’і, краіну і свой на род, — і пе ра маг чы з не вялікімі стра тамі. Ужо ў ча -
сы існа ван ня Рэ чы Пас палітай бе ла рус ка-по льскае вой ска на ча ле з ка ралём
Сця па нам Ба ту рам вы зваліла По ла цак і вялікія тэ ры то рыі, якія скла да юць
трэ цюю час тку плош чы су час най Бе ла русі. У пе ры яд 1644–1657 гг. Княс тва
маг ло на заўсёды страціць сваю сва бо ду. Кош там той вай ны бы ла па ло ва жы -
ха роў Бе ла русі, якія адышлі ў іншы свет ад рук «царскіх вы зваліце ляў». Сваю
сва бо ду бе ла ру сы страцілі ад на па даў тых жа ўсходніх су сед зяў. І та ды на шы
про дкі не ад далі сваю зям лю зла чын цам без бою. Ліцвінскія шляхціцы і ся ля -
не пад няліся на паўстан не, якое ўзна чаліў Та дэ вуш Кас цюш ка. Хут ка яно бы -
ло па топ ле на ў крыві, а бе ла рус кая зям ля на 200 га доў трапіла ў па лон. На -
род нае паўстан не 1863 го да на ча ле з Каліноўскім бы ло пе ра а до ле на, а яго
ўдзельнікі па ве ша ны аль бо вы сла ны. Але і гэ та не спыніла ду ху воль насці.
Паўстан не Бе ла рус кай На род най Рэс публікі, Слуц ка га зброй на га чы на, Та ва -
рыс тва бе ла рус кай шко лы ста ла сімва лам зма ган ня за сва бо ду свай го на ро -
да. Людзі, якія ах вя ра валі са бой дзе ля Баць каўшчы ны, сталі дысідэн тамі.
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Адны з іх былі забіты, як Та раш кевіч, іншыя гнілі ў тур мах, як Жы лу новіч, не -
ка то рыя загінулі «пры не вя до мых аб ставінах», як Ку па ла. Яны за клалі фун -
да мент су час най ба раць бы за Во лю і До лю. Но вымі воб ра замі зма га роў сталі
Бы каў, Ка рат кевіч, Ба ра дулін, Пазь няк. Гэ тыя людзі пе ра ма галі і пе ра ма га -
юць праўдзівым сло вам, абе ра галі і абе ра га юць род ную Бе ла русь. Яны па -
чалі ства раць моц ную ду хоўную апо ру, якая ўзга дуе сы ноў і да чок Бе ла русі.
Сёння та кая ас ветніцкая пра ца па даўля ец ца, але ў суп ра цьдзе янні на рад жа -
ец ца ўсё праг рэсіўнае. Няг лед зя чы на ўся лякія па пя рэд жанні, вы да юц ца га -
зе ты на бе ла рус кай мо ве («На ша ніва», «На род ная во ля»), дру ку юц ца кнігі
такіх аўта раў, як Уладзімір Арлоў, Анатоль Сыс, Адам Гло бус, Андрэй Ха да -
новіч, гу чаць бе ла рус ка моўныя песні ў вы ка нанні Зміце ра Вай цюш кевіча
і гур тоў «Кра ма», «N. R. M.», «Indiga», «Garadzkija». Гэ та пры му шае за ду мац -
ца кож на га бе ла ру са: ча му ўсё бе ла рус кае на рад жа ец ца на сваёй зямлі ў па -
ку тах? Бе ла рус кае сло ва абуд жае тое, што жы ве глы бо ка ў сэр цы. На пес нях
бе ла рускіх гур тоў, га зе тах, кнігах вы рас мой знаёмы. Гэ та Сяр жук Чай ка, на -
меснік стар шыні лідскай філіі Ма ла до га Фрон ту. Праз свае по гля ды ён не ад -
на ра зо ва канфлікта ваў з ды рэк та рам ка лед жа, дзе ён ву чыц ца, з КДБ. Дру го -
га са кавіка гэ та га го да Сяр гей быў удзельнікам сус трэ чы вы бар цаў
з Аляксандрам Мілінкевічам у Мінску, браў удзел у Дні Волі–2006. Я ўзяў
у Сер жу ка інтэр в’ю:

Што та кое асабістая сва бо да?
Ча ла век ад чу вае ся бе сва бод ным, калі ён мо жа ду маць, вы зна чаць

свой лёс, выбіраць мо ву, на якой яму раз маўляць. Сва бо да — ад сут насць
прыг ня тальнікаў.

Што пры вя ло ця бе да тваёй дзей насці, да но ва га жыц ця?
Заўжды па мя таю: быў я ма лы, а мой ста рэй шы брат слу хаў бе ла рус -

кую му зы ку, я звык ся з ёю, па любіў. Гэ та бы ла тая му зы ка, якая ву чыць,
а не про ста «шоў». Я зра зу меў сэнс пе сень, і ця пер му зы ка бе ла рускіх гур -
тоў — на ву ка і ад па чы нак для мя не. Вы ха ваў мя не ў воль ным ду ху баць ка.
Ён ніколі не баяўся вы каз ваць свае думкі.

Што ця пер пад трымлівае тваю сва бо ду, што не дае звяр нуць з гэ -
та га шля ху?

Я зра зу меў і ад чуў, што я не адзін такі, што нас шмат, што ўсе мы
салідар ныя. Асабліва яр ка гэ та бы ло бач на пад час Дня Волі. Дзе сяткі ты сяч
ча ла век у свя точ ным на строі саб раліся раз ам на вуліцах Мінска. Сігна лы да -
носіліся амаль з кож най ма шы ны, што пра яз джа ла по бач. Гэ та да ка за ла ўсім,
што мы не про ста «куп ка ад ма роз каў», але гру па на й больш сме лых, якія ма юць
пад трым ку ся род на сельніцтва. На мя не заўсёды ўздзейнічае дос вед на шых
лідэ раў. Прык ла дам для мя не з’яўля юц ца Зміцер Даш кевіч, Па вел Се вя ры нец,
Зя нон Пазь няк. Яны, няг лед зя чы на рэп рэсіі, пра цу юць на ка рысць Радзімы.

У тваім сэр цы за стаўся страх, які ў пэўны мо мант пе раўтва рае ця бе 
ў звы чай на га абы ва це ля?

Я паз бавіўся ад яго. Зас та ло ся пе ра жы ван не за ма му. Яна пе ра жы вае 
за мя не, я — за яе. Ёй цяж ка буд зе ўспры няць факт, што мя не асудзілі ці не -
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шта на кшталт та го. Я ўжо не ба ю ся, што мя не вы клю чаць з ка лед жа, хоць ня -
даўна та кая бо язь яш чэ бы ла.

Ча го ты ча ка еш ад сва бо ды ў на шай краіне?
Я ха чу жыць у сва бод най краіне, дзе ча ла век мо жа не ба яц ца, што яго

зволь няць з пра цы, вы клю чаць з ВНУ з-за яго «дысідэнцкіх» ду мак. Я імкну ся
да гэ та га, бо мяркую: хто, калі не я, буд зе рабіць гэ та? ча му мы ўскла да ем не -
й кія ча канні і аба вязкі на іншых?

Ёсць не шта вы шэй шае за сва бо ду?
Зда ец ца, не. Важ ныя такія якасці, як доб ра зычлівасць, ад кры тасць,

але яны не мо гуць існа ваць без сва бо ды. Сва бо да, усё ж такі, на й вы шэй шая
каш тоўна сць.

Што для ця бе ёсць на цы я наль ная сва бо да?
Каліноўскі ка заў: «Та ды буд зеш сва бод ным, калі мас ка ля над та бой

не буд зе!» Мас каль — гэ та воб раз. Воб раз ухва лен ня чу жын ска га, але не
свай го. Ця пер мы зне ва жа ем бе ла рус кую мо ву, сімва лы, ка рані. Та му Бе ла -
русь ста не сва бод най краінай, калі мы на ву чым ся не пры маць бяз дум на та го,
што нам на вяз ва юць іншыя, але любіць сваё.

Якімі срод камі мы павінны ка рыс тац ца, каб сва бо да на рэш це пе ра -
маг ла ра бства?

Мы мусім аб ’яд нац ца і пе ра маг чы свой страх, уся лякія дроб ныя бо язі,
зра зу мець, што мы не ад ны, што нас вельмі шмат, та ды на цыя ста не сва бод най.

Калі ты прый шоў да ак тыўных дзе ян няў, калі ў тваім сэр цы ад -
быўся  вы бух?

Калі на цы я наль ныя сімва лы былі за ме не ны язычніцкімі гер бам і сця -
гам, я зра зу меў (хоць быў яш чэ ма лы), што гэ та суп раць волі на ро да, што гэ та
знак ра бства. З кож ным го дам я ўсё больш пе ра кон ва ю ся ў тым, што я на
правільным шля ху. Ця пер я не ўяўляю ся бе без сва бо ды ў ду шы, раз умею,
што ўжо не вяр ну ся на зад.

Калі ад бы ла ся пер шая су тыч ка ў тваім жыцці, звя за ная з тваімі
по гля дамі?

На пер шым год зе на ву чан ня ў ка лед жы я прынёс у сваю гру пу «За -
малёўкі з бе ла рус кай на ту ры». Гэ та былі ка ры ка ту ры на сістэ му. Са мною ву -
чыўся хло пец, баць ка яко га быў у той час на меснікам стар шыні гар вы кан ка -
ма. Аднакурснік рас ка заў пра мае по гля ды баць ку, а той — ды рэк та ру
ка лед жа. Ды рэк тар мя не і вы клікаў, па чаў «пра мыўку маз гоў», гэ та бы ло
вельмі не ча ка на для мя не. Та ды я ад чуў абу рэн не. Гэ тая раз мо ва пад штур х -
ну ла мя не да ўступ лен ня ў Ма ла ды Фронт.

Пас ля я вы ка заў яму свае мер ка ванні, а ён яш чэ да даў:
— Па мя таю, як Пазь няк ска заў: «Не сва бо да і пра вы ча ла ве ка на й -

перш важ ныя для Бе ла русі, але не за леж насць». Не за леж насць у нас ёсць,
і ця пер мы мусім ад ва я ваць Сва бо ду і Пра вы. Я ха чу сам зрабіць штосьці для
на шай Сва бо ды і ча каю мо ман ту, калі я вы й ду на наш бе ла рускі прас тор
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і ў твар мне буд зе па ты хаць Ве цер Сва бо ды, а над уста но вамі га рад ской ула -
ды буд зе лу наць сімвал на шай Волі — бел-чыр во на-бе лы сцяг!

<…>
Агульнанародная Сва бо да з’яўля ец ца та ды, калі воль ных ад уся лякіх

стра хаў і за га наў люд зей ста новіцца больш, чым тых, што прыз вы чаіліся
функ цы я на ваць па за га дах. Вялікая Сва бо да скла да ец ца з ма ленькіх сва бод.
Калі сва бод на га ча ла ве ка яш чэ мож на ча со ва іза ля ваць, то сва бод ную на -
цыю ўжо не вер неш у раб скае бы лое. Сва бо да пе ра ма гае Ня во лю, як Даб ро
пе ра ма гае Зло…

Сёння бе ла рус не мо жа вы зна чыць, колькі яш чэ ў краіне такіх, як
ён, тых, што праг нуць сва бо ды. Для на шай агуль най Волі трэ ба зрабіць
толькі адзін крок —пе ра а до лець свой страх пе рад «на ч альствам». Толькі
калі ўсе бу дуць раз ам, мы ат ры ма ем тую сва бо ду, якой не ба чылі ні на шы
бацькі, ні дзя ды, ні прад зе ды. Гэ та няп рос тая праб ле ма, але вы ра шаль ная. 
За сва бо ду Бе ла русі мы мусім раз ам па маліцца Бо гу. Ве ра вы ра туе на шу
зям лю. Я ўпэўне ны, што ўжо хут ка на ша зма ган не, наш двух сот га до вы
шлях да Волі і Долі скон чыц ца пе ра мо гай спра вядлівасці, бо Ісус Хрыс тос
ска заў: «Шчас ныя тыя, што праг нуць і смаг нуць спра вядлівасці, бо яны на -
сы цяц ца».

СВАБОДА Ў ТВОРЧАСЦІ НАСТАЎНІКА
Ка ця ры на Гівой на
г. Грод на

…Угля дай це ся ў пры выч нае — i вы ўба чы це не ча ка нае,
Угля дай це ся ў не пры го жае — i вы ўба чы це пры го жае,

Угля дай це ся ў про стае — i вы ўба чы це скла да нае,
Угля дай це ся ў ма лое — i вы ўба чы це вял iкае…

З япон скай фiла софii

Ве цер сва бо ды час та мя няе свой на пра мак. Як не раз губi цца, знайсцi
свой шлях, каб усё жыццё кро чыць, цвёрда тры ма ю чы ся на на гах?..

На пэўна, калi за пы таць у ча ла ве ка, што та кое сва бо да, як ён яе раз у -
мее, што яна зна чыць для яго — кож ны зной дзе свой ад каз.

Але цi кож ны мо жа ска заць, што яго пра ца i ёсць для яго сва бо даю i,
пра жыўшы шмат га доў, за явiць, што ўсё жыццё ён быў сва бод ным ча ла ве -
кам, няг лед зя чы на тое, што шмат разоў амаль не губ ляў люб iмую пра цу, а то
i са му сва бо ду.

Алесь Мiка ла евiч Бе ла коз — бы лы на стаўнiк бе ла рус кай мо вы i лiта -
ра ту ры Гуд зе вiцкай ся рэд няй шко лы, ства ральнiк Гуд зе вiцка га дзяр жаўна га
лiта ра тур на-кра яз наўча га му зея. Нас таўнiк з вял iкай лiта ры, та ле нав iты ча -
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ла век, якi рас пра ца ваў сваю ме то ды ку на ву чан ня i пра ца ваў па ёй, цiка вы су -
раз моўца, якi заўжды ча кае гас цей i ра ды кож на му, хто пе рас ту пае па рог яго
ха ты.

Алесь Мiка ла евiч яш чэ юна ком ад зна чыў для ся бе га лоўнае — ве дан -
не гiсто рыi свай го род на га краю i род най мо вы. Та му вы нiко вым i быў пер шы
крок — у на стаўнiцкую сем iна рыю.

Другiм кро кам бы ла яго пра ца як Нас таўнiка. Сваiм аса бiста рас пра -
ца ва ным па ды хо дам, но вай (сваёй жа) ме то ды кай ён змог вы клiкаць у вуч няў 
не толькi за да валь нен не ад вы ву чэн ня род най мо вы, але i за слу жыў іх па ва гу
i лю боў.

<…>
Трэцiм кро кам бы ло ства рэн не му зея, якi ад люс тра ваў лю боў Алеся

Мiка ла ев iча да гiсто рыi Бе ла русi. Ме нав iта ў iм зна ход зяц ца звесткi аб на -
шых вёсках i iх жы ха рах, аб про стым ча ла ве ку i яго по бы це, па чы на ю чы
з мiну лых ча соў да сённяшнiх. Нi ад ну пра цу ён не рабiў без да па могi вуч няў.
Алесь Мiка ла евiч не ха вае, што му зей ства раўся дзя ку ю чы дзе цям. Ме нав iта
яны скла далi вер шы, збiралi ма тэ ры ял, пры носiлi хат нiя пры ла ды, вы шыўкi,
по сцiлкi, за пiсвалi па даннi, апо ве ды люд зей, як iя жылi по бач. І гэ та бы ла ас -
но ва му зея. Кож ны экс па нат шмат зна чыць, пра мно гае рас па вя дае.

Але i тут знай шла ся свая «адмiнiстра цыя», якая ўба чы ла не дак лад -
насцi, як iя не ад па вя да юць САВЕЦКІМ за ко нам. Шмат разоў Алесь Мiка ла евiч
пы таўся: «Ска жы це, калi лас ка, што ў нас не так?»

<…>
Алесь Мiка ла евiч жы ве ў не вя лiчкай вёсач цы Ляткi. Ма лень кая хат ка,

дзе ўсё про ста, утуль на i сва бод на, нiшто не аб мя жоўвае, а на ад ва рот, да па -
ма гае ў пра цы. Алесь Мiка ла евiч па-ра ней ша му пра цуе, але пра цуе ён до ма,
бо не мо жа жыць без пра цы. На яго ра бо чым ста ле ля жаць ча соп iсы, папкi,
лiсты, на як iя трэ ба даць ад ка зы, бо лiсты гэ тыя з роз ных кут коў све ту, стаiць
дру ка валь ная ма шын ка, кам п’ю тэр, ска нер, прын тэр, ксе ракс. Дзiву да еш ся:
ча ла ве ку амаль вос ем дзе сят га доў, а ён па-ра ней ша му апан та ны пра цай, ва -
ло дае су час най тэ хнiкай, вяд зе пе ра пiску з роз нымi людзьмi, пiша ўспам iны.
У Алеся Мiка ла ев iча ня ма вялiкiх гра шо вых збе ра жэн няў, але ў яго ёсць усё
для пра цы, i гэ та дае яму па чуццё сва бо ды. Ён нiколi не быў за меж амi Бе ла -
русi, але шмат хто за яе меж амi ве дае Алеся Мiка ла ев iча Бе ла ко за.

Уся го тры крокi — i ўсё жыццё ча ла ве ка…
Як прайсцi гэ тыя крокi, каб не схiлiцца, каб утры мац ца? Што трэ ба

ўсвя домiць для ся бе, каб iсцi па жыццi з вы со ка ўзня таю га ла вой? Якая
яна — сва бо да? У чым i дзе яе шу каць? Пы тан няў шмат, але нiхто не ад ка жа
на гэ тыя пы таннi, ак ра мя са мо га ся бе. І калi ты гэ та зра зу ме еш, ты зра зу ме еш, 
што ж та кое сап раўдная сва бо да.
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ВЕЦЕР СВАБОДЫ
Анастасiя Жу раўская
г. Глы бо кае

Сва бо да — па няц це вельмi шы ро кае. Па-пер шае, гэ та мо жа быць
сва бо да ад на го ча ла ве ка або ўся го гра ма дства. Кож ны раз умее сва бо ду
па-свой му, ў кож на га сваё ўяўлен не аб ёй. Але га лоўнае — гэ та пра ва вы ста -
тус асо бы. Сва бо да ўшчыль ную звя за на з пра вамi ча ла ве ка. Абмяжоўва юц ца
пра вы — аб мя жоўва ец ца і сва бо да. Я лiчу, што сва бо да — гэ та здоль насць
вы бiраць i дзе йнiчаць на пад ста ве ўнут ра ных раз ваг, а не знеш ня га пры му су.
Вя до ма, у на шай краіне сва бо да iснуе, але яна ча сам аб ме жа ва ная. Існуе
свабода сло ва, сва бо да вы ба ру, сва бо да дзей насцi. Але ў нас не кож ны гра -
ма дзянiн мо жа ка рыс тац ца гэ тай сва бо дай.

Я лiчу, што важ ней за сва бо ду мо жа быць толькi жыццё. Пра ва на
жыццё мае кож ны ча ла век, i нiхто не мо жа яго адаб раць. Тое, што важ ней лю -
бых па няц цяў i раз ва жан няў — гэ та жыццё i сва бо да. Гэ тыя сло вы вельмi цес -
на звя за ны. Калi нас не хта паз бавiць сва бо ды, то мо гуць паз бавiць i жыц ця.

Як воль ная птуш ка лу нае ў нябёсах,
Так на ша сва бо да га дуе наш дух.
Але калi птуш ку паз бавiць сва бо ды —
У ад на час се не ста не iх дзвюх.

Не ка то рыя людзi жы вуць, не заўва жа ю чы, што яны не сва бод ныя, бо
нi ў чым не ма юць пат рэ бы, так са ма i ў сва бод зе. Іх сва бо да па доб ная да
птушкi, за гна най у клет ку, якая не iмкнец ца да воль на га жыц ця, да нябёсаў,
бо не зва жае на аб ме жа ваннi яе сва бо ды.

Ёсць i iншыя людзi, як iя без сва бо ды не ба чаць сэн су жыц ця, — гэ та
так iя, як я. Але, на жаль, у жыццi не ўсё так глад ка, як зда ец ца. Ча сам, каб ад -
чуць ся бе сва бод ным, трэ ба змянiць мес ца жы ха рства аль бо па мя няць свае
жыццёвыя каш тоўна сцi, свае по гля ды, ад кры та вы ка заць свае думкi, мер ка -
ваннi. Але зрабiць гэ та не заўсёды ўда ец ца, бо ча ла век паз баўле ны маг чы -
масцi ажыц цяўляць свае пра вы. Я лiчу, што ў на шым гра ма дстве люд зям трэ -
ба зма гац ца за пра ва быць сва бод нымі. Не трэ ба зда вац ца, бо гэ та наш
бяс цэн ны скарб, на ша ба гац це, наш вы бар.

ПРАБЛЕМА СВАБОДЫ
Ка ця ры на Ліпень
г. Мінск

Сва бо да ў гра ма дстве — гэ та сва бо да ва ўсiх сфе рах ча ла ве ча га жыц -
ця. Ча ла век толькi та ды мо жа лiчыць ся бе паўна праўным гра мад зян iнам
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сваёй краi ны, калi ён мо жа ўплы ваць на раз вiццё сваёй Ра дзiмы, на ўсе пра -
цэ сы, як iя пра ход зяць у гра ма дстве.

Сёння iснуе праб ле ма сва бо ды сло ва. Мы зна х одзiмся ў Еўро пе, раз -
вiтым цэн тры све ту, та му нам, каб да сяг нуць дэ мак ра тыч ных нор маў, трэ ба
па шы раць сва бо ду дру ку, тэ ле ба чан ня. Вельмi час та ў га зе тах нам апiсва юць
пад зеi толькi з ад на го бо ку. Ха це ла ся б, каб ка мен тарый быў больш раз нас -
тай ны. Уво гу ле, на мой по гляд, трэ ба ў на шай краi не па вя лiчваць коль касць
га зет i ча сопісаў, вельмi ма ла мы ат ры млiва ем iнфар ма цыi.

Шка да, што ў нас амаль ня ма аўта раў, як iя апiсвалi б сённяш няе
жыццё, а калi i ёсць, вельмi дрэн на, што я — мiнчан ка, якая жы ве ў стал iцы
еўра пей скай дзяр жа вы, — не ве даю гэ та га. Але тут уня су пап раўку, год та му
на зад я паз наёмiла ся з су час ным пiсьме ннiкам і жур на лiстам Сяр ге ем За ко н -
нiка вым. Пры ем ны ўспамiн за стаўся ў мя не ад гэ тай сус трэ чы.

Вельмi тур буе мя не сва бо да сло ва на тэ ле ба чаннi. Па-пер шае, ма ла
ў нас інфар ма цый на на сы ча ных ка на лаў; па-дру гое, толькi аф iцый ны по гляд
на пад зеi. Гэ та бы ло вельмi заўваж на ў су вязi з апошнiмi пад зе ямi ў краi не
(вы ба ры і пра тэс ты пас ля вы ба раў). Але тут не льга не ад зна чыць, што кан тра -
ля ваць iнфар ма цыю, якая пас ту пае да люд зей, трэ ба, бо кож ны, на ват не
зусiм раз умны ча ла век, мо жа за ха цець умя шац ца ў спра вы краi ны. Гэ та мо жа
пры весцi да вос трых са цы яль ных i пал iтыч ных сіту а цый. Та му я лiчу, што
ва ўсiм пат рэб на ме ра.

<…>
Сва бо да не мо жа быць поўнай. Што доб ра для ад на го ча ла ве ка, не

падыходзiць для дру го га, трэ ба ча сам стры млiваць сваю сва бо ду, каб не пе -
ра шкад жаць жыц цю іншых. Для мя не сва бо да — гэ та маг чы масць рэ ал iза -
ваць ся бе ў жыццi.

ВЕЦЕР СВАБОДЫ
Па вел Мах iнаў
г. Грод на

Я — сва бо да. Я іду па вуліцы. На сус трач дзе сяткі роз ных люд зей.
Я гляд жу на іх, я назіраю за імі. Я імкну ся гляд зець ім у во чы, але… яны пус -
тыя. Я кро чу па зямлі і дас ле дую люд зей. Я ба ю ся за іх. Асцярожна пы таю ся -
бе: «Што пат рэб на люд зям? О, каб вы ве далі, як мя не праг нуць людзі. Як яны
га ло сяць па мне, а самі пры гэ тым не ідуць да мя не, а толькі кры чаць: «Ня ма!
Дай! Сва бо ду!». Колькі я ні да ра ва ла люд зям ся бе, ім заўсёды ма ла. Людзі,
нібы не на жэр ныя істо ты, праг нуць яш чэ і яш чэ. Ім хо чац ца рабіць усё сва бод -
на, каб ніхто ім не пе раш кад жаў, каб усё бы ло даз во ле на — што хо чаш, то і ра -
бі. Як ка заў адзін: «Пив ка и си га рет мож но бы ло бы ку пить, а то при ди ра ют -
ся… и ро ди те ли с учи те ля ми что бы не при ста ва ли, за дра ли…». А другі так
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уяўляе сва бо ду: «Чё хо чу, то и де лаю, и ни ка кие мен ты не при ди ра ют ся». І я
павінна да ра ваць скарб сва бо ды гэ тым нікчэм ным ча ла веч кам? Я павінна па -
ту раць іхнім вар тым жа лю жа дан ням? «Мы сво бод ны. Нам всё раз ре ше но. Мы
все от рож де ния сво бод ны. А ты пошёл вон. Не ме шай мне быть сво бод ным…»

О! Якая фай ная сва бо да! Жыць дзе ля ся бе. Ці ж гэ та людзі? Гэ та
жывёлы!!! Гэ та істо ты, якія пад даліся інстын ктам і жа дан ням жывёліны. Ці ж
я павінна існа ваць дзе ля гэ та га? Не. Я ле пей пам ру, каб да та ко га не дай шло.
Гэ та «гра ма дства» з та кой сва бо дай? Яны толькі ве да юць сло ва «сва бо да»,
а ш то гэ та зна чыць, ім «да ад на го мес ца». Ім на пля ваць, што не хта па ку туе,
ім га лоўнае — яны самі. Эгаісты! Праг нуць мя не, вы шэй шую каш тоўна сць,
толькі са бе. Калі такім людзішкам я пач ну да ваць ся бе, кім яны ста нуць?
Жывёламі. І бу дуць весці са бе, як пар сюкі… Жах…

Салёная кроп ля скаціла ся па маёй шча цэ. Атрымоўва ец ца, што ўсё
кеп ска. Але ёсць і тыя, у ка го такіх мізэр ных жа дан няў ня ма. Што ў іх за мэ ты,
якія малітвы да мя не? Яны хо чуць, не, яны праг нуць раз маўляць на род най
мо ве. Яны хо чуць вы каз ваць свае думкі і не ду маць, што не хта по тым да ня се
«ку ды трэ ба». Дзейнічаць воль на, а не пад пры му сам. Каб у іх быў вы бар, аль -
тэр на ты ва. Каб іх ніхто не дай маў, за тое, што яны «не на шы» і што ду ма юць
«няп равільна». Але га лоўнае, каб яны не ба яліся за жыццё сваіх блізкіх і за
сваё ўлас нае. Каб не мелі ад чу ван ня не паўна вар тас насці ў сваіх кро ках да
бу ду чыні. Яны хо чуць мець упэўне насць у бу ду чыні, у лёсе Баць каўшчы ны,
у лёсе сваіх дзя цей і ўну каў… Каб бы ла маг чы масць ска заць «ТАК» або «НЕ».
Такіх люд зей ма ла. Яны праг нуць волі, сва бо ды, каб зрабіць гэ та гра ма дства
леп шым і змяніць гэ ты звар ’я це лы, змроч ны свет. На жаль, іх ста новіцца ўсё
менш і менш…

Людзі па доб ныя да пту шак. Іх кры лы сцісну ты. Калі ру ка сва бо ды вы -
зваліць іх ад гнёту, яны па ля цяць у не ба. Кож ны сам выбірае свой шлях. Кож -
ны сам выбірае сваё не ба. Нех та буд зе лётаць каб про ста лётаць. А не хта дзе -
ля вялікай каш тоўна сці — СВАБОДЫ. У такім не бе яр ка свеціць со ней ка,
плы вуць бе лыя аб локі. Там гу ляе вет рык. Яны жа да юць, каб моц ны ве цер
дзьмуў ім у твар. Каб такіх воль ных пта хаў бы ло больш і больш. Каб ЖЫЦЬ
дзе ля люд зей, дзе ля гра ма дства, дзе ля СВАБОДЫ. Каб не сці з са бой Ве цер
Сва бо ды і вы зва ляць іншых пту шак. І рабіць рэ чаіснасць леп шай з кож ным
сва бод ным кро кам.

Каб быць воль ным… ЧАЛАВЕКАМ!!!
Хто я?
Я — СВАБОДА.
А хто ТЫ?
Ча го праг неш ТЫ?
Хо чаш спат кац ца са мной? Выйдзі на прас тор Бе ла русі. Паг лядзі на

блакітнае не ба. Глы бо ка ўздыхні. Зап люш чы во чы. Уяві ся бе птуш кай.
Азірніся на во кал. Паг лядзі на пры га жосць зямлі тваіх про дкаў. Ты — жы хар
краіны пад бе лымі кры ламі бус ла. Ты воль ны, як ён. Бо ты — бе ла рус.
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СТОЙЦЕ Ў СВАБОДЗЕ
Андрэй Ніка нен ка
г. Ліда

Густ сва бо ды не зве далi. Шко да.
Ў ра бства самi ця пер па паўзлi.

Ня ма волi — ня ма i на ро да.
Зас та нем ся цi не на Зямлi?

А. Ба лу цен ка

Кож на му ча ла ве ку ад на рад жэн ня Бог дае сва бо ду. Зна чыць, Сва бо да
ёсць на ту раль ным пра вам. Сва бо да для кож на га ча ла ве ка — гэ та асабістае
пра ва, гэ та пра ва, якое трэ ба за хоўваць на пра ця гу ўся го жыц ця, пра ва, якім
трэ ба га на рыц ца.

Сва бо да, во ля… Гэ тыя сло вы не як па-асабліва му ўспры ма юц ца.
Што ж на са май спра ве гэ та та кое? У не ка то рых, на пэўна, пры сло ве «сва бо -
да» ўзнікае ўяўлен не не й ка га шы ро ка га свет ла га прас то ру, дзе вее цёплы ла -
год ны ве цер. Нес ва бо да звя за на з не чым за мкнёным, прыг не ча ным і аб ме -
жа ва ным. Да вай це па раз ва жа ем: сва бо да — гэ та калі мы мо жам рабіць усё,
што па жа да ем? З ад на го бо ку так. Але ўсе на шы дзе янні павінны быць накіра -
ва ны ме навіта на даб ро. Пры чым не льга ду маць толькі пра ся бе, бо та кая сва -
бо да пе рат ва ра ец ца ў зло. Як ка заў Па па Ян Па вел II: «Сва бо да — гэ та зна -
чыць рабіць правільна».

Нап рык лад, многія людзі ў роз ных краінах пат ра бу юць ле галіза цыі
на рко ты каў, прас ты ту цыі, абор таў і г. д. Гэ та, на маю дум ку, сва бо да зла. А ча -
му не мо жа быць сва бо ды зла? Вя до ма, што Бог даў сва бо ду Са та не, але на
пэўны час. Па куль коль касць паўшых анёлаў не за меніцца ад па вед най коль -
кас цю спра вядлівых люд зей. У гэ тым і ёсць сэнс ду хоўнай гісто рыі ча ла вец -
тва і змест ба раць бы даб ра са злом на Зямлі. Прос та трэ ба по мніць, што існу -
юць сап раўдныя ма раль ныя каш тоўна сці. Трэ ба вы кон ваць тыя 10 за па ве таў,
якія пакінуў нам Бог. Толькі тыя людзі, той на род, які вы кон вае за па ве ты
Хрыс та, мо жа жыць сап раўды шчасліва, сва бод на… Та му трэ ба заўсёды по м -
ніць сло вы Апостала Паўла: «Дык стой це ж у сва бод зе, якую даў вам Хрыс тос,
і не схіляй це ся зноў пад яр мо ра бства».

Да вай це па раз ва жа ем, у чым за клю ча ец ца сва бо да для жы ха ра су -
час най Бе ла русі. На мой по гляд, прын цып сва бо ды ў на шай краіне цес на ўза -
е маз вя за ны з ду хоўным развіццём гра ма дства. Бе зу моўна, на вы ха ван не не
ад на го па ка лен ня паўплы ва ла 70 га доў ка мунізму. Гэ ты час на гад вае гра ма д -
ства, якое апісаў Олдас Хакслі ў яго ра ма не «Гэ ты но вы цу доўны свет». У гра -
ма дстве Хакслі ня ма пат рэ бы ў рэп рэсіях, бо кож ны ду мае, што існае гра ма д -
ства — цу доўнае. Кож ны пе ра ка на ны, што ён шчаслівы і што ста новішча,
якое ён мае, — на й леп шае. Та му сва бо да ў бе ла рускім гра ма дстве з’яўля ец ца 
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не каш тоўна сцю, а вы ба рам. Вы ба рам паміж чым? А тым, што на й вялікшымі
каш тоўна сцямі з’яўля юц ца Бог, жыццё ча ла ве ка і жыццё на ро да. Там, дзе
сва бо да ўсту пае ў канфлікт з гэ тымі каш тоўна сцямі, робіцца вы бар. Ён мо жа
быць роз ным.

А ў чым сва бо да для ча ла ве ка, які стаў ах вя рай сталінскіх рэп рэ -
сій, — Міка лая Уладзіміравіча Бе льска га?

Міка лай Уладзіміравіч — бе ла рус, жыў у та талітар най краіне, дзе
кож ны дзень кіраўніцтва на сад жа ла страх у на род зе, страх пе рад сва бо дай.
У 1952 год зе гас па дар ка яго бацькі бы ла прыз на на ку лац кай, а ён як член ку -
лац кай сям’і быў сас ла ны ў Ка зах стан, дзе правёў 4 га ды. Пас ля вы зва лен ня
сва бо ды ён не ад чуў, бо ат ры маў толькі даз вол на пе ра мяш чэн не, пры гэ тым
не мог жыць у Мас кве, Ленінград зе і ў сваёй воб ласці. Няг лед зя чы на гэ та,
Міка лай Уладзіміравіч праг не сва бо ды і сёння. Ён за хап ля ец ца мо лад дзю,
якая ад стой вае сваю сва бо ду, свае пра вы.

«Трэ ба зма гац ца, па куль усе не зра зу ме юць, што трэ ба жыць
лепш…» — раз ва жае Міка лай Уладзіміравіч. Гэ тыя сло вы су гуч ныя сло вам
Франкліна Руз вель та: «Сап раўдная сва бо да не мо жа быць па да ра ва ная,
яе трэ ба да сяг нуць».

Усё ж не йкі час та му наш на род мусіў за своіць, што палітыч ная сва бо -
да, сва бо да сло ва і іншыя пра вы ча ла ве ка з’яўля юц ца тым, за што трэ ба зма -
гац ца. Але, зда ец ца, сёння для многіх гэ та за бы тыя ве ды. Мы шчаслівыя. Ня -
ма вай ны. А та му пра што і на вош та кла паціцца?

Калі мы пас та ян на не зма га ем ся за пра ва быць сва бод нымі, гэ тае пра -
ва буд зе ў нас адаб ра на. Прык ла дам з’яўля юц ца раз вагі зна каміта га лю тэ -
ран ска га свя та ра ча соў на цыз му Марціна Німёле ра: «Спа чат ку яны арыш -
тоўвалі ка муністаў, і я не пра тэс та ваў, бо я не ка муніст. За тым па чалі чыніць
гвалт з габ рэяў, і я нічо га не ка заў, бо не габ рэй. По тым прыйшлі арыш -
тоўваць ка талікоў, але што мне з та го: я ж не ка талік. А калі яны прыйшлі
па мя не, дык вось жа ніко га і не за ста ло ся, каб за ступіцца за мя не».

У нас, бе ла ру саў, бы ло шмат шля хоў да сва бо ды, шмат зма га роў
за сва бо ду. Асноўнай за да чай бы ло тое, каб паз бавіцца ад ка ланіяль на га
пра мас коўска га рэ жы му, каб спыніць аг рэсію рас ей скай палітыкі і га ран та -
ваць бяс пе ку дзяр жаўна га су ве рэнітэ ту Бе ла русі. Усё правільна. Але трэ ба
зма гац ца раз ам. Толькі калі нас шмат, толькі калі мы ўсе раз ам, мы пе ра мо -
жам. Та му трэ ба па чы наць з са мо га ся бе. Трэ ба змяніць ся бе, сваіх сяб роў,
тых, хто ва кол ця бе. А сяб ры зме няць сваіх сяб роў і г. д. Глядзіш, а нас ужо
і шмат. Толькі та ды мы пе ра мо жам! Мы зда буд зем са бе ча ка ную столькі га доў 
Свя тую Сва бо ду і ўжо больш ніколі не кінем яе ў бруд.
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НАША ГАЛОЎНАЯ МЭТА
Аляксандр Па га рэ лаў
Пу хавіцкі раён, в. Ліпск

На маё раз умен не, сва бо да ў гра ма дстве — гэ та сва бо да дру ку, сло ва, 
ве ра выз нан ня, сва бо да вы ба ру. Але, на вялiкi жаль, у на шым гра ма дстве гэ -
та га ня ма, бо друк, ра дыё, тэ ле ба чан не — маёмасць прэзідэн та, а не на ро да.
Вось та му на род не ве дае, што на са май спра ве ад бы ва ец ца ў гра ма дстве,
а ве дае толькi тое, што яму па каз вае тэ ле ба чан не. А калi ж ка заць пра сва -
боду вы ба ру, дык i тут так са ма нiя кай сва бо ды ня ма, бо ця пер кан ды да там
не льга ска заць нiчо га праўдзiва га, iнакш яны, як мнос тва іншых, бу дуць пе -
рас ле да вац ца ўла дай як здраднiкi. Так са ма калi ка заць пра сва бо ду ў гра ма д -
стве, не льга не пад крэслiць той факт, што шмат чы ноўнiкаў, якiх пас тав iла
ўла да, — не пат рэб ныя, а толькi раз вод зяць бю рак ра тыю i ка руп цыю. На са -
май спра ве ў на шым гра ма дстве ня ма нiя кай сва бо ды, бо ўсё за ба ро не на ўла -
дай i трэ ба рабiць толькi тое, што ка жа ўла да.

Такiм чы нам, ства рэн не сва бод на га гра ма дства — на ша са мая га -
лоўная мэ та, а так са ма мэ та на шых дзя цей i ўну каў.

ПАСЛУХАЙ ПЕСНЮ ВЕТРУ
На тал ля Сяб рук
г. Мінск

Шка да, што су час на му ча ла ве ку цяж ка знайсці дак лад нае вы зна чэн -
не тэрміна «сва бо да». Мо жа, калі б бы ло менш інтэр прэ та цый, мер ка ванні
абы ва це ля не зводзіліся б да та го, што «гэ та калі ўсё даз во ле на»? Мо жа,
у сваіх раз ва жан нях пра сва бо ду мы муд ра гелістымі сло вамі ма лю ем не па -
трэб ны па фас? Аддаём даніну інтэ лек ту аль най мод зе? Ча ла век на ву чыўся
ха ваць па чуццё за сло вамі.

Якая-не будзь на цы я наль насць «N» успры мае сва бо ду як на леж нае.
Для бе ла ру са — гэ та фак тар пры род жа най прагі. Ні на шы про дкі, ні мы
не на радзіліся з усве дам лен нем та го, што мы — сва бод ныя. Сва бо да
заўсёды аса цы я ва ла ся з ба раць бой. І мы зма га ем ся і буд зем за яе зма гац ца. 
Та му што гэ та не скрын ка ў пры го жай аб гор тцы, якую да ру юць на свя та. Гэ та 
ве ды, якія пры ход зяць з ця гам ча су, гэ та згур та ван не на цыі, ру халь ны рэ -
сурс, да ро га да праўды, важ кая час тка дэ мак ра тыі, да якой ча ла вец тва
імкнец ца ісці гу ман нымі шля хамі. Ня ма ча ла ве ка, які быў бы абы я ка вы
да лёсу сваёй краіны. Ма лыя і ста рыя, бед ныя і ба га тыя пры ма юць удзел
у па бу до ве жыц ця род на га краю.
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Ма ладзёжны рух пра цяг вае набіраць аба ро ты. І гэ та не та му, што за -
раз мод на быць «суп раць», а та му, што «next generation» на ву чы ла ся ўспры -
маць на ва коль ны свет праз прыз му ўлас на га но ра ву, раз умець, дзе па волі,
а д зе рэз ка…

Ся род нас ёсць людзі, якія не ба яц ца гляд зець праўдзе ў во чы, не ба -
яц ца та го, што «вер ты каль» глядзіць на іх як на са цы яль на не бяс печ ных эле -
мен таў. Але ж такіх «эле мен таў» ня ма ла, і яны ўсё кро чаць і кро чаць ад ха ты
да ха ты, «гнуць» сваю лінію. І шмат такіх ся род на шых су сед зяў, знаёмых ці
род ных. Зас та ло ся толькі рас плюш чыць во чы і паз наць адзін ад на го.

Ром ка Усцінаў на ву ча ец ца на паліто ла га ў ад ным са сталічных інсты -
ту таў. Ра зум ны хла пец са сваімі інта рэ самі ды по гля дамі на жыццё пры е хаў
у Мінск, каб ад крыць для ся бе но выя маг чы масці. Але ці лёс, ці, мо жа, не хта
іншы пад рых та ваў для яго не са мы са лодкі ка ва лак піра га. Ён і не зда гад -
ваўся, што ўвес ну-2006 яго зна ход жан не на пла не це зменіць не ка то рыя ра -
кур сы, што пра га сва бо ды зменіць ды наміку яго жыц ця. 21 са кавіка ён за -
помніць як свой пер шы арышт. Дзень, калі магічны клю чык ад чыніў дзве ры
з таблічкай: «Асцярожна, праб ле мы». Ці за гэ та ён зма гаўся, калі нёс
жыццёва важ ныя ка ло рыі на Кас трычніцкую плош чу, калі дзяліўся ўра жан -
нямі з ад на дум цамі? Гэ та быў за клік сэр ца, ха ця, маг чы ма, і ро зу му, а мо жа,
і ўво гу ле сінкрэ тызм, сво е а саблівы аль янс па чуц цяў. Усю пра цу ацанілі
ў дзе сяць су так. Няш мат, але на пер шы раз хопіць.

Сёння яго пры сут насць на лек цы ях чар гу ец ца не з пе ра пын камі,
а з «пуцёўкай» у дэ ка нат. Тлу ма чаль ная запіска — як са мас той ная пра ца. На
пы тан не: «Ты ку ды пас ля па ры?» — ён іранічна ўсміха ец ца. Адказ зра зу ме лы 
без слоў. Спра вядлівыя вы клад чыкі паціска юць пля чы ма, маўляў, усё раз уме -
юць, але «палітыч ных» ска залі не вы га няць, такім чы нам… «Такім чы нам, не
здаць та бе, Ром ка Усцінаў, эк за ме ны. Буд зеш, вы датнік, вы клю ча ны за «не па -
с пя хо васць!»» А як яш чэ зма гац ца з «чор нымі пля мамі?» Вы ходзіць, свое -
асаблівая «за чыс тка». Жан чы ны на рад жа юць дзя цей не для та го, каб яны не -
ка га за чыш чалі, і тым больш не для та го, каб яны ака заліся гэ тымі «пля мамі».

Моц ча ла ве ча га ро зу му — у маг чы масці сум ня вац ца. І час та за мест
кнопкі «keep out» уклю ча ец ца «keep on». Але ж калі па чаў не шта, трэ ба да -
водзіць да кан ца, трэ ба ісці на пе рад, бо ста яць на мес цы — тое ж са мае, што
ру хац ца на зад.

Са мае ціка вае ў тым, што Ром ка не адзіны, хто не па баяўся зрабіць
крок на гэ тым цярністым шля ху. Сотні ак тывістаў, ад на дум цаў, зма га роў за
праўду, ама та раў і пра фесіяна лаў моц наю сет каю падпіра юць свет знізу.
І якія б пе раш ко ды ні трап ляліся на да ро гах, людзі ма юць свой ло зунг, свой
сцяг, свой ро зум. Я за сва бо ду та ды, калі на ву чу ся быць унут ра на сва бод най.
Мы пас пелі — зна чыць сэр ца ў нас?
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«АДЗІНАЙ МЭТЫ НЕ ЗРАКУСЯ»:
ШТРЫХІ ДА БЕЛАРУСКАГА ЖАНОЧАГА
ДУХУ СВЯТОЙ СВАБОДЫ
Воль га Па луй чык
г. Грод на

Зрабі сва бод най, зрабі шчаслівай
Краіну на шу і наш на род!

На тал ля Арсеннева

Лёс асоб на га ча ла ве ка скла дае лёс уся го яго на ро да. «Кож ная
краіна, — сцвяр джае М. Рэ рых, — пры сэр цы сваім ша нуе імёны, якія вя дуць
яе да Свят ла». Для Бе ла русі такім свят лом бы ла і ёсць ідэя сва бо ды, асабістай 
і гра мад скай, кож на га ча ла ве ка і ўсёй на цыі. А імёны тых, хто сваёй пра гай
да  яе пакінуў след у гісто рыі на ро да, ста но вяц ца яго сімва ламі.

Але ці на столькі кан сер ва тыўнае і пат ры яр халь нае на ша гра ма дства,
што са здзіўлен нем успры мае жа но чую пра гу да сва бо ды, ха ця жан чы ны
на пра ця гу ўсяе бе ла рус кай гісто рыі по бач і на раўне з муж чы намі ста яць
у шэ ра гах зма га роў за во лю?

По лац кая зям ля як крыніца жа но чай ідэі волі
«Не ха чу раз уці ра бы чы ча, за Яра пол ка ха чу», — сва бо да вы ба ру по -

лац кай князёўны Раг не ды, бе зу моўна, не бы ла пер шай спро бай пры няц ця са -
мас той на га жа но ча га ра шэн ня ў бе ла рус кай гісто рыі. Аднак гэ та свед чыць
ужо пра спро бу прыз нан ня зго ды жан чы ны на шлюб у ся рэд ня веч чы (ра ней
яна бы ла та ва рам), што даз воліла паз бег нуць знач на га аб ме жа ван ня яе сва -
бо ды. Праўда, «на сту пствы» вы ба ру Раг не ды вя до мыя: за бо йства род ных,
гвал тоўны шлюб і до ля кіну тай ка ханкі. Ка ханкі… Каб ка хаць, трэ ба ад чу -
ваць ся бе сва бод ным. Па сло вах гісто ры ка У. Арлова, Раг не да не скарыла ся
з тым, што дзе ля паўна ты ўла ды Уладзімір забіў яе баць коў і бра тоў. За мах
на  жыццё му жа вы ра шыць лёс бу ду чай сва бо да любівай ма нашкі, а імя Раг не -
ды зой ме асаблівае мес ца ў бе ла рус кай свя до масці і ста не аса цы я вац ца
з год нас цю, няс ко ра нас цю і нялёгкім лёсам Бе ла русі.

Не менш зна ка вая асо ба для гэ та га ча су — Еўфрасіння По лац кая,
якая ста ла па чы нальніцай ма гут най плыні ас ветніцка га кніжна га сло ва.
Дзя ку ю чы яе на ма ган ням быў за клад зе ны пад му рак пер шых інсты ту таў аба -
ро ны пра воў ча ла ве ка, палітыч най дып ла ма тыі і куль тур на-ас ветніцкіх цэн -
траў, «дзе і па ча ло ся фарміра ван не ас ноў Не за леж насці, яе філа софіі
і этыкi» (В. Коўтун). З’яўля ю чы ся зма гар кай за сва бо ду, аба рон цай па -
крыўджа ных і бед ных, Еўфрасіння ад на з пер шых жан чын-паліты каў бы ла
мірат вор цай і спы ня ла бра та за бой чыя вой ны. Імя свя той Еўфрасінні По -
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лац кай сімвалізуе са бой не толькі ўздым, росквіт куль ту ры, але і ма раль -
на-этыч ныя ідэ а лы, якія яна ба чы ла ў слу жэнні Бо гу, што дае сва бо ду ду шы,
на ро ду і Радзіме.

Жа но чая эмансіпа цыя ў эпо ху Адраджэння і Асветніцтва
У гра мадскім развіцці XVI ста год дзя бы ла да сяг ну та но вая прыс туп -

ка — эпо ха Адраджэння. Час росквіту Вяліка га княс тва Літоўска га ства рыў
куль тур ныя каш тоўна сці, якія ад люс троўвалі ро лю жыц ця гра ма дства і ро лю
жан чы ны ў ім. Асаблівае зна чэн не на ле жыць Ста ту там ВКЛ, дзе былі сфар му -
ля ва ны пер шыя жа но чыя пра вы, што ста ла пры чы най з’яўлен ня но ва га ты пу
жан чы ны: раз ня во ле най і сва бо да любівай. Вя до мыя прык ла ды вай ско вай
дзей насці жан чын, якія ар ганізоўвалі на ез ды на су сед зяў, асабіста ка ман ду -
ю чы конніцай і пя хо тай. Важ ным свед чан нем эмансіпа цыі жан чы ны з’явіўся
іх ак тыўны ўдзел у су до вых пра цэ сах, дзе яны самі аба ра нялі ся бе, доб ра ве -
да ю чы за ка на даўства і не ка рыс та ю чы ся да па мо гай ад ва ка та. Аднак, гэ та
зусім не свед чыць пра ўсе а гуль ную сва бо ду жан чын.

<…>
Да гэ та га ча су сва бо да жан чы ны аса цы я ва ла ся з не й кай унут ра най

не за леж нас цю, пры ват ным пра вам вы ба ру, пра вам «ча ла ве кам звац ца», за -
хоўва ю чы сваю год насць, са ма быт насць, вар тасць як асо бы, пра вам за сце -
раг чы свой ся мей ны лад, які так са ма не вы ходзіць па-за межы пры ват ных
жа дан няў ча ла ве ка. Але пас ту по ва бе ла рускія пат ры я тыч ныя ідэі XIX ста -
год дзя ўва ход зяць у жыццё кож на га ча ла ве ка. І жан чы на ста новіцца гра -
мад зян кай.

Як жыць — дык жыць для Беларусі
Усве дам лен не бе ла рускім на ро дам сваёй са ма быт насці спры я ла раз -

віццю на цы я наль на-вы зва лен чых ідэй. Па лы мя ны за клік Кас ту ся Калі ноўска -
га да зма ган ня «за свай го Бо га, за сваё пра ва… за сваю баць каўшчы ну»
збіраў у ад да ныя пап лечнікі і жан чын: Алена Скірмунт, Ма рыя Ба гу шэвіч,
Каміла Марцінкевіч… Апошняя, Каміла, любімая дач ка Вінцэн та Дуніна
Марцінкевіча, яш чэ пе рад паўстан нем 1863 го да вя до ма бы ла сваімі ан -
тыўра да вымі по гля дамі, а ў час паўстан ня ар ганізоўва ла «бес па радкі»
ў Мінску і яго ва коліцах. У Вар ша ве вы ве ла цэ лую «пе сен ную» дэ ма нстра цыю 
жан чын у на цы я наль ных стро ях.

Так сус тра ка ла зня ве ча ная і спа ку та ва ная ў по шу ках волі Бе ла русь
па ча так ХХ ста год дзя. Сімвал «ту тэй шасці», нібы кляй мо, прыніжаў на род,
і з ім па ча ла зма гац ца бе ла рус кая жан чы на. «… Хто га во рыць па-ту тэй ша -
му, па-му жыц ку, зна чыц ца, ён га во рыць па-бе ла рус ку, а хто га во рыць па-бе -
ла рус ку, той бе ла рус», — такія вы сно вы зрабіла ў прад мо ве да зборніка
«Скрып ка бе ла рус кая» па чы нальніца ма са ва га жа но ча га ру ху Цётка (Алаіза 
Паш кевіч). Ідэя вы зва лен ня бе ла ру са пе ра рас тае ў вы зва лен не ўсёй бе ла -
рус кай на цыі, ства ра ю чы но вы ідэ ал, ары ен та ва ны на на цы я наль ныя каш -
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тоўна сці: мо ву, куль ту ру, гісто рыю. По бач з Цёткай у шэ ра гу зма га роў ста -
яць Зось ка Ве рас, Па лу та Ба ду но ва, Паўліна Мядзёлка, Казіміра Яноўская,
Кан стан цыя Буй ло, якія мелі ак тыўную палітыч ную і гра мад зян скую
пазіцыю і адыг ралі веліза рную ро лю ў абуд жэнні на род най свя до масці
ў імя сва бо ды.

Нель га прад ставіць бе ла рус кую жа но чую пат ры я тыч ную плынь і без
Ла ры сы Геніюш, дом у Зэль ве якой заўсёды быў ася род кам згур та ван ня на -
цы я наль най інтэліген цыі. Па-сап раўдна му ад дад зе най бе ла рус кай яна
паўстае ў сваіх вер шах з пад поль най кан цла гер най пе рапіскі, ад куль з рад ка
ў ра док цвёрда і муж на кро чыць во ля:

Толькі б мець не пахісную во лю,
ма гут ней шую во лю за зьдзек…
Не тры вож ся ня роўна сьцю бою,
што ад на суп раць цем ры стаю,
што мне ду шу ат ру таю по яць,
я жа знаю — за што яе пяю…

Сва бо да… Гор ка-са лодкі во дар. Горкі — бо шмат ня год трэ ба пе ра -
жыць, каб ад чуць са лод кую во лю, вы пеш ча ную слязьмі, па ку тамі, го рам жан -
чын… Вы пеш ча ную… Як маці га дуе дзіця, так і мы, на шчадкі Раг не ды
і Еўфрасінні, Камілы Марцінкевіч і Па лу ты Ба ду но вай, Цёткі і Ла ры сы
Геніюш. Ды так, каб стаць у шэ рагі зма га роў са сла ву тымі па пя рэдніцамі
за на ша бе ла рус кае шчас це, за на шу бе ла рус кую воль насць.

Бе ла русь мая… Шмат па кут ная… Колькі чу жых груд зей ха це ла ды -
хаць тваім па вет рам, якое кіпе ла ад прагі волі. Не про ста кіпе ла ад прагі сва -
бо ды, а гэ ты кіпень выліваўся і жо рстка апаль ваў тых, хто ха цеў ра ба ваць
род нае, воль нае…

Ніколі не пе рас та не бурліць гэ ты кіпень, па куль у свя до масці ча ла ве -
ка ёсць ад чу ван не сва бо ды, ніколі не згінуць на цыі, якія тры ма юц ца на трох
кітах: моц ных жа но чых і ма гут ных муж чынскіх пля чах і кан цэп ту аль най ідэі
сва бо ды як «на й боль шай ма раль на-фізічнай каш тоўна сці, дад зе най кож най
жы вой істо це фак там яе на рад жэн ня» (Васіль Бы каў).

Адзінай мэ ты не зра ку ся!
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НАШЫ ЗЕМЛЯКІ —
ЗМАГАРЫ ЗА СВАБОДУ
Ка ця ры на Пят роўская
г. Мiёры

… Зрабi сва бод най, зрабi шча слiвай
Краi ну на шу i наш на род!

На тал ля Арсеннева

Кож ны ча ла век па-роз на му раз умее сва бо ду. У школь ным пад ру чнiку 
«Ча ла век. Гра ма дства. Дзяр жа ва» для Х кла са пры вед зе на шмат раз ва жан -
няў, чым ёсць сва бо да. Сваю аса бiстую сва бо ду я ба чу са сваёй краi най —
сап раўды воль най i не за леж най, дзе сва бод на гу чыць на ша род ная бе ла рус -
кая мо ва, дзе па ва жа ец ца на ша куль ту ра, на ша гiсто рыя i на ша гiста рыч ная
спад чы на. Толькi ў сап раўды сва бод най краi не я зма гу здзейснiць свае за ду -
мы i ма ры. За гэ та трэ ба зма гац ца, i дух на шых про дкаў, маiх сла ву тых зем ля -
коў Міёрска га краю, пав iнен на тхняць нас. Іх жыццё i дзей насць не згас не
ў гiсто рыi. Вось толькi не ка то рыя радкi бiяг рафiй на шых зем ля коў — ак -
тыўных зма га роў за сва бо ду.

Імя Ген ры ха Дма хоўска га — са ма ад да на га рэ ва лю цы я не ра, пал iтыч -
на га дзе я ча i та ле нав iта га ску льпта ра XIX ст. — вя до ма ўся му све ту. Пра яго
жыццё на пiса ны дзе сяткi кнiг i ар ты ку лаў на рус кай, по льскай, англiйскай,
фран цуз скай i iншых мо вах. Усё яго жыццё бы ло прыс ве ча на ба раць бе
за сва бо ду не толькi на ша га бе ла рус ка га, але i по льска га, лiтоўска га, фiнска -
га i iншых на ро даў.

Ген рых Дма хоўскi на радзiўся 14 кас тры чнiка 1810 г. у сям’i ўла -
дальнiка маёнтка За ба лоц це Дзiсен ска га ўез да Мiхаi ла Дма хоўска га. Баць ка
ха цеў даць сы ну доб рую аду ка цыю i на леж нае вы ха ван не. Ген рых вы ву чае
пра ва ў Вiленскiм унiве рсiтэ це i ава лод вае май стэ рствам ску льпта ра.

Але вы бух ну ла паўстан не 1831 г., i Дма хоўскi цал кам ад дае ся бе ба -
раць бе за вы зва лен не з-пад ула ды рус ка га ца ра. Пас ля раз гро му паўстан ня
Ген ры ху цу дам уда ло ся ўця чы, i ва ен ны тры бу нал асудзiў яго за воч на. Каб
паз бег нуць ка ры, юна ку ў 21 год прый шло ся эмiгра ваць. Але i ў эмiгра цыi ён
не губ ляе над зеi вяр нуц ца ў Бе ла русь i пра цяг ваць ба раць бу.

Ген рых Дма хоўскi па мя няў сваё про звiшча, зрабіўся Эме ры кам Сан -
дэр сам. У 1846 г. ён усту пае ў ра ды по льска га дэ мак ра тыч на га та ва рыс тва,
якое стаiць на рэ ва лю цый ных i дэ мак ра тыч ных паз iцы ях.

Рэ ва лю цыi 1848–1849 гг. абудзiлi на ро ды Еўро пы. Дма хоўскi зноў
у пер шых ра дах зма га роў за сва бо ду i не за леж насць, цяж ка па ра не ны пры
аба ро не Льво ва. Апынуўшы ся ў Фран цыi, ён удз ельнiчае ў ства рэннi кам iтэ та
па вы зва ленні Фiнлян дыi. По тым у ЗША за й ма ец ца твор чай дзей нас цю як
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ску льптар. Ства рае по мнiкi Кас цюш ку, Ва шын гто ну, Джэ фер са ну. Але калi
на  ра дзiме па ча ла ся пад рых тоўка паўстан ня, ён аб iрае не ўлас ны даб ра быт,
а с ва бо ду свай го на ро да. Ства рае ў на шых мя сцiнах паўстанцкi ат рад i гiне
ў ба раць бе за во лю ў 1863 год зе.

Пётр Ва сiльевiч Мят ла на радзiўся ў 1890 год зе ў сям’i за мож на га се -
лян iна Вас iля Усцiнав iча Мят лы. Ён за кон чыў цар коўна-пры ход скую шко лу
ў род най вёсцы, за тым гiмназ iю ў Дзiсне, пе да га гiчныя кур сы ў Коўне. У 22 га -
ды ма ла ды на стаўнiк па чаў сваю пе да га гiчную дзей насць.

Пётр Мят ла быў аб ра ны дэ пу та там по льска га Сой му. На мiтын гу ў мяс -
тэч ку Дун iлав iчы 3 кра сав iка 1926 г. ён за клiкае пра цоўных ак тыўна зма гац -
ца за ат ры ман не зямлi без вы ку пу, за пе ра нос па дат каў на за мож ных, за
змян шэн не вой ска i пал iцыi, лiквiда цыю бес пра цоўя, амнiстыю для палiтзня -
во ле ных, ад крыццё на цы я наль ных школ. А 5 снеж ня 1926 г. Мят ла, няг лед зя -
чы на дэ пу тац кую не да ты каль насць, быў збiты пал iцэйскiмi пры раз го не з’ез -
да Гра ма ды Бе льска га па ве та, якi пра ходзiў у вёсцы Ста ра-Бя ро за ва.

У 1928 г. Пётр Мят ла i iншыя кiраўнiкi Гра ма ды былi асуд жа ны на
12 га доў ту рэм на га зня во лен ня, апе ля цый ны суд ска рацiў гэ ты тэрмiн удвая.

У 1931 г. пас ля ад ме ны зня во лен ня ён пе ра яз джае ў са вецкі Мiнск
i ўсе свае сiлы ад дае лiта ра тур най i гра мад скай дзей насцi. Сталiнскi тэ рор
абар ваў жыццё на ша га зем ля ка ў 1937 год зе.

<…>
Абмежаванасць аб’ёму пра цы не даз ва ляе мне спынi цца больш пад -

ра бяз на на дзей насцi на шых зем ля коў, зма га роў за сва бо ду бе ла рус ка га на -
ро да. А такiх шмат. Аўген Анiська з вёскi Шальцiны пры По льшчы вы да ваў бе -
ла рускi ча сопiс, ства раў ар ган iза цыi бе ла рус кай гас па даркi i куль ту ры, пас ля 
вай ны жыў у По льшчы i там пра цяг ваў пад тры млiваць бе ла рус кiя ар ган iза -
цыi. Чэс лаў Сiповiч з Дзе дзiна, бу ду чы бе ла рускiм бiску пам у Лон да не, ства -
рае бiблiя тэ ку i му зей iмя Ф. Ска ры ны. Актыўным зма га ром за Бе ла русь быў
у мiжва ен най По льшчы Бра нiслаў Ту ро нак ро дам з-пад Но ва га Па гос та, яго
сын Юры Ту ро нак — вы дат ны дас лед чык бе ла рус кай гiсто рыi, жы ве за раз
у По льшчы. Язэп Ма лецкi, ат ры маўшы ме ды цын скую аду ка цыю, не толькi
бяс плат на ля чыў бед ных, але i вы дат коўваў сродкi для вы дан ня бе ла рускiх
ка лен да роў, ча соп iсаў.

Але прык ла ды ба раць бы за сва бо ду былi не толькi ў мiну лым.
У Міёрах жы ве адзiн з кiраўнiкоў ство ра на га пас ля вай ны Са ю за бе ла рускiх
пат рыётаў — Аляксандр Іва навiч Юршэвiч. З са ма га пер ша га кон кур су
«Блiзкай гiсто рыi» сяб ры гур тка «Арганаўты мiну ла га» да ве дал iся аб ма ла -
дых пат рыётах, як iя пас ля вай ны не толькi ма рылi аб воль най i не за леж най
Бе ла русi, але не спа ло хал iся ст алiнска га тэ ро ру, па чалi дзе йнiчаць на ка -
рысць сва бо ды.
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МЫ — «ЖМЕНЬКА ЭЛІТНАГА
БЕЛАРУСКАГА ГАТУНКУ»
Дзмiтрый Су ту ла
г. Глы бо кае

Сiро чая до ля ў на ро да без волi,
Веч ны пры це мак з ран ку да ве ча ра.

Аскет ад прыгнёту, фiзiчны й ма раль ны ка ле ка,
Баiц ца на род, каб на звалi яго Ча ла ве кам.

О, колькi ж цяр пець, каб скры лямi не рэ залi на цыю?
Колькi тры ваць не мач-страх «ка ра на цыяў»?

Мо жа, не трэ ба ча каць, а ўзяц ца ся бе вы зва ляць?
Гал iна Су ту ла

Так, ак ра вер шам, пiса ла пра сва бо ду мая ма ма, i я да лу ча ю ся да яе го -
ла су: трэ ба вы звалiць ся бе ад стра ху i жыць сва бод на. Дзя ку ю чы ма ме я не
ве даю, што та кое страх пе рад ча ла ве кам, пе рад па са дай, пе рад ула дай. З дз я -
цiнства ма ма па ву ча ла мя не: бой ся стаць зла чын цам, бой ся здрадзiць свай му 
сумлен ню, бой ся пра даць Ве ру. А калi ты нiчо га не ўкраў, нiко га не па -
крыўдзiў, жы веш, не па ру ша ю чы Бо жых за па ве таў, — ба яц ца ня ма ча го. Ка жы,
што ду ма еш, жывi так, як пад каз вае ро зум, як ад чу вае сэр ца, iмкнiся не да -
га джаць ад на му ча ла ве ку, а пры носiць ка рысць многiм люд зям. Я так i жы ву,
i ад чу ваю, што маю ўлас ную сва бо ду.

Так зда ры ла ся, што, удз ельнiча ю чы ў кон кур се «Я бе ла рус, i тым га на -
ру ся», я трапiў у лiк пе ра мож цаў i пер шы раз па е хаў у По льшчу. Ме нав iта там,
за мя жой, я ад чуў, што та кое быць не про ста сва бод ным ча ла ве кам, а сва бод -
ным бе ла ру сам. Усе мае ад на годкi, а па е ха ла нас со рак ча ла век, былi мне
бра тамi i сёстрамi па крывi, па ду ху, ад ной сям’ёй, у якой адзiная мацi i гас па -
ды ня — Бе ла русь. У По льшчы мы раз маўлялi, спя валi, пра водзiлi кон кур сы
толькi па-бе ла рус ку, i гэ та бы ло цу доўна!

Нiхто не ка заў, што мы людзi дру го га га тун ку. На шы на стаўнiкi ву чылi 
нас жыць, ду ма ю чы па-бе ла рус ку, i ду маць, жы ву чы па-бе ла рус ку. За 9 дзён
змаглi на ву чыць нас больш, чым мя не ву чылi шэсць год у шко ле. Сло дыч той
сва бо ды не па раўна ць нi з якiм «Снiкер сам». Я ўвесь час па мя таю сло вы, ска -
за ныя нам: «Вы — жмень ка элiтна га бе ла рус ка га га тун ку, з яко га i пач нец ца
ад рад жэн не на цыi». Гэ та так га на ро ва i так ад каз на!

Вы цiснуць са свай го «я» ра ба
Вы ка наць гэ тую ўмо ву не аб ход на, каб быць сап раўднымi свя до мымi

бе ла ру самi i «людзьмi звац ца». Калi ж га ва рыць у больш шы рокiм сэн се,
то сва бо ды праг нуць усе людзi на пла не це, роз ных узрос таў, ве ра выз нан няў,
на цы я наль нас цяў. Праг нуць сва бо ды гра мад зян скай, якая ўклю чае ў ся бе
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сва бо ду пал iтыч ную, эка на мiчную. Пра сва бо ду га ва рылi, аб ёй мроiлi, да яе
iмкнул iся, пiсалi яе «пар трэт» людзi ў роз ныя ча сы. Да вай це пра со чым шлях
усве дам лен ня ча ла ве кам та кой каш тоўна сцi, як сва бо да.

Ста ра жыт на рымскi ара тар i пу блiцыст Цы цэ рон пiсаў: «Толькi ў та кой 
дзяр жа ве, дзе ўла да на ро да на й боль шая, мо жа быць сва бо да; бо больш пры -
ем ным, чым яна, не мо жа быць нiчо га, i яна, калi не роўная для ўсiх, ужо не
сва бо да». Для Цы цэ ро на сва бо да — гэ та на й боль шае за ва я ван не на ро да.
Па  сут насцi, як i для Кас ту ся Кал iноўска га. У сваiм «Лiсце з-пад шы бен iцы»
ён пiсаў: «На род зе, як толькi па чу еш, што бра ты твае з-пад Вар ша вы б’юц ца
за праўду i сва бо ду, та ды i ты не ас та вай ся зза ду…» І звяр таўся да на ро да:
«Бы вай зда ро вы, му жыцкi на род зе, Жывi ў шчасцi, жывi ў сва бод зе». Дзе ля
сва бо ды Кал iноўскi ах вя ра ваў жыццём.

Са ма ах вяр на iшоў на Гал го фу дзе ля сва бо ды i другi наш зям ляк,
шляхцiц Ігнат Гры нявiцкi, якi зрабiў за мах на рус ка га ца ра. У сваiм за па ве це
Гры нявiцкi ка заў: «Імпе ра тар пам рэ, а раз ам з iм пам рэм i мы… Гэ та не аб -
ход на дзе ля сва бо ды, бо ў вы нiку знач на па хiснец ца тое, што на зы ва ец ца
кiра ван нем ма н архiчным, не аб ме жа ва ным».

Пад сва бо даю раз умелi не за леж насць сваёй краi ны кіраўнікі пер ша га
ўра да БНР. У трэ цяй Устаўной Гра ма це Ра ды БНР чы та ем: «БНР за цвяр джае
ўсе тыя пра вы i воль насцi гра мад зян i на ро даў Бе ла русi, як iя аб веш ча ны
Устаўной Гра ма тай».

На пра ця гу дзе сяц iгод дзяў за сва бо ду i не за леж насць Бе ла русi змага -
лiся i зем ля ро бы, i пал iтыкi, i па э ты; бе ла ру сы ў Бе ла русi i бе ла ру сы за меж жа.
Іх ве ру ў пе ра мо гу пад трымлівалі радкi Ма ксiма Баг да нов iча: «Ста ра даўняй
Лiтоўскай Па гонi // Не раз бiць, не спынiць, не стры маць…»

Бе ла рускі па эт Казімір Сва як (свя тар Кас тусь Стэ повiч) пiсаў, што на -
ват «птуш цы для шчас ця воль насцi трэ ба». Су гуч ная гэ тым сло вам «Малітва»
На таллi Арсенневай: «Ма гут ны Бо жа, Ўла дар Сус ве таў! <…> Зрабi сва бод най, 
зрабi шча слiвай Краi ну на шу i наш на род».

Свой ад мет ны след пак iнуў, зма га ю чы ся за сва бо ду, шляхцiц-бе ла рус
Та дэ вуш Кас цюш ка. Зма га ю чы ся за шчас це i не за леж насць на ро даў уся го
све ту, ён «лiчыў ся бе лiцвiнам». Пер шы прэм ’ер БНР, мой зям ляк — глы ба -
чанiн Вац лаў Лас тоўскi, рас стра ля ны НКВД у 1938 г., у кнiзе «Што трэ ба ве -
даць кож на му бе ла ру су» пiсаў: «Мы гор дыя за сваю гiсто рыю, бо на ша гiсто -
рыя — гэ та не су пын нае зма ган не за во лю».

Другi зям ляк — глы ба чанiн Клаўдзiй Дуж-Ду шэўскi «зрабiў не калькi
пра ек таў на цы я наль на га сця га i адзiн з iх, бел-чыр во на-бе лы, быў пры ня ты».
Ён стаў ко ле рам сва бо ды i сiмва лам не за леж насцi.

Яшчэ адзiн мой зям ляк, пiсьменнiк Кас тусь Акула, якi за раз жы ве
ў Ка над зе, на Ман рэ а льскай Сус вет най вы ста ве 1967 г. (Экспа–67) у Дзень
Бе ла русi 17 жнiўня рас кiдваў лiстоўкi i пат ра ба ваў воль насцi для Бе ла русi:
«Ня хай жы ве воль ная Бе ла русь!»
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«Зме на прый дзе, — пiсаў ён у кнiзе «Уся кая ўся чы на», — бе ла рускi
народ вы жыў… i зда буд зе сап раўдную воль насць. Бо ста нец ца, як ска заў па эт: 
яш чэ прый дзе вяс на, яш чэ прый дзе».

Васiль Бы каў у кнiзе «Кры жо вы шлях» пiсаў: «Ча ла век — ства рэн не
Бос кае i на рад жа ец ца сва бод ным… Абсалютна спра вя длiва: не мо жа быць
на цыя сва бод най, калi яна зня воль вае iншыя на цыi… Мы за был iся, як вы гля -
дае сва бо да. На цыя з ха му том на шыi — на цыя не сва бод ная…» Гэ тыя сло -
вы — ад каз на пы тан не пра сва бо ду ў Бе ла русi.

Сва бо да — гэ та пры га жосць ду шы, на цыi. Ме нав iта так ду маў па эт
Сла вамiр Адамовiч, калi да ваў сваё вы зна чэн не гэ та му сло ву: «Ду маю, што
сва бо да — гэ та жан чы на, якая што раз мя няе сваё аблiчча».

Сап раўды так. Сва бо да, як i дзяўчы на, — за гад ка, та ем насць, пры га -
жосць, зме нлiвасць i жа дан не.

Усе вы шэй зга да ныя асо бы вы цiснулi ра ба з ся бе i да па ма галі вы зва -
ляц ца iншым. Шлях гэ ты нялёгкi i няп рос ты. Але бе ла ру сы ўжо кро чаць па iм.

Мая сва бо да
Сва бо да для мя не — ве ра ў Гос па да. Яна паз баўляе стра ху пе рад ча -

ла ве кам i пры ву чае да ад каз насцi за грэх суп раць ча ла ве ка.
Сва бо да — ад каз насць за свае ўчынкi, па во дзiны, за сваё жыццё

i яго вы нiкi.
Сва бо да — гэ та не за леж насць краi ны. Гэ та маг чы масць рабiць усё,

што не за ба ро не на за ко нам. Сва бо да — пра ва вы ба ру ва ўсiм, у тым лiку
год на га жыц ця. Гэ та дос туп да ўсе ба ко вай iнфар ма цыi. Рабiць вы бар мя не
ву чы ла мая ма ма з дз яцiнства. Кож ны ве чар з ма май мы пад водзілі вы нiкi
пра жы та га дня. Ма ма ма ля ва ла на па пе ры вагi. Я рас каз ваў, што зрабiў за
дзень, i мы раз ам анал iза валi мае ўчынкi. Доб рая спра ва — ма ма ма люе
«аба ра нак» на ле вых ва гах, дрэн ная — на пра вых. Падлiчвалi «аба ранкi»,
i за доб рыя ўчынкi ма ма мя не ца ла ва ла, што бы ло пры ем на, а за дрэн ныя
вы га вор ва ла i па ву ча ла. Я згад жаўся, бо ўсё бы ло спра вя длiва. Гу ля ю чы,
ма ма ву чы ла мя не рабiць вы бар памiж па ца лун кам i па ка ран нем. За раз я
ўжо пад рос i са мас той на кан тра люю ся бе. І лiчу, што сва бо да — гэ та моц ны
са ма кан троль i ад каз насць. Я ўдзяч ны ма ме, што са мыя пер шыя па расткi
сва бо ды ў маёй свя до масцi па са дзiла i ўзга да ва ла яна, са мы леп шы, доб ры
i ра зум ны ча ла век.

У другiм кла се, па мя таю, я пра чы таў каз ку пра дзвюх жа бак, як iя
ўвалiлiся ў зба нок са смя та най. Адна спу жа ла ся, не па ве ры ла ў свае сiлы,
скла ла лапкi i пай шла на дно. А дру гая цялёпка ла ся, на ма га ла ся вы лезцi.
Збiла смя та ну лап камi ў мас ла i вы ска чы ла на во лю. У абед звюх бы ло пра ва
на вы бар. Абедзве зрабiлi яго. Я ўпэўне ны, што сва бо ду нам нiхто не пад ня се
на та ле рач цы. Да сва бо ды трэ ба iмкнуц ца, яе трэ ба жа даць, зма гац ца за яе,
ма рыць, як ма рым мы пра баць каўшчы ну на чу жы не.
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Бе ла рус кая сва бо да за кра тамi
Сон ца свецiць для ўсiх, а сва бо ду вы дае ўла да, як лекi, па чай най лы -

жач цы, толькi тым, хто яе пад тры млiвае. Хто ду мае не так, як ула да, хто па -
водзiць ся бе не так, як яна, той знiкае з жыц ця, губ ля ец ца ў не вя до масцi, ася -
дае за кра тамi, робi цца «во ра гам на ро да».

«Сон ца вiсiць на не ба схiле, як дэ ка ра цыя: свяцiць — свецiць, але
не грэе. Гэ так і пра моўца таўчэц ца ля мiкра фо на — жы вая дэ ка ра цыя: га ва -
рыць — га во рыць, але няп раўду, якая так са ма не це шыць i не грэе…»

У нас ня ма сва бо ды сло ва i дру ку. Тым, хто хо ча ска заць праўду,
«за шы ва юць рот»: яны паз баўля юц ца пра цы, дос ту пу да аўды то рыi. У нас
сва бо да дру ку як пе раб ра ныя семкi: зер не сха ва нае, ска рыс та нае ўла дай
на сваю ка рысць, а ша лупi нне — про стым смя рот ным.

У краi не ня ма сва бо ды бе ла рус касцi. Бе ла рус ка моўныя ме рап ры е м -
ствы пра вод зяц ца дзе ля спра ваз да чы. Ура жаннi аб iх пра вяд зеннi ўжо па-рус -
ку. У краi не адзiнка выя бе ла рус ка моўныя кла сы. На цы я наль нае тэ ле ба чан не
на рус кай мо ве. Эстра да, як жаб рач ка, нiшчым ная на бе ла рус кiя песнi.

У краi не ня ма сва бо ды ду ху. Цар ква ста ла прыс лу жнiцай ула ды.
Ба цюш ка пе рад вы ба рамi аг iтуе га ла са ваць за «баць ку». А баць ка ж у нас
ду хоўны адзiн — Гос пад Бог. За быўся свя тар? За га далi, а дух яго сла бы.
Не за гар та ва ны ве рай, не на поўне ны на цы я наль най год нас цю, вось i пе ра ла -
маўся, як трэ сач ка, пад за га дам.

Асабiста для мя не нiчо га ня ма да ра жэй за сва бо ду. Калi не буд зе яе,
заўтра я ма гу страцiць да рагiх мне люд зей, маiх баць коў, сяб роў, ад на дум цаў. 
Як? А ўла да ска жа, што яны здраднiкi, бо яе не пад тры млiва юць, а та му за слу -
гоўва юць тур мы. Буд зе сва бо да — я не да пуш чу гэ та га, зма гу аба ранiць iх.
Не  буд зе сва бо ды — і я так са ма ста ну «во ра гам».

Па куль я ву чу ся ў шко ле, яна для мя не сво е а са блiвая мiнi-дзяр жа ва
са сваiмi па рад камi. У шко лах трэ ба ву чыць не ба яц ца ўла ды, не прыніжац ца
пе рад ёй, а пат ра ба ваць. Адстойваць сваё пра ва, не маўчаць па ко рлiва. За раз 
у шко ле да юц ца ас но вы пра воў дзiцяцi, пра воў ча ла ве ка. Нас таўнiк рас каз -
вае тэ о рыю, як павi нна быць. Усё прыс той на i пры го жа. Але як толькi вучнi
пам кнуц ца па раз ва жаць на тэ му пра воў ча ла ве ка ў Бе ла русi, чу юць паг роз -
лiвае: «Не пе раш кад жай це весцi ўрок». Вось i ўсё пра ва. У шко ле нам дад зе на
толькi ад но пра ва — быць па ко рлiвымi.

Мы павi нны вы ву чаць бе ла рус кую гiсто рыю, а не гiсто рыю, пры ду ма -
ную для бе ла ру саў, каб «за брудзiць» га ла ву i па сялiць у свя до масцi па чуццё
прыніжа насці, няўпэўне насцi ў сваiх сiлах ды не аб ход насцi пра ва ды ра.

Раз маўляць, ду маць, дзе йнiчаць мы павi нны згод на на шым тра ды цы -
ям, па-бе ла рус ку, а не з бе ла рускiм ак цэн там. Адзiнай iдэ а лог iяй павi нна
быць iдэ а лог iя ро зу му.

Вы хоўваць пат ры я тызм трэ ба не ў спе цы яль на па даб ра ных гру пах
мо ладзi ты пу БРСМ, не над зя ляць iх iльго тамi, не ства раць «па рнiко выя» ўмо -
вы для жыц ця, а ва ўсiм мо лад зе вым ася род ку. Вы ха ван не пат ры я тыз му бу ду -
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ча га па ка лен ня павi нна быць мэ та нак iра ва най на цы я наль най праг ра май.
Але не льга стаць пат рыётам у краi не, дзе на пра ця гу два нац цацi апошнiх год
ула да сцвяр джае: «Буд зем бу да ваць квiтне ю чую Бе ла русь». Пат рэб ны кан -
крэт ныя спра вы, кан крэт ны прык лад, кан крэт ныя вы нiкi. Мае бацькi па бу да -
валi ха ту за тры га ды, а Бе ла русь яш чэ толькi «бу дуць» бу да ваць. А што раб i -
ла ўла да столькi год?

Я яш чэ пад ле так. Люб лю па бе гаць, па гу ляць. Люб лю пры вол ле, раз -
дол ле, i цяж ка тры ваць у цес ным, як клет ка, па коi. Я — за сва бо ду, бо яна —
i пры вол ле, i раз дол ле.

<…>

ШТО ПЕРАШКАДЖАЕ СВАБОДЗЕ
Аляксандр Філічо нак
г. Мінск

…Ёсць шмат пры чын, як iя аб мя жоўва юць на шу сва бо ду. Гэ та на ша
кан сты ту цыя, крыміна льны ко дэкс i ма раль ныя нор мы. А калi па раз ва жаць,
ці мож на на зваць на шу сва бо ду сап раўды сва бо дай, калi на шля ху яе стаiць
мнос тва пе раш код? На гэ ту тэ му вельмi доб ра ска заў ня мецкi па эт i жур налiст
Мац iас Клаўдзiўс, як жыў у XVIII ста годдзi: «Сва бо да змяш ча ец ца ў пра ве
рабіць усё, што не шкодзіць іншым». І гэ та так, бо калi адзiн ча ла век буд зе
рабiць усё, што яму па жа да ец ца, то калi-не будзь яго дзе яннi за кра нуць сва бо -
ды другiх люд зей. Прык ла дам гэ тых слоў мо жа быць крад зеж. Злод зей робiць
сва бод ны учы нак у ад нос iнах да ся бе, а для iншых — гэ та шко да, здра да. Вось
ад гэ тых учын каў аба ра ня юць за ко ны, якія ка ра юць злод зея. Гэ та спра вя длiва. 
А што да ты чыц ца ма раль ных нор маў? Усе ве да юць, што за iх па ру шэн не ў тур му 
нiхто не па садзiць i яны нiдзе не за пiса ны, а зна ход зяц ца ў ду шы кож на га сум -
лен на га ча ла ве ка. Ну якi на рмаль ны ча ла век мо жа прыйсцi, ска жам, на пра цу
без ад зе жы? Нiякi. Яго спы няць ма раль ныя нор мы.

Але не толькi за ко ны пе раш кад жа юць на шай сва бод зе. Ёсць яш чэ
шмат фак та раў, як iя не да юць сва бод на ўздых нуць. Па-пер шае, гэ та наш
урад. Ча му за вы ка за ную ўслых дум ку, якая ад ро знiва ец ца ад пал iтыкi ўра да,
люд зей паз баўля юць сва бо ды? Ча му ўра да вае тэ ле ба чан не пра па ган дуе свае 
ад на ба ко выя пал iтыч ныя праг ра мы, на ват за мест рускiх пе ра дач? Аднак
скрозь i ўсю ды на зы ва юць на шу краi ну «дэ мак ра тыч най дзяр жа вай».
Дру гое — вось прык лад з жыц ця на ша га ка лед жа. Адзiн з вы клад чы каў мне
заба ра няе на сiць доўгія ва ла сы. Але ж я пас тупiў у ка ледж, а не ў ва ен нае
ву чы лiшча! На вош та ён мне за гэ та ад знакi знiжае? Я лiчу: га лоўнае тое, што
ў га ла ве, а не на га ла ве.

У за клю чэн не жа даю ска заць. Па куль буд зе iсна ваць сва бо да ў све це, 
бу дуць iсна ваць людзi, як iя па жа да юць за браць гэ ту сва бо ду. Бе ра жы це,

61



аба ра няй це сва бо ду, яна нам дад зе на з ма ле нства да са май смерці. Але яе
так лёгка страцiць…

МАЁ РАЗУМЕННЕ СВАБОДЫ
Ў ГРАМАДСТВЕ
Антон Чыгілей чык
г. Мінск

Сва бо да — ад на з каш тоўна сцяў, сут насць якой не льга вы ка заць
сцiсла, бо сва бо да — гэ та па няц це шмат гран нае, якое ўтры млiвае ў са бе не
толькi па вяр хоўныя тлу ма чэннi, але i роз ныя ве ды, скла да ныя пра цэ сы, як iя
вар та раз гля даць i па а соб ку, i ва ўза е мад зе яннi.

Што пер шае пры ходзiць у га ла ву, калi вы чу е це сло ва «сва бо да», як iя
аса цы я цыi яно вы клiкае? Калi не паг лыб ляц ца ў сэнс па няц ця, то для боль -
шасцi сва бо да ёсць ад сут насць ня волi, гэ та зна чыць такi стан, калi ня ма
нiякiх рэ гу ля та раў стры мання. Аднак я лiчу, што дад зе нае мер ка ван не мож на 
па раўна ць з вя до май прыт чай, па вод ле якой у трох ча ла век, як iя везлi тач ку
з ка мя нямi, запы талi, што яны ро бяць. У вы нiку ат ры малi тры аб са лют на роз -
ныя ад ка зы. Пер шы ска заў, што цяг не калёсы з ка мя нямi. Другi — што вя зе
ка мянi на па бу до ву ха ты. А трэцi ад ка заў: «Храм узвод жу». Так i сва бо да роз -
ная для ўсiх.

Для мя не сва бо да — гэ та ком плек снае па няц це, якое ўклю чае не
толькi фiзiчную i ду шэўную сва бо ду, але i стан, калi та кая сва бо да мо жа быць
аба ро не на мною. Я пас пра бую раз глед зець кож нае з трох паз на ча ных мною
скла днiкоў, спа чат ку па а соб ку, а за тым i ў ком плек се.

Фiзiчная сва бо да — на й больш про стае раз умен не сва бо ды. Яно
ўзнiкае, калi нiхто i нiшто, нiяк iя сiлы не пры му ша юць мя не да вы ка нан ня
якiх-не будзь дзе ян няў аль бо не ўтрымліва юць ад вы ка нан ня такiх дзе ян няў.
На ту раль на, яш чэ i калi я нiдзе не ўтры млiва ю ся суп раць сваёй волi. Аднак
вар та не толькi па мя таць, але i раз умець, што сва бо ду (не толькi фiзiчную, але
i ўво гу ле) не льга ставiць вы шэй за кон ных (у шы рокiм раз уменнi гэ та га сло ва)
iнта рэ саў iншых асоб. Бо, па ру ша ю чы сва бо ды iншых, па ру ша еш сваю аса -
бiстую сва бо ду ў той ме ры, што, па ру ша ю чы агуль ныя прав iлы, да еш пад ста ву
iншым асо бам па ру шыць тыя ж са мыя прав iлы ў да чы неннi да ця бе са мо га.

Ду шэўная сва бо да. Гэ та на й больш скла да нае з ўсiх складнікоў сва бо -
ды, бо ўклю чае фiла софскi, этыч ны, пра ва вы i iншыя сэн сы. На жаль, пад ра -
бяз на раз глед зець iх усе не маг чы ма, ды я i не стаўлю ў гэ тай пра цы та кую за -
да чу, але для прык ла ду ўсё ж пас пра бую раз глед зець не ка то рыя. Пач ну са
сва бо ды сум лен ня. Кож ны сам вы ра шае, цi вар та яму ве рыць у якую-не будзь
бос касць, ча роўныя або iншыя сiлы, вы бiраць сфе ру i прад мет свай го ве ра -
ван ня. Са сва бо дай сум лен ня не па рыўна звя за на сва бо да во ле выяўлен ня, бо
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без маг чы масцi вы ка заць сваю во лю сва бо да сум лен ня не мо жа iсна ваць.
Аднак сва бо ду во ле выяўлен ня не льга раз гля даць толькi як да паўняль ны эле -
мент, бо яна выяўля ец ца i ў вы ра жэнні сваёй волi, ска жам, ад нос на змен, як iя 
ад бы ва юц ца ў гра ма дстве, дзяр жа ве. Вось ча му кан сты ту цыi ўсiх дэ мак ра -
тыч ных дзяр жаў за ма цоўва юць маг чы масць пал iтыч на га во ле выяўлен ня
сваiх гра мад зян, да юць iм маг чы масць вы ка заць сваю во лю шля хам пра вя -
дзен ня ман iфес та цый, мiтын гаў i iнш. Пры чым так iя дзяр жа вы мож на на зваць
дэ мак ра тыч нымi толькi ў тым вы пад ку, калi гра мад зя не на спра ве ва ло да юць
такiмi пра вамi, калi ад су тнiчае ад каз насць за удзел у такiх ме рап ры е мствах.
Грош — вось кошт дзяр жа ве, якая толькi дэк ла руе ся бе як дэ мак ра тыч ная,
але не даз ва ляе свай му гра ма дству вы явiць сваю во лю. Грош — вось кошт
дзяр жа ве, якая, па ру ша ю чы пра вы і сва бо ды, пе рас ле дуе свой на род.

Трэ цяя час тка — стан, калi я ма гу аба ранiць сваю сва бо ду — га во -
рыць сам за ся бе. Я ду маю, ня ма сэн су за й мац ца ап iсан нем та ко га ста ну,
бо гэ та вынікае з па пя рэдніх тэз iсаў.

Усе гэ тыя тры эле мен ты цес на ўза е мад зе йнiча юць памiж са бой, бо пры
ад сут насцi хоць ад на го з iх губ ля ец ца агуль ная пры сут насць сва бо ды, та ды ча -
ла век трап ляе ў не сва бод ны стан, што не да пуш чаль на ў зда ро вым гра ма дстве.

Для мя не сва бо да заўсёды бы ла i за ста нец ца ад ным з на й важ ней шых
скла днiкоў для ст абiльна га i на леж на га жыц ця…

ВЕЦЕР СВАБОДЫ
Ка ры на Шын ка ро ва
г. Віцебск

Па цёмным ме сяч ным не бе Бе ла русi не слiся ат ра ды ко ннiкаў. Гроз -
ныя жывёлы цяж ка хры пелi i рвал iся на пе рад. Бел-чыр во на-бе лыя сцягi лу -
налі ў па вет ры. Яркiм срэб рам ззя ла зброя… Продкi не сцяр пелi…

Я ба чы ла iх, i пас ту по ва шчас це га ра чай хва ляй на паўня ла маё сэр ца.
Я зра зу ме ла: прый шла да па мо га! Трэ ба ўсiм рас ка заць… Але не пас пе ла, та -
му што прач ну ла ся…

Я не ве ру ў сны. Але мо жа, праўда, не шта зменіцца i па вее на нас вет -
рам сва бо ды?..

Той, хто хоць калi-не будзь ма рыў лётаць, ве дае, што зна чыць быць
сва бод ным. Але, на жаль, ёсць тыя, ка му ле пей быць у кай да нах ды толькi б
сытымi i няб iтымi. Ча му? Што гэ та? Жах або не ра зум насць? Ма быць, усё раз ам.
Няўжо ча ла век ужо на рад жа ец ца са схiльнас цю да сва бо ды ці ня волi?
Або на я го ўплы вае на ва коль нае ася род дзе?

Як ка заў вя до мы па эт: «I раб, стамiўшысь ад сва бо ды, зноў пат ра -
буе лан цу гоў!»
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Сум на гу чаць гэ тыя сло вы: «Я не раз умею, няўжо ад сва бо ды мож на
стамi цца?»

Калi на зiраю за па во дзiнамi не ка то рых бе ла ру саў, ба чу моц нае па -
чуццё абы я ка васцi амаль да ўся го. Та ды мне згад ва юц ца так iя пы таннi: цi ма -
ем мы пра ва на сва бо ду? цi ма ем пра ва на род ны сцяг? цi ве да ем сваю
мiнуўшчы ну? цi за хоўва ем вер насць род най мо ве i тра ды цы ям прад зе даў?

Ад маг чы мых ад ка заў на сэр цы робi цца тры вож на.
На шыя про дкі ве далi кошт воль насцi. Яны зма гал iся! А ця пер… Што

зда ры ла ся? Ча му мы страцiлi па чуццё сваёй не за леж насцi, iндыв iду аль -
насцi? Хіба нам пры ем на быць ма ры я нет камi? Не, на мi не трэ ба ру хаць, мы
самi ўме ем хадзiць! Але, на жаль, я заўва жаю ўсе час цей, што боль шасць з нас 
не мо жа нi хадзiць са мас той на, нi на ват га ва рыць.

Та му не шу кай це віна ва тых…
Уяв iце са бе птуш ку, якую ад пусцiлi на во лю, а яна спа ло ха ла ся прас -

то ру i зноў вяр ну ла ся ў клет ку. Ад такіх прык ла даў робiцца жу дас на.
У на шым гра ма дстве адбываецца не шта не зра зу ме лае. Як, на прык лад,

мне рас тлу ма чыць, што мой род ны дзя дзька арыш тоўвае ўвесь пе рад вы бар чы
наклад не за леж най га зе ты «На род ная во ля»? Як рас тлу ма чыць тое, што ён за -
трым лiвае мікрааўто бус з вiцебскiмi жур на лiстамi, каб яны не да е халi ў Мінск?

Са мае цiка вае, што ён сам усё раз умее — i яму смеш на! Але тым, хто
сап раўды нацярпеўся ад сённяш няй ула ды, зусiм ня ве се ла.

Толькі калі да рас це на род да такіх тэ рмiнаў, як «дэ мак ра тыя», «сва -
бо да», мо жа ад быц ца не йкі зрух.

Але што та кое сва бо да?
Для мя не сва бо да — гэ та, калi не ве да еш, што та кое жах, калi твае жа -

даннi ўлiчва юц ца, калi ты ад чу ва еш ся бе ўпэўне най асо бай, а га лоўнае —
калі звер ху та бе не дык ту юць, што рабіць i як рабіць.

Ня во ля ў на шай дзяр жа ве адбiва ец ца на ўсiх, на ват на побы та вых рэ -
чах. Нап рык лад, я не ма гу сва бод на слу хаць тую му зы ку, якая мне па да ба ец -
ца, чы таць тое, што па да ба ец ца, пiсаць, спя ваць, га ва рыць, гляд зець.

Я ву чу ся ў шко ле ў дзе ся тым кла се. Дзя куй Бо гу, мая на стаўніца па
гiсто рыi і ЧГД усё раз умее. Па куль мя не не пры му шалi iлгаць. Але ў адзiнац -
ца тым кла се ў мя не буд зе такі «цу доўны» прад мет, як iдэ а лог iя. Не ве даю, хто 
яго буд зе вы кла даць, але ўжо дак лад на ве даю, як я бу ду ся бе ад чу ваць. Шмат
яш чэ ча го мя не ча кае…

На шу бе ла рус кую сва бо ду забівалi вельмi доўга. Гэ та і пад зе лы Рэ чы
Пас пал iтай i да лу чэн не часткі Бе ла русi да Расiйскай iмпе рыi, гэ та i ўла да ца -
рыз му ў XIX ста годдзі, калi бы ло за ба ро не на на ват ужы ваць на зву «Бе ла -
русь», гэ та і Са вецкі Са юз.

Але скон чыўся Са юз, скон чы ла ся пе ра бу до ва, Бе ла русь ат ры ма ла не -
за леж насць і…
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