
 

Горад ля Белай ракі 

 

Ідучы па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, мой выпадковы спадарожнік – 

прадпрымальнік з Ліды, раптам усхвалявана рэзюміраваў: 

 - Колькі гадоў езджу ў гэту Польшчу займаючыся спекуляцыяй, а не ведаў, якая 

тут прыгажосць ѐсць, колькі насамрэч чароўных мясцінаў! 

 - Ну так ужо і спекуляцыяй, - амаль абурылася жанчына, што ішла побач. 

 - А хіба не? Ну, які я ІП? Тут купіў, там перапрадаў. Матаешся з дня ў дзень, 

мітусішся, а чагосьці важнага не заўважаеш. Дзякуй паломнікам – і ў храм звазілі, і на 

гару крыжоў, і старажытны Беласток з іх дапамогай пабачыў, а не толькі базары ды 

супермаркеты. Бо сапраўдная Польшча – гэта не кірмаш. 

Мне захацелася дадаць яшчэ і “сапраўдная Беларусь”, бо, як вядома, горад Беласток 

з ХІV стагоддзя быў у складзе Вялікага Княства Літоўскага і да сярэдзіны мінулага 

стагоддзя належаў БССР. І сѐння Беласточчына з’яўляецца цэнтрам 

беларускамоўнай дыяспары. Але мужчына значна адстаў, фатаграфуючы цудоўны від 

на палац Браніцкіх. Экскурсавод, пані Галіна, якраз апавядала, што маставыя справа 

пабудаваны на месцы былых вадаѐмаў – даўней палац быў акружаны сістэмай каналаў 

і ставаў, а на месцы цяперашніх шматпавярховак была сапраўдная пушча, у якой 

любілі паляваць паны.  

Ёсць меркаванне, што ў падарожжа мы выпраўляемся, каб мець пра што 

расказваць сваім знаѐмым. Не ведаю, як хто, а я сапраўды хачу падзяліцца ўбачаным у 

гэтым цікавым горадзе, які мае свой непаўторны твар і адметную гісторыю. 

 

ПАДЛЯШСКІ ВЕРСАЛЬ 

 

Назва горада Беласток паходзіць ад ракі Белая. Паданні данеслі да нас легенду пра тое, 

што князь Гедымін вырашыў тут заснаваць паселішча, бо яго ўразілі чыстыя (белыя) воды 

ракі. Да 1569 года Беласток уваходзіў у склад Вялікага Княства Літоўскага. У памяць пра 

гэта ажно да 1991 года хрысціянскія прыходы належалі Вільнюскай епархіі. Разам з ВКЛ 

гэтыя землі ўвайшлі ў свой час у склад Рэчы Паспалітай, а ў 1795 годзе, пасля трэцяга 

падзелу Польшчы, горад стаў уласнасцю Прусіі. Пазней Напалеон, згодна з Тыльзіцкай 

дамовай, перадаў Беласток Расійскай імперыі. Пасля Другой сусветнай вайны Беластоцкая 

вобласць была далучана да Польскай Народнай Рэспублікі. 

У Беластоку некалькі соцень гістарычных і архітэтурных аб’ектаў, каля 150 з іх 

занесены ў рэестр культурна-гістарычных помнікаў. Самыя вядомыя – палацава-паркавы 

комплекс Браніцкіх, гарадскія палацы фабрыкантаў, ратуша і сакральныя аб’екты, сярод 

якіх царква ХІХ ст. Святога Мікалая Цудатворцы і кафедральны ансамбль Небаўзяцця 

Святой Дзевы Марыі. 

Наша знаѐмства з мінуўшчынай горада пачалося з палаца Браніцкіх. Гетман Ян 

Клеменс Браніцкі, які ў свой час прэтэндаваў на каралеўскі трон, унѐс найбольшы ўклад у 

развіццѐ горада. Яго намаганнямі быў рэканструяваны палац, пабудаваны тры школы, 

бальніца, манастыр. Ён заахвочваў развіццѐ навукі і мастацтваў. Галоўная брама пры 

ўездзе ў палац упрыгожана гербам роду Браніцкіх “Грыф” – гэта міфалагічная істота: 

напалову арол, напалову леў. Да ХІХ стагоддзя палац быў акружаны каналамі і ставамі, 

але затым усе вадаѐмы засыпалі, і пабудавалі на іх месцы дамы і дарогі. 

Па загаду рускага цара ў той час тут быў адчынены інстытут высакародных паненак, 

які праіснаваў ажно да 1915 года, калі падзеі Першай сусветнай вайны ўнеслі карэктывы ў 

гістарычны працэс. 



 
Найбольш пацярпелі збудаванні палаца падчас Другой сусветнай вайны. Ад некалькіх 

соцень памяшканняў у нармальным стане засталося толькі два. Але палац адбудавалі, і 

пасля капітальнага рамонту і рэстаўрацыі ў ім пачаў працаваць медыцынскі ўніверсітэт. 

Праўда, сѐння тут навучаюцца пераважна замежныя студэнты, бо платнае навучанне ў 9 

тысяч еўра за семестр не па кішэні палякам. А так шмат вучоба каштуе таму, што 

выпускнікі атрымліваюць дыпломы, якія сапраўдныя на тэрыторыі ўсіх краін Еўрасаюза і 

ЗША. Нам пашчасціла наведацца ў тыя памяшканні палаца, дзе захаваліся 

першапачатковыя вытанчаная аддзелка, лепка і ўбранства. Нездарма гэты цуд 

архітэктуры, пабудаваны ў стылі барока, называюць падляшскім або польскім, або 

паўночным Версалем.  

Уражвае і знешні выгляд і “начынне”. Шыкоўныя люстры, скульптуры, карціны – усѐ 

апавядае пра былую раскошу і багацце. Шырокія прыступкі галоўнай лесвіцы вядуць у 

бальную залу. Тут выпускнікі-медыкі атрымліваюць дыпломы, а яшчэ залу можна 

арандаваць для правядзення розных урачыстасцей. Кажуць, заможныя палякі тут нават 

вяселлі ладзяць. У суседнім пакойчыку – капліца, дзе знаходзіцца цудатворная статуэтка 

Маці Божай. Сцвярджаюць, што яна адорвае вялікім каханнем таго, хто дакранецца да 

яблыка, які Дзева Марыя трымае ў руцэ. Тут жа яшчэ адна адметная рэч – крэсла, на якім 

сядзеў сам Папа Рымскі Павел Іаан ІІ падчас свайго візіту ў Польшчу. У палац Павел Іаан 

не наведваўся, таму што, па словах нашага гіда пані Галіны, ва ўніверсітэце выкладае 

прафесар пан Шэматовіч, які працуе ў галіне медыцыны, што вывучае штучнае 

апладатварэнне, а каталіцкая царква, як вядома, супраць так званага прабіркавага зачацця. 

За палацам, акружаная паркам і садамі, прасторная пляцоўка, упрыгожаная дыванкамі 

клумбаў, фантанамі і скульптурамі. З захапленнем глядзелі мы з вялікага балкона палаца 

на чароўную працу рук і таленту дызайнераў. 
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ЭСПЕРАНТА – СРОДАК МІРНАГА СУІСНАВАННЯ 

 

У кожнага горада ѐсць свой твар, але ў кожнага горада ѐсць так сама сваѐ адметнае 

дыханне і сэрцабіццѐ. Каб адчуць гэта, неабходна проста пахадзіць па вулках, плошчах, 

скверах, зазірнуць у старажытныя будынкі. Пешаходны маршрут вядзе нас праз сквер да 

касцѐла Небаўзяцця Маці Божай, дзе захоўваецца, як тое і было запавядана, сэрца Яна 

Клеменса Браніцкага і сэрца яго бабулі. Касцѐл складаецца нібы з дзвюх рознастылевых 

частак: старажытная белая абарончага тыпу і дабудаваная з чырвонай цэглы гатычная. 

Справа ў тым, што расійскі імператар не дазваляў каталікам будаваць новы касцѐл, даў 



згоду толькі пашырыць стары будынак. Вось і стаіць цяпер у цэнтры Беластока гэты 

незвычайны чырвона-белы касцѐл у колер нацыянальнага сцяга Польшчы.  

Пачынаючы з 17 стагоддзя ў горадзе сялілася шмат яўрэяў. Былі часы, калі іх колькасць 

дасягала 70 працэнтаў насельніцтва. Спрыяла гэтаму геаграфічнае знаходжанне і 

эканамічнае развіццѐ горада. У 19 стагоддзі большасць насельніцтва Беластока складалі 

яўрэі, якія гаварылі на ідыш. Таксама жылі тут палякі, немцы, беларусы. У 1859 годзе ў 

сям’і выкладчыка рэальнага вучылішча Марка Заменгофа нарадзіўся першынец, якому 

суджана было стаць стваральнікам міжнароднай мовы вядомай пад назвай эсперанта. 

Натхніла маладога Людвіка на гэту працу жаданне стварыць грамадства агульнага 

ўзаемаразумення. Міжэтнічныя адносіны ў горадзе былі даволі напружаныя, і Людвік 

Заменгоф лічыў, што прычына забабонаў і нянавісці ў адсутнасці агульнай мовы. Яшчэ 

гімназістам юнак зрабіў першую спробу, але граматыка была вельмі складанай. Калі ѐн 

вывучаў англійскую мову (пасля нямецкай, французскай, латыні і грэчаскай), то зрабіў 

выснову, што міжнародная мова павінна мець простую граматыку. У 1887 годзе быў 

надрукаваны першы падручнік па эсперанта. У Беластоку вельмі ўшаноўваецца імя 

знакамітага земляка. Імя Заменгофа носіць плошча, на якой устаноўлены помнік Маэстра 

(як называюць яго эсперантысты ўсяго свету). Злева ад помніка знаходзіцца вельмі 

арыгінальны будынак, абліцаваны пліткай, на якой намалявана літара “А”, праўда, так, як 

яна пішацца на 108 мовах свету. Гэта таксама своеасаблівы помнік стваральніку 

эсперанта. Для Заменгофа яго штучна створаная мова была не толькі сродкам зносінаў. Ён 

хацеў прапаведаваць з яе дапамогай ідэю мірнага суіснавання розных народаў і культур. 

 

УЗНЁСЛАЕ І ЗЯМНОЕ 

 

Храм святога Мікалая Цудатворцы ў праваслаўным свеце вядомы як месца захоўвання 

мошчаў святога пакутніка Гаўрыіла Беластоцкага. Штогод сюды імкнуцца паломнікі з 

розных куточкаў Польшчы і суседніх краін, каб пакланіцца святому, папрасіць у яго 

заступніцтва і здароўя для сваіх дзетак. З вуснаў у вусны перадаюцца аповеды пра 

трагічную гісторыю пакутніцкай гібелі маленькага хлопчыка з хрысціянскай сям’і. Дзівам 

з’яўляецца тое, што яго цельца не падверглася тлену. Праваслаўныя ўбачылі ў гэтым знак 

Божы і абвясцілі Гаўрыіла святым. 

Манашкі, што служаць пры храме, ведаюць і расказваюць процьму гісторый дзіўнага 

пазбаўлення ад хвароб і розных праблем, што адбываюцца дзякуючы малітвам да святога 

Гаўрыіла і веры людзей. А яшчэ сведчаць пра гэта шматлікія ахвяраванні, што пакідаюць 

паломнікі побач з іконай святога.  

Апошнім аб’ектам нашай экскурсіі па горадзе стаў Дом-музей фабрыканта.  

 

 



 

Багатае ўбранства пакояў, дарагі посуд, рарытэтная мэбля, дываны, музычныя 

інструменты – усѐ тут сведчыць пра колішняе заможнае жыццѐ гаспадароў. У адным з 

пакояў амаль уся прастора занята картай-схемай Беластока. Нібы глядзіш на старажытны 

горад з вышыні птушынага палѐту. Інстынктыўна вочы шукаюць знаѐмыя аб’екты – палац 

Браніцкіх, храм Мікалая Цудатворцы, плошчу Заменгофа. 

Такім гэты горад застанецца ў нашай памяці, а магчыма, зойме нейкі куточак і ў сэрцы. 

 

Ала СТРАШЫНСКАЯ. 

Фота аўтара. 


