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25 лютага спаўняецца 110 год з дня нараджэння беларускага паэта, перакладчыка,
грамадскага і культурнага дзеяча Сяргея Дарожнага.

  

Сяргей Міхайлавіч Серада (сапраўднае імя С.Дарожнага)  нарадзіўся ў 1909 годзе ў
Слоніме ў сям’і прапаршчыка царскай арміі. Калі пачалася Першая сусветная вайна сям'ю
эвакуіравалі ў вёску Ляскавічы Петрыкаўскага раёну. Праз жабрацкае становішча, у 1921
годзе маці Сяргея Дарожнага аформіла яго разам з сёстрамі Марыяй і Надзеяй у
Мазырскі дзіцячы дом. У 1924 годзе Сяргей паступіў у Мінскі педагагічны тэхнікум, з
трэцяга курса перавёўся на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага
факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, які скончыў у 1930 (у часе вучобы
быў выключаны «за сокрытие социального происхождения» свайго бацькі, але здолеў
аднавіцца). Працаваў стыль-рэдактарам часопіса “Работніца і сялянка”. Ен перакладаў
кнігі на беларускую мову і пісаў вершы. 

  

У 1925 годзе Сяргей Дарожны асмеліўся і прынес у рэдакцыю газеты “Беларуская вёска”
сшытак сваіх вершаў. Загадчыкам літаратурнага аддзела ў газеце працаваў Кузьма
Чорны. Ен папрасіў Сяргея прачытаць свае вершы і вельмі расчуліўся, калі малады аўтар
зачытаў радкі: 
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“Беларусь больш не стане крыжам

  

Пры дарозе з Хрыстом распятым…”

З той пары вершы Сяргея Дарожнага рэгулярна пачынаюць з’яўляцца ў перыядычным
друку. 

У 1926 годзе ён становіцца сябрам Усебеларускага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў
“Маладняк”, а пасля і “Узвышша”. Калі яму споўнілася 17 гадоў, ен адным з першых сярод
сваіх аднакурснікаў выдае свой паэтычны зборнік “Звон вясны” (сумесна з Ізраілем
Плаўнікам). Пасля былі зборнікі “Васільковы россып” (1929 год) і “Пракосы на памяць”
(1932 год).

  

Каб глыбей пазнаёміцца з жыццём рабочых, паэт працаваў на шкляной гуце ў Барысаве.

  

Галоўнай тэмай паэта Сяргея Дарожнага, як і ўсіх яго равеснікаў, было новае
пераўтварэнне рэспублікі. Паэт славіў гераічныя будні Беларусі, апісваў хараство
Палесся і гаротнасць палешукоў. Ен вельмі часта наведваў веску, дзе жыла яго маці,
якую ен моцна любіў:

  

Вось ен, добры  мой прытулак!
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Колькі год і колькі зім…

  

- Добры дзень, мая матуля!

  

Гэта я – Сяргей, твой сын.

  

Але найбольш за ўсе талент Сяргея Дарожнага раскрыўся ў лірыцы. Вельмі папулярнай
у 30-я гады была на Беларусі песня “Нявеста”. Яна амаль штодня гучала па радые, яе
спявалі ў многіх беларускіх хатах.

  

Сяргей Дарожны ніколі не хваліўся сваімі поспехамі, любіў і цаніў сяброўства, ні перад
кім не зазнаваўся, не ставіў сябе вышэй за іншых. Гэта быў мяккай і шчырай душы
чалавек. Паэт часта арганізоўваў творчыя вечары.

  

Наш зямляк быў вядомы і як перакладчык. У яго перакладзе на беларускую мову выйшлі
асобнымі кнігамі творы М.Кальцова, У.Караленкі, А.Новікава-Прыбоя і інш. перакладаў
асобныя творы Э.Багрыцкага, А.Безыменскага, А.Твардоўскага, І.Эрэнбурга і інш.

  

Рыхтаваўся да друку і чацверты зборнік паэзіі Сяргея Дарожнага, але 29 жніўня 1936
года органы НКУС арыштоўваюць паэта і асуджаюць на восем гадоў пазбаўлення волі.
Ен быў абвінавачаны ў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на першага сакратара ЦК КП(б)Б
М.Гікалу, пра якога збіраў матэрыял для будучай кнігі.

  

 Пакаранне Сяргей Дарожны адбываў у папраўча-працоўных лагерах Далекага Усходу.
Спачатку працаваў у брыгадзе лесарубаў, прабіваў трасу праз горы і тайгу на Нікалаеўск
пры будаўніцтве Камсамольска-на-Амуры. Загінуў у Ніжне-Амурскім канцэнтрацыйным
лагеры  пры невядомых абставінах у 1943
годзе .
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Па хадайніцтву сястры Сяргея Дарожнага Надзеі Юшкевіч быў рэабілітаваны 29 снежня
1957 і ўзноўлены ў Саюзе пісьменьнікаў. А ў 1966 годзе свет пабачыла невялічкая кніжка
“Выбраных твораў” Сяргея Дарожнага.
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