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Дарагія сябры!

Год 2022 пазначаны выдатнай падзеяй — стогадовым юбілеем дзяр-
жаўнай архіўнай службы Беларусі. І гэты ж год беларускаму грамадству за-
помніцца як Год гістарычнай памяці, аб’яўлены кіраўніком краіны і з вялікім 
энтузіязмам прыняты архівістамі. На памяць прыходзяць радкі з верша 
Людмілы Рублеўскай, прысвечаныя Беларускаму дзяржаўнаму архіву-музею 
літаратуры і мастацтва:

Я памяці служу,
 як служаць Храму,
Між мною і мінуўшчынай — не шкло,
А лёгкі дождж,
 і агароджа брамы —
Архангела празрыстае крыло.
І можа, я таксама —
 толькі кніга
З лістамі недаступнымі дажджу,
Няхай маё імя забудуць звыкла —
Я буду жыць у тым,
 што запішу.

Напісанае застаецца… Гэта шматкроць пацвярджаюць дакументы, 
што захоўвае Нацыянальны архіўны фонд. Альманах “Аўтограф” адкры-
вае таямніцы толькі малой часткі з іх. І ў гэтым выпуску чытач сустрэне 
даследаванні, заснаваныя  на гістарычных крыніцах Беларускага дзяржаўна-
га архіва-музея літаратуры і мастацтва, Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, беларускіх музеяў  
і бібліятэк. 

Трэці выпуск альманаха “Аўтограф” складаюць матэрыялы ХXІ Узвы-
шаўскіх чытанняў, якія былі прысвечаны 95-годдзю заснавання літаратур-
нага згуртавання “Узвышша” і прайшлі ў архіве-музеі 26 траўня 2021 г., 
матэрыялы ХІХ Архіўных чытанняў “Беларуская літаратура і літарату-
разнаўства 2-й паловы ХХ ст.”, якія прайшлі 1 кастрычніка 2021 г. Асоб-
ную частку выпуску складаюць тэксты дакладаў, якія прагучалі на Архіўных  
чытаннях у розныя гады і не ўвайшлі ў ранейшыя выданні. Такім чынам 
мы канчаткова ліквідоўваем доўг па выданні матэрыялаў канферэнцый 
архіва-музея за ўсе гады іх працы. 

Ганна Запартыка



ХXІ Узвышаўскія чытанні

Да 95-годдзя заснавання літаратурнага 
згуртавання “Узвышша” 

 26 траўня 2021 г.
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Таццяна Лаўрык

ПОСТАЦІ “МАЛАДНЯКОЎЦАЎ”  
НА СТАРОНКАХ ВІРТУАЛЬНАГА ПРАЕКТА “НА ХВАЛІ ЧАСУ,  

У ПЛЫНІ ЖЫЦЦЯ”: УЛАДЗІМІР ДУБОЎКА,  
КУЗЬМА ЧОРНЫ, ЯНКА СКРЫГАН, ЗМІТРОК БЯДУЛЯ 

З 2019 г. дзейнічае сумесны праект “На хвалі часу, у плыні жыцця”, 
прымеркаваны да 100-годдзя ўтварэння літаратурнага аб’яднання “Ма-
ладняк”, які ажыццяўляецца Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, Дзяр-
жаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры, Беларускім дзяржаўным 
архівам-музеем літаратуры і мастацтва і Выдавецкім домам “Звязда” 
(часопісам “Маладосць”). 14 сакавіка 2019 г. на святкаванні 110-годдзя 
з дня нараджэння паэта Валерыя Маракова ў Музеі гісторыі беларускай 
літаратуры быў падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж гэтымі ўста-
новамі.

Праект быў задуманы, каб вярнуць памяць пра першае творчае 
згуртаванне пісьменнікаў Беларусі і ўшанаваць яго пачынальнікаў. На-
маганнямі яго ўдзельнікаў ствараецца віртуальны кантэнт, які дазва-
ляе размясціць на інтэрнэт-партале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 
алічбаваныя часопісы “Маладняка”, кнігі яго сяброў. Тут можна знайсці 
цікавыя фотаздымкі, копіі дакументаў, рукапісаў, ліставанне пісьмен-
нікаў, убачыць каштоўныя рэчы саміх аўтараў, якія захоўваюцца ў музеях  
і архівах. 

На працягу 2019–2021 гг. прайшлі мерапрыемствы і былі падрых-
таваныя віртуальныя раздзелы, прымеркаваныя да юбілеяў удзельнікаў 
літаб’яднанняў “Маладняк” і “Узвышша”: Валерыя Маракова (1909–1937), 
Адама Бабарэкі (1899–1938), Уладзіміра Хадыкі (1905–1940), Андрэя 
Александровіча (1906–1963). Асаблівую цікавасць выклікаюць праекты, 
прысвечаныя знакавым асобам — Уладзіміру Дубоўку (1900/1901–1976), 
Кузьме Чорнаму (1900–1944) і Змітраку Бядулю (1886–1941), паўкруглая 
дата якога ў 2021 г. адзначалася на Беларусі. Вельмі плённа ішла праца 
пры падрыхтоўцы праекта, прысвечанага 115-годдзю з дня нараджэння 
Яна Скрыгана (1905–1992).

Кузьма Чорны (Мікалай Раманоўскі) — адзін з першых, хто складаў 
касцяк згуртавання “Маладняк” у 1923 годзе, пазней у 1926–1931 гг. —  
старшыня літаб’яднання “Узвышша”. “Крытыка спрабавала ўпісаць Чор-
нага ў больш-менш зразумелыя рамкі — адсюль параўнанні з Дастаеўскім 
(радзей з Гамсунам), што дайшлі да нашага часу. Чорны быў <…> адхілен-
нем ад агульнай пісьменніцкай нормы, але гэтага ніхто не заўважаў.  
Сябры адчувалі не вельмі яўную адметнасць пісьменніка, але наўрад ці 
маглі зразумець яе прыроду” [2, с. 86]. Арыгінальнасць, нестандартнасць  
мыслення Кузьмы Чорнага адлюстроўвалася ў яго празаічных творах 
філасофскага характару, сярод якіх аповесць “Лявон Бушмар” (1929), 
раманы “Пошукі будучыні” (1943), “Млечны шлях” (1944) і шматлікія 



6

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

апавяданні, што вылучалі аўтара на фоне літаратурнага працэсу тых  
гадоў.

У раздзеле праекта “На хвалі часу, у плыні жыцця”, прысвечаным 
120-годдзю з дня нараджэння Кузьмы Чорнага, размешчаны дваццаць  
чатыры кнігі з поўнымі тэкстамі з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі  
Беларусі. Гэта першыя выданні пісьменніка, якія дазваляюць даслед-
чыкам віртуальна працаваць з яго спадчынай. На старонцы праекта 
можна пабачыць выявы рэчаў пісьменніка, што знаходзяцца ў фон-
дах Літаратурнага музея Кузьмы Чорнага, з якім была наладжана сувязь  
у межах сумеснага праекта, — паліто, самавар, пісьмовы стол літарата-
ра. Таксама сталі даступнымі для карыстання поўныя тэксты артыку-
лаў пра К. Чорнага сучасных аўтараў, якія бяруць актыўны ўдзел у дзей-
насці нашага праекта: Яны Будовіч, Віктара Жыбуля, Ганны Запартыка  
і Ігара Шаладонава.

Пры знаёмстве з праектам выклікаюць цікавасць сканы дакумен-
таў і фота, што размешчаны ў “Фотагалерэі” кожнага пісьменніка, ся-
род якіх найбольшую колькасць складаюць матэрыялы Беларускага 
дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Напрыклад, асоб-
ным раздзелам прадстаўлена перапіска Кузьмы Чорнага з Адамам Ба-
барэкам. Пры чытанні гэтых матэрыялаў можна больш даведацца пра 
асабістае і грамадскае жыццё літаратара. У адным з лістоў да Адама ён 
пісаў: “Гаварылі з Язэпам [Пушчам] пра рэарганізацыю часопісі. Ці не 
лепш было б яе зьмяніць, а частку твораў выдаваць асобнымі кніжкамі, 
бо кніга і праз некалькі год не згубіць сваёй вартасці” (24.07.1928). 
Такія планы падштурхоўвалі да змен у часопісе “Узвышша”, дзе пра-
цаваў на той час К. Чорны. Як вядома, у лістападзе 1926 г. адбыўся рас-
кол у літаб’яднанні “Маладняк”, пасля якога Кузьма Чорны ўваходзіў  
у аб’яднанне “Узвышша”. Асобнай серыі кніг, як “Маладняк”, яно  
не выдавала. Дарэчы, першыя кнігі пісьменніка выйшлі ў серыі “Кніж-
ніца “Маладняка”: “Апавяданні” (1925), “Срэбра душы” (1925).

У ліпені 2020 г. быў прэзентаваны раздзел, прысвечаны 120-годдзю  
з дня нараджэння Уладзіміра Дубоўкі (1900/1901–1976) — беларускага 
паэта, празаіка, перакладчыка, крытыка. “Адзіны ў свеце выпадак — калі 
пасля 28 гадоў маўчання літаратар вярнуўся ў жывы літаратурны працэс,  
і не ганаровым пенсіянерам, што перавыдае свае маладыя тэксты, форвар-
дам” [3, c. 78], — напісала пра У. Дубоўку знакамітая даследчыца яго твор-
часці Ганна Севярынец, якая выдала кнігу “Уладзімір Дубоўка: ён і пра 
яго” (2017).

Інфармацыя пра жыццёвы шлях пісьменніка на партале Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі была падрыхтавана кандыдатам філалагіч-
ных навук Ірынай Багдановіч, якая яшчэ ў канцы 1980-х гг. звярнулася 
да яго творчасці. Гэта робіць раздзел найбольш каштоўным. “Сам праект 
проста велічны, ён уцягвае ў сябе, новы час стварае добрую пляцоўку 
для пераасэнсавання ўсёй той гісторыі: “Маладняка”, “Узвышша”, эпохі, 
постацей... Адкрываецца тая веліч і праўда, якая не была бачная раней.  
<…> І выдатна, што гэты праект аб’ядноўвае ўсе патрэбныя тут навуковыя 
і культурныя сілы — асяродкі сучаснай Беларусі: бібліятэку, архіў, музей, 
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часопіс”, — пісала Ірына Эрнстаўна пра сумесны праект “На хвалі часу,  
у плыні жыцця”1.

У межах раздзела пра У. Дубоўку размешчаны поўныя тэксты дзе-
вяці першых выданняў пісьменніка. Сярод іх зборнікі “Строма” (1923), 
“Трысцё” (1925), а таксама паэма “Там, дзе кіпарысы” (1925) і кніга 
вершаў “Credo” (1926), што выйшлі ў серыі “Кніжніца “Маладняка”.  
Свае матэрыялы пра пісьменніка ў крытычных даследаваннях прад-
ставілі Ірына Багдановіч, Віктар Жыбуль, Ганна Запартыка, Ганна Севя-
рынец, Аксана Данільчык, Дзмітрый Давідоўскі, Васіль Дранько-Май-
сюк, Людка Сільнова і іншыя, што склала каля 40 паўнатэкставых  
артыкулаў. 

Багатая “Фотагалерэя” аўтара, бо да яе збору далучаліся розныя 
арганізацыі: партнёры бібліятэкі, Пастаўская дзіцячая бібліятэка імя 
У. Дубоўкі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і ін-
шыя. Таму тут можна знайсці самыя разнастайныя матэрыялы. Боль-
шая колькасць дакументаў фонду У. Дубоўкі знаходзіцца ў Цэнтральнай 
навуковай бібліятэцы, і толькі некаторыя рэшткі яго трапілі ў розныя 
іншыя месцы. Таму ўзнікае неабходнасць размяшчэння ўсіх фондаў 
пісьменнікаў у адным месцы — архіве-музеі літаратуры і мастацтва, які 
прызначаны для захавання і даследавання такіх матэрыялаў. 

З мэтай папулярызацыі віртуальнага раздзела і знаёмства з твор-
часцю Уладзіміра Дубоўкі шырокай грамадскасці, сумесна з інфар-
мацыйнымі партнёрамі — часопісамі “Маладосць” і “Бярозка” — быў 
праведзены рэспубліканскі анлайн-конкурс чытальнікаў “О, Бела-
русь, мая шыпшына”. 880 чытальнікаў розных узростаў з усёй Беларусі  
і нават з-за мяжы даслалі на конкурс свае відэазапісы. Памятнымі па-
дарункамі і дыпломамі былі ўзнагароджаны больш за шэсцьдзясят  
удзельнікаў. Сярод іх — дванаццаць пераможцаў (у чатырох катэго- 
рыях) і сорак дзевяць чалавек, адзначаных у дваццаці дзвюх дадатко-
вых намінацыях. 

12 лістапада 2020 г. у Нацыянальнай бібліятэцы на літаратурным 
вечары “Кругі лёсу Яна Скрыгана” быў прэзентаваны віртуальны раз-
дзел, прымеркаваны да 115-годдзя з дня нараджэння празаіка, крытыка 
Яна Скрыгана. Сваякі і нашчадкі пісьменнікаў, якія захоўваюць памяць, 
каштоўныя дакументы і фотаздымкі, паступова далучаюцца да праек-
та. Адной з іх стала Галіна Іванаўна Скрыган — дачка Яна Скрыгана, 
якая ўдзельнічала ў мерапрыемстве, прысвечаным юбілею яе бацькі. 
Яна зберагае дакументы Яна Скрыгана, піша пра яго мемуары, публікуе 
тыя тэксты, якія пісьменнік не паспеў выдаць. Кожныя пяць гадоў, да 
чарговага юбілею аўтара, яна рыхтуе і выдае новую кнігу, куды ўва-
ходзяць яго творы, успаміны сяброў, знаёмых, сучаснікаў і даследчы- 
каў [1, c. 101]. Да 115-годдзя яна выдала “Фоталетапіс з хатняга архіва 
Яна Скрыгана” (2020). У гэтае выданне ўвайшло некалькі соцень 
яго фатаграфій з архіва, а таксама пазнейшыя фота яго сям’і, многія  
з якіх ніколі раней не публікаваліся. Кніга знаёміць з шэрагам фота-

1 Перапіска Т. Лаўрык з І. Багдановіч.
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здымкаў з мерапрыемстваў, прысвечаных памяці пісьменніка, з га-
лерэяй партрэтаў. Згодна з аўтарскім дагаворам, які бібліятэка заклю-
чыла з Галінай Іванаўнай, альбом “Фоталетапіс з хатняга архіва Яна 
Скрыгана” быў алічбаваны і размешчаны на старонцы віртуальнага  
раздзела.

Дзякуючы Галіне Іванаўне мы змаглі таксама размясціць на пар-
тале Нацыянальнай бібліятэкі восем паўнатэкставых кніг Яна Скры-
гана. Гэта першыя кнігі пісьменніка — “Затока ў бурах” (1929, дапра-
цоўвалася ў 1956 г.), “Шугае сонца” (1930), “Права на энтузіязм” (1931)  
і іншыя. 

У “Фотагалерэю” пісьменніка ў межах віртуальнага раздзела ўвай-
шлі фатаграфіі і дакументы з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі бела-
рускай літаратуры, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры  
і мастацтва, а таксама з дамашняга архіва самога Я. Скрыгана (з кнігі “Фо-
талетапіс з хатняга архіва Яна Скрыгана”). Матэрыялы фонду архіва-му-
зея склалі падраздзел “У творчай лабараторыі пісьменніка”, дзе размеш-
чаны чарнавыя накіды і розныя варыянты апавядання “Два немцы”,  
а таксама іншыя дакументы. Яны дапамагаюць зразумець, як рухалася 
праца пісьменніка над творам. Нельга не згадаць гісторыка-краязнаўчы 
музей “Бацькаўшчына” (аг. Камень Капыльскага раёна), дзе захоўваюц-
ца самыя каштоўныя матэрыялы пра Яна Скрыгана. Музей змяшчае экс-
пазіцыю, прысвечаную земляку, ураджэнцу Капыльшчыны. Галіна Скры-
ган перадае ў музей экспанаты, дакументальныя матэрыялы, звязаныя  
з лёсам і літаратурнай творчасцю пісьменніка, якім можа пазайдзросціць  
і сталічны музей.

У красавіку 2021 года на Беларусі адзначалася 135-годдзе з дня на-
раджэння класіка беларускай літаратуры Змітрака Бядулі (Самуіла 
Плаўніка). Святкаванне гэтага юбілею пачалося яшчэ ў пачатку 2021 г.  
27 студзеня адбыўся навукова-практычны семінар “Шляхамі маладнякоў-
цаў”, прысвечаны 135-годдзю з дня нараджэння Змітрака Бядулі і 120-год-
дзю з дня нараджэння Міхася Зарэцкага, які сабраў даследчыкаў і папу-
лярызатараў творчасці пісьменніка. Да працы праекта далучыліся новыя 
даследчыкі, якія прадставілі свае артыкулы для семінара. 29 красавіка  
2021 г. у Нацыянальнай бібліятэцы да юбілею З. Бядулі адбыўся круглы 
стол “Беларускі салавей: да 135-годдзя з дня нараджэння Змітрака Бядулі”, 
падчас якога прайшла прэзентацыя новага віртуальнага раздзела, прысве-
чанага пісьменніку. 

На партале ў межах раздзела прадстаўлена дваццаць восем паўнатэкс-
тавых кніг гэтага аўтара. Фота сабрана не вельмі шмат, што можна растлу-
мачыць тым, што пісьменнік памёр у 1941 г. Дзякуючы фондам архіва-му-
зея створаны падраздзел “Спадчына Змітрака Бядулі ў тэатральным 
мастацтве”, куды ўвайшлі фота са спектакляў, пастаўленых па творах 
пісьменніка. Шырока разгарнулася святкаванне гэтай даты ў 2021 г., ня 
гледзячы на пандэмію. Прайшоў ужо шэраг мерапрыемстваў, цяпер На-
цыянальная бібліятэка Беларусі сумесна з партнёрамі плануе распачаць 
новы літаратурны конкурс “Беларускі салавей”, які прыцягне ўвагу шыро-
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кай аўдыторыі да вывучэння беларускай літаратуры і выкліча цікавасць  
да спазнання нацыянальных культурных каштоўнасцей2.

“На хвалі часу, у плыні жыцця” — гэта вялікая рэспубліканская ініцы-
ятыва, якая заклікана аб’яднаць вакол сябе ўсіх зацікаўленых у захаван-
ні літаратурнай спадчыны краіны. Плануецца звярнуцца да новых геро-
яў праекта, сярод якіх такія вядомыя аўтары, як Міхась Зарэцкі, Пятрусь 
Броўка, Кандрат Крапіва і іншыя. 

Спіс літаратуры

1. Лаўрык, Т. Душа адраджаецца ў сэрцах родных і блізкіх : да 115-годдзя з дня 
нараджэння Яна Скрыгана (1905–1992) / Т. Лаўрык // Маладосць. — 2020. — № 11. — 
С. 100–104.

2. Мяцеліца, К. Сурвэткі і саваны : Памяці Кузьмы Чорнага / К. Мяцеліца //  
Маладосць. — 2020. — № 6. — С. 85–88.

3. Севярынец, Г. Вага ўзятых абавязкаў : да дня нараджэння Уладзіміра Дубоўкі /  
Г. Севярынец // Маладосць. — 2020. — № 9. — С. 78–86.

Ганна Запартыка

ПРА БЕЛАРУСКІ МАСТАЦКІ КАНТЭКСТ 1920-х, 
“СІСТЭМУ  ПРАЦЫ Ў ВЫЯЎЛЕНЧЫМ МАСТАЦТВЕ” 

І “СТАТЫСТЫКУ ДЗЕЙНАСЦІ” МАСТАКА А. АХОЛА-ВАЛО
(Ліст Алексантэры Ахола-Вало да Мацея Канапацкага)

У першым выпуску “Аўтографа” быў апублікаваны артыкул пра 
мастака Алексантэры Ахола-Вало і гісторыю паступлення ў Беларускі 
дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва невялікай часткі яго аса-
бістага архіва3. У артыкуле акцэнтавалася ўвага на адным з дакументаў 
гэтага паступлення — на чарнавіку ліста мастака да грамадска-культур-
нага дзеяча Мацея Канапацкага4, які ў той час жыў на Беласточчыне. 
Там жа згадваўся яшчэ адзін дакумент — успамін-некралог Зоры Кіпель5 
пад назвай “Нізкі паклон Аляксандру Вало”, напісаны ў 1997 г. Названы 
ўспамін узбагачае нашае ўяўленне пра постаць А. Ахола-Вало і яго ад-
носіны да “беларускай тэмы” і тлумачыць многія факты, выкладзеныя  

2 Літаратурны конкурс “Беларускі салавей” паспяхова адбыўся, у ім узяло ўдзел  
827 чалавек з усёй краіны, узростам ад 6 да 71 года. Гл.: Ярашэвіч М. Вандроўка ў літарату-
ру, якая не скончыцца // Літаратура і мастацтва. 2022. 28 студз.; Антоненкава В. Суаўтары 
Змітрака Бядулі // Настаўніцкая газета. — 2022. — 25 студз. — Заўвага рэд. 

3 Запартыка, Г. В. Беларуская планета фінскага мастака Алексантэры Ахола-Вало /  
Запартыка Г. В. // Аўтограф. Альманах. Выпуск 1. Мінск, 2020. С.134–140.

4 Канапацкі Мацей (1926–2012), беларускі і польскі публіцыст, грамадска-культурны дзе-
яч. Працаваў журналістам у Польскім агенцтве прэсы, беларускім тыднёвіку “Ніва”, у белару-
скай рэдакцыі польскага радыё ў Беластоку, настаўнікам рускай мовы ў школах і інш.

5 Кіпель Зора (1927–2003), беларуская грамадская дзяячка, бібліёграф, літаратуразна-
вец, публіцыст.
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ў лісце да М. Канапацкага, а таму варта, папярэджваючы публікацыю 
ліста, прывесці цалкам яго асноўную частку: “[…]. Было гэта ўлетку  
1988 году. Мы з Вітаўтам6 прыехалі ў Фінляндыю для азнаямленьня з бе-
ларускай перыядычнай літаратурай канца 10-га, пачатку 20-га стагодзь- 
дзяў, бо Гэл сінкаўская была адна з бібліятэкаў куды прысылаліся ўсе  
выданьні, што друкаваліся ў былой Расейскай Імпэрыі.

Вось жа сядзім мы ў славянскім аддзеле Нацыянальнай бібліятэкі, аб-
кладзеныя беларускімі часопісамі і газэтамі і чуем далікатнае пытаньне: 
“Вы размаўляеце па-беларуску” Паднімаем ад газэтаў вочы і бачым незна-
ёмага, пажылога ўжо, вельмі прыстойнага, прыемнага чалавека. Разгава-
рыліся. Пазнаёміліся. Праўда, пра Вало мы чулі раней, што ён недзе ў Швэцыі 
жыве, аднак ніколі ў думках не было, што некалі спаткаемся з ім — у Гэл-
сінкі, у бібліятэцы, куды ён заскочыў на хвілінку, бо меў спатканьне з калегай  
па працы.

Расказаў крыху пра сябе, пра беларускае мастацтва, але ня меў часу  
і запрасіў нас на наступны дзень да сябе.

Жыў ён у Гамэліна, якіх 50 кілёмэтраў на поўнач ад Гэлсінкі. Хоць ня было 
у нашых плянах, аднак не маглі адмовіцца. І назаўтра раніцай у Гамэліна. 
Гэта невялікі стары горад, дзе між іншага, як нам сказаў Вало, нарадзіўся 
кампазытар Сыбеліус7.

Знайшлі яго кватэру хутка. Вало асоба вельмі мэтадычная, даклад-
ная — даў добрыя інструкцыі. Спаткаў нас вельмі сардэчна. Нават ранічкай 
схадзіў на рынак купіць васількі. “Беларусы вельмі любяць васількі” — з усмеш-
кай сказаў ён. Пачаставаў нас фруктамі — быў ён вэгітарыянцам. Расказаў 
пра сябе, сваё жыцьцё, сваё новае зацікаўленьне, працы ў ЕЛПО — арганізацыі 
аб быце, экалягічнай адказнасьці, аб паляпшэньні жыцьця. […]. Вало лічыў, 
што найбольш плённы і працавіты адрэзак яго жыцьця прайшоў у Беларусі. 
Тут ён заснаваў і быў старшынём мастацкага  таварыства “Прамень”, быў 
у Камітэце ўзбуйненьня Беларусі8, ілюстраваў выданьні Купалы і Коласа, 
працаваў у Інбелкульце, быў у конкурснай Камісіі мастацкага афармленьня 
зборніка “[400]-годзьдзя беларускага друку”9 — быў цалкам звязаны з бела-
рускім жыцьцём 20-х гадоў. Але хутка пачалася і крытыка на яго і арышты 
яго сяброў, і Вало ў канцы 1930-га году выехаў у Маскву, а адтуль, як ён сказаў: 
“Сталін выгнаў з Савецкага Саюзу, як фіна”. І якая іронія, што ў часе фін-
ска-савецкай вайны 1939–1940 году, Зімовай вайны, як фіны называюць, ён 
быў інтэрніраваны як жыхар Савецкага Саюзу.

У часе побыту ў Швэцыі ён спаткаўся і пазнаёміўся з беларускімі эмі-
грантамі і меў беларускія выстаўкі.

6 Кіпель Вітаўт (нар. 1927), беларускі грамадскі дзеяч, бібліёграф, гісторык, публіцыст.
7 Сібеліус Ян (1865–1957), фінскі кампазітар шведскага паходжання.
8 Гаворка пра ўзбуйненне Беларускай ССР, калі ў 1924 і 1926 гг. з РСФСР былі вылуча-

ны тэрыторыі з найбольшым складам беларускага насельніцтва. А. Ахола-Вало мог увайсці  
ў магчымы камітэт (камісію) па рэалізацыі культурнай праграмы, прынятай у БССР у сувязі 
з гэтымі падзеямі.

9 Аўтарка ўспамінаў дату не абазначыла. 400-годдзе беларускага друку адзначалася  
ў 1925 г. За адлік юбілейнай даты быў узяты 1525 г. — год выдання на тэрыторыі ВКЛ кнігі 
Ф. Скарыны “Апостал”.
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Паказаў ён нам і свой дзіцячы, ім ілюстраваны дзённік, у які пачаў запіс-
ваць ад 7-і гадоў і перавозіў і захаваў аж да сяньня. Першы том дзёньніка меў 
выходзіць у верасьні 1988 году. Ён вельмі ганарыўся гэтай кніжкай.

Павёў нас ён у сваю студыю, якая знаходзілася ў музэі пры ўніверсітэце. 
Паказаў нам карціны, якія былі выстаўлены ў Адэсе ў травені-чэрвені таго 
ж году. Крыўдаваў на Менск, што там не ўдалося наладзіць выстаўку — “Мой 
родны Менск” — як ён казаў — не захацеў зрабіць мне выстаўку”10. Аднак,  
у Адэсе ён меў 40 карцін на беларускія тэмы. Наагул у яго карцінах беларуская 
тэматыка пераважае і прасочваецца праз усю яго творчасць, нават там, дзе 
і не спадзяешся. Прыкладам: вялізарнае пано, якое ён намаляваў асаблівымі 
фарбамі па рэцэпту ІІІ-га стагодзьдзя ў 1949-м годзе ў Мальмо, у Швэцыі. 
Называецца карціна “Кветка жыцьця” і сымбалізуе культурны і навуковы рух 
ва ўсім сьвеце. На самым першым , вядучым мейсцы ідзе-маршыруе Беларус  
у нацыянальнай кашулі.

Важна тут зазначыць, што карціны свае ён усе сыстэматычна ўлічваў 
і парадкава нумараваў. Беларускія малюнкі канчаюцца нумарам 3900, а ўсіх 
карцін да 1988 году было каля 9300. Адна з апошніх тады, пад нумарам 9293 
была “Хрыстос і зло, якое пашыраецца ў сьвеце”.

Падараваў ён свой лінарыт (пад нумарам 3872) 1930 году, з Менскага 
пэрыяду “Ранішняя гімнастыка ў студыі мастака”. Мадэль — яго жонка Але-
на Нікановіч11, якая была мадэльлю да шмат якіх яго вобразаў. Абраз гэты 
мы будзем шанаваць і перахоўваць.

Праводзіў нас Вало на цягнік. Ішлі павольна, размаўлялі, дык на цягнік 
спазьніліся і мелі даволі шмат часу да наступнага. Расказаў нам яшчэ шмат 
аб сабе, між іншага, адну дэталь, што для конкурсу Скарыны ў 1926 годзе зра-
біў малюнак, які аднак не быў прыняты. Ён яшчэ яго недзе меў у сваіх архівах —  
абяцаў знайсьці.

Так, надзіва, мы добра сыйшліся — толькі ўчора пазнаёміліся,  
а разьвіталіся як старыя знаёмыя. На разьвітаньне ён нават прасьлязіўся, 
а як селі ўжо ў цягнік і яго ўбачыла — старэнькага, мілага, які нас усё яшчэ 
выглядаў з пэрону — прасьлязілася і я”. 

Як і адзначалася, ліст да М. Канапацкага напісаны па-беларуску, пі-
саўся на працягу амаль двух тыдняў, ад 27 сакавіка да 8 красавіка 1957 
года (кожны дзень працягу ліста аўтарам пазначаны), і мае трыццаць 
тры вялікія рукапісныя старонкі. Пісаўся з нагоды падрыхтоўкі выстаўкі 
на Беласточчыне. З тэксту ліста складваецца ўражанне, што справа ідзе 
поўным ходам і толькі застаюцца фармальнасці з боку афіцыйных ула-
даў. Але, відавочна, “фармальнасць” была галоўнай перашкодай і выстаўка 
не адбылася. Адзінае, што дзякуючы перапісцы і гэтаму лісту-ўспаміну  
М. Канапацкі надрукаваў у “Ніве” за 14 ліпеня 1957 г. вялікі артыкул пад 
назвай “Алі Ахол-Вало” з партрэтам і рэпрадукцыямі прац мастака. Ёсць  
у артыкуле і такія радкі: “У сваім пісьме да аўтара гэтага артыкула мастак 

10 Звесткі пра спробу арганізацыі выстаўкі А. Ахола-Вало ў Мінску ў 1980-я гг. не вы-
яўлены.

11 Алена Нікановіч-Яцкевіч (1907?–?), першая жонка А. Ахола-Вало, дачка віцебскага 
святара. Шлюбам пабраліся ў 1923 г., у шлюбе нарадзіліся дзве дачкі. Звестак пра іх лёс 
адшукаць не ўдалося.
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выступіў з вельмі цікавай і цэннай думкай. Ён запрапанаваў сарганізаваць  
у Польшчы выстаўку сваіх твораў, якія ахоплівалі бы побач з беларускімі кар-
цінамі творы, звязаныя з фінскай і шведскай тэматыкай. У гэтую выстаўку 
Вало ўключыў бы таксама некалькі твораў з польскай тэматыкай. Я думаю, 
што прапанова фінскага мастака павінна быць сур’ёзна абмеркавана адпа-
веднымі культурнымі ўстановамі Польшчы.” Як на самай справе ўзнікла 
ідэя выстаўкі ў Польшчы — чытайце ў змешчанай ніжэй публікацыі ліста 
А. Ахола-Вало.

Ліст захапляе і адначасова заклікае да больш глыбокага спасціжэння 
жыцця і творчай спадчыны мастака і мысляра Алексантэры Ахола-Вало, 
гісторыі яго эпохі, беларускага мастацкага асяродку 1920-х гадоў. Гэты 
дакумент выдатна раскрывае жыццёвую філасофію аўтара, яго ўласны 
погляд на роль мастацтва ў паўсядзённасці і вечнасці, на праблему “на-
вуковага падыходу будаўніцтва ўсяго жыцьця, быту і глыбокага падыходу  
ў справах пераробкі псыхолёгій людзей”. Будучы яшчэ юнаком, А. Ахола- 
Вало запісаў у сваім “Дневнике школьника А. П. Ахоло”: “Я должен спешить, 
потому что мне надо поступить в такую школу, где учат на учителей. Надо 
читать только важное, а не газеты. Мое время в этой жизни, раз я рожден 
в этот бестолковый мир, важнее всего потратить так, чтобы как можно 
быстрее начать учить людей тому, как надо жить, как приносить пользу и 
не делать вреда. Самому надо совершенствоваться так, чтобы быть при-
мером для других людей. Но могу ли я быть примером для других, если сам не 
научился руководить собой? Играю с другими ребятами в такие игры, в какие 
играть не стоит — в кости, карты, фантики. Впустую трачу время на по-
добное. Как при этом я могу быть довольным собой? Единственное что меня 
в себе удовлетворяет — это то, что я учусь видеть, что дела в мире плохи и 
начинаю понимать, каким не надо быть. Об этом надо много размышлять 
постоянно, пока не вырасту большим и не стану учителем”12. 

Юнак абраў шлях мастака, але пры гэтым праз усё жыццё не пераста-
ваў працаваць над праблемай удасканальвання грамадскіх узаемадачы-
ненняў. А. Ахола-Вало вынайшаў сваю ўласную сістэму правіл, галоўныя 
з якіх — берагчы кожную хвіліну жыцця, не пагарджаць патрэбнай у по-
быце чалавека працай, быць адказным перад людзьмі і сабой. Яго ліст 
да М. Канапацкага таксама і пра тое, што гармонія душы кожнага і ра-
цыянальныя адносіны да ўсіх дэталяў побыту нараджаюць гармонію све-
ту і імкнуць да ідэальнага грамадства. Здавалася б — ліст пісаўся з на-
годы абяцанай мастаку на Беласточчыне выстаўкі. Але ў лісце найбольш 
ярка праяўляецца А. Ахола-Вало як сведка эпохі, яго жыццёвы пры-
клад, яго роля Настаўніка, што “вучыць людзей, як трэба жыць”. Тут ён  
тлумачыць ўсё сам: свае погляды на “рэканструкцыі быту”, свае адносіны 
да беларусаў і беларускай мовы, да культуры народа, сярод якога пражыў 
цэлых дзесяць гадоў, што сталі для яго і яго творчасці вялікім прадвесцем 
сусветнай славы.

12 Цытуецца па публікацыі: Л. Хенинен. Алексантери Ахола-Вало. Человек, называв-
ший себя светом. /https://gazeta-licey.ru/blogs/larisa-heninen/78415-aleksanteri-ahola-valo-
chelovek-nazyivavshiy-sebya-svetom?
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У гэтым выпуску альманаха прапануем публікацыю ліста цалкам.  
Не будзем даваць ацэнак моўным асаблівасцям тэксту, а захаваем аўтарскі 
стыль і правапіс, паправіўшы толькі канчаткі ў некаторых словах, прапуш-
чаныя прыназоўнікі, а часам і літары, і паставім знакі прыпынку, пра якія 
аўтар ліста не вельмі клапаціўся.

Паважаны друг беларускай культуры!
Я ахоплены вялікай радасьцю ў гэтыя дні, калі зноў гаспадар Лу-

кашык13 прыйшоў да мяне і прабудзіў думку аб выстаўцы, якая зрадзіла-
ся ў 1951 годзе, калі гаспадар Лукашык бачыў некалькі маіх даўных прац  
з пэрыяда да 1926 года.

Асабіста радасць творчасьці і вера ў будучыню ўзросла пасьля апавя-
даньня пані Анны Лукашык14 аб культурнай дзейнасьці і жыцці берарусаў 
ў Польшчы ў гэтыя апошнія гады. А таксама Ваша звестка падцвярдзіла 
маю веру ў тое, што мае працы ня згінуць у чужыне і дайдуць да вачэй тых, 
хто бліжэй да маяго мастацтва.

Ваш першы ліст прыйшоў у момант згуртаваньня спозьненых прац 
у 1956 гаду, плян якіх я павінен быў выканаць, каб цалком вызваліцца да 
нашай цікавай справы15.

Сёньня 27.3.57, я пачаў знаёміцца з пэўнымі магчымасцямі падрых-
тоўкі беларускай мастацкай выстаўкі і плянаваньня вакол гэтага ўсей ад-
паведнай працы, каб Вам шчыра адчыніць вакно да ўсяго, што існавала  
і што існуе наогул, чым Вы зацікаўлены, бо ў Вашых лістах закранутыя за-
пытаньні датычуцца вельмі шчырых перспектываў.

Раніцай 28.3. Увесь дзень учора і гэту ноч знаёміўся з даўнімі рэ-
гістраванымі ў хроніцы маіх мастацкіх прац, якая пачата з 1910 года.  
Я пачаў выдзеляць з гэтай у асобны спісак тыя творы, якія маюцца  
ў маіх архівах і што захавалася ад “зубоў воўка злытнасьці” цяжкіх часоў  
гісторый.

У плыні гэтай працы, вакол пачатай вялікай справы, я пачуў крок за 
крокам, як ізноў тыя знаёмыя цудоўныя гукі цымбал і вясковых жалеек, 
мяккага говару працалюбівых людзей і ўсе ласкаючыя гукі таго краю, які, 
як матка, калісь даўно ускарміў маё натхненьне і гатаваў маё пачуцце да 
мастацкага шляху і сагрэў мяне.

У гэтыя гадзіны і хвіліны я зноў усё больш і больш звяртаюся да былых 
маіх вялікіх думак аб дапамозе ўзмацнаваньня культуры любага да маяго 
сэрца беларускага народу.

Перад тым, каб адпачываць пасля сёньняшняй працы, я павінен ка-
заць аб сваіх пачуцьцях, бо я чую, што я не адзін, а мяне тутака радам 
слухаюць усе беларускія дзяцькі і цёткі і іх дзеці як суродзічы думак,  
адзінальковых думак, усім гуртом дзержаць вышэй штандар чалавеч- 
насьці, за збліжэньне сэрцаў, за асветленую будучыню — за будучыню,  
у якой ня будзе шмат злытнасьці і цемры.

13 Лукашык Васіль (1905–1975), дзеяч беларускай дыяспары ў Швецыі, выдавец. 
14 Лукашык Анна — маці В. Лукашыка, вядома, што жыла на Сакольшчыне, руская па-

ходжаннем. Відавочна, была побач з сынам у эміграцыі ў Швецыі.
15 Так у тэксце. Аўтар, відавочна, меў на ўвазе завяршэнне працы над творамі, якія 

былі запланаваны ім на 1956 год.
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Я ня ведаю слоў, як выказаць усю радасць і ахопленасьць маей душы 
перад адчыненьнем магчымасьці імкнуца зноў бліжэй да творчай дзейна-
сьці ў галіне, якая заўсёды была бліжэй да мяне.

Хранікальные памяткі — архівы твораў і мэмуары аб былых здарэньнях 
радасьці і тых многіх гадох, якія зробілі грунт для майго развіцця, маюць мес-
ца таксама здарэньні гора. Напрыклад, больш за ўсё было гора ў апошнім 1930 
годзе прабываньня мяне ў Менску і наогул у Беларусі, калі ў мяне больш  
не хапала сіл змагацца з ворагамі культуры16. Кепска ўсім прыходзіцца 
тады, калі культурнымі справамі кіруюць сьляпыя ворагі культуры. Тады 
было яшчэ больш, чым сёньня, людзей, якім сьнілася толькі ўлада над дру-
гімі ды асабістая карысць. Справы культуры такім чынам у большасьці былі  
ў руках няпрагрэсыўных людзей. Дзякуючы гэтаму ў тыя часы было загубле-
на шмат сьветлых ідэй, прыгодных дзеля навуковага падыходу будаўніцтва 
ўсяго жыцьця, быту і глыбокага падыходу ў справах пераробкі псыхолёгій 
людзей. Аднымі лёзунгамі ня будзе таго цуда, каб у адзін момант ўсё само 
перамянілась, дзеля гэтага патрабуецца, зразумела, больш чэсных, запраўд-
ных слуг народу і больш упартай працы ва ўсіх галінах, якімі павінна кіраваць 
толькі навука, са спецыяльнымі навуковымі калектывамі, а не прынцыповая 
сыстэма кіраваньня, скапіраваная з мінулых сыстэм грамадзкасьці.

Між многімі добрымі пачынаньнямі, згубленымі і страчанымі ў тыя 
гады, было першы ў сьвеце аб’яднаный навукова-дасьледчы падыход да 
рэконструкцый быту. Потым, ня меньш каштоўнае заданьне збліжэнь-
ня выразнага17 мастацтва з жыцьцей, з дзейнасьцю чалавека і з жывымі 
культурнымі патрэбамі наогул. Дзеля гэтага ўгрунтавалась у Менску  
ў 1926 годзе перш за ўсіх у сьвеце з гэтымі высокімі ідэямі Мастацкае Та-
варыства Прамень18. І гэтае пачынаньне таксама было згублена рэакцый-
най цемрай чужакоў праўдзівай культуры, якія тады толькі насілі сьвітку 
практычнага колёру.

Але ідэі Праменьня ня згінулі ў вечнасць нягледзячы таму, што ў са-
вецкай апошняй Большой энцыклапедыі значыцца наадварот, і ворагі 
культуры таго часу часова зрадаваліся і сёньня перэнялі толькі назвы той 
перадавой ідэалогіі і нават не разумелі цалком усёй вялікай ідэі Прамені, 
бравіруюць толькі часткай гэтых ідэй, як перадавымі, пад лёзунгамі рэалі-
стычнага мастацтва19. А тады, калі Прамень першым змагаўся за рэалі-
стычнае мастацтва, дык тыя, што сёньня лічаць сябе паборнікамі рэаліз-

16 У 1930 г. А. Ахола-Вало распрацоўвае і будуе ў Мінску на тэрыторыі Першай усе-
беларускай сельска-гаспадарчай і прамысловай выстаўкі “Павільён гісторыі пакутаў чала-
вецтва”. Па завяршэнні гэтага праекта ўзнік канфлікт мастака з арганізатарамі выстаўкі,  
у выніку якога А. Ахола-Вало пакінуў Беларусь.

17 Трэба разумець — выяўленчага.
18 “Прамень” — аб’яднанне беларускіх мастакоў у 1927–1932 гг. у Мінску. Уваходзілі 

мастакі, якія належалі да прафсаюза работнікаў мастацтва, асветы і друкароў. Сярод іх 
А. Марыкс, П. Гуткоўскі, А. Аладава і інш. Праграма аб’яднання асноўную ўвагу надавала 
мастацтву рэчаў, развіццю вытворчага мастацтва. 

19 Тут аўтар, відавочна, мае на ўвазе “сацыялістычны рэалізм” — мастацкі метад у вы-
яўленчым мастацтве і літаратуры, які ў БСЭ тлумачыцца як метад, які ўяўляе “эстэтычны 
выказ сацыялістычна ўсвядомленай канцэпцыі свету і чалавека, абумоленай эпохай бара-
цьбы за ўстанаўленне і стварэнне сацыялістычнага грамадства”.
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му, у тыя часы змагалісь супроць Праменю з адсталымі консэрватыўнымі 
ідэямі “Мастацтва для мастацтва”20, мастацтва для формалізму. Акрамя 
гэтага, пад назвай “левага мастацтва”21 распаўсюджвалі чужыя напрамкі, 
перанятыя з захаду і з усходу і якія прынеслі шмат перашкод беларускай 
нацыянальнай культуры. Але каб у будучыні яны ня былі ўлічаны ў гэтых 
грахах, дык абмалявалі замест сябе другіх магчыма22 чарней, і зрабілі ня-
добрую памылку, залічыўшы ў чорнаю дошку энцыклапедый заадно і Пра-
мень. Гісторыя паказывае праўду сваім часам, і ня ўсе праменьцы памерлі, 
а іх жывучымі ідэямі ўсе сваечасно будуць карміцца і ўвесь мір праз не-
калькі дзесяцігодзяў.

Я закрануў у гэтым лісце толькі трохі, кароткі нарыс таго цяжкаго ста-
новішча пабудовы беларускай нацыянальнай культуры.

Сёньня хопіць спыняцца вакол хмарых думаў, бо гэтаму будзе свой 
час і ўсё высьвятліцца і яскрава будзе карысьць дзеля ўсіх будаўнікоў шко-
лы будучыні. Таксама будзе тады лепш вытлумачыць усім тым, што зрабілі 
слепо памылкі, і як ня трэба рабіць, калі кахаем сваю бацькаўшчыню.

Аб гісторыі Мастацкага Таварыства Прамень я буду пісаць асоба, 
калі сваечасова аб гэтым з’явіцца патрэбнасьць і згоднасьць са стараны 
культурных дзеячоў Беларускага грамадства і магчыма таксама польска-
го друку. Але я ня ведаю польскай мовы і толькі маленечко разумею праз 
аднолькавасць неколькіх слоў з беларускімі. Таксама выбачайце мяне за 
граматычныя памылкі, якіх магчыма шмат у маім пісьме, бо я ў апошнія 
26 год ня меў магчымасьці практыкавацца на беларускай мове. Ня зусім 
лёгка ўспомніць кожнае слова, а пішу іншый раз па дагадкам і ўспомінань-
ням выразаў з беларускай літаратуры.

Пасля адпачынку пачну пісаць Вам прадаўджэньне ліста аб выніках 
азнакамленьня з архіўнымі матар’яламі і высьвятлю Вам тое, што ў пер-
шую чаргу ўбачу патрэбным казаць асабіста з хронікі памяткаў творчасьці 
і лічбы твораў, і тым чынам паступов а адказываць на Вашы запытанні.

Увечары 28.3.
Гэта праўда, што ў маёй асобе Вы і ўсе прагрэсыўныя беларусы ма-

еце вялікага прыяцеля, бо з першага травеня 1920 года, калі я ўступіў на 
беларускую зямлю, пачалася мая першая бліскучая вясна юнака, Вясна 
вялікай жыцьцёвай і мастацкай школы і далей радаснай упартай працы  
на карысць беларускай культуры.

Каб шчыра бачыць усю гісторыю маяго збліжэньня з Беларусыей, трэ-
ба глянуць ў больш ранейшы перыяд, чым 1920 год. Я пачаў спісак сваіх 
лепшых і найбольш незабываемых прац дзіцячага і школьнага перыяду 

20 “Мастацтва для мастацтва” (“Чыстае мастацтва”) — назва шэрагу эстэтычных кан-
цэпцый, якія сцвярджаюць самамэту мастацкай творчасці, незалежнасць мастацтва ад 
палітыкі і грамадскіх патрабаванняў.

21 Тэрмін ужываўся ў адносінах да наватарскага мастацтва. У 1917 г. былі створаны 
тры мастацкія федэрацыі, адна з якіх называлася “левай” і аб’ядноўвала большасць маста-
коў-авангардыстаў. Пазней тэрмін змяніў сваё значэнне: так называлі пралетарскіх маста-
коў і мастакоў-беспрадметнікаў, якія ў 1920-х гг. разам з пісьменнікамі ўтваралі групу ва-
кол часопіса “Леф”, рэдактарам якога быў У. У. Маякоўскі.

22 Трэба разумець — як мага чарней.
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только ў памяць майго бацькі, які любіў Беларусь і пагэтаму ўсё регістра-
ваньне прац пачата з моманту, калі  я намаляваў 2 партрэты майго бацькі 
ў 1910 годзе23.

Мой бацька Пятрусь бываў у Віцебску і ў вёсках Віцебшыны ў часе 
І-ай сусветнай вайны. Ён добра адзываўся аб беларусах і вельмі ўзрада-
вана ўспамінаў усё перажытае, калі зноў апавядаў нам, дзецям, аб тых 
часах прабываньня сярод беларусаў. Бацька лічыў, што гэты народ мае 
вялікую будучыню, бо ён мае вялікую цяжкасьць цяпер і ўвесь час сваёй  
гісторыі.

Бацька памёр у 1919 годзе і аставіў мне першыя звесткі-кветкі аб Бе-
ларусі, і якія зрабілі ніколі няўвядаемый адбітак у маей юнацкай душы.

Хутка праз некалькі месяцаў пасля канчыны бацькі я абраў свою 
долю24.

Чыгуначны служыцель увайшоў у вагон і стаў у дзьвяры каля мяне  
і гаркнуў са ўсей сілы ўсяму шчыльна ўпакаванаму насельніцтву вагона:

— Віцебск!
Сонейка бліскуче асьляпіла вочы, калі я выйшаў з памяшканьняў ха-

лоднага і паўцёмнага вакзала на плошчу. Пайшоў далей радасным захо-
пленьнем да ўсяго новага. Ішоў доўга па шматлюднай вуліцы (гэта была 
Вакзальная вул.), пакуль не дайшоў да маста праз раку Дзвіну. Тутака я 
убачыў цудоўную карціну. Па масту ішлі людзі ў радох з лапатамі, тапарамі 
і рознымі зброямі працы і дружна пеялі. Гэта быў дзень вялікага суботніку. 
Стаў я каля аграды маста, палажыў катомак у ног і пачаў рысаваць хварба-
вымі алоўкамі гэтае зьявішча. Я зробіў неколькі хуткіх наброскаў, а народ 
усё ішоў і ішоў з новамі чырвонамі штандарамі і лёзунгамі працы на белых 
і рознага колеру плякатамі. Кожны, стары і малы, дзяўчата і юнакі няслі 
на плячох розныя струменты. Далей за народам і за мастом былі будынкі 
горада сярод садоў маладой вясеньняга коляру дробнай ліствы. Гэтыя мае 
першыя малюнкі-наброскі ахапіўшай мяне тэмы і пазней пачатым па гэ-
тым наброскам твор лічацца ў маей хроніцы за № 89. За ўвесь час маей 

23 Ахола Петэры (1875–1919), фінскі пісьменнік і журналіст. У альманаху “Сердоболь” 
(Рэспубліка Карэлія, Сартавала) за 2010 г. (вып. 8) пра яго напісана: “У час Першай сусвет-
най вайны будучы салдатам, у 1915 годзе ён апынуўся на Віцебскім вакзале, перапоўненым 
галоднымі бежанцамі, і, праводзячы там бяссонную ноч на лаўцы, доўга раздумваў аб “непа-
трэбнасці вайны” — “млына гібелі людзей і добрых дасягненняў чалавецтва”. У Віцебску Пекка  
напісаў верш, прысвечаны жанчыне, якая папрасіла патрымаць немаўля, пакуль яна на даль-
няй лаўцы карміла старэйшых. “Сядзеў я тут пасярод людзей аднолькавага лёсу, адчуваючы 
бясконцую радасць ад прыналежнасці да іх. Забыў, што я з далёкай паўночнай Фінляндыі —  
з прастуджанай краіны, як быццам бы я ўжо даўно належу да гэтай сям’і абяздоленых крыўдай 
гаротнікаў”. А калі жанчына вярнулася і падзякавала яму “на сваёй мове”, якая нагадала ру-
скую, Петэры Ахола сказаў ёй: “Няхай дзіця пабудзе ў мяне на руках, таму што ўсе людзі — 
адна сям’я”.

24 У 1919 г. А. Ахола-Вало ўступіў (быў прызваны ?) у Чырвоную армію, каб абара-
няць Петраград ад наступлення Белай гвардыі. Удзелу ў баявых дзеяннях не браў, паколькі 
служыў у 6-й дывізіі, якая была сфарміраваная з былых артыстаў і стала аддзелам асветы. 
Вучыў чырвонаармейцаў чытаць, працаваў у бібліятэцы, ствараў школы і ставіў спекта-
клі. Вясной 1920 г. прыняў удзел у паходзе Чырвонай арміі супраць Польшчы. Яго шлях 
з Пецяргофа прайшоў праз Віцебск, Ліду, Гродна ў мястэчка [Крынкі], дзе быў паранены. 
Адтуль быў накіраваны на лячэнне ў Віцебск. 
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дзейнасьці ў Беларусі, як гэта бачым па каталёгу, былі самымі апошнімі  
2 ілюстрацыі для часопісу “Работніца Сялянка” да апавяданьня “Квяткі 
фабрычныя”25 і лічуцца за № 3838 і 3839. А да гэтых двох ілюстрацый былі 
зроблены большыя карціны да павільёну МОПР26, які пабудавалі па маяму 
праекту і пад маім кіраўніцтвам на тэрыторыі І-ай Сельска-Гаспадарчай  
і Прамысловай Выстаўкі БССР у Менску27. Гэтак толькі за ўвесь перыяд  
адбываньня ў Беларусі я зробіў 3751 твор.

Мае тварэньня былі рознай вялічыні: ад маленькіх ілюстрацый у адну 
балёнку газэты да вялікіх декарацыйных прац для сцэны тэатру і да іншых 
культурных патрэб. Каб мець больш ясны выраз аб маім статыстычным 
палічаньні прац, трэба спыніцца на адном факце, што толькі з пачатку 
1921 году я рэгулярна, без перепынак, рэгістраваў усё, што рабіў ня толь-
кі па мастацкай лініі, але вёў аддзельныя каталогі ўвесь час да ўнясеньня 
ўсяго, што рабіў як архітэктар-экспэрыментатар па канструкцыях вырабу 
новых паказаў хатняга абсталяваньня, абаснаваных навукова падцверджа-
нымі патрэбамі, ды іншага. Такім чынам, мае самыя ранейшыя мастацкія 
творы за перыяд 1910–1920 годы ўстаноўлены былі па памяці і пагэтаму 
ўлічаны толькі галоўныя 120 прац маіх, паміж якімі лічыцца і першы твор 
№ 89 “Усесаюзны субботнік” ды іншыя пасьля гэтага зробленыя ў Віцеб-
ску да пачатку пастаяннага рэгістраваньня з нумару 121 у 1921 г. Рэгістра-
ваньню прымусіла тое, што я папаў на службу ў клюб і тэатр і павінен быў 
весьці адчотнасць28.

Як бачыце, Вы даведаліся праз пана Лукашыка да няабмерана-шчы-
рых галін, і калі ўсё будзе на сваім месцы ў будучыні, дык гэта пэўна па-
цвердзіца. Няхай жыве гэтае прыяцельства і далей праз многія годы!

Гаспадар Лукашык даведаўся да мяне за неколькі гадзін перад тым, 
як я атрымаў ад Вас першую звестку і перадаў Ваша прывітаньне, гаспа-
дар Канапацкі. Падзякаю за гэта і за ўсю пашану і зацікаўленасць нашай 
справай, вакол якой нясумненна будуць аб’яднаны думы і дзела ўсіх колаў 
беларускага грамадства.

Далей мяне ўзрадавала тое, што вакол думкі аб выстаўцы пачалі гур-
тавацца і магчыма гэта будзе з’арганізавана, але ад мяне залежыць толь-

25 Часопіс да 1931 г. меў назву “Беларуская работніца і сялянка”. Апавяданне Вене-
дыкта Ярмілавіча Зыранава (1898–1963) у перакладзе з рускай мовы было апублікавана  
ў №№ 13–14 за травень 1930 г. Аўтар перакладу ў публікацыі не ўказаны. 

26 МОПР — руск. Международная организация помощи борцам революции — камуні-
стычная дабрачынная арганізацыя, створаная па рашэнні Камінтэрна ў якасці камуністыч-
нага аналага Чырвонаму Крыжу.

27 Першая Усебеларуская сельскагаспадарчая і прамысловая выстаўка. Была адчыне-
на ў Мінску 10 жніўня 1930 г. Збудаванне, вядомае пад назвай “Павільён гісторыі пакут 
чалавецтва”, афіцыйна называлася Павільёнам МОПРа. На рэалізацыю ідэі А. Ахола-Ва-
ло было затрачана шэсць месяцаў, працавала дзвесце чалавек. Збудаванне мела 18 метраў 
увышыню, у цэнтры — гіганцкая скульптура “Галіяф” і драўляны “Узброены тытан свету”  
са светлавой панэллю на спіне, па якой можна было даведацца пра лёс вялікіх пакутнікаў. 
На сценах — выявы зверскіх спосабаў катаванняў ад старажытнасці і да пачатку ХХ стагод-
дзя. Павільён праіснаваў да 1941 г. і быў разбураны акупантамі.

28 У якім дакладна тэатры і клубе ў Віцебску служыў А. Ахола-Вало, высветліць  
не ўдалося.
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кі тая частка працы, што датычыцца да маей прафэсыі мастака ў падрых-
тоўцы твораў да становішча экспазыцый. Што датычыца да патрэбных 
сродкаў і эканомічная дапамога, то гэта сяньня ня ў маіх сілах. Я за вы-
ставачнае памяшканьне і за пераезд у Варшаву маю магчымасьць запла-
ціць толькі творамі у тым выпадку, калі гэта выстаўка будзе зроблена на 
мой рахунак і на мой рыск. Аб эканамічнай часці Вам, дзеячам культуры, 
якія бліжэй да грамадскіх ворганаў, будзе лепш бачыць, як гэтае магчыма 
ажыцьцяўляць.

Галоўнае, каб гэта думка аб выстаўцы вытварылась і каб мела месца 
яшчэ пры маім жыцьці сярод беларусаў.

Я жадаю ўбачыць гэту радасьць, як вышэйшаю ўзнагароду за гэта, 
што будучы адарваным ад Беларусі на доўгія часы і нат на чужыне за-
стаўся верным пачатаму, нягледзячы на тое, што, каб мець магчымасць 
жыць — толькі існаваць, я павінен быў працаваць і над другімі тэмамі, каб 
мець грошы на матэрыялы па выкананьню беларускіх тэм. Гэтым чынам 
ворагі беларускай культуры зробілі вялікую шкоду, бо я за перыяд часу 
з 1931 года ня меў больш грунту да поўнай дзейнасьці ў пачатай галіне 
мастацтва, а гэтак сама і магчымасці развіцьця маей дзейнасьці ў другіх 
галінах культуры29. Усю гэтую трагэдыю паняць трэба сваячасна і зробіць 
вынікі няадкладна, бо я жадаю, каб мой багаты вопыт ня прапаў дарэмна 
і быў-бы пераняты маладымі. Каб маладыя аратыя прадоўжылі пасля ста-
рых і лепш змаглі бы весьці беларускае мастацтва і наагул сыстэматычную 
культурную працу. Трэба сканцэнтравацца ўсім сілам у магутны інстытут 
новай і ўсё абнаўляючай культуры.

Але гэта справа іншая, і сёньня толькі мы пакуль што стаім на рубяжы 
першага кроку да выстаўкі і калі яшчэ будзе мець месца выступіць у дру-
ку, то бязумоўна, беларуская і польская грамадскасць ахвотна паддзержы-
ць думкі, якія прывядуць да прабуджэньня ідэй Праменьня пад старой 
назвай, альбо пад якой другой (бо ад гэтага будзе вялікая карысць усей 
Рэспубліке Польшчы). Галоўнае, каб і гэтая, як неадкладная справа, мела 
грунт пад падрыхтоўкай, перад якой мы ўжо сяньня стаім, калі глядзець 
аптымістычна на будучыню.

Ад гэтых натхнёных думак звярнусь зноў да бліжэйшай справы і адка-
зываю далей на Вашы запытаньні.

Вы просіце, каб я зрабіў прапанову да Вашых уладаў.
На мой погляд, усё тое, што я магу зрабіць у галіне перадовога 

мастацтва і ў карысць культуры, ня толькі беларускай, а таксама братэр-
скай польскай, у сям’і якой жыве сяньня частка беларусаў, бязумоў-
на са стараны ўлады Сацыялістычнай Рэспублікі Польшчы будзе дана 
правільная ацэнка і патрэбная дапамога. Усё залежыць толькі ад гэта-
га, як хутка і як падрабязна і праўдзіва будзе абвешчена Міністэрства  
Культуры.

29 У 1933 г. мастак пакінуў Маскву і выехаў у Фінляндыю. Пасяліўся ў Хямяэнлінна  
і некалькі гадоў плённа працаваў. Калі ў 1939 пачалася савецка-фінская вайна, быў западо-
зраны фінскімі ўладамі ў сувязях з НКВД і арыштаваны. Некалькі месяцаў правёў у турме. 
У 1940 г. змог выехаць у Швецыю, дзе пражыў больш за сорак гадоў. У Фінляндыю вярнуўся 
толькі ў 1982 годзе.
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Далей, каб хутчэй выканаць тую частку працы па падрыхтоўцы вы-
стаўкі, якая ад мяне залежыць, дык трэба меньш траціць часу на выканань-
не г. зв. штодзённай хлебнай мастацкай працы туташняга значэньня, ад 
якой, на жаль, залежыць магчымасьць існаваньня і наагул — весьці творчаю 
працу па выкананьню галоўных твораў. Маё жыцьце вельмі караценькае, 
каб я страціў свой час больш на дробязі. Гэту голоўную прычыну спазнень-
ня выставачнай працы трэба спыніць і я веру, што буду мець належную да-
памогу ў выразе пазыкі, бо добрага соцыяльнага заказу ад Польскай улады 
на выкананьне спадабаючай як палякаў, таксама і ўсіх беларусаў, жаданай 
мастацкай тэмы. За гэту апошнюю я прапаную больш, бо з выкананьнем 
гэтай тэмы будзе вялікая карысць ўсім. Адначасна, калі я выконваю заказ, 
які несумненна дае больш натхненьня да ўсяго, я выканаю, магчыма, хут-
чэй плян выставачных прац. Потым тое, што гэта сацыяльная тэма сама 
ўжо з’яўляецца выставачнай працай і гэтым стымулятыўна зробіць пры-
гожасць усёй выстаўкі як вынік сумеснага дзеяньня. Тэмай гэтага заказу  
можа паслужыць: гістарычны момант для станкавай жывапісі мо ману-
ментальны помнік; партрэт беларускага мо польскага выдатнага — перш 
за ўсё культурна-асьветнага, дзеяча і іншая тэма, якая толькі будзе ўладай 
убачана неабходнай. Калі Вамі, дзеячамі і ўстановамі ўладаў, будзе абра-
на і вартасьць тэмы, дык неадкладна я зраблю эскізныя прапановы ў усіх 
патрэбных апрацоўках, каб лепей было згадніцца аб аканчатковам выразе 
зместу і формы да выкананьня твору. Пасля зацвярджэньня-згадненьня 
эскізаў ворганамі ўлады, бо вызначанай да гэтага камісыяй, я пачну выка-
наньне самого твору.

Вы гаворыце аб якіх-та прычынах, якія перашкаджаюць здзейсніць 
прапанову г. Лукашыка і каб г. Лукашык скантактаваўся са мной.

Я чакаю г. Лукашыка і маю надзею, што ён прыйдзе да мяне ў які- 
небудзь дзень і тады адчыніцца мне характар перашкоджаньняў, аб якіх 
Вы напамінаеце у Вашым лісце.

Потым далей Вы, г. Канапацкі, гаворыце аб тым, што Міністэрства 
Культуры будзе цікавіцца ўсёй маей творчасьцю і вельмі просіце, каб я на-
пісаў Вам, якія ў мяне ёсьць працы, акрамя беларускай тэматыкі, і іншыя 
запытаньні аб дзейнасьці і жыцьці. Гэтыя запытаньні тычацца да вельмі 
вялікіх абжар30, бо я ніколі зложа рукі ня сядзеў і за гэтыя чатыры дзеся-
цігодзьдзі, а працаваў сыстэматычна, як падабае, на мой погляд, рабіць 
усім працаўнікам інтэлектуальнага выразу. І каб лепш адказаць аб маёй 
дзейнасьці, якія ў мяне ёсьць працы, пачну з гэтага. 

Выкананьне маяго апошняго пляна 5-цігодзьдзя пачалося з пачат-
ку 1956 года. У працягу кожнага года гэтай 5-годкі я працую 280 дзён  
па 8 гадзін, 8 па 7, 56 па 6 і 21 дзень адпачынку ў год. Гэтак усяго 2632 га-
дзіны ў год абавязковай працы па выкананні пляну. Гэта сума 2632 гадзі-
ны дзеліцца на 235%-ных часцей з якіх 100 часці = 1120 гадзін даецца на 
выкананьне мастацкіх прац першай чаргі ABCD групы як грунт усей маей 
экономікі, з якіх камплектуюць усе звычайныя выстаўкі і прадаюць працы 
з майстэрні. Гэтыя працы і іншыя па тэматыцы і па іншым прыметам Вы 

30  Так у арыгінале. Трэба чытаць як абшар.
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бачыце па гэтай табліцы, якая коратка паказвае ўвесь мой плян дзейнасці  
па абавя[зках] й распр[ацоўцы] часу.3132

Колькі  
% частак

Группа  
і № кантролю  

па табелю  
вучота часа

Колькі  
даецца 

 гадзін  
у год

Тэматыка

25 АІ                29 280
ABCD группы актуальнасці
людзі і прырода мясцовасьці гдзе жыву. Кра-
язнаўства ілюстр. Мастацтво

20 АІІ               32 240 Лічныя хатнія інтэр’ёры.  Stilleben31

17 ч ВІ                42 196 Вандроўныя матывы Корсыкі. Прырода людзі 
і жывелы

12 ч ВІІ                37 140 Ілюстрація паэзыі Katri Vala32

10 СІ                 39 112 Беларускія матывы, узвязаныя з маімі мэмуа-
рамі І і ІІ часткі

7 ч СІІІ               28 84 Мастацтва ў дапамогу навук грунтоўнаму 
абсталяванньню быту NIVA 

5 DІ                 36 56 Аквар. Серыя Корсыкі (для фонда дапамогі 
старым з родні)

2 ч DІІ               41 28 Квяткі
= 100 = 1120

ГАЛОЎНЫЯ ТВОРЫ: (найбліж. мастацкая дзейнась) 
12 ч 30 140 Заказы
12 ч 34 140 БЕЛАРУСЬ тэматыка гістарычная. Тэматыка 

будучыні (пa 43 1957)
12 ч 38 140 Беларускага быта. Жыцце вёскі па эскізам 

даўнасьці.
12 ч 43 140 Друкаваньне ЛІНАРЫТАЎ каллэктыўная пра-

ца цалком з 3.6.57
= 50 = 560 У гэту частку ўключаеца падрыхоўка вар-

шаўскай выс-кі (140+280 рэзэрвн. гадзін) Але 
працы пачнуцца пасля таго, як дошкі будуць 
прывезены з Фінляндзій.

Паасобныя мастацкія творы
31 Падарункі, адрэсы, працы па дружбе. Фантазіі

5 35 56 Эцюды
40 = 56 Рэкляма (плакаты для выставак, ілюстрацыя 

каталёгаў і інш.)
155 % Усяго 1736

Сувязь з людзьмі і са светам. Літаратурная пр.

12 1 70 Дняўнік і прыватная пошта
2 70 Мэмуары для друку. Гэта пэдагогічны твор. 

Падрыхтоўка маёй біяграфіі ў 4-х тамах.
12 3, 4 140 Сувязь па запытанням арганізацый выставак.
10 12 112 Літаратурная праца

= 35 392

31 З швед. — нацюрморт.
32  Катры Вала (1901–1944), адна з самых вядомых паэтэс Фінляндыі.
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12

12

14–19
21–24

140
140

Рацыяналізацыя, кіраванне ўсёй творчасцю
Праца па быту. Земляробства, сад і іншае — 
збіраньне расценьняў

7

12

20

44,  45–46

84

140

Архітэктура — вынаходства конструкцыя 
побыту сіст NIVA
Фізічная праца. Будаваньне, рамы для карцін, 
грунтоўка ды інш.

= 45 504
235 % Усяго 2632 Гадзін абавязковай працы ў год

Я жыву як істый кабаліст-статыстык усяго, што датычыцца чалавека 
з боку лі бытавой культуры, ці мо з боку працы. Я чалавек эксперымен-
тальнай самадысцыпліны. Усё, пачыная адпачынку, руху, гігіены, вучобы, 
культурных інтарэсаў — усё грунтоўна плянуецца згодна навуковай грун-
тоўнасці. Усё вывучаецца, нават і яда. Я і мая жонка вегетарыстыя. А так-
сама і ўся дзейнасць па ўсім спецыям строга плянуецца і кантраліруецца 
па вучоту часу, патрэбнага на ўсялякую працу. З 1921 году я вяду табель 
кругласутачнай страты часу на працягу ўсяго жыцця. Гэтая жалезная дыс-
цыпліна і сучасный кантроль над сабой дала мне магчымасць больш вы-
канаць, чым звычайным мастакам лібо людзям, якія жывуць безатчотна 
свой г. зв. Вольны час ад працы. Мяне не разумеюць нат блізкія да мяне 
людзі, чаму я ўвесь час працую і не хаджу ў госці, або ў вясельле, як кажуць. 
Гэта за тое, што ўсю пустату і глупства, у якой жывуць нажаль большасць 
людзей, я рана зразумеў яшчэ ў бытнасць юнаком 14 год, калі пабудаваў 
дзіцячы тэатр на паветры між 4-х вялікіх сосноў і напісаў першыя 2 ка-
роценькія п’есы, крытыкуюшчыя бруднасьць і глупства дэспатызму няз-
дольнае жыцця. Дык мне гэта забаранілі і ўраднік казаў майму бацьку:

— Калі ваш сынок ня спыніць бунтаваць крамольна дзяцей у сей мест-
насьці, дык я ўсю сям’ю пашлю ў Сыбір. (Яго собств. сынок шоў за праўду  
і супраць свайго бацькі). 

Гэты выпадак яшчэ болей заставіў мяне глядзець на пуста-звоннасць, 
калі гэта з’яўляецца ў тэатры і наагул усіх відаў мастацва для мастацтва, 
якая ня мае чэснай крытыкі жыцця, як на не патрэбную, і ў пратэст на 
гэта парашыў не хадзіць бачыць у балаганы ды іншыя прадстаўленьні таго 
часу. Тое самае і цяпер, я бываю ў тэатру, ці на выстаўках і канцэрту строга 
абраныя, і тое толькі за тым, каб вучыцца. Апавядаю Вам аб гэтым толькі 
за тое, каб ведалі, чаму ў мяне гэтак шмат прац, бо да канца 1955 года я 
зробіў гатовых твораў 6499 і эскізаў, якія рэгістраваны асобо ў картатэкі 
эскізаў, лічыцца ня меньш 8000. Каб Міністэрству Культуры пачаць зна-
ёміцца з усім, што я зробіў у сваім жыцьці, дык трэба шмат часу, але ня 
ўсё магчыма ўбачыць, бо мае гатовыя працы беза ўсякай рэкламы, якая 
громка-гучна паўтарала б маё імя, распаўсюджаны на трох кантынэнтах  
і ў архівах, я маю нават усе эскізы, якіх я ніколі не прадаваў, выключна  
2-х выпадкаў (адзін у Мальмё і другі ў Роннэбю, у Швэцый)33. Гатовых 
прац, акрамя беларускай тэматыкі, сяньня маю каля 260, галоўным чынам  

33 Мальмё і Роннэбю — гарады на поўдні Швецыі. 
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прырода паўночных і паўдневых краёў Эўропы і кампазыцый людзей  
у працы і этнографічным бытавым выразе, а таксама некалькі гістарыч-
ных сюжэтаў і сымбалічных за прагрэс чалавецтва: за спакой, за азда-
раўленьнне жыцьця, і шмат крытыкі існуючаго ва ўсіх выразах бруднасьці 
і антыпрагрэсыўнасьці, карыкатура ў большасці між апошнімі тэмамі.

З 1956 года я прыняў новую дасюль неспатканую сыстэму працы ў вы-
яўленчым мастацстве. Гэтая сыстэма паступовай апрацоўкі тэмы, скаро-
чаная назва NTPG.

Гэта сыстэма пачата экспэрыментавацца ў 1951 году, і калі я развіў гэта 
да становішча прыгоднасьці, дык усю сваю дзейнасць мастацкай працы  
з 1956 г. паставіў па гэтай сыстэме і маю вельмі добрыя вынікі. Дзякуючы 
гэтаму навукова пастаўленаму метаду больш няма сэнсу робіць па-старому, 
як гэта пакуль існуе заўсёды. Я першый раз аб гэтам заікнуўся толькі Вам да  
г. Лукашыку і яго маці пані Анна Лукашык. “Мастакі модэрністыя”, якія гату-
юць свае вырабы сьляпымі і нічога не гаварашчыя разумнаму, а глупага ро-
бяць больш глупым, ня варта мець гэтага зброя, пагэтаму аб маей сыстэме 
паступовай апрацоўкі твораў я не апавядаў да сяньня, бо вакол мяне няма 
гуманістычных і чэсных мастакоў, і бачу больш і больш тых, якіх вывучаюць  
і якія вучаць другіх дзікасьці ніжэй камяннаго века і да ўсякай неадказ - 
насьці, у выніку ўсё больш углубляецца існуючый крызіс культуры.

Калі буду здароў і будзе час, то напішу да друку аб гэтай сыстэме тэо-
рыю  NTPG і калі буду заўсім стары, абкружу сябе вучнямі і зноў пачну 
пэдагогічную працу.

Каб даць больш панятнаю карціну аб маей дзейнасці для Міністэр-
ства Культуры патрабуецца шмат34 можэ даць толькі статыстыч-
на-адчотная праца, якая сваечасова ўясніць перад мастацтваведамі  
і гісторыкамі навукова-мастацкай канцэпцыі і ў будучыню, калі маста-
цтваведчая навука прыме новыя формы паняццяў, што мастацтво бу-
дучыні ня можа жыць без навукі, а гэтак сама навука ня можа жыць без 
мастацтва, дык тады ўсе Міністэрства Культуры ўсяго прагрэсыўнага 
сьвета згодзяцца з гэтым з’явішчам. У той перыяд ужо ня будзе патрэб-
ным мастацтва дзеля мастацтва і іных “ізмаў” — пакут цемраваньня 
мазгоў. Жадаю, каб гэта хутчэй збылося.

Як я поняў Вашу думу бяз слоў, што магчыма перш за ўсяго Міністэр-
ства Культуры цікавіць мая ідэалёгія ў маёй творчасці, дык гэта кажу чэсна, 
сьмела і зусім адчыняючы, што я навуковы-анархіст, калі мяне прымусіць 
хто робіць анты-праграсыўнае. Напрыклад, зробіць рэкляму алгагалізму, 
вайне да іншым модным глупствам, мяне ў маёй святой прафэсыі маста-
ка-будучыні ніколі ніхто ня мог прынудзіць, я тады буду безталанным. 
Таксама, я ня маю талянту, калі пытаюцца прымусіць даказаць сілаю маёй 
культурнай зброі, каб я даказаў, што чорнае — гэта ня чорнае, а чырвонае, 
да іншыя фокусы-штукарствы па выварачываньню мазгоў, якія з’яўляюц-
ца, на жаль, таксама моднымі з’явішчамі сучаснасьці.

Мая ідэалогія, перш за ўсё, каб чалавек чалавеку ня быў воўк, каб 
эксплуатацыя аднаго другім ня панавала ўзапраўдна, а і каб вялікая бяз-

34 Словы, магчыма, закрэслены аўтарам.
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сьмертная радасць працы, і толькі высока-карыснай працы, квяткавала 
вумы шчаслівых людзей, вызваленых ад усіх шкодных перажыткаў.

У час маей дзейнасьці ў якасьці архітэктара мяне вінавачылі, кан-
сэрватыўныя дзяржаўнай ліній спэцы па архітэктуры-зодчеству, што я 
з’яўляюсь урэдным пражэкцёрам, але сяньня нядаўна ў пачатку красавіка 
па радыё чыталі бяседу аб неабходнасьці будаваць удобныя кватэры і каб 
перанялі прыклады з-за мора. Гэтыя прыклады гэтакія, калі ад іх ёсць ….35

Але я думаю, што Міністэрства Культуры, гэтак сама як Вы, паважа-
ны г. Канапацкі і іншыя працаўнікі гэтай галіны, зразумелі б мяне і бяз 
прасторнага тлумачэння, а калі я ахоплены ад радасці, як дзіцё, які доў-
га быў адзін, пакінутый ў лясу, дык гаманю бяз удзяржу ад радасці, калі 
спаткаўся зноў з людзьмі. Выбачайце мяне, калі я ад радасьці толькі ўжо 
аднаму таму, што зноў, напалову забытая мова, зноў васкрэсла, і я часова 
здзяцініўся. Калі ласка, станавіця сябе, г. Канапацкі, бо каго другога на маё 
месца ў гэтае становішча, дык адведаюць гэтыя пачуцці.

3.4. Але, каб не забыць, трэба перш казаць, што я маю некалькі прац 
польскіх матываў, якія абраў для выставак у Польшчы і ўключыў у галоўны 
спісак абраных прац. Але іх будзе толькі 4 назвы.

Зьвяртаючысь зноў да практычных думак нашага дзела вакол вы-
стаўкі. Трэба зрабіць наступнае:

Памяткі аб мэрапрыемствах
г. Лукашык адаслаў 6.4.57 
Карэктуру з лістом 12.4.57 (белая папера)
а) спісак усіх маіх 66 выставак, якія адбыліся ў працягу ўсяго часу  

з 1921 года да апошняй у 1955 гаду;
б) Кароценькі нарыс гісторыі кожнай выстаўкі з статыстыкай, якая па-

казывае, колькі было экспанавано прац і якога характару выстаўкі былі: 
ці сэпаратыўныя, ці індывідуальныя. Т. е. іншыя староны, высьвятляючыя 
зьмест гэтых выставак;

Гэтыя а) і б) г. Лукашык паслаў вам 6.4.
Пасылаю 12.4.57. Жоўтая папера з 1-м лістом
в) статыстыка дзейнасьці перш за ўсё перыяд 1910–1930 гады, якая па-

казывала б, колькі прац зроблена па гадам і ад каго быў даны пачын на выка-
наньне працы і ці па асабістай ініцыатыве, ці па заказу, і заказчыкі, якія дзе-
ляцца па колькасці, па гадам за перыяд раней і за ўвесь час працы ў Беларусі.

Пасылаю тутака з лістом (жоўтая папера)
г) спецыяльны спісак усяго таго, што захавалась ад знішчэньня, і што 

рэкомэндуецца перш за ўсё паказаць на выстаўцы, ці у адной, ці ў неколь-
кіх выстаўках, напрыклад, у сёлета ў 1958 году і ў 1960 мой юбілейны год. 
Гэта за тое, што ўсе працы немагчыма хутка згуртаваць36, бо знаходзяцца 
дасюль у эвакуацыі;

д) звесткі адказаў на запытаньні гэта ў большасці ў гэтым лісце
е) зробіць спісак запытаньняў да Вас, якія высьвятляюць, дапаўняючы 

мерапрыемства па плянаваньню выставачнай працы37;

35 Радкі закрэслены аўтарам. Думка аўтарам не скончана.
36 У гэтым месцы прыпіска алоўкам: “зроблена абраньне і пасылаю Вам пакуль што  

ў лісце іх колькасць па гадам”.
37 Прыпіска алоўкам: “Не пачата”.
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ж) спецыяльны артыкул аб перспектывах беларускага мастацтва38;
з) падрыхтаваць плян працы і згодніцца з Вамі аб усіх патрэбных ме-

рапрыемствах як эканамічнага, так і ідэалогічнага характару, каб усе жа-
даньня абодвух старон былі забясьпечанымі сваячасна, сюды ўваходзіць, 
перш за ўсё, мая прапанова аб сацыяльнам заказе. 

Гэтыя мерапрыемствы першай чаргі неадкладны і паступова выко-
нываюцца мною ў гэтыя дні. Я думаў адаслаць гэты ліст сёньня, але трэба 
яшчэ працаваць 3–4 дні па высьвятленьню становішча архіваў і якая да-
тычыца да пункту в)39.

4.4.57. Гэтак доўга чакаеце маего адказа, але нялёгка было зробіць 
усю тую старану статыстыкі па хронікальнай лічбе усіх 3839 працы за пе-
рыяд 1910–30 гадоў.

Дасюль і ў галаву мне не прыходзіла да часу заданьня Вамі запытань-
няў, якія штурхнулі мяне да гэтага клопоту. Але я здаволен, што маю для 
Вас радасць выслаць копію гэтай працы. Застаецца толькі перапісаць увесь 
гэты статыстычны прабел начыста (жоўтая папера). 

Сёньня я меў сувязь па тэлефону з Лукашыкам і ён абяцаў прыйсці, 
наведацца да мяне і мы разам пройдзем матэр’ял перад адпраўкай да Вас. 

Як цяпер бачу, што мы маем! Даражэнькія дзяцькі!
У Менску, перад ад’ездам з Беларусі, я меў у сваей майстэрні пачатых 

прац, эскізаў і гатовых арыгіналаў, якія былі пачаты па сваёй ініцыяты- 
ве = 886. Але па заказам выкананых прац, захаўвашыхся ў выразе эскізаў, 
адбіткаў клішэ і таксама арыгіналаў дашок, якія былі выкананы па ўгаво-
ру звярнуць дошкі пасьля друку у мой лічны архіў было = 132 назвы. Але  
па гэтаму зговару ня ўсё ўцалела, бо я ня меў часу ў многіх выпадках пры-
несці і змяшчаць у архіў і такія засталіся ў шкафах рэдакцыі і выданняў  
і аб іх я забыўся ў апошнюю хвіліну перад ад’ездам з Менску. 

Наогул, у момант ад’езда з Менску было ўсяго ў мяне прац 1218 на-
зваў, калі прыбавіць 886 памянутых, разам з эскізамі, па якім былі зро-
блены заказы, і працы, пачатыя па лічнай ініцыятыве. Сюды адносяцца 
некалькі адбіткаў цынкаграфічнай карэктуры. Клішэ з работ, выкананых 
для ілюстрацый, я забыўся ў апошнюю хвіліну перад ад’ездам з Менску.

Кароценькі дапаўняючы нарыс аб дзейнасьці ў Беларусі 
і становішчы на сяння пасля азнаемленьня з архіўнымі дакументамі

Галоўнае, што колькасць выкананых прац у Беларусі з’яўляецца да 
сёньняшняга дня найбольшай часткай усей колькасьці, што выканана 
мною за ўсю дзейнасць, няглядзячы на тое, што хутка 27 год часу з момэ-
нту, як я пакінуў гэты духоўна мне родны край. Па-другое, ня меньш 

38 Прыпіска алоўкам: “Не пачата”. 
39 У гэтым месцы пазнейшая ўстаўка: “Падумаў аб тым зноў, што у гэтым лісце пісаў адносна 

сацыяльных заказаў, каб даць паддзержку маей дзейнасьці і знайшоў, што пакуль гэтакія буйныя спра-
вы будуць ажыцьцяўляца, пацячэ шмат часу, дык лепш за ўсяго звяртацца зноў да графічных пытань-
няў, і пакуль дзяцькі дзяржаўныя думаюць ці даць, ці не даць гэтаму Walo заказ і як быць, да што было 
б лепей, дык тым часам я выканаю неколькі маленькіх заказаў па ілюстрацыі газэты, часопісу, то для 
мастацкай літаратуры вокладку да інш. Гэта найбольш падыходзіць, што гэтыя працы магу выкана-
ць тутака ў майстэрні, бо трэба на месце, нараду з працамі па выкананьню праграммы выставачных 
прац і маяго пляну, якую пакуль што скараціць ня маю магчымасьці да аканчатковага рэшэньня маей 
дзейнасці ў карысці беларускай і польскай культуры ў новам становішчы”.
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каштоўны факт, што з выкананых па заказу грамадскіх устаноў коль касьць 
прац была ў Беларусі = 2453 і едзіналічнікаў — прыватных заказаў 362,  
а пасьля 1930 года да 1955 года наадварот — амаль што ўсе заказы былі пры-
ватныя і гэтак застаюцца захаванымі ад вачэй усяго народа. Гэтак у час дзя-
цельносьці ў Беларусі многія мільёны людзей кожны дзень карысталіся, бо 
амаль што ўсё было, што робіў, надрукавана, альбо змяшчалась на паказ усім. 
Па-трэцяе, сацыяльны змест быў амаль што 100 % па якасьці збоку выховы-
ваньня культуры і асьветы ад мінулай адсталасьці [ва] ўсіх працах 2453 зака-
заў грамадскасьці, чаго, зразумела, не [ва] ўсіх маіх творах пасьля 1931 года.

Гэтыя вынікі і шмат іншых, аб якіх гаварыць ня хапае часу, сёньня да-
юць паказ аб вялікай розні псыхалёгій двох міроў.

Некалькі слоў аб прычынах колькасці прац. Гэтая вялікая колькасць 
выкананых прац ня толькі ад гэтага40, што ў 1921 гаду было больш дроб-
ных, хутка зробленых газэтных ілюстрацый, а што тэмпы культурнага бу-
даўніцтва таго часу былі незвычайна хуткімі. Потым, калі з гадамі расла 
ўпартасць на павышэньне якасьці прац, гэтае не памагло знізіць коль-
касьць, тэмпы заказаў раслі па меры павышеньня ўзроўню прафэсыйнай 
кваліфікацыі і якасці твораў.

За ўвесь пэрыяд дзейнасьці я выконваў нават41 ва ўсе выданьні газэт, 
часопісаў, Б.Д.В.42 і іншыя, што ў тыя часы існавалі ў Віцебску і ў Менску.

Пасьля доўгіх гадоў у гэтыя дні я перачытываю мой рэгістратурны ка-
ляндар прац таго слаўнага беларускага пэрыяду і высьвятліў сабе шмат рэ-
чаў даўно забытых. Устае на ўвесь рост усё тое, што тады ў запале дзейнась-
ці не бачылась. Сёньня лепш бачыць усю магутнасьць гэтай эпапеі — гэта 
частка гісторыі Беларусі  і як асобна ўбачаны з боку пагляду працы аднаго 
чалавека, дык страшэнна становіцца і за тое, на што маладосць здольна.

Трэба аб гэтым усім зрабіць абавязкова гістарычныя мэмуары, альбо 
шырока апавядаць у мастацкім матрыкальнам выданьні. Трэба помніць, што 
не я адзін толькі гэтак працаваў, а шмат было ўпартых, сябе не ашчаджаючых 
на ніве змаганьня за сьветлае жыцьцё. Але побач з гэтым я бачу галоўнае, 
што  на радасьць, што я выратаваў шмат твораў ад знішчэньня буры вайны  
і эвакуяваў архівы своечасова неколькі разоў у надзейныя месцы.

У маіх архівах, якія у час ІІ-й сусьветнай вайны знаходзіліся ў розных 
месцах эвакуяванымі, уцалелі амаль што ўсе, акрамя толькі ня большой 
часткі43, па сёньня не правераным данным з беларускіх тэм згубілася каля 
70–80 прац.

З ўсяго матар’ялу, што я маю ў сваіх архівах у Фінляндыі і ў Швэцыі, 
беларускіх тэм толькі выкананых у Беларусі высьвятлілась, што назбіра-
ецца 191 праца такіх, якія па гістарычнаму і ідзейнаму — і па мастацкаму 
зьместу найбольш падыходзяць для выстаўкі. Калі будзе час, я зроблю ка-
талёг з гэтых сабраных прац. З гэтых прац большасць па сёньня знаходзіца 
ў эвакуяванні.

40 Трэба разумець — “не толькі таму, што…”.
41 Трэба разумець — “амаль”.
42 Беларускае дзяржаўнае выдавецтва.
43 Трэба разумець — “невялікай часткі”.
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Абраныя працы за выставак 
першай  чаргі па колькасці,
і па гадах

15
19
17
4

13
14
16
28
50
15

91

1914–1920
1921
1922
1923

1924–1925
1926
1927
1928
1929
1930

Патрабуецца шмат часу, каб падрыхтаваць да поўнага парадку ў якім 
відзе іх экспанаваць. Перш трэба з’ездзіць у Фінляндыю ў 4 месцы і вышу-
каць усе абраныя працы ў архівах і прывезці ўсе ў Швэцыю і пасля гэтага 
апрацаваць у належны від. Калі сёлета я паеду ў Фінляндыю і на месцы 
зроблю паверку архіваў, то магчыма, што гэтая абраная колькасць 191 па-
вялічыцца за лічбу малых лінарытных дошак, якія выкажуцца па якасьці 
прыгоднымі для выстаўкі, няглядзячы на тое, што яны зроблены ў часы 
маладосьці ў гады запалу дзейнасьці. Але я не стыжусь розьні якасьці прац 
таго часу з сяняшнымі — і трэба глядзець рэалістычна на ўвесь шлях раз-
віцця дзейнасьці, а ня з боку параднага  паказу. Мы ў наступных выстаўках 
павінны бачыць ня толькі мастацкасць, але і кавалак гісторыі.

Лінагравюры — мо лінарыты, стаяць па колькасьці на першам месцы 
ў спісе абраных твораў і яны па большасьці ня маюць адбіткаў і коляро-
выя, больш за ўсіх патрабуюць шмат працы, каб зрабіць гэтыя адбіткі ў на-
лежнам каляровым парадку, а галоўнае — знайсьці перш за ўсяго ім ары-
гінальныя коляры па карэктурам, якія былі зроблены ў Беларусі. Пасьля 
гэтага трэба рабіць рэзэрвныя тыражы адбіткаў, каб колькасці арыгіналаў 
хапіла ў выстаўцы, калі жадаюць купляць многія грамадскія ўстановы  
і прыватныя другі44 мастацтва, а таксама і музэі. Колькасць адбіткаў будзе 
агранічанай, але толькі ня меньш, каб цана была ўсім даступная.

Пасьля гэтага, як усё з мастацкага боку наладжана, пачнецца паспар-
таваньне ў картоны, але шкло да іх трэба наладжваць у Польшчы, каб  
не перагружаць пакункаў.

Паколькі мы маем абраным большую колькасць прац, дык адносна па-
казу ўсяго матэрыялу у адной выстаўцы я не прапаную ў гэтым 1957 годзе, 
так сама і ў наступным 1958 годзе, а трэба паказаць усё паступова, хро-
налёгічна па гадах, напрыклад, у першай выстаўцы 32 закончаных працы 
за перыяд 1914–1921 годы і эскізаў арігіналаў да іх у той лічбе, каб усяго 
было экспанавана 60 прац. А потым, у 1958 годзе, даць выстаўку большую, 
напрыклад, за 1922–1925 годы і ў юбілейны год 1960 = 200 прац.

Гэта прапанова рэальна і пагэтаму, што ўсё роўна немагчыма ўвесь 
матэрыял у адзін год прывесці ў парадак да экспанаваньня. Пасля 1931 г. 
могуць папоўніць на 50 % колькасць выставак. Лепш не абяшчаць, а рабі-
ць. Жыццё пакажа.

44 Трэба разумець — “сябры”.
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Каб прадоўжыць пачаты нарыс апавяданьня дзейнасьці, трэба казаць, 
што вынікі азнаямленьня з архівамі таксама і з боку эскізных прац, якія 
дасюль чакаюць вытварэньня ў творы, няглядячы на тое, што з іх выка-
нана ня зусім маленькая частка, напрыклад, за перыяд 1931–1956 г. = 162 
працы, шмат цікавых беларускіх тэм чакаюць прадаўжэньня выкананьня.

У час маяго прабываньня ў Фінляндыі, калі я цярпеў эканамічныя 
цяжкасці, я павінен быў прадаць некалькі акварэляў, прычым, на жаль, 
зробленых у Беларусі, і тое, што ня ўсе мае беларускай тэмы творы па-
палі ў рукі тых, хто бліжэй да мастацтва, выключэнне д-р Хінцэ, сакратар 
Акадэміі Мастацтва, пісьменнік Раўл Памгрэн і інш. выдатныя дзеячы45. 

Па маім скульптурным працам я маю ў архіве толькі 3 фота, зразу-
мела, усе арыгіналы скульптурных прац засталіся ў Віцебску і ў Менску 
ў маіх грамадскіх заказчыкаў, таксама і ўсё, што па заказу зрабіў у відзе 
ілюстратыўных, декарацыйных, кінамультыплікацыйных і іншай тэхнікай 
зробленые 2453 працы і з прыватнымі заказамі калі лічыцца, дык усяго = 
2815 прац. На жаль, што лінарытаў дашок у розных газэт і выданьняў у Ві-
цебску і ў Менску засталося ня меньш чым 1200 назваў і якія магчыма што 
загублены вайной.

5.4. Учора раніцай прышоў да мяне г. Лукашык, увесь дзень знаёміліся 
з вынікамі маёй працы па падрыхтоўцы да выстаўкі і г. Лукашык пазна-
ёміўся і карэктаваў, адшукаў граматычныя памылкі з пачатага ліста да 
Вас, г. Канапацкі. Ён вельмі добра адзываўся аб маім мовазнаўстве і гэта 
было яму нечаканасьцю, бо ён думаў, што я толькі гавару, а ў пісьме будуць 
толькі “кропкі”.

У вясельлі працы, больш радасна, чым у вялікдзень, хутка паляцеў час 
гэтага выдатнага дню. Г. Лукашык вельмі зацікавіўся спіскам маіх 66 вы-
ставак і першымі памяткамі да гісторыі кожнай выстаўкі, якую я напісаў 
вельмі хутка, і за тое ў ім шмат памылак. Г. Лукашык казаў:

— Гэта настолькі цікавая рэч, што хоць прама друкуй усё ў Ніве46,  дай-
це мне гэта і адашлю зараз жа г. Канапацкаму.

Я казаў, што гэта ня карэктаваны першы мой конспэкт да апавядань-
ня аб маіх выстаўках і павінен перш за ўсяго чытаць, праверыць, але ён 
настаіваў энтузіятыўна, што гэта мае сваю каштоўнасць як першая свежая 
праца пасьля доўгіх гадоў і павествуе лепш за ўсяго за тое, як я ведаю мову, 
на якой зноў пачаў думаць. Ня мог я яму гэтага ня даць і ён узрадаваны  
узяў гэта умесце47 з маімі каталёгам юбілейнай выстаўкі 1950 года, газэтай 
нашага горада Nacka48 і з маім фото-портрэтам.

Але цяпер, калі я прачоў канспэкт, я ўбачыў вельмі прыкрыя памылкі 
ў гэтым канспэкту і якія, перш чым браць у друк, трэба зробіць папраўкі 

45 Магчыма, аўтар мае на ўвазе гісторыка мастацтва і дырэктара выставачнай галерэі 
ў Хельсінкі Бертала Улафа Хінца (1901–1969). Рауль Пальмгрэн (1912–1995) — фінскі пісь-
меннік і літаратуразнавец.

46 Маецца на ўвазе штотыднёвая газета “Ніва”, якая выдаецца на беларускай мове  
ў Беластоку. Была заснавана ў 1956 г. Беларускім грамадска-культурным таварыстывам.

47 разам.
48 Нака (швед. Nacka) — адміністрацыйны цэнтр муніцыпалітэта і частка гарадскога 

раёна Стакгольма ў Швецыі.



28

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

згодна прылажэньню, на белай паперы значацца. Калі ласка, г. Канапацкі, 
зробіце ў ім гэтыя папраўкі згодна гэтаму прылажэньню.

Што датычыцца да гэтага юбілейнага каталёгу і наагул выстаўкі 
50-годзьдзя, дык я павінен казаць, што па віне друку на нарысе пра мяне 
засталася памылка ў перэчню музэяў, у якіх змешчаны творы, напрыклад, 
слова Ryssland трэба чытаць Vitryssland (Беларусь), бо ў Расеі музэях маіх 
прац няма.

Потым ілюстрацыя твору “З дажынак” па каталёгу за № 67, гэта надру-
кованы адбітак з адной дошкі сьветлага колеру і затое ня бачым плакучай 
бярозы ды іншых рэчаў, якія робяць усю выразнасць твору, якая будзе ўба-
чана толькі ў арыгінале, калі ўсе чатыры граверныя дошкі колероў надру-
каваны ўмесьце.

Мая жонка казала сёньня цікава, як я паказаў ей узрадаваным як пішу 
ліст з не зусім з вялікай колькасьцю памылак, якія пры паверке ўчора по-
мячаў г. Лукашык: 

— Я ўзрадавана гэтым ня меньш цебя, бо цяпер я ведаю, што ты  
не дарэмна жыў у сьвеце і твае веды больш ня будуць ляжаць захаванымі 
падспудам і ты ня будзеш жыць толькі сярод нябошчыкаў — нумароў лічбы 
тваіх твораў і ўсяго зробленнага як бы для невядомасьці. Тваей творчасьці 
будзе дана зноў належная пашана, чаго не атрымаў ад гэтак зв. суродзічаў, 
ад людзей, якія цябе ніколі не паймуць.

Гэты ліст падыходзіць да канца, але, як мне кажацца, застаецца не ўсё 
апавяданым, адказаным на ўсе Вашы запытаньня нягледзячы на тое, што я 
адчыняў прасторна дзверы да ўсяго, што цікава для ўсіх культурна-асьвед-
чаных колаў. Па-гэтаму я буду пісаць асобна ў наступных артыкулях для 
беларускай і іншай прэсы, калі зноў мяне ня будуць душыць людці з адста-
лымі поглядамі, якія адзінольковыя ўсюды на захадзе і ўсходзе, усе дума-
юць ілюзорна, з пункту погляду ўлады, а не з таго, што трэба ўсе сілы твор-
часці накіраваць на перабудову самога жыцьця на навуковых пачатках, а 
ня з пункту погляда толькі аднаго этапу перамены дыктатуры на пралетар-
скую з павышэньнем прамысловай прадукцыйнасьці без падгатоўкі лю-
дзей да ўсяго, што павышае творчую сілу. Уся памылка ў тым, што старымі 
сродкамі прабуюць будаваць новае, але новага, галоўнага, усё роўна менш, 
чым магло бы быць, калі быў бы перадзелан, самаго чалавека, увесь псы-
халёгічны арганізм грамадства. А дзеля гэтага трэба, перш за ўсё, будаваць 
навукова-даследчыя інстытуты кожнай народнасці па справам быту. Гэтыя 
інстытуты згуртуюць усю працу запытаньняў рэконструкцый усіх прадме-
таў абслужываньня чалавека з ранейшага ўзросту чалавека, нават усяго, да 
будынкаў і комплексаў камунальнага абслужваньня. Гэтак праз вынікі гэ-
тага чалавека аблагараджываючай працы расце моц творчага ўзроўню і не 
прападзе дарэмна час на сьляпое верхаводчаскае экспэрымэнтаваньне ў 
экономіцы, ва  ўсім, усім. Не влаўстваваньне, а перадзелка рукаводства, ло-
гічнае навуковае пабудаваньне ўсяго кіраваньня чакае жыцьце высока-тэх-
нічанай эпохі. Тыя дзяржавы, тыя народы будуць магутнымі, якія своечасна 
гэтае паймуць і сумеюць згуртаваць свае разумныя сілы і сваечасна кожнага 
паставіць на сваё месца. Сіла разума — гэта сіла ня толькі служэньня дзелу 
павышеньня ўзроўню тэхнікі, гэта перш за ўсяго сіла, якая напраўляе тэх-
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ніку служэньню чалавека разумна жыць і вызваляе чалавека ад усяго непа-
трэбнага, старога, ад звязываючага чалавека са старым бытам.

Вось мае погляды на запытаньня аб шляху маей творчасьці і аб 
жыць ці, аб чым у Вашым лісце на Ваш і на мой погляд больш за ўсяго бу-
дзе цікавіць Міністэрства культуры. На гэта, дапаўняючы, адказываю ня 
больш, ня меньш як і Вы сабе будуеце паняцце аб гэтым усім, што я тутака 
пісаў у гэтым лісце, што ўсё ў мяне пляновано і пляны працы ня толькі для 
того, каб як-небудзь дажыць і каб усё толькі для себя. Калі я напісаў свае 
мыслі адкрыта і грунтоўна, дык гэта ад таго, што там, гдзе мае мастацкія 
творы пасьля мяне будуць знаходзіцца, там трэба згуртавацца і маім мыс-
лям, каб усё кветкавалась на радасць і ўзмоцненьне сілы разума — разума 
дружбы людзей, тых людзей, якія вызваляць сябе ад пакут псыхалёгіі змяі-
нага разума.

Цяпер я пэўна ведаю, што Ва панімаеце мяне, што я жыву толькі для 
карысці будучыні, той будучыні, якую трэба нам усім культ-працаўнікам 
дасканала, усё грунтоўна занава перабудаваць, каб старое гнілое не на-
помінала б аб сабе, як гэта сёньня, на жаль, мае яшчэ шмат места на зямлі. 
Гэта ўсюды, і ў г. назв. перадавых колах дяржаўнай перабудовы. Ня ў тым 
толькі шчасце, каб мець эканамічна ўсяго многа, але ў тым, якую прадук-
цыю якой навукова-грунтоўнай якасці мы, людзі, будаўнікі сацыялізму, 
павінны праізвадзіць. Ленін казаў: быціе апрэдзеляет сазнаньне49, аде 
гэта часта забываеца і дажа ня ўспомінаецца і ня тлумачаць сабе, што гэта 
думка, як грунт да ўсяго, да усей перабудоўнай творчасьці.

З унутры трэба будаваць жыцьце, а ня з таго, што паверх кажыцца за-
маньваючым, як жылі быўшые гаспадары эксплуататары, бо гэтак будзе 
толькі копіраваньне старага. Мы павінны жыць лепей, чым быўшые людзі 
гаспадары маёмасці. Па-гэтаму якасць маёмасьці павінна быць лепей, каб 
праз гэтае перабудавалась наша псыхіка і стала лепей. Толькі ўсё новае —  
здаровае, што абкружае нас і лепей служыць нам, толькі гэтае можа ад-
навіць нашу псыхалёгію. Пасля рэвалюцый за ўладу і перадзелкі эканаміч-
ных аднашэньняў людзей павінен наступіць перыяд культурнай рэвалю-
цыі, і чым хутчэй гэта будзе, тым лепш і хутчэй будуць добрыя вынікі. Чым 
больш замедленьня ў перадзелцы жыцьця навуковамі падыходамі, тым 
больш цяжэй перадзелаць усё, бо людзі пачнуць прысваіваць крок за кро-
кам старыя паняцьці аб удобствах і здабытку наагул. Чым маладзейшая 
дзяржава пасля пабеды эканамічэскай рэвалюцыі, тым легчэ будзе пера-
будова ў часе культурнай рэвалюцыі, у тым выпадку, калі сваечасова гэта 
будзе весціся на навуковай падставе. Гэтакай дзяржавай на першам месце 
стаіць Кітай, і за нім усе другія маладыя страны народнай дэмакрытыі. Як 
бачыце, я ўсё звяртаюся на абшары сьвету, бо мае жыцьце і думы на праця-
гу ўсяго жыцьця былі звязаны з тым парадком запытаньняў, калі гэта бу-
дзе зроблена, а потым што? Бабулька мая, бацькіна маці, устала адказваць 
мне на запытаньні — а як жа ж потым? І яна пісала бацьку “прыйдзі і ўвязі 
сынка, бо ён мяне надта досыць вычарпаў, усе мае магчымасці адказваць”. 

49 Выказванне належыць Карлу Марксу (1818–1883) у прадмове да працы 1859 г.  
“Да крытыкі палітычнай эканоміі”. 
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Гэтае было у 1905 г. лібо 1904. Але сёньня я маю маю мікраскопічнаю дзяр-
жаву, якая жыве не на фантазіях эклектычных паняцьцяў аб дзяржаўнасці, 
але будуе ўсё сабе сваё абсталяваньне, усё, чым (што) чалавека робіць ле-
пей шчаслівым і вучыць ведаць нясканчаемую радасць працы.

7.4. Пасылаю цёплае прывітаньне Вам, г. Канапацкі, і ўсім дзеячам бе-
ларускай і польскай культуры. Выбачайце, што пісаў гэтак…

8.4. Сёньня пачну пісаць з канспэкта на чыста гэты ліст. Званіў г. Лу-
кашык і казаў, што ён паслаў па пошце ўсё, што ад мяне і запытаў, як ідуць 
справы.

Гэты ліст падыходзіць да канца. Усяго патрохі было Вам апавядано  
і гэтак будзем паступова знаёмы. Чакаю ад Вас у наступнай звестачке хаця 
б маленькае апавяданьне аб Вашай дзейнасьці, аб здароўе і аб жыцьце. 
Думаю, што Вы вельмі заняты і маеце шмат працы, а я яшчэ гэтак шчы-
ра запаліўся пісаць ад радасьці, як здзяцінеўшы стары, бо маленькі, якого 
зноў знайшлі ў лесе даўно пакінутым. Пабачайце мяне за маю адкрытую 
насцяж душу і дасканальнасць. Абяшчаю ўперад ня пісаць гэтак доўгі ліст, 
які цяпер, у першы раз у маім жыцьці гэта зробіў, бо гэта як доўга моў-
чаўшы вулкан, бо паток, які пайшоў бязудзяржна…

Застаецца пісаць толькі маленькія думкі — памяткі. У мяне тутака  
ў Швэцыі няма маей бібліатэкі і ніякай беларускай літаратуры і больш за 
ўсяго нужда ў слоўніку РУСКО-БЕЛАРУСКАМ і ў БЕЛАРУСКО-РУССКИМ, 
бо польско-беларускі, бо беларуско-польскі. Таксама не хапае беларускай 
граматыкі, каб устанавіць зноў у памяці мову і даць магчымасць маей 
жонцы пазнаёміцца бліжэй з беларускай і польскай мовай. Маю жонку 
зваць ТАРУ ХЭЛЭНА (мастацкае і літар. імя яе Taru Salmio)50, яна уродж. 
Салміо. Яна пасылае Вам, і магчымо маеце сям’ю, дык усім Вам цёплае 
прывітаньне і падзяку за ўсё, што добрага думаеце аб нас (як яна зараз 
казала). У гэтыя дні я заняты матэрыяламі па нашай справе і пішу ліст да 
Вас, мая жонка пішэ кніжку аб сяньняшней Корсікэ і другая яе літ. праца 
аб маей дзейнасьці перыяда першых гадоў жыцця ў Беларусі Віцебскага 
перыяда. Кожны дзень яна малюе 2–3 гадзіны, у апошнія дні між 6–8 га-
дзінамі раніцы малявала акварэль interior нашай бані будаванага з плас-
цікі. У суботу яна сказала мне на тое, як я паказаў [сябе] ўзрадаваным як 
ня зусім многа было ў мяне памылак, якія пры паверке ў пятніцу памячаў  
г. Лукашык. Я ўзрадавана гэтым ня меньш цебя, бо цяпер я ведаю, што ты 
ня дарэмна жыў у сьвеце і твае веды больш ня будуць ляжаць захаванымі 
падспудам і ты ня будзеш жыць толькі сярод нябошчыкаў — нумароў лічбы 
тваіх твораў і ўсяго зробленага як бы для невядомасьці. Тваей творчасці 
будзе дана зноў належная пашана, чаго не атрымаў ад гэтак зв. суродзічаў 
і ад людзей, якія цябе ніколі ня паймуць.

Мы жывем у гарадскім камунальным старым дрэўляным будынку, які 
ўжо даўно вызначылі на знішчэньне, бо будуць па гарадскому новаму пляну 

50 Падрабязных звестак пра Тару Салміо адшукаць не ўдалося. Год нараджэння — 1910. 
Вядома, што была арганізатарам выставак А. Ахола-Вало ў Швецыі, была ўладальніцай  
сядзібы  ў г. Сімрысхамн на поўдні Швецыі. Менавіта там, падчас наведання сядзібы сваёй 
жонкі, каб інспектаваць свой шведскі праект — будаўніцтва мастацкай школы, 15 верасня 
1997 г. памёр А. Ахола-Вало.
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будаваць аутастраду і вялікія камяныя будынкі. Але крызіс жыльля прыну-
ціў мяне страціць шмат сіл на тое, каб гэты дом стаяў, бо ён гэтакі стары, 
што калі вецер, як у гэтыя дні, дык гнецца штрэх і сьцены дрыжаць. У 1952 
годзе, калі мы прыехалі з Алімпіяды да сваей хаты51,  дык па ўсіх памяшкань-
нях на палу стаяла вада ў 4–5 см, бо лакавы пол ня прапускаў воду, якую ад 
дажджу штрэх як рэшато прапусьціў. Тады пашкодзілісь шмат твораў і каб 
больш гэтага не было, я збурыў увесь стары штрэх, усю частку поўночнай 
стараны маёй майстэрні сцену, і ўсё перабудаваў зноў. На сёньня няма таго 
месца ў ніводнам памяшканьні, у якіх жывем, каб ня было перароблена зноў.  
У апошняе лета я цалком увесь час аддаў на будову вэранды і жалеза-бетон-
нага басэйна ў саду, бо мы ўсю ваду напраўляем са стрэха для меліорацыі 
сада. Калі сюды, у гэты дом, 11 год таму часу пасяліліся, дык было толькі адно 
памяшканьне, а сёньня [ў] 4 разы больш места, але таксама цесна, бо няма 
пляну ўсяму для архіваў, толькі частка, і галоўныя творы ляжаць у пуні. У час 
паселеньня сюды ня было сада, а толькі скалы да каменьня вялікія між соснаў. 
Усё перароблена, апрацавалі рытваны, будавалі сад і арэндуем трохі зямлі ў 
другіх, каб мець самастойна ўраджай бульбы, кукурузы (сеем каля 2000 се-
мян розных культур у лютым, сакавіку і красавіку ў хаце на смала-паперавых 
гаршках, і калі будзе цепло дык перасаджываем). Сеем 30 разных культур па 
тое, што мы не жадаем і не хацім больш робіць дробных прац для прадажы52, 
а калі заняты творамі па душэ да вялікімі, дык трэба мець эканамічны грунт 
на ўвесь гэты час і калі доўга ня бывае выставак. У нас большасьць хатняга 
абсталяваньня зроблена самімі як эскперыментальныя мадэлі мэблі. 

Вось і ўсё як жывем.
Бывайце здаровы і прывітаньне ўсім культурнікам і мастакам Поль-

шчы і Беларусі. Ваш Алі Вало.       
Маленькія памяткі
Успомніў я, што ў 1946 году, у першыя тыдні прабываньня ў Швэцыі, у 

Стокгольмэ, на Sankt-Eriks Mӓssan53, у павільёне Польшчы я пазнакоміўся 
з прадстаўнікамі службы гэтага прамыслова-вытворчана павільёну пані 
Helena Heimouska, панам Jan Wysocki (рэдактар) і панам Tadeus Pacikowski. 
Яны бачылі мае творы і вельмі ўзрадавалісь і казалі, калі ласка, бывайце 
жэланным госьцем калі-небудзь у Польшчы. З таго часу прайшло 11 год, 
але я [не] забыў гэтага і магчыма, што зноў спаткаемся, але гэта яшчэ за 
бальшымі гарамі.

Потым успомніў я, што ў гэтым лісце пісаў прапанову аб соцыяльных 
заказах ад Вас для паддзержкі маей дзейнасці па падрыхтоўцы выстаўкі, 
але ўспомніў, што гэта перш за ўсё падходзіць рабіць толькі такі заказ, 
які я магу выканаць тутака, напрыклад, ілюстратыўная графічная праца 
мастацкай літаратуры вокладкі, ілюстрацыі выданьняў і ня выключана гэ-
так ілюстрацыя часопісу і газэты. Калі ласка, прапануйце гэтае сваім ка-
легам. 

51 Тут гаворка пра ХV Летнія Алімпійскія гульні, якія праходзілі з 19 ліпеня да 3 жніўня 
1952 г. у Фінляндыі ў Хельсінкі. 

52 Тут маецца на ўвазе продаж мастацкіх прац.
53 Sankt-Eriks Mӓssan — штогадовы міжнародны кірмаш прамысловых тавараў у Стак-

гольме, працуе з 1943 г., з 1976 г. называецца Стакгольмскі кірмаш.
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Наталля Гардзіенка

“КАРОТКІЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ” СА СПЕЦХРАНАЎ  
ЯК СВЕДЧАННІ З ЖЫЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ 

1920–1940-х гг.

Сярод спраў архіўнага фонду “буржуазнага нацыяналіста” Антона 
Адамовіча, перададзеных у 2005 г. у БДАМЛМ з Нацыянальнага архіва Рэс-
публікі Беларусь, ёсць адна, што з’явілася ў фондзе названага архіва паз-
ней за іншыя. У адрозненне ад шасці іншых, што былі вылучаны ў 1951 г.  
у Цэнтральным дзяржаўным архіве Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацы-
ялістычнага будаўніцтва БССР пры апрацоўцы дакументаў Генеральнага 
камісарыята Беларусі ў асобны персанальны фонд, справа № 7 з’явілася 
ў 1963 г. У справе фонду не было пазначана, адкуль яна паступіла ў архіў, 
але пра гэта можна здагадвацца, улічваючы пільную ўвагу савецкіх спец-
службаў да паваенных эмігрантаў. У гэтай справе захоўваецца падрабяз-
ная аўтабіяграфія дзеяча, а таксама дзве адносна невялікія біяграфічныя 
нататкі пра яго, складзеныя невядомымі аўтарамі. 

Адна мае назву “Антон Аляксандрович (! гэтак памылкова) Адамович”, 
другая “Краткая характеристика деятельности Антона Адамовича”. У гэ-
тых дакументаў відавочна два розныя аўтары, хоць абое нібыта беларусы, 
калі глядзець на мову. Пісалі для свайго вышэйшага начальства — руска-
моўнага, якому трэба было тлумачыць элементарнае (“Беларуская хат-
ка” — “Белорусский домик”), тлумачыць геаграфічныя і іншыя асаблівасці 
жыцця Беларусі 1920-х гг. Гэта наводзіць на думку, што запыт на адпавед-
ныя тэксты быў зроблены з Масквы і адрасаты іх знаходзіліся менавіта 
там. Было б безумоўна цікава высветліць, хто былі тыя аўтары, каб ведаць, 
наколькі пададзенаму імі можна ці нельга верыць, але на сёння мы можам 
выказаць толькі некаторыя меркаванні.

Спачатку звернемся да тэксту з назвай “Краткая характеристика дея-
тельности Антона Адамовича”. У ім ад пачатку даецца кароткая біяграфіч-
ная даведка пра Антона Адамовіча, якая займае адзін невялікі абзац, а 
асноўны змест складае апісанне яго працы ў часе нямецкай акупацыі. Па-
водле некаторых храналагічных маркераў можна вызначыць больш-менш 
дакладна час стварэння гэтага дакумента. Так, тут згадваецца публікацыя 
фатаграфіі Адамовіча ў рыжскім Рускім календары ў верасні 1943 г., але 
нічога няма пра паспешны выезд дзеяча ў Нямеччыну ўвосень 1943 г. На-
адварот, падаецца адрэса, дзе Адамовіч “жыве” ў Мінску. Выехаў ён па-
спешна і згадваў пра гэта ў сваёй аўтабіяграфіі, што захоўвалася раней у 
архіве БІНіМу: “У 1943 г., пасьля выдрукаваньня мною ў “Беларускае Газэце” 
тэксту “Беларускае Марсэльезы” паэты Ю. Сяргіевіча, словы якога, ськірава-
ныя супраць “прыблудаў” акупантаў, немцы прынялі на свой адрыс, я атры-
моўваю ад нямецкіх уладаў прапанову выехаць на працу ў Нямеччыну, бо мая 
праца ў Менску іх “не здавальняе”. Пакуль я думаў дзень над гэтаю прапано-
ваю, у маім стале знайшлася міна, толькі выпадкам выкрытая адным супра-
цоўнікам за 20 мінут да выбуху. Пасьля такіх выразных “папярэджваньняў” 
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давялося згадзіцца на прапанову выезду ў Нямеччыну”. Такім чынам, другая 
біяграфія Адамовіча можа быць датаваная восенню 1943 г. 

Калі звярнуцца да зместу “Краткай характеристики…”, то можна 
меркаваць, што яго аўтар быў у даволі блізкім атачэнні Адамовіча. Ён до-
бра абазнаны ў працы выдавецтва і рэдакцыі “Беларускай газеты”, у яе 
“нутранай кухні”: “Адамович, боясь какого либо подвоха и не желая быть 
изобличенным в симпатиях к белоруссам “восточникам” избегает всякого 
общения даже с работниками издательства особенно уроженцами Совет-
ской Белоруссии. Он отгородился от всех и вдохновляется тем, что под дик-
товку с помощью небеззвестного “варшавского белорусса” Яна Станкевича 
калечит и издевается над белорусским языком, “обогощая” его допотоп-
ными, нигде неслыханными терминами и словообразованиями. Трусливый 
и болезненно нервный, он как мальчуган деспот обращается с несколькими 
подчиненными ему работниками и ползает рабски на коленях перед своим 
господином — шефом Шретером, дабы угодить ему и не поставить себя  
в немилость. В последнее время он особо насторожен, это вызвано очевидно 
каким то предупреждением с Гестапо куда он вызывался (даже официально) 
вместе с Сенкевичем, Короленко и Савенко в январе 1943 года, а возможно и 
попыткой отравления его 28 февраля, в результате чего Короленко и еще 
один участник попойки три дня пролежали в постели о чем стало известно 
Адамовичу”. 

І далей: “Как-то осенью 1942 года, кто то заходил к Адамовичу на квар-
тиру и спрашивал его. Посетитель был незнакомый и это вызвало у А-ча 
подозрение, что кто-то из советской разведки или от партизан уточня-
ет его адрес. На другой день он буквально всех опрашивал не приходили ли  
к нему вчера когда его не было дома, и не присылали ли к нему своих знакомых. 
Проживает Адамович на Гарбарной улице, д. № 46. В доме который стоит 
одиноко на пожарище, две квартиры. Живет он с отцом и матерью. Вход в 
квартиру через сени, дверь их по левой стороне, а по правой из общих сеней 
дверь их соседей, мне неизвестных”.

Зыходзячы з прыведзеных апісанняў і меркавання пра аўтара, як ча-
лавека, які меў дачыненне да рэдакцыі “Беларускай газеты” і пры гэтым 
(паводле рыторыкі тэксту) належаў да падполля, можна высунуць гіпотэ-
зу, што напісаць згаданы тэкст мог Рыгор Мурашка. Падставаю для гэткае 
высновы можа быць таксама тое, што апошні сапраўды ў часе вайны пі-
саў падобныя данясенні пра жыццё ў акупаваным Мінску і пра асобных 
дзеячаў для партызанскага кіраўніцтва. Некаторыя з гэтых нататак былі 
выдрукаваныя Расціславам Платонавым. 

Іншы са згаданых біяграфічных тэкстаў, значна большы паводле аб’ё-
му і ўтрымлівае значна больш падрабязны аповед пра жыццё Антона  
Адамовіча. Аўтар тэксту меў відавочны пісьменніцкі талент:

“Антон Александрович54 Адамович
по домашнему просто Тоня, среди приятелей — Антось и за глаза — Ан-

тошка. Светлые прямые волосы, редкие, тщательно приглаженные водой, 
так что пробор остается в течение всего дня. Серые, несколько водянистые 

54 Закрэслена, напісана зверху асадкаю: Евстафьевич.
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глаза на треугольном лице, большой острый нос, тонкие губы, мелкие зубы  
в нижней челюсти, длинные пальцы с низкообрезанными ногтями. Ходит 
быстро, немного наклонившись вперед, походкой заводной куклы. Говорит  
в беседе не громко, но тенорок с хрипотцой становится резким и неприятным 
на трибуне, в аудитории особенно, когда он старается подчеркнуть мысль. 
Одевается просто и небрежно: косоворотка, брюки на выпуск, шинель или лег-
кое пальто. Чистоплотен и аккуратен до педантичности: одежда весьма чи-
ста, носится подолгу, книги без пометок, безукоризненной сохранности; почерк 
резкий, косой, с влиянием готического и греческого шрифтов одновременно.  
В еде умерен и невзыскателен; пьет редко, хотя при случае может выпить мно-
го не хмелея. Во время работы на столе: одно блюдечко с маленькими ломти-
ками соленого огурца — для себя и другое с несколькими каплями алкоголя —  
для мух: любит наблюдать, как они пьянеют и вытрезвляются”.

Аўтар тэкста быў вельмі добра знаёмы з сям’ёй Антона Адамовіча, 
ведаў падрабязнасці ўнутрысямейных дачыненняў: “Мать Адамовича до-
машняя хозяйка, полька. В доме часто слышался польский язык, особенно при 
обращении к бабушке. 

Сам Адамович родился вне брака, фамилия его отчима Ивашкевич. Это 
банковский служащий, сухой, желчный человек, мелочный, придирчивый. От-
носился к Адамовичу плохо, режим в доме был строгий, выход и возвращение 
регламентированы. Ивашкевич говорил только по-русски, бывавших у Ада-
мовича начинающих писателей (Глебко, Дорожный, Козловский) третиро-
вал и не скрывал перед ними антисоветских взглядов. К белорусскому языку  
и литературе относился презрительно, свысока. Отношения улучшились по-
сле того, как Адамович стал членом литературного об’единения “Узвышша”, 
начал печататься, приносить в дом деньги. Отчим начал в разговоре упо-
треблять белорусские слова, а затем и говорить по белорусски. Еще лучше 
стали отношения во время ссылки и затем после возвращения Адамовича  
в Минск”. За гэткія цікавыя дэталі жыцця сям’і Адамовіча і яго самога вар-
та сказаць дзякуй “біёграфу”, бо наўрад ці пра іх мы маглі б даведацца  
з нейкіх іншых крыніцаў. 

У згаданым біяграфічным тэксце багата згадваецца пра навучанне 
Адамовіча ў Белпедтэхнікуме і створаны там асяродак. 

“В техникуме выделялась группа националистов, студентов старших 
классов: Владимир Мурашко, Антон Мятельский, Дмитрий Дунько. К этой 
группе вскоре после поступления в техникум и примкнул Адамович. От пи-
сателей он держался в стороне, критические наклонности тогда еще не 
определились, а “деятельность” сводилась к борьбе указанной группы с ком-
сомольской организацией за печать, органы самоуправления и руководство 
кружками.

Эта группа своим вдохновителем имела Я. Лесика и будущее свое виде-
ла в возможности быть языковедами, общественными деятелями лесиков-
ского типа. Однако к началу 1925 г. Адамович после одобрительных отзы-
вов проф. Пиотуховича о его рефератах начинает работать над собой как 
над критиком и становится центром начинающих писателей своего курса 
(Глебко, Дорожный, Вишневская, Козловский, Жук, Дубицкий). Без его одобре-
ния не печаталось и не читалось публично ни одно произведение указанных 
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лиц, его квартира была местом сбора их. Там читались стихи, готовились  
разнородные доклады, обсуждались различные вопросы. Ближайшим прияте-
лем Адамовича в то время был Михаил Игнатовский.

Распространение влияния Адамовича не ограничивается указанной 
группой молодых писателей. Он заставляет прислушиваться к себе снача-
ла свой курс, а затем и вообще студенчество техникума. Это об’ясняется 
хорошей успеваемостью по всем дисциплинам, отличным знанием белорус-
ского языка, недюжинными способностями и памятью, общим развитием и 
начитанностью. Доклады и рефераты Адамовича всегда ставились в пример  
и хотя на курсе было много способных студентов, но ни один из них не был 
развит так всесторонне. С одной стороны — это объясняется тем, что не-
которые студенты сознательно сужали круг интересовавших их предметов, 
а с другой — в преуспевании Адамовича, как выяснилось позже, было некото-
рое передергивание. Он располагал библиотекой В. М. Игнатовского и своей. 
Это высвобождало у него большой резерв времени, затрачиваемый студен-
тами на библиотеку. Этот резерв он употреблял на подчитывание по про-
граммам курса вперед, что позволяло ему сидеть на лекциях с видом знатока 
и подсказывать преподавателям имена, года, термины. Репутацию всезнай-
ки Адамович тщательно оберегал и стремился всячески поддерживать”.

Аўтар праз увесь тэкст настойліва праводзіць характарыстыку Ада-
мовіча як нацыяналіста, скіраванага супраць Масквы, прыводзяцца яго-
ныя выказванні, доказы яго зацятасці. Згадваюцца і яго паплечнікі па 
“Узвышшы”: “К 1926–27 г. относится сближение Адамовича с Бабареко  
и Дубовко и вступление в литературное об’единение “Узвышшa”.

Рамки единой в то время литературной организации “Молодняк”  
не удовлетворяли националистов и для получения новой трибуны, печат-
ного органа были созданы “Узвышшa”, а затем “Полымя”. В “Узвышша” во-
шли: Дубовко, Пуща, Бабареко, Черный, Шашалевич, Бядуля (вне организации)  
и молодежь Трус, Глебко, Дорожный, Лужанин, Адамович (вне организаций).

Адамович не выходил из квартиры Бабареко — дома были напротив. 
Там он и познакомился с Дубовко, с которым сошелся на зимних канику-
лах 1926–1927 гг. в Москве. Дубовко познакомил Адамовича с Пецюкевичем,  
Х. Калиновским, Яковчиком и Березко. Из Москвы Адамович приезжает еще 
более нетерпимым и непримиримым националистом.

В разговорах, затрагивающих указанный выше круг вопросов, Адамович 
говорит о необходимости противопоставить “русскому засилью” — “нечто 
свое”, организацию, которая имела бы “своих людей” во всех учреждениях 
БССР. Целью этой организации должна была явиться “защита интересов 
Белоруссии, борьба за ее культуру, против всего русского”.

І далей: “Университетские годы заняты публикацией статей, рецензий, 
участием в редактировании журнала “Узвышшa”, влиянием на техникумов-
скую молодежь. Однако, Адамович не выступает ни на одном из диспутов, 
выяснявших политическую физиономию “Узвышша”, хотя на внутренних со-
браниях мечет гром и молнию. При русском расколе “Узвышша” примыкает 
к правому крылу (Дубовко, Бабарека, Пушча), стоявшему за правильность 
первоначальной позиции и установок, являвшихся насквозь националисти-
ческими”.
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З прыведзеных кавалкаў тэксту можна зрабіць выснову як пра шчыль-
ны асабісты кантакт аўтара з Антонам Адамовічам, гэтак і пра тое, што 
ён карыстаўся сведчаннямі іншых добра знаёмых з нашым героем асобаў. 
Апошняе пацвярджаецца наступным тэкстам біяграфіі, дзе ідзе спасылка 
на сведчанні К. Чорнага, Н. Чарнушэвіча, А. Кучара, П. Броўкі. “По словам 
Н. Чернушевича, Адамович в ссылке работал в школе, занимался немецким  
и историей. Здесь меняется его отношение к женщинам: он дважды женится 
и становится, как говорит Чернушевич, “бабником”. Ранее к женщинам он 
относился полупрезрительно, полуснисходительно. За шесть лет (1924–30) 
не замечено сколько-нибудь заметной встречи, если не считать дружбы  
и переписки со своей однокурсницей Пашученко. Пожалуй и это знакомство 
поддерживалось лишь для того, чтобы не служить мишенью острот по по-
воду монашеского образа жизни”.

“Кучеру Адамович показался неискренним, преследующим во встречах 
какую-то цель.

Черный и Бровко, часто встречающиеся с Адамовичем, отмечают ту 
же неискренность, но недоумевают, как он дошел до столь глубокого паде-
ния, как служба немцам при своем уме и способностях. 

“Сказать, что он служит из-за куска хлеба, — говорит Черный, — нель-
зя, так как очень здорово он берется за свое лакейское дело, но как умный 
человек, он не может не видеть ужаса и рабства, которые несут немцы бе-
лоруссам”.

Однако Кучер, Бровко, Черный выделяют Адамовича среди других при-
служников фюрера и относятся к нему с известной долей симпатии”.

Пра асабістае знаёмства з Адамовічам аўтар згадвае наўпрост у апош-
нім абзацы тэксту: “Личное впечатление от встреч с Адамовичем в 1940– 
41 г. Смирение Тартюфа, давно знакомое и обычное у него после неудач, 
острые, злые слова о своей судьбе, печаль о мертвецах (Бабареко, Ходыко) 
даже в коротких беседах показали, что перемен в Адамовиче нет. Если он 
до сих пор всегда пер на рожон, то теперь стал обходить. “Незалежность” 
Белоруссии была у него целью жизни, потерять эту цель — значит умереть. 
Он пошел на то, чтобы до поры до времени спрятать свои помыслы во вну-
тренний карман. Спрятал их и ждал. Не хотел писать, женился, преподавал 
скромно немецкий язык. При случае вылез, его вывела непримиримость, нена-
висть, традиция учителей, отцов по духу, уже целовавших сапоги кайзеру”.

Паводле тэксту гэтай біяграфіі значна больш складана вызначыць час 
яе напісання. Асабліва гэта выклікае пытанні ў сувязі з спасылкамі аўтара 
на сведчанні іншых асобаў. Так, Кузьма Чорны, напрыклад, у 1941–1944 гг. 
знаходзіўся ў эвакуацыі, пераважна ў Маскве. Ці гэта там яго апытвалі пра 
Адамовіча, ці тады ён выказваў сваё здзіўленне фактам супрацы Адамові-
ча з фашыстамі? Нічыпар Чарнушэвіч ад 1941 г. жыў у Цюмені. Ці да яго 
дацягнуліся там таксама? 

Г. В. Запартыка выказала меркаванне, што згаданыя біяграфіі напіса-
ныя ўжо пасля вайны, у 1947–1948 гг., бо менавіта тады той жа Чарнушэ-
віч вярнуўся ў Мінск. Але, як мы бачым, іншы біяграфічны тэкст напісаны 
хутчэй за ўсё ў 1943 г. А паколькі і той, і другі, відавочна, пісаліся для за-
цікаўленых асобаў у Маскве, то і час стварэння першага можа быць пры-
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кладна той самы. Аўтар мог не толькі карыстацца ўласнымі ўспамінамі  
і сведчаннямі пісьменнікаў, да якіх можна было наўпрост “дацягнуцца”, 
але і, магчыма, меў доступ да паказанняў па справе “Саюза вызвалення 
Беларусі”. Зыходзячы з прыведзеных у згаданай біяграфіі падрабязнасцяў, 
гэткую магчымасць зусім нельга адмаўляць.

Выказаць меркаванне пра канкрэтную кандыдатуру аўтара ў дадзеным 
выпадку складана. Пакінем гэтае пытанне для наступных даследчыкаў.

Магчыма, рэальныя аўтары згаданых тэкстаў ніколі не знойдуцца. 
Але мы ўсё ж мусім быць ім ўдзячныя, бо дзякуючы іх пільнай увазе нам 
засталіся ўнікальныя сведчанні пра чалавека, установы, арганізацыі, пра 
час даваенны і ваенны, сведчанні, з якімі даследчыку можна і трэба пра-
цаваць.

Віктар Жыбуль

КНІГА “УСПАМІНЫ ПРА ЗМІТРАКА БЯДУЛЮ” (1988): 
ДА ГІСТОРЫІ ПАДРЫХТОЎКІ ВЫДАННЯ

У 1988 г. у мінскім выдавецтве “Мастацкая літаратура” ўбачыла свет 
кніга “Успаміны пра Змітрака Бядулю” — аб’яднаны пад адной вокладкай 
збор мемуарных тэкстаў пра вядомага паэта, празаіка і публіцыста, актыў-
нага ўдзельніка літаратурнага згуртавання “Узвышша”. Усяго ў кнігу ўвай-
шлі 23 тэксты розных аўтараў: сваякоў, сяброў па пяры, сучаснікаў Змітра-
ка Бядулі. Укладальнікамі выступілі пісьменнікі Яфім Садоўскі і Кастусь 
Цвірка, а рэцэнзентам — кандыдат філалагічных навук Уладзімір Гніла-
мёдаў. На 174 старонках выдання перад намі сапраўды ажывае літаратур-
ны класік: з расповедаў тых, хто ведаў яго асабіста, мы дазнаемся, якім 
быў З. Бядуля ў жыцці, якім запомнілі яго родныя і знаёмыя, якія дробныя 
і буйныя гістарычныя падзеі давялося перажыць пісьменніку за адмера-
ныя яму 55 гадоў. 

Аднак не менш пакручастую “біяграфію” мае і сама кніга. 
Ужо адны каментары да яе падказваюць, што рыхтавалася выдан-

не даволі працяглы час. Там, у прыватнасці, зазначаецца, што 10 з прад-
стаўленых тэкстаў перадрукаваныя з ранейшых публікацый, а 13 напіса-
ныя адмыслова для кнігі і друкуюцца, адпаведна, упершыню [5, с. 171–173]. 
І нельга не звярнуць увагу на тое, што з аўтараў тых замоўленых для кнігі 
тэкстаў некалькіх чалавек ужо не было ў жывых: удава пісьменніка Марыя 
Бядуля-Плаўнік і кінасцэнарыст Мікалай Таўбэ адышлі ў іншы свет яшчэ  
ў 1984 г., Леанід Рахленка — у 1986-м.

У Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва, у фон-
дзе выдавецтва “Мастацкая літаратура” захаваўся няпоўны тэкст машына-
пісу зборніка [6]. На яго тытульным аркушы пазначана пачатковая назва: 
“Слова пра Змітрака Бядулю: Кніга ўспамінаў. Мінск: “Мастацкая літара-
тура”, 1983”. Алоўкам “Слова” закрэслена, напісана “Успаміны”, а год пе-
рапраўлены з 1983 на 1985 [6, арк. 1]. Укладальнікаў было пазначана трое: 



38

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

М. І. Бядуля-Плаўнік (яе прозвішча ўзялі ў чорную рамку), Я. І. Садоўскі,  
К. А. Цвірка [6, арк. 3]. Аднак у выдадзеным варыянце прозвішча ўдавы 
пісьменніка ўжо адсутнічае. 

Паводле першапачатковай задумы, зборнік мусіў адкрывацца вершам 
Якуба Коласа “Змітраку Бядулю” [6, арк. 3а], напісанага з нагоды 25-годдзя 
літаратурнай дзейнасці пісьменніка і ўпершыню апублікаванага ў часо-
пісе “Полымя рэвалюцыі” (1935, № 10). Аднак потым верш быў чамусьці 
зняты — мажліва, дзеля захавання “чысціні жанру”. 

Машынапіс утрымлівае нямала рэдактарскіх правак — найперш 
стылістычных. Асабліва гэта датычыць успамінаў сваякоў З. Бядулі, якія 
не з’яўляліся прафесійнымі літаратарамі. Некаторыя тэксты заўважна 
скарочаны, але не з цэнзурных, а, хутчэй, з эканамічных меркаванняў — 
напрыклад, там, дзе назіраўся адыход ад асноўнай тэмы або ўтрымліва-
лася інфармацыя, якая мала што дадае да агульнага корпуса ўспамінаў  
(у тым ліку калі аўтар сам сумняваецца ў тым, што піша). Скарачаліся так-
сама выяўленыя фактычныя супярэчнасці або звесткі, якія паўтараліся ва 
ўспамінах розных аўтараў.

Напрыклад, з успамінаў Яфіма Садоўскага “Радкі да біяграфіі” зняты 
аб’ёмны фрагмент, дзе распавядаецца пра будынак на рагу вуліц Карла 
Маркса і Ленінскай (цяпер Леніна). Там у 1920-х гг. месцілася рэдакцыя га-
зеты “Савецкая Беларусь”, у якой працаваў і З. Бядуля. Гэты фрагмент ціка-
вы з краязнаўчага пункту гледжання, бо звычайна ў літаратуры пра Мінск 
згадваюцца вядомыя жыхары гэтага дома — ад Фелікса Дзяржынскага да 
Петруся Броўкі, а факт знаходжання там рэдакцыі адной з цэнтральных 
газет БССР абмінаецца. Праўда, тэкст не пазбаўлены асобных фактычных 
недакладнасцяў. Яфім Садоўскі, у прыватнасці, пісаў: 

“Цікавы сам па сабе той будынак на рагу вуліц Карла Маркса і Ленін-
скай у нашым родным сталічным Мінску, дзе тады размяшчалася рэдакцыя 
“Савецкай Беларусі”, у якой так ахвотна і актыўна супрацоўнічаў Змітрок 
Бядуля, які з далёкіх часоў “Нашай Нівы” любіў і цаніў кіпучую, нялёгкую га-
зетную [працу].

Рэдакцыя размяшчалася на першым паверсе ў былым жылым доме мін-
скага губернатара Курлава. [Насамрэч гэты дом П. Курлову ніколі не на-
лежаў. Яго ўласнікам у дарэвалюцыйныя часы быў доктар Зыгмунт Свян-
ціцкі. — В. Ж.] Кожны пакой у гэтым барскім доме мог служыць залай для 
службовых пасяджэнняў. Высачэнная столь, велізарныя вокны [на] Ленінскую 
вуліцу, масіўныя, быццам крапасныя, сцены. Што ні кажы, а дом гэты быў па-
будаваны для царскіх гаспадароў горада дыхтоўна, бо такім ён захаваўся і да 
нашых дзён. У тых апартаментах, дзе была наша рэдакцыя і я шмат разоў 
сустракаўся з Бядулем, цяпер дзіцячы сад. [Яслі-сад № 182 размяшчаўся на 
першым паверсе будынка да 1990-х гг. — В. Ж.] І дзеці, і іх выхавацельніцы не 
ўяўляюць сабе, што тут у тыя гады была кузня савецкага друкаванага слова. 
У гэтай жа губернатарскай рэзідэнцыі ў самыя першыя гады Савецкай улады 
жылі рабочыя, вучоныя, кіраўнікі рэспублікі. У 1920 годзе тут месяц пражыў 
Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі, і пра гэта сведчыць сёння мемарыяльная до-
шка з лаканічным тэкстам, умацаваная на фасадзе будынка з вуліцы Карла 
Маркса.
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Бываў у гэтым будынку і Уладзімір Маякоўскі, калі прыязджаў на свае 
творчыя вечары ў Мінск. Тут жылі яго сябры Адамовічы. З жонкай Алеся [на-
самрэч Язэпа. — В. Ж.] Адамовіча Соф’яй Шамардзіной паэт У. У. Маякоўскі 
сябраваў.

Жыў у гэтым будынку акадэмік Акадэміі навук БССР, слаўны партызан  
у гады Вялікай Айчыннай вайны Мікалай Міхайлавіч Нікольскі. Доўгія гады 
тут жыў народны паэт БССР Пятрусь Броўка. 

Дык вось у якім будынку размяшчалася тады газета, дзе супрацоўнічалі  
і друкаваліся ўсе вядомыя беларускія літаратары” [6, арк. 28, 29].

Поўны рускамоўны варыянт успамінаў (“Два фрагмента”) захоўва-
ецца ў асабістым фондзе мемуарыста [3]. Гэтыя фрагменты ўвайшлі  
і ў неапублікаваную аповесць Я. Садоўскага пра З. Бядулю “Его клад” 
(1976–1977), машынапіс якой разам з водгукам М. І. Бядулі-Плаўнік за-
хоўваецца ў БДАМЛМ [4]. 

Даволі моцна скарочаны ўспаміны Міхася Ганчарыка. Асобныя з вы-
красленых фрагментаў таксама могуць выклікаць краязнаўчую цікаў-
насць — напрыклад, пра сталоўку ў “юбілейцы” (“Юбілейным доме”, або 
“Беларускім доме” — будынку былога царкоўна-археалагічнага музея;  
цяпер праспект Незалежнасці, 26). У гэтым своеасаблівым клубе ў 1919–
1920 гг., у часы польскай акупацыі, збіраліся беларускія літаратары і дзе-
ячы культуры. Міхасю Ганчарыку, які прыехаў у Мінск на пачатку сакавіка 
1920 г., запомнілася, што “З. Бядуля рэдка з’яўляўся ў “юбілейцы” [6, арк. 19]. 
Цяжка сказаць, ці быў у курсе мемуарыст, што вядомы пісьменнік з канца 
снежня 1919 г. да сярэдзіны сакавіка 1920 г. працаваў тут “літаратурным 
кіраўніком” у рэдакцыі часопіса “Беларускае жыцьцё”. 

Яшчэ з успамінаў М. Ганчарыка скарочаны фрагменты пра месца 
яўрэяў у беларускім асяродку; пра вершык з непрыстойным (і нават не 
працытаваным) радком, прысвечаны З. Бядулю; пра пісьменніка на занят-
ках Асавіяхіма; а таксама пра паездку ў Маркаўшчыну да нібыта “былой 
жонкі” З. Бядулі. На апошнім са згаданых фрагментаў, аднак, спынімся па-
драбязней:

“Зараз цяжка прыпамінаюцца падзеі даўно мінулых дваццатых гадоў. 
Памятаю толькі, што гэта было ў часы, калі я працаваў на кафедры пасля 
заканчэння інстытута. [М. Ганчарык закончыў Горацкі сельскагаспадар-
чы інстытут у 1924 г. — В. Ж.] Па нейкіх там абставінах мне трэба было 
з’ездзіць у Віцебск, у якім я да таго не быў ні разу. Будучы перад гэтай па-
ездкай у Мінску, я бачыўся з З. Бядулем. Даведаўшыся, што я еду ў Віцебск, ён 
запытаў мяне, ці буду я ў Маркаўшчыне? Я тады адказаў яму, што не ведаю, 
дзе гэта Маркаўшчына і калі патрэбна, дык я пабываю і там. “Ведаеце, ска-
заў ён мне, там працуе такая-то, ён назваў мне імя і прозвішча жанчыны,  
і я хацеў бы ведаць, як ёй там жывецца. Але толькі ні ў якім разе не трэба, каб 
яна ведала, што гэтым цікаўлюся я”. Я паабяцаў даведацца аб ёй. Ад другіх 
сваіх знаёмых у Мінску даведаўся, што Змітрок Бядуля нібыта не так даўно 
ажаніўся, але чамусьці яны разышліся і гэтая яго былая жонка зараз жыве  
і працуе ў Віцебску.

Маркаўшчына — гэта прамысловы прыгарад Віцебска, дзе размяшчаюц-
ца вядомыя трыкатажныя, ткацкія і іншыя фабрыкі, зараз і дывановыя, якімі 
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ганарыцца Віцебск. Будучы ў Віцебску, я пабываў і на Маркаўшчыне. Якраз  
к таму часу ад цэнтра горада да гэтай прамысловай ускраіны быў пушчаны 
трамвай, і пабываць там не склала для мяне вялікіх намаганняў. Патрэбную 
жанчыну я там знайшоў, гаварыў з ёй, даведаўся ад яе і другіх яе знаёмых 
пра яе жыццё, нічым не выказаўшы сваёй цікавасці да яе. Прыехаўшы потым  
у Мінск, я ў асцярожнай форме ўсё гэта перадаў З. Бядулю” [6, арк. 22–23].

Агульнавядома, што жонкай Змітрака Бядулі ў 1926–1941 гг. была Ма-
рыя Ісакаўна Плаўнік (дзявочае прозвішча Шыркес; 1900–1984). Аднак калі 
яны пабраліся шлюбам, пісьменніку было ўжо сорак гадоў. Таму выглядае 
абсалютна натуральным, што да гэтага З. Бядуля быў у блізкіх адносінах з 
іншай жанчынай, імя якой мы не ведаем і з якой яму давялося расстацца.

Ва ўспамінах Паўла Пруднікава (“Чараўнік слова”) закрэслена пры-
ватная гісторыя знаёмства яго і Алеся Пруднікава з творчасцю Змітрака 
Бядулі, першыя ўражанні ад апавядання “Пяць лыжак заціркі” і аповес-
ці “На зачарованых гонях”. Каб не згадваць у адмоўным кантэксце асобу 
пісьменніка Іларыя Барашкі (побач з прозвішчам крытыка-вульгарызата-
ра Лукаша Бэндэ), сказ “Навучылі розныя Бэнды ды Барашкі” выпраўлены 
на “Навучылі розныя докі…” [6, арк. 56]. 

З успамінаў Яўгена Рамановіча (“Эскізы да партрэта”) выкраслены 
ўсе згадкі і намёкі на сталінскія рэпрэсіі, што дае падставу казаць і пра 
наяўнасць палітычнай цэнзуры. Хоць кніга ўбачыла свет у гады перабу-
довы, аднак пачынала рыхтавацца яшчэ ў брэжнеўскія “застойныя” часы. 
Напрыклад, быў скарочаны наступны абзац: “Трыццатыя гады былі для бе-
ларускай літаратуры творча вельмі багатыя, але і складаныя. Сярод белага 
дня пачалі знікаць пісьменнікі, пра якіх пасля нельга было атрымаць ніякай 
інфармацыі” [6, арк. 61]. Рэдактарскі аловак выкрэсліў у тым ліку і выка-
званне Бядулі падчас выступу ў Доме пісьменніка ў прысутнасці новага 
партыйнага сакратара: “Мы гатовы прыслухацца да голасу нашага сумлен-
ня. Але непакоіць адно: сярод нас сёння няма Платона Галавача. Сядзіць Кузь-
ма Чорны, прызнаюся вам, што ўжо і я памыўся ў лазні і сабраў невялічкі 
клунак…” [6, арк. 62]. І ўсё ж у 1980-х цэнзура была ўжо значна слебейшай, 
чым у 1970-я. Для параўнання: у кнігу Я. Рамановіча “Знаёмыя сілуэты” 
(1974) фрагмент пра сход у Доме пісьменніка не ўвайшоў увогуле, нават 
у мінімальным выглядзе. А вось фінальная частка тэксту Я. Рамановіча ў 
кнізе 1988 года скарочана з іншай нагоды — недастатковай адпаведнасці 
рэальным фактам. Як зазначана на палях адным з рэдактараў: “Зашмат 
выдумкі, белетрыстыкі — “за Бядулю”. Мацвей Плаўнік пра смерць Б[ядулі] 
гаворыць інакш” [6, арк. 65].

Успаміны Язэпа Семяжона “Яны яго ведалі”, апублікаваныя з пазна-
кай “Напісана для кнігі” [5, с. 172], выклікаюць пэўныя пытанні. Напрыклад, 
адзін з суразмоўцаў аўтара, былы паляўнічы Хвядос Міхайлавіч Каўтун з 
вёскі Заямнае, названы “амаль васьмідзесяцігадовым дзедам-пенсіянерам”, 
г. зн., як можа падацца на першы погляд, нарадзіўся недзе на пачатку  
ХХ ст. — калі ўлічваць, што тэкст мог пісацца ў 1980-я гг. Аднак далей га-
ворыцца, што на момант адной з сустрэч з З. Бядулем у 1920-х Х. Каўтун 
быў ужо далёка не юнаком, меў сына-чацверакласніка [5, с. 59]. Атрым-
ліваецца, нарадзіўся вясковец не ў 1900-х, а яўна раней, а значыцца, раней 
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пісаўся і тэкст. Зазіраем у машынапіс — так і ёсць, у тэксце выкраслены па-
чатак сказа: “І зараз, калі Змітраку Бядулю споўнілася б 80 год...” [6, арк. 93].  
Г. зн. успаміны ствараліся яшчэ ў сярэдзіне 1960-х. Іх першапублікацыя 
(пад назвай “Такім яго ведалі”) адбылася ў часопісе “Беларусь”, 1966,  
№ 5. Тым не менш, у выданні 1988 г. тэкст памылкова пададзены як новы, 
не публікаваны раней.

Пра пачатковы варыянт кнігі даюць уяўленне і яшчэ некалькі даку-
ментаў. Тамсама, у фондзе выдавецтва “Мастацкая літаратура”, захава-
лася ўнутраная рэцэнзія Уладзіміра Гніламёдава на рукапіс зборніка [1], 
датаваная 25.05.1981. Рэцэнзент адзначыў важнасць і каштоўнасць выдан-
ня, асобна вылучыўшы ролю ўдавы пісьменніка ў справе ўкладання кнігі: 
“Патрэба ў такой кнізе наспела даўно. Яе чакаюць і літаратары, і шырокія 
колы чытачоў. Добра, што нарэшце, дзякуючы клопатам і намаганняў укла-
дальнікаў, перш за ўсё М. І. Бядулі-Плаўнік, справа з яе выданнем становіцца 
рэальнай” [1, арк. 1]. Нагадаем, што ў выдадзенай кнізе яе прозвішча сярод 
укладальнікаў адсутнічае, і гэта выглядае ў дачыненні да М. Бядулі-Плаўнік 
невытлумачальнай несправядлівасцю. 

Як прафесійны літаратуразнаўца і крытык, кандыдат філалагічных 
навук У. Гніламёдаў клапаціўся не толькі пра пазнавальныя якасці кнігі, 
але і пра яе навуковую вартасць. Ён раіў уключыць у выданне “кароткі 
ўступ, у якім неабходна лаканічна акрэсліць тое значнае месца, якое займае 
дзейнасць Бядулі і яго спадчына ў гісторыі беларускай літаратуры і культу-
ры, што гэта жывая з’ява нашых дзён. Ва ўступе неабходна ўказаць, ці першы 
гэта зборнік успамінаў пра Бядулю, ці ўжо былі нейкія публікацыі, як ён рых-
таваўся. Хто аўтары, у якіх адносінах з Бядулем яны знаходзіліся. Звесткі 
пра аўтараў не варта пераносіць у канец зборніка, іх трэба даць ва ўступе. 
Гэта павінна дадаткова зацікавіць чытача. У канцы кнігі пажадана мець ка-
роткі каментарый да некаторых мясцін, падзей, фактаў, якія патрабуюць 
тлумачэння для сённяшняга чытача” [1, арк. 1]. Пад кожным матэрыялам  
У. Гніламёдаў абавязкова (гэтае слова ў яго вылучана!) прасіў праставіць 
год напісання. І наконт самога зместу ўспамінаў настойліва  раіў: “Больш 
дат!” [1, арк. 2]. Патрабаванне дакладнасці выкладзенага ў мемуарах да-
тычыла не толькі часу, але і месца. Так, напрыклад, наконт успамінаў “Су-
стрэча” Уры Фінкеля рэцэнзент зазначыў: “Аўтар... піша: “Рэдакцыя знаход-
зілася на чацвёртым паверсе таго ж будынка, які займала палітупраўленне”.  
Які гэта ўсё ж такі будынак? Сказаць альбо апусціць поўнасцю” [1, арк. 3]. 
(Дадамо, што маецца на ўвазе ўсё той самы “Дом Свянціцкага”: у 1920-м  
годзе, пра які ідзе размова, адрас рэдакцыі “Савецкай Беларусі” пазна-
чаўся наступным чынам: “Менск, рог Губэрнатарскай і Падгорнай вул.,  
кв. 13”. Праз непрацяглы час вуліцы былі перайменаваныя, а рэдакцыя  
з чацвёртага паверха перасялілася на першы.) 

Аднак укладальнікі не ўлічылі ўсіх парадаў рэцэнзента, і кніга вый-
шла без уступу, а каментары абмежаваліся толькі звесткамі пра аўтараў  
і першапублікацыі мемуарных тэкстаў.

Рэцэнзія каштоўная тым, што ў ёй згадваюцца матэрыялы, якія  
ў фінальную версію выдання не ўвайшлі, — і, такім чынам, дае ўяўлен-
не пра пачатковы машынапісны варыянт кнігі. Так, напрыклад, акрамя 
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ўжо згаданага верша “Змітраку Бядулю” Якуба Коласа, там мусілі быць 
“змястоўны матэрыял лагойскага журналіста Б. Сасноўскага” і “ўспаміны 
Ц. Гартнага” (як заўважыў рэцэнзент, гэтыя і некаторыя іншыя тэксты 
былі змешчаны з парушэннем храналагічнага прынцыпу) [1, арк. 2], мему-
ары Міхася Клімковіча, а таксама “старонка Барыса Мікуліча” пад назвай 
“Высокі палёт”, якую рэцэнзент раіў апусціць, бо аўтар, пішучы гэта яшчэ 
ў 1930-х гг., “не ставіў задачы пісаць успаміны пра Бядулю”, а проста вінша-
ваў яго з юбілеем [1, арк. 4–5]. І наадварот, У. Гніламёдаў шкадаваў, што  
“не знайшоў добра напісаных успамінаў Я. Скрыгана “Ліст не будзе адасла-
ны”, і прасіў іх уключыць” [1, арк. 5]. Сапраўды, згаданы твор Я. Скрыгана  
ў кнігу ўрэшце ўвайшоў.

Шэраг заўваг датычыў стылістычных хібаў мемуарных тэкстаў: рэ-
цэнзент пералічыў лішнія або недакладна ўжытыя словы, утварэнне непа-
жаданага сэнсу, іншыя моўныя неахайнасці. 

Выснова У. Гніламёдава была наступная: “Успаміны пра Бядулю трэба 
выдаваць. Гэта — ясна. Але трэба яшчэ больш “раскачаць” аўтараў (па маг-
чымасці), “выціснуць” з іх дадатковыя матэрыялы — дэталі, падрабязнасці, 
хаця б фрагменты такіх звестак.

Усё гэта і цікава, і вельмі важна” [1, арк. 6].
У фондзе аднаго з укладальнікаў кнігі, пісьменніка і журналіста Яфіма 

Садоўскага, захаваліся дакументы, сабраныя пры падрыхтоўцы выдання: 
фрагменты перапіскі, асобныя бібліяграфічныя і біяграфічныя занатоўкі [2].   

Матэрыялы архіўнай справы сведчаць, што рассылка з прапано-
вамі напісаць успаміны пра З. Бядулю вялася яшчэ ў 1979 г. ад імя Саюза 
пісьменнікаў (з подпісам старшыні Івана Шамякіна) і асабіста Марыі Бя-
дулі-Плаўнік, якая ў адказ атрымлівала лісты ад дзеячаў культуры, знаё-
мых у свой час з З. Бядулем. Адзін з аўтараў успамінаў, вядомы скульптар 
Заір Азгур, раіў узяць адпаведныя тэксты з яго кніг “О том, что помнится” 
(і перакласці з рускай мовы) і “Незабыўнае” (1962) [2, арк. 3]. Пісьменнік 
Павел Пруднікаў адразу даслаў напісаныя адмыслова для кнігі ўспаміны, 
зазначыўшы пры гэтым, што фотаздымкаў і пісем З. Бядулі ў яго не захава-
лася [2, арк. 5]. Сцэнарыст і кінарэжысёр Пётр Шамшур прызнаваўся: “Я его 
хорошо помню, и не только по работе над фильмом “Соловей”, — встречался 
с ним в [19]20–[19]30 гг. в Минске как с интересным человеком и писате-
лем. Воспоминания о нем я напишу, только надо обдумать, повстречаться 
с друзьями, чтобы многое восстановить — память у меня требует “под-
крепления” со стороны” [2, арк. 1]. Замест уласных успамінаў П. Шамшур 
даслаў адрас і артыкул, апублікаваны ў “Чырвонай змене”, свайго сябра —  
кінасцэнарыста Мікалая Таўбэ. Зазначым, што ў выніку ў кнігу ўвайшлі 
менавіта ўспаміны апошняга, а П. Шамшур сваіх, відаць, так і не напісаў.

Перапіска вялася таксама з Дзяржаўным архівам-музеем літаратуры 
і мастацтва. Захаваліся рукапіс і машынапіс ліста ад 19.12.1979, адрасава-
нага дырэктару ЦДАМЛМ (цяпер БДАМЛМ) Клары Сцяпанаўне Жоравай. 
Ліст падпісаны адказным сакратаром Саюза пісьменнікаў БССР Леанідам 
Гаўрылкіным, аднак, мяркуючы па рукапісным чарнавіку, пісаў яго Яфім 
Садоўскі. Паколькі тэкст непасрэдна датычыць нашай архіўнай установы  
і яе фондаў, працытуем яго цалкам:
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“Многоуважаемая Клара Степановна!
Союз писателей БССР готовит для издательства “Мастацкая літарату-

ра” книгу воспоминаний о Змитроке Бядуле, классике белорусской художествен-
ной литературы. Составителями сборника определены: Мария Плавник-Бя-
дуля, жена писателя, поэт, кандидат филологических наук Кастусь Цвирка 
(ответственный за книгу) и писатель Е. Садовский. Большая часть материалов 
уже собраны. Есть статьи: Марии Плавник, Софии Плавник, Матвея Плавника, 
Владиславы Луцевич, Виталия Вольского, Павла Ковалева, Алеся Кучара, Михася 
Климковича [тэксты двух апошніх у кнігу не ўвайшлі. — В. Ж.] и многих других, 
всего более 20 выступлений людей, знавших писателя.

С помощью сотрудника архива-музея В. С. Камыша установлено, что в 
Вашем архиве есть следующие материалы, необходимые для сборника: беседа 
Валентина Тавлая с Владиславой Луцевич о Бядуле, статья Эдуарда Самуй-
ленка, записи Климковича о жизни и творчестве З. Бядули, письма Змитрока 
Бядули к В. Сосенскому, к художнику А. Тычине, к переводчику П. Кобзаревско-
му, фото З. Бядули, заснятое Соловейчиком, коллективное фото, сделанное 
в Киеве. Мы не называем фондов, дел, описей, ибо они известны В. Камышу. 
Мы просим предоставить нам фотокопии этих материалов и прислать на 
адрес Е. Садовского: Минск, 220114, Ленинский проспект, 133, квартира 193. 
В книге будет указано об участии архива в составительской работе. 

Заранее благодарим за внимание к нашей просьбе.
Ответственный секретарь правления СП БССР
Л. Гаврилкин” [2, арк. 6].
У адказ на імя Л. Гаўрылкіна прыйшоў ліст з ЦДАМЛМ з прыкладзе-

нымі копіямі дакументаў: гэта верш “Змітраку Бядулю” (да 25-годдзя яго 
творчай дзейнасці) Якуба Коласа і артыкулы “Першае знаёмства” Цішкі 
Гартнага і “Новы высокі палёт” Барыса Мікуліча, апублікаваныя ў газеце 
“Літаратура і мастацтва” 23 кастрычніка 1935 г. [2, арк. 12]. Ксеракопіі ін-
шых матэрыялаў укладальнікі атрымалі ад Дзяржаўнай бібліятэкі БССР 
імя У. І. Леніна (ліст ад бібліятэкара аддзела беларускай літаратуры Люд-
мілы Стружэцкай) [2, арк. 13].

Працуючы над укладаннем кнігі, Я. Садоўскі і К. Цвірка на асобныя 
аркушы паперы і картатэчныя карткі выпісвалі адрасы і гады нараджэн-
ня сваякоў З. Бядулі [2, арк. 14–17]. (Тут варта зазначыць, што прозвішча 
сястры пісьменніка Соф’і пададзена ў кнізе з памылкай — Лерман замест 
Лорман.) Захаваўся і аркуш са спісам людзей, якія былі знаёмыя з пісьмен-
нікам і, патэнцыйна, маглі б напісаць пра яго ўспаміны [2, арк. 18]. Гэты 
спіс налічвае 62 асобы, сярод іх — літаратары, культурныя дзеячы, наву-
коўцы. Насупраць некаторых прозвішчаў — пазнакі алоўкам:  “Абяцаў…”, 
“Не гаварыў…”, “Пагав[арыў]”, “Адмовіўся”, “Не хоча аддаваць”, а часам  
і проста пытальнікі (“?”). Для даследчыкаў біяграфіі З. Бядулі спіс змяшчае 
пэўныя падказкі: напрыклад, у чыіх публікацыях або асабістых фондах 
могуць утрымлівацца дадатковыя звесткі да біяграфіі пісьменніка.

Увогуле, архіўныя дакументы, звязаныя з падрыхтоўкай кнігі “Успамі-
ны пра Змітрака Бядулю”, паглыбляюць нас у гісторыю падрыхтоўкі зга-
данага выдання, шырэй адкрываюць “партрэт” эпохі, у якую жыў твор-
ца. У будучыні гэтыя матэрыялы могуць быць улічаныя пры дапоўненым 
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перавыданні кнігі або пры ўкладанні іншых дакументальных зборнікаў,  
а таксама пры напісанні навуковых даследаванняў і папулярных артыку-
лаў, прысвечаных жыццю і творчасці Змітрака Бядулі. 
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Жанна Шаладонава

ЧЫГУНАЧНЫЯ ТОПАСЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ  
20–30-х гг. ХХ ст.

У беларускай паэзіі 20–30-х гг. ХХ ст. актыўна асвойваліся, развівалі-
ся новыя тэмы і вобразы, якія арганічна дапаўнялі малюнак імклівых 
рэвалюцыйных і індустрыяльных пераўтварэнняў у жыцці грамадства, 
трансліравалі светапоглядную змястоўнасць эпохі перамен, адпавядаю-
чы яе дынаміцы, напружанаму тонусу, прыўзнятаму настрою. Прыкметнае 
месца ў гэтай разнастайнай мастацка-вобразнай палітры займаюць чыгу-
начныя топасы: чыгункі, цягніка, вакзала, вагона, перона, — увасобленыя 
ў творах Я. Коласа, У. Дубоўкі, М. Танка, П. Труса, Я. Пушчы, П. Шукайлы  
і інш. Праз адчуванне і скіраванасць чыгуначнага руху адбывалася 
прыпадабненне сацыяльна-гістарычнага развіцця тэхнічнаму, больш 
выразна і ўпэўнена акрэсліваліся вектары чалавечага жыцця, культуры 
і гісторыі. 

Вобраз чыгункі ўвайшоў у літаратуру розных краін у ХІХ ст., амаль ад-
начасова са з’яўленнем гэтага камунікацыйна-тэхнічнага вынаходніцтва. 
Яго літаратурна-мастацкая інтэрпрэтацыя з самага пачатку была неадна-
значнай, звязвалася з адчуваннем пагрозы, абумоўленым натуральнай на-
сцярожанасцю і кансерватызмам стаўлення чалавека да цывілізацыйных 
новаўвядзенняў, асабліва фактаў паскарэння жыцця, змены яго звыклых 
рытмаў. Акрамя таго, чыгунка выступала як сімвал прыгнёту, пакут, цяж-
кай працы, нават смерці, звязанай з яе будаўніцтвам (М. Някрасаў, “Чы-
гунка”). З дапамогай вобразаў фабрык, заводаў, чыгункі, што азнамена-
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валі прыход капіталістычнай цывілізацыі, і беларускія паэты завастралі 
сацыяльную праблематыку, звярталі ўвагу на знявечанасць чалавека-пра-
цаўніка ў індустрыяльным грамадстве (М. Багдановіч, “Мяжы”).

У паэме Я. Коласа “Новая зямля” (1911–1923) пошукі галоўнымі ге-
роямі сваёй зямлі, свайго дому адлюстроўваюць ключавыя тэндэнцыі 
і светапоглядныя ўстаноўкі пераходнай эпохі пачатку ХХ ст. Сацыяль-
на-побытавая неўладкаванасць і адсюль духоўная няўтульнасць жыцця 
герояў твора ўпісваюцца ў агульную парадыгму качэўніцтва, пазбаўле-
насці адчування грунту, дому, характэрную для гэтага перыяду. Гэтыя 
неўладкаванасць, трывога і ўнутраны неспакой, хісткасць жыццёвага ста-
новішча герояў абумоўліваюць прысутнасць у іх жыццёвым лёсе чыгункі  
і вакзала:

Ўсё там кіпіць, бы ў час разрухі,
Снуюць служачыя, як мухі,
Гудуць, шумяць, бы ў вуллі пчолы,
І ходзяць шумна, балаголы… [1, с. 240]

Сімвалічна-ідэйную ролю вобраз чыгункі адыгрывае і ў мастацкай 
задуме паэмы “Новая зямля” Я. Коласа, якая і пачынаецца з вершаванага 
апавядання “Як дзядзька ездзіў у Вільню і што ён там бачыў”. На аснове 
апавядання пазней былі створаны паэмныя раздзелы “Па дарозе ў Віль-
ню”, “Дзядзька ў Вільні”, “На Замкавай гары”, у якіх распавядаецца пра па-
ездку Антося на цягніку ў Вільню падаць прашэнне ў зямельны банк. У шэ-
рагу шматлікіх “дарог жыцця”, якія давялося спазнаць героям паэмы і якія 
арганізуюць яе ідэйна-кампазіцыйную структуру, паездка Антося ўяўляла 
яшчэ адну па-свойму знакавую дарогу, з ёй звязваліся спадзяванні на ста-
ноўчае вырашэнне пытання аб набыцці зямлі. 

Аўтарскі аповед пабудаваны такім чынам, што дэклараваны ў творы 
прыватны інтарэс асобнай сям’і, думкі, разлікі, мары герояў пра набыц-
цё зямлі пэўным чынам карэлююць з больш шырокімі надзённымі пы-
таннямі і праблемамі нацыянальна-культурнага, сацыяльна-гістарычнага 
зместу, у тым ліку са спадзяваннямі і ўстаноўкамі, з якімі сялянства далу-
чалася да рэвалюцыйных падзей 1905 і 1917 гг.:

Няўжо то праўда, не вяроза?
Няўжо канец табе, пагроза,
І вечны ціск пад панскім ботам,
І страх знайсці канец пад плотам?
Няўжо то праўда, а не сненне
І мара йдзе ў ажыццяўленне?
Цяпер няма назад адходу!
Скідай з дарогі перашкоду,
Ні перад чым не запыняйся
І з гэтай спадчынай сквітайся, 
Што асталося ад бацькоў –
Зямелькі некалькі шматкоў… [1, с. 237]
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Падарожжа Антося на цягніку ў пэўнай меры ўяўляе з сябе вобразную 
алегорыю пераадолення народам гістарычных рубяжоў, пераходу з аграр-
на-патрыярхальнага грамадства ў новы індустрыяльны соцыум. Адчуванні 
і назіранні героя цесна звязаны з вызначальным аўтарскім роздумам пра 
будучы складаны лёс сялянства ў новы гістарычны перыяд пераўтварэнняў. 

Семантычнае напаўненне вобразаў цягніка і чыгункі ў мастацкай 
свядомасці фарміравалася ў тым ліку і пад уплывам вядомай метафары 
К. Маркса: “рэвалюцыі — лакаматывы гісторыі”. У паэтычным уяўленні 
П. Шукайлы “Камуна едзе мяцежным паравозам”. Цягнікі і паравозы, шпа-
лы і семафоры, сталёвыя колы ў паэзіі П. Шукайлы абазначаны як асноў-
ныя маркёры пострэвалюцыйнай рэчаіснасці і адпавядаюць “стылю эпо-
хі”, ідэйным устаноўкам і лозунгам новага грамадства. У паэме “Акорды 
дзён” (1930) аўтарская дэкларацыя новай рэвалюцыйнай эстэтыкі адбы-
ваецца з прыцягненнем менавіта чыгуначных топасаў:

Гэй, вышэй
          сэмафор жыцця!
Хай лятуць
           цягнікі нашых дзён…
Трэба ўмець 
            і шпалы кахаць,
І цалаваць
           сэмафор… [7, с. 79]

Мастакі слова імкнуліся адаптаваць новую запатрабаваную праяву 
тэхнічнага прагрэсу ў айчынным сацыяльна-культурным і прыродна- 
ландшафтным кантэксце, надзяліць яе прыкметамі звыклай паўся-
дзённасці праз зрокавыя, гукавыя, пахавыя асацыяцыі, што зрабіла б яе 
больш блізкай, зразумелай, даступнай. Я. Пушча наступным чынам зана-
таваў уражанні ад паездкі на цягніку:

Глыбока ўздыхае зямля,
І коціцца рэйкамі звон.
Я чую пах моцны вугля…
Імчыся, чыгунны мой конь [5, с.140].

У паэме У. Дубоўкі “Штурмуйце будучыні аванпосты” (1929) дзеянне 
разгортваецца ў цягніку, што “ідзе ад Оршы да Унечы”. “І дым, і агонь, і 
туман”, грукат колаў і лязганне рэсор напаўняюць дынамічны малюнак 
твора агрэсіўнымі праявамі і гукамі “жалезнага веку”, што знамянуюць 
напорыстае набліжэнне новай, тэхнакратычнай цывілізацыі. В. Жыбуль 
звярнуў увагу на алегарычны сэнс вобраза цягніка ў творы, які, згодна з 
вызначэннямі даследчыкаў паэмы, сімвалізуе “гісторыю” (А. Бабарэка), 
“імклівы нацыянальны прагрэс” (А. Адамовіч) [4, с. 29]. Цягнік бачыцца 
У. Дубоўкам як унікальны сродак хуткаснага перамяшчэння, умовы і мес-
ца глыбакадумнага роздуму “пра лёсы краіны і долю”, спасціжэння не толь-
кі прасторы, але і часу, далучэння да маштабнага руху сусветнай гісторыі:
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Імкнецца наперад цягнік,
у ноч і туманы ўбраны.
Наступныя й даўнія дні
разгортваюцца як з экрана.
У шэрагу розных падзей,
прыгожых і непрыгожых
на гэтым экране ідзе
сусвет у сваё падарожжа [3, с. 309].

У размове Кандуктара, прамоўцы перамен, з Пасажырам, кансерва-
тыўным і недаверлівым селянінам, агучваюцца розныя погляды на пра-
блему калектывізацыі, рознае стаўленне да аграрнай палітыкі партыі. 
Вобразна-метафарычная напоўненасць вобразаў цягніка і чыгункі ў тво-
ры сугучная тагачасным тэндэнцыям выяўлення дынамікі сацыялістыч-
нага будаўніцтва ў рускай літаратуры, што знайшлі адлюстраванне ў рэ-
валюцыйнай песні “Наш паровоз, вперёд лети!” (1922), рамане В. Катаева 
“Время, вперёд!” (1932) і інш.

Рух цягніка ў паэме У. Дубоўкі таксама выступае эмблематычным ува-
сабленнем новага грамадства, перадае экспансію рэвалюцыйных змен, якія 
аўтару бачацца прагрэсіўнымі, адпаведнымі запатрабаванням і настроям 
часу: “Шумеце, грымеце няспынна ў шляхах, рэвалюцыі колы!” [3, с. 350]. Цягнік 
у мініяцюры перадае асновы справядлівага соцыуму, у якім зняты класавыя 
адрозненні: “Суседзяць пад дахам адным сярмяга, жакетка і футра” [3, с. 309].

Зусім іншыя правілы карыстання чыгункай былі адлюстраваны ў вершы 
“На чыгунцы” (1910) рускага паэта А. Блока. Аўтар адным штрыхом трапна 
зафіксаваў сацыяльнае расслаенне грамадства, у якім пасажыры ездзяць  
у вагонах рознай катэгорыі: “Молчали желтые и синие; / В зеленых плакали и 
пели”. З іроніяй апісваў і Я. Колас паездку Антося на цягніку разам з іншымі 
“зайцамі” ў чорнай ад сажы, пылу і бруду “топцы”. Паэт звярнуў увагу на той 
сумны факт, што стваральнікі цывілізацыйных даброт, людзі працы маглі 
дазволіць сабе карыстацца імі толькі ў скажона-прыніжанай форме: “Ядуць 
хлябок яны з мякінай, / Зайцамі ездзяць на машыне” [1, с. 246]. 

Імклівы рух па зададзеных рэйках у прадвызначаным і нязменным 
кірунку выклікаў трывожныя асацыяцыі, прадчуванні набліжэння такіх 
самых імклівых і некантраляваных перамен з магчымымі катастрафіч-
нымі вынікамі. Я. Колас прытрымліваецца рускай фальклорнай і літара-
турнай традыцыі выяўлення цягніка як змея (дракона), які нясе пагрозу, 
сумяціцу, хаос:

У гэты момант лютым змеем 
Ляціць кур’ерскі. Задрыжалі
Ўсе шыбы ў вокнах на вакзале.
І ўвесь народ ураз мятнуўся [1, с. 240–241].

У апісанні руху цягніка беларускі паэт ужывае негатыўныя характа-
рыстыкі, нарошчвае сувязі бяздушнай, механічнай “машыны” з істотамі 
хтанічнага свету:
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Званок другі і зараз трэці,
І дрыгнуў поезд, быццам чэрці
Яго сярдзіта скаланулі,
Дождж цэлы іскр сыпанулі
І страшным рогатам заржалі
Ды з дымам далей паімчалі [1, с. 241].

Мастакі слова адчувалі дысананс паміж прыроднымі формамі жыцця 
і новымі з’явамі тэхнагеннай цывілізацыі, якія парушалі заведзены пара-
дак, гарманічную ўсталяванасць, размеранасць натуральнага ходу рэчаў. 
Шум, гул, грукат і адчуванні хаосу прадвызначаюць спектр уражанняў і ад-
чуванняў Антося на віленскім вакзале, што павялічвае яго негатыўныя ка-
натацыі: “Як выйшаў дзядзька наш з вакзала, / Яму аж моташна нейк стала: /  
Такое пекла — шум страшэнны” [1, с. 248]. Расійскі даследчык С. Жыслін 
звярнуў увагу на спецыфічнасць абставінаў на перапоўненым вакзале  
і іх негатыўнае ўздзеянне на пачуцці: “незлічоны натоўп, тлум і таўкатня, 
абрыўкі размоў, воклікі, заклапочаныя твары, крыкі, званкі і гудкі, атмас-
фера прыспешвання, трывогі, узвінчвання — усё гэта адрознівае абставіны 
перапоўненага вакзала (часткова захаваныя і ў цягніку) ад любых іншых 
абставін у горадзе і вёсцы” [Цыт. паводле: 2, с. 16]. 

Як экспансію чужароднай стыхіі, абазначанай як “песня і мова чужая”, 
у некрануты цывілізацыяй прыродна-патрыярхальны сялянскі свет, які 
можа ўразіць хіба беднасцю зямлі, хараством палёў і лазовымі лапцямі, 
расцэньвае М. Танк прыбыццё цягніка у вершы “На пероне” (1938):

Гудкі і калёс перазвон, –
памалу цягнік
пад’язджае.
Абмыла вячэрні перон
і песня і мова чужая [6, с. 148].

Менавіта з сялянскай Атлантыдай звязвае паэт эмблематычныя топа-
сы-маркёры нацыянальнай рэчаіснасці — лён, жыта, сасна і бяроза. Яны 
сімвалізуюць прыродныя першаасновы, натуральнасць жыцця, дораць 
аўтару адчуванне маладосці, рэсурсы якой, аднак, знікаюць пад націскам 
законаў і інтарэсаў прагматычнага індустрыяльнага грамадства, уваса-
бленнем якіх выступае ў вершы цягнік:

На захад ідуць цягнікі — 
лён,
жыта,
сасна і бяроза...
Гляджу і гляджу з-пад рукі,
як моладасць нашу вывозяць [6, с. 148].

У вершы “Павязлі цягнікі” (1937) М. Танк расцэньвае машыну як сво-
еасаблівы буфер абмену паміж горадам і вёскай. З вёскі ў горад цягнікі 
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дастаўляюць спакойную запаволенасць рытмаў, прыроднасць колераў, 
смакаў натуральнага жыцця: “сонца антонавак”, “стагі памідораў”. Горад, 
наадварот, насычае сваёй агрэсіяй і супярэчнасцямі, таму назад цягнікі 
вяртаюць сумяціцу, трывогу і хаос:

 
I ляцелі на вёскі
з новай весткай няспынна
ашалелыя,
з грывай агню
цягнікі [6, с. 139].

Аднак сам прынцып хуткасці, імклівая экспрэсія руху, падчас якога 
асвойваецца, спасцігаецца “разгон і шыр” прасторы, прыўносяць адчуван-
не дынамічнага духоўнага развіцця, далучанасці да вялікага і насычанага 
жыцця радзімы, яркіх уражанняў падчас імгненнай змены яе каларытных 
сацыяльна-гістарычных і прыродна-культурных малюнкаў. Так адлюстра-
ваны “пазнавальны складнік” паездкі Антося на цягніку ў паэме “Новая 
зямля”:

Прад ім раўніна рассцілалась
Палёў, засеяных хлябамі;
Загоны стройнымі радамі
Антосю вочы весялілі
І на працягу цэлай мілі
Узад пачціва адхадзілі
І расступалісь прад машынай [1, с. 245].

Якуб Колас параўноўвае рух “машыны” з палётам “вольнай арліцы”, 
успрымае яе як жывую, паступова выводзіць з дэманічнай прасторы  
ў вышыню паветра, вертыкаль. Гэты лёгкі і хуткі палёт сімвалізуе прагрэс, 
парыў, удасканаленне жыцця сучаснымі спосабамі перамяшчэння, уваса-
бляе смелы рух, сілу, творчую энергію перадавой чалавечай думкі:

…як вольная арліца
Ляціць стралою, грозна дыша
І сівым дымам цяжка пыша [1, с. 345].

У. Дубоўка ў вершы “Цягнік спяшаўся” (1926) скарыстоўвае топасы 
цягніка і чыгункі ва ўвасабленні лірычнай тэмы. Нягледзячы на хутка-
плыннасць жыцця, яго хуткасныя рытмы, кліпавасць і “вокамгненную” 
зменлівасць уражанняў, яно па-ранейшаму напоўнена хараством і гар-
моніяй, у ім магчымыя рамантычныя сустрэчы. 

І хараство істоту агарнула,
каліна белая… нявеста маладая…
Праз вокамгненне з гоманам і гулам
далечыня ад воч яе схавала…
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І скардзіцца няма каму, і дзе там:
цягнік імкнуўся ў небасхіл, у далі.
Каліна водарыла белым цветам,
каліну звалі тую: Наля… Наля… [3, с. 140]

Такім чынам, прасторавыя вобразы чыгункі, цягніка, вакзала ў беларускай 
паэзіі 1920–1930-х гадоў амбівалентныя і адпавядаюць аўтарскаму бачанню 
гэтых тэхнічных вынаходніцтваў ў комплексе іх як традыцыйна негатыўных 
характарыстык, так і абноўленай станоўчай цывілізацыйнай значнасці. Эва-
люцыя вобразаў была непазбежнай і рэалізоўвалася ў рэчышчы ключавых 
тэндэнцый літаратурнага асваення пострэвалюцыйнай, індустрыяльнай рэ-
чаіснасці, адпаведных светапоглядным устаноўкам эпохі перамен і семан-
тычнай знакавасці дарожных топасаў увогуле. Чыгуначныя топасы ў паэтыч-
най інтэрпрэтацыі беларускіх аўтараў захоўваюць і развіваюць свае сутнасныя 
семантычныя аспекты як скіраванасці і сэнсу жыцця, яго паскарэння, імкнен-
ня хутчэй уліцца ў яго абноўленыя плыні дзеля пашырэння ўнутрана-духоў-
ных даляглядаў, выяўлення лірычнага свету і самаідэнтыфікацыі чалавека, 
дынамічнага панарамнага спасціжэння нацыянальнай прасторы. 
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Валерый Назараў 

К. ЧОРНЫ, К. КРАПІВА, М. ЛУЖАНІН. 
БЫЛЫЯ ЛІТАРАТАРЫ “УЗВЫШША” Ў ЖЫЦЦІ Я. БРЫЛЯ

(на матэрыяле эпісталярыя пісьменніка)

Янка Брыль пражыў у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублі-
цы фактычна паўстагоддзя, за гэты час пісьменнік прайшоў значны шлях 
духоўных і творчых пошукаў. Зусім не выпадкова, што ў самым пачат-
ку яго, стараючыся прыстасавацца да савецкага ладу мыслення і пэўных 
асаблівасцей пісьменніцкай працы, будучы класік блізка сышоўся акурат 
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з былымі прадстаўнікамі “Узвышша”, якім давялося падстройвацца пад 
звілістую партыйную лінію значна раней.

Пераехаўшы са старэйшым братам Міхаілам у Мінск у кастрычніку  
1944 г., Янка Брыль паспеў асабіста пазнаёміцца з Кузьмой Чорным, 
прыхільнасць да якога захаваў пасля на ўсё жыццё. Вось што паведаміў пісь-
меннік сябру Уладзіміру Калесніку пра сустрэчу ў лісце ад 3 снежня 1980 года: 
“Чорны, у якога мы з Мішай былі дома нешта за тыдзень да смерці Мікалая Кар-
лавіча, узяў у мяне ўсе мае рукапісы для прачытання, а жонка яго вярнула мне 
тыя рукапісы ў снежні 1944 года. Дачка Чорнага, Рагнеда (Ірына), казала мне  
ў 1954 годзе, калі мы ездзілі ў Цімкавічы, а Вітка і напісаў у сваім артыкуле “За-
паветная лабараторыя” (2-гі том яго двухтомніка, стар. 304), што Чорны чы-
таў мой рукапіс і сказаў пра яго добрыя словы” [11, арк. 17 адв. — 18].

У гэтых радках шмат падтэксту, які гаворыць і пра ўзаемную сімпатыю 
пісьменнікаў, іх падабенства ў імкненні захоўваць айчынную культуру ў са-
мых неспрыяльных умовах, і пра асаблівасці духоўнай і творчай арыентацыі. 
Так, у цяжкім стане К. Чорны ўсё ж узяў і спрабаваў чытаць рукапісы, а Я. Брыль 
аддаваў даніну яго памяці і праз дзесяць гадоў пасля яго смерці, яшчэ не веда-
ючы пра станоўчую ацэнку ўласнай творчасці. Відавочна, старэйшы пісьмен-
нік заставаўся для яго вялікім духоўным аўтарытэтам. Пра тое самае гаворыць  
ужытае ў лісце на першым месцы імя Рагнеда, якое было абрана для дачкі 
самім бацькам, у той час як сваякі па маці называлі яе Ірынай, і гэтая мянушка 
нават у дзённіку К. Чорнага ўжываецца ўжо як адзінае імя. У аўтографе пры-
ведзенага вышэй ліста імя Ірына, звычайнае ў беларускай савецкай культуры 
і, відавочна, больш знаёмае ў пісьменніцкім асяродку, прыводзіцца ў дужках.

Дарэчы, маецца ў эпісталярнай спадчыне Я. Брыля і згадка пра дзён-
нік К. Чорнага. Ва ўжо апублікаваным лісце да В. Гарбука ад 30 сакавіка 
1981 г. аўтар пісаў, што ў 1960-я гг. названы дакумент быў змешчаны  
ў “Полымі”, але ў Зборы твораў, які выйшаў у 1970-х, гэта ўдалося  
меней [4, с. 116] — зразумела, з-за цэнзурных скарачэнняў.

З ранейшага складу СП БССР у 1945 годзе, пасля рэпрэсій і вайны, за-
сталіся лічаныя адзінкі нацыянальна арыентаваных творцаў, і лісты Я. Брыля 
таго перыяду адлюстроўваюць асаблівасці часу. З 11 лістоў да брата Міхаіла за 
1945 год толькі два напісаны па-беларуску. Вось адзін з дзевяці, што датуецца 
8 мая, усяго за два дні да прыняцця пісьменніка ў СП БССР:

“Дорогой Миша!
Этюдник пересылаю. Сделан удачно, только палитры старик не сделал. 

Но это сделаешь сам. Я уплатил за него 400 р. Когда-нибудь посчитаемся. 
Мне дают у Литфонде тысячи две: смогу этот “должок” подождать.

10/V-45 меня оформляют в члены союза. Докладчиком, по-видимому, 
будет Крапива. С квартирой пока не ладно. Как только найду что-нибудь 
и переберусь — приеду домой на “творческую командировку”. Точно, у меня 
с цензурой недоразумения временные. “Забраковали” вместе со мной и по-
весть Чорного. Танк опиум: “Лучше что срежет цензура, чем (как у других 
авторов) режет по сердцу читателю”. Поправляюсь по-немногу. Кое-что 
должно пойти скоро в ЛіМе.

Пишу в Музее, на скорую руку, и потому прости за бестолковую  
краткость: не могу сосредоточиться. Если не сумею приехать в скором 
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времени, — напишу подробнее. Но лучше всего приедь сам. Что ты там тя-
нешь, чорт возьми, с этим Музеем, — досадно просто, что на выставке 
дали только копии, да и то две... Ждем с Олегом.

Привет всем!
Ваня

8/V-45 г.” [8].
Паводле даведкі галоўліта аб працы за 1944 — І квартал 1946 гг., ксе-

ракопія якой зберагаецца ў аўтарскіх матэрыялах, здадзеных у БДАМЛМ, 
згаданая аповесць К. Чорнага — гэта насамрэч яго раман “Млечны шлях” 
(1944, апублікаваны ў 1954), у якім нібыта ідэалізаваны немцы і выказана 
думка пра іх гуманнасць. Я. Брыль падкрэсліў наступныя словы характары-
стыкі твора: “Допущено много чуждых по идеологии и непонятных по содер-
жанию философских рассуждений”. У дакуменце дадаткова крытыкуюцца 
апавяданні Я. Брыля “Той самы” (пазнейшая назва “Кроў на сцяне”), “Мы-
шалоўкі”, “Нядаўняя быль” (“Як не тая”) і “Прыгоды цюціка” (“Цюцік”), якія 
“по своему политическому содержанию и малохудожественности не должны 
были выйти в свет” (таксама падкрэслена) [2, арк. 2].

На другую падачу “Цюціка” ў друк пісьменнік наважыўся толькі  
ў 1985 г., апублікавана апавяданне ў 1986 г., праляжаўшы “ў стале” 40 (!) 
гадоў. Гэты рэкамендаваны цяпер для пазакласнага чытання ў пятым 
класе твор мае, акрамя мноства тэкставых выданняў, некалькі даступных  
у сетцы інтэрнэт гукавых і відэазапісаў.

Яшчэ ў 1969 г. Янка Брыль перачытаў поўны тэкт рамана “Млечны 
шлях”, які ўзяў у А. Адамовіча пасля азнаямлення з яго артыкулам пра 
К. Чорнага і Ф. Дастаеўскага. У лісце да сябра, датаваным 15 кастрычніка 
1965 года, пісьменнік даволі эмацыйна шкадаваў пра адабраныя, заўчасна 
страчаныя для беларускай літаратуры таленты: “Заходзіў днямі ў акадэмію, 
дзе мне Пшыркоў падараваў кнігу старога Багдановіча — успаміны пра Гор-
кага, пра свайго Максіма, пра Халопенічы, Мінск, Нясвіж васьмідзесятых га-
доў мінулага стагоддзя. Чытаецца здорава. I думаецца сумна. Колькі ж мож-
на забіраць у аднаго народа — яшчэ даганяючы, перад самай Рэвалюцыяй? 
Дый пасля. Пражыві сваё Багдановіч, Чорны — га? А так вось маем народных  
і кандыдатаў на іх...” [1, № 4, с. 256].

Пэўнае зацікаўленне ў кар’еры маладога пісьменніка меў ужо згаданы 
Кандрат Крапіва, які адным з першых беларускіх савецкіх літаратараў 
у 1944 г. пазнаёміўся з рукапісам напісанай у ваенныя гады і неапубліка-
ванай аповесці “Жывое і гніль”, што пазней у перапрацаваным выглядзе 
ўвайшла ў раман “Птушкі і гнёзды” (1963). Менавіта Крапіва параіў свай-
му падначаленаму, на той час сціпламу літсупрацоўніку “Вожыка”, падаць 
заяву аб прыёме ў саюз, паабяцаўшы сваю дапамогу выступленнем з рэка-
мендацыйным дакладам. Ён жа пагадзіўся рэдагаваць першую кнігу апа-
вяданняў (1946) і нават напісаў да яе прадмову, хаця і адзначаў там, што 
“Янка Брыль у сваіх творах не займаецца вырашэннем вялікіх палітычных 
або соцыяльных праблем...” [5, с. 3].

Трэба сказаць, гэтая заўвага не была сцвярджэннем невялікай вартасці 
напісанага, хутчэй наадварот, яна з’яўлялася абаронай маладога пісьменніка. 
Сам Я. Брыль шмат пазней згадваў: “Танк i Лужанін параілі Крапіве падтры-
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маць мяне закрытай рэцэнзіяй, а пазней, яшчэ раз параілі даць рэцэнзію прад-
мовай. Ніл здзівіўся, што прадмова — з закрытай рэцэнзіі, а мне як быццам 
дзіўна стала i гэта, i тое, што я дагэтуль не напісаў пра такі двайны ўдар 
аўтарытэтам старэйшага таварыша па тым гордзіевым, забаронна-цэн-
зурным вузле, які быў аблытаў, заціснуў мяне немагчымасцю друкавацца. 
Лынькоў пагаварыў у ЦК, a Крапіва секануў і дасек у выдавецтве” [3, с. 155].

Як мастацкія творы, так і навуковыя працы старэйшага пісьменніка 
нязменна атрымлівалі высокую ацэнку малодшага: камедыя “Хто смяецца 
апошнім” (1939) у лістах Брыля мае вызначэнне “чудной вещи”, а “кола-
са-крапіва-глебкаўскі слоўнік” (1953) адзначаецца як “вельмі добры”.

Прыязнымі былі не толькі творчыя, але і асабістыя стасункі пісьмен-
нікаў, якія свабодна маглі паразмаўляць пра сяброў і нават наведаць адзін 
аднаго ў шпіталі. Тым большай драмай была для Янкі Брыля няздольнасць 
Крапівы шчыра і адкрыта адказваць на праклятыя пытанні савецкай рэ-
чаіснасці і прытрымліванне заганных прынцыпаў сістэмы (працягванне 
на адказныя пасты малапрыдатных асоб).

Чытаў рукапіс аповесці “Жывое і гніль” у 1944 г. яшчэ і Максім Лу-
жанін, які таксама падтрымаў рашэнне Я. Брыля падаць заяву ў СП.  
І Крапіва, і Лужанін спрычыніліся да літаратурнай вучобы малодшага, 
рэдагуючы яго першыя друкаваныя творы. Стасункі пісьменнікаў не былі 
ўгодлівымі, вядома, напрыклад, што М. Лужанін крытыкаваў неапубліка-
ваны тэкст аповесці Я. Брыля “На Быстранцы” (1954).

“Лужанін                24 мая
Дарагі Янка!

Вельмі рад быў сустрэцца з табой у новай рэчы, па-сапраўднаму адчуць 
пах вады і зямлі, запал маладосці, пабыць у млыне, паслухаць добрай гаворкі 
людзей, убачыць усё тое, што падгледзела пільнае і прагнае вока і занатава-
ла моцная і ўмелая рука.

І вось да гэтага ўцешнага дамяшалася нейкая турбота, аб чым і напішу, 
бо заўтра — на Нарач.

Убачыў у цябе жывых людзей, прачытаў самі па сабе цудоўныя малюнкі, 
пашкадаваў, папраўдзе кажу, што ўжо апошняя старонка. Бо вось цяпер як-
раз і час пакінуць гэтым людзям рамкі партрэтаў, сабрацца ў гурт ды па-
чаць што-небудзь рабіць, жыць, дзейнічаць, гаварыць аб цікавым. Жорстка 
абышоўся ты са сваімі героямі! Даў ім моцныя і павабныя рысы ў мінулым, 
падрабязна і дакладна напісаў іх гісторыю, але скупа і часам аднастайна даў 
ім думаць і дзейнічаць сёння. Сапраўды, каханне, моцнае і светлае, падаецца 
ў гісторыі сваёй, праз успаміны, куды шырэй, чым у той час, калі па-сапраўд-
наму пачало яно жыць і дыхаць. Сакратар і Максім — у мінулым прывабныя 
людзі, людзі ўчынкаў, а за сталом гаворкі іх гучаць нейкай запозненай смелас-
цю, дый то падмацавана яна... газетай і радыё. Тое ж і ў млыне. Гаворка таго 
ж плану. Сяргей мудрыць, але адказвае слаба, наогул ён хістка трымаецца 
ўгавора: мала матываваны прыезд, работа ў млыне.

Шкада, што для добрых і сімпатычных людзей у млыне не знайшлося імён. 
Разумею — эпізадычныя. А Мякіш? (Адзіны адмоўны герой. — В. Н.) Удалыя 
характарыстыкі (зарослы капялюш, падлетак, што пнецца ў дарослыя, ін-
валід, які, ідучы на людзі, надзявае новы пратэз — гэта здорава наогул! —  
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жанчына з пшаніцай) не могуць замяніць імён і, паўтараючыся, прыядаюцца. 
А на гэтых людзях — вялікая сэнсавая нагрузка, яны жывей, чым сакратар, 
Максім і Сяргей. Пра “дзеда” не гавару — ён вельмі добры. Люда ўвесь час сха-
вана ад чытача, пэўней, жыве ва ўяўленні Анатоля і не апраўдвае гэтага до-
брага ўяўлення, калі ступае на рэальную глебу.

Анатоль — добры, але ў мінулым лепшы, цікавейшы. Праз яго адбываецца 
ўся ўнутраная дзея, ён — крыніца пазнання для нас людзей і навакольнага. Хлопец 
добра хвалюецца, хораша кахае (паглядзі толькі — ці не зменшыць любаванне Лю-
даю, неасцярожныя штрыхі часам патыхаюць эротыкай: “пасля”, сцэна ў вагоне 
з распрананнем). (У пацяплелым вагоне гераіня зняла паліто і развязала шалік, 
выпусціўшы з-пад яго валасы; таксама першыя пацалункі герояў пасля радыё-
паведамлення аб прынятым законе ад 8 жніўня 1953 года, які прадугледжваў 
зніжэнне памераў падатку з прысядзібных гаспадарак. — В. Н.) І раптам гэты 
слаўны малады чалавек засушваецца спрэчкай з Максімам, задоўгай, агульнавя-
домага зместу, вельмі блізкай да аўтара (прафесійна). Дысертацыя хай бы была 
на іншую тэму, бо развагі аб маладой прозе (аўтарскія!), кандыдатах, недахопах 
у літаратуры прыеліся, вельмі блізка ляжаць. Другая справа, каб гэта былі людзі 
іншай прафесіі, з вялікай любасцю да яе, каб гаворка давала новы пазнавальны 
матэрыял. Скажам, геаразведчыкі. (Я. Брыль часткова саступіў пажаданню, 
зрабіўшы з філолага Максіма вучонага-лесавіка. — В. Н.) Тады становіцца на 
месца іх падарожжа, будзе зразумела, як Анатоль адрываецца ад свае любасці, 
у імя чаго ён ахвяруе ёю, бо зноў жа пабачыць цераз якіх паўгода. Хочацца, каб 
такое падарожжа было часткай жыцця гэтых людзей, а не простаю пагулянкай 
з малымі прыгодамі і вялікай дыскусіяй, аўтарскім прыёмам — перарваць апавя-
данне. Што ж яны каля млына, на траве, былі хворы спрачацца?

Кампазіцыя рэчы не вытрымлівае такога доўгага адступлення, як гэ-
тая спрэчка. Ужо ж было два адступленні ў мінулае, яны ціснуць на сягоння  
і распіраюць кампазіцыю. Я супраць усіх і літаратурных спасылак, рэмініс-
цэнцый, слоўцаў накшталт: “фон, тон, Рубікон”, псуюць яны дабро.

Вось скажаш ты, — уз’еўся, чорт! А яшчэ не ўсё. Назва: яна не вартая 
зместу, яна дае толькі аўтарскія адносіны да людзей і месца, а таму можа 
прагучаць зняважліва. (У лістах Я. Брыля аповесць згадваецца як “Глуха-
мань”, у аўтографах твора назва гучыць як “Родная глухамань”. — В. Н.) 
Мова: ты пазбягаеш дзеясловаў, асабліва ў дыялогу, а гэта робіць сказ мала-
актыўным, недынамічным.

Рэшта здагадаешся па пунктах. Пералічу толькі асноўныя. “Аплёваны” ка-
мячок хлеба (лепей — скачаная галачка). Рэжа мяне гэта “аплёваны”, як і тое 
што апісваючы жывую рыбу ты адразу ўспамінаеш пра выгляд яе на патэльні”. 
(Пагадзіўшыся з галачкай у час рыбалкі, пісьменнік пакінуў патрэбны яму 
пераход да прозы жыцця: шчупак і ў апошняй публікацыі твора ператвара-
ецца “з прыгожай, імклівай рыбіны ў звычайнае, празаічнае мяса”. — В. Н.) [6].

Я. Брыль далёка не ва ўсім саступіў крытыцы. Ды і ці маглі быць ін-
шымі яго героі ў 1953 годзе, ці маглі яны змяніцца згодна з парадамі  
М. Лужаніна? У творы аўтар не імкнуўся павучаць і выхоўваць, не заяўляў 
правоў на манаполію ісціны і нават не сцвярджаў сваё веданне ўсёй жыц-
цёвай праўды. Ніхто з герояў не быў рупарам ідэй, нават сталыя сяляне 
паводзілі сябе як нявопытныя, разгубленыя перад новымі жыццёвымі 
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перспектывамі, якія, трэба сказаць, уяўляліся вельмі прывабнымі. Такія 
“нявопытнасць” і імкненне да сумленнага абмеркавання надзённых пы-
танняў указвалі на неабходнасць агульнай сумеснай працы па пераадо-
ленні праблем, абгрунтоўвалі важнасць калегіяльнасці, адмаўлялі раней-
шы прынцып адзінаўладдзя. Магчыма, менавіта таму гэтую аповесць так 
цёпла сустрэлі тагачасныя чытачы.

Крытыка не паўплывала на шчырыя, прыязныя ўзаемаадносіны пісь-
меннікаў. Калі М. Лужанін атрымаў прэмію імя Я. Коласа за кнігу “Колас 
расказвае пра сябе” (1964), Я. Брыль прызнаў рашэнне адпаведнай камісіі 
зусім справядлівым.

Нельга абмінуць увагай і такую акалічнасць: М. Лужанін дзяліўся з 
Я. Брылём некаторымі сакрэтамі свайго жыцця, што зрабіліся вядомымі 
даследчыкам не так даўно. У лісце да У. Калесніка ад 11 лістапада 1958 года 
Янка Брыль адзначыў: “Нарыс пра Коласа буду яшчэ дапрацоўваць, асабліва 
канец. Ты маеш рацыю, што не варта мімаходзь адмаўляць, крытыкаваць, 
хоць і не вельмі жорстка, недахопы старога. Тут, брат, дарэчы, работы ка-
мусьці будзе нямала! Нядаўна залез я ў яго публіцыстычны том. Месцамі ха-
целася проста крыкнуць: “Божа мой, якое ўбоства!..” Не лягчэй і ад ведання, 
што большасць пасляваеннай “публіцыстыкі” не напісана, а толькі падпіса-
на старым...” [10, арк. 29 адв.].

У 1948 г. М. Лужанін быў прызначаны асабістым сакратаром Я. Кола-
са, і ён сапраўды з’яўляецца суаўтарам прыкметнай часткі артыкулаў, што 
ўвайшлі ў згаданае выданне (1957). Тым не менш аўтографы і машынапісы 
коласаўскага архіва дазваляюць сцвярджаць, што большасць матэрыялаў 
была падрыхтавана самім пісьменнікам, перадрукавана на аснове яго аса-
бістых накідаў або запісана з яго слоў. Усё ж, ні Я. Колас, ні яго сакратар 
не маглі выходзіць за вызначаныя савецкай рэчаіснасцю межы, што нега-
тыўна адбілася на змесце іх сумеснай працы. Больш падрабязна пра гэта 
можна даведацца з 16 і 17 тамоў Збору твораў Я. Коласа ў 20 тамах.

Мяркуючы па захаваных матэрыялах, М. Лужанін і Я. Брыль да канца 
абменьваліся пісьмовымі віншаваннямі, хаця патрэбы ў ліставанні — праз 
пастаянства і частату прамых кантактаў — асаблівай не было. Для прыкла-
ду можна прывесці віншаванне з 70-годдзем маладзейшага пісьменніка, 
які на той момант знаходзіўся на лецішчы.

“Дарагі Янка!
Віншую, цісну руку.
Добрае ўдачы табе!

Максім Лужанін
5 жніўня 87” [7].
На гэта быў дасланы адказ:

“Крынічнае, 15.08.87
Дарагі Максім!

Учора, “с оказией”, атрымаў Тваё віншаванне з добрымі пажаданнямі. 
Шчыра дзякую, і прымі ад мяне... нават наказ: быць у моцным здароўі, свет-
лым настроі і належнай рабочай форме!

Прывітанне Яўгеніі Эдгардаўне і таксама найлепшыя пажаданні.
Я. Брыль” [9].
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Кантакты Я. Брыля з былымі літаратарамі “Узвышша” гавораць пра 
блізкасць жыццёвых пазіцый і творчых установак пісьменнікаў. Да гэтага, 
яны сведчаць пра стаўленне старэйшых да малодшага як да чалавека свай-
го стану і прыманне яго ў свой асяродак.
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Міхаіл Бараноўскі

ЛАКУНЫ І ЭЎФЕМІЧНЫЯ МОЎНЫЯ ФІГУРЫ  
Ў БІЯГРАФІЯХ РЭПРЭСАВАНЫХ ПІСЬМЕННІКАЎ  

У ДАВЕДАЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ КАНЦА 1950-х–1960-х гг.

Тэмай дадзенага даследавання з’яўляецца аналіз біяграфічных да-
дзеных рэпрэсаваных пісьменнікаў у беларускім друку канца 1950-х– 
1960-х гг., змешчаных у біяграфічных даведніках, “спраўках”, уступных 
словах і пасляслоўях да кніг. Беларускімі літаратуразнаўцамі неаднаразова 
звярталася ўвага на асаблівасці іх падачы, таму хацелася б прааналізаваць 
найбольш тыповыя з іх. 

За асноўную крыніцу звестак узяты даведнік “Пісьменнікі Савецкай 
Беларусі” рэдакцыі 1959 года [1] і кніга аўтабіяграфій “Пяцьдзесят чатыры 
дарогі” (1963) [2], гады напісання А. Салжаніцыным “Одного дня Ивана Де-
нисовича” і выхаду гэтага твора асобнай кнігай адпаведна. Ужо адбыўся  
ХХ з’езд КПСС, на якім Мікіта Хрушчоў асудзіў культ Сталіна. Былі рэабіліта-
ваныя і вярнуліся з нябыту рэпрэсаваныя пісьменнікі. Уключыліся хто больш, 
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хто менш актыўна ў літаратурны працэс. Вяртаючы права на слова і добрае 
імя. Разам з тым інерцыя рэпрэсіўнай машыны, нават без свайго вядоўцы, 
няхай сабе ценем, але прысутнічала ў жыцці і як крывое люстэрка змяняла 
рэальнасць.

Найбольш распаўсюджанай праявай такіх уплываў з’яўляецца замоў-
чванне пэўных перыядаў жыцця рэпрэсаваных пісьменнікаў. Як гэта было 
прыкладам з Барысам Мікулічам у даведніку “Пісьменнікі Савецкай Бела-
русі” [1, с. 304], дзе нават дата смерці быццам бы пазбаўленая красамоўна-
сці, калі не ведаць, што апошнія дні празаіка прайшлі ў сяле Машукоўка 
Краснаярскага краю. Быццам і не было ў Б. Мікуліча васямнаццаці адабра-
ных гадоў жыцця.

У вялікай ступені пытанне замоўчвання датычыць і ўспамінаў 
“выжыўшых” творцаў пра сваіх сяброў з 1920–1930-х: згадкі пра іх звы-
чайна абрываюцца перад самым трагічным момантам.

Характэрная з’ява наўмыснага (можа, часам і ненаўмыснага) скажэння 
праўдзівых звестак датычыць многіх расстраляных літаратараў, якія, павод-
ле прыведзенай інфармацыі, “проста” памерлі. Так, Юлія Таўбіна, згодна з 
выданнем “Пісьменнікі Савецкай Беларусі”, не стала ў 1940 годзе [1, с. 419]. 
Ізі Харык, у адпаведнасці з тым самым выданнем, жыве і актыўна працуе, 
пакуль не памірае ў 1937-м [1, с. 438]. У кнізе выбранага Юркі Лявоннага 
(1960) указаны год смерці паэта — 1944 [3]. Арон Юдальсон, згодна з уступ-
ным словам А. Платнера да кнігі “Прывітанне” [4, с. 5] і выданнем “Пісьмен-
нікі Савецкай Беларусі”, памірае ў 1938-м [1, с. 485]. Цікава, адкуль узятыя 
гэтыя “канкрэтныя” даты, бо ўсе згаданыя паэты былі расстраляныя ў ноч  
з 29 на 30 кастрычніка 1937 г., як і многія іншыя героі кнігі “Пісьменнікі Са-
вецкай Беларусі”, якім адвольна абазначылі год смерці. Дарэчы, гэтая чор-
ная дата ў кнізе “Пісьменнікі Савецкай Беларусі” згадваецца толькі аднойчы: 
Платон Галавач “памёр” 29 кастрычніка [1, с. 131]. 

Яшчэ адну катэгорыю можна было б умоўна назваць “Вайна ўсё спі-
ша”, да яе можна аднесці як “баявыя” страты, бо роскід дат смерці рас-
страляных можа даць такую магчымасць для інтэрпрэтацыі, так і пэўныя 
кульбіты ў біяграфіях. 

Часам гэта недаказанасць альбо мана. “Пасля Вялікай Айчыннай вай-
ны Ларыса Геніюш жыве ў Савецкім Саюзе, а з 1956 года — у роднай Зельве” 
(“Невадам з Нёмана”, 1967) [5, с. 9] — без удакладнення, што перыяд пасля 
вайны і да 1956 г. давялося правесці ў лагеры. Альбо як у выпадку з Рыгорам 
Бярозкіным: “У пачатку Вялікай Айчыннай вайны Р. Бярозкіна прызвалі 
ў Савецкую Армію. Служыў ён на Паўднёва-Заходнім, Сталінградскім, 
Бранскім і 1-м Украінскім франтах. Удзельнічаў у абароне Сталінгра- 
да” [1, с. 101]. Пра тое, што ён збег на фронт літаральна з-пад расстрэ-
лу і запісаўся ў войска, а пасля вайны адседзеў свае 10 гадоў, зразумела,  
не згадваецца. Заблытана выглядае і біяграфія Змітрака Астапенкі, які  
на фронт патрапляе з месцаў не надта аддаленых [1, с. 50–51].

Хацелася б выдзеліць у асобную групу аўтараў, якія заслужылі ў дру-
ку таго часу характарыстыкі з умоўнай пазнакай “увага”: “У радзе твораў 
А. Дудара мелі месца памылкі ідэалагічнага характару” [1, с. 186], “У не-
каторых творах М. Зарэцкі дапусціў ідэйныя памылкі, за што ў свой час 
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яго крытыкавала савецкая грамадскасць” [1, с. 198], альбо пра У. Дубоўку:  
“У некаторых творах паэта мелі месца ідэйныя хібы” [1, с. 182], ці пра Язэ-
па Пушчу: “У паасобных творах Я. Пушчы мелі месца ідэйныя памылкі”  
[1, с. 355]. На цяперашні час бязвінныя цытаты хавалі за сабой высылку, 
калі “чырвонцы”, калі “чацвертакі”, а калі і вышэйшую меру пакарання. 
Цікава было б прасачыць логіку выдачы такіх “бірак”, бо “заслужылі” іх  
не ўсе пісьменнікі, якія адседзелі.

Найбольш адметнай адзнакай такога кшталту можна лічыць урывак 
уступнага слова да выбранага У. Дубоўкі за 1959 год, напісанага Пятром 
Глебкам: “З адлегласці часу відаць, што крытыкі, у тым ліку і я сам, у сваіх 
ацэнках паэзіі Ул. Дубоўкі часта перабольшвалі адмоўныя яе моманты, 
абагульняючы творчасць паэта і пашыраючы недахопы і памылкі паасоб-
ных твораў на ўсю яго літаратурную дзейнасць. Аднак і цяпер нельга за-
моўчваць таго, што ў творчасці Ул. Дубоўкі былі значныя памылкі і ідэй-
ныя зрывы. У тагачасных умовах жорсткай класавай барацьбы падобныя 
творы, паміма волі іх аўтара, ігралі, безумоўна адмоўную ролю” [6, с. 10].

Да групы “іншасказанняў”, “паэзіі геолагаў” [7]  можна аднесці шмат-
лікія падарожжы і камандзіроўкі, змену дзейнасці, калі ў звычайную 
біяграфію савецкага пісьменніка раптам закрадаюцца нехарактэрныя за-
няткі: “Працяглы час Я. Скрыган працаваў на прадпрыемствах і будоўлях 
Узбекістана, Сібіры, Эстоніі, быў галоўным бухгалтарам сланца-хімічнага 
камбіната “Ківіылі” [1, с. 394].

Акрамя абазначаных катэгорый, былі асобы, якіх нельга было прад-
ставіць у даведніках увогуле. Гэта нерэабілітаваныя пісьменнікі, чые імёны 
забаранялася згадваць да аднаўлення ў правах, нават, у адлігу. Як прыклад 
прывядзем гісторыю драматурга Рыгора Кобеца, які вырашыў узнавіць 
старыя літаратурныя сувязі якраз у час падрыхтоўкі даведніка “Пісьмен-
нікі савецкай Беларусі”, нейкім чынам аўтары знайшлі яго адрас і зрабілі 
запыт на неабходную інфармацыю. Знаходзячыся ў Кіргізскай ССР, ён не 
паспеў сабраць патрэбныя паперы, якія б сведчылі пра яго поўную рэа-
білітацыю, і, нягледзячы на дасланыя матэрыялы, не быў прадстаўлены  
на старонках кнігі — гл. ліст Алесю Есакову [8, с. 46–462].

Не менш цікавымі ў псіхалагічным плане з’яўляюцца звесткі, прыведзе-
ныя ў кнізе “Пяцьдзесят чатыры дарогі” (1963), у якой сабраныя аўтабіяграфіі 
беларускіх пісьменнікаў. У гэтым выданні жывыя пісьменнікі маглі скары-
стацца магчымасцю заявіць пра хлуслівыя даносы, незаконныя арышты і 
прысуды. Так зрабілі Андрэй Александровіч [2, с. 15] і Мікола Хведаровіч 
[2, с. 508], але, да прыкладу, Уладзімір Дубоўка [2, с. 206] і Янка Скрыган 
[2, с. 459] абышліся агульнымі словамі пра змену прафесіі і далёкія пада-
рожжы, дзе сустракалі шмат цікавага, прыгожага і вельмі добрых людзей. 

Даволі характэрныя словы выкарыстоўвае для апісання зняволен-
ня Алесь Звонак, калі, з аднаго боку, даецца адмоўная характарыстыка 
сталіншчыне, а, з другога, сцвярджаецца пра непахіснасць веры ў камуні-
стычную ідэю. “Паклаўшы руку на сэрца, я сцвярджаю, што цяжкія вынікі 
культу асобы Сталіна, якія я добра адчуў на сабе, ніколі не выклікалі ў мяне 
“крушэння ілюзій”, а дакладней кажучы, нявер’я ў тыя высокія ідэалы, 
якімі жыў мой народ, мая партыя, я сам” [2, с. 229]. Неадназначнасць гэтых 
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слоў падкрэсліваюць успаміны Івана Шамякіна, дзе сцвярджаецца, што  
ў адрозненне ад таго ж Янкі Скрыгана, які не меў затоенай крыўды на 
ўладу, Алесь Звонак насіў у сабе шчырую злабу на несправядлівасць і час  
ад часу праяўляў гэта праз адпаведныя словы [9, с. 254]. У мёртвых пісь-
меннікаў у кнізе “Пяцьдзесят чатыры дарогі” магчымасці абараніць сябе 
не было, гэта прасочваецца ў датах смерці, якія не адпавядаюць праўдзе 
[2, с. 217].

Пералічаныя выданні, безумоўна, мелі прагрэсіўны характар і зрабілі 
вельмі важную справу па вяртанні ў поле ўжытку імёнаў, якія доўгі час былі 
пад забаронай. Новае пакаленне пісьменнікаў і чытачоў нават не чула пра 
многіх аўтараў, не кажучы ўжо пра чытанне іх твораў. Той самы Іван Шамякін 
запытваўся ў Петруся Броўкі, ці чуў ён пра такога аўтара, як Янка Скрыган, 
калі той вырашыў вярнуцца ў Мінск [9, с. 253], і гэта было шараговай з’явай.

Разам з тым, даведнікі поўніліся “паўпраўдай”, недагаворкамі, эў-
фемізмамі ці нават маной, калі справа датычылася рэпрэсаваных пісь-
меннікаў. Траўматычны і посттраўматычны досвед ярка прасочваецца ў 
падборы інфармацыі і фармулёўках, калі нават маючы магчымасць уголас 
заявіць пра несправядлівасць, гэтай магчымасцю не карысталіся. У атмас-
феры, калі паказваць усю прорву трагедыі 1930-х было яшчэ рызыкоўна, 
інфармацыя скрыўлялася альбо ў лепшым выпадку падавалася дазіравана 
і асцярожна, нібы з аглядкай на тое, што адліга не будзе цягнуцца вечна. 
Такая тэндэнцыя захавалася і ў наступных аўтабіяграфічных выданнях: 
“Пра час і пра сябе” (1966), “Вытокі песні” (1972). Гэтая асцярожнасць і не-
прамоўленасць мела цяжкія наступствы ў будучыні, бо інерцыя прывяла 
да таго, што пра многіх выдатных асоб беларускай літаратуры на поўны 
голас сталася магчымым казаць толькі ў часы перабудовы і незалежнасці.
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Міхаіл Шумейка

ДЗЯРЖАЎНАЯ АРХІЎНАЯ СЛУЖБА БЕЛАРУСІ 
І БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ: 100 ГАДОЎ РАЗАМ

Сёння, напярэдадні 100-годдзя з дня пачатку дзейнасці першага  
на Беларусі дзяржаўнага ўніверсітэта, уяўляецца слушным звярнуць увагу 
на тое, наколькі сённяшні юбіляр удзельнічаў у станаўленні і развіцці бу-
дучага іншага юбіляра, маючы на ўвазе Дзяржаўную архіўную службу Бе-
ларусі, стагоддзе ўтварэння якой будзе адзначацца ў верасні 2022 г.  

Тут нельга не адзначыць своеасаблівую, нават генетычную сувязь, 
якая існуе паміж гэтымі дзвюма структурамі. На нашую думку, якая  
абапіраецца ў сваю чаргу на думку выдатнага расійскага гуманітарыя, 
акадэміка Дз. С. Ліхачова, архівы, разам з бібліятэкамі, музеямі з адна-
го боку, і школамі, універсітэтамі з другога, уяўляюць з сябе найважней-
шыя элементы экалогіі культуры і робяць моцны ўплыў на фарміраванне 
і развіццё апошняй. Нельга не адзначыць, што менавіта там, дзе існавала 
разгорнутая сетка навучальных і вышэйшых устаноў адукацыі, найбольш 
эфектыўна дзейнічалі і архівы, музеі, бібліятэкі, выкарыстоўваючы інтэ-
лектуальны патэнцыял тых, хто працаваў у школах, гімназіях і, у першую 
чаргу, ва ўніверсітэтах. Дастаткова ўспомніць, што менавіта М. Д. Івані-
шаў, прафесар, а потым і рэктар Кіеўскага ўніверсітэта св. Уладзіміра, ут-
воранага ў 1834 г. на базе зачыненага Віленскага, быў адным з ініцыятараў 
стварэння Кіеўскай археаграфічнай камісіі і Кіеўскага цэнтральнага архіва 
старажытных актавых кніг, беручы актыўны ўдзел у дзейнасці гэтых уста-
ноў. А прафесар Маскоўскага ўніверсітэта М. В. Калачоў, пакінуў у 1852 г. 
кафедру гісторыі рускага заканадаўства, заняўшы пасаду кіраўніка вяду-
чага расійскага гістарычнага архіва — Маскоўскага архіва міністэрства 
юстіцыі, а ў 1873 г. узначаліў Часовую архіўную камісію, якая павінна была 
правесці рэформу архіўнай справы ў Расіі. Ягоны пераемнік Дз. Я. Самак-
васаў выдатна сумяшчаў працу прафесара Маскоўскага ўніверсітэта з па-
садай кіраўніка Маскоўскага архіва міністэрства юстыцыі. І гэткіх прыкла-
даў можна прыводзіць шмат.

Звяртаючыся да стварэння Белдзяржуніверсітэта, нельга не адзна-
чыць, што ў яго праектах, з якімі выступалі ў снежні 1917 г. прафесар Пе-
траградскага ўніверсітэта, акадэмік Я. Ф. Карскі і ў траўні 1918 г. прафесар 
Кіеўскага ўніверсітэта св. Уладзіміра М. В. Доўнар-Запольскі, пытанні аб 
узаемадзейнасці планаванага ўніверсітэта з архівамі былі шчыльна ўвя-
заны. Так, апошні лічыў, што аднымі з першачарговых задач, на вырашэн-
не якіх павінна быць звернута ўвага супрацоўнікаў новага ўніверсітэта, 
з’яўляюцца праца па збіранні і захаванні архіваў, уключаючы асабістыя, 
вызначэнне месцазнаходжання архіваў, якія былі вывезены з Беларусі 
падчас вайны, вядзенне перамоваў аб іх вяртанні і г. д. 

Дый сам навуковец-гісторык, пераехаўшы ўлетку 1925 г. з Баку ў Мінск 
і атрымаўшы пасаду прафесара БДУ і старшыні Гісторыка-археалагічнай 
камісіі Інбелкульта, як вядома, зрабіў вельмі шмат для рэалізацыі той пра-
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грамы па канцэнтрацыі ў рэспубліцы яе дзяржаўнага архіўнага фонду,  
з якой выступаў сем гадоў таму. 

Менавіта да прафесара Я. Ф. Карскага кіраўніцтва Галоўнага 
ўпраўлення па справах архіваў (Галоўархіва) РСФСР, заслухаўшы 19 траў-
ня 1919 г.  даклад інспектара свайго Петраградскага аддзялення А. В. Ба-
радзіна, звярнулася з просьбай “принять на себя труд быть уполномо-
ченным  Главархива по Минской  губ.”55. Для эфектыўнага выканання 
абавязкаў упаўнаважанага яму накіроўваліся ўсе дэкрэты і інструкцыі 
па архіўнай справе, якія былі прыняты на той час. І няма ніякага сумне-
ву ў тым, што прафесар Карскі з годнасцю выконваў бы гэтыя абавязкі, 
калі б гэтаму не перашкодзілі аб’ектыўныя прычыны [затрыманне ву-
чонага надзвычайнай камісіяй (ЧК) і ўзятая з яго падпіска не пакідаць 
 Мінска]56. 

Аднак асабліва бліскуча ўзаемасувязь БДУ з архівамі на этапе іх ста-
наўлення і першапачатковага развіцця паказвае асоба У. І. Пічэты, які стаў 
першым рэктарам універсітэта. Выдатны гісторык-славіст, ён пачынаў сваю 
навуковую дзейнасць з публікацый, якія змяшчаў у выданнях Кацярына-
слаўскай вучонай архіўнай камісіі. З’яўляючыся прафесарам Маскоўскага 
ўніверсітэта, ён адначасова быў з 15 ліпеня 1918 г. абласным інспектарам 
Галоўархіва РСФСР (з 15 траўня 1919 г. галоўным інспектарам). Глыбока 
сімвалічна, што сваю камандзіроўку ў снежні 1920 г. у Мінск па справах 
будучага ўніверсітэта ён аформіў па лініі Галоўархіва. У асабістай спра-
ве У. Пічэты захоўваюцца два вельмі цікавыя дакументы на гэты конт, а 
менавіта — ліст Наркамасветы РСФСР у Галоўархіў ад 25 снежня 1920 г. 
наступнага зместу:  “Отдел высших учебных заведений просит Главархив 
сообщить в Отдел, не встречается ли препятствий к откомандированию 
В. И. Пичеты на 10 дней в г. Минск в связи с вопросом об открытии Бел. 
Гос. университета” і пасведчанне, якое выдадзена Галоўархівам 24 снежня 
1920 г., дзе гаворыцца, што “предъявитель сего, главный инспектор Гла-
вархива  В. И. Пичета срочно командируется в г. Минск для организации 
Губернского архивного фонда”57. 

За месяц да гэтага У. Пічэта выязджаў па лініі Галоўархіва ў Мінск 
для збору архіўнага матэрыялу па гісторыі рэвалюцыйнага руху58. 
І зноў жа, гэтая камандзіроўка таксама была звязана і з утварэннем 
універсітэта. У сваю снежаньскую камандзіроўку ў памяшканні Мін-
скага інстытута народнай адукацыі (вул. Захар’еўская, 107) У. Пічэта 
прачытаў лекцыю аб міжнародным становішчы Беларусі ў мінулым і су-
часнасці; 30 снежня  прыняў удзел у першым урачыстым сходзе Мінскага  

55 Архивы и власть: Первое послереволюционное десятилетие. Протоколы и журналы 
заседаний руководящих органов  управления архивной отраслью за 1918–1928 гг.: Сбор-
ник документов: В 2 т. Т.1. 1918–1920. М.: Кучково поле, 2018. С. 226–227.

56 Падр. аб гэтым гл.: Шумейка М. Ф. Академик Е. Ф. Карский и архивы // История  
и архивы: документальное наследие Республики Беларусь XX–XXI вв. Материалы Респу-
бликанской научно-практической конференции, посвященной 75-летию Государственно-
го архива Минской области. 14 ноября 2013. Мн., 2014. С. 7–14.

57 ДАРФ. Ф. 5325-Р. Воп. 12. Спр. 1503. Л. 52, 62.
58 Тамсама. Л. 63.
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таварыства гісторыі і старажытнасцяў, старшынёй якога ён стане пасля 
адкрыцця ўніверсітэта59.

17 жніўня 1921 г., ужо прызначаны рэктарам БДУ, У. І. Пічэта ўзначаліў 
створаную ў ліпені гэтага года ў складзе Акадэмічнага цэнтра Наркамасве-
ты рэспублікі Мінскую архіўную камісію. Яго намеснікам стаў дацэнт, по-
тым прафесар БДУ, гісторык А. А. Савіч (1890–1957)60, членам — вучоны са-
кратар Мінскага музея М. П. Шкляеў (1888–1959), які да канца траўня 1921 г. 
сумяшчаў працу ў музеі з пасадай “загадчыка аховы архіваў г. Мінска”. Ад-
значым, што М. Шкляеў з 1922 г. працаваў выкладчыкам геаграфіі вячэрняга 
аддзялення рабфака БДУ, гэта значыць, таксама, як і яго калегі па архіўнай 
камісіі, быў звязаны з універсітэтам. Як вядома, у выніку працы архіўнай 
камісіі і актыўнага ўдзела ў ёй М. Шкляева з’явіліся першы нарматыўны акт 
“Аб архіве”, прыняты  Презідыумам ЦВК ССРБ 4 жніўня 1922 г., і “Палажэнне 
аб Цэнтральным архіве ССРБ”, якое было зацверджана  вышэйшым зака-
надаўчым органам рэспублікі 12 верасня 1922 г. і сведчыла  пра ўтварэнне 
на Беларусі Дзяржаўнай архіўнай службы61. Літаральна напярэдадні гэтага,  
24 жніўня 1922 г. А. А. Савіч па яго асабістай заяве быў звольнены з па-
сады загадчыка Белдзяржархіва (Цэнтрархіва) і на яе быў прызначаны  
М. А. Вахаеў (1888–1937), які 26 студзеня 1923 г. і перадаў па акце архіў-
ны фонд яшчэ непашыранай Беларусі прызначанаму 19 студзеня гэтага 
года на пасаду першага загадчыка Цэнтрархіва Беларусі З. Ф. Жылуновічу 
(1887–1937)62. 7 сакавіка 1923 г. калегія Цэнтрархіва РСФСР прыняла да ве-
дама гэтую інфармацыю63.

З утварэннем рэспубліканскага органа па кіраванні архіўнай справай 
яго сувязі з універсітэтам яшчэ больш узмацняюцца. У канцы 1922 г. на-
меснік кіраўніка  Цэнтрархіва  М. В. Мялешка звяртаецца  да У. І. Пічэ-
ты, каб яго залічылі навуковым супрацоўнікам універсітэта для падрых-
тоўкі да прафесарскай дзейнасці. Кажучы па-сучаснаму, ён збіраўся быць 
аспірантам. Летам 1925 г. З. І. Даўгяла, які пераехаў з Магілёва ў Мінск, 
актыўна ўключыўся ў педагагічную дзейнасць ва ўніверсітэце. Ён рас-
працаваў комплексны крыніцазнаўчы курс, у якім прысутнічалі і лекцыі 
па архівазнаўстве і архіўнай справе на Беларусі. Яго ён чытаў для сту-

59 Савецкая Беларусь 1920. 31 снежня; Вестник Наркомпроса ССРБ. 1921. № 2. С. 40
60 Аб навукова-арганізацыйнай дзейнасці А. А. Савіча гл.: Яновский О. А. Выдающийся 

россиевед и украинист, основатель научной школы изучения  восточнославянской истории 
ХVII–ХVIII вв. Профессор БГУ, заведующий кафедрой истории народов СССР Александр 
Антонович Савич // В кн.: Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорус-
ской науки и высшего образования (1919–1961). Минск: БГУ, 2019. — С. 178–191.

61 Падрабязней аб ролі М. П. Шкляева ў распрацоўцы праектаў нарматыўных актаў 
па стварэнні Дзяржаўнай архіўнай службы Беларусі гл.: Гернович Т. Д. Николай Павлович 
Шкляев — хранитель минских архивов // История и историография: объективная реаль-
ность и научная интерпретация: сб. науч. ст., посвящ. 140-летию со дня рождения академика   
В. И. Пичеты. Мн.: БГУ, 2018. — С. 17–26. 

62 Гл.: Из истории архивов в Беларуси (1860-е гг. —1960 г.): док. и материалы. Минск: 
БелНИИДАД, 2015. — С. 132–134.

63 Архивы и власть: Первое послереволюционное десятилетие. Протоколы и журналы 
заседаний руководящих органов управления архивной отраслью за 1918–1928 гг.: Сборник 
документов: В 2 т. Т. 2. 1921–1928 гг. М.: Кучково поле, 2018. — С. 151.
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дэнтаў сацыяльна-гістарычнага аддзялення педфака БДУ. На жаль, гэты 
курс, нягледзячы на падтрымку з боку рэктара Пічэты, быў зліквідаваны  
ў 1928 г. па ініцыятыве намесніка рэктара С. З. Слоніма, які адначасова 
з’яўляўся кіраўніком партыйнай ячэйкі БДУ64.  

Прыкладам плённых кантактаў, якія існавалі паміж БДУ і Цэнтрархівам, 
можа служыць Першая ўсебеларуская канферэнцыя архіўных працаўнікоў, 
што адбылася ў Мінску 12–15 траўня 1924 г. Яна не беспадстаўна была 
названа У. І. Пічэтам “першым архіўным з’ездам Беларусі”65. Адзначым, 
што менавіта рэктар БДУ  шмат у чым ініцыяваў яе скліканне, змясціўшы  
31 студзеня 1924 г. у газеце “Савецкая Беларусь” артыкул “Чарговыя заданьні 
архіўнай справы на Беларусі”. У ім ён прапанаваў абмеркаваць шэраг най-
больш важных і актуальных для таго часу пытанняў архіўнага будаўніцтва ў 
будучай узбуйненай краіне. Зыходзячы з сітуацыі напярэдадні так званага 
“першага ўзбуйнення Беларусі”, аўтар, у прыватнасці, пісаў: “З далучэньнем 
да БССР часьцей Гомельскай і Віцебскай  губэрняў адходзяць і іх архівы… 
Утварэньне Цэнтраархіву пры ЦВК Беларусі зьяўляецца эпохаю ў архіўным 
будаўніцтве на Беларусі. …Архіўнай справе  на Беларусі  трэба надаць адна-
кавасьць арганізацыі. [падкрэслена мною. — М. Ш.] Трэба склікаць архіўную 
канферэнцыю, якая павінна  будзе вырашыць шмат арганізацыйных, прак-
тычных і тэарэтычных пытаньняў”66.

Асаблівая ўвага ў артыкуле рэктара ўніверсітэта была звернута на 
кадравую праблему: “На Беларусі востра стаіць пытаньне аб падгатоўцы 
архіўных працаўнікоў. Трэба наладзіць падгатоўчыя архіўныя курсы, трэ-
ба ўвясьці выкладаньне архівазнаўства ва ўнівэрсітэце”67.

Прапанаванае У. Пічэтам пытанне аб падрыхтоўцы кадраў было ўклю-
чана ў павестку дня работы канферэнцыі. Апошняя, заслухаўшы яго даклад 
“Падрыхтоўка архіўных працаўнікоў”, а таксама даклад пад такой самай 
назвай кіраўніка былога Віцебскага аддзялення Маскоўскага археалагіч-
нага інстытута Б. Р. Брэжгі, прыняла рэзалюцыю аб неабходнасці  ствары-
ць як найхутчэй курсы для падрыхтоўкі архіўных, музейных і бібліятэчных 
працаўнікоў  і “лічыць пажаданым дзеля падгатоўкі архівістаў утварэньне 
ў унівэрсітэце адпаведнай кафедры”68.

На жаль, для рэалізацыі гэтай рэзалюцыі спатрэбіцца каля 70 гадоў, 
калі ў 1992 г. на гістарычным факультэце ўніверсітэта будуць адкрыты 
гісторыка-архіўнае аддзяленне і кафедра крыніцазнаўства і музеязнаў-
ства (цяпер кафедра крыніцазнаўства), дзе будуць рыхтавацца гісторы-
кі-архівісты, музеязнаўцы, а потым і дакументазнаўцы. Праўда, спробы 
адкрыцця ў БДУ гісторыка-архіўнага аддзялення рабіліся яшчэ ў красавіку 
1945 г. 24 красавіка гэтага года ўрад рэспублікі прыняў пастанову “Аб ад-

64 Падр. аб гэтым гл.: Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1921–1941. 
Мінск: БДУ, 2006. — С. 276–285.

65 Первая всебелорусская конференция  архивных работников 12–15 мая 1924 г.: Док. 
и материалы. — Мн.: БелНИИДАД, 1999.  — 148 с.

66 Из истории архивов в Беларуси (1860-е гг. — 1960 г.): документы и материалы. Мн.: 
БелНИИДАД, 2015. — С. 135.

67 Тамсама. С. 136.
68 Первая всебелорусская конференция. С. 53.
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наўленні будынкаў дзяржаўных архіваў БССР і падрыхтоўцы кадраў  гісто-
рыкаў-архівістаў”, у якім гаварылася: “4. Обязать Наркомпрос БССР (това-
рища Уралову) создать в составе исторического факультета Белорусского 
государственного университета историко-архивное отделение с планом 
набора69 в 1945 г. 20 человек. 5. Обязать Наркомпрос БССР (товарища 
Уралову) и Управление государственных архивов НКВД БССР (товарища 
Азарова): а) к 15 июня 1945 г. разработать и представить на утверждение  
в Комитет по делам высшей школы при СНК СССР учебные программы 
по специальным дисциплинам; б) к началу нового учебного года обеспе-
чить историко-архивное отделение профессорско-преподавательским 
составом. 6. Установить, что лица, окончившие  историко-архивное отде-
ление Белорусского государственного университета, направляются в рас-
поряжение Управления государственных архивов НКВД БССР”70. На жаль, 
у адрозненне ад нашых паўднёвых суседзяў — Украіны, дзе ў адпаведна-
сці з пастановай Урада УССР ад 31 жніўня 1944 г. былі створаны кафедра 
архівазнаўства і гісторыка-архіўнае аддзяленне ў Кіеўскім дзяржаўным 
універсітэце ім. Т. Р. Шаўчэнкі71, у Беларусі такога не адбылося. Усесаюз-
ны камітэт  па справах вышэйшай школы пры СНК Саюза ССР адмоўна 
падышоў да пастановы беларускага ўрада, абапіраючыся пры гэтым на 
фармальны бок: універсітэт павінен рыхтаваць кадры гісторыкаў, а што 
датычыць архівістаў — то гэта справа Маскоўскага гісторыка-архіўнага ін-
стытута. Пры гэтым застаецца незразумелым, чаму ўкраінскія калегі зма-
глі тады, яшчэ ва ўмовах вайны, адкрыць у сябе архівазнаўчыя кафедру  
і аддзяленне. 

Як вышэй ужо адзначалася, актыўнае супрацоўніцтва БДУ з Дзяр-
жаўнай архіўнай службай адбывалася не толькі ў кадравай сферы, але і 
пры вырашэнні  асабліва “балючага” для Беларусі пытання рэстытуцыі яе 
архіўнай спадчыны.  З утварэннем 5 кастрычніка 1925 г. пры Наркамасве-
це БССР камісіі  па выяўленні  архіўнага матэрыялу беларускага паходжан-
ня, які знаходзіўся ў расійскіх архівасховішчах, прафесар М. В. Доўнар-За-
польскі быў прызначаны намеснікам яе старшыні (старшынёй па пасадзе  
быў кіраўнік Цэнтрархіва З. Ф. Жылуновіч). Ён вёў актыўную, часам занад-
та актыўную, дзейнасць па вяртанні беларускіх архіўных збораў на радзі-
му, што нярэдка прыводзіла нават да канфліктаў з яго расійскімі калегамі 
па архіўнаму цэху. З другога боку, рэктар БДУ У. І. Пічэта адстойваў бела-
рускія архівы пры вядзенні перамоваў з польскім бокам, які, абапіраючыся  
на ХІ артыкул вельмі няўдала (для расійска-беларуска-ўкраінскага боку) 
сфармуляванай Рыжскай мірнай дамовы, спрабаваў атрымаць шмат якія 
беларускія архіўныя фонды. Як вядома, У. Пічэта яшчэ да яго прызначэн-
ня рэктарам БДУ ў якасці эксперта працаваў два месяцы ў Рызе. Потым, 
ужо займаючы пасаду рэктара, ён неаднаразова выступаў у абарону бе-
ларускіх архіваў. Так, на пасяджэнні Савета БДУ, якое адбылося ў гадавіну 

69 У тэксце памылкова ‘выбора’.
70 Архивное дело в БССР (1918–1968): Сборник законодательных и руководящих доку-

ментов. Мн.: Изд-во “Полымя”, 1972. — С. 96. 
71 Нариси історії архівної справи в Україні. Київ, 2002. — С. 470.
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падпісання Рыжскай мірнай дамовы, 18 сакавіка 1922 г., У. Пічэта выступіў 
з дакладам “Пытанне аб узвароце Польшчы культурных каштоўнасцеў, якія 
вывезены з яе тэрыторыі ў другой палове ХVIII ст. (са студзеня 1772 г.)”.  
У ім, спасылаючыся на вельмі завышаныя прэтэнзіі польскага боку ў частцы, 
якая датычылася культурных каштоўнасцяў, У. Пічэта прапаноўваў прыняць 
адпаведную рэзалюцыю: “Теперь, когда вопрос о возврате Польше всех куль-
турных ценностей принял особо острую форму, желательно  по этому поводу 
услышать голос Белорусского государственного университета, призванного 
содействовать возрождению белорусской культуры”72.

У прынятай па яго прапанове рэзалюцыі гаварылася: “Совет БГУ, ос-
ведомившись о заявленных притязаниях представителей польского пра-
вительства в Российско-украинской смешанной комиссии по реализации 
IХ ст. Рижского договора на выдачу культурных ценностей, вывезенных с 
территории Польши с 1 января 1772 г., и признавая по существу, что на-
циональные интересы польского народа, пострадавшего от совершенного 
над ним в ХVIII в. насилия, должны быть удовлетворены, одновременно 
с этим единогласно протестуют против домогательств представителей 
польского правительства на выдачу таких культурных ценностей, которые 
хотя и были вывезены из Польши, но в настоящее время являются  досто-
янием всемирной культуры (п. 7 ст. IХ Рижского договора) или по своему 
составу и языку представляют основные источники и памятники неполь-
ского происхождения и имеют ближайшее отношение к истории и куль-
туре  белорусского и других народов, ныне в своей значительной части не 
входящих в состав  Польского государства”73.

Нельга таксама не адзначыць і ўзаемаадносін універсітэта з архіўнай 
службай па лініі падрыхтоўкі навучальных дапаможнікаў па архівазнаў-
стве і архіўнай справе. Сёння, калі студэнты гістарычнага факультэта БДУ 
маюць у сваім распараджэнні дапаможнікі па архівазнаўстве (першае вы-
данне ў дзвюх частках выйшла ў 1998 г., другое — у 2013), крыніцазнаўстве, 
археаграфіі, гісторыі і сучаснай арганізацыі дзяржаўных устаноў Беларусі 
і інш., не варта забываць, што першым дапаможнікам па архівазнаўстве 
і іншых дапаможных дысцыплінах крыніцазнаўчага цыкла быў канспект 
лекцый аб беларускіх гістарычных крыніцах, які распрацаваў архівіст 
З. І. Даўгяла, пра што ішла размова раней.

Напярэдадні двух векавых юбілеяў — Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта і Дзяржаўнай архіўнай службы Беларусі — можна сцвярджаць, што 
іх супрацоўніцтва было і працягвае заставацца вельмі плённым. Універ-
сітэт-юбіляр і яго кафедра крыніцазнаўства, якая забяспечвае куратарства 
падрыхтоўкі гісторыкаў-архівістаў, а таксама арганізатараў  дакумента-
цыйнага забеспячэння ўпраўлення, рабілі і працягваюць рабіць значны 
ўнёсак у папаўненне архіўнай галіны кваліфікаванымі кадрамі, якія здоль-
ныя на высокім прафесійным узроўні выконваць свае абавязкі ў сучасных 
умовах, адказваць на выклікі часу. 

72 Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Уладзімір 
Іванавіч Пічэта. Мінск: БДУ, 2011. — С. 106.

73 Тамсама. С. 106–107.
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Аднак было б не зусім карэктным казаць пра супрацоўніцтва  БДУ  
і Дзяржаўнай архіўнай службы, маючы на ўвазе толькі гісторыка-архіўнае 
і дакументазнаўчае аддзяленні ўніверсітетэта. У архіўных установах рэс-
публікі паспяхова працуюць і тыя, хто не звязаны з гэтымі аддзяленнямі 
гістарычнага факультэта БДУ. Нельга не адзначыць у гэтай сувязі тых, хто 
паспяхова кіраваў у 1990–2000 гг. архіўнай галіной рэспублікі: выхаван-
цаў факультэта журналістыкі А. М. Міхальчанку (1947–2012), філалагічнага 
факультэта У. І. Адамушку (1952–2020). Выхаванцам філфака была таксама 
першая дырэктарка БДАМЛМ К. С. Жорава (1926–2005); гістфак закончылі, 
калі яшчэ не існавала гісторыка-архіўнага аддзялення БДУ, удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, намеснік дырэктара ЦДАКФФД А. Л. Манаенкаў 
(1926–1999), намеснік дырэктара БелНДІДАС С. У. Жумар (1958–2021).

Адзначым, што цяперашні  кіраўнік архіўнай службы рэспублікі 
В. І. Кураш з’яўляецца выпускніком філасофскага аддзялення гістфака БДУ, 
а гаспадыня сённяшніх нашых чытанняў, дырэктарка БДАМЛМ Г. В. За-
партыка закончыла філфак. Выхаванцамі гістфака з’яўляюцца былая  ды-
рэктарка НГАБ (1995–2012) А. К. Галубовіч, дырэктар НАРБ у 1995–2010 гг.  
В. Дз. Селяменеў. Факультэт журналістыкі закончылі першы дырэктар Бел-
НДЦЭД В. Л. Насевіч, цяперашні галоўны  рэдактар часопіса “Архівы і спра-
ваводства” С. М. Асіноўскі; выпускніца гісторыка-архіўнага аддзялення  
Ю. С. Рамашка займае пасаду дырэктара Дзяржархіва Мінскай вобласці. 

Гэты пералік прозвішчаў людзей, якія раней працавалі або працуюць  
цяпер у архіўнай галіне, і якія атрымалі вышэйшую адукацыю у БДУ, мож-
на працягваць. Аднак не гэта галоўнае. Важна адзначыць, што захоўваецца 
супрацоўніцтва, нават на асабістым ўзроўні, паміж архіўнымі ўстановамі 
і галоўным універсітэтам нашай краіны. Спадзяемся, што яно пазітыўна 
паўплывае на абодва бакі. Формы гэтага супрацоўніцтва розныя. Прыма-
ючы студэнтаў гісторыка-архіўнага аддзяляення на практыку, архіўныя 
ўстановы спрыяюць падрыхтоўцы кваліфікаваных спецыялістаў. Са свай-
го боку, БДУ заўсёды рады бачыць сярод удзельнікаў навуковых канферэн-
цый, якія ён арганізоўвае, прадстаўнікоў архіваў усіх узроўняў. Сёння, на-
пярэдадні чарговага прафесійнага свята — Дня архівіста, мы рады вітаць 
усіх прысутных на ХIХ Архіўных чытаннях з гэтым святам і пажадаць усім 
плённай працы на карысць нашай агульнай справы. 

Елена Макаренко 

СИСТЕМА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Совершенствование системы научно–справочного аппарата (НСА) 
государственных архивов Республики Беларусь, направленное на обеспе-
чение общества достоверной ретроспективной документной информаци-
ей, остается одной из главных задач архивов. 
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На современном этапе система НСА НАРБ включает в себя различные 
архивные справочники и автоматизированные информационно-поиско-
вые системы (АИПС), которые строятся на тех же принципах, что и тради-
ционная система НСА архива, но позволяет реализовать более широкие 
возможности для оперативного и многоаспектного поиска архивных до-
кументов.

Основными элементами системы НСА НАРБ являются список фон-
дов, описи дел, система архивных каталогов, путеводители; дополнитель-
ными — указатели и обзоры документов; вспомогательными — система 
справочных картотек, тематические перечни, перечни вопросов, рассмо-
тренных на заседаниях бюро и секретариата партийных и комсомольских 
органов, тематические автоматизированные базы данных. 

Особое место в СНСА занимает архивная опись — базовый элемент, 
от качества подготовки и составления которого зависит уровень развития 
всех средств поиска ретроспективной информации.

Работа по качественному улучшению описей в архиве имеет доста-
точно давние традиции. Вместе с тем, в течение многих лет она прово-
дилась в сравнительно небольших объемах. Активизация этой деятель-
ности началась в связи с проведением в Центральном государственном 
архиве Октябрьской революции и социалистического строительства БССР 
(ЦГАОР БССР) анализа состояния имеющихся справочников по каждому 
фонду. Данная работа была организована в соответствии с методическим 
письмом Главного архивного управления (ГАУ) при Совете Министров 
СССР от 21 октября 1965 г. и Методическими указаниями по разделению 
фондов на категории, проведению анализа состояния НСА в государствен-
ных архивах БССР и разработке мероприятий по его совершенствованию, 
утвержденных Архивным управлением (АУ) при Совете Министров БССР 
от 20 мая 1969 г. [1]. 

С целью установления очередности работы над фондами, выбора 
наиболее рациональных видов справочников к отдельным фондам, опре-
деления полноты их состава и информационного уровня все фонды го-
сударственного архива были разделены на три категории. Основными 
критериями, определяющими отнесение фондов к различным категори-
ям, являлись научно-историческая ценность и информационная значи-
мость документальных материалов фонда, характер и интенсивность его 
использования, полнота сохранности материалов. Вместе с тем, учитыва-
лась значимость фондообразователя, особенности исторического перио-
да, в котором он действовал [1, с. 2]. 

В результате на 1 января 1970 г. к первой категории были отнесены 
16 фондов [Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и Верховный 
Совет БССР, Государственная плановая комиссия при Совете Народных 
Комиссаров (СНК) БССР (Госплан БССР), Центральное статистическое 
управление (ЦСУ) при Совете Министров БССР, Министерство финансов 
(Минфин) и Народный комиссариат труда (Наркомтруд) БССР и др.], 9 из 
которых прошли усовершенствование научно-технической обработки и 
4 — усовершенствование путем редактирования заголовков дел. Ко всем 
описям данных фондов были составлены недостающие элементы НСА — 
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заглавные (титульные) листы, оглавления, списки сокращенных слов, пе-
реводные таблицы (при необходимости), итоговые записи [2, л. 4].

С целью окончательного установления объемов работ с описями и 
изыскания более рациональных и эффективных методов ее проведения, 
архив в 1977 г. повторно изучил материалы анализа состояния НСА и 
окончательно уточнил объемы, направления работы по усовершенствова-
нию описей фондов высших категорий и определил сроки выполнения. 

Непременным условием проведения работы по повышению инфор-
мативности описей являлось ее методическое обеспечение. Развивая ос-
новные положения Методических рекомендаций Всероссийского науч-
но-исследовательского института документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД) “Дифференцированный подход к описанию документальных 
материалов”, ЦГАОР БССР разработал методические пособия по усовер-
шенствованию описей конкретных фондов, а также по отдельным видам 
работ, связанных с усовершенствованием [3].

С методическим письмом Главархива БССР от 28 июня 1978 г. № 2/6–581 
в архив направлена “Памятка по разработке и оформлении плана меропри-
ятий по усовершенствованию описей и упорядочению неописанных мате-
риалов”, основной целью которой являлось приведение в порядок описей 
фондов первой и второй категорий советского периода до 1982 г. и ускорение 
темпов описания необработанных материалов государственных архивов.

При планировании мероприятий по усовершенствованию описей 
необходимо было обратить внимание на правильность категорирования 
фондов и применения дифференцированного подхода при переработке 
и усовершенствовании описей. Указывалось на необходимость учитывать 
не только значимость учреждения — фондообразователя, но и научно- 
историческую ценность архивного фонда, степень многосторонности до-
кументной информации.

Целесообразным признавалось проведение внутрифондового катего-
рирования, при котором определялась не только категория фонда в целом, 
но и категория основных структурных подразделений, имеющих самосто-
ятельные описи. Документы неосновных структурных частей вспомога-
тельного и обслуживающего характера фонда (сбыт, снабжение, кадры, 
личный состав) могли быть отнесены к третьей категории. 

Для скорейшего завершения работы по усовершенствованию и пере-
работке описей предлагалось сократить объемы по пересоставлению за-
головков дел и их пересистематизации и увеличить за счет составления к 
описи необходимого справочного аппарата, прежде всего — предисловий 
и различных указателей [4, л. 23–24].

Таким образом, в 1970-е гг. проводился анализ состояния НСА по ка-
ждому фонду. В этой связи все фонды архива были условно разделены на 
три категории. В последующие годы состояние системы НСА пересматри-
валось и уточнялось, изучался вопрос о внутрифондовом категорирова-
нии, однако в ЦГАОР БССР данный метод не получил дальнейшего разви-
тия, т. к. был признан нецелесообразным. 

За период 1971–1984 гг. в архиве проведена работа по усовершен-
ствованию 271 описи в количестве 116,2 тыс. дел. Из них переработано 
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и усовершенствованно с редактированием заголовков дел — 140 описей  
(53,6 тыс. дел), усовершенствованно путем составления недостающего 
НСА — 131 опись (62,6 тыс. дел) [5, л. 6].

На 1 января 1985 г. в ЦГАОР БССР значилось 1119 фондов, 2070 
описей (494,7 тыс. дел). К первой категории было отнесено 16 фондов  
(82,3 тыс. дел), второй категории — 209 фондов (228,6 тыс. дел), третьей 
категории — 894 фонда (183,8 тыс. дел). Из общего количества фондов ар-
хива не требовали проведения усовершенствования только 1488 описей 
(366,5 тыс. дел). 

В конце 1980-х гг. в архиве проведен повторный анализ состояния 
НСА фондов третьей категории. Из состоящих на учете на 1 января 1988 г.  
1117 фондов (496, 5 тыс. дел) к третьей категории было отнесено 892 фон-
да (183,7 тыс. дел) за 1917–1978 гг. Это фонды трестов, контор, строитель-
но-монтажных управлений, управлений материально-технического снаб-
жения и сбыта, республиканских торгов, отраслевых научно-технических 
и добровольных спортивных обществ, отдельных научно-исследователь-
ских институтов, издательств, редакций газет и журналов и др.

В ходе проведения данного анализа изучалась степень использования 
документов отдельно по фондам довоенного и послевоенного периодов, 
описи послевоенных лет рассматривались с точки зрения проведения це-
левой комплексной экспертизы ценности и оптимизации состава доку-
ментов. В результате из значащихся в архиве на 1 января 1988 г. фондов 
третей категории — 427 фондов, 566 описей (81 тыс. дел) составляли до-
кументы довоенного периода, 367 фондов 565 описей (102,7 тыс. дел) — 
за послевоенный период. Степень использования документов по фондам 
довоенного периода определялась как незначительная. Усовершенствова-
ние прошли 90 описей 61 фонда (17,4 тыс. дел.); 11 описей 6 фондов на 
1 тыс. дел предусматривалось усовершенствовать в течение 1989–1990 гг. 
По остальным фондам довоенного периода проводить усовершенствова-
ние было признано нецелесообразным [6, л. 2–4]. 

Таким образом, исходя из категорийности фондов, определялись и 
направления по качественному улучшению описей: переработка описей, 
предполагающая комплекс работ, связанных с составлением новой описи 
взамен ранее действовавшей, не отвечающей требованиям учета и поиска 
документов; усовершенствование с редактированием заголовков дел (без 
их пересистематизации) и составлением недостающих элементов НСА 
(наиболее преобладающий способ); усовершенствование (без редактиро-
вания заголовков дел) путем составления недостающих элементов НСА.

В первую очередь проводилась переработка описей фондов довоенного 
периода, так как качественная сторона данных описей не отвечала необхо-
димым требованиям (заголовки дел чаще всего были “глухими” и не дава-
ли необходимой информации о составе документов; отсутствовали основ-
ные элементы справочного аппарата (титульные листы, историко-архивные 
справки, предисловия, оглавления); в описи некоторых фондов были вклю-
чены документы, не имеющие научной ценности и практического значения). 
В результате были переработаны описи фондов ЦИК БССР, СНК БССР, Высше-
го Совета народного хозяйства (ВСНХ) БССР и др. 
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Исходя из того, что переработка описей очень трудоемкий процесс, 
требующий больших затрат и влечет за собой перешифровку дел, было 
принято решение проводить усовершенствование описей с редактиро-
ванием заголовков дел, но без их пересистематизации и перешифровки. 
Таким образом, были усовершенствованы описи фондов Экономическо-
го Совета (ЭКОСО) при СНК БССР, Госплана БССР, Наркомфина БССР, ЦСУ 
БССР, отраслевых профсоюзов и др. 

Усовершенствование описей без редактирования заголовков дел было 
характерно только для описей фондов послевоенных лет, так как многие 
из них не имели полноценного справочного аппарата. Это в значительной 
степени затрудняло их использование. В результате свыше 120 описей бо-
лее чем на 50 тыс. дел были усовершенствованы путем составления спра-
вочного аппарата к ним. 

Одновременно с усовершенствованием и переработкой описей фон-
дов осуществлялась работа по проведению комплексной целевой экспер-
тизы ценности документов фондов в пределах одной отраслевой систе-
мы, независимо от категорийности, входящих в данную систему фондов. 
Так, по фондам системы “Снабжение” экспертизе ценности подверглись 
40 фондов объемом 5297 дел за 1943–1979 гг. и к уничтожению выделе-
но 1543 дела за 1944–1978 гг. По фондам системы “Здравоохранение” экс-
пертизу ценности прошли 10 фондов объемом 10 775 дел и к уничтоже-
нию выделено 1409 дел. В результате данной работы было ликвидировано  
12 фондов, документы которых частично выделены к уничтожению, ча-
стично присоединены к фондам вышестоящих организаций [7, л. 5].

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 
1993 г. № 336 ЦГАОР преобразован в Белорусский государственный архив 
(Белгосархив).

В 1995 г. в связи с передачей документов бывшего Центрального пар-
тийного архива (ЦПА) ЦК КПБ в Белгосархив и реорганизацией послед-
него в Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) на хранение  
в архив поступило 233 322 дела. В результате перед архивистами встала 
задача интегрировать данный информационный ресурс в существующую 
информационно-поисковую систему НАРБ [8]. 

В соответствии с решением Государственного комитета по архивам 
и делопроизводству Республики Беларусь (Госкомархива) от 20 ноября 
1997 г. “О Программе по развитию и совершенствованию учета и науч-
но-справочного аппарата к документам бывших партийных архивов на 
1998–2005 гг.” был проведен анализ состояния учета и НСА к документам 
присоединенного партийного комплекса и составлен план мероприятий 
по реализации данной программы. В нем в полной мере отражалась ор-
ганизационно-методическая и практическая работа по созданию едино-
го централизованного учета НАРБ, присоединению фондов первичных 
партийных и комсомольских организаций к фондам организаций, при 
которых они действовали, ликвидации малообъемных и разрозненных 
фондов и созданию на их базе объединенных архивных фондов (ОАФ)  
и коллекций документов с частичной переработкой и усовершенствова-
нием описей. 
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За период 1996–2005 гг. обеспечивалось присоединение фондов пер-
вичных партийных и комсомольских организаций к фондам организаций, 
при которых они действовали с частичной переработкой и усовершенство-
ванием описей присоединяемых фондов и ликвидацией номеров фондов, 
создание объединенных архивных фондов (ОАФ) на базе малообъемных 
фондов. В ходе данной работы были переработаны описи 186 фондов в ко-
личестве 23 507 дел и усовершенствованы описи 165 фондов на 6254 дела. 
Кроме этого, проведена переработка описи фондов политсектора Мини-
стерства сельского хозяйства (Минсельхоза) БССР, политотделов Минской 
высшей партийной школы при ЦК КПБ, Минской советско-партийной 
школы при ЦК КПБ, Высшей Минской коммунистической сельскохозяй-
ственной школы им. В. И. Ленина, Ленинского партийно-учебного городка 
ЦК КП(б)Б (6 фондов, 6107 дел).

Созданы ОАФ редакций газет и журналов за довоенный и послевоенный 
периоды (объединены 10 фондов), ОАФ “Издательства ЦК КПБ и первич-
ные организации КПБ издательств” (3 фонда), ОАФ организаций еврейской 
социал-демократической рабочей партии “Поалей-Цион” за 1917–1923 гг.,  
организаций Всеобщего еврейского рабочего союза “Бунд” на террито-
рии Белоруссии за 1917–1921 гг. (4 фонда), коллекция документов РКП(б)  
и КП(б)Б воинских частей Западного фронта (5 фондов). В результате было 
объединено 685 фондов и создано 46 ОАФ объемом 12 073 дела.

Общим недостатком для системы НСА к документам периода Вели-
кой Отечественной войны являлось низкое качество описания содержа-
ния документов в описях фондов и их малообъемность. В результате на 
базе 662 малообъемных фондов было создано 42 ОАФ подпольных пар-
тийных и комсомольских органов, партийно-комсомольских, молодеж-
но-патриотических, антифашистских организаций и групп, партизанских 
формирований объемом 9587 дел. 

Объединение фондов происходило по принципу однородности функ-
ций фондообразователей, связанных между собой объектом деятельности  
и территориально (по областям административно-территориального деле-
ния 1941 г.), пересоставлялись заголовки дел, составлялся необходимый НСА. 

Одновременно велась работа по усовершенствованию фондов учреж-
дений и организаций оккупационной администрации и военно-полицей-
ского аппарата, действовавших на территории Белоруссии в 1941–1944 гг. 
и находившихся до 1995 г. на секретном хранении в архиве. Так прошли 
усовершенствование фонды Генерального комиссариата Белоруссии, Бо-
рисовского и Минского окружных комиссариатов, Главной железнодо-
рожной дирекции г. Минска и др. Кроме этого, проведена переработка и 
усовершенствование 17 описей фонда “Белорусского штаба партизанского 
движения (БШПД)” в количестве 7919 дел (16 описей, 7501 дело — усовер-
шенствовано и 1 опись, 418 дел — переработаны).

Обеспечивалась работа по усовершенствованию описи № 1 на рассекре-
ченные дела фонда “Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции 
(НК РКИ) БССР” и переработке описи фонда “Народный секретариат БНР”. 

В октябре–ноябре 1995 г. в НАРБ проведен анализ состояния описей 
на весь комплекс документов фонда ЦК КПБ, который показал, что по-
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иск информации осложняется наличием большого количества описей (на 
102 537 дел 163 описи), качество которых не соответствует архивным тре-
бованиям. Фактически каждая опись включала в себя дела структурного 
подразделения за один, два или несколько лет. Многие описи составлены 
на дела за довоенный и послевоенный периоды. Имелись описи дел без 
указания принадлежности их к структурному подразделению. В большин-
стве случаев формирование дел не отвечало основным правилам ведения 
делопроизводства: их заголовки либо совершенно не раскрывали содер-
жание документов, либо раскрывали частично. В ходе данной работы был 
составлен перечень описей дел на документы фонда ЦК КПБ за 1919– 
1991 гг. и хронологический указатель к ним. В результате на 01.01.1996 в 
фонде значилось 46 описей (27 147 дел) за довоенный период (1917–1941 гг.)  
и 125 описей (75 051 дело) за послевоенный период (1941–1991 гг.). 

В течение 1998–2006 гг. работниками архива была проведена переработ-
ка описей фонда ЦК КП(б)Б за довоенный период в количестве 24 961 дела. 
Составлены описи № № 1, 2 (титульные листы, оглавления, историко-архив-
ная справка, список сокращений, переводные таблицы) и начата работа по 
переработке описей фонда за военный и послевоенный периоды.

В 2007 г. переработанная опись была опубликована под названием 
“Центральный комитет Коммунистической партии (большевиков) Бело-
руссии, 1918–1941 гг.” фонда № 4п, и на сегодняшний день она пользуется 
большой популярностью у исследователей и работников архива [9].

В 2004–2005 гг. отдел фондов личного происхождения обеспечил пе-
реработку фондов личного происхождения — Ермаченко Ивана Абрамо-
вича, Русака Василия Максимовича и Езавитова Константина Борисовича 
в количестве 318 дел. 

На основании акта приема-передачи от 29 июня 2011 г. № 16 Ад-
министрацией Президента Республики Беларусь переданы на хранение  
в НАРБ документы Верховного Совета БССР за 1944–1991 гг. (316 условных 
ед. хр.) и научно-справочный аппарат к ним. В этой связи в течение 2012– 
2013 гг. архив проводил научно-техническую обработку документов  
с дальнейшим включением их в фонд № 968. В ходе работы определялась 
фондовая принадлежность данных документов (Верховный Совет БССР  
и БШПД) и проводилась экспертиза их ценности. 

По фонду № 968 полистно просмотрено 1273 дела и выявлена ду-
блетность 10 600 документов. По итогам экспертизы составлен Акт о вы-
делении к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению  
на 264 дела за 1944–1992 гг., т. к. значительное количество указов, по-
ступивших из Администрации, являлись копиями, подлинники которых 
хранятся в данном фонде. В результате в годовые разделы описей № 1  
и 2 дел постоянного хранения под литерными номерами включены дела  
с Указами Президиума Верховного Совета СССР за 1950, 1958, 1964– 
1987 гг., в количестве 27 дел, и два дела с Указами Президиума Верховного 
Совета БССР за май 1978 г. и Президента СССР за 1991 г. 

При уточнении фондовой принадлежности документов были обнару-
жены и выделены, как не относящиеся к составу данного фонда, приказы 
начальника БШПД о награждении медалью “Партизану Отечественной 
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войны” за март 1943–февраль 1947 гг. С целью выявления дублетности 
документов по фонду № 1450 просмотрено 1296 дел и сверено 495 прика-
зов. В результате составлена опись № 15а (дополнительная) фонда № 1450 
“БШПД”. Также в ходе работы было установлено, что в описях № 15 и № 19 
дел постоянного хранения имеются дела с наградными листами к Указам 
Президиума Верховного Совета СССР, в то же время указы в описях отсут-
ствуют. В итоге сформировано пять дел с Указами Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза, награждении 
орденами и медалями партизан за 1943–1944, 1948 гг., дела включены  
в описи дел под литерными номерами. Составлены историко-архивные 
справки (дополнения) к фондам № 968 и № 1450.

В связи с поступлением нового комплекса документов депутатов Вер-
ховного Совета БССР 1-го созыва в 2014 г. проведено усовершенствование 
описи № 12 фонда № 175 “Коллекция документов партийных, государ-
ственных и общественных деятелей БССР и Республики Беларусь” в коли-
честве 16 дел.

Таким образом, за 1996–2021 гг. усовершенствованию и переработке 
подверглись 582 описи в количестве 140 804 дел. Данный вид работы про-
водился с учетом значимости и ценности документов отдельных описей, 
а не всего комплекса документов фонда. Вместе с тем основное внима-
ние акцентировалось на фондах первой и второй категории, и только в 
случае необходимости проводилась работа по усовершенствованию или 
переработке описей фондов третьей категории. Составление справочного 
аппарата к описям фондов третьей категории, как самостоятельный вид 
работы, в архиве не осуществлялся.

В настоящее время в НАРБ продолжается переработка описей фонда 
4п “ЦК КПБ” за военный и послевоенный периоды. На 1 января 2022 г. пе-
реработано и отредактировано 102 525 заголовков дел (100 %); на заседании 
Экспертно-методической комиссии (далее — ЭМК) архива утверждены опись 
№ 5 личных дел о приеме и восстановлении в члены и кандидатами в чле-
ны ВКП(б) и КПСС, выдаче партийных документов в количестве 12 728 дел 
(протокол от 30.06.2021 № 8), описи № 4 персональных дел — 11 433 дела и 
№ 6 личных дел работников аппарата ЦК КПБ, административно-техниче-
ского персонала и номенклатурных работников — 18 167 дел (протокол от 
15.12.2021 № 15). В ходе переработки дел по личному составу осуществлялось 
составление титульных листов и предисловий к описям; устранение разно-
чтений, искажений, неточностей в наименовании фамилий, имен и отчеств; 
проверка систематизации заголовков дел, вынесения крайних дат докумен-
тов и правильности составления переводных таблиц. Продолжается работа 
по составлению описи № 3 дел постоянного хранения за 1941–1991 гг. в ко-
личестве 35 230 дел: уточняются сведения, представленные в историко-ар-
хивной справке, редактируются заголовки дел, проверяется систематизация 
и количество дел, включаемых в новую опись. Протоколом заседания ЭМК 
архива от 28.12.2021 № 16 утверждена опись № 3 дел постоянного хранения 
(том 1) за 1941–1943 гг. в количестве 1143 дел.

В ходе проведения международных чтений цикла “История во имя 
мира”, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны, Фе-
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деральное архивное агентство (Росархив) передало Департаменту по ар-
хивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 
(Департамент) цифровые копии архивных дел об установлении и рассле-
довании злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
на территории БССР. 

На основании решения Центральной экспертной методической ко-
миссии (ЦЭМК) Департамента от 15 декабря 2016 г. на хранение в НАРБ 
поступил полный комплекс переданных цифровых копий 227 архивных 
дел (47 454 файла JPG) на 17 компакт-дисках (DVD-R) из 12 описей фонда 
№ Р 7021 ГАРФ [10, л. 1–2]. 

В НАРБ проведена работа по научному описанию данных цифровых ко-
пий архивных дел и сформирована “Коллекция цифровых копий на правах 
подлинников документов Чрезвычайной государственной комиссии по уста-
новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, коллективным хо-
зяйствам (колхозам), общественным организациям, государственным пред-
приятиям и учреждениям СССР (ЧГК) по БССР, переданных из Государствен-
ного архива Российской Федерации (ГАРФ)” (№ 1569) [11].

В 2020 г. архив приступил к работе по усовершенствованию описи 
№ 2 дел постоянного хранения фонда № 30 “ЦСУ БССР” за 1924–1927 гг. 
В первую очередь усовершенствованию подверглись дела, в которых от-
ложились документы Всесоюзной переписи населения 1926 г. и сельскохо-
зяйственной переписи 1924 г., пользующиеся большим спросом у пользо-
вателей читального зала архива. В ходе усовершенствования выполнялся 
следующий комплекс работ: редактирование заголовков с полным про-
смотром дел; включение в заголовки дополнительных уточняющих све-
дений; аннотирование отдельных документов; устранение разночтений, 
искажений, неточностей в наименовании административно-территори-
альных единиц и населённых пунктов; обозначение крайних дат доку-
ментов; унификация и систематизация заголовков дел.

В последнее время в деле улучшения отбора документов на посто-
янное хранение и качества описей сделано много, но возникают пробле-
мы при поступлении в архив документов за 1960–1990 гг. В НСА к ним 
имеются неполные и неточные сведения по истории фондообразователя, 
отсутствуют оглавления к описям и ссылки на законодательные и распо-
рядительные документы о реорганизации учреждения и его структурных 
подразделений. Все эти недостатки выявляются на этапе приема комплек-
са документов в централизованный учет, и предпринимаются меры по их 
устранению, в том числе и составление дополнений к историко-архивным 
справкам. В этой связи за период 2018–2021 гг. проведено усовершенство-
вание (без редактирования заголовков дел) 129 описей 68 фондов, в ходе 
которого составлялись и пересоставлялись титульные листы, оглавления, 
историко-архивные справки (дополнения), листы-заверители, нумерова-
лись и перенумеровывались листы описей.

Таким образом, на современном этапе в НАРБ ко всем фондам пер-
вой и второй категорий имеются описи, отвечающие современным тре-
бованиям и которые обеспечены необходимым справочным аппаратом. 



76

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

Вместе с тем, значительное количество фондов третьей категории имеют 
неполный научно-справочный аппарат.

В НАРБ по состоянию на 1 января 2022 г. числится 3614 описей дел. 
Усовершенствованные и переработанные описи облегчают поиск доку-
ментов для исполнения запросов граждан, в подготовке выставок и пу-
бликационной деятельности архива. В читальном зале архива обеспечен 
доступ к 2168 описям в электронном виде, что составляет 60 % от общего 
объема описей дел. 

Целенаправленное и плановое создание базы данных электрон-
ных описей в архиве ведется с 2006 года. До этого времени набор описей  
в текстовом редакторе Microsoft Word осуществлялся при проведении усо-
вершенствования и переработки описей фондов и по мере возникнове-
ния необходимости в улучшении их физического состояния. Планомерно 
к созданию описей в электронном виде архив приступил только в 2012 г.  
В 2013 г. организации — фондообразователи НАРБ передавали на постоян-
ное хранение четвертый экземпляр описи в электронном виде, созданный 
в текстовом редакторе MS Word или редакторе электронных таблиц MS 
Excel. Для уменьшения затрат времени на создание описей в текстовом 
формате в 2019 г. было принято решение о необходимости их сканирова-
ния, что поспособствует ускорению процесса создания автоматизирован-
ного научно-справочного аппарата (АНСА) архива. 

Информацию о составе документов в деле содержит третий уровень 
Системы открытого доступа к документам Национального архивного 
фонда Республики Беларусь (СОДД НАФ), который представляет совокуп-
ность заголовков дел в описи. Данный уровень формируется с помощью 
сервисной функции “Фонды, описи, дела, документы” (ФОДД) ПМ “НСА”. 
Целенаправленная (плановая) работа по заполнению полей данной сер-
висной функции в НАРБ осуществляется с 2015 г. и составляет в среднем 
11 542 заголовка дел в год. В результате по состоянию на 1 января 2022 г. 
в СОДД НАФ введено 93 295 заголовков дел (235 фондов (из них 5 фондов 
в полном объеме), 235 описей (из них 53 описи в полном объеме), что со-
ставляет 7,87 % от общего объема дел, хранящихся в архиве. 

Затраты времени на сканирование описей существенно меньше, чем 
на ввод их в текстовом формате. Вместе с тем, перевод описей на бумаж-
ном носителе в электронный вид имеет стратегической целью формиро-
вание полномасштабной СОДД НАФ, предполагающий, в том числе, и опи-
сание состава документов на уровне дела.

Поиск информации в предметно-аспектном или предметном направ-
лениях по документам архива независимо от их фондовой принадлежно-
сти обеспечивают каталоги. 

В ЦГАОР БССР работа по созданию тематического каталога архива на-
чалась в конце 1940-х гг. 

В соответствии с приказом МВД СССР от 25 июня 1947 г. “О введении 
в действие Правил учета документальных материалов в государственных 
архивах СССР” ЦГАОР БССР в 1954–1955 гг. обеспечил усовершенствование 
учетно-справочного аппарата. В ходе данной работы были подготовлены Ме-
тодические указания о проведении усовершенствования учетно-справочно-
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го аппарата и уточнены сведения по истории фондообразователей (название, 
переименования, крайние даты деятельности) [12, л. 1–12]. Важным этапом 
в подготовительной работе к усовершенствованию учетно-справочного ап-
парата было составление тематических карточек по истории государствен-
ных учреждений. Для этих целей были разработаны “Сборники узаконений 
БССР” за 1922–1940 гг., газеты “Звязда” за 1920–1940 гг., “Савецкая Беларусь” 
за 1920–1932, 1937–1940 гг., “Рабочий” за 1927–1937 гг. и составлена картоте-
ка по истории государственных учреждений БССР [12, л. 15]. 

С расширением объема работы по использованию документальных 
материалов в народно-хозяйственных и научных целях, увеличением 
количества карточек предметно-тематического каталога потребовалась 
выработка принципов их систематизации. В связи с этим в 1954 г. была 
разработана Схема классификатора предметно-тематического каталога 
ЦГАОР БССР, которая закрепляла деление тем на рубрики и подрубрики 
(т. е. тема делилась на вопросы и подвопросы, а тематические карточки 
располагались в хронологической последовательности) [13, л. 23].

В 1959–1960 гг. с целью выявления документов по истории фабрик  
и заводов, развитии электрификации, лесной, бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности Беларуси, истории театра была проведена 
разработка фондов ВСНХ БССР и Управления по делам искусств при Сове-
те Министров БССР. 

Несмотря на меры по организации данной работы, каталог создавался 
“стихийно” и только в 1961 г. архив приступил к сплошной каталогизации 
фондов и созданию предметно-тематического каталога. В результате те-
матической разработке были подвергнуты фонды ЦИК БССР, Постоянного 
представительства БССР при Правительстве СССР (Постпредство), Госпла-
на и ЭКОСО БССР, Наркомтруда и Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпроса) БССР.

С целью реализации постановления Совета Министров СССР 
 от 25 июля 1963 г. “О мерах по улучшению архивного дела в стране” отде-
лом центральных государственных архивов СССР и научно-справочного 
аппарата ГАУ при Совете Министров СССР в государственные архивные 
учреждения БССР было направлено методическое письмо от 15 апреля 
1964 г. № 2/2155–к, в котором предлагалось обсудить принципы постро-
ения единой системы НСА в архивах и направить в АУ при Совете Мини-
стров БССР предложения и замечания по ним.

Под единой системой НСА следовало понимать комплекс взаимосвя-
занных справочников, обеспечивающих учет и правильную классифика-
цию документальных материалов, раскрывающих их состав, содержание 
и местонахождение в пределах отдельных фондов, архивов и всего Госу-
дарственного архивного фонда СССР. Основными видами системы НСА 
были признаны: описи фондов, систематические и именные каталоги, ка-
талоги фондов, путеводители и справочники по фондам архива. Важное 
место в деятельности архивов было отведено созданию систематического 
и именного каталогов, которые должны были создаваться параллельно. 
Не исключалось, что в процессе выявления материалов по отдельным ак-
туальным темам могли создаваться предметно-тематические каталоги, 
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которые впоследствии должны были влиться в соответствующие разделы 
систематического каталога [14, л. 9–14].

На расширенном заседании Научного совета АУ при Совете Мини-
стров БССР, состоявшемся 3 июля 1964 г., были заслушаны доклады на-
чальника организационно-методического отдела Т. В. Комаровой, началь-
ника отдела использования Е. Ф. Шорохова и содоклады представителей 
государственных архивных учреждений БССР о состоянии и перспекти-
вах развития НСА в государственных архивах БССР и принято решение 
одобрить предложения ГАУ при Совете Министров СССР о создании еди-
ной системы НСА в госархивах. Всем архивным учреждениям республики 
было рекомендовано осуществлять работу по созданию единого система-
тического и именного каталогов путем тематической разработки наибо-
лее актуальных фондов и обеспечить разработку методических пособий 
по организации упорядочения каталогов архивов [15, л. 38–39]. 

27 ноября 1964 г. АУ при Совете Министров БССР в адрес заведующих 
архивными отделами исполкомов областных Советов депутатов трудящих-
ся и начальников государственных архивов БССР направил письмо, в ко-
тором указывалось, что при планировании работы архивных учреждений 
республики на 1965 г. необходимо предусмотреть улучшение организации 
работы по каталогизации документов и упорядочению ранее составленных 
каталогов [15, л. 48–52]. Таким образом, начало создания систематического 
каталога в ЦГАОР БССР было положено в 1965 г., когда 38 815 карточек быв-
шего предметно-тематического каталога были заиндексированы в соответ-
ствии со “Схемой единой классификации документальных материалов Госу-
дарственного архивного фонда СССР в каталогах государственных архивов” 
(далее — СЕК) (1962 г.). Попутно с систематическим каталогом создавался  
и именной каталог, который на декабрь 1965 г. насчитывал 2850 карточек.

С 1970 г. в практику работы ЦГАОР БССР по каталогизации докумен-
тов фондов был введен дифференцированный подход, изложенный в Ме-
тодических рекомендациях ВНИИДАД “Дифференцированный подход к 
описанию документальных материалов” [16]. Для фондов первой катего-
рии осуществлялась поединичная и подокументная каталогизация наи-
более важных документов; для фондов второй категории преобладающей 
являлась поединичная каталогизация. Подокументно разрабатывалась, в 
основном, нормативная и протокольно-распорядительная документация; 
для фондов третьей категории поединичная каталогизация проводилась 
только групповым способом, путем просмотра описей и занесения на 
одну карточку больших комплексов документальных материалов.

Наряду со специальной тематической разработкой в архиве широко 
практиковался метод попутной каталогизации документальных матери-
алов при проведении других видов работ над фондами. Например, при 
научно-технической обработке фондов, исполнении тематических запро-
сов, выявлении документов для сборников, подготовке статей. 

Плановая работа по созданию систематического каталога в ЦГАОР БССР 
началась в 1976 г. В целях улучшения качества систематического и именного 
каталогов на документы общего хранения и в связи с выходом в 1978 г. вто-
рого, дополненного и доработанного издания “Схемы единой классификации 
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документной информации в систематических каталогах государственных ар-
хивов СССР” [17] в течение 1981–1990 гг. был проведен целый комплекс ра-
бот по их усовершенствованию, который включал в себя экспертизу ценности 
каталожных карточек, редакцию тематических карточек, их индексирование  
в  соответствии с новой схемой, пересистематизацию, уточнение и измене-
ние старых шифров, выявление дублетных карточек, исключение из катало-
га карточек с малоценной информацией и т. д. С учетом выявленных недо-
статков было разработано Методическое пособие по усовершенствованию 
систематического каталога ЦГАОР БССР и переводу его на новую схему [18].

По мере увеличения массива тематических карточек, поиск необходи-
мой информации затруднялся из-за того, что разделы и подразделы СЕК 
содержали обобщенную информацию в пределах отраслей. В результате 
было признано необходимым разработать “Рабочую схему единой класси-
фикации документной информации в систематическом каталоге ЦГАОР 
БССР” применительно к документам архива, не отступая от индексации, 
принятой в СЕК. 

Для улучшения систематизации и индексации тематических карто-
чек по истории учреждений и организаций и их дальнейшего включения 
в систематический каталог в рубрике “Общие вопросы” были выделены 
подрубрики “Органы управления” и “Учреждения, организации и пред-
приятия отрасли”. В результате тематические карточки каталога по исто-
рии учреждений и организаций были включены в систематический ката-
лог впереди каждого отраслевого раздела [19].

За 1980–1990 гг. было усовершенствовано и переведено на новую Схе-
му систематизации 147 258 тематических карточек систематического ка-
талога. В отсев выбыло 17 102 каталожные карточки, что составило 11,6 % 
от их общего количества [7, л. 6]. По состоянию на 1 января 1996 г. систе-
матический каталог насчитывал 211 843 тематические карточки. Прове-
дение усовершенствования систематического каталога в значительной 
степени повысило информационный уровень каталога. 

Тематическая разработка в 1989–1995 гг. осуществлялась по двум на-
правлениям: по наиболее актуальным фондам проводилась полная темати-
ческая разработка (Президиум Верховного Совета БССР, Минсельхоз БССР). 
Исходя из актуальности вопросов по национальной политике, народному об-
разованию проведена полная тематическая разработка документов фондов 
Белорусского национального комиссариата (Белнацкома), Комиссии по осу-
ществлению национальной политики при ЦИК БССР, Наркомпроса БССР, На-
родного секретариата БНР, Временного белорусского национального коми-
тета (г. Вильно), Комиссии по землеустройству трудящихся евреев при ЦИК 
БССР (Белкомзета), Белорусского отделения общества по земельному устрой-
ству трудящихся евреев в СССР (Белозета), Белорусской комиссии Еврейского 
общественного комитета помощи пострадавшим от войны, погромов и мас-
совых стихийных бедствий (Евобщесткома).

По некоторым фондам практиковалась разработка отдельных ка-
тегорий дел, содержание которых в описи раскрыть не представлялось 
возможным (приказы, протоколы). Так, за данный период частично раз-
работаны документы фондов Совета Министров БССР, Государственного 
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комитета Совета Министров по охране природы, Управления Уполномо-
ченного министерства заготовок СССР по БССР, Управления белорусской 
железной дороги.

При составлении карточек использовался в основном подокумент-
ный способ описания, а также поединично-групповой. 

В именном каталоге архива содержатся сведения о лицах, политиче-
ская, общественная, экономическая, культурно-просветительная или прак-
тическая деятельность которых представляет интерес для науки и культуры 
и подтверждается документально. По мере работы с каталогом проводилась 
экспертиза ценности карточек, их редактирование и систематизация. Вме-
сте с тем, постоянное пополнение каталога с течением длительного времени 
требовало уточнения состава и содержания карточного массива и ее детали-
зации. С целью правильной организации данной работы были разработаны 
Методические рекомендации по усовершенствованию именного каталога 
[20] и в течение 1993–1994 гг. в архиве проведена экспертиза ценности карто-
чек, редактирование, объединение и дублирование, уточнение и изменение 
архивных шифров, составление отсылочных карточек для систематического 
каталога. После проведения работы по усовершенствованию именной ката-
лог БГА насчитывал 12 121 карточку. 

В июне 1995 г. вместе с документальным комплексом бывшего ЦПА КПБ 
в НАРБ переданы систематический каталог по документам фонда ЦК КПБ, 
созданный на основе классификатора, разработанного для партийных архи-
вов (156 050 карточек), а также вспомогательные справочные картотеки на 
участников партизанского и подпольного движения в годы Великой Отече-
ственной войны; членов КПЗБ; делегатов съездов КПБ и ЛКСМБ; секретарей 
парторганов Минской области, лиц, проходивших по протоколам заседаний 
бюро и секретариатов партийных и комсомольских органов, личных и персо-
нальных дел членов КПБ, участников партизанского движения в годы Граж-
данской и Великой Отечественной воин (1 017 829 карточек).

Систематический каталог бывшего Партийного архива создавался на 
основе Примерной схемы классификации документальных материалов пар-
тийных архивов — филиалов ИМЛ при ЦК КПСС, крайкомов и обкомов пар-
тии [21]. В соответствии с методикой организации и составления данного ка-
талога предусматривалось, что единый систематический каталог партийного 
архива должен создаваться только на основе документов фондов партийных 
органов и некоторых наиболее крупных партийных организаций, и только по 
разделам, темам и подтемам классификатора [21, л. 21–22].

В 1999 г. Государственным комитетом по архивам и делопроизвод-
ству Республики Беларусь разработаны Методические рекомендации по 
каталогизации документов бывших партархивов, предназначенные для 
работников государственных архивов, занимающихся каталогизацией до-
кументов бывших партархивов. Вместе с тем в НАРБ данный вид работы, 
как и тематическая разработка документов государственного комплекса, 
не проводился, т. к. осуществлялась переработка фонда “ЦК КПБ”.

В конце 2010 г. архив приступил к наполнению одной из функций 
программного модуля (ПМ) “НСА. Версия 1.0” Автоматизированной ин-
формационно-поисковой системы (АИС) архива — “Именной каталог”. 
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В ходе работы выяснилось, что значительное количество каталожных 
карточек не отвечает современным требованиям. В большей мере это от-
носится к каталожным карточкам, составленным в ранний период работ-
никами с разным уровнем подготовки и опытом работы, когда на темати-
ческий учет брались документы без соблюдения требований к их отбору и 
описанию (не всегда заполнялись графы “место события”, “дата события”, 
“подлинность или копийность документа”). Имелись карточки со стары-
ми шифрами (составленные до проведения переработки описей фондов), 
часть карточек требовало улучшения физического состояния.

В целях улучшения качества именного каталога было признано необ-
ходимым провести его усовершенствование и разработку Методических 
рекомендаций по усовершенствованию именного каталога ГУ “Нацио-
нальный архив Республики Беларусь” [22]. Одновременно с усовершен-
ствованием традиционного именного каталога в архиве проводилась ра-
бота и по созданию электронного. 

В 2012 г. из традиционного именного каталога были выделены 2 720 
каталожных карточек со ссылками на документы Справочно-информаци-
онного фонда (СИФ) и создана вспомогательная именная картотека. 

В течение 2012–2018 гг. одновременно с вводом каталожных карто-
чек в ПМ “НСА” обеспечивалась работа по усовершенствованию традици-
онного именного каталога. В результате из данного каталога изъято 180 
дублетных карточек, карточек, не имеющих точных поисковых данных,  
и 48 карточек со ссылками на фонды, переданные в другие архивы. За период 
2015–2017 гг. в традиционный именной каталог включены 1227 каталожных 
карточек, составленных в ходе проведения тематической разработки поста-
новлений и распоряжений Совета Министров БССР (фонд № 7). 

В 2018 г. архивом завершена работа по усовершенствованию тради-
ционного именного каталога в количестве 10 303 каталожных карточек 
и принято решение о его “консервации”, т. е. при дальнейшем осущест-
влении тематической разработки создание каталожных карточек долж-
но обеспечиваться только с помощью ПМ “НСА”. Вместе с тем, в течение  
2019 г. проводилась вычитка электронных карточек именного каталога  
и сверка соответствия их с бумажными карточками. На 01.01.2022 элек-
тронный именной каталог насчитывает 12 622 карточки и пополняется  
в ходе проведения тематической разработки документов Совета Мини-
стров Республики Беларусь и Верховного Совет БССР.

В декабре 2011–январе 2012 гг. НАРБ принял участие в заседаниях 
рабочей группы по предметной идентификации документов Националь-
ного архивного фонда Республики Беларусь и унификации тематической 
структуры Единого классификатора документной информации Нацио-
нального архивного фонда Республики Беларусь (далее — ЕКДИ) и подго-
товил три рецензии на проекты ЕКДИ.

В марте 2012 г. НАРБ приступил к организации работы по примене-
нию ЕКДИ НАФ в систематических каталогах, создаваемых с помощью  
ПМ “НСА” в режиме опытной эксплуатации. Объектами индексирования 
стали каталожные карточки с информацией по темам “Культурно-просве-
тительная работа” и “Народное образование”.
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Плановое внедрение ЕКДИ НАФ в практику работы архива ведется  
с 2013 г. и носит смешанный характер, так как одновременно осуществля-
ется ввод информации с карточек, созданных до введения в эксплуатацию 
ПМ “НСА” и проводится тематическая разработка законов БССР, указов  
и постановлений Верховного Совета БССР (фонд № 968), постановлений 
и распоряжений Совета Министров БССР и Республики Беларусь (фонд  
№ 7). В электронные каталоги в среднем вводится 5095 карточек в год. 
Степень наполнения электронных каталогов на 1 января 2022 г. составля-
ет: систематический — 38 329 карточек; именной — 12 622 карточки.

Немаловажную роль в системе НСА к документам играют путеводите-
ли и справочники по фондам архива, которые в общей форме раскрывают 
состав и содержание фондов архива. 

На 1 января 2022 г. в НАРБ составлено 5 внутриархивных и 13 межар-
хивных справочников. 

В 1956 г. коллектив научных сотрудников в составе Булдаковой Н. И., Во-
робьева А. В., Елисеевой Г. И., Каминского Н. И., Плахотниковой К. Ф., Свири-
довой Е. М., Снеткова Д. З., Фомушкиной А. В. приступили к подготовке путе-
водителя по фондам ЦГАОР БССР за период 1917–1941 гг. С целью правильной 
организации работы в данном направлении была подготовлена “Рабочая ин-
струкция по подготовке путеводителя по ЦГОР БССР”, содержащая методику 
составления предисловия и характеристик на фонды, схему систематизации 
фондов и принципы расположения характеристик на фонды внутри разде-
лов и подразделов схемы, а также список фондов, необходимых для включе-
ния в путеводитель [23]. В результате в 1967 г. в издательстве “Полымя” Го-
сударственного комитета Совета Министров БССР по печати вышел в свет 
Путеводитель ЦГАОР БССР тиражом 1000 экз. [24]. Кроме того, архив принял 
активное участие в выявлении документов и подготовке к публикации зна-
чительного количества межархивных справочников о составе и содержании 
документов Государственного архивного фонда (ГАФ) БССР и Национального 
архивного фонда (НАФ) Республики Беларусь. 

В связи с передачей на постоянное хранение в архив документов выс-
ших органов партии и комсомола, БШПД, партизанских формирований, 
подпольных партийно-комсомольских и антифашистских молодежных 
организаций и групп, в 1995 г. архив приступил к подготовке и изданию 
справочников “Фонды бывших архивов Коммунистической партии Бело-
руссии” в двух частях [25], “Документы по истории Великой Отечествен-
ной войны в государственных архивах Беларуси” (дополненное и переиз-
данное в 2003 г.) [26], “Справочник о местах принудительного содержания 
гражданского населения на оккупированной территории Беларуси 1941–
1944” [27], “Лагеря советских военнопленных в Беларуси, 1941–1944” (до-
полненный и переизданный в 2004 г.) [28].

Совместно с научными сотрудниками БелНИИДАД выявлялись доку-
менты по истории высших органов государственной власти и центрально-
го управления БССР за 1965–1991 гг. [29] и православной церкви на Бела-
руси в XVIII–XX вв. [30]. 

По инициативе Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 
Министров Республики Беларусь в 2005 г. в НАРБ издан справочник “Ар-
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хивные документы Республики Беларусь — сокровищница социальной 
памяти государства”, в котором представлена информация о системе ар-
хивных органов и учреждений, организующих и обеспечивающих форми-
рование НАФ Республики Беларусь, его хранение, использование и кон-
троль за ведением делопроизводства [31]. 

В ходе реализации международных проектов в течение 2000–2010 гг. 
архив подготовил и издал справочники “Белорусское общество в Петро-
граде по оказанию помощи пострадавшим от войны. 1916–1918 гг.” [32], 
“Документы Национального архива Республики Беларусь о чехословацком 
кризисе 1968 года” [33] и “Беларусь в постановлениях и распоряжениях Го-
сударственного Комитета Обороны СССР. 1941–1945 гг.” [34].

В конце 2008 г. НАРБ приступил к подготовке путеводителя по фондам 
архива. За весь период работы над ним состоялось четыре заседания Ученого 
совета архива, на которых рассматривались предложения по выбору вида и 
разновидности путеводителя, составлению схемы систематизации фондов, 
определению реквизитов описательной статьи, составлению характеристик 
на объекты описания и др. В результате в 2012 г. вышел в свет один из видов 
архивных путеводителей — краткий справочник “Фонды Национального ар-
хива Республики Беларусь”, содержащий информацию о 1166 фондах, храня-
щихся в архиве по состоянию на 1 января 2011 года и справочный аппарат к 
нему (оглавление, список сокращений, указатель фондов, включенных в спра-
вочник, указатель организаций и учреждений-фондообразователей) [35].

14 ноября 2008 г. в Российский государственный архив социально-по-
литической истории (РГАСПИ) направлено письмо директора НАРБ с 
предложением о совместной подготовке межархивного справочника, по-
священного Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко — секретарю ЦК 
ВКП(б), министру культуры СССР, первому секретарю ЦК КП(б)Б и ЦК Ка-
захстана. Данное предложение было поддержано российскими коллегами 
и в НАРБ направлена ксерокопия описи дел личного фонда П. К. Понома-
ренко РГАСПИ [36, 3–32 об]. 

С целью выявления полного комплекса документов из личного собра-
ния П. К. Пономаренко, хранящихся не только в архивных учреждениях, 
но и библиотеках и музеях, в сентябре 2009 г. в адрес Центральной науч-
ной библиотеки имени Я. Коласа, Национальной академии наук Белару-
си, Национального исторического музея Беларуси, Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной войны, Президентской 
библиотеки Республики Беларусь, Государственной публичной историче-
ской библиотеки России были направлены письма с просьбой об участии 
в данном проекте и подготовке описаний библиотечных каталогов, книг 
и музейных экспонатов, поступивших из личного собрания П. К. Понамо-
ренко. В результате межархивный справочник “Пантелеймон Пономарен-
ко: личный архив и книжное собрание: сводный каталог” вышел в свет  
в 2013 г. в Издательском доме “Звязда” [37].

С целью вовлечения в научный оборот документов об осуждении ино-
странных военнопленных и интернированных в Беларуси в 1944–1951 гг.,  
в 2016 г. была опубликована опись уголовных дел фонда № 1363 “Комитет 
государственной безопасности при Совете Министров БССР (КГБ БССР)” [38]. 
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К межархивным справочникам можно отнести две республиканские 
базы данных: Фондовый каталог государственных архивов Республики 
Беларусь (ГФК) и Система открытого доступа к документам Национально-
го архивного фонда Республики Беларусь (СОДД НАФ).

ГФК — это информационный ресурс органов архивного дела и дело-
производства и системы государственных архивных учреждений Респу-
блики Беларусь, содержащий обобщенную информацию о составе, со-
держании и местонахождении документов государственной части НАФ, 
хранящихся в государственных архивах, музеях и библиотеках.

СОДД НАФ — это интернет-портал, на котором представлена многоу-
ровневая система описания архивных объектов (фондов, описей, дел, до-
кументов) в соответствии со стандартом ISAD(G). 

ГФК и СОДД НАФ обеспечивают поиск документов, как по всем госу-
дарственным архивным учреждениям республики, так и по каждому го-
сударственному архиву в отдельности. На данных интернет-ресурсах све-
дения о фондах НАРБ представлены в полном объеме (1289 фондах) [39]. 

Указатель — архивный справочник, представляющий собой алфавит-
ный, систематический или составленный по какому-либо другому при-
знаку перечень предметных понятий, упоминаемых в архивных докумен-
тах, с указанием поисковых данных этих документов.

В ЦГАОР БССР большое значение придавалось составлению предмет-
ных, предметно-тематических, именных, географических и структурных 
указателей к описям более сложных по своему составу фондов довоенного 
периода, прошедших переработку или усовершенствование с редактиро-
ванием заголовков дел. На протяжении долгого времени указатели состав-
лялись в основном к описям фондов первой и частично второй категорий 
и чаще всего одного вида — предметные (30 указателей, что составляет 
49,1 % от их общего количества). 

На современном этапе работы НАРБ указатели, как правило, создают-
ся только при переработке и усовершенствовании описей дел, составлении 
сборников документов, путеводителей и справочников. При проведении 
научно-технической обработки документов (независимо от их категории) 
указатели не составляются.

По состоянию на 1 января 2022 г. в НАРБ числится 61 указатель, из ко-
торых 53 указателя к описям и 8 указателей к документам фонда.

Обзор документов — архивный справочник, содержащий системати-
зированные сведения о составе и содержании отдельных комплексов ар-
хивных документов с элементами источниковедческого анализа. 

В соответствии с принципами создания единой системы НСА, приняты-
ми в 1964 г., фондовые и тематические обзоры до завершения работы по соз-
данию полноценных описей на основные фонды могли составляться только 
в порядке исключения и в случае острой необходимости в них [14, л. 13 об]. 

Целесообразность их составления определялась актуальностью и зна-
чимостью проблемы, которой он посвящен, а также новизной включае-
мых в обзор документов. 

На сегодняшний день в НАРБ имеется 8 обзоров (3 обзора фондов  
и 5 тематических обзоров фондов). 
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В условиях развития информационных технологий наиболее эффектив-
ным для архивов является создание автоматизированного научно-справоч-
ного аппарата (АНСА) архива, который предполагает совокупность описаний 
документов, помещенных в базы данных (БД), автоматизированных средств 
поиска информации и представления результатов поиска. 

Во второй половине 1960-х гг. наиболее приемлемым путем механи-
зации поиска информации в архивах представлялось применение пер-
фокарт и перфорационных машин для архивов со значительной интен-
сивностью использования документальных материалов, в том числе с 
большим объемом информационной работы, и перфокарт с ручным или 
полуавтоматическим поиском для архивов с небольшим объемом инфор-
мационной работы.

На современном этапе автоматизированные архивные технологии 
призваны обеспечить расширение доступа к архивным документам, удов-
летворение современных потребностей общества и граждан в ретроспек-
тивной информации, укрепить межотраслевые и международные связи. 

На 1 января 2021 г. в НАРБ разработаны и используются в научной 
и справочной работе 10 тематических автоматизированных БД: “Герман-
ская неволя”; “Конспиративные квартиры Минского антифашистского 
подполья”; “Соединения и части бывшей германской армии и ее сател-
литов на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1944 гг.”; “Сведения о необоснованно репрессированных гражда-
нах Белоруссии”; “Советские военнопленны-офицеры”; “Белорусские де-
ревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны”; “Гражданское  
население, эвакуированное с территории Белоруссии в годы Великой  
Отечественной войны”; “Гражданское население, проживавшее на вре-
менно оккупированной территории Белоруссии в годы Великой Отече-
ственной войны”; Фонд № 1536 “Белорусский республиканский фонд 
“Взаимопонимание и примирение”; Информационный интернет-портал 
“Партизаны Беларуси”.

Общедоступными БД, размещенными в сети интернет, являются  
интернет-портал “Партизаны Беларуси” и БД “Белорусские деревни,  
сожжённые в годы Великой Отечественной войны”. 

В марте 2013 г. к 70-летию Хатынской трагедии на сайте НАРБ разме-
щена БД “Белорусские деревни, сожжённые в годы Великой Отечествен-
ной войны” — географический указатель, составленный по алфавитному 
принципу и основанный на документах НАРБ, Центрального архива КГБ 
Республики Беларусь, областных и зональных государственных архи-
вов Беларуси, архивов России. Данная БД была передана в НАРБ в 2012 г. 
общественным объединением “Белорусский фонд мира” в рамках испол-
нения международного проекта “Повышение статуса спасшихся жителей 
сожженных белорусских деревень”.

БД содержит сведения о белорусских деревнях, уничтоженных полно-
стью или частично с населением и без жителей, состоит из двух частей —  
информационной и иллюстрационной. Вторая часть базы данных содер-
жит цифровые копии архивных документов, фотографии, записи воспо-
минаний и другие материалы, свидетельствующие о трагедии [40]. 

http://db.narb.by/
http://db.narb.by/
http://db.narb.by/
http://db.narb.by/


86

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

В настоящее время продолжается работа по уточнению списка унич-
тоженных населенных пунктов, выявление и оцифровка архивных доку-
ментов, содержащихся в архивно-следственных делах на военных пре-
ступников, осужденных в послевоенные годы.

С сентября 2018 г. НАРБ совместно с Издательским домом “Беларусь 
сегодня” участвует в проекте по созданию общедоступной БД “Партизаны 
Беларуси”, наполняемой имеющимися в составе фондов НАРБ докумен-
тами о партизанском и подпольном движении на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной войны, подвигах и наградах партизан и 
подпольщиков. Работники архива (члены рабочей группы) разработали 
структуру БД; выявляют и аннотируют документальные материалы, не-
обходимые для оформления и размещения в иллюстративном блоке БД; 
проводят консультации с операторами БД (работниками Издательского 
дома “Беларусь сегодня”); осуществляют сканирование, обработку и пере-
дачу цифровых копий архивных документов.

Информационный портал содержит индивидуальную картотеку пар-
тизан и подпольщиков, краткую историю партизанского и подпольного 
движения в Беларуси, биографические сведения о белорусских партиза-
нах — Героях Советского Союза, легендарных комбригах, боях и сражени-
ях, связанных с партизанским движением [41].

На сегодняшний день актуальным, по нашему мнению, является раз-
витие автоматизированного НСА архивов путем увеличения числа АИПС, 
размещенных в сети Интернет, и их дальнейшая интеграция в единую ин-
формационную межархивную систему, базирующуюся на международных 
стандартах архивного описания (ISAD (G), ISAAR CPF, ISDIAH, ISDF).

Формирование полноценной СОДД НАФ — первоочередная задача 
автоматизации архивной отрасли Республики Беларусь. Однако темпы по 
ее информационному наполнению до сих пор остаются достаточно низ-
кими и требуют больших трудозатрат. Это связано с тем, что СОДД НАФ 
включает в себя не только основные элементы СНСА [описи, каталоги, пу-
теводители (сведения, формируемые с помощью ПМ “Учет”, можно счи-
тать аналогом путеводителя)], но и цифровые копии архивных докумен-
тов, находящиеся на хранении в государственных архивах. 

На современном этапе СОДД НАФ представляет собой АИПС, содержа-
щую вторичную документную информацию. Размещение цифровых копий 
архивных документов позволит приступить к формированию так называ-
емого “виртуального читального зала государственного архива”. Однако  
тенденция к его созданию значительно изменит и методику архивного  
описания основных, дополнительных и вспомогательных элементов СНСА. 
Уже сегодня актуален вопрос о необходимости сохранения дифференциро-
ванного подхода в создании СНСА, который включает в себя выбор опреде-
ленной методики составления и совершенствования справочников, опре-
деление состава и наполнения справочного аппарата к ним, установление 
очередности работ с фондами в зависимости от их информативности. 

Требуют пересмотра и уточнения требований к составлению таких 
элементов НСА, как обзоры и указатели. Исходя из практики работы ар-
хива, обзоры в архиве не составлялись с 1960-х гг., указатели — только  
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в случае осуществления переработки фондов и подготовки сборников до-
кументов. Нет необходимости в их составлении и в случае создания опи-
си в форматах MS Word и PDF/A (отсканированные и распознанные), т. к. 
поиск информации обеспечивается по ключевому слову. Исключение со-
ставляют описи, отсканированные в формате jpeg. 

Внедрение ЕКДИ НАФ и использование ПМ “НСА” внесли изменения  
и в методику работы по каталогизации документов. Так, традицион-
ная методика проведения тематической разработки документов фон-
дов предполагает в первую очередь написание каталожных карточек, их 
индексацию в соответствии с ЕКДИ НАФ, а затем включение в каталог.  
В ПМ “НСА” первоочередной задачей является индексация и только затем 
создание каталожной карточки. Данный подход, на наш взгляд, являет-
ся не совсем верным, т. к. заиндексировать каталожную карточку, не имея 
представления о ее содержании, не представляется возможным. 

Нерешенным остается вопрос о том, что размещать в СОДД НАФ: 
цифровые копии документов, прошедших тематическую разработку и от-
носящиеся к уровню документа, или цифровые копии дел, относящиеся 
к уровню дела. Менее трудозатратным, на наш взгляд, является возмож-
ность предоставления доступа к цифровым копиям архивных дел, так как 
каталогизация документов не предполагает проведение сплошной тема-
тической разработки на весь состав документов фонда.
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Ірына Смірнова

РУКАПІСНЫ ФОНД ІНСТЫТУТА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА  
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК 

БЕЛАРУСІ: ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНЫ СТАН

Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі — установа, 
якая першай у рэспубліцы распачала справу па зборы і захаванні архіваў бе-
ларускіх пісьменнікаў прыкладна ў сярэдзіне 50-х гадоў мінулага стагоддзя 
[1]. Неабходнасць такой работы была абумоўлена ў першую чаргу задачамі 
самой навуковай установы па зборы, навуковай тэксталагічнай апрацоўцы  
і выданні літаратурнай спадчыны беларускіх пісьменнікаў. 

Упершыню рукапісны фонд Інстытута літаратуразнаўства згадваецца 
ў артыкуле яго супрацоўніцы Н. Ф. Фраловай, надрукаваным у газеце “Со-
ветская Белоруссия” ў 1957 г.: “першыя нясмелыя крокі ў гэтых адносінах 
[збірання і захавання літаратурных архіваў пісьменнікаў. — І. С.] былі рас-
пачатыя ў 1954 г. сектарам рукапісаў і выданняў Інстытута літаратуры імя 
Янкі Купалы АН БССР. У свой час сектар неаднаразова звяртаўся да пісь-
меннікаў рэспублікі з просьбай перадаць на захаванне ў інстытут свае 
архіўныя матэрыялы. На жаль, гэты зварот не атрымаў шырокіх водгу-
каў” [3]. Дзеля праўдзівасці заўважым, што пісьменнікі ўсё ж прыслухаліся 
да просьбы навукоўцаў і здалі ў інстытут невялікую частку сваіх архіваў.  
А вось рэдакцыі літаратурных часопісаў адгукнуліся на тую самую прось-
бу куды больш актыўна. Паводле захаваных уліковых дакументаў (актаў 
прыёму) у 1954 г. з рэдакцыі “Полымя” ў Інстытут паступілі архівы часопіса 
за 1954 г.: машынапісныя і рукапісныя творы аўтараў, а таксама іх пісьмы 
ў рэдакцыю і лісты ў адказ; з рэдакцыі часопіса “Беларусь” у 1955 і 1957 гг. 
паступілі арыгіналы матэрыялаў (фармулёўка з акта прыёму) і перапіска 
з аўтарамі за 1946–1957 гг. Па слушным сцверджанні Н. Фраловай, многія 
з рэдакцыйных матэрыялаў “у навуковых адносінах аказаліся не вельмі 
каштоўнымі, бо ў сваёй большасці складаліся не з арыгінальных аўтарскіх 
рукапісаў, а з наступных рэдакцый, апрацаваных літсупрацоўнікамі” [3].

Тым не менш, матэрыялы, што паступілі ад пісьменнікаў і рэдакцый, 
трэба было захоўваць і належным чынам апрацоўваць. Інстытут выдзеліў 
пад гэтыя мэты два памяшканні і прызначыў адказнага супрацоўніка, які 
пачаў весці ўлік паступленняў. Захаваліся дзве інвентарныя кнігі за 1954 
і 1958 гг., у якіх зроблены вопіс дакументаў. Аднак адсутнасць дакладнай 
методыкі не дазволіла захаваць аднастайнасць у іх апісанні. Большасць  
фондаў утрымлівае пералік назваў дакументаў з пазначэннем жанру  
і колькасці старонак. Астатняя частка — колькасць дакументаў кожнага 
жанру, колькасць рукапісных і машынапісных лістоў у ім, а таксама часа-
вы прамежак, калі яны былі створаныя. Такім чынам за перыяд з 1954 па 
1958 гг. былі зарэгістраваны фонды больш за 250 літаратараў, а таксама 
дакументы па правядзенні дэкады беларускага мастацтва і літаратуры ў 
Маскве, тыдня беларускай літаратуры ў Малдавіі, матэрыялы па грамад-
скай дзейнасці беларускіх пісьменнікаў і некаторыя іншыя.
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У колькасных адносінах пісьменніцкія фонды маюць значныя адроз-
ненні: ад адной адзінкі захоўвання (прыкладна ў трэцяй частцы фондаў) 
да 115 і 127 адзінак захоўвання ў фондах М. Танка і П. Глебкі адпаведна. 
Значную колькасць дакументаў (ад 20 да 50 адзінак) утрымліваюць фонды 
Э. Агняцвет, А. Астрэйкі, М. Аўрамчыка, П. Броўкі, Я. Брыля, М. Лужаніна, 
К. Крапівы, Я. Маўра, І. Мележа і іншых. Збольшага гэта машыніпісы, аўто-
графы сустракаюцца нашмат радзей. 

Пасля 1958 г. праца па апісанні рукапісных матэрыялаў, што пасту-
палі ў Інстытут літаратуразнаўства, спынілася, відаць, з прычыны немаг-
чымасці належным чынам выконваць гэтую справу. У выніку засталіся не-
засведчанымі ні ў якіх уліковых формах шматколькасныя фонды класікаў 
беларускай літаратуры — Якуба Коласа, Янкі Купалы і Максіма Багданові-
ча, складзеныя ў асноўным з фотакопій і фотаздымкаў. Да фарміраван-
ня гэтых фондаў спрычыніліся іншыя архіўныя і навуковыя ўстановы — 
Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў СССР, Цэнтральны дзяржаўны 
архіў літаратуры і мастацтва СССР, архіў Акадэміі Навук СССР, Дзяржаў-
ны архіў Мінскай вобласці, Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна, Дзяр-
жаўная публічная бібліятэка імя М. Я. Салтыкова-Щадрына, Дом-музей 
Т. Р. Шаўчэнкі, аддзел рукапісаў Інстытута літаратуры імя Т. Р. Шаўчэнкі 
АН УССР. З гэтых устаноў паступілі фотакопіі дакументаў, што тычыліся 
не толькі творчай, але і асабістай спадчыны класікаў. Так, фонд Я. Кола-
са ўтрымлівае ў выглядзе фотакопій яго аўтабіяграфіі, аўтографы твораў, 
рукапісныя і машынапісныя экзэмпляры публіцыстычных артыкулаў, він-
шаванняў, зваротаў; дакументы камісіі па літаратурнай спадчыне Я. Кола-
са. Асаблівую цікавасць уяўляюць дакументы, звязаныя з судовай справай 
пісьменніка за ўдзел у настаўніцкім з’ездзе. Сярод арыгінальных дакумен-
таў — матэрыялы з газет Азербайджана, Латвіі, Літвы, Украіны, прысвеча-
ныя 70-годдзю класіка. 

Фонд Я. Купалы складаюць фотакопіі аўтографаў вершаў, паэм, пу-
бліцыстыкі, лістоў да розных адрасатаў, у т. л. да Я. Карскага, рукапісы і 
машынапісы вершаў на польскай мове і іх пераклады, зробленыя П. Пе-
страком. Уражвае вялікая колькасць фотаздымкаў паэта, як афіцыйнага, 
так і асабістага характару.

У фондзе М. Багдановіча пераважаюць фотакопіі газетных і часопіс-
ных артыкулаў, бібліяграфічных аглядаў, лістоў, ёсць невялікая колькасць 
аўтографаў твораў і фотаздымкі.

Важнай часткай рукапіснага фонду інстытута з’яўляюцца таксама 
архіўныя матэрыялы М. Гарэцкага, перададзеныя на захаванне яго дач-
кой Г. М. Гарэцкай у 1964 г. Існуе і вопіс гэтага архіва, складзены самім 
М. Гарэцкім. Фонд уключае, акрамя рукапісаў і машынапісаў твораў, у тым 
ліку рамана “Камароўская хроніка”, ліставанне паміж пісьменнікам і яго 
сынам Леанідам, а таксама складзены аўтарам “План мае творчасці”.

Інстытут літаратуразнаўства не толькі назапашваў рукапісны фонд 
беларускіх літаратараў. Часткі некаторых яго фондаў у розныя часы  
ўзбагацілі калекцыі літаратурных музеяў Беларусі. Так, у 1962 г. у Бела-
рускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва быў перададзены 
архіў часопіса “Беларусь” за 1948–1955 гг., у 1983 г. — архіў А. Адамові-
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ча. Літаратурны музей Янкі Купалы ў 1961 г. атрымаў аўтограф паэмы 
“Тарасова доля” — падарунак Інстытуту літаратуры ад АН УССР; музей 
Якуба Коласа — калекцыю лістоў класіка да перакладчыка яго твораў 
М. М. Багданава (у 2003 г.); музей М. Багдановіча — архіў яго бацькі (ру-
капісы прац, газеты 1920–1930-х гг., накіды да біяграфіі Максіма Багда-
новіча і інш.). Апошні перададзены ў 2008 г. і, згодна з актам перадачы, —  
на часовае захаванне. 

На сённяшні дзень рукапісны фонд Інстытута літаратуразнаўства 
ўяўляе з сябе статычнае ўтварэнне, хаця мае добрыя перспектывы ўзба-
гачэння і развіцця, перш за ўсё за кошт уласных фондаў вучоных-літара-
тараў. Неабходнасць звяртацца да іх навуковай і літаратурнай спадчыны 
з часам будзе толькі ўзрастаць, і акумуляванне ў адным сховішчы неаб-
ходных матэрыялаў будзе карысным для даследчыкаў гісторыі інстытута, 
навуковых біяграфій яго супрацоўнікаў, укладальнікам зборнікаў на ўша-
наванне памяці і інш. 

Аднак для паўнавартаснага выкарыстання пісьменніцкага архіва Ін-
стытута літаратуразнаўства неабходна стварыць умовы, якія забяспечаць 
належнае захаванне, правільны ўлік і зручнае карыстанне яго матэрыя-
ламі. Варта зрабіць неабходныя захады па фармалізаванні статусу рука-
піснага фонду Інстытута літаратуразнаўства — установы, што стаяла ля 
вытокаў архіўнай справы ў галіне літаратуры — згодна з патрабаваннямі 
артыкула 12 Закона аб архіўнай справе і справаводстве Рэспублікі Бела-
русь [2]. Гэты працэс павінен уключаць:

– дзяржаўную рэгістрацыю на адпаведным узроўні;
– навукова-метадычнае і арганізацыйнае забеспячэнне;
– наяўнасць адказнага работніка;
– наяўнасць памяшкання, якое будзе адпавядаць нормам захоўвання 

архіўных дакументаў і забяспечваць магчымасць упарадкавання, прак-
тычнага і навуковага выкарыстання і інш. 

Прынятыя захады дазволяць увесці матэрыялы рукапіснага фонду Ін-
стытута літаратуразнаўства ў шырокі навуковы ўжытак, будуць спрыяць 
найлепшай захаванасці матэрыялаў асабістых архіваў дзеячаў беларускай 
літаратуры, дазволяць пашырыць рукапісны фонд інстытута новымі даку-
ментамі, умацуюць аўтарытэт акадэмічнай установы як важнага і адказ-
нага захавальніка гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа.
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ЦИФРОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ УНИВЕРСИТЕТА

Введение
Фундаментальная библиотека Белорусского государственного уни-

верситета первая в стране начала создавать институциональный репози-
торий и размещать в открытом доступе публикации ученых, учебные и 
учебно-методические материалы преподавателей университета. Кроме 
того, библиотека осуществляет перевод документов, находящихся в ее 
фондах, в электронный формат ради их доступности для мирового науч-
ного сообщества. Сегодня в цифровом хранилище Белорусского государ-
ственного университета размещено более 149 тысяч публикаций [1].

Репозиторий Белорусского государственного университета содержит 
преимущественно русскоязычный контент, но значительное количество 
публикаций (по истории, филологии) представлено на белорусском языке. 

Модель создания электронных архивов начала формироваться  
в 2002 г. С развитием сети интернет появилась концепция открытой нау-
ки. Были приняты соответствующие декларации в Берлине и Будапеште  
и предложены два пути: создание журналов открытого доступа и репози-
ториев открытого доступа. Размещение публикаций в интернете делает 
их видимыми миру.

Электронная библиотека Белорусского государственного университе-
та была создана Приказом ректора Белорусского государственного уни-
верситета 16 марта 2010 г. [2], а в опытную эксплуатацию введена в сентя-
бре 2010 г. [3].

Важна не только доступность научных публикаций в сети интернет, 
но и чтобы эти материалы хорошо индексировались поисковой систе-
мой Google Scholar. Рейтинг Transparent Ranking of Repositories, который 
оценивает уровень открытости академических ресурсов и их интеграцию 
в мировое информационное пространство, высоко оценил работу Фун-
даментальной библиотеки Белорусского государственного университе-
та в этом направлении [4]. Согласно мировому рейтингу 12-го издания 
Transparent Ranking of Repositories, Электронная библиотека Белорусско-
го государственного университета по данным за август 2021 г. занимала 
4 место среди институциональных репозиториев из разных стран мира и 
2-е среди университетских, уступив первое место лишь цифровому храни-
лищу Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии [1]. 

Фундаментальной библиотекой Белорусского государственного 
университета реализован ряд проектов по размещению цифровых кол-
лекций документов в Электронную библиотеку Белорусского государ-
ственного университета. Далее приведены краткие характеристики неко-
торых из них.
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Коллекция “Из научного наследия  
первого ректора В. И. Пичеты”

В Электронной библиотеке Белорусского государственного универ-
ситета создана коллекция, в которой содержится оцифрованная подборка 
трудов замечательного ученого-историка, одного из создателей и перво-
го ректора Белорусского государственного университета, одного из орга-
низаторов Института белорусской культуры и Hациональной академии 
наук Беларуси, Института славяноведения и кафедры истории южных  
и западных славян Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова академика Владимира Ивановича Пичеты (1878–1947) 
[5]. Хронология из 74 публикаций и библиографического сборника трудов 
академика Пичеты охватывает период с 1904 по 2003 гг. Ниже даны при-
меры некоторых публикаций из этой коллекции.

Издание, приуроченное к 125-летию со дня рождения замечатель-
ного ученого-историка, — “История белорусского народа”. В книгу вошли 
труды “История белорусского народа” и “История Литовского государства  
до Люблинской унии”, не переиздававшиеся со дня их первой публика-
ции в 1920-х гг. Работы посвящены истории Беларуси. Книга адресуется 
преподавателям истории, студентам, а также всем тем, кто интересуется 
жизнью и научным наследием В. И. Пичеты [6]. 

Среди первых монографий, опубликованных ученым уже в послере-
волюционное время, следует отметить работу 1922 г. “Введение в русскую 
историю: Источники и историография” [7]. В новых условиях, сложившихся 
после Октябрьской революции, обращение к историографии было одной из 
важнейших задач исследователей (требовалось осмысление с новых пози-
ций завершенного периода). Владение же источниками стало фундаментом 
для дальнейшей исследовательской деятельности ученого [8].

В 1927 г. Пичета становится заведующим кафедрой права и хозяйства 
класса истории отдела гуманитарных наук Института белорусской культу-
ры. Одним из результатов работы кафедры в 1927 г. стало написание им 
монографии “История сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии. 
Ч. 1. (до конца XVI века)” [9, 10]. 

В годы Великой Отечественной войны, когда все советские граждане 
старались внести свой вклад в общую победу, ученые-историки трудились 
на одном из участков идеологического фронта. Большое значение для 
усиления патриотизма и самопожертвования в борьбе с врагом придава-
лось обращению к воинской славе России. Так в рамках государственного 
заказа в 1942 г. В. И. Пичета подготовил к изданию научно-популярную 
работу об Александре Невском [11, 8]. 

Коллекция “Гурвич Е. А. — первый руководитель  
Фундаментальной библиотеки  

Белорусского государственного университета”
Первым руководителем университетской библиотеки была Евгения 

Адольфовна Гурвич. Революционерка-народница, переводчик, препода-
ватель и библиотекарь — это тот багаж, с которым Евгения Гурвич в авгу-
сте 1920 г. вошла в комиссию по созданию Белорусского государственного 
университета и возглавила работу по формированию библиотеки.
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В составе коллекции Электронной библиотеки Белорусского государ-
ственного университета находятся: Личное дело “Заведывающей библио-
текой Гурвич Евгении Адольфовны”, статья Е. А. Гурвич “О первом с’езде 
Р.С.-Д.Р.П.” в историко-революционном вестнике “Каторга и ссылка”, воспо-
минания об Э. А. Абрамовиче и письма Э. А. Абрамовича к Е. А. Гурвич [12].

Коллекция “Першыя выпускі газеты  
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта”

Фундаментальная библиотека в марте 2021 г. разместила в Электрон-
ной библиотеке цифровые копии газет Белорусского государственного 
университета за 1920–1940-е гг.

В коллекции присутствуют следующие периодические издания:
— “Голас рабфакаўца” (газета рабочего факультета Белорусского госу-

дарственного университета, выходила в 1920-х — первой половине 1930-х);
— “Голос студента” (газета Органа Исполбюро Профсекций студентов 

Белорусского государственного университета, выходила в 1920-х);
— “Ленінскім шляхам” (первая общеуниверситетская газета, начала 

выходить с 27 ноября 1929 г. Выпускалась под этим названием до 1933 г.);
— “За Ленінскія кадры” (общеуниверситетская газета, выходила  

с 1935 до 1941 г.).
Оригиналы газет университета 1920–1940-х гг. практически полностью 

были утрачены во время Великой Отечественной войны и не сохранились  
в коллекциях библиотечных, архивных и музейных учреждений Беларуси. 
Единичные экземпляры газет были выявлены в фондах Российской наци-
ональной библиотеки в Санкт-Петербурге. В 2017 г. Фундаментальная би-
блиотека начала переговоры о передаче цифровых копий первых газет Бе-
лорусского государственного университета. В итоге цифровые копии были 
переданы университету из Российской национальной библиотеки. Оцифро-
ванные издания содержат сведения об открытии новых учебных корпусов, 
общежитий, о работе факультетов, кафедр, лабораторий, библиотеки, музеев, 
кружков. Таким образом, в Электронной библиотеке размещен уникальный 
комплекс источников по истории Белорусского государственного универси-
тета, который без сомнения будет интересен специалистам, студентам, всем 
интересующимся историей первого белорусского университета [13].

В 1929 г. начала свой путь газета “Універсітэт”, которая является кор-
поративным печатным изданием Белорусского государственного универ-
ситета и издаётся по сегодняшний день. За 92-летнюю историю редак-
торами газеты в разные годы были историки Лаврентий Абецедарский  
и Александр Филимонов, деканы факультетов Белорусского государствен-
ного университета Григорий Булацкий, Алексей Волк и Олег Лойко, линг-
вист и журналист Михаил Тикоцкий и другие [14]. Все её номера также раз-
мещаются в Электронной библиотеке.

Коллекция “Працы Беларускага Дзяржаўнага Універсытэту  
ў Менску. 1. Пэдагогічны факультэт. Фізыка-матэматычныя  

i прыродазнаўчыя навукі”
25 ноября 1921 г. по предложению Пичеты было принято постановление 

о создании научного органа университета — “Працы Беларускага дзяржаўна-
га ўніверсітэта”. Всего за 1920-е гг. вышло 25 номеров журнала [10]. На дан-



96

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

ный момент в Электронной библиотеке Белорусского государственного уни-
верситета содержится цифровая версия сборника статей “Працы Беларускага 
Дзяржаўнага Унівэрсытэту ў Менску. 1. Пэдагогічны факультэт. Фізыка-матэ-
матычныя i прыродазнаўчыя навукі” под номерами 17–18, который был из-
дан в 1928 г. [15]. Коллекция содержит как единый pdf-файл данного издания, 
который состоит из 362 страниц, так и статьи из него в виде отдельных фай-
лов, что существенно облегчает поиск и навигацию. В будущем планируется 
оцифровка и размещение и других номеров журнала из серии “Працы Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта” за 1920–1930-е гг.

Биобиблиографический указатель
“Белорусские писатели — воспитанники  

Белорусского государственного университета, 1921–1976”
По словам директора Фундаментальной библиотеки Белорусского го-

сударственного университета В. Г. Кулаженко, библиотека университета 
на протяжении всей своей 100-летней истории активно разрабатывала  
и распространяла библиографическую информацию. Был подготовлен  
и издан ряд библиографических указателей: именных, тематических, хро-
нологических. Под конец 1970-х–в начале 1980-х гг. сотрудниками Фунда-
ментальной библиотеки был подготовлен библиографический указатель 
“Белорусские писатели — воспитанники Белорусского государственного 
университета, 1921–1976”. Составителем являлась главный библиограф 
Елизавета Яковлевна Дукор. Редакторами указателя выступили директор 
библиотеки, заслуженный работник культуры БССР Ираида Владимиров-
на Ореховская и заведующий справочно-библиографическим отделом Зи-
наида Иосифовна Рахманчик. Помощь в работе по подготовке рукописи 
оказывали старшие библиотекари — Татьяна Ивановна Митюхина и Ека-
терина Ярославовна Рязанова. К сожалению указатель после подготовки 
не был издан и сохранялся в библиотеке в виде подготовленного к печати 
машинописного текста рукописи. Кроме того, был сохранен и черновой ва-
риант с правками составителя и редакторов. К 100-летнему юбилею Фун-
даментальной библиотеки Белорусского государственного университета 
указатель был оцифрован и опубликована его цифровая копия в режиме 
открытого доступа в Электронной библиотеке БГУ. Биобиблиографический 
указатель “Белорусские писатели — воспитанники Белорусского государ-
ственного университета, 1921–1976” показывает роль и значение Бело-
русского государственного университета им. В. И. Ленина в становлении  
и развитии белорусской культуры и литературы [16]. 

Указатель состоит из двух частей: I — поэты и драматурги (79 предста-
вителей), II — прозаики (4 представителя). Указатель включает 2395 библи-
ографических описаний книг, рецензий, статей из сборников, журналов и 
газет. Указатель является первой попыткой объединить в одном издании все 
сведения о жизни и творчестве 8374 белорусских писателей, воспитанников 

74 В электронном файле, размещённом в репозитории, на с. 2, по состоянию на 
30.09.2021 г., содержатся неточные числовые данные по количеству библиографических 
описаний и количеству писателей. Данные приведённые в этой статье верны, проверены 
автором статьи А. С. Новиковой.
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университета с 1921 по 1976 гг. Среди которых имена известных, в том числе 
за пределами республики, белорусских поэтов и прозаиков лауреатов Ленин-
ской и Государственных премий СССР и БССР: П. Глебки, Н. Гилевича, Г. Боро-
дулина, И. Науменко, И. Мележа, Б. Саченко, И. Чигринова и др. 

Биобиблиографический указатель, как исторический источник, ока-
зался очень ценной находкой, повествующей об истории университета и 
библиотеки — редкий, уникальный, особо ценный в историческом и ли-
тературном отношении памятник. Однако электронная версия указателя 
является неполной: в ней отсутствует оригинальное рукописное введение 
и отзыв на указатель. Поэтому представленный в открытом доступе файл 
может быть использован историками-исследователями лишь для предва-
рительного общего ознакомления, а не в качестве полноценной замены 
оригинала как источника. В перспективе возможна публикация указателя 
как полноценного факсимильного издания, которое, как минимум, в ка-
честве сигнальных экземпляров поступит во все республиканские и уни-
верситетские библиотеки, пополнив тем самым библиотечные фонды ещё 
одним памятником историко-культурного значения. В сегодняшний не-
спокойный цифровой век невозможно с однозначностью гарантировать 
сохранность любых виртуальных данных, их качество и доступность. Ори-
гинальная рукопись и живая книга всегда будет иметь интерес у настоя-
щих любителей книг и пытливых исследователей.

Коллекция “Скориниана в трудах сотрудников  
Белорусского государственного университета”

В 2017 г. закончена работа по реализации проекта “Скориниана в тру-
дах ученых Белорусского государственного университета”. На протяжении 
95 лет существования университета его ученые занимались изучением на-
следия, жизни и деятельности Франциска Скорины. Результаты их иссле-
дований отражены в диссертациях и многочисленных публикациях. Одна 
из основных задач библиотеки университета — продвижение и популя-
ризация трудов его ученых и преподавателей. Было уместным накануне 
празднования 500-летия белорусского книгопечатания показать вклад 
ученых Белорусского государственного университета в изучении скори-
нианы [17]. 

В Электронной библиотеке Белорусского государственного универ-
ситета размещена полнотекстовая коллекция “Скориниана в трудах со-
трудников Белорусского государственного университета”. Она включает 
185 цифровых документов и состоит из четырёх подколлекций — деятель-
ность Ф. Скорины в трудах историков, филологов, философов и юристов 
[18]. Вот некоторые примеры публикаций из каждой подколлекции. 

Деятельность Ф. Скорины в трудах историков:
Обширный историографический обзор В. И. Пичеты 1926 года о де-

ятельности и публикационном наследии первопечатника — “Scoriniana” 
[19] из сборника “Четырехсотлетие белорусской печати”, который был из-
дан после научной конференции Института белорусской культуры, приу-
роченной к юбилею первой белорусской книги в 1925 г. [20].

Статья П. А. Лойко “Да пытання аб генезісе патрыятызму Скарыны” 
[21] из сборника материалов первых Скориновских чтений 1986 г. 
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Деятельность Ф. Скорины в трудах филологов:
Статья М. Горецкого 1926 года “Пачатак друку на Беларусі (1525 г.)” [22].
Статья В. Рагойши “Стихотворчество поэта Франциска Скорины. Ли-

тературоведческое исследование”, опубликованная в 2017 г. к 500-летию 
восточнославянского книгопечатания [23]. В публикации изучается лите-
ратурный опыт Скорины как создателя белорусской литургической поэ-
зии и представителя молитвословного стихосложения.

Деятельность Ф. Скорины в трудах философов:
О Скорине-гуманисте пишут в своей статье “Становление и развитие 

философской и социально-политической мысли Беларуси” А. Н. Данилов 
и А. А. Лазаревич [24].

Деятельность Ф. Скорины в трудах юристов:
Скорина как разносторонняя личность описан в статье Л. Голубевой 

“Францыск Скарына (1490–1551) — грамадскі дзеяч, мысліцель, перша-
друкар, асветнік, адвакат” [25]. Дана также характеристика его гуманисти-
ческих взглядов на правовые основы государства и общества. 

Коллекция “История Фундаментальной библиотеки Белорусского 
государственного университета: к 100-летию со дня основания  
(по документам Национального архива Республики Беларусь)”

В Национальном архиве Республики Беларусь хранятся документы 
по основной деятельности Фундаментальной библиотеки Белорусского 
государственного университета. В Электронной библиотеке была разме-
щена коллекция цифровых копий этих документов. Для специалистов  
в области архивоведения и историков-исследователей будет полезна сле-
дующая информация: номер основного фонда в Национальном архиве,  
в котором содержатся документы университета и, в том числе, документы, 
относящиеся к деятельности Фундаментальной библиотеки, — 205. Имен-
но из состава этого фонда были сделаны цифровые копии документов  
о деятельности университетской библиотеки. Размещенные в Электрон-
ной библиотеке документы преимущественно относятся к описям 1 и 6,  
а также к описям 2, 3, 5 и 8. Кроме того, сканировались отдельные доку-
менты из фонда 4п, опись 73 и фонда 42, опись 1.

Коллекция содержит первое штатное расписание университета, первые 
лекционные книжки (так поначалу назывались зачетки) сотрудников библи-
отеки, которые одновременно были и студентами университета, протоколы 
по чистке и проверке личного состава университета и списки подлежащих 
увольнению сотрудников в 1920-х гг., социалистические обязательства би-
блиотеки. Документы из 118 единиц охватывают период с 1920 по 1957 г. По 
ним можно проследить не только историю формирования университетской 
библиотеки, но и важные моменты развития всего университета, а также 
первой государственной библиотеки (ныне — национальной), созданной на 
основе фондов библиотеки университета. На этих страницах живая история 
не только науки, образования и культуры Беларуси, но и всей страны [26].

Выводы
Коллекции Электронной библиотеки Белорусского государственного 

университета находятся в открытом доступе для сторонних посетителей 
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сайта. Это даёт широкие возможности как для нучно-исследовательской 
работы студентов и специалистов, так и для широкого круга читателей в 
любом уголке мира, где есть доступ в сеть интернет. Судя по статистиче-
ским данным с марта по сентябрь 2021 г., география посещений упомяну-
тых в этом обзоре коллекций включает, кроме Беларуси, такие страны, как 
Германия, Ирландия, Россия, Великобритания, США, Китай, Швеция и др. 
Для библиотеки открытый доступ к репозиторию и регулярное его попол-
нение — это рост числа виртуальных посещений, а значит и востребован-
ность электронных ресурсов библиотеки сегодня и в перспективе. 
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Міхаіл Гарэлік

ЖЫЦЦЁВЫ ШЛЯХ І ТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ Н. С. ГІЛЕВІЧА
(па матэрыялах Беларускага дзяржаўнага архіва 

кінафотафонадакументаў)

Ніл Сямёнавіч Гілевіч нарадзіўся 30 верасня 1931 г. у в. Слабада Ла-
гойскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай сям’і. Сапраўднае імя — 
Нінэл. Усяго ў сям’і было 10 дзяцей, з якіх двое памерлі ў маленстве. 
Яго брат — беларускі пісьменнік Мікола Гіль. Бацька, Сямён Пятровіч, 
быў старшынёй сельсавета. Маці, Кацярына Мікалаеўна, працавала на 
гаспадарцы.

З 1938 г. Н. Гілевіч вучыўся ў Слабадской сямігадовай школе і да па-
чатку вайны паспеў закончыць тры класы. Пісаць вершы пачаў яшчэ  
ў дзевяцігадовым узросце [1]. Пасля вызвалення вучыўся ў школе ў сусед-
няй вёсцы Гайна. Адначасова з навучаннем у школе працаваў калгасным 
паштальёнам (1945–1947). Творчы шлях Н. Гілевіч пачаў у 1946 г., калі  
ў часопісе “Бярозка” быў апублікаваны верш “Яблынька”.

Пасля заканчэння сямігодкі ў 1947 г. малады паэт паступіў у  Мін-
скае педагагічнае вучылішча імя Н. К. Крупскай, якое паспяхова закон-
чыў у 1951 г., пасля чаго пэўны час працаваў у адной з мінскіх школ на-
стаўнікам нямецкай мовы. У 1956 г. закончыў філалагічны факультэт БДУ 
і па ўніверсітэцкай прапанове паступіў у аспірантуру, якую закончыў  
у 1959 г. [1] У фондах установы “Беларускі дзяржаўны архіў кінафота-
фонадакументаў” зберагаецца 105 адзінак захоўвання фотадакументаў, 
звязаных з Н. Гілевічам. Менавіта да першай паловы 1950-х адносяцца 
першыя па часе фотаздымкі Н. Гілевіча з фондаў архіва. Гэта здымак 
маладых пісьменнікаў, сярод якіх, акрамя Гілевіча, — Е. Лось, С. Гра-
хоўскі. Фота зроблена ў Карамышаве Ісакам Восіпавічам Салавейчыкам  
у 1957 г. Вядома, многія лірычныя вершы Н. Гілевіча пакладзены на му-
зыку беларускімі кампазітарамі — А. Багатыровым, У. Буднікам, Я. Глеба-
вым і іншымі, што адлюстравана на фотаздымку Аляксандра Сяргеевіча 
Дзітлава, дзе Н. Гілевіч засняты падчас сумеснай працы з М. І. Аладавым  
у сакавіку 1959 г.

Вялікай разнастайнасцю характарызуюцца крыніцы паступлення 
фотадакументаў. Гэта фатографы і ўладальнікі прыватных калекцый 
Ілля Навумавіч Берлін, Ісак Іосіфавіч Салавейчык, Усевалад Леанідавіч 
Марцыёнка, Яўген Фаміч Коктыш, Мікалай Мікалаевіч Бандарык, Яў-
ген Карпавіч Казюля, Алесь Мікалаевіч Карлюкевіч, Тамара Сяргееўна 
Мінкевіч. Шэраг фотаздымкаў быў перададзены ўстановамі — інфар-
мацыйнымі агенствамі БелТА, ТАСС, рэдакцыямі газет “Літаратура і 
мастацтва”, “Гомельская праўда”, “Віцебскі рабочы”, “Працоўная слава”, 
“Настаўніцкая газета”, “Савецкая Беларусь”, “Голас Радзімы”, “Звязда”, 
часопісаў “Маладосць”, “Беларусь”, а таксама фотатэкі архіваў Бела-
русі і Украіны, сярод якіх БДАМЛМ і ЦДКФФА Украіны імя Г. С. Пша - 
нічнага. 
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Першы  партрэтны фотаздымак Н. Гілевіча  
(1958 г.) паступіў у фонды архіва ад Іллі Навумавіча 
Берліна  (арх. № 3-0399, г. Мінск). 

Вялікі масіў фотадакументаў адлюстроўвае ста-
сункі Н. Гілевіча з балгарскімі дзеячамі культуры. На 
фотаздымку Беларускага таварыства культурнай су-
вязі з замежжам (БелТКС), зробленым 9 жніўня 1963 
г., Н. Гілевіч — на вечары савецка-балгарскага ся-
броўства, прысвечанага нацыянальнаму святу, Дню 
Свабоды Балгарыі. Н. Гілевіч пераклаў на беларускую 
мову творы славянскіх паэтаў і пісьменнікаў (балгар-
скіх, славенскіх, сербскіх, украінскіх, польскіх, рускіх, лужыцкіх і інш.) [2]. 
У яго перастварэнні з балгарскай мовы выйшлі аповесць “Сляды заста-
юцца” (1960) Паўла Вежынава, раман “Свая зямля” (1961) і зборнік апавя-
данняў “Любча-безбілетнік” (1959) Станіслава Пенкава Даскалава, зборнік 

“Балгарскія народныя песні” (1961). 
На фотаздымку, зробленым 13 ве-
расня 1965 г., — сустрэча Н. Гілевіча, 
І. Шамякіна, П. Броўкі і П. Кавалёва 
з балгарскім пісьменнікам Ангелам 
Тошкавым Тадоравым падчас дэка-
ды балгарскага мастацтва ў БССР 
(арх. № 1-003903, БелТА, фота Ула - 
дзіміра Навумавіча Лупейкі, 13 ве-
расня 1965 г.). 

На здымку 1963 г., з газеты 
“Літаратура і Мастацтва” — Н. Гілевіч  
з балгарскім драматургам Орлі-
нам Васілевым, паэтам Младэнам 
Ісаевым, пісьменнікам Дзімітрам 
Хрыставым Методзіевым і рускім 
пісьменнікам Леанідам Собалевым  
у Балгарыі (арх. № 0-094832). 

У 1960–1986 гг. Н. Гілевіч праца-
ваў на кафедры беларускай літара-
туры БДУ.  Адначасова (1957–1963) 
быў літаратурным кансультантам 
у газеце “Звязда”, рэдактарам аль-
манаха замежнай літаратуры “Да-
лягляды” (1975–1981). У 1963 г. аба-
раніў кандыдацкую дысертацыю 
па гісторыі беларускай паэзіі ХХ ст. 

Узнагароджаны Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга (1984), Ордэнам 
Дружбы народаў (1981), медалём Францыска Скарыны (1990), балгарскім 
ордэнам Кірылы і Мяфодзія I ступені (1966), Ордэнам “Югаслаўскай зоркі” 
са стужкай (1986), Ордэнам князя Яраслава Мудрага III ступені. Лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы (1980) за кнігу паэзіі “У добрай 



103

ХІХ Архіўныя чытанні

згодзе” і перакладчыцкую дзей насць 
і Міжнароднай прэміі імя Х. Боце-
ва (1986) за рэвалюцыйную паэзію  
і публіцыстыку [3]. 

Фотатэка архіва змяшчае шмат 
фотадакументаў, якія адлюстроўва-
юць грамадскую актыўнасць паэта — 
наведванне Кіева падчас Дзён літа-
ратуры і мастацтва Беларускай ССР 
ва Украінскай ССР (у чэрвені 1975 г.). 
На фота Усевалада Леанідавіча Мар-

цыёнкі ў ліпені 1978 г. Н. Гілевіч засняты падчас наведавання філіяла літа-
ратурна-мемарыяльнага комплексу Я. Коласа ў Смольні і ў Мікалаеўшчы-
не. На здымку, зробленым 4 ліпеня 1982 г. М. Бандарыкам, Н. Гілевіч — на 
свяце паэзіі, прымеркаваным да 100-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы, у 
мемарыяльным запаведніку “Вязынка”. У ліпені 1987 г. Н. Гілевіч прымаў 
дэлегацыю Індыі ў Доме літаратара (арх. №1-013042, г. Мінск, фотаздымак 
С. Плыткевіча).

У 1978 г. Н. Гілевіч атрымаў вучонае званне прафесара, а ў 1980 г. — 
ганаровае званне заслужанага дзеяча навукі. З 1980 па 1989 гг. — першы 
сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. У 1989 г. заступіў на паса-
ду старшыні Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны, і ў гэтай якас-
ці працаваў да 1997 г., адначасова ўзначальваў “Наша слова” — бюлетэнь 
ТБМ. На здымку з фотахронікі газеты “Голас Радзімы” Н. Гілевіч абвяшчае 
пачатак ІV з’езда ТБМ у 1995 г. у Мінску.

У фотатэцы маюцца і фотаздымкі М. Бандарыка, якія адлюстроўва-
юць выхад паэта на палітычную прастору: Н. Гілевіч падчас рэгістрацыі 
ў якасці кандыдата ў народныя дэпутаты (люты 1989 г.) і падчас высту-
плення ў Вярхоўным Савеце БССР 26 снежня 1990 г. Будучы дэпутатам 
Вярхоўнага Савета ХІ склікання (1985–1990), узначальваў працоўную гру-
пу па падрыхтоўцы праекта Закона Беларускай ССР аб мовах, прынятага  
26 студзеня 1990 г. на 14-й сесіі Вярхоўнага Савета. Быў Н. Гілевіч і дэ-
путатам Вярхоўнага Савета Беларусі наступнага, XII склікання (1990–
1995), і адначасова — старшынёй Камітэта па адукацыі, культуры і заха-
ванні гістарычнай спадчыны, а таксама членам Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета БССР.

Тут фотаздымак У. Мяжэвіча (арх. № 0-145702) 
“Выступленне дэпутата Вярхоўнага Савета Рэспу-
блікі Беларусь Н. С. Гілевіча на 14-й сесіі Вярхоўнага 
Савета ХІ склікання, 26 студзеня 1990 г., г. Мінск”. 

 Указам прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспу-
блікі Беларусь 30 верасня 1991 г. Ніл Гілевіч атры-
маў ганаровае званне народнага паэта Беларусі [2].

Пасля распаду СССР працягваў актыўна за-
ймацца грамадскай справай. У якасці дэпутата 
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь у лютым 
1993 г. удзельнічаў у перамовах паміж Беларуссю  
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і Украінай аб культурным супрацоўніцтве, а 8 ліпеня 1993 г. — у Першым 
з’ездзе беларусаў свету. 

Ніл Гілевіч — аўтар шэрагу кніг паэзіі, сярод якіх “Песня ў дарогу” 
(1957), “Бальшак” (1965), “А дзе ж тая крынічанька” (1972), “У добрай зго-
дзе” (1979), “Як дрэва карэннем” (1986), раман у вершах “Родныя дзеці” 
(1985), а таксама зборнікі сатыры і гумару “Званковы валет” (1961), “Як я 
вучыўся жыць” (1974) “Кантора” (1989). Выдаў зборнікі вершаў і паэм для 
дзяцей “Сцяжок на мачце” (1959), “Дождж-грыбасей” (1966), “Добры чала-
век” (1987) і шмат іншых.

Аўтар кніг па літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы “Акрыленая рэ-
валюцыяй (Паэзія “Маладняка”)” (1962), “Верная вялікім запаветам: Су-
часная балгарская паэзія. 1956–1976” (1977), зборнікаў літаратурна-кры-
тычных і публіцыстычных артыкулаў “У гэта веру” (1978), “Годнасць, 
сумленнасць, мужнасць” (1988).

Укладальнік і навуковы рэдактар фальклорных зборнікаў “Песні 
сямі вёсак” (1973), “Лірычныя песні” (1976), “Лірыка беларускага вяселля” 
(1979).

У кінатэцы архіва зберагаецца 39 адзінак захоўвання кінадакументаў, 
якія змяшчаюць сюжеты пра Н. Гілевіча альбо прысвечаныя яму. Значную 
частку фонду складае кіначасопіс “Савецкая Беларусь”. 

Кінадакумент № 3039 (кіначасопіс “Беларусь”, 1991, № 10) змяшчае 
кадры з пасяджэнняў Вярхоўнага Савета БССР падчас вырашэння пы-
танняў аб дзяржаўнай мове, назве дзяржавы, а таксама кадры ўступлен-
ня С. С. Шушкевіча на пасаду Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь. Сюжэт з кіначасопіса “Навука і тэхніка”, 1981, № 3  
(арх. № 2401) прысвечаны абрадаваму святу Купалля з удзелам Н. Гілеві-
ча. Сюжэт з кіначасопіса “Савецкая Беларусь” № 7 1982 г. (арх. № 2469) 
прысвечаны святу на радзіме паэта Я. Купалы ў Вязынцы. У 1993 г. у свет 
выйшаў фільм “Ніл Гілевіч” вытворчасці Белвідэацэнтра.

Фільм “З вякоў у вякі” 1975 г. прысвечаны савецка-балгарскаму ся-
броўству. У адным з сюжэтаў заснята гутарка Н. Гілевіча з балгарскімі паэ-
тамі Е. Ефцімавым і Б. Папазавым.
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Зінаіда Антановіч

КРЫНІЦЫ ПА АРГАНІЗАЦЫІ АРХІЎНАЙ СПРАВЫ Ў ОРГАНАХ 
ЕПАРХІЯЛЬНАГА КІРАЎНІЦТВА ХРЫСЦІЯНСКІХ КАНФЕСІЙ  
НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У КАНЦЫ XVIII–ПАЧАТКУ ХХ ст.

У канцы ХVIII–пачатку ХХ ст. канфесіі значна ўплывалі на грамад-
ска-палітычную арэну, таму інстытуалізацыя іх кіраўніцтва з’яўлялася 
адным з прыярытэтных кірункаў дзяржаўнай палітыкі Расійскай імпе-
рыі. Адпаведна, пасля падзелаў Рэчы Паспалітай на беларускіх землях 
былі ўтвораны органы адміністрацыйна-тэрытарыяльнага кіравання  
і духоўнага суда ў межах хрысціянскіх епархій — кансісторыі. У праваслаў-
ных епархіях кансісторыі пачалі функцыянаванне са зменамі адміністра-
цыйна-тэрытарыяльнага дзялення на беларускіх землях, а ва ўніяцкіх —  
з 1780 г., рымска-каталіцкай — 1782 г., а пратэстанцкіх — праз год. Пры гэ-
тым на працягу іх існавання адбыўся шэраг адміністрацыйна-тэрытары-
яльных рэарганізацый [24, арт. 16658, 19070, 15028, 15326, 15876, 18504; 25, 
арт. 21450, 3741]. Значным пытаннем для забеспячэння правоў канфесій 
стала арганізацыя архіўнай справы ў кансісторыях, дзе засяроджваліся 
як матэрыялы дзейнасці гэтых устаноў, так і структурна звязаных з імі. Іх 
архівы пад уплывам аб’ектыўных і суб’ектыўных фактараў захаваліся на 
розным узроўні рэпрэзентатыўнасці ў архівасховішчах Беларусі і сумеж-
жа [8; 23; 35; 39], але гэта не сведчыць пра немагчымасць даследаванняў  
у дадзенай галіне.

Арганізацыя архіўнай справы была адным з пытанняў, якія рэгламен-
таваліся на агульнадзяржаўным узроўні. Указам 1799 г., які пацвярджаў ра-
нейшыя нарматыўныя акты, акцэнтавалася, што падчас прыняцця рашэнняў 
органы канфесіянальнага кіраўніцтва павінны кіравацца расійскім закана-
даўствам [24, арт. 18892], сярод якога падставовым у справаводна-архіўнай 
сферы быў Генеральны рэгламент. У ім вызначалася пасада архіварыуса і 
агульным чынам акрэсліваліся яго абавязкі па захоўванні дакументаў, а 
таксама матэрыялы, якія не падлягалі перадачы ў архіў (рэгламенты і інш., 
якія ў канцылярыі выкарыстоўваліся ў даведачных мэтах) [28, глава 44]. Ін-
шыя нарматыўныя акты, якімі кіраваліся архівы кансісторый у сваёй дзей-
насці, публікаваліся ў Поўным зборы законаў Расійскай імперыі [24; 25; 
26]. У афіцыйнае выданне Зводу законаў Расійскай імперыі, які выйшаў у 
1832 г., нарматыўныя акты па рэгламентацыі дзейнасці епархіяльных ор-
ганаў канфесіянальнага кіраўніцтва не ўвайшлі, а з’явіліся толькі ў выдан-
ні 1857 г. і перавыдаваліся разам са зводам [29]. Падставовым дакументам 
для рэгламентацыі дзейнасці архіваў стаў Статут духоўных кансісторый 
[31], які з улікам спецыфікі, напрыклад, Рымска-каталіцкай царквы быў 
прыняты і для яе ў выглядзе Інструкцый па дзейнасці кансісторый і іх спра-
ваводстве, і аналагічным чынам распаўсюджаны для пратэстанцкіх [37; 38]. 
Даведачныя звесткі можна адсочваць па адпаведных публікацыях у часопісе 
міністэрства ўнутраных спраў, якому былі з 1832 г. былі падпарадкаваны іна-
слаўныя канфесіі [2, с. 85–86; 4]. У яго афіцыйнай частцы не толькі публіка-
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валіся распарадчыя дакументы, але і акцэнтаваліся змены ў іх [4]. Іншай 
крыніцай даведачнай інфармацыі для даследавання архіўнай справы пра-
васлаўных кансісторый могуць служыць Епархіяльныя ведамасці [3; 5; 6; 
7; 27], што нехарактэрна для інаслаўных. 

На цэнтральным і епархіяльным узроўнях кіраўніцтва адлюстроўва-
лася спецыфіка справаводства ў кансісторыях інаслаўных канфесій. 
У прыватнасці, у рымска-каталіцкіх кансісторыях амаль да сярэдзіны 
ХІХ ст. справаводства вялося пераважна на польскай мове [36], а ў пра-
тэстанцкіх (Курляндскай) — на польскай і нямецкай [25, арт. 4481], што 
абумовіла патрабаванні да архіварыусаў. У іншым выпадку, Правілы Сі-
нода 1890 г. прадпісвалі перадаваць у архіў завершаныя справаводствам 
справы, сфарміраваныя толькі ў белую вокладку з нумараванымі сшытымі 
аркушамі і ўнутраным вопісам. Усе справы перадаваліся па вопісах, скла-
дзеных у двух асобніках [30, с. 296–298]. Аналагічныя правілы дзейнічалі 
на епархіяльным узроўні.

Непасрэдна на камплектаванні, уліку і захаванасці архіва органа ад-
біваўся кадравы склад. Штаты кансісторый паводле нарматыўных актаў 
агульнадзяржаўнага ўзроўню рэгламентацыі ўключалі пасады служачых 
для захоўвання рэтраспектыўнай інфармацыі (архіварыусаў) [2, с. 11] і па-
радак іх прызначэння. Так, у Мінскай, Ізяслаўскай і Брацлаўскай епархіі 
ў 1785 г. разам з прызначэннем архіепіскапа Віктара (Садкоўскага) была 
акрэслена спецыфіка падбору штатаў, у прыватнасці, іх прапаноўвалася 
абіраць з манахаў Слуцкага Траецкага манастыра, якія абавязкова б ведалі 
польскую мову [9, арк. 1 адв.]. Аднак сустракаліся складанасці з пошукам 
асоб на пасаду архіварыуса. У 1795 г. прычынай адсутнасці архіварыуса ў 
згаданай кансісторыі адзначалася неўпарадкаванасць архіва [11, арк. 2–3]. 
Пасля складання рэестраў спраў архіва ордэрам архіепіскапа Віктара  
10 студзеня 1799 г. архіў быў даручаны канцылярысту Андрэю Логвінаву, 
але ўжо ў сакавіку перададзены Гаўрыле Маркоўскаму з-за напружанасці 
працы першага ў канцылярыі [13, арк. 1–1 адв.]. Адным з першых рым-
ска-каталіцкіх магілёўскіх архіварыусаў з’яўляўся Ян Ляхавіцкі, які быў 
супрацоўнікам канцылярыі ў 1823–1831 гг. [34, k. 41 v.].

З ростам дакументазвароту да сярэдзіны ХІХ ст. павялічылася коль-
касць даведачных зваротаў да скончаных спраў, што стала адной з прычын 
структурных рэарганізацый кансісторый: напрыклад, у Магілёўскай пра-
васлаўнай кансісторыі дзейнічаў часовы пяты сталоў [20]. Гэта абумовіла 
пашырэнне кампетэнцый органаў епархіяльнага кіраўніцтва ў вызначэн-
ні штатаў канцылярый. Архівы кансісторый пераважна знаходзіліся пад 
апекай архіварыуса і двух асістэнтаў. Пры гэтым захоўвалася ўважлівае 
стаўленне да прызначэння архіварыуса. Напрыклад, у рымска-каталіцкіх 
кансісторыях ён абіраўся прысутнасцю кансісторыі з ліку найбольш до-
бранадзейных служачых, належаў згодна са сваёй пасадай да 10-га класа 
і лічыўся калежскім сакратаром грамадзянскай службы, а таксама маглі 
наймацца часовыя супрацоўнікі архіва. З перадачай Мінскай рымска-ка-
таліцкай дыяцэзіі ў адміністрацыйнае падпарадкаванне Магілёўскай і пе-
рамяшчэння яе архіва з Вільна ў Санкт-Пецярбург у 1883 г. для яго ўпарад-
кавання, апісання і складання даведачнага апарату былі нанятыя Казімір 
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Ганусоўскі і Цімафей Цыбушчанка [16, арк. 94–95, 106–106 адв., 112]. Па-
добная сітуацыя не з’яўляецца выключэннем праз адміністрацыйна-тэры-
тарыяльную рэарганізацыю епархіяльных адзінак, якія цягнулі за сабой 
перадачу спраў у адпаведнасці з указамі кансісторыі. Так, у Віленскую 
рымска-каталіцкую кансісторыю былі накіраваны справаздачы Карыцін-
скай парафіі [14, воп. 2, спр. 485], а таксама інвентары Лыскоўскай алтарыі 
за 1835 г. [14, воп. 2, спр. 562–566]. Перамяшчэнні дакументаў суправа-
джаліся перапіскай і складаннем рэестраў спраў. Перадачы ж спраў паміж 
структурнымі адзінкамі кансісторыі пры яе рэструктурызацыі ажыц-
цяўляліся адпаведнымі відамі дакументаў — вядзеннямі, і суправаджаліся 
перапіскай. Архівы праваслаўных кансісторый папоўніліся матэрыяламі 
дзейнасці ўніяцкіх пасля іх ліквідацыі. Напрыклад, у архіве Магілёўскай 
праваслаўнай кансісторыі меліся справы Беларускай і Полацкай уніяцкіх 
кансісторый за канец XVIII — першую трэць ХІХ ст. і метрычныя кнігі аб 
народжаных, шлюбаваных і памерлых з 1730-х гг. па акрэслены час [19].

Архівы кансісторый падзяляліся на бягучыя, у якія ўключаліся стату-
ты, рэгламенты і іншыя неабходныя для даведак дакументы, і канчатко-
выя, якія ўключалі завершаныя справаводствам матэрыялы [2, с. 68–69]. 
Першапачаткова справы ўлічваліся ў справаводстве і архівах кансісторый 
па рэестрах. Гэты від уліковых дакументаў фіксаваў таксама перадачу спраў 
[20, арк. 6–37]. З укараненнем Статута духоўных кансісторый і адпаведных 
яму дакументаў інаслаўных канфесій у кансісторыях пачынаюць складац-
ца наступныя віды архіўных даведнікаў і ўліковых дакументаў: агульны 
рэестр спраў архіва; агульны вопіс спраў стала; вопіс спраў, прызначаных 
для перадачы ў архіў [1; 2, с. 71–72]. Рэестры з’яўляліся падставовымі да-
кументамі, якія былі складзены ў архівах кансісторый для фіксавання іх 
складу па стане 1840-х гг. Так, у 1845 г. архіварыус Магілёўскай рымска-ка-
таліцкай кансісторыі Адам Непакойчыцкі правёў перашыфроўку спраў з 
раздзяленнем іх па структурна-храналагічнай прыкмеце — па створаных у 
канцылярыі сталах — у мэтах спрашчэння даведачнай работы. Акрамя гэ-
тага, быў складзены асобны рэестр з пазначэннем старых і новых шыфраў 
спраў з іх валавай нумарацыяй [18, арк. 1–10]. Да архіўнай дакументацыі 
кансісторыі таксама адносіўся агульны вопіс спраў стала, у якім мелася 
распіска ў атрыманні спраў [14, воп. 2, т. 4; 3 тт. 7, 8; воп. 9; 20]. Вопіс спраў, 
прызначаных для перадачы ў архіў, адрозніваўся пазначэннем нумароў 
спраў па вопісе і па агульным вопісе, а таксама наяўнасцю заўваг [14, 
воп. 2, т. 3]. Архіўны нумар часам прастаўляўся ніжэй за парадкавы нумар  
з адзнакай “Ар № 2” або без яе [14, воп. 3, т. 5, арк. 757]. Архіўная даку-
ментацыя кансісторый уключала таксама ведамасці. Імянныя ведамасці 
ўяўлялі з сябе настольныя рэестры за выключэннем вырашаных спраў.  
Пераліковыя ведамасці ўключалі колькасныя даныя пра вырашаныя  
і нявырашаныя справы з пазначэннем прычын запаволенасці разгляду 
(неатрыманне справаздач ад ніжэйстаячых устаноў, дазволаў ад вышэй-
стаячых устаноў, невырашаныя) [2, с. 69–70]. 

Штогод у кансісторыях рыхтаваліся справаздачы аб стане архіва. Гэты 
стан адлюстроўваўся ў ведамасці, што прадстаўляў кіраўнік епархіі вышэй-
шым органам канфесіянальнага кіраўніцтва, якім кансісторыя падпарад-
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коўвалася. У іх пазначаліся змены ў складзе і колькасці спраў у архіве, якія 
адбыліся за год [37, арк. 13 адв., 21 адв.].  Па прадпісанні канфесіянальных 
органаў кіраўніцтва ўсімі хрысціянскімі канфесіямі і пры змене архіва-
рыусаў праводзіліся пазачарговыя рэвізіі архіваў кансісторый, матэрыялы 
якіх фарміраваліся ў асобныя справы. Для гэтага стваралася камісія, якая 
звярала ўліковыя дакументы з наяўнымі і пратакаліравала свае дзеянні 
[22, арк. 1–2]. У праваслаўнай царкве інфармацыя пра стан архіва таксама 
адлюстроўвалася ў справаздачы па епархіі, аднак пераважна звесткі аб-
мяжоўваліся характарыстыкай умоў захоўвання і агульнымі заўвагамі, як у 
дачыненні да Магілёўскай праваслаўнай кансісторыі ў 1908 г. [21, арк. 17–
56]. Больш падрабязна быў апісаны архіў Мінскай праваслаўнай кансісто-
рыі ў 1856 г. Ён меў два аддзяленні. Першае знаходзілася ў скляпеннях 
Мінскага кафедральнага сабора, а другое змяшчалася ў корпусе для свя-
тароў і манахаў [12]. Архіў Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі, 
нягледзячы на перанясенне рэзідэнцыі арцыбіскупа ў Санкт-Пецярбург у 
1797 г., застаўся ў Магілёве. Па звестках за 1845–1848 гг., для размяшчэння 
Магілёўскай кансісторыі разам з архівам наймаўся другі паверх (12 пако-
яў) каменнага дома купца Шая Шура на вул. Ветранай [15, арк. 1–2 адв.]. 
Архіў жа Мінскай рымска-каталіцкай кансісторыі ў канцы XVIII–пачатку 
ХІХ ст. знаходзіўся ў Мінску на вул. Францысканскай у будынках семінарыі 
і францысканскага кляштара [17, арк. 230–235 адв.]. У архівах кансісторый 
складаліся паказальнікі, пераважна, прадметна-храналагічныя, а таксама 
ажыццяўляўся улік выдачы спраў у карыстанне супрацоўнікам канцыля-
рый [37, арк. 13 адв.]

Такім чынам, арганізацыя архіўнай справы ў кансісторыях хрысціян-
скіх канфесій адлюстравана ў шэрагу крыніц, якія ствараліся на агульна-
дзяржаўным, канфесіянальным і епархіяльным узроўнях. Сярод першых — 
нарматыўныя акты, у ліку якіх Генеральны рэгламент і статуты інаслаўных 
канфесій. На канфесіянальным узроўні ў мэтах рэгламентацыі дзейнасці 
архіваў кансісторый выкарыстоўвалі ўказы, а камунікацыі пры ўзнікненні 
спрэчных пытанняў ажыццяўляліся шляхам перапіскі. Штогод кансісто-
рыі ўсіх канфесій прадстаўлялі справаздачы пра дзейнасць архіва, у якіх 
характарызаваўся іх стан і склад. 

Падрабязныя дакументы адкладаліся на епархіяльным узроўні. У мэ-
тах даследавання архіўнай справы ў кансісторыях найбольш карыснымі 
выступаюць распарадчая дакументацыя кіраўніцтва канфесіямі (указы, 
інструкцыі, ордэры), пратакольная дакументацыя кансісторый (журналы 
пасяджэнняў прысутнасці), рэгістрацыйна-ўліковыя формы дакументаў  
і архіўная дакументацыя. Апошняя са згаданых падсістэма дакументацыі 
з’яўляецца падставовай крыніцай для вывучэння архіўнай справы і пра-
вядзення кампаратыўнага аналізу яе арганізацыі ў кансісторыях хрыс-
ціянскіх канфесій на беларускіх землях. Яна ўключае ўказы і адносіны 
аб прадстаўленні звестак пра архіў, рапарты і справаздачы архіварыуса, 
ведамасці аб архіве, вядзенні, вопісы спраў, храналагічныя і алфавітныя 
рэестры (паказальнікі). Пры гэтым найбольш інфарматыўнымі з’яўляюц-
ца рапарты архіварыуса і вопісы спраў, складанне якіх рэгламентавалася 
Статутам духоўных кансісторый і адпаведнымі інструкцыямі епархіяль-
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нага ўзроўню. Архіўная дакументацыя вялася на мове справаводства —  
рускай, польскай, нямецкай. 

У гэтым адлюстравана не ўся спецыфіка архіўнай справы ў кансісто-
рыях, былі задзейнічаны і адмысловыя віды дакументаў. Напрыклад, у 
праваслаўнай царкве выкарыстоўваліся ў якасці ўнутранай распарад-
чай дакументацыі ордэры, а ў інаслаўных — правілы і інструкцыі. Маглі 
адрознівацца і вокладкі спраў (белыя — у праваслаўі, а ў архівах інаслаў-
ных кансісторый маглі выкарыстоўваць розныя). Зыходзячы з адзначанага 
і ўлічваючы значэнне канфесій на грамадска-палітычнай арэне Расійскай 
імперыі ўвогуле і беларускіх землях у прыватнасці, а таксама захаванасць 
крыніцавай базы, даследаванне архіўнай справы ў органах епархіяльнага 
кіраўніцтва хрысціянскіх канфесій канца XVIII–пачатку ХХ ст. з’яўляецца 
адным з прыярытэтных кірункаў даследаванняў гісторыі архіўнай справы 
Беларусі.
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Дзмітрый Лапцэвіч

МАШЫНАПІС ПАЭМЫ “МАЛЕНЬКІ ЭПІЗОД”  
УЛАДЗІМІРА ДУБОЎКІ, ПРЫСВЕЧАНАЙ  

АКАДЭМІКУ АНДРЭЮ ПРАКАПЧУКУ,  
З МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ МЕДЫЦЫНЫ БЕЛАРУСІ

Адным з малавядомых і, напэўна, не асветленых у даследчыцкай літа-
ратуры момантаў у біяграфіі беларускага паэта, празаіка, перакладчыка, 
крытыка Уладзіміра Мікалаевіча Дубоўкі (1901–1976) з’яўляецца яго зна-
ёмства з вядомым беларускім урачом у галіне скурна-венералагічных хва-
роб, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам, акадэмікам АН БССР Ан-
дрэем Якаўлевічам Пракапчуком (1896–1970). У Музеі гісторыі медыцыны 
Беларусі захоўваецца цікавы дакумент, звязаны з гэтымі двума дзеячамі, —  
машынапіс паэмы “Маленькі эпізод” У. М. Дубоўкі з аўтарскім аўтографам 
і дароўным надпісам А. Я. Пракапчуку. 

Невялікую згадку пра знаёмства У. М. Дубоўкі з А. Я. Пракапчуком 
пакінула ў сваіх успамінах жонка паэта Марыя Пятроўна Дубоўка (Кляўс), 
адзначыўшы, што Андрэй Пракапчук з’яўляўся сябрам Уладзіміра Дубоўкі 
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са студэнцкіх гадоў [12, с. 301]. У 1921–1925 гг. У. Дубоўка вучыўся ў Вышэй-
шым літаратурна-мастацкім інстытуце імя В. Я. Брусава, а А. Пракапчук у 
1920–1923 гг. быў студэнтам медыцынскага факультэта 2-га Маскоўскага 
ўніверсітэта [3, с. 467; 7, с. 165]. Іх знаёмства адбылося ў Маскве хутчэй за 
ўсе дзякуючы таму, што абодва з’яўляліся сябрамі Беларускага пралетар-
скага студэнцкага зямляцтва — найбольш буйной нацыянальнай студэнц-
кай арганізацыі, якая аб’ядноўвала зямляцтвы з 22 вышэйшых навучаль-
ных устаноў і дзейнічала ў 1923–1930 гг. [2, с. 356–357]. 

Далейшыя шляхі сяброў разышліся. У 1930 г. Уладзімір Мікалаевіч 
Дубоўка быў рэпрэсаваны. Падчас зняволення знаходзіўся ў высылцы  
ў г. Яранску (Кіраўская вобласць), г. Чэбаксарах (Чувашыя), г. Новым Біра-
біджане (Далекі Усход), г. Зугдзідзі (Грузія). У лістападзе 1957 г. быў рэа-
білітаваны. У 1958 г. вярнуўся з жонкай у Маскву на сталае жыхарства і быў 
прыняты ў Саюз пісьменнікаў СССР [3, с. 468].

Андрэю Якаўлевічу Пракапчуку пашанцавала пазбегнуць рэпрэсій.  
У 1930-я гг. ён з’яўляўся загадчыкам кафедры скурных і венерычных хвароб 
Беларускага (Мінскага) медыцынскага інстытута, а таксама прыняў удзел у 
арганізацыі Беларускага навукова-даследчага скурна-венералагічнага інсты-
тута, дырэктарам якога з’яўляўся з 1932 па 1941 гг. і з 1944 па 1963 гг. [7, с. 165].

Аднак сябрам было наканавана сустрэцца зноў. Жонка паэта М. П. Ду-
боўка (Кляўс) так апісала гэта ў сваіх успамінах: “Прокопчук Андрей, друг 
его со студенческих лет, поздоровавшись с ним в первый раз после 30-летнего 
перерыва в Минске, обратил внимание на его изуродованную ладонь и сказал: 
“Это тяжелая работа на холоде” [12, с. 301]. Андрэй Пракапчук быў адным 
з найбуйнейшых спецыялістаў па скурных захворваннях, і калі сустракаў 
на вуліцы чалавека з хваробай “па сваім профілі” (гэтыя захворванні час-
цей кідаліся ў вочы), сам спыняў яго або казаў, куды і калі звярнуцца па 
медыцынскую дапамогу, або адразу тлумачыў, якім чынам лячыцца [9]. 
Таму нядзіўна, што Андрэй Якаўлевіч звярнуў увагу на стан здароўя паэта 
пасля вяртання з высылкі. 

Можна выказаць меркаванне, што Уладзімір Дубоўка мог распавес-
ці сябру пра гады знаходжання ў савецкіх лагерах, а Андрэй Пракапчук у 
адказ падзяліўся сваімі ўспамінамі пра ўдзел у падпольным руху падчас 
савецка-польскай вайны ў 1919 г., арышт, часы зняволення, допыты і ка-
таванні, уцёкі з турмы. 

Хутчэй за ўсе, вынікам сустрэчы і размоў У. М. Дубоўкі з сябрам-док-
тарам стала стварэнне прысвечананай А. Я. Пракапчуку паэмы “Закладалі 
падмурак дзяржавы сваёй…”, надрукаванай у аднатомніку “Выбраных 
твораў” у 1959 г. і ў другім томе “Выбраных твораў” у 1965 г. Як адзначаў 
даследчык гісторыі беларускай літаратуры М. М. Арочка, у згаданым тво-
ры з жыццяпісу слыннага беларускага вучонага-медыка А. Я. Пракапчука 
бярэцца для паэтычнага аповеду вострая калізія з часоў партызанскай ба-
рацьбы 1919 г. — з дзівосным шчаслівым выратаваннем ад пагрозы смя-
ротнага пакарання [1, с. 501]. 

Аднак паэма У. М. Дубоўкі, якая захоўваецца ў фондах Музея гісторыі 
медыцыны Беларусі, мае назву “Маленькі эпізод”. Варта адзначыць, што 
на першай старонцы можна ўбачыць дароўны надпіс У. Дубоўкі А. Пракап-
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чуку: “З сардэчнай і самай шчырай пашанай дарагому Андрэю У. Дубоўка”. 
Гэты надпіс сведчыць пра вельмі цёплыя сяброўскія адносіны паэта да 
доктара. А на апошняй старонцы машынапісу можна заўважыць уласны 
подпіс Уладзіміра Дубоўкі.

Яшчэ адна істотная дэталь, якая звяртае на сябе увагу, — гэта тое, што 
ў машынапісным варыянце паэмы аўтарам пазначана дата стварэння тво-
ра — 15 кастрычніка 1958 г., у той час як у апублікаваных варыянтах можна 
ўбачыць толькі год — 1958 г.

Цікава, што машынапісны варыянт у некаторых месцах адрозніваец-
ца ад надрукаванага ў зборніках выбраных твораў Уладзіміра Дубоўкі 1959 
г. і 1965 г. Напрыклад, у машынапісе можна прачытаць наступныя радкі, 
прысвечаныя вобразу акадэміка А. Я. Пракапчука: 

Вось ідзе акадэмік, вядомы для усіх.
А тады у дзевятнадцатым годзе, —
ён вадзіў партызанаў па сцежках лясных,
з карабінам хадзіў у паходзе [4, с. 2].

У той жа час у выданнях 1959 г. і 1965 г. гэтыя радкі выглядаюць на-
ступным чынам: 

Акадэмік стаіць…
Беласнежны халат...
А тады, ў дзевятнаццатым годзе, — 
на Палессі вадзіў партызанскі атрад, 
з карабінам хадзіў у паходзе… [5, с. 119–120; 6, с. 231].

Часы знаходжання ў турме пакінулі для Андрэя Пракапчука адбітак 
на ўсё жыццё: траўма вуха, холад прывялі да рэзкага паніжэння слыху [8,  
с. 3]. Яму патрабавалася дапамога спецыяліста, і ў Маскве на аперацыйным 
стале ў прафесара Людвіга Свяржэўскага яму прааперавалі вуха [11, с. 64].

Гэты момант, дарэчы, і ўзгадвае У. Дубоўка ў канцы паэмы “Маленькі 
эпізод”: 

І жыве ён, Андрэй, аж да гэтай пары. 
Толькі вуха адно засталося глухім.
Але праўду — ён чуе і вухам адным [4, с. 6]. 

Аднак ужо іншы варыянт завяршэння твора бачым у надрукаванай  
у 1959 г. і 1965 г. паэме “Закладалі падмурак дзяржавы сваёй…”: 

І жыве ён, Андрэй, аж да гэтай пары. 
Толькі скажа, спаткаўшы сяброў баявых:
— Не забудзем ніколі мы сцежак лясных [5, с. 123; 6, с. 235].

Разыходжанні ў двух варыянтах паэмы звязаны хутчэй за ўсё з рэдак-
тарскімі праўкамі, якія У. М. Дубоўка, магчыма, вымушаны быў прыняць, 
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каб яго твор трапіў у друк. Таму цікава, што ў фондах Музея гісторыі меды-
цыны Беларусі верагодна захаваўся чарнавік паэмы — яе першапачатковы 
варыянт.

Варта дадаць, што ў зборніку дакументаў і ўспамінаў “Уладзімір Ду-
боўка: Ён і пра яго” (2017), дзе ўзгадваецца А. Я. Пракапчук, у камента-
рах адсутнічаюць звесткі аб ім, як і аб тым, што ў творчасці У. М. Дубоўкі 
ёсць паэма, прысвечаная слыннаму беларускаму вучонаму-доктару. Таму 
ўкладальніку зборніка і іншым даследчыкам варта будзе звярнуць увагу 
на гэты момант.

Машынапіс паэмы, які захоўваецца ў Музеі гісторыі медыцыны Бе-
ларусі, — гэта адна з унікальных і важных рэчаў, якая знаёміць з творчас-
цю У. М. Дубоўкі, раскрывае старонку гісторыі яго сяброўства з доктарам  
А. Я. Пракапчуком. Дадзены дакумент будзе карысны для даследчыкаў 
жыцця і творчасці вядомага беларускага паэта, а таксама зможа яскрава 
дапоўніць будучыя тэматычныя выставы, прысвечаныя розным аспектам 
жыцця і дзейнасці Андрэя Пракапчука і Уладзіміра Дубоўкі. 
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https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%96%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%91%D1%96%D1%87
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%96%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE%D1%9E
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%BD%D1%86%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%9E%D0%BA%D1%96
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Вольга Іванова

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ ГІСТОРЫІ  
БЕЛАРУСКАГА МУЗЕЯ ІМЯ ІВАНА ЛУЦКЕВІЧА Ў ВІЛЬНА 

Па гісторыі Беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільна75 (да- 
лей — Музей) склалася грунтоўная гістарыяграфія і комплекс крыніц, якія 
вывучаюць і ілюструюць асноўныя этапы яго існавання: з пачатку ХХ ст.   
да 1921 г. — дамузейны перыяд і існаванне прыватнай калекцыі Івана Луц-
кевіча ў рэдакцыіі газеты “Наша Ніва”; 1921–1945 гг. — уласна музейны 
перыяд, які можна падзяліць на даваенны (1921–1939 гг.), савецкі (восень 
1939, лета 1940 — чэрвень 1941 г.), нямецкай акупацыі (лета 1941 — лета  
1944 г.), ліквідацыйны (лета-восень 1944 г. — 30 ліпеня 1945 г.) этапы. 
Апошні паслямузейны перыяд з 1945 г. — гэта лёс збораў пасля ліквідацыі 
Музея, перамяшчэнне, драбненне і апісанне асобных яго частак як ў Літве, 
так і ў Беларусі. 

Гістарыяграфія пытання, з аднаго боку, дастаткова аб’ёмная і налі-
чвае каля ста пазіцый спісу, з іншага — фрагментарная — большасць пу-
блікацый прысвечана асобным аспектам дзейнасці Музея ці вывучэнню 
яго невялікіх фрагментаў. Усе даследаванні, якія пераважна былі зробле-
ныя ў апошнія трыццаць гадоў, пачынаючы з 1990-х, можна падзяліць 
на некалькі тэматычных блокаў. Найперш, гэта грунтоўныя біяграфіч-
ныя даследаванні жыцця і дзейнасці братоў Луцкевічаў, у кантэксце якіх 
згадваецца гісторыя Музея, а таксама гісторыя Беларускага навуковага 
таварыства, часткай якога ён з’яўляўся. Гэта працы беларускіх аўтараў  
А. Сідарэвіча, А. Вабішчэвіча, А. Юркевіч, а таксама літоўскай даследчыцы 
Генрыкі Ілгіевіч76. З гэтага часу пачынаюцца і пошукі, знаходкі, апісанне  
і ідэнтыфікацыя частак Музея ў Аддзеле рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі 
Акадэміі навук Літвы (АР ЦБАН Літвы) (Ю. Лабынцаў77), Літоўскім цэн-
тральным дзяржаўным архіве (ЛЦДА) (А. Смалянчук78), Беларускім дзяр-

75 У навуковай літаратуры і дакументах выкарыстоўваюцца дзве назвы: Віленскі бела-
рускі музей імя Івана Луцкевіча і Беларускі музей імя Івана Луцкевіча ў Вільні. Першая была 
характэрна для яго існавання з 1921 па 1940 г., другая — з 1940 г. Афіцыйная назва згодна са 
статутам — Віленскі беларускі гісторыка-этнаграфічны музей імя Івана Луцкевіча.

76 Пра Івана Луцкевіча: успаміны, сьведчаньні / уклад. А. Сідарэвіч. — Мінск: Кнігазбор, 
2007. — 79 с.; Вабішчэвіч А. Беларускае навуковае таварыства (1918–1939) // Беларускі гіста-
рычны часопіс. — 2009. — № 6. — С. 35–40; Юркевіч А. Беларускае навуковае таварыства  
ў Вільні: хроніка дзейнасці ў 1918–1944 гг. // Arche. — 2014. — № 7–8. — C. 195–222; Ilgievič  
H. Baltarusių mokslo draugija Vilniuje ir jos įnašas į gimtosios kultūros tyrinėjimą bei puoselėjimą 
(1918–1939) // Tarpdalykinai Kulturos Tyrimai. — 2017. — T. 5. — Nr. 2. — S. 40–60 і інш.

77 Лабынцаў, Ю. Галоўная частка архіва Беларускага нацыянальнага Адраджэння  
ХХ ст. знаходзіцца ў Вільнюсе // Вяртанне–2: зб. арт., дакументаў і арх. матэрыялаў 
па прабл. пошукаў і вяртання нац. каштоўнасцей, якія знаходзяцца за межамі Рэсп. — 
Мінск, 1994. — С. 230–241; Ліс А. Матэрыялы Віленскага беларускага фонда // Выяўленне, 
сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія 
захоўваюцца ў замежных краінах. — Мінск, 1999. — С. 112–123.

78 Смалянчук, А. Беларусіка ў архівах і бібліятэках Літвы // Homo Historicus, 2012: га-
давік антрапалагічнай гісторыі. — Вільня, 2012. — С. 454–459.
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жаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ) (Г. Запартыка79), 
Аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Акадэміі 
навук Беларусі (АРКР ЦНБ НАН) (Т. Жук, І. Мурашова80), беларускіх  
і літоўскіх музеях (В. Лабачэўская, Дз. Моніч, Ю. Лаўрык, І. Колабава, Р. Кры-
цук, А. Жычкене і інш.81).

Даволі грунтоўнае даследаванне гісторыі Музея па дакументах На-
цыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (НАРБ) было праведзена В. Ска-
лабанам і апублікавана ў шэрагу навукова-папулярных газетных артыку-
лаў82, якія часта не маюць спасылак, а таму пошукі патрэбна ажыццяўляць 
нанова. Істотнай асаблівасцю гістарыяграфіі Музея з’яўляецца вялікая 
колькасць газетных публікацый, якія ілюструюць цікавасць грамадства 
да гісторыі Музея і перманентна актуалізуюць пытанне яго вывучэння  
і рэканструкцыі. Апошняе выразна гучыць і ў навуковых артыкулах (Г. За-
партыка, Т. Поклад, Г. Андруковіч і інш.)83. Газетныя публікацыі могуць 
разглядацца як важная крыніца па гісторыі Музея. 

Адной з самых істотных крыніц з’яўляюцца таксама апублікаваныя 
ўспаміны: М. Гарэцкага, М. Краўцова, З. Бядулі, Я. Коласа, Ю. Мэнке, Б. Гра-
бінскага, М. Пецюкевіча, Я. Шутовіча, А. Станкевіча, Ц. Гарбунова і інш.,  
у якіх так ці інакш згадваюцца асобныя падзеі з жыцця Музея. Самымі 
грунтоўнымі ў гэтым шэрагу бясспрэчна сталі ўспаміны былых дырэктараў  
М. Пецюкевіча і Я. Шутовіча, надрукаваныя ў 1990-х гг. на старонках часопі-
са “Спадчына”. Пры параўнанні з арыгіналамі ўспамінаў, што захоўваюцца 
ў асабістых фондах дзеячаў у АРКР ЦНБ можна зрабіць выснову аб значна 

79 Запартыка, Г. Віленскі беларускі гісторыка-этнаграфічны музей імя Івана Луцкевіча 
і яго дакументальныя зборы ў БДАМЛМ // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Мінск, 
2016. — Вып. 17. — С. 93–101.

80 Жук, Т. И. Коллекция документов о деятельности Виленского белорусского исто-
рико-этнографического музея имени Ивана Луцкевича в фонде отдела редких книг и 
рукописей Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси // 
Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов, 2021: ма-
териалы VI Междунар. науч. конф., Гродно, 26–27 мая 2021 г. — Минск, 2021. — С. 179–187;  
Мурашова, И. Л. Книги из библиотеки Белорусского музея им. И. Луцкевича в фондах ЦНБ 
НАН Беларуси // Путь длиною в полстолетия: к 50-летию образования отд. ред. кн. и рукоп. 
Центр. науч. б-ки им. Я. Коласа Нац. акад. наук Беларуси. — Минск, 2015. — С. 133–140.

81 Лабачэўская, В. Фалькларыстычны архіў Беларускага музея Івана Луцкевіча: вяртан-
не праз 65 гадоў // Homo Historicus: гадавiк антрапалагiчнай гiсторыi — Вiльня: ЕГУ, 2012. —  
С. 465–486; Моніч Дз. Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча — 100 // Беларускі 
гістарычны часопіс — 2021. — № 11. — С. 35–37; Лаўрык Ю. Кнігі і брашуры Бібліятэкі Бе-
ларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні ў зборы Нацыянальнага гістарычнага музея  
Рэспублікі Беларусь // Музейны веснік: зборнік / Нац. гіст. музей Рэсп. Беларусь. — 2011. — 
Вып. 5. — С. 19–24 і інш.

82 Скалабан, В. Возвращение на склад // Труд. — 2004. — 16 дек. — С. 21; Скалабан В. Стари-
ки остались весьма довольны // Труд. — 2004. — 2 дек., 19 дек. — С. 21; Скалабан В. Лёс каштоў-
насцей Віленскага Беларускага музея // Голас Радзімы. — 2004. — № 22–25. — С. 13–14.

83 Запартыка, Г. Перспектывы навуковай рэканструкцыі музея імя Івана Луцкевіча  
ў Вільні // Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей: праблемы вяртання і сумеснага выкары-
стання (юрыдычныя, навуковыя і маральныя аспекты): матэрыялы Мiжнар. навук. канф., 
якая адбылася ў Мiнску пад эгiдай UNESCO, 19–20 чэрв. 1997 г. — Мiнск, 1997. — С. 178–184; 
Поклад Т. Віленскі Беларускі Музей імя І. Луцкевіча і яго адраджэнне // Беларускі гістарыч-
ны зборнік / Беларус. гіст. т-ва. — Беласток, 2003. — № 20. — С. 217–224.
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большай інфармацыйнай вартасці апошніх у параўнанні з варыянтам апу-
блікаваным84. Сярод апублікаваных справаводных і ўліковых дакументаў 
Музея можна назваць толькі Інвентарную кнігу № 1, якая ў навукова-папу-
лярным скарочаным варыянце была надрукавана на старонках “Спадчыны” 
у 1995 г. Яе арыгінал сёння захоўваецца ў фондзе Яўгена Куліка ў БДАМЛМ85, а 
копіі ў асабістых архівах (напрыклад, Зоські Верас).   Некалькі дакументаў па 
гісторыі Музея апублікаваныя ў зборніку “Вяртанне”86.

Комплекснае навуковае даследаванне дзейнасці і ліквідацыі Музея, 
колькасная ацэнка збораў, іх каштоўнасці, методыкі збірання і захоўвання, 
а таксама навуковая рэканструкцыя і атрыбуцыя захаванага па-ранейшаму 
застаюцца справай будучыні. Гэта задача даволі складаная для даследчыка, 
бо гістарыяграфія апісвае толькі асобныя часткі гісторыі Музея і яго збораў і 
паўстае вострая неабходнасць іх спалучэння і пагружэння ў пэўны гістарыч-
ны кантэкст. А крыніцы па гісторыі Музея на беларускай, рускай, польскай, 
літоўскай, нямецкай і інш. мовах раскіданыя па дзесятках сховішчаў і фондаў 
Беларусі і Літвы. Гістарычная рэканструкцыя магчыма толькі праз фундамен-
тальнае вывучэнне вялікага комплексу дакументаў, пошук згадак у афіцый-
ных дакументах устаноў ці ўспамінах асобаў, інтэрпрэтацыю і аналіз даку-
ментаў на розных мовах, атрыбуцыю прадметаў, дакументаў і кніг.

Пытанне аб неапублікаваных крыніцах па гісторыі Музея, выяўленых, 
і тых, што патрабуюць далейшага пошуку і вывучэння, цесна звязана з не-
абходнасцю першаснай рэканструкцыі яго справаводства і ўліковай даку-
ментацыі. У некаторых працах сцвярджаецца, што яна вялася кепска ці 
амаль адсутнічала. Але існуючыя крыніцы даюць падставу сцвярджаць, 
што такая выснова не адпавядае рэчаіснасці і асноўная праблема палягае 
не ў адсутнасці дакументавання, а ў тым, што яна не захавалася ў адным 
комплексе, а была раскіданая разам з самімі зборамі.

Да 1939 г. інвентарызацыя прадметаў Музея вялася дастаткова па-
вольна, усяго ў Інвентарную кнігу № 1 (ІК) з  1922 па 1939 гг. было занесе-
на толькі каля 2 тыс. адзінак87. Кніга дублявалася каталогам. У АРКР ЦНБ 
захоўваецца карткавы Каталог гравюр з № 1 па № 89, які даслоўна дублюе 
інвентарную кнігу са старонкі 115 па 128, раздзел “Гравэрскія бляхі. На 
медзі”. Запісы пад № 90–93 у ІК унесены пазней і ў Каталогу гравюр адсут-

84 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 1. Воп. 1. Адз. зах. 60–61. Арк. 8 (Успаміны Янкі Шутовіча); Ф. 60. 
Воп. 1. Адз. зах. 71. Арк. 1–2 (Пецюкевіч М. Мае сустрэчы з народнымі песнярамі Янкам Ку-
палам і Якубам Коласам). 

85 БДАМЛМ. Ф. 518. Воп. 1. Адз. зах. 1128. 278 лл. Інвентарная кніга Беларускага музея 
імя І. Луцкевіча ў Вільна з 3 чэрвеня 1922 г.

86 Доклад художника и консерватора Виленского Белорусского музея Петра Серги-
евича директору Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 
войны // Вяртанне: дак. і арх. матэрыялы па праблемах пошуку і вяртання нац. каштоў-
насцей, якія знаходзяцца за межамі Рэсп. Беларусь — Мінск, 1992. — С. 207–208; Запіска 
Савета Міністраў Беларускай ССР Савету Міністраў Літоўскай ССР “О завершении работы 
по передаче архивных материалов” // Вяртанне: дак. і арх. матэрыялы па праблемах по-
шуку і вяртання нац. каштоўнасцей, якія знаходзяцца за межамі Рэсп. Беларусь.  — Мінск, 
1992. — С. 211.

87 У самой кнізе адзначана 2608 аб’ектаў, але трэба меркаваць, што каля 600 апошніх 
былі дададзены пасля 1939 г.
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нічаюць88. Таксама тут захоўваюцца фрагменты карткавага Катало-
гу прадметаў па іншых раздзелах: Р — “Вопратка, тканіны, паркоўныя 
матэрыялы” № 1–55 (які адпавядае запісам ІК на с. 137–143), R — “Суд-
дзе (медзь, цына, гліна, шкло, фаянс)” № 1–83 (ІК, с. 157–167), Т — “Фоль-
клор” №№ 1–68 (ІК, с. 197–206 адв.)89. Як і Каталог гравюр Каталог 
прадметаў няпоўны ў параўнанні з ІК. Трэба меркаваць, ён з’яўляўся най-
больш раннім уліковым дакументам Музея, на змену якому прыйшла  
Інвентарная кніга. 

Найбольшую цікавасць сярод захаваных каталогаў уяўляе карткавы Ка-
талог рукапісаў (РК)  з № 1 па № 209, па якім вёўся ўлік рукапісаў і архіўных 
дакументаў у Музеі да 1941 г.90, калі Владас Дрэма пачаў новы этап інвента-
рызацыі ўжо ў кніжна-ліставой форме91. На падставе Каталога рукапісаў ра-
біўся вопіс дакументаў (апублікаваны Ю. Лабынцавым), якія былі забраныя 
органамі НКУС у 1944 г.92 Самым раннім рукапісам гэтага Каталога з’яўляецца 
Актоіх XV ст. (РК–8). Таксама тут апісаныя: дакументы Віленскага Троіцкага 
базыльянскага манастыра (№№ 17–21) і іншых касцёлаў і манастыроў Віль-
ні, Мінска і інш. гарадоў, інвентары маёнткаў Хмараў, Тышкевічаў (№ 57–71) 
і інш., дакументы гарадскога кіравання Кейдан і інш. гарадоў, метрычныя 
запісы і візітацыі цэркваў на тэрыторыі Беларусі. Пасля № 100  тут зафікса-
ваныя дакументы 1920–1930-х гг.: Таварыства беларускай школы, Тавары-
ства пацярпелым ад вайны, Беларускай кнігарні, Беларускага нацыянальна-
га камітэта ў Вільна (1919–1921) і інш. Вялікую цікавасць уяўляюць  запісы 
№ 75–77 — гэта рукапісы Янкі Купалы “Шляхам жыцця”, “Сон на кургане”, 
“Паўлінка”, узятыя ў Музей на дэпазіт ад К. Душэўскага, і перададзеныя ў Му-
зей Я. Купалы у Мінск у 1945 г. пра што сведчаць адпаведныя запісы на карт-
ках. Можна зрабіць выснову аб тым, што Каталогам рукапісаў карысталіся як 
працоўным аж да самага апошняга дня працы Музея ў 1945 г.

Каталогі, разам з часткай справаводных дакументаў Музея ваеннага 
перыяду, трапілі на захоўванне ў Мінск у 1970-я гг., найверагодней ад Янкі 
Шутовіча, і былі ўключаны ў склад калекцыі разам з дакументамі іншых 
беларускіх арганізацый93.

Бягучыя справы Музея ў міжваенны перыяд адлюстроўваліся ў прата-
колах пасяджэнняў Беларускага навуковага таварыства (БНТ), якія сёння 
захоўваюцца ў БДАМЛМ94 і ЛЦДА95. Іх публікацыя несумненна паспрыя-
ла  б лепшаму вывучэнню гісторыі Музея, БНТ і ўсяго нацыянальнага руху 

88 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 23. Воп. 1. Адз. зах. 558. 186 лл. Карткавы каталог гравюр.
89 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 23. Воп. 1. Адз. зах. 560. 206 лл. Карткавы каталог прадметаў.
90 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 23. Воп. 1. Адз. зах. 559. 217 лл. Карткавы каталог рукапісаў.
91 АР ЦБАН Літвы. Ф. 21. Воп. 1. Адз. зах. 378. 230 лл. Інвентарная кніга бібліятэкі 

Віленскага беларускага музея. Пералік 5427 кніг. 25.01.1941–19.04.1943; Адз. зах. 2309. Дрэ-
ма В. Каталог старадрукаў бібліятэкі Беларускага музея ім. Івана Луцкевіча ў Вільні. Ч. 1.  
№ 1–318. Да 6 жніўня 1943 г.; Ч. 2. № 319–411. Да 11 кастрычніка 1943 г.

92 АР ЦБАН Літвы. Ф. 21. Воп. 1. Адз. зах. 2163. Каталог старадрукаў і рукапісаў Вілен-
скага беларускага музея на 1944 г.

93 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 23. Воп. 1. Адз.зах. 550–562. Дакументы Беларускага музея  
імя І. Луцкевіча ў Вільна. Падрабязней гл.: Жук Т…

94 БДАМЛМ. Ф. 3. Воп. 1. Адз. зах. 2, 4.
95 ЛЦДА. Ф. 281. Воп. 2. Адз. зах. 9, 20. Падрабязней гл.: Смалянчук А….
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ў Вільні ў азначаны перыяд. Гэтаксама ў згаданых асноўных фондах за-
хоўваецца перапіска, рахункавыя кнігі, справаздачы і іншыя справавод-
ныя дакументы Музея як міжваеннага, так і ваеннага перыяду. Да гэта-
га шэрагу можна далучыць невялікую частку дакуметаў, што зберагліся  
ў фондзе архівіста Мікалая Камінскага ў НАРБ96.

Новы этап гісторыі Музея, а таксама вядзення справаводнай і ўліко-
вай дакументацыі пачынаецца з другой паловы 1940-га года. За невялікі 
прамежак часу да пачатку новага этапа вайны ў чэрвені 1941 г. у Музеі, 
паводле справаздач і ўспамінаў Мар’яна Пецюкевіча было зроблена даволі 
шмат. Па-першае, адбыліся вялікія паступленні прадметаў, архіваў і кніг 
пасля закрыцця шэрагу беларускіх устаноў, арыштаў, смерці ці эміграцыі 
беларускіх дзеячаў. Музей, нягледзячы на змену статуса (12 кастрычніка 
1940 г. БНТ і Музей перайшлі ў падпарадкаванне Інстытута літуаністы-
кі, а са студзеня 1941 г. — Акадэміі навук Літвы), застаўся цэнтрам кам-
плектавання дакументамі і матэрыяламі беларускага паходжання. Сюды 
паступілі архівы Беларускага студэнцкага саюза, Беларускага кааператыў-
нага банка, асабістыя архівы Лявона Дубейкаўскага і Уладзіслава Талочкі, 
этнаграфічны збор Мар’яна Пецюкевіча, шэраг прадметаў і вялікі масіў 
кніг і газет з кнігарні “Пагоня”97.

 Архіўную частку Музею з 1941 г. узяў на апрацоўку і навукова-тэх-
нічнае апісанне (“сегрэгацыю”) М. Пецюкевіч. Дакументы былі падзе-
лены (сфандаваны) па ўстановах, асобах (пісьменнікі, навукоўцы, гра-
мадска-палітычныя дзеячы), невялікіх калекцыях (напрыклад, улётак), 
сфарміраваны ў адзінкі захоўвання і падрыхтаваны да інвентарызацыі 
і каталагізавання. Інвентарная кніга прадметаў Музею за гэты час па-
поўнілася больш як 1 тыс. запісаў98.

У канцы 1941 г. быў падрыхтаваны праект рэгламенту працы Белару-
скага музея ў складзе Акадэміі навук Літвы99. У адпаведнасці з ім, Музей 
юрыдычна мусіў падпарадкоўвацца АН, але знаходзіцца пад апекай бе-
ларускай грамадскасці, якой мог быць “аддадзены ў распараджэнне”. Яго 
дзейнасць ахоплівала не толькі беларускую культурную спадчыну Вілен-
шчыны, але і ўвесь абшар этнаграфічнай Беларусі. Музей выступаў тут як 
нацыянальна-культурная інстытуцыя, справаводства ў якой вялося на бе-
ларускай мове (беларуская лацінка) пры наяўнасці пячаткі на нямецкай 
мове. Ён меў 11 аддзелаў: археалагічны, нумізматычны, мастацкі, ікана-
графічны, этнаграфічны, побытавы, картаграфічны, вайсковы, рукапісны 
(старажытныя рукапісы і дакументы асабістага паходжання), архіўны (бе-
ларускага нацыянальнага руху) і бібліятэчны. 

96 НАРБ. Ф. 591. Воп. 1. Адз. зах. 248. Дакументы Беларускага навуковага таварыства 
ў Вільні (статут таварыства, заявы аб прыняцці членамі таварыства, ліставанне і інш.).  
Рукапіс, машынапіс, друк. экз. Польская мова. 1921–1940.

97 ЛЦДА. Ф. 1001. Воп. 1. Адз. зах. 26. Арк. 19–20 адв. Дакладная запіска М. Пецюкевіча 
прэзідэнту АН ЛССР аб стане камплектавання, захоўвання, апрацоўкі дакументаў Музея,  
а таксама кадравым пытанні. Бел. мова. 05.02.1941.

98 Магчыма, гаворка ўсё яшчэ пра Інвентарную кнігу № 1. Інвентарныя кнігі пад ін-
шымі нумарамі выяўлены не былі.

99 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 1. Воп. 1. Адз. зах. 108. Арк. 7–11. Рэгламент працы Музея ў скла-
дзе Этналагічнага інстытута Літоўскай АН. Бел. мова (лацінка). 01.12.1941.
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Сярод справаводнай дакументацыі, што мусіла весціся ў Музеі, у пра-
екце рэгламенту называецца наступная: 

1) дзённік атрыманых прадметаў; 
2) кніжачка “паквітаванняў” (разлікаў);
3) інвентарная кніга музейных збораў; 
4) дапаможная кніга музейнага інвентара; 
5) рэгістрацыйная кніга фотаздымкаў; 
6) рэгістрацыйная кніга рукапісаў і дакументаў; 
7) рэгістрацыйная кніга дэпазітаў; 
8) кніга навуковай інфармацыі; 
9) кніга рэгістрацыі наведвальнікаў; 
10) кніга рэгістрацыі cыходзячых і ўваходзячых папер; 
11) кніга музейнай хронікі; 
12) картатэка музейных збораў. 
Таксама, згодна з рэгламентам, матэрыялы Музея забаранялася пера-

даваць іншым асобам, фатаграфаваць без дазволу кіраўніка. Павінны былі 
выконвацца правілы захоўвання. Акрэслены таксама абавязкі кожнага з 5 
супрацоўнікаў: кіраўніка, музеальніка, кансерватара, бібліятэкара, тэхніч-
нага супрацоўніка (выконваў абавязкі апальшчыка, кур’ера, стоража, пры-
біральшчыка). Кіраўніком Музея мог быць толькі беларус. 

Звестак пра афіцыйнае ўвядзенне рэгламенту ў дзеянне няма. Хучэй за 
ўсё яно не адбылося, зважаючы на даволі катэгарычную пазіцыю літоўска-
га кіраўніцтва аб немагчымасці адчужэння збораў Музея ні ў якай фор-
ме. У той час як рэгламент прадугледжваў першаснае права беларускай 
грамадскасці ў вырашэнні лёсу Музея і распаўсюджваў сваю дзейнасць 
на ўвесь абшар этнаграфічнай Беларусі. Зразумела, што і не ўсе справаво-
дныя дакументы, вызначаныя ў рэгламенце, маглі весціся як належыць100, 
але разуменне справаводнай культуры было на вельмі высокім узроўні.

У планах Акадэміі навук Літвы ў дачыненні да Музея на канец 1941– 
пачатак 1942 г. адзначалася:

1) завяршэнне каталагізацыі музейных прадметаў;
2) поўная ідэнтыфікацыя і апісанне нумізматычных збораў (1850–1900);
3) упарадкаванне іканаграфіі і фарміраванне адпаведных альбомаў
4) упарадкаванне рукапіснага аддзела і яго падрыхтоўка да сістэма-
тычнай інвентарызацыі101;
5) падрыхтоўка новых, узгодненых з бібліятэкай правілаў каталагіза-
цыі кніг;
6) стварэнне інвентара на 5 тыс. кніг;
7) стварэнне ў бібліятэцы секцыі Аlbaruthenicos як асноўнай102.
Але паколькі з 1 лютага 1942 г. Музей перайшоў у падпарадкаванне Дэ-

партамента навукі і мастацтва пры Міністэрстве асветы Літвы, планы гэтыя 
былі змененыя. Тым не менш, у сярэдзіне 1942 г. пачалося актыўнае папаў-

100 Пераважная большасць пералічаных у рэгламенце  справаводных і ўліковых даку-
ментаў у сучасных сховішчах не выяўлены.

101 З чаго можна зрабіць выснову аб несістэматычнасці апісання рукапісаў і архіваў.
102 ЛЦДА. Ф. 1001. Воп. 1. Адз. зах. 26. Арк. 19–20. План працы Акадэміі навук Літвы  

на 01.10.1941–31.03.1942. Літ. Мова.
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ненне збораў аддзела народнай песні, музыкі і харэаграфіі. Прафесар Тадэ-
вуш Шалігоўскі распрацаваў інструкцыю для збірання беларускіх народных 
песень. Яна была размножана і разаслана па вёсках асобам, што працавалі над 
зборам этнаграфічнага і фальклорнага матэрыялу103. Адначасова найбольш 
плённа над інвентарызацыяй музейных збораў працаваў Владас Дрэма. Ім 
зробленыя запісы ў першым томе інвентарнай кнігі з № 1978 да № 4978104, 
а ў другім з № 4979 да № 9421. Усяго ён апрацаваў 7 442 пазіцыі з агульнага 
ліку заінвентарызаваных. Як адзначаў Янка Шутовіч: “Владас Дрэма з вялікай 
любоўю прадмета і з прафесійнай самаахвярнай аддачай сваіх сіл не агранічыўся 
пры каталагізаванні да сухога апісання экспонатаў”105.

Лёс Музея пачынаючы з 1940 г. таксама добра адлюстраваўся ў фон-
дах дзяржаўных устаноў. Пытанне афіцыйных узаемадачыненняў Музея з 
літоўскімі ўладамі найбольш поўна адлюстраваныя ў дакументах ф. R–1001 
Акадэміі навук Літвы (ЛЦДА), якой падпарадкоўваўся Музей з кастрычніка 
1940 па люты 1942 г.106. Там захоўваецца некалькі спраў, якія адлюстроўва-
юць гісторыю Музея ў гэты перыяд. Гэта справа 26, якая ўтрымлівае: загад 
народнага камісара асветы аб пераходзе Польскага, Беларускага і Яўрэйскага 
музеяў у падпарадкаванне Інстытута літуаністыкі (12.10.1940), акт і ліставанне 
аб прыёме-перадачы прадметаў Музея ў Інстытут літуаністыкі (21.12.1940), 
дакладную запіску М. Пецюкевіча прэзідэнту АН ЛССР аб стане камплекта-
вання, захоўвання, апрацоўкі дакументаў Музея, а таксама кадравым пытан-
ні (05.02.1941), справаздачу аб працы Музея з 23.12.1940 па 15.06.1941, скла-
дзеную М. Пецюкевічам, заключэнне дырэктара Інстытута гісторыі праф. 
К. Яблонскіса, скіраванае прэзідэнту АН ЛССР аб складзе, змесце і прына-
лежнасці матэрыялаў Музея (11.06.1941) і інш., — усяго больш  20 дакумен-
таў. У 20 справе 2-га вопісу гэтага ж фонду захоўваецца надзвычай важны 
акт прыёму-перадачы экспанатаў, архіва і бібліятэкі Музея ў АН ЛССР ад 
01.08.1945,  які вызначае канец існавання Музея як асобнай установы і пера-
дачу яго збораў у Віленскі этнаграфічны музей АН Літвы. У ф. R–1016 Інсты-
тута гісторыі АН Літвы знойдзена справаздача дырэктара Віленскага дзяр-
жаўнага мастацкага інстытута Вітаўтаса Юркунаса аб адборы экспанатаў  
ад 22.05.1945, у якой пазначаецца факт перадачы 804 найбольш каштоўных 
прадметаў Музея ў Віленскі дзяржаўны мастацкі інстытут пры АН Літвы107.

Пошук ў ЛЦДА можна працягваць ў фондзе Наркамата аcветы ЛCСР 
(ЛЦДА. Ф. R–762), у склад якога Музей уваходзіў з 1942 па 1945 гг., а так-
сама СНК ЛССР (ф. R–754) і іншых органаў, уключаючы НКУС (Асобы архіў 
Літвы), дзе магло абмяркоўвацца і прымацца рашэнне аб ліквідацыі Му-

103 АРКР ЦНБ НАН.  Ф. 1.  Воп. 1. Адз. зах. 108. Арк. 38. Інструкцыя для збіральнікаў 
беларускай народнай песні. Машынапіс; Тамсама. Ф. 42. Воп. 1. Адз. зах. 2113. Арк. 1–7. 
Інструкцыя па каталагізаванні беларускіх народных песень у Музеі (складальнік — кам-
пазітар Тадэвуш Шалігоўскі).

104  Гэтыя запісы першай кнігі і запісы другой кнігі не выяўленыя.
105  АРКР ЦНБ НАН.  Ф. 1. Воп. 1. Адз. зах. 60. Арк. 47. Успаміны Янкі Шутовіча.
106 ЛЦДА. Ф. 1001. Воп. 1. Адз. зах. 26; Воп. 2. Адз. зах. 20.
107 ЛЦДА. Ф. 1016. Воп. 1. Адз. зах. 131. Арк. 1–4. Справаздача дырэктара Віленскага 

дзяржаўнага мастацкага інстытута Вітаўтаса Юркунаса аб адборы экспанатаў. Літ. мова. 
22.05.1945.
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зея, а таксама перадачы яго часткі ў БССР (пра што дакладных звестак  
у фондах беларускіх афіцыйных устаноў пакуль не выяўлена).

Сярод прагледжаных фондаў НАРБ некаторыя звесткі аб лёсе Музея  атры-
малася знайсці ў фондзе 4п (ЦК КП(б)Б), воп. 1108, а таксама ў вопісе 47 аддзела 
прапаганды і агітацыі109, фондзе 790 Камітэта па справах культурна-асветніц-
кіх устаноў пры Савеце міністраў БССР (1945–1953)110, і, дзякуючы публіка-
цыям Віталя Склабана, нават у фондзе Міністэрства дзяржаўнага кантролю  
за 1952 г.111. Падобна, што сталае справаводства па Музеі не вялося. Дакумен-
ты адсутнічаюць у фондах БДМГВАВ (ф. 1246), Камісіі па гісторыі Вялікай Ай-
чыннай вайны (ф. 750п), дакументах асобага сектара (ф. 4п, воп. 29).

Дакументы пра лёс збораў Музея, якія патрапілі у Мінск, знаходзяцца 
ў складзе справаводных і ўліковых дакументаў некалькіх сучасных бела-
рускіх музеяў. Найперш гэта Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны (БДМГВАВ), дзе знаходзіцца “Спіс музейных экспанатаў, 
што перадаюцца ў БССР” (далей — Спіс)112 у колькасці 8040, уключаючы: 
археалагічныя прадметы Навагрудскага замка, галаснікі Барысаглебскай 
царквы ў Гродна, кераміку замка ў Давыд-Гарадку, гліняныя вырабы, ты-
паграфскія клішэ, драўляныя царкоўныя скульптуры, геалагічныя і міне-
ралагічныя прадметы, этнаграфічныя прадметы, іканаграфія і мастацтва 
(уключаючы партрэт М. Багдановіча), фотаздымкі і малюнкі Мінска і Ві-
цебска, студэнцкіх саюзаў і беларускіх дзеячаў (усяго 826 фотаздымкаў), 
сфрагістычныя і нумізматычныя аб’екты, архітэктурныя планы Л. Дубей-
каўскага, замалёўкі Я. Драздовіча, фрагменты паясоў і інш. Спіс не мае ні 
пошукавага шыфру, ні даты, таму патрабуе больш дэталёвага вывучэння і 
супастаўлення з Інвентарнай кнігай № 1 Музея, Каталогам прадметаў, што 
захоўваецца ў АРКР ЦНБ,  і актам прыёму-перадачы збораў Музея ў Вілен-
скі этнаграфічны музей АН ЛССР ад 01.08.1945 (ЛЦДА). 

Але ўжо на старонцы 14 Спісу пазначаты прадметы “Т-2. Восковой конь”, 
і “Т-3. Восковая коровка”, што адпавядае Каталогу і ІК (с. 197), дзе значацца:

“2. Фігурка коніка (гіпсу васкаванага крэмовага колеру) з воску.  
З Вярхнянскае царквы, Глыбоцкае гміны. Стаяла (разам з № 3) пад абразом 
св. Міколы. Калі захварэла ў селяніна жывёла, дык прыносілі з той хаты па-
сму лёну ці ворсы і трэслі над гэтай фігурай, каб хвароба перайшла на яе,  
а пасля той лён ці воўку пакідалі пад абразом як ахвяру на царкву. Экспанат 
і тлумачэнне атрыманы праз гр. А. Міхалевіча 09.02.1934.

“3. Фігурка каровы з Вярхнянскае царквы глыбоцкае гміны. Тачэнне і па-
ходжанне як № 2. (гіпс-воск). Дужа абламаная: ногі, рагі... (ёсць малюнак)”.

108 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 1. Адз. зах. 13984, 15594, 17220, 17504.
109 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 47. Адз. зах. 61, 131, 161, 571.  Ліставанне Ц. Гарбунова з П. Сергіеві-

чам, сакратаром ЦК КП(б) Літвы К. Прэйшкісам, дакладныя запіскі дырэктара БДМГВАВ  
У. Стальнова на імя старшыні СНК БССР П. Панамарэнкі і інш. 1945.

110 НАРБ. Ф. 790. Воп. 1. Адз. зах. 3. Тэлеграма Ю. Жугжды аб адпраўцы збораў Музея  
ў Мінск. Рус. мова. 21.06.1945;  Адз. зах. 1541. Арк. 156–164. Смета экспанатаў на рэстаўра-
цыю. Рус. мова. 27.09.1949. 

111 НАРБ. Ф. 690. Воп. 9. Адз. зах. 7321. Арк. 30. Тлумачальная запіска галоўнага заха-
вальніка фондаў БДМГВАВ С. І. Дворкінай. Рус. мова.1952. 

112 Спіс атрымалася даследаваць дзякуючы падказцы і дапамозе Дз. Моніча.
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Улічваючы склад астатніх экспанатаў, можна казаць, што гэта вопіс 
перададзеных у пачатку жніўня 1945 г. БССР збораў Беларускага музея 
імя І. Луцкевіча ў Вільна, па якім адбываліся ўлік у БДМВАВ і перадача 
ў цяперашні Нацыянальны музей гісторыі і культуры (НМГК) і Нацыя-
нальны мастацкі музей (НММ) (маюцца адпаведныя шыфры). Перасячэн-
няў інвентарных нумароў Спіса з Актамі перададзенага ў этнаграфічны  
і мастацкі музеі Літвы не выяўлена.

Пачынаючы з сярэдзіны 1950-х гг. зборы Музея, што захоўваліся  
ў БДМГВАВ перадаюцца на захоўванне ў Цэнтральны дзяржаўны архіў 
кінафотафонадакументаў, гістарычны і мастацкі музеі. Адбывалася гэта не 
адразу, а на працягу наступнага дзесяцігоддзя, па невялічкіх групах адзінак  
ад 20 да 200. Паходжанне прадметаў у актах прыёма-перадачы у значнай 
колькасці выпадкаў не вызначалася. Гэта вельмі ўскладняе атрыбуцыю і маг-
чымасць ацэнкі тых фрагментаў Музея, якія апынуліся ў розных сховішчах.

Супрацоўнікі Музея, па сведчаннях, часта забіралі справаводную да-
кументацыю ў свой асабісты архіў. Тут найбольш яскравы прыклад — аса-
бісты архіў Янкі Шутовіча, дзе захоўвалася дакументацыя Музея за ваенны 
перыяд113. Вопіс асабістага архіва Я. Шутовіча на 1944 г. таксама захаваўся 
ў Асобым архіве Літвы114. Нічога не вядома пра архіў Пётры Сергіевіча, дзе 
такія дакументы з вялікай доляй верагоднасці маглі б быць. Ёсць звесткі, 
пра тое, што Янка Бекіш вёў каталог нумізматыкі, які, магчыма, таксама 
застаўся ў яго асабістым архіве. У Літоўскім архіве літаратуры і мастацтва 
(ЛАЛМ) захоўваюцца дакументы Владаса Дрэмы (ф. 541), Пятра Алек-
сандровіча, які прымаў ўдзел у ліквідацыйнай камісіі (ф. 331), Оны Мі-
чутэ-Шутовічэне, жонкі Янкі Шутовіча (ф. 269), дзе маглі захавацца свед-
чанні пра дзейнасць Музея. Паводле Юозаса Пятруліса (Juozas Petrulis), які 
быў супрацоўнікам Музея на апошнім этапе яго існавання: “Службовыя 
архівы Беларускага музея, акрамя дакументаў апошняга перыяду, а такса-
ма інвентарызацыйныя кнігі збораў былі, верагодна, дастаўлены ў Гісторы-
ка-этнаграфічны музей […], пасля чаго гэтыя матэрыялы хучэй за ўсё апы-
нуліся ў дзяржаўным архіве”115. Гаворка тут ідзе верагодна пра дакументы, 
што захоўваюцца сёння ў ф. 3. БДАМЛМ і ў ф. 281 ЛЦДА, але пошукі варта 
працягваць у Нацыянальным музеі Літвы (былы гісторыка-этнаграфічны 
музей), Літоўскім мастацкім музеі і інш.

Такім чынам, можна казаць пра тое, што ў самім Музеі склалася дастат-
кова добрая сістэма справаводных і ўліковых дакументаў, якая ў выніку 
падзелаў таксама была расфарміравана, і знаходжанне пэўнай яе часткі (на-
прыклад, інвентарных кніг) не выяўлена. Музей меў кантакты з афіцыйнымі 
ўладамі да і пасля 1939 г., таму шэраг сведчанняў знаходзіцца ў фондах дзяр-
жаўных устаноў. Найперш перыяду 1940–1945 гг., калі Музей знаходзіўся  

113 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 1. Воп. 1. Адз. зах. 108–110.
114 Асобы архіў Літвы. Воп. 45. Адз. зах. 54396. Арк. 9–13. Пратакол вобшуку. Рус. 

мова. 21.11.1944; Спіс кніг і рукапісаў, канфіскаваных пры вобшуку. 20.11.1944. Рус. мова. 
Апуб.: Іванова В. Беларускі музей імя Івана Луцкевіча ў Вільні: шлях да ліквідацыі // Homo 
Historicus: гадавік антрапалагічнай гісторыі. — Мінск, 2021. — С. 140–142.

115 АРКР ЦНБ НАН. Ф. 1. Воп. 1. Адз. зах. 108. Арк. 57–59. Адказы Юозаса Пятруліса на 
апытальнік для супрацоўнікаў Музею, складзены Я. Шутовічам. Літ. мова. 1971. 
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ў складзе Акадэміі навук і Міністэрства асветы Літвы. Далей прасачыць лёс 
фрагментаў Музея можна па справаводных дакументах (актах, справаздачах) 
устаноў, куды яны патрапілі на захоўванне. Часта гэта дакументы, якія не пе-
рададзены на дзяржаўнае захоўванне і застаюцца ў службовым, а значыцца 
абмежаваным, выкарыстанні. Па зборах, перададзеных у БССР з Музея, асоб-
нага справаводства не вялося, а драбненне было расцягнутае на дзесяцігоддзе  
і часам набывала фармат паадзінкавага. Гэтыя фактары ўскладняюць атрыбу-
цыю і рэканструкцыю, якая патрабуе далейшай увагі даследчыкаў, а таксама 
працаўнікоў музеяў, бібліятэк і архіваў.

Яніна Грыневіч

ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ АНТОНА ГРЫНЕВІЧА Ў 1906–1925 гг.
(па матэрыялах Віленскага беларускага музея імя І. Луцкевіча  

з фондаў Інстытута літоўскай літаратуры і фальклору)

Антон Грыневіч (1877–1937) — збіральнік беларускага песеннага 
фальклору, педагог, кампазітар і выдавец. Пачынаючы з нарыса Арсеня 
Ліса “Песня прасілася ў свет” (1964) [16, с. 151], у якім знаны фалькларыст 
наноў адкрыў постаць гэтага “рупліўца на ніве беларушчыны”, цікавасць 
да яго асобы не знікала. Пяру даследчыка належыць таксама шэраг энцы-
клапедычных нататак, дзе асвятляюцца асноўныя этапы яго дзейнасці [13, 
с. 370; 14, с. 270]. Вынікі сваёй даследчай дзейнасці А. Ліс абагульніў у грун-
тоўным артыкуле “Пакліканы песняй” (1997), што ўвайшоў у том “Выбра-
нае” з серыі “Беларускі кнігазбор” [15]. На сённяшні дзень гэтая публіка-
цыя — найбольш поўная і падрабязная біяграфія Антона Грыневіча. 

Яго праца была працягнута Г. Таўлай [22], якая апрача жыццяпісу  
ўдзяліла ўвагу вывучэнню музыкалагічных асаблівасцяў песенных збораў  
А. Грыневіча. М. Нiкалаеў у кнізе “Беларускi Пецярбург” (2009) прывёў 
важныя звесткі, звязаныя з пецярбургскім перыядам жыцця фальклары-
ста [19, с. 248–249].

Асобную групу літаратуры складаюць артыкулы пра развіццё выда-
вецкай справы ў пачатку ХХ ст. У артыкуле “Пуцявіны роднага слова” (1967) 
С. Александровіча разглядаецца роля і месца прыватнага выдавецтва  
А. Грыневіча, якое існавала ў 1910–1913 гг., у працэсе культурнага адражэн-
ня, асвятляюцца некаторыя аспекты прыватных узаемадачыненняў паміж 
выдаўцом і “Нашай Нівай” [1]. Пра грашовыя непаразуменні з рэдакцыяй 
першай беларускай газеты з рысункамі пісала і Г. Запартыка ў артыкуле 
“Антон Грыневiч i “Наша Нiва” (2013) [7]. Т. Кабржыцкая працягнула тэму 
вышэй названага супрацоўніцтва ў артыкуле “Антон Грыневіч — паплечнік 
Язэпа Драздовіча (паводле архіўных дакументаў)” (2014) [9]. Даследчыца 
ўвяла ў навуковы зварот новыя архіўныя матэрыялы116, звязаныя з дзейна-

116 Дакументы з архіўнага фонду “Нашай Нівы” захоўваюцца ў Беларускім дзяржаў-
ным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (БДАМЛіМ).
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сцю Антона Грыневіча ў перыяд яго актыўнага супрацоўніцтва з “Нашай 
Нівай” — дакументы пра дзелавыя ўзаемадачыненні паміж А. Грыневічам 
і В. Ластоўскім, якія ва ўсёй паўнаце раскрываюць тыя выдаткі і арганіза-
цыйныя клопаты, з якім сустрэўся выдавец беларускай кніжнай прадук-
цыі. Акрамя таго, гэтыя матэрыялы даюць новыя звесткі пра некаторыя 
аспекты ўзаемадачыненняў А. Грыневіча і Я. Драздовіча.

Новы імпульс у вывучэнні творчай спадчыны А. Грыневіча дало “пера-
адкрыццё” архіва Віленскага беларускага музея імя І. Луцкевіча, які цяпер 
захоўваецца ў Інстытуце літоўскай літартуры і фальклору.   Беларускі музей —  
бадай што самая знакамітая і аўтарытэтная навукова-даследчая ўстанова, 
што займалася сістэматычным выяўленнем, зборам і захаваннем куль-
турнай спадчыны беларусаў у міжваенны перыяд [3]. Ён быў заснаваны 
ў 1921 г. у Вільні і праіснаваў аж да 1944 г., калі ягоныя найбагацейшыя 
зборы экспанатаў і рукапісаў былі падзелены паміж музеямі і архівамі са-
вецкай Беларусі і Літвы. Цудам ацалелая і захаваная фальклорная частка 
рукапіснага аддзела былога музея была “пераадкрыта” спецыялістамі ў 
архіве Інстытута літоўскай літаратуры і фальклору толькі ў пачатку ХХІ ст. 
[23]. Даволі падрабязную характарыстыку гэтым музейным зборам дала  
В. Лабачэўская [11]. Найбольшую дакументальную спадчыну гэтых архіў-
ных збораў складаюць матэрыялы, сабраныя А. Грыневічам. Іх лаканічны 
агляд зрабіла Ю. Рэзнік — магістрантка В. Лабачэўскай — у артыкуле “Антон 
Грыневіч — выбітны этнамузыколаг і адраджэнец (па матэрыялах Інсты-
тута літаратуры і фальклору Літвы)” [21] (2012). Маладая даследчыца па-
казала, што спадчына этнамузыколага ўлучае не толькі запісы фальклору, 
але і дакументы, звязаныя з выдавецкай дзейнасцю, асабістую перапіску.

Матэрыялы Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча117  
маюць вызначальны характар для вывучэння жыцця і дзейнасці, поглядаў 
на нацыянальнае адраджэнне беларусаў у перыяд з 1906 да пачатку 1925 г. 

У 1906 г. распачалася дзейнасць А. Грыневіча як фалькларыста-збіраль-
ніка. Запіс народных песень быў найперш скіраваны на пошук і фіксацыю 
найлепшых узораў народнай вусна-паэтычнай творчасці, якія паводле 
разумення збіральніка ёсць “думкай народа і яго гадавацелькай”118. У духу 
ідэалогіі рамантызму лічыў песню “душой і характарам народа”, якія “ад-
біваюць у сабе душу чалавека, яго боль і гора, яго патрэбы, жаданні і самое 
жыццё. Як па твару пазнаюць чалавека, так па песні, асабліва народнай, 
пазнаецца цэлая нацыя, яе характар і душа” [2, с. 82]. Кожны год да па-

117 Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча — установа, што займалася сістэма-
тычным выяўленнем, зборам і захаваннем культурнай спадчыны беларусаў. Ён быў засна-
ваны пасля смерці І. Луцкевіча, у 1921 г., у Вільні. Музей умоўна можна падзяліць на тры 
часткі: уласна музей, бібліятэка і архіў [8, с. 27]. Установа праіснавала да 1944 г., калі яе 
найбагацейшыя зборы былі падзелены паміж музеямі і архівамі савецкай Беларусі і Літвы. 
Адна частка архіва А. Грыневіча, якая належала Беларускаму музею, знаходзіцца ў Мінску 
ў фондзе Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва [7], аддзеле рэдкіх 
кніг і рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі (дакументы былі 
набытыя ў 1979 г. ад А. С. Разанава) [5; 6]. Другая частка архіўных матэрыялаў Беларускага 
музея імя Івана Луцкевіча сёння захоўваецца ў фондах архіва Інстытута літоўскай літара-
туры і фальклору. Менавіта гэтай яе частцы і прысвечаны наш артыкул.

118  LTR 7579/II — 8.
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чатку вайны у час летніх адпачынкаў ён вандраваў і запісваў народныя 
песні. Працу гэтую лічыў надзвычайна важнай і наўпрост звязваў яе з на-
цыянальным адраджэннем. “З 1906 году я аддаюся ў свабодны час працы 
на карысць нацыянальнага і культурнага адраджэння Беларусі. Перш за ўсё 
пачынаю зьбіраць бел. нар. песьні, прабуючы разам з тэкстамі запісываць і 
мэлёдыі. Праца гэта была па часе, бо трэба было арганізаваць пакуль што 
хоць сьпявацкія гурткі і даваць ім песенны матар’ял”, — пісаў ён у аўта-
біяграфіі119. У цэлым, значэнне народнай песеннай творчасці для развіцця 
нацыянальнай культуры — гэта тая тэма, да якой фалькларыст неаднара-
зова звяртаўся ў сваіх артыкулах і нататках (напрыклад, на старонках “Бе-
ларускага календара “Нашай Нівы”, газеты “Савецкая Беларусь”, часопіса 
“Наш край” і інш.). 

Праца па збіранні народных песень з аматарскага захаплення пасту-
пова ператварылася ў сталы занятак, які А. Грыневіч паставіў на навуковыя 
рэйкі. Для гэтага ў час жыцця ў Пецярбургу ён распрацаваў “Лісток для за-
пісі беларускай песьні”120. У Лістку падкрэсліваецца неабходнасць правіль-
най пашпартызацыі народных песень: неабходна ўказваць, кім, ад каго і 
дзе запісаны твор, у які час і пры якіх абставінах выконваецца. Збіральнік 
паясняў, што, калі запіс адбываецца не ў вёсцы і не ад старых людзей, то 
трэба фіксаваць дадатковыя даныя: колькі гадоў мае “перакашчык”, “дзе 
і ат каго навучыўся песьню”. Для зручнасці будучых збіральнікаў на ліст-
ку была надрукавана класіфікацыя песень з улікам іх прымеркаванасці 
/ непрымеркаванасці да канкрэтных абрадаў каляндарнага і сямейнага 
цыклаў. Важнай з’яўляецца яго арыентацыя на захаванне і перадачу на 
пісьме дыялектных асаблівасцяў мовы песень: фалькларыст рэкамендуе 
іх “запісываць з тымі атценямі вымовы, з якімі перакашчык гаворыць”. Са-
браныя, занатаваныя такім чынам творы трэба было дасылаць “сабірацелю 
песень А. Грыневічу” на адрас: “С.-Петербург, Александровскій пр. 25, кв. 16”. 
Для збіральніка песня існавала ў непасрэдным адзінстве музыкі і тэксту, 
таму ў канцы лістка ён дадаваў, што тыя, хто сабраў шмат песень, але не 
ўмеюць запісваць ноты, могуць запрасіць яго для гэтай справы ў адзін з 
летніх месяцаў.

Збіральніцкая дзейнасць А. Грыневіча мела пад сабой практычную  
мэту — арганізацыю спявацкіх гурткоў і хораў121 і падрыхтоўка песеннага 
матэрыялу для іх. Неўзабаве яго актыўная збіральніцкая праца дала вынікі:  
у 1910 г. убачыў свет зборнік “Беларускія песні з нотамі” (у двух сшытках, дру-
гі — сумесна з А. Зязюлем), дзе былі апублікаваны выдатныя ўзоры каляндар-
на- і сямейна-абрадавых песень, а таксама пазаабрадавая лірыка.

Ідэя збірання, фіксацыі вуснай народнай творчасці знаходзіла шырокі 
водгук у колах нацыянальнай эліты і была падтрымана рэдактарам-вы-
даўцом “Нашай Нівы” Аляксандрам Уласавым, які залучаў новых людзей, 
“пашыраў кола рупліўцаў на ніве беларушчыны” [12, с. 47]. 11 чэрвеня  

119 Центральный московский музей музыкальной культуры им. Глинки фонд  
Квитки. — Ф. 275. Адз. зах. 362.

120 LTR 7579/II — 8.
121 Творчы дэбют адбыўся падчас выступлення Беларускага студэнцкага хору ў Пецяр-

бургу ў красавіку 1909 г. [4, с. 54–55].
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1911 г. ён даў Антону Грыневічу ліст122, у якім прасіў спрыяць, аказваць 
дапамогу ў збіранні народных песень:

“Ад редакціі “Нашае Нівы”
Выдана гэта супрацоўніку “Нашае Нівы”, збірацелю народных песень Антону 

Антонаву сыну Грыневічу, каторы па загаду Рэдакціі запісываець і збіраець народ-
ные песьні. Усіх знаемых і незнаемых Рэдакція “Нашае Нівы” просіць дапамагчы пану 
Грыневічу у яго працы.

Рэдактар-выдавец “Нашэй Нівы” 
Александр Ўласаў”.

Асноўная большасць песень запісана А. Грыневічам у паўночна-заход-
ніх раёнах Беларусі. Тэрытарыяльна запісы ў яго зборах у архіве Віленска-
га беларускага музея імя І. Луцкевіча ахопліваюць Лепельскі (в. Караюкі,  
в. Падсаддзе, в. Варанечча), Вілейскі (в. Скудуці, в. Карнілаўка), Наваград-
скі (двор Лесіна, в. Весялова), Сенненскі (в. Тросцянка), Лідскі (м. Лябёд-
ка, в. Шляхтаўшчына), Ашмянскі паветы і малую радзіму А. Грыневіча —  

122  LTR 7579/II — 8.

Мал. 1. Просьба ад імя рэдакцыі “Нашай Нівы”  
аб спрыянні А. Грыневічу ў зборы народных песень
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фальварак Іваноўшчына на Дзісеншчыне і адносяцца да 1910–1925 гг.  
Аднак частка запісаў не пашпартызавана. 

Акрамя дакументавання песенных твораў “ужывую”, збіральнік пера-
пісваў іх з раней апублікаваных выданняў (напрыклад, з запісаў М. Чар-
ноцкай). Багата песень атрымаў ён ад карэспандэнтаў. Асабістая перапіска  
А. Грыневіча за перыяд з 1910 да 1924 гг. сведчыць пра тое, што на яго заклік 
збіраць народныя песні адгукнуліся. Сярод атрыбутаваных аўтараў лістоў —  
бібліёграф, гісторык літаратуры, публіцыст і перакладчык Рамуальд Зям-
кевіч, рэлігійны і культурна-асветніцкі дзеяч, журналіст, педагог і публіцыст 
Баляслаў Пачопка, беларускі паэт, ксёндз Аляксандр Астрамовіч (псеўданім —  
Андрэй Зязюля), грамадскі і палітычны дзеяч, пісьменнік, гісторык, філолаг 
Ілья Ляўковіч (псеўданім — Гальяш Леўчык), грамадскі і палітычны дзеяч, 
пісьменнік, гісторык і філолаг Вацлаў Ластоўскі і іншыя. Тэматыка большас-
ці лістоў непасрэдна звязана з беларускім фальклорам і з іншымі клопатамі 
на ніве культурнага адраджэння. Так, напрыклад, палітычны і вайсковы 
дзеяч Антон Борык пісаў да збіральніка: “Згодна з просьбай паважанага Пана 
аб перасылцы песьняў з вусн народу сялянскага, сястра Ядвіга Борык сабра-
ла іх у роднай гміні Беняконі Лідзкага павету некалькі дзесяткаў, якія пера-
дае праз мяне паважанаму Пану на культурны з’ужытак”123. Багата і іншых 
узораў. Васіль Клімко з в. Заполле Почапаўскай гміны Наваградскага павету 
даслаў А. Грыневічу тэксты мясцовых народных песень. Г. Козелка пісаў пра 
арганізацыю беларускага тэатра ў Давыд-Гарадку і пра сабраныя ім народ-
ныя песні. Б. Пачопка прасіў аб размяшчэнні напісанай ім песні “З верай у 
Бога…” у зборніку школьных спеваў. Аднак найбольш інтэнсіўную перапі-
ску вёў збіральнік з Р. Зямкевічам (некаторыя лісты падпісаны псеўданімам 
Раман Суніца), які перыядычна дзяліўся знойдзенымі запісамі беларуска-
га фальклору, а таксама цікавымі бібліяграфічнымі знаходкамі, звязанымі  
з вуснай народнай творчасцю. 

Асобнай увагі варты той факт, што Антон Грыневіч запісваў народныя 
песні не толькі ў час экспедыцыйных выездаў ад вяскоўцаў, але таксама 
дакументаваў фальклорныя творы ад дзеячаў беларускага нацыянальнага 
руху. Так, у архіве Віленскага беларускага музея імя І. Луцкевіча захоўваец-
ца запіс вясельнай песні “А ты цесьць вары піва…”124, зроблены ад пісьмен-
ніка Максіма Гарэцкага ў 1919 г.  Ад Аляксандра Прушынскага (псеўданім —  
Алесь Гарун) занатаваны “Вясельны марш” і песня “Ой, там пры дарозе 
карчомка стаяла…”125, запісаныя ў 1920 г. у Менску. Знаходзяцца тут народ-
ныя песні, выкананыя драматургам Адамам Церахам (“Лісціначка, куды 
цябе вецер вее…”126), географам Аркадзем Смолічам (“Ой, куры, куры, ня 
пейце рана…”, “Ясны месяц усходзе…”127), мовазнаўцам Браніславам Та-
рашкевічам (“Ой, пайду я лугам, лугам…”128), мастаком Язэпам Драздові-

123 LTR 7579/II — 8.
124 LTR 7579/II — 7.
125 LTR 7579/II — 7.
126 LTR 7579/II — 7.
127 LTR 7579/IIІ — 8.
128 LTR 7579/IIІ — 8.
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чам (“За рэчкаю за быстраю цымбалікі б’юць…”, “Як пайду ў крыніцу…”129, 
“У чыстым полі яліначка…”130). Акрамя таго, А. Грыневіч зафіксаваў песен-
ныя творы, напрыклад, “Ой, ты дзяўчынка, спадабанка мая…”131 ад Алены 
Іваноўскай, роднай сястры Вацлава Іваноўскага і аўтаркі першай публіка-
цыі беларускага фальклору ў Вялікабрытаніі [18, с. 164–188].

У жанрава-відавых адносінах у фальклорных зборах А. Грыневіча 
значна пераважаюць песенныя творы, а менавіта сярод іх можна вылу-
чыць сямейна-абрадавыя, каляндарна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні, 
а таксама песні і прыпеўкі да танцаў, песні-балады. Асноўная большасць 
фальклорных запісаў мае нотныя расшыфроўкі.

Каляндарна-абрадавыя песеннасць прадстаўлена вяснянкамі, вала-
чобнымі, купальскімі і пятроўскімі, жніўнымі, талочнымі, восеньскімі, ка-
ляднымі песеннымі творамі. Аднак абсалютная большасць песень — без 
пазначэння сувязі з канкрэтнымі этапамі абрадавага дзеяння. Шматлікімі 
ўзорамі прадстаўлены хрэсьбінныя песні. Пры гэтым, у фальклорных збо-
рах А. Грыневіча з фондаў Віленскага беларускага музея імя І. Луцкевіча не 
сустракаюцца ўзоры пахавальных галашэнняў. Адной з найбольш багатых 
з’яўляецца група пазаабрадавых песень, сярод якіх любоўныя, сямейныя, 
салдацкія і рэкруцкія, жартоўныя. Зборы А. Грыневіча характарызуюцца 
даволі поўнымі падборкамі балад і твораў дзіцячага фальклору (калы-
ханкі, забаўлянкі і г. д.), што абумоўлена зборам і падрыхтоўкай песеннага 
матэрыялу для ўкладання “Дзіцячага спеўніка”.

Мэта збіральніка заключалася не толькі і не столькі ў паслядоўнай  
і максімальна поўнай фіксацыі песень, прымеркаваных да пэўных абра-
давых дзеянняў, колькі ў пошуку песенных твораў, прыдатных для ўклю-
чэння ў спеўнікі. Таму творы са збораў А. Грыневіча вызначаюцца высокай 
якасцю і дасканаласцю мастацкай формы, наяўнасцю завершаных сюжэт-
ных сітуацый. Выключэнне складаюць толькі апісанні абрадаў — вяселля 
і хрэсьбінаў — з песнямі, якія суправаджалі кожны этап абрадавага дзе-
яння. Запісы былі зроблены ад Марыі Дземянчонак з в. Падсаддзе Віцеб-
скай губерні Лепельскага павету Начайскай воласці і ад Хвядоры Савіцкай  
з в. Сцяпанікі Арэхаўскай воласці Віцебскай губерні ў 1911 г. 

Важным кірункам яго дзейнасці была арганізацыя спеўных гурткоў і па-
дрыхтоўка песеннага матэрыялу для іх. Фалькларыст разлічваў на тое, што са-
браныя ім матэрыялы будуць прыдатнымі да далейшай папулярызацыі праз 
спеўныя гурткі і хоры. Улучэнне сабраных песень у рэпертуар хораў праду-
гледжвала іх папярэднюю апрацоўку — гарманізацыю і так званы “пераклад 
на хор”. Архіўныя матэрыялы дэманструюць, што пад песнямі пастаянна вя-
лася работа — яны апрацоўваліся самім Антонам Грыневічам. Апрача таго, 
над іх гарманізацыяй папрацавала цэлая плеяда таленавітых кампазітараў, 
такіх як А. Грэчанінаў, К. Галкоўскі, М. Анцаў, С. Шымкус і іншыя.

Найлепшыя, на думку А. Грыневіча, народна-песенныя творы былі 
перакладзены на нямецкую мову для далейшага знаёмства і іх папуляры-
зацыі сярод замежных чытачоў.

129  LTR 7579/II — 8.
130 LTR 7579/II — 7.
131 LTR 7579/IIІ — 8.
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Змяшчаюцца ў архіве ноты і адаптаваныя тэксты песень на словы 
папулярных тагачасных паэтаў: Янкі Купалы “З песняў мужыцкіх”, Якуба 
Коласа132 і іншых. Прадстаўлены таксама некалькі варыянтаў “аперэткі” 
па матывах сатырычнай паэмы “Тарас на Парнасе”. Гэтыя апрацаваныя  
і пакладзеныя на музыку творы нароўні з фальклорнымі ўключаліся скла-
дальнікам у спеўнікі для хораў.

Асобнае пытанне, якое займала А. Грыневіча, — навучанне спевам. 
Архіў Віленскага беларускага музея ўтрымлівае шэраг рукапісаў падруч-
нікаў для пачаткоўцаў, якія раскрываюць погляды і падыходы на гэтага 
пытання. Так, у рукапісе “Матар’ялы для мэтодыкі спеву” ён абгрунтоўвае 
неабходнасць падрыхтоўкі навучнікаў спеву, што павінна значна аблегчы-
ць працэс навучання, асабліва для тых вучняў, якія прыходзяць непадрых-
таванымі, не ўмеючы добра чытаць і пісаць: “Спеў-музыка ёсць мастацтва, 
а кожнае мастацтва вымагае шмат часу пакуль у ім напрактыкуешся. Дзеля 
гэтага трэба даражыць часам… Вось каб не марнаваць часу, вымагаецца, каб 
усе вучні мелі навучнікі спеву гатовымі”133. Рыхтуючы да друку “Навучнік 
пачатковых правіл музыкі для музычных школаў”, складальнік рэалізуе 
гэтую мэту, дадаючы колькі слоў пра важнасць самаадукацыі: “Укладаю-

132 LTR 7579/II — 7.
133 LTR 7579 — II — 11.

Мал. 2. Вокладка машынапісу “Беларускага дзіцячага сьпеўніка”  
са збораў Віленскага беларускага музея імя І. Луцкевіча
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чы гэты навучнік, аўтар кіраваўся думкай зрабіць яго прыгодным ня толькі  
для навукі ў музыкальных школах, але і для шырокага самапрасветнага чы-
таньня” 134.

Акрамя таго, у архіве захоўваюцца асобнікі дапаможніка “Навука  
сьпеву”, які быў укладзены і надрукаваны ўласным коштам у 1923 г., у той 
час, калі А. Грыневіч даваў лекцыі спеву ў Віленскай беларускай гімназіі.  
Ёсць там і асобнікі “Беларускага дзіцячага сьпеўніка з беларускіх народ-
ных матываў і лірыкі, сабраных у 1905–1923 гг.”, “Школьнага сьпеўніка”, 
а таксама рукапісы падрыхтаваных ім выданняў “Практыкоўкі сьпеву”  
і “Пуці к чыстаце мовы і карыснаму чытаньню”. Фалькларыст рупіўся пра 
тое, каб яго выданні даходзілі да вучняў, таму “Школьны спеўнік” быў экс-
пертаваны Камісіяй Беларускага вучыцельскага хаўруса і прызнаны адпа-
ведным навучальнай праграме135.

Высокую ацэнку зробленаму А. Грыневічам у галіне выдання спеўнікаў 
і дапаможнікаў даў Антон Луцкевіч [17, с. 91; 139].

Іншы кірунак дзейнасці Антона Грыневіча — выдавецкая справа — 
таксама прадстаўлены дакументамі ў архіве Віленскага беларускага музея 

134 LTR 7579/II — 1.
135 LTR 7579/II — 8.

Мал. 3. Даведка пра адпаведнасць зместу “Школьнага сьпеўніка”  
школьнай праграме, выданая Камісіяй Беларускага вучыцельскага хаўрусу
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імя Івана Луцкевіча (даведкі аб перадачы кніг у кнігарні, аб выплаце гро-
шай за кнігі і інш.136). 

У перыяд з 1908 па 1910 гг. ён актыўна дапамагаў беларускаму выда-
вецтву “Загляне сонца і ў наша аконца”, дзе вёў канцылярыю і рахункі. 
Атрымаўшы неабходны досвед, пачаў самастойна займацца выдавецкай 
справай. У 1910–1913 гг. на заробленыя вячэрнімі заняткамі грошы апу-
блікаваў зборнік твораў Я. Купалы “Гусляр”, паэму “Адвечная песня”, і кні-
гі Я. Коласа “Прапаў чалавек”, “Тоўстае палена”, “Нёманаў дар”, а таксама 
“Апавяданні” У. Галубка, зборнікі “Праклёнашы” Л. Гвазда, “Аб чым шэпа-
целі лісьця” Таўруса. Як сведчыць ліст, захаваны з перапіскі з Якубам Ко-
ласам, ён сам шукаў і адбіраў цікавыя і адпаведныя часу мастацкія творы 
для друку [10, с. 13–14].

Выдавец вёў супрацоўніцтва з “Нашай Нівай” у сферы рэкламы, 
пашырэння інфармацыі пра нованадрукаваныя кнігі. У архіве Віленска-
га беларускага музея імя Івана Луцкевіча захоўваецца адпаведная ўмо-
ва за подпісамі выдаўца А. Грыневіча і сакратара рэдакцыі В. Ластоў - 
скага137:

136 LTR 7579/II — 8.
137 LTR 7579/II — 8.

Мал. 4. Дамова пра рэкламу кожнай новай кніжкі А. Грыневіча  
на першай старонцы “Нашай Нівы” ад 12 ліпеня 1912 г.
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Умова ад 21 ліпеня 1912 года:
Рэдакція беларускай газэты “Наша Ніва” і выдавец бел. кніжак А. Гры-

невіч гэтым зрабілі ўмову, па каторай Рэдакція павінна рабіць на першай 
стр. газэты для п. Грыневіча ўсяго яго выданьня пасьля выхада кожнай новай 
кніжкі, а п. Грыневіч павінен як плату прысылаць Рэдакціі па пятнаццаць 
(15) экземпл. кожнай новай кніжкі і ўкладаць да друку самую абвестку, тэкст 
каторай Рэдакція маёць права правіць, калі захочэ.

У абвестцы памешчаць Рэдакцыя згаджаецца ня больш дзесяці кніжэк.
Сэкрэтар Рэдакціі Власт.

Дзякуючы падпісанай умове, інфармацыя пра выданні А. Грыневіча 
пачала з’яўляцца на старонках першай беларускай газеты з рысункамі. Ад-
нак вядома, што супраца не прынесла выдаўцу прыбытку: цягам некаль-
кіх гадоў выдаўцы “Нашай Нівы” не вяртаюць яму грошай [10, с. 215–216].

З 1915 г. да 1918 г. А. Грыневіч служыў загадчыкам мастацкай падсек-
цыі ў Беларускім Нацыянальным Камісарыяце ў Маскве. Яго пасведчан-
не захоўваецца ў архіве Віленскага беларускага музея ў Вільні138. Пасля — 
пераехаў у Мінск, дзе стаў загадчыкам Беларускага Народнага Дому. Тут 
ён разгарнуў актыўную культурную дзейнасць: арганізаваў бібліятэку, 
драматычную трупу, ставіў спектаклі, канцэрты і г. д. Напрыклад, ім быў 
арганізаваны Беларускі вечар з нагоды першай гадавіны Кастрычніцкай 
рэвалюцыі і зроблена яго мастацкае афармленне139. Акрамя таго, ён пра-
цягваў даваць лекцыі спеву ў школе.

138  LTR 7579/II — 8.
139 LTR 7579/II — 8.

Мал. 5. Пасведчанне загадчыка Навукова-Мастацкага пададдзела  
Беларускага нацыянальнага камісарыята А. А. Грыневіча ад 28 верасня 1918 г.



133

ХІХ Архіўныя чытанні

У канцы 1924 г. польская ўлада аднаўляе судовую справу супраць Ан-
тона Грыневіча, што вымушае яго да ўцёкаў у Мінск у пачатку 1925 г. Пе-
рыяд з 1925 да 1928 г. азначаны працай у Інстытуце Беларускай Культуры, 
дзе ён займае пасаду сакратара Музычнай падсекцыі, створанай у межах 
Мастацкай секцыі ў сакавіку 1925 г. У гэты час збіральнік хоча перавез-
ці ў Інбелкульт матэрыялы, якія засталіся ў Вільні, для далейшай працы  
[20, с. 60], аднак гэтым планам так і не давялося спраўдзіцца.

Такім чынам, архіўныя матэрыялы А. Грыневіча, што захоўваюцца 
ў Інстытуце літоўскай літаратуры і фальклору, ахопліваюць перыяд да 
1925 г. — часу, калі, ратуючыся ад арышту, фалькларыст пераехаў у Мінск. 
Яны з’яўляюцца каштоўнымі крыніцамі для вывучэння дзейнасці знанага 
фалькларыста, кампазітара і педагога. Азначаны перыяд — перыяд твор-
чага і прафесійнага станаўлення — быў для яго актыўным, багатым на па-
дзеі і плённым. Архіўныя матэрыялы сведчаць, што культурная дзейнасць, 
якую разгарнуў А. Грыневіч, ішла ў некалькіх кірунках, асноўнымі з якіх 
былі: справа выдання беларускіх кніжак, збіранне і папулярызацыя народ-
ных песень, падрыхтоўка падручнікаў для навучання спевам. Адкрыўшы 
ўласнае выдавецтва, ён выдаў творы Я. Коласа, Я. Купалы, У. Галубка,  
Л. Гвазда і інш. і актыўна распаўсюджваў іх.

Як і многія нацыянальныя дзеячы і прадстаўнікі навуковай эліты 
таго часу, адносіў народную песню да найважнейшых этнавызначальных 
прыкмет, якія ў поўнай меры адлюстроўвалі ўнікальнасць, самабытнасць, 
адрознасць беларусаў ад іншых народаў. Наяўныя архіўныя матэрыялы 
адлюстроўваюць асноўныя падыходы А. Грыневіча да збірання фалькло-
ру і далейшай яго папулярызацыі, распаўсюджання, да працэсу навучання 
спевам. Запісваючы творы, ён адбіраў найлепшыя з іх, якія вызначаліся 
дасканаласцю мастацкай формы, наяўнасцю завершаных сюжэтаў, паэ-
тычнай глыбінёй і яскравай вобразнасцю, і апрацоўваў іх. Гарманізаваныя 
і адрэдагаваныя народныя песні, а таксама пакладзеныя на музыку творы 
на словы беларускіх паэтаў, сабраныя ў песеннікі, меркавалася выкары-
стоўваць як у адукацыйных праграмах, г. зн. у школьных хорах, аматарскіх 
спеўных гуртках, так і для самаадукацыі.
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Дзмітрый Дрозд

АРХІВЫ БЕЛАРУСІ, РАСІІ, ПОЛЬШЧЫ І ЛІТВЫ: 
НОВЫЯ ЗНАХОДКІ ДЛЯ БІЯГРАФІІ 

ВІНЦЭНТА ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА І ЯГО СЯМ’І

Стварэнне гісторыі літаратуры немагчымае без гісторыі людзей, якія 
стваралі літаратуру. Вядома, глядач або чытач можа атрымліваць асало-
ду ад шэдэўра мастацтва, увогуле нічога не ведаючы пра яго творцу. Але 
разу менне мастацкага твора, асабліва драматычнага, музычнага або літа-
ратурнага, наўрад ці будзе паўнавартасным без ведання тых мэт, якія 
ставіў перад сабою аўтар. А таксама без ведання яго біяграфіі (у тым ліку 
месца і часу нараджэння, атрыманай адукацыі, гістарычных падзей, у якіх 
ён быў удзельнікам ці відавочцам і да т. п.), яго жыццёвай філасофіі, яго 
каштоўнасных, нацыянальных, сацыяльных, рэлігійных установак і нават 
атачэння, у якім творца жыў і для якога ствараў. Толькі з улікам гэтага мы 
зможам максімальна дакладна зразумець: што ж канкрэтна хацеў нам 
сказаць аўтар сваім творам.

На фоне імклівага развіцця нашых ведаў у га лі нах фізікі, хіміі, эле-
к т ронікі, генетыкі і іншых навук гіс торыя літаратуры падчас уяўляецца 
крыху за ма ро жанай, дзе нічога новага адкрыць практычна не ма гчыма. 
Боль шасць звестак, якія трапілі ў энцы к ла педыі ці падручнікі беларускай 
літара туры, заста юцца там надоўга, калі не назаўсёды.

Безумоўна, да следчы пра цэс не стаіць на месцы: дзясяткі літа-
ра туразнаўчых артыкулаў пішуцца ко ж ны месяц. Ка лі мы паглядзім, 
напрыклад, зборнік артыкулаў па ма тэ ры я лах канферэнцыі, прысве-
чанай 200-годдзю на шага першага прафе сій нага літаратара Вінцэнта Дуні-
на-Марцінкевіча, то ўбачым: амаль усе ар ты ку лы — гэта аналіз саміх тэкс-
таў (“духоўны ідэал і ма стацкая куль ту ра”, “ідэя братэрства”, “філасофія 
са цыяльнай гармоніі ў творчасці”, “па э тыка”, “паэ ты ч ны эпас”, “вобразны 
змест” [1] і да т. п.), але не новыя да с ле даванні біяграфіі класіка. Няўжо ў 
жыцці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча не зас та лося ніякіх загадак?

І, як нам уяўляецца, увогуле ёсць ілюзія, што ў біяграфіях зорак бе-
ларускага літаратурнага небасхілу па сля дзесяцігоддзяў дзейнасці аўта-
рытэтных гісто р ы каў усе адказы ўжо знойдзеныя. І на самай справе, спіс 
бе ларускіх дас ле д чыкаў толькі першай зо рнай ве лі чыні, хто вывучаў Він-
цэнта Дуніна-Марцінкевіча, уражвае: Г. Кісялёў, Я. Ян ушкевіч, У. Дзянісаў,  
В. Па з ня коў, У. Лі пс кі, А. Мальдзіс, У. Со даль, І. Наву ме нка і інш. Значнымі 
па дзе ямі апо ш ніх гадоў, ак рамя святка ва ння 200-годдзя В. Дуніна-Мар-
цінкевіча, сталі збо рнікі дакументаў: выда дзе ны Беларускім наву ко ва-
даследчым інс ты ту там дакументаводства і архіўнай справы (БелНДІДАС) 
“Невя до мы Дунін-Марцінкевіч: даку ме н ты да біяграфіі з НГАБ” [2], 
“Марцін кевіч ге р ба Ле бедзь: дакумен ты і матэрыялы пра кла сіка бела-
рускай літа ра ту ры XІX ст. В. Дуніна-Ма р цінкевіча” [3] (многія да кументы 
апублі ка ва ныя ўпершыню), а таксама DVD “Жыве паміж намі дудар наш...” 
[4]. Зрэд ку з’яўля юцца і абсалютна новыя звесткі, зас наваныя на архіўных 
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знаход ках [5, с. 156–163], у тым ліку і аўтара гэтага артыкула [6], зробленыя 
ў архівах Беларусі, Расіі, Польшчы і Літвы.

Між тым у біяграфіі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, аса бліва ранняй, 
і яго сям’і заставалася ды і працягвае зас та ва цца нямала белых плям. 
У першую чаргу гэта тычыцца жыцця яго баць коў: не вядомы ні час на-
раджэння, ні час смерці бацькі і маці (былі дзве зда гадкі Я. Янушкевіча, 
але абе дзве, як сёння можам сцвярджаць, няс лу ш ныя), тое самае з мес-
цамі іх нараджэння і смерці. Цяпер намі названы і дата, і месца смерці 
і пахавання маці, і пакуль толькі дата смерці бацькі. Вельмі ма ла было 
вядома пра іх жыццё да нараджэння сына Він цэ нта і пасля. Быў невядо-
мы лёс яго сяс цёр Алены і Юліі (пытанне вырашанае толькі нядаўна [7]), а 
пра Францішку ўво гу ле ніхто не пісаў. Дагэтуль невядомыя пад ра бязнасці 
знаходжання будучага кла сі ка ў Санкт-Пецярбургу і месца яго навучання 
(а хутчэй за ўсё яно было ўвогуле хатняе). Невядомыя пры чы ны яго пры-
езду на пастаяннае месца жыхарства ме навіта ў Мінск. Слаба вы ву ча на яго 
службовая ка р’ера. Не да канца вывучана ягоная крымінальная гі с то рыя 
са шматлікімі абвінавачваннямі ў падробцы дваранскіх даку ме н таў. Але, 
нягледзячы на тое, што гэта было вядома, ніх то не праводзіў навуковага 
ана лізу прапанаванага самім Вінцэнтам двара нс кага вы ваду роду Дуні-
на-Марцінкевічаў (хоць ні ў ад ным з вя до мых дас ледчыкам ранніх даку-
ментаў аж да самага 1832 г. ніводнага разу ні сам Вінцэнт, ні хто іншы з 
яго радні не выкарыстоўваў прыдомак “Дунін”). Цяпер гэтакая экспертыза  
зроблена.

Яшчэ горшая справа са звесткамі, якія ўжо тра пілі ў кнігі, энцык-
ла пе дыі або падручнікі — яны ўво гуле не падпадаюць ніякай рэвізіі або 
нават кры ты чнай ацэнцы. Сёння мы ўжо можам сцвярджаць, што мно-
гія аксіёмы ху т ка будуць перапісаныя. Тычыцца гэ та і такіх асноватвор-
ных энцыклапе ды чных дог маў, што “радавод роду Дуніна-Марцінкевіча 
добра вывучаны”, “бацькі — бедныя арандатары маёнтка Па нюшкавічы” 
(чамусьці ніхто на ват не запытаўся: як можа быць бедным арандатар цэ-
лага маёнтка, які скла даўся з некалькіх вёсак з 160 двароў і больш як 1000 
прыгонных душ?), “Вінцэнт з дзяцінства стаў сі ратой”... Побач з імі мы 
паставім і сцвя р джэнне су часнага падручніка беларускай літаратуры: “…у 
1826 г. па мёр дзя дзька С. Богуш-Сестранцэвіч, мі т рапаліт усіх рымска-ка-
та лі ц кіх ка с цёлаў Расійскай ім перыі, які апекаваў Вінцэнта” [8, с. 125–126]. 
А са праўды — ці быў Станіслаў Сестранцэвіч дзядзькам Ві н цэ нту?

Першыя біёграфы В. Дуніна-Марцінкевіча (А. Ельскі [3, с. 316], Р. Зям-
ке віч [9, с. 95]), а за імі і су часныя даследчыкі (Г. Кісялёў [3, с. 242], Я. Януш-
кевіч [10, с. 25, 26, 29; 11, с. 556], А. Маль дзіс [12, с. 259], У. Ліпскі [13, с. 75, 
76], В. Максімовіч [14, с. 17] і інш.) прыводзяць розныя ступ ені сваяцтва 
С. Богуша-Се с транцэвіча з Вінцэн там Марцінкевічам: “дзядзька”, “сва-
як”, “блізкі сваяк Ма р цыяны Нядзвецкай”, “дваюрадны дзед”, “дзя дзь ка-
біскуп”, “сваяк па маці”, “брат маці”, “сваяцтва ішло “па мя чы” і г. д. А су-
часныя беларускія гіс то рыкі М. Папоў і А. Ганчар нават адзначаюць у сваёй 
манаграфіі, прысвечанай мітрапаліту: “Усе бі яг ра фічныя працы беларускіх 
даследчыкаў не абы хо дзяцца без згадкі ролі С. Бо гуша-Сестранцэвіча ў лё-
се аднаго з родапачынальнікаў сучаснай бе ла рус кай літаратуры — Вінцэн-
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та Дуніна-Марцінкевіча... На жаль, на сё н ня цяжка дакладна ўстанавіць, 
кім бы лі яны адзін аднаму” [15, с. 29].

Аднак, як высветлілася, адказ на гэтае пытанне можна адшукаць на-
ват не ў архівах Санкт-Пецярбурга, а ў нас у Мінску. Справа “Аб духоўным 
тастаменце мітрапаліта Се странцэвіча” знаходзіцца ў НГАБ [16, арк. 5–13]. 
Сярод сваіх спадчыннікаў С. Се с транцэвіч называе Ігнація Іва на ві ча Мар-
цінкевіча і пля менніцу Францішку. Добра вя до ма, што Ігнат быў сынам 
Яна Мар ці нкевіча і яго першай жонкі, а вось сам Ві нцэнт — сынам ужо ад 
дру гой жо н кі — Марцыяны Нядзвецкай. Станіслаў Се с транцэвіч называе 
Іг нація Марцінкевіча пля ме н ні кам, але быць такім ён мог толькі па жано-
чай лі ніі — г. зн. ад адной з трох яго родных сясцёр, ука за ных у тастаменце: 
Да роты Мацкевічавай, Ганны Ры качэўскай і Рэгіны Мікулічавай, у кожнай 
з якіх бы ло ўсяго па адным нашчадку.

У гэтым жа архіве знойдзены дакумент, актыкаваны ў гродскіх кні-
гах Гродна 11 краса ві ка 1780 г., які ставіць кропку ў гэтым пы танні: “…Ян 
і Людавіка з Рыкачэўскіх Мар цін ке ві чы чашнікі Смаленскага вая водства, 
муж і жонка... робім вядома і віда вочна нашым добраах во т ным... вечы-
ста прадажным правам Пятру Ма к ржэцкаму дадзеным, на тое, што мы, 
Марцінкевічы... маючы дом ка ме нны ў горадзе Вільні, які да с таўся нам  
у спадчыну па нябожчыцы Ганне Рыкачэўскай, маці нашай, да брадзеі, 
дзедзічным правам атрыманы ёю ад ксяндза Станіслава Сестранцэвіча, 
біскупа Бе ларускага…” [17].

Такім чынам, цяпер мы можам сцвярджаць: пе ршы мітрапаліт усіх рым-
ска-каталіцкіх цэркваў у Расіі С. Богуш-Сестранцэвіч не быў крэўным ні ба-
ць ку, ні маці, ні самому В. Дуніну-Марцінкевічу, а быў толькі для першага з 
іх сваяком па жонцы. Дачка роднай сястры мітрапаліта Ганны Рыка чэ ў с кай 
Лю да віка выйшла замуж за Яна Марцінкевіча, менавіта ад іх і пахо дзяць  
адзінакроўныя паэта — брат Ігнацій Марцінкевіч і сястра Францішка па мужу 
Парчэўская. Менавіта яны, у ад розненне ад Вінцэнта, сталі сярод іншых на-
шча дкаў спадчыннікамі багаццяў мітрапаліта С. Богуша-Сестранцэвіча, 
атры ма ўшы належныя ім часткі яго маёнткаў у Магілёўскай губерні.

Больш падрабязна аб гэтых сувязях можна даведацца ў артыкуле  
“Цяжар канчатковай вывучанасці: Ці быў каталіцкі мітрапаліт Станіслаў 
Богуш-Сестранцэвіч дзядзькам Вінцэнту Дуніну-Марцінкевічу?” [18] аль-
бо ў кнізе “Таямніцы Дуніна-Марцінкевіча” [19, с. 22–37].

У розных архівах Санкт-Пецярбурга ўдалося знайсці дадзеныя пра лёс 
пляменнікаў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і нават іх нашчадкаў. Сыны 
Ігната ад другога шлюбу жылі ў Санкт-Пецярбургу, дзе ў іх быў свой дом, 
які застаўся пасля мітрапаліта, а таксама ў прыстойных па сваіх памерах 
маёнтках князёў Валконскіх у Лугскім павеце. Дарэчы, адзін з нашчадкаў 
Ігната Дуніна-Марцінкевіча — Сяргей Міхайлавіч — пасля рэ ва люцыі, па-
добна, адрокся ад “чужароднага” падвойнага прозвішча. Пры чым зрабіў 
гэта дзіўным чынам — стаў проста Дуніным. Быў ён… літа ра та рам, праца-
ваў у ленінградскіх газетах. Ці ве даў ён пра сваяцтва з вялікім беларусам, 
нам пакуль невядома.

Аднымі з найцікавейшых для беларускіх даследчыкаў могуць стаць фон-
ды Герольдыі. Менавіта сюды адпраўляліся з усіх мясцовых дваранскіх дэпу-
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тацкіх сходаў дваранскія дакументы на праверку і зацвярджэнне. Менавіта тут 
выяўлены дакументы, прадстаўленыя самім Вінцэнтам Дуніным-Марцінкеві-
чам і яго сваякамі. Дзякуючы гэтаму ўдалося зрабіць іх навуковую экспертызу. 
Ацэн ку гэтых дакументаў выканаў адзін з найлепшых сучасных спецыяліс таў 
Бе ларусі па дваранскіх дакументах (і іх падробках), вядучы навуковы супра-
цоўнік ад дзела публікацый НГАБ, кіраўнік групы распрацоўшчы каў серыі да-
веднікаў “Гербоўнік беларускай шляхты” Яўген Глінскі. Паколькі экспертыза 
выконвалася па каляровых копіях, у эксперта не было магчымасці аналіза - 
ваць якасць паперы, на якой напісаныя да ку мен ты, што магло б стаць важкім 
аргументам у ацэнцы іх праўдзівасці. Та му ацэньваліся ў першую чаргу факты, 
зай манне людзьмі, якія згадваюцца ў дакументах, розных пасадаў, а таксама 
часткова по чырк і іншыя прыкметы падробак. З прааналізаваных 12 дакумен-
таў: 7 з’яўляюцца фаль шыўкамі, 4 сумнеўнымі і адзін застаўся без ацэнкі140.

Праводзіць пошукі цяпер значна дапамагае сайт “Архівы Санкт-Пецяр-
бурга”, на якім размяшчаецца не толькі карысная інфармацыя, але і ты-
сячы метрычных кніг розных веравызнанняў і іншых карысных для 
даследчыкаў спраў у лічбавым выглядзе з сямі архіваў141. Вывучаць гэтыя 
дакументы можна за даступную плату. А падчас закрыцця архіваў у пачат-
ку пандэміі некалькі месяцаў доступ быў адкрыты бясплатна [20].

Аднак адшукаць звесткі пра сям’ю Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў 
архівах Расіі ўдалося не толькі ў былой сталіцы імперыі. Лёс дзвюх яго да-
чок — вядомай Камілы і менш вядомай Марыі-Элёдыі — удалося ўдаклад-
ніць амаль у Сібіры. У метрычных кнігах Дзяржаў нага архіва Пермскага 
краю (ДАПК) былі знойдзены шматлікія метрычныя запісы аб шлюбах да-
чок, нараджэнні і хрышчэнні іх дзяцей, а таксама смерцях у гэтых сем’ях 
і сем’ях іх мужоў. У Салікамску Каміла ў 1865 годзе выйшла замуж за док-
тара Ка зіміра Асіповіча. У Пермі выйшла за муж Марыя-Элёдыя. І такса-
ма за... Казіміра Асіповіча! Гэ тае адкрыццё здзейсніў яшчэ ў 2008 годзе 
Язэп Янушкевіч [10, с. 14–16]. Але нам удалося значна удакладніць гэтыя 
звесткі. Прычым нават ехаць так далёка не давялося, і большасць лічбавых 
копій метрык з ДАПК атрыманы дзякуючы выдатнай працы сайта “Поко-
ления Пермского края” [21].

Вялікая праца па алічбоўцы і індэксацыі алічбаваных дакументаў пра-
водзіцца і ў архівах Польшчы. Даследчык можа скарыстацца пошукам на 
сайце “Szukaj w Archiwach”. Гэта сэрвіс, мэтай якога з’яўляецца доступ праз 
Інтэрнэт апісанняў і сканаў архіўных матэрыялаў з дзяржаўных архіваў і 
іншых арганізацый Польшчы. Доступ пастаянна адкрыты, не патрабуецца 
нават рэгістрацыя і ён з’яўляецца бясплатным.

140  Больш падрабязна аб гэтым гл.: Таямніцы Дуніна-Марцінкевіча… С. 170–174.
141 На сайце ёсць наступныя архівы (назвы падаем на рускай мове): Центральный госу-

дарственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), Центральный государст вен  ный историче-
ский архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центральный го су дарственный архив историко-
полити ческих документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), Центральный государственный 
ар хив научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб), Центральный 
государст вен ный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), Цен тра льный 
государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петер бурга (ЦГАКФФД СПб),  Цен-
тральный государственный архив документов по личному составу ликвиди ро ван ных государ-
ственных предприятий, учрежде ний, организаций Санкт-Петербурга (ЦГАЛС СПб). 
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Вядома, што ў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча нарадзіліся як най-
менш тры сыны: першынец Людамір-Станіслаў (нар. 13.10.1832), Валь да-
мір-Вінцэнт (нар. 18.10.1833) і Міраслаў-Эдвард (нар. 2.10.1836). Метрыкі 
пра іх нараджэнне і хрышчэнне вядомыя даследчыкам і апублікаваныя ў 
зборніку дакументаў “Не вядомы Дунін-Марцінкевіч…” [2, с. 17–18]. Юны 
Міраслаў у дуэце з Камілай быў таленавітым музыкантам і здзіў ляў слуха-
чоў многіх гарадоў. Апошняя пэўная згадка пра яго адносілася да 1865 г., 
калі Мірас ла ва-Эдварда дапытвалі падчас следства над яго бацькам.

“На жаль, бе ла рускім даследчыкам невядомы яго далейшы лёс. Ці быў 
жанаты, ці былі дзе ці? Думаю, што з цягам часу атрымаецца знайсці яго 
след у архівах Польшчы” [19, c. 462 і 463] — менавіта так напісалі мы ў 2018 
годзе, калі працавалі над кнігай “Таямніцы Дуніна-Марцінкевіча”. Сёння 
ўжо можна сцвярджаць, што гэтая галінка роду нашага класіка працягнута 
ажно да 1939 г.

У Варшаве 30 лістапада 1865 г. 30-гадовы музыкант Міраслаў Марцін-
кевіч вянчаўся першым шлюбам з 27-гадовай Тэанілай (альбо Тэафілай) 
з Шышкаў Ратыньскай — удавою памерлага пару гадоў таму Віктара Ра-
тыньскага. Цікава, што жонка была таксама з Мінскай губерні і нарадзіла-
ся ў Рудзенску ад бацькоў Станіслава і Розы з Завадзкіх Шышкаў. Свед-
кам на вяселлі быў таксама звязаны з Беларуссю і Мінскам будучы польскі 
гісторык  і гісторык літаратуры Тытус Свідзерскі [22]. 

А ўжо ў наступным годзе ў маладой сям’і нарадзілася дачка Юзефа 
Марыя [23]. Яе хросным бацькам быў той самы Тытус Свідзерскі. Зараз 
мы ведаем, і калі, і дзе скончыла сваё жыццё гэтая ўнучка Вінцэнта Ду-
ніна-Марцінкевіча: 21 лютага 1939 года ў Варшаве, дзе жыла ў доме 65 па 
вуліцы Бема, памерла ўдава, пенсіянерка Юзефа з Марцінкевічаў па мужу 
Абухоўская. Пражыла яна, калі верыць метрыцы, 68 гадоў, а на самай спра-
ве (бо мы дакладна ведаем год яе нараджэння) 72 гады [24]. На жаль, ніякіх 
звестак пра яе мужа і дзяцей пакуль невядома. 

Звесткі ж пра самога Міраслава атрымалася давесці ўжо да 1872 года, 
калі ён апошні раз згадваецца ў “Памятнай кніжцы Сувалкскай губерні” на 
пасадзе настаўніка музыкі і царкоўных спеваў  Вейверскіх педагагічных 
курсаў [25, с. 102] (потым гэтыя курсы сталі настаўніцкай семінарыяй, якая 
дала Літве нямала вядомых людзей).

Каштоўнасць архіваў і бібліятэк Літвы даўно вядомаz беларускім літарату-
разнаўцам. Там былі знойдзены не толькі важныя для біяграфій пісьменнікаў 
справы, але і шмат рукапісаў. Літоўскі дзяржаўны гістарычны архіў (LSHA) за-
хоўвае багатыя фонды, якія раскрываюць ва ўсёй паўнаце ход паўстання 1863 
года. Акрамя соцень пратаколаў допытаў удзельнікаў паўстання захаваліся і 
сотні фатаграфій. У тым ліку і здымак каханага Камілы Марцінкевіч — такса-
ма арыштаванага за ўдзел у паўстанні Карла Станкевіча. 

Сярод цікавых метрычных запісаў у LSHA знойдзеныя метрыкі аб 
смерці самой Камілы [26, арк. 259 адв.] і яе мужа Казіміра Гіяцынтава [27, 
арк. 352 адв.] Асіповічаў, якія апублікаваныя ў “Таямніцах Дуніна-Мар-
цінкевіча” [19, с. 462 і 463]. Пра Камілу ўказваецца: “1900 года, ноября  
11 дня, в местечке Сморгонях скончалась Камилія Викентьевна Осипович. 
От воспаления легких… Вдова Коллежского Советника, имевшая от роду 
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60 лет. Оставила детей: сына Казимира и дочерей: Валерию, Марию и Ван-
ду... Тело ея по билету Пристава 1 гор. Вильны на Виленском по Бернар-
динском кладбище похоронено”.

Сваяк Вінцэнта — Юрый Якаўлевіч Марцінкевіч — у прашэнні ў лю-
тым 1836 года пачаў даказваць, што род Марцінкевічаў быў зацвер джа ны 
ў Віленскім ДДС. Менавіта ў гэ тым прашэнні, накіраваным у Мінскі ДСС 
пасля адмовы Герольдыі ў зацвяр джэнні роду Дуніных-Марцінкевічаў, ён 
піша, што чароўным чынам “знайшоў” два адсутныя раней дакументы. 
Там жа і з’явілася сцвярджэнне, што “Ви лен ское дворянское депутатское 
собрание еще в 1819-м году месяца де кабря 19-о дня решением своим в 
дворянском достоинстве род наш ут вердила… в котором и я, проси тель, 
вместе с протчими помещенным нахожусь…” [2, с. 44–45]. Акрамя таго, 
пры разглядзе гэтага рашэння Віленскага ДДС высветлілася, што быццам 
бы род Мар цінкевічаў быў зацверджаны яшчэ ў 1819 годзе, а ў ім “отец 
г-на Викентия Иван, тоже Фома и Юрий Яковлевы сыновья вместе с прот-
чею фамилию помещенными находятся” [2, с. 45]. І быццам бы даказвала 
па ходжанне Вінцэнта ад менавіта гэтага Яна яго метрыка аб нараджэнні.

Менавіта на такім дакуменце засноўваў Я. Янушкевіч сваё меркаванне, 
што ў 1819 годзе Ян Марцінкевіч яшчэ быў жывы. Сёння з’явілася магчымасць  
уважліва паглядзець на гэтае лёсавызначальнае для нашага класіка і яго бліз-
кіх рашэнне. У Літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве намі знодзены  
і запыт Мінскага ДДС, і адказ Віленскага. У ім была прадстаўлена схема [28,  
арк. 131], і відавочна, што яна не мае ніякага дачынення да галіны нашага Він-
цэнта. Але ж Віленскі ДДС проста выканаў запыт: праверыў, ці ёсць у гэтым 
вывадзе Ян? — Ёсць! Тое, што ні сама схема, ні дзеці, ні ўнукі гэтага чалавека 
не адпавядалі схеме роду мінскіх Дуніных-Марцінкевічаў, ніхто і не праверыў.

На жаль, неабходнасць даказвання свайго дваранскага паходжання ты-
сячамі чалавек прывяло да таго, што дваранскія радаводы масава фальсіфіка-
валіся. Сёння пры падрыхтоўцы чарговых кніг з серыі “Гербоўнік беларускай 
шляхты” архівісты ўсё часцей у ацэнцы праўдзівасці прад стаўленых даку-
ментаў выкарыстоўваюць словы “сумніўны” ці “падроблены”. Пры гэтым 
сфальсіфікаваныя дакументы і звесткі, выпраўленні і прыпіскі ўносіліся і ў 
рэвізскія сказкі, і ў метрычныя, і ў актавыя кнігі ды іншыя справы. Падра-
бляліся пячаткі, папера, подпісы. Сёння мы разумеем, што далёка не кожнай 
інфармацыі і не кожнаму дакументу нават з самымі самавітымі пячаткамі і 
подпісамі, прадстаўленаму нашым класікам, можна слепа верыць. Што, безу-
моўна, робіць вывучэнне біяграфіі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і яго сям’і, 
прафесійную і крытычную праверку нават тых звестак, што ўжо трапілі ў па-
дручнікі і энцыклапедыі, а таксама пошук адказаў на існуючыя белыя плямы 
яшчэ больш важнай і актуальнай працай. І выканаць яе можна толькі з пры-
цягненнем архіваў Беларусі, Расіі, Польшчы  і Літвы.
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Надежда Соломкина

ДОКУМЕНТЫ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА БССР  
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВИЧА ВОЛКОВА  

В АРХИВАХ И МУЗЕЯХ БЕЛАРУСИ

Валентин Викторович Волков (1881–1964) — народный художник 
БССР, человек с интересной судьбой и необычной творческой дорогой в 
живописи. Ученик жанрового живописца К. А. Савицкого и мастера исто-
рического жанра и портретной живописи П. П. Чистякова, В. В. Волков 
в своих произведениях объединил лучшие традиции русской художе-
ственной школы. Благодаря художественному и педагогическому таланту 
В. В. Волкова сформировалась национальная белорусская школа живопи-
си, выросла целая плеяда талантливых белорусских художников. 

Жизненный путь В. В. Волкова сложен и насыщен множеством собы-
тий: детство, поступление в Пензенское училище, студенчество, начало 
профессиональной деятельности в г. Велиже, формирование как художни-
ка и как преподавателя в довоенный период, профессиональная деятель-
ность в оккупированном Минске и послевоенная творческая деятельность. 
Все этапы его жизненного пути нашли свое отражение в документах, кото-
рые хранятся в архивах и музеях Республики Беларусь. 



143

ХІХ Архіўныя чытанні

Основная часть документов, связанных с мастером, находится в Лич-
ном фонде художника № 192 Белорусского государственного архива-му-
зея литературы и искусства. Фонд включает в себя пятьдесят семь единиц 
хранения за 1907–1972 гг.

Наиболее ценную часть фонда представляют оригиналы и подлинни-
ки работ художника: оригинал рисунка “Дерево”, “Пейзаж с рекой”, “Остро-
шицкий Городок”, подлинный рисунок “Портрет женщины”, “Натурщица”, 
эскизы к картинам “Военнослужащие”, “Заслонов”, “Шлем летчика”, эскиз 
флага Белорусской ССР и др. Большое количество эскизов и набросков, 
хранящихся в личном фонде художника, посвящены теме Великой Отече-
ственной войны и сделаны в ходе работы над картиной “Минск 3-го июля 
1944 года”. Также фонд содержит обширную группу фотокопий с картин: 
“Портрет девочки в красном”, “река Ершовка”, “Выступление Я. М. Сверд-
лова в 1917 году”, “Передача опыта” и т. д. 

Весомая часть фонда состоит из документов о трудовой деятельно-
сти художника: трудовые соглашения с Академией наук БССР, Комитетом 
по делам культурно-просветительных учреждений при совете Министров 
БССР и др. о написании картин. Одним из интереснейших документов в 
их ряду является акт о согласовании выполнения грандиозного полотна 
“Минск 3-го июля 1944 года”, который документально подтверждает вре-
мя создания и содержание произведения [1]. 

Небольшая часть фонда состоит из фотографий народного художника 
среди студентов художественного училища, со студентами Петербургской 
Академии художеств, а также снимки мастера за работой в мастерской.  
В фонде содержатся письма от благодарных учеников и поздравительные 
открытки с юбилеем творческой деятельности мастера. 

Информацию личного фонда художника дополняют материалы  
о В. В. Волкове, которые хранятся в Национальном архиве Республики Бе-
ларусь, Государственном архиве Витебской области, Государственном ар-
хиве кинофотофонодокументов, Национальном художественном музее  
и в Музее Великой Отечественной войны.

В Национальном архиве Республики Беларусь информацию о В. В. Вол-
кове можно найти в документах фондов Комитета по делам искусств при Со-
вете министров БССР (ф. 799) и Белорусской академии искусств Министер-
ства культуры Республики Беларусь (ф. 1279). Фамилию В. В. Волкова можно 
встретить в протоколах, лицевых счетах, списках сотрудников и анкетах дея-
телей искусства. Так, например, в протоколе заседания художников по обсле-
дованию 1-й Всебелорусской выставки сельского хозяйства, среди прочего, 
обсуждалась работа мастерской В. В. Волкова: “Неправильный, грубый — на-
туралистический принцип доводить работу до абсурда. Один нарисованный 
червонец, из-за которого не видно сущности диаграммы, стоит 60 рублей. 
Подробность модели заняла месяц. Работа сделана только на 20 %. Много ме-
шают работе конфликты с художником [Алтуфьевым] и взятая на себя худож-
ником административная функция. Бригада считает необходимым сменить 
управление и добавить в мастерскую ещё 6 человек” [2]. 

В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов 
основной массив документов о народном художнике представлен фото-
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документами. Сохранились снимки художника в студии, во время оценки 
дипломных работ в Художественном институте [3], во время экскурсии у 
полотна “Минск 3-го июля 1944 года” [4].

В Государственном архиве Витебской области материалы отражают 
“витебский” период творческой и педагогической деятельности худож-
ника и представляют собой документы по личному составу. Они не были 
до настоящего времени введены в научный оборот и не использовались 
в исследованиях биографии и творческой деятельности. Основной состав 
документов хранится в фонде 837 “Витебское художественное училище 
Главного управления профессионально-технического образования (Гла-
впрофобра) Наркомата просвещения БССР г. Витебска” и 485 “Витебское 
окружное планово-статистическое бюро (Витебское окрстатбюро)”. В со-
ставе фондов хранятся: учётные карточки, анкеты с личными сведения-
ми, протоколы заседания педагогического совета, заявления о переезде 
Валентина Викторовича из г. Велиж в г. Витебск [5], справки о болезни ху-
дожника [6], а также письмо от директора Белорусского государственного 
художественного техникума в Главискусство Наркомпроса БССР, в кото-
ром говорилось об увольнении В. В. Волкова [7]. 

Материалы, которыми располагает Национальный художественный 
музей Республики Беларусь, также дополняют информацию о В. В. Волко-
ве. Особый интерес представляют оригиналы этюдов к картине “Минск  
3 июля 1944 года”. Также имеются зарисовки детских и женских фигур, 
фигур солдат, наброски головы девушки со спины, головы пожилого че-
ловека, мужчины в кепке, танка, мотоцикла и мотоциклиста, фигур муж-
чин и отдельно цветов. В музее хранится большое количество фотокопий 
с картин художника. 

Особый интерес представляют материалы, созданные в ходе прове-
дения выставки “Одной картины”, которая прошла в 2005 г. и была посвя-
щена картине В. В. Волкова “Минск 3-го июля 1944 года”. О истории под-
готовки и проведения выставки свидетельствуют архивные документы: 
афиша выставки, буклеты с указанным местом проведения и программой, 
отзывы посетителей выставки, статьи, которые были написаны по итогам 
выставки [8]. 

В фонде 164 “Документы на поступление экспонатов в дар ГХМ БССР 
Волкова Валентина Викторовича” хранятся акты, опись, списки переданных 
картин, переписка, которые отражают процесс передачи картин художника 
на хранение в Национальный художественный музей. Интерес представля-
ет письмо вдовы художника Жмако-Волковой Елены Михайловны к музею с 
просьбой помочь вернуть картины В. В. Волкова, отправленные на выставку в 
Тбилиси, которую организовала сестра художника. К письму были приложе-
ны ксерокопии картин. Также имеется ещё одно письмо Елены Михайловны 
о продлении хранения картин в фондах музея по причине болезни и лечении 
в стационаре после смерти мужа. В письме Елена Михайловна отмечает, что 
она находилась на иждивении мужа, а после его смерти не имеет финансовой 
возможности вернуть и содержать картины дома. 

Из письма Жмако Евгении Михайловны — сестры Елены Жмако-Вол-
ковой, к главному хранителю Государственной Третьяковской галереи 
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можно установить историю перемещения некоторых полотен художника 
после его смерти. Так, в письме сообщается, что она, по настоянию своей 
покойной сестры, хотела передать в дар Третьяковской галерее три карти-
ны: “Пионы”, “Георгины” и “Юная художница”. Но московская галерея от 
дара отказалась. После этого Евгения Михайловна обратилась с просьбой 
к директору Национального Художественного музея Е. В. Аладовой о со-
действии в возвращении картин в Минск.

Таким образом, жизнь и творчество В. В. Волкова отражены в до-
кументах и материалах Белорусского государственного архива-музея 
литературы и искусства, Национального архива Республики Беларусь, 
Государственного архива Витебской области, Государственного архива ки-
нофотофонодокументов, Национального художественного музея и Музея 
Великой Отечественной войны. Документальный состав фондов представ-
лен официальными документами, художественными произведениями, 
фотодокументами, перепиской и др. Комплексное изучение материалов, 
дополняющих информацию Личного фонда В. В. Волкова, хранящегося в 
БГАМЛИ, позволяет реконструировать биографию художника, проследить 
историю создания, экспонирования его произведений и пути попадания 
картин в коллекции музеев, а также выявить ряд новых фактов, ранее не 
представленных в исследованиях биографического и искусствоведческого 
характера о В. В. Волкове. 
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Сяргей Шапран

БУРАЎКІН ВЯДОМЫ-НЕВЯДОМЫ
Здабыткі і таямніцы хатняга архіва паэта

Сем гадоў, як няма Генадзя Бураўкіна, паэта, публіцыста, рэдактара, 
дзяржаўнага і грамадскага дзеяча, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі імя Янкі 
Купалы і літаратурнай прэміі імя Алеся Адамовіча. Яго хатні архіў з ініцыя-
тывы жонкі Юліі Якаўлеўны Бураўкінай разабраны і часткова перададзены 
на пастаяннае захоўванне ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры 
і мастацтва. Пасля поўнага вывучэння і падрыхтоўкі новых кніг Бураўкі-
на і пра Бураўкіна архіў павінен быць канчаткова здадзены ў БДАМЛМ — 
гэта пытанне часу. Аднак ужо цяпер можна казаць пра цікавыя знаходкі  
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і малавядомыя або зусім невядомыя старонкі жыцця і творчасці аднаго  
са славутых паэтаў другой паловы ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя.

Неразвязаныя “Вузлы памяці”
Генадзь Бураўкін з’яўляецца яркім прадстаўніком “філалагічнага па-

калення” — таго самага, дзе Вячаслаў Адамчык, Рыгор Барадулін, Анатоль 
Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Васіль Зуёнак, Уладзімір Караткевіч, Іван Пташ-
нікаў, Міхась Стральцоў, Іван Чыгрынаў… Яго лёс багаты на вехі і падзеі. 
Карэспандэнт “Правды”, пры ўдзеле якога ўдалося ратаваць ад руйнаван-
ня Купалаўскі тэатр і часова — раён старой Нямігі. Рэдактар “Маладосці”, 
які друкаваў Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча і знакамітую кнігу “Я 
з вогненнай вёскі…” Алеся Адамовіча, Янкі Брыля і Уладзіміра Калесніка, 
адкуль потым “вырасце” першы беларускі нобелеўскі лаўрэат Святлана 
Алексіевіч. Старшыня Дзяржтэлерадыё, дзякуючы якому па-беларуску га-
варылі не толькі Беларускае тэлебачанне, але і кіраўнікі Беларусі. Надзвы-
чайны і Паўнамоцны пасол Беларусі ў ААН, што першым працягнуў руку 
беларускай эміграцыі. Аўтар “Завірухі” і “Зачарованай” — песень, што даў-
но любімыя мільёнамі. Паэт, на чыёй “Калыханцы” выгадавалася не адно 
пакаленне беларусаў, які, хоць не меў звання народнага паэта, але фактыч-
на быў ім, бо народным яго называў сам народ…

Безумоўна, Генадзю Мікалаевічу было каго ўспомніць і пра што рас-
павесці, аднак ён не пакінуў мемуараў, хоць яго блізкія сябры Васіль Быкаў 
і Рыгор Барадулін раілі зрабіць гэта. Спачатку ён пазбягаў пісьмовага ста-
ла, бо меркаваў, што зарана брацца за працу, гаварыў: “Калі Васіль Быкаў 
напісаў успаміны, я зразумеў, што ён пастарэў. У мяне ж такога адчуван-
ня пакуль што няма”. Аднак прамільгнула колькі гадоў, і аднойчы Генадзь 
Мікалаевіч нечакана прызнаўся ў часе нашай з ім гутаркі: “І да мяне прый-
шла пара нешта падсумаваць, на нешта азірнуцца, аб нечым задумацца, 
а пра нешта пашкадаваць. Жыццё — яно ўсё ж мудрае. Толькі б яго хапіла 
хаця б на галоўнае…”.

Нават назва была ў будучай кнігі — “Вузлы памяці”. Аднак задума заста-
лася ўсяго толькі задумай, бо Бураўкін паставіўся да пытання з містычнай 
фатальнасцю: казаў, што пасля таго, як мемуары напісалі яго блізкія сябры 
Васіль Быкаў і Валянцін Болтач, надта ўжо хутка пакінулі яны гэты свет. У гэ-
тым ён бачыў безумоўную прадвызначанасць нябёсаў, і гэта насцярожвала 
яго сваёй няўмольнай наканаванасцю. Таму, імкнучыся перахітрыць лёс, ён 
адкладваў працу да апошняга, калі й адкладваць не было куды…

Гэткім чынам успамінаў пад назвай “Вузлы памяці” ў бураўкінскай 
бібліяграфіі няма — ёсць асобныя тэксты, якія былі напісаны Генадзем Міка-
лаевічам у розныя часы з рознай нагоды: “Выратаванне” (2004) — пра тое, як 
ён, зусім дзіця, у час вайны ледзь не згарэў зажыва разам з маці, сястрой і адна-
вяскоўцамі; эсэ “І люстэрка, і рупар” (1997) і “Родная, незабыўная…” (2013) —  
аб працы ў газеце “Літаратура і мастацтва” і часопісе “Маладосць”; успамі-
ны пра першага сакратара ЦК КПБ Пятра Машэрава (“Любоў была ўзаемнай”; 
2001), кампазітара Яўгена Глебава (“Асоба”; 2007), пра Маскву літаратурную 
(“Як многа ў гэтым гуку…”; 2011) і аб працы ў Беларускім прадстаўніцтве ў 
ААН у час абвяшчэння незалежнасці Беларусі (2011; чарнавы аўтограф без 
назвы). А яшчэ творчыя партрэты сяброў і калег-літаратараў: “Тры дні раз-
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вітання з Крымам” (1981; пра Івана Мележа), “Крынічка пад вечнымі зор-
камі” (1985; пра Петруся Броўку), “Спадарыня Наталя” (1996; пра Наталлю 
Арсенневу), “На беразе Дняпра” (2005; пра Уладзіміра Караткевіча), “Чалавек 
святла” (2007; пра Валянціна Болтача), “З арміі Дон Кіхота” (2009; пра Мікалая 
Матукоўскага), “Працаўнік” (2010; пра Івана Шамякіна). Апроч таго, вядомы 
яшчэ ўспаміны пад назвай “Пражытае, ненапісанае…” — цыкл вусных апове-
даў Генадзя Мікалаевіча, якія прагучалі восенню 2012 г. у эфіры беларускага 
радыё “Рацыя”.

Зрэшты, галоўныя адкрыцці мемуарнага характару наперадзе — раз-
мова ідзе найперш пра бураўкінскія дзённікі, якія існуюць у выглядзе не-
калькіх сшыткаў і якія Генадзь Мікалаевіч завяшчаў апублікаваць праз 
пяць гадоў пасля ягонага сыходу. І хоць гэты тэрмін мінуў, аднак і цяпер 
усё яшчэ застаецца невядомым, пра што  апавядаецца ў тых сшытках. 
Прычына “закрытасці” дзённікаў, між тым, па-чалавечы зразумелая: жон-
ка паэта Юлія Якаўлеўна да сёння не знаходзіць у сабе душэўныя сілы, каб 
азнаёміцца з запісамі перш, чым даверыць іх публікацыі.

“Аднаму з нямногіх…” (Эпісталярныя здабыткі)
Нягледзячы на адсутнасць мемуараў і часовую недаступнасць дзён-

нікаў, усё ж і сёння магчыма многае распавесці пра стасункі Генадзя Бу-
раўкіна з цэлым шэрагам славутых пісьменнікаў. І падмогай тут не толькі 
шматлікія артыкулы, эсэ і інтэрв’ю Генадзя Мікалаевіча, што зберагаюцца 
ў яго хатнім архіве, — яны, безумоўна, з’яўляюцца важнай крыніцай ін-
фармацыі, але ў дадзеным выпадку мы кажам пра адрасаваны Бураўкіну 
эпісталярый. Тым больш, што імёны карэспандэнтаў кажуць самі за сябе: 
слынныя айчынныя літаратары Мікола Аўрамчык, Данута Бічэль, Пятрусь 
Броўка, Янка Брыль, Васіль Вітка, Анатоль Вярцінскі, Сяргей Грахоўскі, 
Анатоль Грачанікаў, Аляксей Дудараў, Уладзімір Караткевіч, Міхась Лынь-
коў, Ніна Мацяш, Сяргей Новік-Пяюн, Уладзімір Някляеў, Пімен Панчанка, 
Янка Сіпакоў, Анатоль Сыс, Максім Танк, Іван Чыгрынаў, Іван Шамякін, 
Станіслаў Шушкевіч, Яўгенія Янішчыц; славутыя ўкраінскія паэты Барыс 
Алейнік, Расціслаў Братунь, Іван Драч, Майя Львовіч, Раман Лубкіўскі і 
Дзмітро Паўлычка; расійскія літаратары Уладзімір Багамолаў, Андрэй 
Вазнясенскі і Ігар Шклярэўскі; народныя мастакі Беларусі Гаўрыла Ваш-
чанка і Арлен Кашкурэвіч, народны артыст СССР кампазітар Ігар Лучанок 
і віцэ-прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Радзім Гарэцкі, 
першыя беларускія касманаўты Уладзімір Кавалёнак і Пётр Клімук, дзяр-
жаўныя дзеячы Аляксандр Аксёнаў, Кірыла Мазураў, Пётр Машэраў і Мі-
хаіл Чыгір. Але найперш, вядома, самыя блізкія сябры: Рыгор Барадулін, 
Валянцін Болтач, Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Васіль Зуёнак і Мікалай Ма-
тукоўскі. Хоць трывалыя сяброўскія адносіны звязвалі Генадзя Бураўкіна 
не толькі з імі — а хіба Пімен Панчанка, нягледзячы на розніцу ва ўзросце 
амаль у дваццаць гадоў, не быў бураўкінскім сябрам?

Пімен Емяльянавіч вылучаў Генадзя Бураўкіна з ліку яго пакалення, 
пачынаючы з 1960-х гг., пра што сведчыць першы дароўны аўтограф на 
кнізе маладзейшаму сябру: “Генадзю Бураўкіну, аднаму з нямногіх тых, 
чый паэтычны талент я люблю. 26.ХІІ-66 г. Пімен Панчанка. З Новым го-
дам! З новым шчасцем!”. У гэтым Пімен Емяльянавіч прызнаваўся мала-
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дзейшаму калегу практычна ўсё яго паэтычнае жыццё — і ў 1966-м,  
і ў 1987-м усё гэтак жа пісаў: “А я ўжо даўно люблю Вашы вершы і песні і, 
вядома, Вас самога”. Аднак што дзіўна — эпісталярна Панчанка толькі ад-
нойчы засведчыў гэтую сваю паэтычную прыхільнасць:

“Гэта добрая кніга, таленавітая, — пісаў ён у 1974 г. пра бураўкінскі 
зборнік “Выток”. — Некаторыя вершы мне даўно леглі на сэрца, іншыя са 
здавальненнем прачытаў ці перачытаў.

“Удзячны лёсу”, “Мне часу не хапае”, “Я не магу на цэлы свет злавац-
ца”, “Не хачу я нічога лішняга”, “Я не люблю людзей, якія”, “Уцякаюць 
хлопцы ў гарады”, “Не рабіце з людзей багоў” (я мог і яшчэ назваць) — са-
праўдная паэзія ў маім разуменні. Добрая і інтымная лірыка, і вершы пра 
Ленінград і Югаславію.

Адчуваецца характар, асоба, тэмперамент, сваё бачанне і свае адносі-
ны да жыцця”.

Між іншым, у тым самым лісце Пімен Емяльянавіч заўважыў, што, 
можа, гэта і старамодна — гаварыць пра паэзію паміж паэтамі. Гэтым, 
відаць, тлумачыцца рэдкасць падобнай карэспандэнцыі — з узнёслымі, 
хвалебнымі словамі, з пералікам вершаў, што так утульна леглі на душу.

Разам з тым збярогся ў бураўкінскім архіве яшчэ аналагічны ліст, у 
якім ёсць усё: і шчырае захапленне, і прызнанне ў паэтычнай любові, і 
нават нечаканасць адкрыцця найперш для самога сябе — вось жа, аказва-
ецца, які сапраўдны паэт ёсць, са сваім адметным голасам. Тут, у гэтым не-
вялічкім пасланні, прыемна ўражвае ўсё да драбніц: і цёплая камплімен-
тарнасць, і задушэўная інтанацыя, і нечаканыя прызнанні, і, галоўнае, 
само імя аўтара: Васіль Вітка. Тым больш, калі ўлічыць, што і розніца ва 
ўзросце паэтаў была немалая — чвэрць стагоддзя. Але ж палічыў бясспрэч-
ны паэтычны аўтарытэт Васіль Вітка патрэбным і нават неабходным пісь-
мова засведчыць сваё чытацкае захапленне:

“5 ліпеня 1974
Кактэбель

Дарагі Генадзь Мікалаевіч!
Кагадзе што прачытаў Вашы вершы ў шостым нумары часопіса “По-

лымя”.
Пад уражаннем радаснага адкрыцця новых граняў і магчымасцяў Ваша-

га паэтычнага голасу сардэчна віншую Вас. Не прыміце за красуду, можа, я 
недастаткова ведаў Вас дагэтуль, але мне здаецца, што голас Ваш — адметны, 
выразны, уласны — загучаў у гэтых вершах на поўную сілу ва ўсім яго шы-
рокім дыяпазоне — ад страсных грамадзянскіх вышынь да самых ціхіх і пяш-
чотных адценняў, поўных натуральнай дасканаласці жывога пачуцця.

Не так часта цяпер здараецца ў паэзіі, што, прачытаўшы верш, вярта-
ешся да яго, перачытваеш нанова і радуешся — не, ты не памыліўся, гэта — 
сапраўдная паэзія. З прыемнасцю і асаблівай асалодай перачытваю Вашы 
“Незнаёмку”, “Не знаю, гэта добра ці нядобра”, “Над лясамі самоты”, “Ад 
калыскі да лысін”, “Югаславія, Югаславія”, “Чарнагорыя”, “Песні пра Эрне-
ста Чэ Гевару” — усё гэта дыяменты, якія зіхацяць высокім святлом паэзіі.

З удзячнасцю цісну Вашу руку.
           Васіль Вітка”.
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Наагул кажучы, старэйшае пакаленне было шчодрым на ўзнёслыя 
паэтычныя эпітэты і выказванне сяброўскіх пачуццяў. Не быў выклю-
чэннем і Мікола Аўрамчык, які выхаваў не адно паэтычнае пакаленне і 
якому дзесяцікласнік Генадзь Бураўкін дасылаў у часопіс “Маладосць” 
на суд і расправу першыя, яшчэ не надта ўмелыя паэтычныя спробы 
(яны, між іншым, захоўваюцца ў фондах БДАМЛМ). І таму ацэнкі Міка-
лая Якаўлевіча, што не-не ды праскокваюць у яго пасланнях, маюць 
тым большую вагу:

“Дарагі Генадзь!
Горача віншую цябе з паўстагоддзем карыснага жыцця, з зенітам 

творчай сталасці!
Ад усяго сэрца зычу табе добрага здароўя, невычэрпнай энергіі і ба-

дзёрасці, светлага настрою, творчага гарэння, арліных крылаў вершам, 
багатага паэтычнага жніва, шчасця, радасці, згоды і ладу ў тваёй хаце  
і ў другой палове веку!

Абдымаю, цалую,
        Мікола Аўрамчык.
27.8.86 г.”

Іншым жа разам М. Аўрамчык заключаў: “…зроблена табою гэтулькі, 
што можна радавацца і ганарыцца. Я радуюся і ганаруся за цябе! <…> Так і 
надалей трымаць, дарагі мой!”. І можна толькі здагадвацца, наколькі была 
важнай для Бураўкіна гэтая ацэнка ці не першага ў ягоным жыцці літара-
турнага рэцэнзента, крытыка і дарадцы…

Яшчэ адно адгаліванне ў эпісталярнай спадчыне — лісты літаратараў 
“расстрэльнага” пакалення 1930-х. Так, да прыкладу, аўтар славутай песні 
“Зорачкі” Сяргей Новік-Пяюн, на чыю долю выпалі і польская турма ў Ба-
ранавічах, і нямецкі лагер смерці Калдычэва, і сталінская Калыма, не толь-
кі называў творчасць Генадзя Бураўкіна цудоўнай, але і характарызаваў 
яго працу як высакародную. І перадаваў па просьбе Зоські Верас — яшчэ 
адна незвычайная асоба беларускай гісторыі! — у падарунак яе кнігу вер-
шаў і апавяданняў “Каласкі”.

Што ж датычыць наступнага ліста, то яго варта працытаваць цалкам:
“ДАРАГІ ГЕНАДЗЬ МІКАЛАЕВІЧ!

Ці не памылка тут папа, што Вам ужо гадоў капа?
Жарт жартам, а ў метрыку заглядаць няварта пры Вашай маладосці 

душы, светлым і вялікім ад Бога таленце, нястомнасці, працавітасці, сум-
леннасці, прынцыповай і непахіснай смеласці, непадкупнай грамадзян-
скай пазіцыі Беларуса за беларусаў.

Мяне радуюць і хвалююць Вашы вершы, Ваша публіцыстыка з першай 
да сённяшніх і чаканых публікацый.

Дай Вам Бог і ў наступную капу гадоў заставацца тым жа шаноўным, 
таленавітым і любімым Генадзем Бураўкіным, дабуравіцца да ісціны, па-
сеяць дабро дзеля новага ўраджаю і “Жніва”.

Жадаю доўгага-доўгага шчаслівага веку ў міры, любові і шчасці!
Віншую з юбілеем і нізка кланяюся Юліі Якаўлеўне і Вашым наш-

чадкам.
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P. S. У доказ даўняй беспамылковай веры ў Вас і Ваш талент прыкла-
даю свой даўні сказ пра Ваша “Жніво”. Даруйце маёй дрыготкай руцэ за 
машынапіс.

Моцна і шчыра абдымаю Вас!
        Сяргей Грахоўскі.
25 жніўня <1976 ці 1986 г.>”.

Аўтар паслання — паэт Сяргей Іванавіч Грахоўскі, які ў 1937-м быў 
арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў “за антысавецкую дзейнасць” і як 
“член контррэвалюцыйнай нацыянал-фашысцкай арганізацыі”. Пасля 
вызвалення ён выкладаў рускую мову і літаратуру, аднак праз два гады 
зноў быў арыштаваны і асуджаны на пасяленне ў Сібіры. Рэабілітаваны 
толькі пасля смерці Сталіна, у 1955-м.

Яны, цудам ацалелыя літаратары 1930-х, усё жыццё потым захоўвалі 
памяць і пра крывавы тэрор, і пра лёсы сяброў, чые маладыя жыцці і тале-
навітыя кнігі былі бязлітасна панішчаны сталінскім малохам. І пры маг-
чымасці імкнуліся нагадаць пра загінулых сяброў і таварышаў. Таму і пісаў 
Сяргей Іванавіч Грахоўскі старшыні Дзяржтэлерадыё поўны гаркоты ліст:

“Паважаны Генадзь Мікалаевіч!
У жніўні літаратурная рэдакцыя тэлебачання запісала перадачу, 

прысвечаную 75-годдзю Барыса Мікуліча. У ёй прымалі ўдзел выкліканая 
з Бабруйска сястра пісьменніка, Васіль Вітка і я.

Да юбілейнай даты, як і звычайна, перадачу выпусціць не паспелі. 
Выхад яе затрымаўся па невядомых прычынах аж на тры месяцы. Нарэш-
це, 17 кастрычніка ў праграме была абвешчана перадача “Дарога на дзеі”. 
Да 75-годдзя Б. Мікуліча” (“Известия”, № 289). А ў эфір яна так і не вый-
шла. Чаму? Мне растлумачылі: “Знялі ў апошні момант, бо рэжысёрскі не-
дасканалая”. Я не такі наіўны, каб не разумець, што за гэтаю далікатнаю 
адгаворкаю крыецца боязь некаторых кіруючых работнікаў тэлебачання 
нарэшце сказаць праўду пра трагічны лёс пісьменніка. Дакуль жа можна 
лічыць дурнямі нашых дасведчаных чытачоў і гледачоў?

Калі б я сказаў, што на будоўлі Сібіры Мікуліча паклікала рамантыка — 
так, як некаторыя пісалі пра Дубоўку, — і памёр ён ад пнеўманіі, перадачу 
прызналі б дасканалай ва ўсіх адносінах, і не было б ніякіх затрымак.

Выходзіць, некаторыя Вашы падначаленыя галасуюць за перабудо-
ву і галоснасць, а салідную зарплату атрымліваюць за тое, каб пад роз-
нымі прыстойнымі адгаворкамі тармазіць і забараняць галоснасць і даўно 
агульнавядомую праўду.

Прашу Вас пацікавіцца і вырашыць лёс такой жа шматпакутнай, як і 
лёс Барыса Мікуліча, тэлевізійнай перадачы “Дарога надзеі” і спраўдзіць 
надзеі гледачоў і ўдзельнікаў перадачы.

З глыбокай павагаю
        Сяргей Грахоўскі.
24/Х–87”.

Разам з тым захаваліся ў бураўкінскім архіве і лісты сяброў і тавары-
шаў маладосці, сур’ёзныя і жартаўлівыя, напісаныя прозай і ў рыфму…
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“З гордай вышыні Паміра
Славім і вітаем шчыра
“Маладосць” — калыску геніяў
На чале з галоўным — Генаю”, —

гэтак віншавалі ў 1974-м празаік Іван Чыгрынаў і паэт Пятрусь Макаль 
часопіс “Маладосць” на чале з Бураўкіным.

Ва ўнісон нечакана рабіўся паэтам і слынны дырэктар “Мастацкай 
літаратуры” Міхал Дубянецкі, калі згадваў бураўкінскі зборнік “Пяшчота”, 
што выйшаў у ягоным выдавецтве:

“Генадзю Бураўкіну
(экспромтам)

Пяшчотна трымаю
ў далонях “Пяшчоту”.
Жадаю Генадзю
і новага ўзлёту!”

А колькі, мабыць, сіл дадало Генадзю Бураўкіну шчырае прызнанне 
сябра маладосці Анатоля Вярцінскага: “Дарагі Генадзь! Ты, здаецца, не 
ўяўляеш сам да канца, што значыць такое вось сумленнае, мужнае тваё 
выступленне… Гэта для ўсіх нас (мяркую па сабе) — імяніны душы (і сум-
лення). І, можа, нейкі зрух у справе… Абдымаю. З удзячнасцю і братнім 
пачуццем”.

Гэта, заўважым, не было чымсьці выключным — калі сучаснікі, што 
самі мелі аўтарытэтныя і гучныя імёны, аддавалі належнае Бураўкіну, паэ-
ту і грамадзяніну. Як, скажам, акадэмік Радзім Гарэцкі:

“У нас з Галяй гэтыя два дні — Дні Бураўкіна. Учора з асаблівай 
прыемнасцю глядзелі тэлеперадачу пра нашага цудоўнага Паэта. Вы-
датныя кадры разам з маці, чые разумныя шчырыя вочы перайшлі да 
Цябе, а агульныя рысы — бацькавы. Якія вы — Юля і Ты — прыгожыя, 
мілыя, дзівосныя <…>. Гэтыя дні (ды вельмі часта і ў звычайныя дні, 
асабліва калі глядзім “Калыханку”) Ты ў нашым сэрцы і таму шчыра і 
сардэчна віншуем Цябе з Днём Нараджэння, з часам сапраўднай муж-
чынскай сталасці, філасофскай мудрасці, бясстрашнай мужнасці, але і 
не пакінуўшай Цябе лірычнасцю, пяшчотнасцю і замілаванасцю да ўсіх 
тых і да ўсяго таго, каго і што Ты любіш, хто і што Табе падабаецца, уз-
лёта грамадзянскай думкі і боскага натхнення, гарачага (амаль юнац-
кага) сэрца, любові да роднай прыроды, матчынай мовы, адзінай Баць-
каўшчыны, кахання да жанчыны і імкнення да ўсяго прыгожага! Няхай 
усё гэтае, што так натуральна ёсць у Цябе, не пакіне Цябе ўсю другую 
палову Твайго жыцця! Няхай апантанасць жыцця, паэтычнай творчас-
ці, шчасця будзе заўсёды з Табой!”.

Што ўжо казаць пра паэтаў, якія называлі сябе вучнямі Генадзя Бу-
раўкіна, як, напрыклад, незабыўная Яўгенія Янішчыц…
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“Дарагі Генадзь Мікалаевіч,
шаноўнейшы і святлейшы Настаўнік мой з юнацкіх летаў, хай заўсёды 

ў Вашым жыцці будуць кветкі, якія так паэтычна асацыіруюцца з Вашай 
выдатнай Лірыкай, з Вашай высакароднай чалавечнасцю!

          Заўсёды ўдзячная –
        Жэня Янішчыц.
28.VІІІ.1986 г.”.

І яшчэ адна, ужо каторая па ліку тэма — ліставанне з найбольш бліз-
кімі сябрамі Васілём Быкавым, Рыгорам Барадуліным, Нілам Гілевічам, 
Мікалаем Матукоўскім, Валянцінам Болтачам. Каб не беражлівае стаўлен-
не Генадзя Мікалаевіча да эпісталярыя, наўрад ці мы даведаліся б, як Бы-
каў прызнаваўся сябру: “…мне вельмі шкада цябе, твайго трапяткога сэ-
рца і тваіх высілак”, Барадулін каламбурыў: “І воплескаў, // І ўсьмешкаў 
кадзь // Жадаю я табе, Генадзь!”, а Гілевіч вершапісаў:

“Здароў! — кажу табе з Сафіі.
Жыву — у роднай мне стыхіі,
Штовечар лыкаю віно,
Работы — краю не відно!
Не знаю сам, калі вярнуся,
Відаць, у ліпені ажно.
Пішы, што чутна ў Беларусі,
Бо я адтуль — даўным-даўно”.

Нечаканы Бураўкін (Паэзія вядомая і невядомая)
Паміраючы, Генадзь Мікалаевіч казаў: “Ты вось калі будзеш разбі - 

раць мае завалы папер, дык убачыш, колькі там, як той казаў, зярнят, з якіх 
нешта магло быць. Магло быць і не адбылося”.

Размова ідзе пра стосы рукапісаў з незлічонай колькасцю распача-
тых і няскончаных паэтычных твораў. Аднак ёсць у бураўкінскім архіве 
вершы, якія хоць з’яўляюцца завершанымі, аднак і сёння пра іх мала хто 
ведае. Да ўзнікнення аднаго такога паэтычнага цыкла аўтар гэтых радкоў 
мае непасрэднае дачыненне…

Была восень 2013 г., апошняя восень Генадзя Бураўкіна. Пляменніцы 
майго сябра Марыйцы спаўнялася два гады, з гэтай нагоды я завітаў да 
Уладзіміра Някляева, каб падпісаць кнігу для імянінніцы. Відавочна раз-
губіўшыся, Някляеў хвілін праз пятнаццаць радасна-задаволена ўсміхнуў-
ся і прачытаў:

Я Марыйку намалюю,
Бо Марыйку ўсю люблю я:
Лобік,
   роцік,
     носік,
       шыйка —
Вось і выйшла ўся Марыйка.
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Гэты верш я чытаў усім. Някляеўская “Марыйка” мела неверагодны 
поспех, некаторыя з ходу пачыналі перарабляць тэкст пад сваіх дзетак. 
Тады й высветлілася, што верш выключна дзявочы — хлапчуковае імя тут 
не ўціснеш. Так прыйшло разуменне, што калі чаго й не стае ў беларускім 
прыгожым пісьменстве, дык імянных дзіцячых вершаў, каб кожны бацька 
ці матуля маглі прачытаць свайму хлопчыку ці дзяўчынцы верш, дзе га-
лоўным героем быў бы іх дзіцёнак.

З гэтай прапановай я звярнуўся да трох паэтаў-сяброў: Рыгора Бара-
дуліна, Генадзя Бураўкіна і Уладзіміра Някляева. І калі Някляеў узяўся за 
справу не дужа ахвотна, то Барадулін ураз захапіўся ідэяй — яму па душы 
было паэтычнае штукарства. Але здзівіў якраз не ён, а Генадзь Бураўкін. 
Той самы Бураўкін, за якім здаўна замацавалася рэпутацыя грамадзянска-
га паэта. І ніхто нават не згадвае, што і ў “грамадзянскага паэта” Бураўкіна 
была некалі кніжачка для дзетак “Тры казкі пра Зая”, а таксама ў адносна 
нядаўнія часы публікацыі ў “Вясёлцы”. А здзівіў Генадзь Мікалаевіч, калі, 
неўзабаве патэлефанаваўшы, сказаў, што сам не чакаў ад сябе, але цягам 
аднаго дня напісаў дзесяць вершаў, пра якія я прасіў. Завітаўшы да яго, я 
бачыў, як ён свяціўся ад радасці: “Ай-да, Пушкін, ай-да сукін сын!” — такія 
пачуцці чыталіся на ягоным твары (вядома, з перайначаннем Пушкіна на 
Бураўкіна). Ніколі яшчэ я не бачыў яго такім стрымана шчаслівым, на што 
Генадзь Мікалаевіч меў абсалютнае права, бо стварыў сапраўдны паэтыч-
ны цуд для дзетак…

ВАНЯ-ЯНКА
Сядзіць Ваня на кургане,
Азіраецца наўкруг:
Пад паўдзённым сонцам вяне
Каля ног духмяны луг.

Толькі чуецца ад ганка:
— Ты куды падзеўся, Янка?
Без пярэчанняў-размоў
Тэрмінова марш дамоў!

Ён сапе ад хвалявання:
— Як жа я пакіну луг?
Я ж і Янка,
Я і Ваня —
Дык магу гуляць за двух…

ЗМІТРОК
Гузакоў не меней трох
На ілбе набіў Змітрок.
Маці войкае трывожна,
Суцяшае асцярожна,
Адмывае пыл са шчок:
— Ты ж мужчына, Змітрачок…
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І ён тут жа вочы выцер:
— Я не Змітрачок,
Я — Зміцер.

І можна толькі пашкадаваць, што ідэя кнігі імянных дзіцячых вершаў 
і сёння застаецца ўсяго толькі ідэяй, а самі вершы па-ранейшаму неру-
хома ляжаць у архіве паэта. І гэта ў той час, як вырастаюць-падрастаюць 
Змітракі ды Янкі…

Што ўжо казаць пра так званую альбомную паэзію, якая таксама 
застаецца невядомай не толькі шырокаму колу чытачоў, а і даслед-
чыкам літаратуры, і дзе спрэс імёны, што не маюць патрэбы ў лішнім 
прадстаўленні: Янка Брыль, Зміцер Вайцюшкевіч, Гаўрыла Вашчанка, 
Наталля Гайда, Аляксей Дудараў, Сяргей Законнікаў, Марыя Захарэ-
віч, Уладзімір Кавалёнак, Міхаіл Казінец, Арлен Кашкурэвіч, Пётр Клі-
мук, Анатоль Клышка, Ігар Лучанок, Валер Мазынскі, Таццяна Мар-
хель, Іван Міско, Уладзімір Някляеў, Васіль Шаранговіч, Станіслаў 
Шушкевіч… Генадзь Мікалаевіч быў не толькі добрым паэтам, але  
і бліскучым імправізатарам, ад прыроды надзеленым зайздросным па-
чуццём гумару. Каб не быць галаслоўнымі, прывядзем два характэрныя  
прыклады:

ГАЎРЫІЛУ ВАШЧАНКУ
Сярод сучасных розных рылаў
Мне вельмі мілы твар Гаўрылаў,
Ягоны позірк і рука,
І ціхі голас мастака,
І сэрца, поўнае спагады…

І я адзначыць сёння рады
Пры чарчыне і ля закускі,
Які ён шчыра беларускі,
Які ён стрыманы і годны,
Які прыродны і народны…

Каб не было між нас Гаўрылаў,
Дык мы жылі б сярод гарылаў…

Што б прэса нам ні гаварыла, —
Дзе ёсць такі мастак другі?
Жыві ж да ста гадоў, Гаўрыла,
Любімы наш і дарагі!

І будзе хай для шчасця шыльдай
Сямейны твой саюз з Мацільдай!..
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НАТАЛЛІ ГАЙДЗЕ —
Замест кветак

Я спытаю:
  “Гай дзе
З юным салаўём?”
Мы Наташы Гайдзе
Там гняздо саўём.

Хай яна спявае
Арыі свае.
Недарэмна ў маі
Свята і ў яе.

Прыдзем мы з чаромхай
Душы наталіць
Голасам чароўнай,
Мілай Наталі…

Чэрпай поўнай чашай
Славу і ялей,
Майская Наташа,
Мінскі салавей!

Цытаваць Бураўкіна можна доўга. Таму шчыра спадзяемся, што най-
больш цікавыя старонкі бураўкінскага архіва некалі ўсё ж будуць выда-
дзены ці асобнай кнігай, ці ў літаратурным альманаху, бо таго вартыя  
і імя аўтара, і ягоны архіў, што назапашваўся без малога шэсцьдзясят гадоў. 
Без публікацыі гэтых здабыткаў аповед пра аднаго з яркіх прадстаўнікоў 
“філалагічнага пакалення” і пра эпоху, калі яно паўстала, будзе няпоўным.

Зрэшты, і гэта далёка яшчэ не ўсе адкрыцці. Але ўсяму свой час. У тым 
ліку і адсоўванню покрыва з паэтычных таямніц.

Віктар Жыбуль

ДАКУМЕНТЫ СЦЯПАНА АЛЕКСАНДРОВІЧА Ў БДАМЛМ

Асабістага фонду Сцяпана Хусейнавіча Александровіча ў БДАМЛМ няма. 
Большасць яго рукапісаў захоўваецца ў фондах перыядычных выданняў, 
дзе літаратуразнаўца і пісьменнік публікаваў свае творы. Гэта машынапісы  
з аўтарскай і (або) рэдактарскай праўкай, радзей — аўтографы. 

Найбольшая колькасць тэкстаў Сцяпана Александровіча  зберагаец-
ца ў фондзе рэдакцыі газеты “Літаратура і мастацтва” (ф. 12, воп. 1). Гэта 
нарысы “Бібліятэка і бібкалектар” (1959), “Ізноў незабыўнымі сцежкамі” 
(1960), “Зямля навагрудская, краю мой родны…” (1968), “Плёну і спору 
табе, дружа!” (1969), “Ён штурмаваў Зімні” (1972), “Улюбёны ў літарату-
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ру” (1972); артыкулы  “Пытанні майстэрства ў падручніках па літаратуры” 
(1953), “Яшчэ аб майстэрстве перакладу” (1953), “Важная задача літара-
туразнаўства” (1959), “Францішак Савіч” (1959), “А. Кальцоў і Я. Купала” 
(1960), “Пра Купалу-перакладчыка” (1960), “Гісторыя з Дзядзькам Анто-
нам” (1961), “Загрыміць наша праўда…: Да стагоддзя выхаду “Мужыц-
кай праўды”; 1962), “Цішка Гартны — супрацоўнік “Правды” (1962), “Два 
невядомыя вершы” (1965), “Ф. Багушэвіч і славянскія літаратуры” (1965), 
“Рукою Купалы” (1968), “Яны выдавалі “Гоман” (1970) і інш.; нататкі “У 
Верхменскай школе” (1958),  “Лісты Ф. Багушэвіча да Э. Ажэшкі” (1961), 
“Першыя крокі” (1966), “Вечны агонь маладосці: Міхасю Ларчанку — 60 га-
доў” (1967); рэцэнзіі на кнігі “Растаемся не надоўга” А. Кулакоўскага (1953), 
“Выбранае” К. Чорнага (1959), “Памятныя сустрэчы” М. Хведаровіча (1961), 
“Славянская супольнасць” М. Ларчанкі (1963),  “Сейбіты вечнага” Г. Кіся-
лёва (1964); тэксты інфармацыйна-агляднага кшталту: “Новыя пераклады 
твораў беларускіх пісьменнікаў” (1958), “Творы беларускіх пісьменнікаў на 
карэйскай мове” (1958), “Новыя матэрыялы пра настаўніцкі з’езд” (1959), 
“Старонка творчай дружбы” (пра пераклад паэмы А. Міцкевіча “Пан Тадэ-
вуш” Дуніным-Марцінкевічам; 1959); “Трывожная вестка” (1961) — уры-
вак з аповесці “Ад роднае зямлі…”; урывак з аповесці “Далёкія зарніцы” 
(1966). Усяго — каля 50 тэкстаў.

Другі па колькасці корпус дакументаў Сцяпана Александровіча (каля 
20 тэкстаў) захоўваецца ў фондзе рэдакцыі часопіса “Беларусь” (ф. 41, воп. 
1): артыкулы і нарысы “Баранавічы ўчора і сёння” (1953), “Першы паста-
ноўшчык “Паўлінкі” (1954), “Паўлюк Трус” (1954), “Пісьменнік вялікага сэ-
рца” (1954), “Адам Міцкевіч пра беларускую мову” (1955; няпоўны тэкст) 
“Яны выбіраюць прафесію” (1956), “На радзіме паэта” (1957), “Калыска 
дум і натхнення” = “Мой родны кут” (1957), “Пра людзей Палесся” (1958), 
“Першая рэцэнзія на “Дудку беларускую” Ф. Багушэвіча” (1958), “Ціка-
выя дакументы” (1959), “Зброяй сатыры” (1959), “Ля сіняй бухты” (1961),  
рэцэнзіі на кнігі “Вялікі дзень” К. Чорнага (1948), “Залатыя агні” Я. Васі-
лёнка (1954), “Ой, рана на Івана” З. Бандарынай (1957) і інш. Акрамя таго, 
у фондзе адклаліся ўрыўкі “Дарога смерці” (1962) — з аповесці “Далёкія 
зарніцы” і “Сустрэча ў Смольні” (1963) — з аповесці “Ад роднае зямлі…”.  
У часопісе яны не былі апублікаваны, але ўвайшлі ў асобныя выданні зга-
даных твораў. 

Нямала тэкстаў С. Александровіча захоўваецца таксама ў фон дзе 
рэдакцыі часопіса “Маладосць” (ф. 37, воп. 1): машынапісы аповесцяў  
“Ад роднае зямлі” (1961) і “Сейбіт песні і мудрасці” (1984), нарысаў “Юна-
цтва паэтэсы” = “Жыве мая ліра” (1958), “Перад вялікай дарогай” (1959), 
“Пясняр народных дум” (1960), “Па дарозе ў Цімкавічы” (1962), “Тут зямля 
такая” (1965), артыкулаў “Слова пра сябра: Артыкул аб жыцці і творчасці  
А. Коршака” (1959), “Раннія творы Я. Коласа” (1960), “Колас ва ўспамінах 
братоў і сясцёр” (1962), рэцэнзіі “Грунтоўнае, цікавае даследаванне” на 
кнігу “Паэзія змагання” У. Калесніка (1960). 

У фондзе рэдакцыі часопіса “Полымя” (ф. 42, воп. 1) захаваліся: нары-
сы “У вялікай дарозе” (1965) і “Збіральнік скарбаў” (1968), артыкулы “Янка 
Купала і польская літаратура” (1958), “Новае пра Францішка Багушэвіча” 
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(1960) і “Расказваюць архівы” (1967), рэцэнзіі на калектыўнае выданне 
“Працы інстытута мовазнаўства АН БССР” (1955), кнігі “Вячэрнія зоры” 
М. Ракітнага (1956), “З невычэрпных крыніц” Я. Казекі (1958), “Беларуская 
савецкая проза. 20-я — пачатак 30-х гадоў” Ю. Пшыркова (1960), “З думай 
пра Беларусь” Г. Кісялёва (1966). 

Яшчэ два тэксты С. Александровіча ёсць у фондзе рэдакцыі часопіса 
“Нёман” (ф. 40, воп. 1): артыкул “Книга о горьковских традициях” (1956)  
і рэцэнзія “О человеке глубокой души” на кнігу “Свет вчерашний” А. Кара-
ваевай (1964).

Дзейнасць С. Александровіча як крытыка-рэцэнзента адлюстравана  
ў дакументах фонду выдавецтва “Беларусь” (ф. 11, воп. 1) , дзе адклалі-
ся яго рэцэнзіі на кнігі “Вячэрнія зоры” М. Ракітнага (1955), “Першае 
спатканне” І. Шамякіна (1955), “Іх першых вітае сонца” А. Алешкі (1956), 
“Ёсць на свеце Масква” і “Партызанскія апавяданні” Г. Шчарбатава (1956), 
“Рына-Марына” І. Грамовіча (1957), “Максім Багдановіч. Жыццё і твор- 
часць” С. Майхровіча (1957). Усё гэта ўнутраныя рэцэнзіі на прадстаўленыя 
ў выдавецтва рукапісы твораў, аднак некаторыя з іх крытык потым апуб-
лікаваў у перыядычным друку, калі кнігі ўжо выйшлі.

У фондзе выдавецтва “Мастацкая літаратура” (ф. 120, воп. 1) захоўва-
ецца вёрстка кнігі С. Александровіча “Слова — багацце” (1981) з рэдактар-
скай праўкай (адз. зах. 20), а таксама рэцэнзіі на рукапісы кніг “Шматга-
лоссе жыцця” У. Юрэвіча (1963), “Зерне да зерня” С. Есакова (1968), “Эліза 
Ажэшка: Жыццё і творчасць” В. Гапавай (1968), “Альгерд Абуховіч-Бан-
дынэлі” Р. Родчанкі (1979), “Героі і музы” Г. Кісялёва (1981), “Прайшло праз 
сэрца” А. Якімовіча (1981), “Карэнні і галіны” І. Шамякіна (1984), “Разы-
скивается классик” Г. Кісялёва (1987). Акрамя таго, у фондзе выдавецтва 
захоўваюцца творчыя заяўкі С. Александровіча на кнігі “Пуцявіны роднага 
слова” (1968; выйшла ў 1971 г.), “Кнігі і людзі” (1973; выйшла ў 1976 г.), 
“Багацце” (1977; выйшла пад назвай “Слова — багацце” ў 1981 г.) і “На лы-
сагорскіх гонях” (1982; не выйшла) [2, арк. 1–5]. Апошнюю з іх, аб’ёмам  
15 друкаваных аркушаў, пісьменнік планаваў выдаць у 1986 г., уключыўшы 
“матэрыялы пра творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа, а таксама даследа-
ванні пра Ф. Багушэвіча, К. Каганца, А. Паўловіча, Цётку і іншых беларускіх 
пісьменнікаў” [2, арк. 5], аднак здзейсніць гэтую задуму перашкодзіла заў-
часная смерць аўтара.

Згадаем і фонд Бюро прапаганды мастацкай літаратуры СП БССР 
(ф. 237, воп. 1, адз. зах. 86, арк. 1–7), дзе захоўваецца ратапрынтная копія 
з машынапісу метадычнай распрацоўкі “За счастье народное (О жизни и 
творчестве Тётки)” (1976), падрыхтаванай літаратуразнаўцам.

Артыкулы С. Александровіча пра асобных пісьменнікаў захаваліся  
ў асабістых фондах гэтых аўтараў — пераважна ў выглядзе газетных і ча-
сопісных выразак. Так, напрыклад, у зборы матэрыялаў сям’і Багдановічаў 
(ф. 153) захаваўся нарыс “Сцежкамі песняра” (1957), у зборы дакументаў 
Ц. Гартнага (ф. 15) — нарысы “Кнігі, вернутыя народу” (1962), “Цішка Гарт-
ны” (1984), артыкулы “Апавяданні, вершы” (1970-я), “З кагорты пачыналь-
нікаў” [1986], “Пясняр змагання” (1967), “Раман Цішкі Гартнага “Сокі 
цаліны” ” (1980-я), у фондах А. Бабарэкі (ф. 407) і М. Хведаровіча (ф. 267) —  
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артыкул “Капыльшчына літаратурная” (1960), у фондзе Я. Брыля (ф. 59) — 
артыкул “Шчодрае сэрца” (1976), у фондзе М. Клімковіча (ф. 42) — рэцэнзія 
“Кніга пра літаратурныя сувязі” на кнігу “Аб жыватворным уплыве рускай 
літаратуры на беларускую” (1956), у фондзе П. Труса (ф. 404) — публіка-
цыя “Лісты Паўлюку Трусу” (1981), у фондзе М. Хведаровіча (ф. 267) — рэ-
цэнзіі “О друзьях и соратниках” (1963) і “Незабыўнае, блізкае” (1964) на 
яго кнігу “Памятныя сустрэчы”, нататка-некралог “Яго шчодрае і шчырае 
сэрца” (1981), у фондзе У. Краўчанкі (ф. 51) — артыкул “Голас і сэрца наро-
ду” (1957; выразка з газеты “Радянська Україна”), у фондзе Э. Валасевіча  
(ф. 178) — артыкул “Зброяй сатыры” (1959), у фондзе І. Шамякіна (ф. 154) —  
артыкул “Блытаны і памылковы артыкул” (1948) — газетная выразка ад-
ной з першых публікацый С. Александровіча.

Перапіска С. Александровіча прадстаўлена яго лістамі да А. Бачылы 
наконт выдання зборніка К. Каганца (ф. 323), да З. Верас — у тым ліку па 
творчых пытаннях (ф. 318), да Дз. Гальпер са звесткамі пра А. Коршака 
(ф. 55), да М. Забэйды-Суміцкага (ф. 293), да П. Кабзарэўскага (ф. 31), да 
А. Каўкі (ф. 340; ёсць і чарнавікі лістоў А. Каўкі), да П. Мядзёлкі наконт яе 
ўспамінаў (ф. 403), да В. Сосенскага (ф. 136), да М. Танка (ф. 25), віншаваль-
нымі тэлеграмамі Я. Брылю (ф. 59) і І. Мележу (ф. 277) у сувязі з іх 50-гадо-
вымі юбілеямі і інш. Але найбольш актыўная перапіска звязвала Сцяпана 
Александровіча з яго аднадумцам і калегам па даследаванні гісторыі бела-
рускай літаратуры Генадзем Кісялёвым (ф. 498). 

Натуральна, што ў БДАМЛМ прадстаўлены і рэцэнзіі, крытыч-
ныя водгукі на кнігі самога С. Александровіча, а таксама артыкулы пра 
яго: рэцэнзія У. Казберука на калектыўную працу С. Александровіча,  
А. Лойкі, В. Рагойшы “Беларуская літаратура 19 стагоддзя” (1971), рэ-
цэнзіі  “Па дарагіх мясцінах” (= “Па родных мясцінах выдатных паэтаў”)  
С. Майхровіча і “Пабольш бы такіх кніг” Я. Усікава — на кнігу мастацкай 
публіцыстыкі С. Александровіча “Незабыўнымі сцежкамі” (1960), вод-
зыў Я. Мазалькова на дысертацыю “Янка Купала — майстар мастацкага 
перакладу” (1959), “Ізноў — незабыўнымі сцежкамі” У. Гніламёдава — на 
кнігу “Па слядах паэтычнай легенды” (1966), “Насустрач далёкім зарні-
цам” В. Крышталя — на аповесць “Далёкія зарніцы” (1968), “У сэрцы на-
родным” М. Жыгоцкага — на кнігу “У сэрцы народным” пад рэдакцыяй  
С. Александровіча (1968), унутраная рэцэнзія Я. Казекі на рукапіс зборніка 
С. Александровіча “Гісторыя і сучаснасць” (1968), “Воблік часу” А. Маль-
дзіса — на зборнік крытычных артыкулаў “Гісторыя і сучаснасць” (1969), 
“Рабочы дзённік” У. Юрэвіча — на дзённікавыя запісы “З майго падарож-
жа” (1969), “Дарогі навуковых пошукаў” У. Конана — на зборнік навуко-
ва-крытычных артыкулаў “Кнігі і людзі” (1977). Амаль усе згаданыя рэ-
цэнзіі захоўваюцца ў фондах рэдакцый газеты “Літаратура і мастацтва” 
(ф. 12) і часопіса “Полымя” (ф. 42), за выняткам водзыва Я. Мазалькова 
(зберагаецца ў асабістым фондзе аўтара: ф. 259, воп. 1, адз. зах. 223) і рэ-
цэнзіі Я. Казекі — у фондзе выдавецтва “Мастацкая літаратура” (ф. 120,  
воп. 1, адз. зах. 115).

З твораў пра жыццё і дзейнасць С. Александровіча загадаем такса-
ма нарыс Г. Кісялёва “Заўсёды ў пошуку” да 50-годдзя з дня нараджэння  
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С. Александровіча (1971) (Машынапіс з рэдактарскай праўкай (ф. 42,  
воп. 1, адз. зах. 656, арк. 19–28) і артыкул А. Каўкі “Сцяпанавым шляхам” 
(= “Слова ў часе і прасторы”) пра свайго старэйшага калегу (1998) (ф. 340, 
воп. 1, адз. зах. 86, арк. 1–4). Акрамя таго, у каталогах БДАМЛМ зафікса-
ваны рэдакцыйны артыкул капыльскай раённай газеты “Слава працы” 
“Песняры роднага краю” пра вядомых беларускіх пісьменнікаў, якія на-
радзіліся на Капыльшчыне, у т. л. С. Александровіча, В. Сташэўскага і інш., 
апублікаваны ў № 49 газеты за 25 крас. 1967 г. (ф. 407, воп. 1, адз. зах. 302, 
арк. 1 адв. — 2) і ліст П. Мядзёлкі да Я. Раманоўскай з упамінаннем рэцэнзіі 
С. Александровіча на рукапіс “Сцежкамі жыцця”. 2 сак. 1969 г. (ф. 394, воп. 
1, адз. зах. 133, арк. 9), да З. Верас 22 лютага 1969 г. з перапісанай рэцэн-
зіяй С. Александровіча (ф. 318, воп. 1, адз. зах. 99, арк. 3–3 адв.). Арыгінал 
рэцэнзіі С. Александровіча на рукапіс кнігі П. Мядзёлкі “Сцежкамі жыцця” 
захоўваецца ў фондзе Саюза пісьменнікаў БССР разам з лістом І. Ф. Кліма-
ву (ф. 78, воп. 1, адз. зах. 172, арк. 160–161).

Выяўленчыя матэрыялы прадстаўлены пераважна фатаграфіямі 
С. Александровіча ў групах з іншымі пісьменнікамі: М. Хведаровічам,  
В. Віткам і настаўнікамі ў Капылі (1962) (ф. 267, воп. 1, адз. зах. 405, арк. 1);  
В. Віткам, А. Русецкім і іншымі ў час святкавання 125-годдзя з дня на-
раджэння Ф. Багушэвіча ў Ашмянах і Жупранах (1965) з архіва пісьмен-
ніка Кастуся Цвіркі (ф. 55, воп. 1, адз. зах. 282, адз. зах. 1–8); з М. Аўрам-
чыкам (1970-я гг.) (ф. 234, воп. 2, адз. зах. 220, арк. 2); з І. Шамякіным у 
час свята, прысвечанага Цётцы на Гродзеншчыне (1976) (ф. 394, воп. 1, 
адз. зах. 99, арк. 2). Акрамя таго, у фондзе фатографа Ільі Берліна заха-
ваўся партрэтны фотаздымак С. Александровіча 1950–1960-х гг. (ф. 246, 
воп. 1, адз. зах. 7, арк. 5), а ў калекцыі экслібрысаў — экслібрыс С. Алексан-
дровіча, лінагравюра мастака Васіля Камарова (1976) (ф. 254, воп. 1, адз.  
зах. 66, арк. 1).

У бібліятэцы БДАМЛМ захоўваюцца кнігі С. Александровіча “Далёкія 
зарніцы” (1967), “Гісторыя і сучаснасць” (1968) і “На шырокі прастор” (1979) 
з дароўнымі надпісамі М. Забэйду-Суміцкаму, а таксама кніга, падрыхта-
ваная літаратуразнаўцам у суаўтарстве з дачкой Вольгай Александровіч —  
“Беларуская літаратура ХІХ–пачатку ХХ ст.: Хрэстаматыя крытычных 
матэрыялаў” (1978) з дароўным надпісам М. Ермаловічу.

Мы бачым, што дакументы С. Александровіча прадстаўлены  
ў БДАМЛМ даволі шырока. Яны даюць уяўленне пра абсяг яго навуковай 
і творчай дзейнасці, спектр яго даследаванняў, а таксама пра кола ста-
сункаў вучонага і літаратара. Асаблівую каштоўнасць маюць рукапісы  
і машынапісы з аўтарскімі і рэдактарскімі праўкамі, а яшчэ большую —  
неапублікаваныя тэксты, у тым ліку частка эпісталярнай спадчыны, твор-
чыя заяўкі. Дакументы могуць быць скарыстаныя пры стварэнні выста-
вачных экспазіцый, напісанні біяграфічных і тэксталагічных прац. Як 
прыклады прыгадаем публікацыю Г. Запартыкай ліста да П. Мядзёлкі [5, с. 530– 
531] і рэцэнзію на рукапіс “Сцежак жыцця” [5, с. 533–534] у новым выданні 
згаданай кнігі (2018, серыя “Беларуская мемуарная бібліятэка”), а такса-
ма публікацыю Я. Янушкевічам лістоў да Г. Кісялёва у “Выбраных творах”  
С. Александровіча (2020, серыя “Беларускі кнігазбор”) [1, с. 682–687].
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Міхаіл Бараноўскі

СЦЯПАН АЛЕКСАНДРОВІЧ. ПА МЯСЦІНАХ МАКСІМА 
БАГДАНОВІЧА: ПЫТАННІ БЕЗ АДКАЗАЎ

Паведамленне базуецца на добра вядомых матэрыялах, да якіх неад-
нойчы звярталіся даследчыкі жыцця і творчасці М. Багдановіча. Разам з 
тым, карыстаючыся заяўленай тэмай, не магу не актуалізаваць некаторыя 
моманты, звязаныя з дзейнасцю Сцяпана Александровіча ў дачыненні да 
Максіма Адамавіча, у спадзеве, што ў працэсе далейшай працы будуць вы-
яўлены адказы на пытанні, якія я паспрабую зараз сфармуляваць.

Так сталася, што Сцяпан Александровіч апынуўся ў шэрагу тых даслед-
чыкаў, якія далі новы штуршок развіццю багдановічазнаўства напрыкан-
цы 50-х гадоў мінулага стагоддзя. У гады, калі яшчэ былі жывыя людзі, якія 
непасрэдна ведалі паэта і з якімі яму пашчасціла мець стасункі. Гэта даз-
воліла Сцяпану Хусаінавічу апублікаваць унікальныя звесткі, датычныя 
біяграфіі Максіма Багдановіча. Разам з тым, з адлегласці часу і выяўленай 
на гэтую пару інфармацыі матэрыялы выклікаюць шэраг пытанняў.

Наколькі важным можа быць слова ў кантэксце даследчыцкай дзей-
насці, можна лёгка пераканацца на прыкладзе інтэрв’ю, якое Сцяпан 
Александровіч узяў у былога рэдактара яраслаўскай газеты “Голас” Сяр-
гея Каныгіна, таварыша Максіма Багдановіча. Маецца на ўвазе гутар-
ка, запісаная ў 1957 г. і апублікаваная ў газеце “Літаратура і мастацтва”,  
а таксама неаднаразова перадрукаваная ў шматлікіх аўтарскіх выданнях  
і біяграфічных зборніках:

“— Мая першая сустрэча з М. Багдановічам адбылася ў рэдакцыі неяк 
восенню, − апавядае Сяргей Сцяпанавіч, — добра не памятаю, калі гэта 
было — у 1909 ці 1910 годзе... Быў у рэдакцыі я адзін, калі зайшоў высокі 
чарнявы гімназіст у паношанай крылатцы” [1, с. 4].
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У “Автобиографическом очерке” С. Каныгіна гэты ўспамін мае пэўныя 
адрозненні: “Глубокой осенью 1910 года скверная погода рано меня за-
ставила явиться в редакцию и я принялся за свою работу <…>. Но кто-то 
постучался. В дверь на ответ “войдите”, показался высокого роста молодой 
человек в непромокаемом плаще, из-под которого видна была серая сту-
денческая тужурка с золотыми пуговицами.

— Максим Богданович — назвал себя пришедший, подавая мне руку  
и извинился, что помешал мне” [2].

Няпэўная часавая прывязка, а таксама блытаніна ў апісанні гардэробу 
маюць між тым даволі сур’ёзныя наступствы. Бо яны надаюць няпэў насць 
у атрыбуцыю твораў, якія цяпер прыпісваюцца Максіму Багдановічу. Згод-
на з успамінамі С. Каныгіна, М. Багдановіч мусіў пісаць нататкі пра жыццё 
Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя [2], а, як вядома, туды Максім паступіў 
толькі восенню 1911 года. Калі апісанне і гады ўзгадаліся верна, то ён 
наўрад ці мог пісаць пра юрыдычны ліцэй, бо там яшчэ не вучыўся.

Згодна са статыстычнымі дадзенымі дакладна атрыбутаваных тво-
раў М. Багдановіча, прадстаўленых аўтарам гэтага даклада на XII Міжна-
роднай навукова-практычнай канферэнцыі “Ярослав Мудрый. Проблемы 
изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия” 
(Яраслаўль, 2021 год), пачатак актыўнага супрацоўніцтва М. Багдановіча  
з газетай “Голас” прыпадае на канец 1912–пачатак 1913 г.

Разам з тым, калі кіравацца ўспамінамі Сяргея Каныгіна, запісанымі 
С. Александровічам у 1957 г. і супрацоўнікам Інстытута літаратуры імя 
Янкі Купалы Акадэміі навук БССР І. Гарэцкім у 1958 г., Максіму Багданові-
чу прыпісваюцца публікацыі, падпісаныя псеўданімамі Эхо і Rion. Творы, 
падпісаныя псеўданімам Эхо, з’явіліся ў газеце ў 1909 (2 шт.), 1913 (3 шт.), 
1915 (1 шт.) гг., Rion — толькі ў 1910 г. (4 шт.). 

Сцяпан Александровіч быў няблага абазнаны ў біяграфіі Максіма 
Багдановіча, і ён, верагодна, звярнуў увагу на храналагічныя нестыкоўкі.  
Магчыма, канчатковы тэкст матэрыялу ў “ЛіМе”, дзе ўпершыню публікава-
лася інтэрв’ю, быў крыху падкарэктаваны, магчыма, усё было перададзе-
на даслоўна. У сувязі з гэтым вялікую цікавасць могуць выклікаць нататкі 
Сцяпана Александровіча з падарожжа па Волзе, чарнавыя запісы інтэрв’ю 
з Каныгіным і магчымае ліставанне з былым рэдактарам газеты “Голас”.

Другі момант, на які нельга не звярнуць увагу, гэта гісторыя апош-
ніх дзён жыцця Максіма Багдановіча. На адным з эпізодаў варта спыніцца 
асобна. Размова пра урывак з нататкі Сцяпана Александровіча “Ля сіняй 
бухты…”: “Вяртаўся я на змярканні. Каб адшукаць найкарацейшы шлях у 
горад, прыйшлося звярнуцца да жанчыны, якая ішла наперадзе. Па дарозе 
мы разгаварыліся. Калі я сказаў, што быў на магіле беларускага пісьмен-
ніка, які памёр у Ялце ў 1917 г., мая спадарожніца спынілася і запытала:

— Ці не памёр ён на Мікалаеўскай вуліцы? Малады такі, прыгожы сту-
дэнт?.. Памёр адзінокі, а бацька прыехаў праз некалькі дзён, як яго пахавалі?

Я сцвярджальна ківаў галавою, але ніяк не мог сабе ўявіць, што зусім 
выпадкова натрапіў на чалавека, які сустракаўся з паэтам тут, у Ялце.

— Як яго прозвішча? Багдановіч? Прозвішча не ў памяці, але жыў ён  
у доме Марыі Цямко, у асобным пакойчыку на другім паверсе...
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— Ён! Гэта ён! — пацвердзіў я.
— Мяне як медыцынскую сястру клікала гаспадыня, калі яе кватаран-

ту было кепска і ішла горлам кроў...
І Валянціна Анатольеўна Кацарэўская — так звалі маю спадарожні- 

цу — расказала наступнае…” [3, с. 116−117].
Звесткі, прыведзеныя Александровічам, — унікальныя, бо гэта ледзь  

не адзінае сведчанне пра апошнія дні жыцця Багдановіча, а мы разам  
з тым нічога не ведаем пра Валянціну Кацарэўскую, акрамя паведамлення 
пра яе ад Сцяпана Хусаінавіча. 

Дзіўнымі выглядаюць і абставіны іх знаёмства. У даследчыцкім жыцці 
адбываюцца самыя неверагодныя рэчы, але ўявіць сабе такую сустрэчу і 
выпадковасць у рэальным жыцці амаль немагчыма. Хутчэй за ўсё, С. Алек-
сандровічу давялося з нейкай прычыны апусціць абставіны знаёмства  
з Кацарэўскай. Але гэта толькі гіпотэза. Ізноў жа, чарнавыя накіды ці маг-
чымае ліставанне, маглі б праліць святло на гэты важны эпізод.

Супрацоўнікі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча імкнуцца 
збіраць інфармацыю пра пошукавую дзейнасць у галіне багдановічазнаў-
ства, у спадзеве, што мы зможам натрапіць на недаследаваныя дакументы 
і факты, ідучы следам за папярэднікамі.

Фонд Сцяпана Александровіча ў музеі пакуль небагаты. Ён налічвае 
ўсяго 7 адзінак — 5 кніг (адна з іх з аўтографам) і 2 часопісныя публікацыі. 
Вывучэнне творчай і эпісталярнай спадчыны Сцяпана Хусаінавіча з’яўля-
ецца даволі перспектыўным кірункам, бо яно дазволіла б унесці яснасць  
у абазначаныя моманты бібліяграфіі і біяграфіі Максіма Багдановіча. 
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Дарыя Карчашкіна

Л. БЭНДЭ ЯК ДАСЛЕДЧЫК ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ ЦЁТКІ 
(Роля рукапісу яго манаграфіі ў фарміраванні канцэптуальных 
падыходаў да інтэрпрэтацыі творчай спадчыны пісьменніцы)

Больш чым за сто гадоў велізарную работу па вывучэнні жыцця і твор-
часці Алаізы Пашкевіч (Цёткі) зрабілі мінулыя пакаленні даследчыкаў. 
Сваімі намаганнямі літаратуразнаўцы, гісторыкі літаратуры праклалі су-
часніку шлях да ведання даволі дакладнай біяграфіі пісьменніцы, паэткі і 
грамадскай дзяячкі. Вывучаліся матэрыялы архіваў на тэрыторыі Беларусі 
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і замежжа, сучасны чытач мае магчымасць трымаць у руках якасныя вы-
данні, у якіх надрукавана большая частка спадчыны пісьменніцы: творы, 
публіцыстыка, ліставанне. Рэцэпцыя творчасці Цёткі ў пераважнай боль-
шасці выпала на мінулае стагоддзе, дзе па гістарычных прычынах факты 
часам падаваліся са зручнага для палітычнай сітуацыі боку, праз што да на-
шага часу па гэтай праблеме засталіся нявырашаныя пытанні. Прасачыць  
шлях некаторых з іх магчыма пры вывучэнні нарыса “Алаіза Сцяпанаў-
на Пашкевіч (Цётка). Крытыка-біяграфічны нарыс”, напісанага Лукашом 
Бэндэ ў 1947 г. Машынапіс тэксту захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным 
архіве-музеі літаратуры і мастацтва (Фонд 66, воп. 1, спр. 71).

У беларускім літаратуразнаўстве да асобы Лукаша Бэндэ традыцыйна 
склалася спрэчнае стаўленне з-за яго вульгарызатарскай дзейнасці ў 1930-я 
гады, але ж з пункту гледжання вывучэння спадчыны Цёткі даследчык ады-
граў адметную ролю. Бэндэ — аўтар першай паўнавартаснай манаграфіі пра 
пісьменніцу, якая змяшчала і найбольш падрабязны на той час біяграфіч-
ны нарыс, заснаваны на звестках, сабраных аўтарам у архівах (Цэнтральны 
архіў Літоўскай ССР, Цэнтральны Дзяржаўны гістарычны архіў у Ленінгра-
дзе), аналіз творчасці і ўвогуле дзейнасці паэткі. Атрымліваецца, што адным 
з першых даследчык зрабіў падрабязны і дакументальна пацверджаны агляд 
звестак пра жыццё пісьменніцы, на падставе чаго стварыў даволі поўную 
яе біяграфію. Акрамя гэтага ў працы дасканала прааналізавана шматлікая 
колькасць вершаў і апавяданняў паэткі, звяртаецца ўвага на час і храналогію 
іх напісання, ідэйныя кірункі паэзіі. У працы таксама прыгадваюцца і аналі-
зуюцца ўжо наяўныя на той час артыкулы, прысвечаныя жыццю і творчасці 
Цёткі, напісаныя М. Клімковічам, Л. Барагам, Я. Хлябцэвічам, аглядаюцца 
невядомыя дагэтуль водгукі на яе паэзію, напрыклад водгук І. Свянціцка-
га на ўкраінскай мове. Даследчык адзначае памылковасць пэўных звестак 
і меркаванняў у гэтых артыкулах, прыводзіць доказы і высновы. Змястоў-
ныя падрабязнасці і дасціпны аналіз спрэчных фактаў біяграфіі дазваляюць 
лічыць прапанаваны нарыс актуальным да сённяшняга часу, калі не звярта-
ць ўвагу на характэрныя крытыку вульгарызатарскія трактоўкі.

Таксама немагчыма абмінуць увагай аналіз дзейнасці паэткі, прад-
стаўлены ў манаграфіі. У той перыяд, калі пісьменнік мог быць выкінуты з 
гісторыі літаратуры за “непатрэбныя” творы ці характар дзейнасці, Бэндэ 
сваімі трактоўкамі “ратуе” Цётку ад выключэння з ліку класікаў пачатку 
стагоддзя і малюе з яе вобраз упэўненай “бальшавічкі”. Сваімі ацэнкамі яе 
дзейнасці ў БСГ Бэндэ закладае ўспрыманне Цёткі як патэнцыйна “праса-
вецкага” чалавека, хоць і бачна, што аргументаў ён не прыводзіць.

Вядома, што Алаіза Пашкевіч была адным з членаў БСГ (Беларускай 
сацыялістычнай грамады) разам с такімі тагачаснымі дзеячамі, як А. Бур-
біс, В. Іваноўскі, А. Луцкевіч і інш. Першапачаткова, пры сваім стварэнні, 
арганізацыя насіла назву Беларуская рэвалюцыйная грамада. Назва была 
зменена ў 1904 г. хутчэй за ўсё праз тое, што гэта было зручна партыі для 
рэалізацыі сваіх найбліжэйшых мэт: звяржэння царскай улады і дасягнен-
ня мінімальных сацыяльных змен у ладзе жыцця.

Асноўнай задачай, да якой імкнулася “грамада”, было здзяйсненне 
нацыянальна-культурнай аўтаноміі, што ніяк не сыходзілася з прынцы-
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памі бальшавізму, але бясспрэчна падыходзіла да мэт, выказаных неад-
нойчы ў працах Алаізы Пашкевіч. Лукаш Бэндэ ў сваім нарысе па магчы-
масці схіляе чытача ў бок прыналежнасці Цёткі да бальшавіцкіх ідэалаў. 
Яе ўдзел у БСГ з гэтым меркаваннем ніяк не стасуецца, таму Л. Бэндэ пры-
водзіць некаторыя здагадкі дзеля памяншэння яе ролі ў працы непажада-
най “грамады”. У якасці доказу даследчык прыводзіць, што Цётка, будучы 
адной з найбольш яркіх фігур у беларускім нацыянальным адраджэнні, не 
была ў складзе кіраўніцтва партыі; акцэнт робіцца на яе рэвалюцыйныя 
настроі і сялянскае паходжанне: “Роля курсісткі Пашкевіч у арганізацыі БСГ 
пераўвялічваецца і пераўвялічваецца невыпадкова. <…> Як вядома, беларускія 
нацыяналісты прагнулі выдаць БСГ за адзіную прадстаўніцу беларускіх пра-
цоўных мас, за кіраўніка рэвалюцыйнай барацьбой гэтых мас. І каб завуаля-
ваць сапраўдны твар БСГ, яе буржуазную сутнасць, нацыяналісты пераўвялі-
чвалі ролю Алаізы Пашкевіч — сялянскай дачкі, сапраўднай рэвалюцыянеркі,  
у справе арганізацыі БСГ” [2, с. 16].

Л. Бэндэ здзяйсняе тым самым спробу выратавання постаці Алаізы 
Пашкевіч пры дапамозе клішэ “бальшавічкі” і падагульняе сваё мерка-
ванне словамі: “Алаіза Пашкевіч была чужародным целам у арганізме БСГ” 
[2, с. 16]. Пры гэтым аўтар упершыню выказвае меркаванне аб тым, што 
верагодным аўтарам улётак БСГ была менавіта Алаіза Пашкевіч.

Магчыма, мацуючыся на падобных псеўдааргументах, крытык спа-
дзяваўся на колішнюю “аўтарытэтнасць”. Якая, як бачна, была, бо нарыс 
патрэбным чынам паўплываў на яго паслядоўнікаў у “цётказнаўстве”,  
а штамп “прыхільніцы бальшавізму” сустракаецца да гэтага часу ў літара-
туразнаўчых працах.

Адна з сур’ёзных памылак манаграфіі — уключэнне верша “Мужыц-
кая доля” ў спадчыну пісьменніцы, што яшчэ ў 1935 годзе было аспрэчана 
ў кнізе “Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення” А. Станкевіча. 
Спасылаючыся на пісьмо В. Іваноўскага, аднаго з ініцыятараў і ўдзельнікаў 
выдання, А. Станкевіч указваў, што аўтарам верша “Мужыцкая доля” “быў 
хлапец з Радашковіч, тады фельчар у Калінкінскай бальніцы ў Пецярбур-
гу”. Прозвішча гэтага хлапца праф. В. Іваноўскі ўжо не памятаў. Гэта ад-
значалася ў працах Р. Семашкевіча, І. Багдановіч, але на памылку да наша-
га часу не звяртаюць увагі і нават сучасныя выданні твораў пісьменніцы 
часцей за ўсё змяшчаюць гэты верш. Не атрымалася дакладна вызначыць, 
на чым менавіта грунтаваўся Бэндэ, далучаючы верш да спадчыны Цёткі, 
але менавіта ён першы ўключыў яго ў збор твораў пісьменніцы, які пры-
клаў да свайго нарыса. (Збор не захаваўся, але інфармацыя пра яго ёсць у 
лісце М. Клімковічу, прыведзеным у пачатку архіўнага дакумента.) Трэба 
таксама сказаць, што верш “Мужыцкая доля” сваімі жанрава-кампазіцый-
нымі асаблівасцямі стылю пісьменніцы не адпавядае.

Таксама менавіта з рукі Л. Бэндэ да гэтага часу некаторыя творы пісь-
менніцы падаюцца з памылкамі, якія выразна ўплываюць на змест твораў 
і на ўспрыманне іх чытачом. У дадзеным выпадку размова не столькі пра 
манаграфію ды прыкладзены да яе збор твораў, які не захаваўся, колькі 
пра ранейшыя працы даследчыка, прысвечаныя пісьменніцы. Напрыклад, 
у выданні “Літаратура: хрэстаматыя для сярэдніх школ” для 6-га класа 
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многія творы падаюцца ў зручным для тагачаснай цэнзуры скарочаным ці 
змененым варыянце. Падобныя памылкі да гэтага часу можна сустрэць у 
перадруках твораў “Хрэст на свабоду”, “Зялёнка”.

Манаграфію Л. Бэндэ напаткаў вядомы лёс: патрапіўшы ў Мінск, яна не 
была апублікавана. У 1949 г. у выданні “Весці Акадэміі навук БССР” выйшаў 
артыкул “Супраць космапалітызма ў літаратурнай крытыцы, літаратуразнаў-
стве і фалькларыстыцы БССР” І. Гутарава. У ім да ліку касмапалітаў быў залі-
чаны і Л. Бэндэ. Аўтар артыкула адзначаў, што “у літаратурнай крытыцы і 
літаратуразнаўстве былі выкрыты антыпатрыёты-космапаліты Л. Бэндэ, 
Мееровіч, Гальперын, Смолкін, Кучар, якія ўсяляк прыніжалі нацыянальныя вар-
тасці і творчую здольнасць беларускага народа, дасягненні беларускай совецкай 
культуры, адмаўлялі яе кроўную сувязь з вялікай рускай культурай, зацямнялі 
ўплыў на беларускую літаратуру асновапаложніка соцыялістычнай літара-
туры М. Горкага” [3, с. 32]. Канкрэтна Л. Бэндэ аўтар ставіў у віну крытыку 
ў адрас народных паэтаў Янкі Купалы і Якуба Коласа, а таксама стварэнне з 
Ф. Багушэвіча ваяўнічага шавініста і прыхільніка рэлігіі. Пасля такіх катэга-
рычных сцвярджэнняў працы Л. Бэндэ перасталі друкаваць і нават яго про-
звішча ў рэспубліканскай прэсе стала, можна сказаць, забаронена. Ён патра-
піў у катэгорыю персон без шанцаў на будучыню. Зразумела, што пры такіх 
акалічнасцях яго манаграфія, прысвечаная Цётцы, не магла быць надрука-
ванай. Аднак у Дзяржаўным выдавецтве БССР у 1949 г. былі выдадзены “Вы-
браныя творы” Цёткі, сабраныя даследчыкам, і хутка перавыдадзены там 
жа ў 1952 г. Рэдактарам першага выдання, а таксама аўтарам прадмовы да 
абодвух стаў М. Клімковіч. Ён скарыстаўся большасцю знаходак Л. Бэндэ, па-
дадзеных у тым самым нарысе, але, вядома, без пазначэння іх аўтара. Напры-
клад, у дачыненні да верша “Мужыцкая доля” М. Клімковіч, даверыўшыся 
інтуіцыі Л. Бэндэ, адзначыў наступнае: “Чым бліжэй надыходзіла рэволюцыя, 
тым вастрэй усведамляла Цётка соцыяльную няроўнасць людзей, соцыяльную 
несправядлівасць ладу. У вершы “Мужыцкая доля” (1904 год) Цётка ўжо яскра-
ва супроцьстаўляе долю малазямельнага селяніна, на полі якога не родзіць хлеб, 
і долю багача — памешчыка” [4, с. 25–26]. Верш, канечне, не зусім адпавядаў 
бальшавіцкім рэвалюцыйным ухілам, але, як бачна, таксама быў пададзены  
з “правільным” каментаром і таму залічаны да твораў паэткі.

Вядомы факт, што наступную манаграфію па творчасці пісьменніцы —  
пад назвай “Цётка (Алаіза Пашкеіч)” — выдала ў 1956 годзе Л. Арабей. Гэта 
манаграфія, пазней шматразова перавыдадзеная, адыграла значную ролю 
не толькі ў вывучэнні творчасці Алаізы Пашкевіч, але і ўвогуле ў бела-
рускім літаратуразнаўстве.

Набор архіўных дакументаў і высноў даследчыцы дзіўным чынам су-
падае з тым, што было знойдзена і адзначана Л. Бэндэ ў яго нявыдадзеным 
нарысе. Гэта і храналогія ў залежнасці ад дат напісання вершаў, вынай-
дзеная крытыкам, беспадстаўна ўключаны ў спадчыну пісьменніцы верш 
“Мужыцкая доля”, і ўпэўненае залічэнне пісьменніцы ў бальшавіцкае кола, 
а таксама ў кола пісьменнікаў-сацрэалістаў. Пры гэтым першапачатковая 
версія працы даследчыцы мела найбольш відавочныя супадзенні з тэкс-
там крытыка. У машынапісе выдання Л. Арабей “Цётка (Алаіза Пашкевіч)” 
[1], які захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры  
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і мастацтва, сустракаюцца значныя адрозненні ад таго, што было ў выніку 
выдадзена ў 1956 г. Заўважаецца, што некаторыя меркаванні даслоўна 
скапіяваны з працы Л. Бэндэ. Гэта і кампаратыўны аналіз творчасці Цёткі 
і Францішка Багушэвіча, і аналіз пэўных вершаў (“Лета”, “Восень”). Шкада, 
што не аналіз празаічнай творчасці, бо Лукаш Бэндэ таксама быў адным  
з тых, хто са станоўчай мадальнасцю адзначаў імпрэсіянізм у яе прозе. 

Нягледзячы на тое, што большасць з прыведзеных даследчыцай даку-
ментаў ужо былі прыгаданы Л. Бэндэ, атрымліваецца, што ўпершыню іх апу-
блікавала менавіта Л. Арабей. Яе выданне змясціла найбольш падрабязны 
аналіз біяграфіі і творчасці Цёткі з усіх, што дагэтуль з’яўляліся ў друку.

Можна выказаць некалькі меркаванняў аб тым, як крытыка-біяграфіч-
ны нарыс Л. Бэндэ мог патрапіць да Л. Арабей. Яе навуковым кіраўніком 
быў В. Барысенка, які на той момант быў дырэктарам Інстытута літарату-
ры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР, пад кіраўніцтвам якога выйшлі  
і зборы твораў з прадмовамі М. Клімковіча. А Бэндэ дасылаў сваю працу  
па Цётцы менавіта Міхасю Клімковічу, што можна адразу не зразумець 
праз памылку друку на пачатку ліста, які адкрывае дадзены архіўны даку-
мент (Міхась Мікалаевіч падаецца як Міхась Мікаевіч). Можна меркаваць, 
што ва ўсіх гэтых людзей быў доступ да машынапісу Бэндэ.

Хоць часам і апасродкаваным чынам, але меркаванні крытыка адлю-
страваліся ў працах шматлікіх далейшых даследчыкаў. Зразумела, што кнігі 
Л. Арабей доўгі час былі найбольш аўтарытэтнымі выданнямі па дадзенай 
тэме, таму ў юбілейных публікацыях, у нарысах шырокай тэматыкі даслед-
чыкі абапіраліся менавіта на яе ўзор, тым самым натхняючыся канцэпцыямі 
Л. Бэндэ. Цікава таксама тое, што Л. Арабей прыводзіць тыя самыя архіўныя 
звесткі, што ёсць у нарысе Бэндэ, але не выкарыстоўвае тыя, што ён толькі  
ўзгадаў, але не цытаваў. Напрыклад, успаміны пра Цётку, напісаныя І. Свян-
ціцкім у адказ на ліст М. Клімковіча, якія былі непасрэдна апублікаваныя 
толькі ў 1970 г. В. Рагойшам і Т. Кабржыцкай у артыкуле “Цётка і Свянціцкі”.

Калі прааналізаваць літаратуразнаўчыя працы па творчасці пісьмен-
ніцы за ХХІ ст., то некаторыя літаратуразнаўцы, якія спрабуюць паказаць 
яе творчасць не з пункту гледжання сацыялагічных адзнак мінуўшчыны, 
а як адной з пачынальніц традыцый мадэрнізму ў беларускай літарату-
ры, то памылкі мінулага ўсё роўна маюць месца. Уключаецца ў яе твор-
часць верш “Мужыцкая доля”, прыводзяцца творы з памылкамі, таксама 
прысутнічаюць грубыя недакладнасці і ў біяграфіі пісьменніцы, якія былі 
абвергнуты як у нарысе Бэндэ, так і ў дакументальнай аповесці Арабей. 
Толькі асобныя даследчыкі за другую палову ХХ ст. і пачатак ХХІ ст. выка-
звалі сумненні наконт аўтарства верша “Мужыцкая доля”. 

Такім чынам, манаграфія Л. Бэндэ “Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч 
(Цётка). Крытыка-біяграфічны нарыс” мела значны ўплыў на “цётказнаў-
ства” другой паловы ХХ ст., а ўскосна — і на працы ХХІ ст. Па невядомых 
прычынах шматлікія ўдакладненні, унесеныя крытыкам у біяграфію пісь-
менніцы, да гэтага часу застаюцца незаўважанымі, пры тым, што нека-
торыя яго памылкі замацаваліся ў сучасны выданнях. У сувязі з гэтым 
варта задумацца пра перавыданне твораў Алаізы Пашкевіч з улікам усіх 
удакладненняў.
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Дзярж. выд-ва БССР, 1949. — С. 5–49.

5. Цётка. Выбраныя творы / Цётка; уклад. і прадм. В. Коўтун; камент. С. Алек-
сандровіча і В. Коўтун. — Мінск: Бел. кнігазбор, 2001. — 333 с.

Таццяна Герновіч 

ДОКУМЕНТЫ А. С. ПАШКЕВИЧ (ТЁТКИ)  
В АРХИВЕ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (КРАКОВ, ПОЛЬША)

Ягеллонский Университет — одно из старейших высших учебных заве-
дений в Европе. В течение более чем 650-летней истории его существования 
университет стал Alma Mater для студентов из различных стран. В числе сту-
дентов-белорусов, чья судьба стала частью университетской истории, была 
белорусская поэтесса Алоиза Степановна Пашкевич (Тётка). В различных 
биографических описаниях отмечается, что А. С. Пашкевич в 1908–1909 гг. 
жила в Кракове и училась на гуманитарном142 отделении либо философском 
факультете143. В связи с празднованием 145-летнего юбилея поэтессы для 
уточнения информации мы обратились к документам архива университета. 

Архив Ягеллонского университета, подобно другим университетским 
архивам, является не только хранилищем по истории учреждения. Его до-
кументы представляют огромный интерес для исследования истории об-
разования, науки, социальных процессов и т. д. 

Начало Архиву Ягеллонского университета было положено в XIV веке, 
когда был основан Studium Generale в Кракове. В ректорате в сокровищни-
це Kolegium Większego вместе с университетскими ценностями хранились 
пергаментные и бумажные документы о пожертвованиях вузу. Первоначаль-
но они хранились в дубовом сундуке, а затем для их хранения был опреде-
лен специальный шкаф с ящиками. В конце XV в. этот архивный фонд уже 
насчитывал более 250 пергаментов. В актовые книги центральных органов 
управления университетом кроме дипломов вписывались университетские 
статуты, решения профессоров и коллегий (conclusiones), читавшиеся курсы 
фиксировались в книгах прилежания (libri diligentiarum), создавались уни-

142 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Мінск: БелЭн, 2003. Т. 6, кн. 2. С. 101–102.
143 Багдановіч І. Э. Цётка, 1876–1916 / Багдановіч І. Э. // Гісторыя беларускай літарату-

ры XX стагоддзя: у 4 т. / навук. рэд.: І. Я. Навуменка, В. А. Каваленка. — Мінск: Бeлapycкaя 
нaвyкa, 1999. — Т. 1. 1901–1920 / Нaц. aкaд. нaвyк Бeлapyci. Ін-т лiт. iмя Я. Кyпaлы. С. 103–120. 
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верситетские метрики (книги студентов), собиралась переписка и решения 
ректорского суда (acta rectoralia), завещания профессоров. Также стала сохра-
няться методическая документация университета, которая создавалась на 
четырех факультетах, каждый из которых имел собственную канцелярию144. 

Первая опись документов архива была составлена в 1530 г. Анджеем 
Глабером из Кобылина и сохранилась в копии 1653 г. Марцина Радымин-
ского (Архив Ягеллонского университета, рукопись 69).

Архив находился в ведении ректората и долгие десятилетия оставался 
несистематизированным. Первые попытки по приведению архива в по-
рядок были предприняты во второй четверти XVIII в. Наиболее активно 
работа по упорядочению и систематизации архива была начата в 1770-х 
гг. в связи с проведением ревизии и назначением на должность ректора 
Гуго Коллонтая145.

В 1796 г. при Налоговом управлении (Urzędzie Fiskalnym) в Кракове 
был основан Архив Эдукационного фундуша (Funduszu Edukacyjnego), 
которым руководил Францишек Цернер. Австрийские власти вынудили 
Краковский университет передать университетский архив в Архив Эдука-
ционного фундуша. Для передачи были подготовлены 8 томов сумариу-
шей и 8 томов реперториев, их объем составил около 25 000 бумажных 
и пергаментных документов. Кроме того, были разработаны алфавитные 
указатели для 267 рукописных книг146.

В июле 1810 г. Архив Эдукационного фундуша был перевезен в Варша-
ву и передан на хранение в Варшавский краевой архив (Archiwum Krajowy 
Warszawy). Только после Венского мирного договора, в начале 1817 г., до-
кументы Ягеллонского университета вернулись в Краков и были возвра-
щены университету147.

Благодаря повышенному интересу историков к документации ста-
рейшего польского университета в конце XIX в. появляется ряд исследова-
ний: Codex diplomaticus148, Album studiosorum149, Liber diligentiarum150, Acta 
rectoralia151 которые до сих пор составляют основу историографии Ягел-
лонского университета. 

144 Historia archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Henryk Barycz (red.). Kraków, 1965. 
S. 7–8.

145  Chamcówna, M. Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej, Szkoła 
głȯwna koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kolla̦taja 1777–1786. Wrocław–Warszawa : 
Zaklad narodowy im. Ossolińskich, wyd. Polskiej Akademii nauk, 1957.

146  Historia archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Henryk Barycz (red.). Kraków, 1965. 
S. 50–52.

147 Manteuffel, T. Regestratura Okręgu Naukowego Warszawskiego: powstanie i organizacja //  
Archeion. T. XIII. 1935. S. 20.

148 Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis: Continet Privilegia Et 
Documenta Quae Res Gestas Academiae Eiusque Beneficia Illustrant. Cracoviae: Sumptibus et 
typis Universitatis, 1870.

149 Chmiel, A. Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis: T. 1. Cracoviae, 1887. T. 2. 
Cracoviae, 1892. T. 3. Cracoviae, 1896.

150 Wisłocki, W. Liber Diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis. Pars I, 
1487–1563. Ex Codice Manuscripto, in Bibliotheca Jagellonica Asservato. Editionem Curavit ... 
Wladislaus Wisłocki. Cracoviae, 1886. Print.

151 Acta Rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis. Cracoviae, 1893–1909.
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В 1891 г. Владислав Вислоцкий опубликовал Каталог рукописей,  
в котором были представлены университетские рукописи, хранящиеся  
в Ягеллонской библиотеке и архиве152. Помимо археографических публи-
каций, документы архива являлись источником исследовательских работ 
по истории университета. 

В 1908 г. Адам Хмель, известный краковский историк, был назначен 
архивариусом и университетским историографом. Он произвел обработку 
собрания и организовал читальный зал для исследователей. В 1920 г. по 
инициативе Станислава Эстрейхера была проведена реорганизация ар-
хива. В это время в архив была передана университетская документация 
времен вхождения в состав Австрийской империи153.

В годы Второй мировой войны архив понес тяжелые потери. Два учре-
дительных документа 1364 и 1400 гг., хранившиеся в хранилище Collegium 
Novum, были уничтожены, а многие материалы 1930-х гг. были утеряны. 
Во время войны коллекции частично хранились в Краковском государ-
ственном архиве на улице Гродской и частично в Бенедиктинском аб-
батстве в районе Тынец. После освобождения Кракова для Архива Ягел-
лонского университета было выделено помещение в здании Collegium  
Novum. 

В 1953 г. был опубликован перечень пергаментных дипломов, состав-
ленный К. Качмарчиком в годы войны154. А. Желенская-Хелковская подго-
товила опись дел сената и департаментов за 1796–1849 гг.155, Ю. Зелинь-
ский подготовил публикацию документов сената за 1849–1939 гг.156. 

В послевоенные годы в результате реорганизации Ягеллонского 
университета несколько отделений университета стали независимыми: 
Медицинская академия (1950 г.), Высшая школа физического воспита-
ния (1950 г.), Высшая школа сельского хозяйства (1953 г.), богословский 
факультет (1954 г.). После возвращения в университет медицинско-
го факультета в 1993 г. его документы вернулись в состав коллекции  
Архива157.

В настоящее время в архиве хранится около 6 тысяч погонных метров 
актов. Структура архива Ягеллонского университета состоит из: отдела 
древних актов, отдела новых актов, отдела актов Collegium Medicum, от-
дела исследований истории университета, отдела аудиовизуальной доку-
ментации, отдела позаактовой документации, отдела консервации бумаги 
и кожи, читального зала, библиотеки и секретариата.

152 Wisłocki, W. Rękopisy Archiwum Senatu Uniwersyteckiego w Krakowie. Kraków, 1891.
153  Perkowska, U. Komisja Archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego. // Archiwista Polski. 

N. p., 2002.
154 Kaczmarczyk, K. Catalogus diplomatum pergameneorum Universitatis Jagellonicae 

Cracoviensis / Casimirus Kaczmarczyk. Cracovia: sumpt. Universitatis Jagellonicae Crac., 1953.
155  Żeleńska-Chełkowska, A. Inwentarze akt senatu i władz nadrzędnych oraz wydziałów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796–1849. Kraków, 1962.
156 Zieliński, J. Inwentarz akt Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849–

1939, Kraków, 1963.
157  Janosz-Biskupowa, I. Archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej w latach 1945–1966 // 

Archeion. 1968. Т. XLVIII. S. 102.
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Самая обширная коллекция архива, состоящая из общеуниверситет-
ских (сенатских) документов и документов факультетов и кафедр с 1795 
по 1945 гг., хранится в отделе новых актов158. 

Большую часть коллекции составляют личные дела сотрудников уни-
верситета, которые со 2-й половины XIX в. хранятся в упорядоченном ал-
фавитном порядке. Для личных дел составлена картотека научных сотруд-
ников, докторов, докторов хабилитированных и профессоров. На основе 
документов преподавателей сформирован проект “Corpus academicum 
Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu 
Krakowskiego w okresie staropolskim 1364–1780”159.

Наибольший массив документов отдела новых актов принадлежит 
студенческим делам: регистры студентов, родоводы и каталоги студен-
тов, личные дела. На основе документов студентов было подготовлено из-
дание “Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae” в восьми томах: A —  
D (1999 г.)160, E — J (2006 г.)161, K — Ł (2009 г.)162, M — N (2011 г.)163, O —  
Q (2011 г.))164, R (2013 г.)165, S — Ś (2014 г.)166, T — Ż (2015 г.)167. Оно включает 
биографии студентов за период 1850/1851–1917/1918 гг. Также в архиве 

158  Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850–1939 (1954), 
pod red. J. Michalewicza, Kraków 1997 (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
seria A, t. 7).

159  Corpus academicum Cracoviense URL: https://cac.historia.uj.edu.pl
160 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850–1918. A–D / pod red. Jerzego 

Michalewicza ; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula 
Perkowska. Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

161 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. E–J / pod red. 
Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula 
Perkowska. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2006.

162 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. K–Ł / pod red. 
Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska–Kulińska, Urszula 
Perkowska. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2009.

163 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. M–N / pod red. 
Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik,  Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–
Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze 
“Historia Iagellonica”, 2011.

164 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. O–Q / pod red. 
Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik,  Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–
Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze 
“Historia Iagellonica”, 2011.

165 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. R / pod red. 
Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–
Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. 
431 s., 1 nlb.; 25 cm.

166 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. S–Ś / pod red. 
Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–
Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. 
970 s., 1 nlb.; 25 cm.

167 Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. T–Ż / pod red. 
Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Paweł Gaszyński, Danuta Grodowska–
Kulińska, Urszula Perkowska, Przemysław M. Żukowski. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. 
980 s.; 25 cm.
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создана база данных студентов Ягеллонского университета, которая ак-
тивно используется исследователями168. 

Основным источником информации для Corpus studiosorum и базы дан-
ных являлись родоводы и каталоги (так называемые сенатский и факуль-
тетский), которые создавались отдельно для каждого семестра. Согласно де-
крету министра по делам конфессий и образования Австрийской империи  
от 1 октября 1850 г., лицо, желающее стать студентом университета, должно 
было быть внесено в “метрику факультета”. Для этого студент заполнял кар-
точки, которые формировались в книги родоводов и каталогов. 

Родоводы заполнялись рукой студента, а каталоги — должностным 
лицом канцелярии университета. Это изменилось с 1905/1906 учебного 
года, когда формируется традиция записи информации в каталогах непо-
средственно самим заинтересованным лицом. 

168 Tytko, M. M. Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego — stan obecny, perspektywy, koncepcje // Krakowski Rocznik Archiwalny. N. p., 1997.
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В информационные поля карточек, из которых формировались 
родоводы и каталоги, студент вносил: свои основные биографические 
данные, имена и фамилии родителей или опекунов, а также отвечал на 
вопросы, на каком основании он был зачислен для обучения, где про-
вел последние шесть месяцев, каково его отношение к военной службе, 
получает ли они стипендию и какие лекции он собирается посещать. 
Эти данные могли дополняться информацией от декана или админи-
страции университета об оплате за обучение, результатах прохождении 
семестра, а также в них делалась запись в случаях возбуждения дис-
циплинарного расследования и деятельности студентов за предела-
ми университета (например, об участии в январском восстании 1863/ 
1864 гг.)169.

169 Cieślak, Adam. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego na tle innych archiwów 
uniwersytetów europejskich / Adam Cieślak. // Archiwista Polski. N.p., 2000.
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Предпринятая попытка поиска информации об учебе А. С. Пашкевич 
в Ягелонском университете в родоводах и каталогах позволила выявить 
ряд документов.

В карточках, которые А. С. Пашкевич заполняла в 1907 и 1908 гг., явля-
ясь студенткой “надзвычайной” (вольной слушательницей) философского 
факультета можно выявить следующую информацию. 

Во 2 семестре 1907/1908 гг.: место рождения — Литва; год рождения —  
1876; вероисповедание — католическое; национальность — белоруска; 
гражданство — российская подданная; профессия и место проживания 
отца либо опекуна — занимается земледелием в Беларуси в Виленской 
губернии; предыдущее образование — Львовский университет. Предме-
ты, на которые студент записался: “Эстетика драмы”, “Двадцать пять ве-
ков европейской философии”, “Второе поколение романтизма”, “Псевдо-
классическая лирика”, “История русской литературы с конца 18 в. в связи  
с польской и российской литературой”.
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В 1 семестре 1908/1909 — “История современной мысли от Леонар-
до да Винчи и Коперника до Канта”, “Проблема причинности”, “История 
польской литературы”, “Псевдоклассическая лирика”, “Молодые романти-
ки (неоромантизм)”, “Русская народная поэзия”, “Польская мифология”.

Впервые информацию документов о “краковском периоде” опубли-
ковала белорусская писательница и литературовед Лидия Арабей. В своей 
статье “У Кракаве. Новае пра Цётку” (1981) она привела названия пред-
метов и фамилии преподавателей, найденные в документах Краковского 
университета. Однако в названиях предметов Л. Арабей перевела “Historia 
literatury ruskiej…” и “Ludowa poesya ruska” как “История украинской лите-
ратуры…” и “Украинская народная поэзия”170. 

В связи с тем, что такой перевод не отражает реальное содержание 
предметов, надеемся, что изображения документов из архива Ягеллон-
ского университета позволят уточнить приведенную ранее информацию 
об учебе А. С. Пашкевич в Кракове.

170 Арабей, Л. У Кракаве. Новае пра Цётку // Лiтаратура i мастацтва. — 1981, 30 студзе- 
ня. — С. 14.
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Аксана Данільчык

ЛІСТЫ ЗІНАІДЫ БАНДАРЫНАЙ ДА ВЕРЫ НІЖАНКОЎСКАЙ 
(УДАВЫ БРАНІСЛАВА ТАРАШКЕВІЧА)

 

У ФОНДЗЕ СТАНІСЛАВА ШУШКЕВІЧА (Ф. 71)

Былы “маладняковец” Станіслаў Пятровіч Шушкевіч (1908–1991) пра-
водзіў вялікую працу па захаванні памяці сваіх сяброў і паплечнікаў, збіраў 
матэрыялы пра іх жыццё і творчасць, публікаваў пра іх артыкулы. Дума-
ецца, яго дзейнасць у гэтым кірунку можа стаць тэмай асобнага даследа-
вання, а пакуль хацелася б засяродзіць увагу на некаторых матэрыялах, 
прысвечаных жыццю Зінаіды Бандарынай (1909–1959), якія захоўваюц-
ца ў фондзе С. П. Шушкевіча ў БДАМЛМ, у прыватнасці, на лістах паэткі 
да ўдавы Браніслава Тарашкевіча Веры Андрэеўны Ніжанкоўскай (1901–
1998), з якой З. Бандарына пазнаёмілася ў Радашковічах. Лісты Станіславу 
Шушкевічу былі перададзены непасрэдна адрасаткай і пранумараваныя. 
Усяго ў фондзе Шушкевіча захоўваюцца дзевяць лістоў і адна паштоўка, 
дасланых Зінаідай Бандарынай, а таксама два лісты самой Веры Ніжан-
коўскай да Станіслава Шушкевіча. На жаль, лісты Веры Ніжанкоўскай да 
Зінаіды Бандарынай пакуль адшукаць не ўдалося, гэтаксама як і ліст да яе 
С. Шушкевіча, у якім ён распавядаў пра Б. Тарашкевіча: у 1938 годзе яны 
апынуліся ў суседніх турэмных камерах171.  

Думаецца, Зінаіда Бандарына яшчэ ў 1920-я гады ведала калі не кан-
крэтна пра Браніслава Тарашкевіча, дык пра Беларускую грамаду даклад-
на, пра гэта сведчыць яе верш “Да прысуду грамады”, напісаны ў 1928 
годзе і апублікаваны ў газеце “Заря Запада” 8 чэрвеня 1928 года, а пасля —  
у яе кнізе “Веснацвет” (1931). 

У лістах Веры Ніжанкоўскай да Станіслава Шушкевіча распавяда-
ецца пра гісторыю знаёмства дзвюх жанчын, а таксама пра выдатны 
літаратурны і культурны асяродак, які склаўся ў другой палове 50-х гг. 
ХХ ст. вакол раённай радашковіцкай газеты “Сцяг Ільіча”, дзе працаваў 
cакратаром (1956–1959) Адам Мальдзіс172. Акрамя напісання ўласных 
артыкулаў, ён час ад часу аналізаваў і літаратурныя творы пачаткоў-
цаў, сярод якіх быў і вядомы літаратуразнаўца Вячаслаў Рагойша. Паз-
ней А. Мальдзіс згадваў: “Нішто ў жыцці не адбываецца дарэмна. Ме-
навіта тут, у Радашкавічах, я вырашыў неадкладна заняцца гісторыяй. 
Пазнаёміўшыся з удавой Браніслава Тарашкевіча, я тады ж зразумеў, 
што няма ў Беларусі мясцін нецікавых і бедных на гісторыю. Проста 
мы часам не ведаем яе, гэтай гісторыі”173. У іншым інтэрв’ю А. Мальдзіс  

171 Белы, С. Хацелі людзьмі звацца… // “Маладосць”, 1989, № 7. — С. 138–144;  
а таксама: Падаляк Т. Сямейная сага Браніслава Тарашкевіча // “Беларуская думка”, 2016, 
№ 5. — С. 98–103. 

172 Адам Восіпавіч Мальдзіс (1932–2022) — беларускі літаратуразнавец, гісторык, пісь-
меннік, журналіст.

173 Мальдзіс, А. Згадкі пра будучыню // Сквозь “Маладосць”. Не самая сумная 
кніжка пра грошы, чорны шакалад, пісьменнікаў і літаратуру [рэсурсы інтэрнэту:  
https://lit.wikireading.ru/63012. — Дата доступу: 15.12.2021].  

https://lit.wikireading.ru/63012
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пісаў, што нават ездзіў у Вільню, каб вывучаць матэрыялы суда над 
“Грамадой” 174. 

У гэты ж час у Радашковічах жылі пісьменнікі Мікола Гроднеў (1929–
2011), які таксама працаваў у газеце “Сцяг Ільіча”, і Аркадзь Чарнышэвіч 
(1912–1967), які там друкаваўся. Напрыклад, у нумары ад 29 верасня 1957 г.  
было надрукавана апавяданне А. Чарнышэвіча, якое суправаджалася на-
ступнай нататкай (магчыма, аўтарства таго ж А. Мальдзіса): “У Радаш-
ковічы пераехаў на пастаяннае месца жыхарства вядомы беларускі пісь-
меннік Аркадзь Чарнышэвіч. Ён з’яўляецца аўтарам рамана “Світанне”, 
аповесці для дзяцей “На сажалках” і многіх іншых твораў, якія выходзілі 
асобнымі выданнямі і друкаваліся ў перыядычных выданнях. Сягон-
ня мы пачынаем друкаваць апавяданне “Злачынец”. Рэдакцыя спадзя-
ецца, што нашы чытачы прышлюць свае меркаванні і заўвагі па гэтаму 
твору”175. Згодна з усталяванай на доме памятнай дошкай, Аркадзь Чар-
нышэвіч жыў у Радашковічах да 1962 г. 

Акрамя таго, у лістах згадваюцца дзве настаўніцы музыкі з Радаш-
ковіцкай музычнай школы, таксама неардынарныя асобы, Кацярына 
Канстанцінаўна Жалязоўская (1894–1978), якая паходзіла з сям’і свята-
роў і была сяброўкай дзяцінства Веры Ніжанкоўскай, і Тамара Аляксан-
драўна Сакалова (1892–1973), паэтка з незвычайным лёсам, якая пісала 
на рускай мове. Думаецца, іх жыццё заслугоўвае асобнага артыкула, але 
дадамо, што абедзьве яны да вайны жылі і працавалі ў Вільні, а Тамара 
Сакалова была жонкай афіцэра царскай арміі, і гэта, безумоўна, таксама 
спраыяла яе сяброўству з Зінаідай Бандарынай — у сваю чаргу дачкой 
афіцэра царскай арміі.   

У працэсе падрыхтоўкі лістоў да друку былі выяўлены даты публікацый 
у газеце “Сцяг Ільіча” верша З. Бандарынай “Па купалаўскіх сцежках” —  
17 лістапада 1957 г., а таксама верша Т. Сакаловай, прысвечанага памяці  
З. Бандарынай — 23 красавіка 1959 г., якія В. Ніжанкоўская таксама дасы-
лала С. Шушкевічу. У публікацыі пад вершам “Па купалаўскіх сцежках” 
пазначана: Акопы — Радашковічы.

Перапіска Зінаіды Бандарынай і Веры Ніжанкоўскай самым 
найлепшым чынам характарызуе гэтых дзвюх выдатных жанчын, 
іх імкненне падтрымаць адна адну, а таксама вярнуць добрае імя 
Браніслава Тарашкевіча (1892–1938), якога В. Ніжанкоўская называе  
Тарасам. 

Звернем таксама ўвагу на публікацыю Адамам Мальдзісам вялікага 
артыкула пра Беларускую грамаду і Браніслава Тарашкевіча “Беларуская 
Грамада і яе рэвалюцыйная дзейнасць на тэрыторыі раёна”, надрука-
ванага пад рубрыкай “Да слаўнага юбілею 40 год БССР” у чатырох ну-
марах газеты: ад 23, 25, 27 і 30 снежня 1958 г. (адпаведна № 150, 151, 
152, 153). Аўтар адзначае, што паколькі пра заснавальнікаў Грамады  

174 Мальдис, А. Мыслитель и патриот: Из воспоминаний об Алесе Адамовиче.  
И не только о нем // “Беларусь сегодня”, 18 лютага 2014.  

175 Чарнышэвіч, А. Злачынец . — “Сцяг Ільіча”. — 1957, 29 верасня (№ 116).
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Б. Тарашкевіча і С. Рак-Міхайлоўскага (1885–1938) вядома няшмат, то 
варта распавесці пра іх падрабязна, цытуе ўспаміны Веры Ніжанкоўскай.  
У гэтым жа нумары быў змешчаны і фотаздымак Б. Тарашкевіча. Зразу-
мела, што тады яшчэ не прыйшоў час распавесці ўсю праўду пра яго 
лёс, таму аб завяршэнні жыцця Б. Тарашкевіча было напісана сцісла: 
“У апошнія гады свайго жыцця ён пражываў у СССР”176. Тым не менш, 
артыкул завяршаўся наступнымі словамі: “Цяпер, калі напярэдадні 
40-годдзя Савецкай Беларусі мы з увагай узнаўляем у памяці старонкі 
барацьбы за светлы сённяшні дзень, з удзячнасцю называем імёны 
ўдзельнікаў і кіраўнікоў гэтай барацьбы. Зробленае для шчасця наро-
да ніколі не забудзецца ім”177. Несумненна, публікацыя артыкула мела 
вялікае значэнне для В. Ніжанкоўскай, пра яго таксама ідзе гаворка  
ў лістах.

Зінаіда Бандарына пісала лісты ў апошнія паўтара года свайго жыц- 
ця — першы з іх датаваны студзенем 1958 г., апошні — 21 лютага 1959 г.,  
калі паэтка была ўжо вельмі хворая, але, тым не менш, працягвала ці, 
прынамсі, імкнулася працягваць актыўную літаратурную працу. 25 са-
кавіка 1957 г. разам з яшчэ адной паэткай 1920-х — Ядвігай Бяганскай 
(1908–1992) — яна была прынятая ў Саюз пісьменнікаў БССР (Прата-
кол пасяджэння Прэзідыума Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР так-
сама захоўваецца ў БДАМЛМ), і гэта станоўча паўплывала на абставіны 
яе жыцця. З лістоў мы даведваемся і пра зборнік З. Бандарынай “Вы-
браныя вершы”178, машынапіс якога таксама захоўваецца ў БДАМЛМ 
у фондзе паэткі (ф. 75), у прыватнасці тое, што зборнік складаўся са-
мой Зінаідай Бандарынай ці, прынамсі, праца над ім пачалася пры яе  
жыцці.    

Дасылаючы лісты Станіславу Шушкевічу, Вера Ніжанкоўская прасіла 
іх вярнуць, аднак паколькі яны засталіся ў С. Шушкевіча, відавочна, гэтага 
не адбылося. Думаецца, іх публікацыя стане важным крокам для гісторыі 
беларускай літаратуры ХХ стагоддзя.

Лісты Веры Ніжанкоўскай да Станіслава Шушкевіча
1.

Паважаны Станіслаў Пятровіч.
Прачытаўшы Ваш артыкул “Лейтэнант Зіна”179, мне ўспомнілася гэтая 

цудоўная кабета. З лета 1957 г., калі яна жыла каля Вязынкі, пасля ў Радаш-
ковічах, мы з ёй сардэчна пасябравалі.

176 Мальдзіс, А. Беларуская Грамада і яе рэвалюцыйная дзейнасць на тэрыторыі раёна 
(працяг будзе). — “Сцяг Ільіча”. — 1958, 23 снежня (№ 150).

177  Мальдзіс, А. Беларуская Грамада і яе рэвалюцыйная дзейнасць на тэрыторыі раёна 
(Заканчэнне. Пач. гл. у № 150, 151 і 152). — “Сцяг Ільіча”. — 1958, № 153. 

178 Данільчык, А. “Аўтабіяграфічная аповесць” і машынапісны зборнік “Выбраныя 
вершы” Зінаіды Бандарынай у фондах БДАМЛМ // Аўтограф: альманах. Вып. 1 / Уклад.  
Г. В. Запартыка. — Мінск: Колорград, 2020. — С. 204 — 215.

179 Артыкул С. Шушкевіча “Лейтэнант Зіна” быў надрукаваны ў газеце “Літаратура  
і мастацтва”, 1972, 3 сакавіка.
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У мяне захаваліся 9 яе лістоў. Можа хто з вас збярэцца напісаць нешта 
большае аб яе жыцці і гэта дадало [б] яшчэ крыху матэрыялу аб ёй. 

Бедная Зіна, яна была і беларускім “Дон Кіхотам” і за пошук праўды, 
кажуць, за гэта пакутвала. Кажуць, што за нейкі ліст Хрушчову яе выгналі з 
Каралішчавіч і пазбавілі персанальнай пенсіі. Гэта, відаць паскорыла і так 
блізкую смерць.

Яшчэ раз дзякую Вам за Ваш ліст, гэтакі трагічны, які Вы мне прыслалі 
ў свой час аб лёсе Тараса180. 

Усяго Вам добрага.
З павагай
В. Ніжанкоўская.
9/ІІІ 1972 г. (БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 234, арк. 6 — 6 адв.). 

2.
Паважаны Станіслаў Пятровіч.
Пішу Вам сухія факты аб жыцці Зіны Бандарынай у перыяд ад лета 

1957 г. да лютага 1959. 
Летам 1957 г. да мяне, як да старажыла, прывялі невялічкую, ху-

дзенькую жанчыну, якая цікавілася жыццём Купалы ў Радашкавічах. 
Гэта была Зіна. Адразу яна мне здалася нейкай свойскай, блізкай. Хутка 
мы перайшлі на “ты”, хоць у мяне з другімі гэта рэдка атрымоўваецца. 
Нейкая яна была шчырая, добрая, сціплая. Жыла яна ў той час у вёсцы 
Сяледчыкі з сынам Косцікам. Гэта каля Вязынкі, дзе Зіна была пэўны 
час загадчыцай музея181. Відаць Косцю яна адаслала бацькам, а сама 
перабралася ў Радашкавічы. У той час у Радашкавічах жылі: Мальдзіс  
/у той час рэдактар раённай газэты/, Гроднеў182, Чарнышэвіч183. Апроч 
мяне Зіна спатыкалася з Екацяр[ынай] Канстанц[інаўнай] Жэлязоўскай 
і Тамарай Аляксандраўнай Сакаловай, абедзьве настаўніцы музыкі, 
апошняя і крыху паэт184. Я жыла з дачкой Ірай і старушкай “Санаўнай” —  
Софіей Александр[аўнай]185.

Вось аб гэтай кампаніі Зіна і піша ў сваіх пісьмах.
Зіна ў Радашкавічах наняла пакой. Яна збіралася выпаўніць прапано-

ву Масквы і напісаць перапрацаваную і пашыраную біяграфічную аповес-
ць аб Янку Купале.

Але сіл у яе было ўжо мала. Яе мучыла думка, што ў яе рак. Яна пыта-
лася ў нас, як адчувалі сябе нашы знаёмыя памершыя ад рака. Але ніколі 
яна не жалілася.

180 Тарас — Браніслаў Тарашкевіч (1892–1938), першы муж Веры Ніжанкоўскай. Ліст, 
пра які яна згадвае, пакуль адшукаць не ўдалося.

181 Зінаіда Бандарына працавала загадчыцай філіяла музея Янкі Купалы ў Вязынцы  
ў 1948–1950 гг.

182 Пісьменнік Мікола Гроднеў. 
183 Пісьменнік Аркадзь Чарнышэвіч. 
184 У канцы 1950-х гг. Тамара Аляксандраўна Сакалова друкавалася ў газеце “Сцяг Ільі-

ча”, пісала на рускай мове. 
185 Сафія Аляксандраўна Кубік — былая ахмістрыня маёнтка Калісберг, у канцы 1950-х 

пражывала разам з Верай Ніжанкоўскай.
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З Радашкавіч яна пайшла ў Акопы, дзе калісьці жыў Купала. Вярнулася 
яна адтуль чуць жывая, але поўная ўражанняў. Аб гэтым яна напісала верш 
“Па Купалаўскіх сцежках”186.

Мне яна прызналась, што, калі яна села там на нейкім камені, то зусім 
аслабела і ў яе была шчырая мара там жа ціха памерці.

Вярнуўшыся, яна гэтак аслабела, што на яе напала нешта накшталт 
летаргіі.

Аб гэтым нам паведаміў яе гаспадар, і я на “хуткай дапамозе” забрала 
яе ў Радашкаўскую бальніцу.

Там яе неяк падтрымалі, яна крыху акрэпла, але мела да мяне жаль, 
што я не дала ёй спакойна, без боляў памерці ў сне.

Яшчэ восенню мы хадзілі з ёй у лес па зялёнкі. Там нас якраз і сфата-
графавалі. Я ёй прапанавала пераехаць да сябе, але яна адмовілася, як я 
пасля даведалася з яе лістоў, не хочучы мне быць абузай.

У хуткім часе яна паехала у Каралішчавічы, а адтуль у 3-ю Мінскую 
клініку.

У клініцы яна праляжала 2 ½ месяца, але аперыраваць яе адмовіліся, 
гаворачы, што ўсё добра, што аперацыя не патрэбная. А гэта яшчэ больш 
яе пераканала ў сваім безнадзейным стане. 

І зноў яна ў Каралішчавічах. У той час у Мінск прыехаў Хрушчоў187 і 
яна, кажуць, пехатой пайшла ў Мінск, каб падаць яму ў тэатры нейкі ліст, 
дзе хацела высвятліць нейкую несправядлівасць.

За гэта ў Каралішчавічах ёй адмовілі ў пакоі і, нібы, адмянілі перса-
нальную пенсію. Тады яна ўжо зусім слабенькая пераехала ў Мінск па су-
седству з бацькамі, якія ёй апекаваліся. Там я яе апошні раз бачыла, а вяр-
нуўшыся з Прагі, куды я ездзіла да брата, Зіну ўжо не застала. 

186 Верш З. Бандарынай “Па Купалаўскіх сцежках” быў надрукаваны ў газеце “Сцяг 
Ільіча”, 1957, № 136 (17 лістапада). Пад вершам пазначана: “Акопы — Радашковічы”.

187 Сапраўды, у студзені 1958 года Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў (1894–1971), у той час 
Генеральны сакратар ЦК КПСС Савецкага Саюза, наведаў Беларусь [рэсурсы інтэрнэту, 
https://www.sb.by/articles/partiynyy-chelovek-s-ruzhem.html, дата доступу: 15.09.2021]. Ся-
род рукапісаў Зінаіды Бандарынай ёсць верш з прысвячэннем М. Хрушчову, а таксама верш 
“Пасля бою, без перамогі” (“З дзённіка франтавічкі”), дзе апісваецца паход у горад (з Ка-
ралішчавіч?) у пошуках праўды, які завяршыўся няўдала:

Людзі простыя, браты мае і сёстры!
З вамі крыўдай падзялюся гострай.
Не пусцілі к суддзям. Не схацелі
Знацца з праўдаю душы збалелай.

І здранцвела з болю маё цела
Я ж прасіла, слухала, маліла,
чаму жыць мне страшна і няміла.
Адвярнуліся чынушы спінай грузнай,
І без гэтага хапае з іх нагрузак,
чалавек, ці зерне, ці пылінка
розніцы няма для іх вялікай. 

Друкуецца паводле рукапісу, які захоўваецца ў БДАМЛМ, ф. 75, воп. 1, адз. зах. 103.
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Пасылаю Вам лісты Зіны, я адзначыла у іх, што датычыць яе. Я Вас 
папрашу іх мне вярнуць. Таксама і фатаграфіі188. Пасылаю і верш Зіны189 і 
верш Т. А. Сакаловай на смерць Зіны190. Адным словам усё, што ў мяне за-
сталося аб Зіне. Я маю і памяць ад яе — гэта яе кніжка “Ой рана на Івана” 
з яе подпісам.

У 1957 годзе на юбілеі Купалы ў Радашкавічах Зіна выступала ў клубе 
з вельмі цікавымі ўспамінамі аб Купале, у якога ў маладосці праводзіла 
шмат часу191.

Ну вось пасылаю Вам усё, што маю і ведаю. Калі гэта Вам нешта дасць 
буду вельмі рада.

Усяго добрага.
З павагай Ніжанкоўская Вера Андрэеўна   б/д (1972?)
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 234, арк. 2–4). 

Лісты Зінаіды Бандарынай да Веры Ніжанкоўскай
(студзень 1958 — люты 1959)

1.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: “студзень, 1958”]

Веранька, дружа мой! Бухнуцца б да цябе на грудзі і прасіць: даруй. 
Не пісала не таму, што не думала пра цябе. Думала часта і многа, гаварыла. 
Толькі ўсё ў мяне шыварат-навыварат. Дзень жыву, адпачываю, на другі 

188 У фондзе С. Шушкевіча захоўваюцца два фотаздымкі З. Бандарынай з В.Ніжан-
коўскай, дзе яны ў лесе збіраюць грыбы. 

189 Верш “Маім сябрам”, гл. спасылку 17.
190 Верш Т. Сакаловай  “Памяти З. А. Бондариной” быў надрукаваны ў газеце “Сцяг 

Ільіча” 23 красавіка 1959 г.
Памяти З. А. Бондариной
16 апреля скончалась белорусская писательница З. А. Бондарина, автор посвященной 

Янку Купале повести “Ой, рана на Ивана”. Некоторое время З. А. Бондарина проживала  
в Радошковичах.

Невозвратимая потеря… Все болела 
И гасла — телом, не душой. Терпеть 
Боль кроткая, но стойкая, умела.
Не прекращали тихо шелестеть

В слабеющих руках любимые страницы 
Писателей, с которыми она 
Умела подружиться и сродниться,
К искусству преданной любовию полна. 

Превозмогая боль, на лыжи становилась,
Брела в леса, приветствуя зиму.
А смерть давно уже насторожилась,
Но ведь поэт не верит в ночь и тьму, –

Живёт, творит и отдаёт все силы 
На благо Родины, пока смерть не придёт. 
Нить жизни прервана. Мы помним облик милый 
Ушедшей, что любила свой народ.
   
191 Бандарына, З. “У кожнага павінен быць свой голас…” // Янка Купала. Для тых, якіх 

люблю : успаміны, эсэ, вершы, паэмы, п’еса / уклад. В. Шніпа. — Мінск : Мастацкая літара-
тура, 2017. — С. 115–120.
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дзень бадай нерухомая, бяздумная і тупая галава упарта не адрываецца 
ад падушкі. Сягодня мне лепш, многа хадзіла па лесе, па сугробах. Право-
дзілі мяне вясёлай кавалькадай псы, аж чатыры. Калматы і круглы шчэн —  
Дунай, усё наравіўся сцягнуць з маёй лапы рукавіцу, збіваў са сцежкі з 
прабітымі слядамі ў снег. Вярнулася дадому. Мела намер працаваць над 
аповесцю. З гэтага бадай нічога не атрымалася. Пачала думаць пра цябе, 
Каро192, Тамару. Сам па сабе напісаўся верш. Яго і пашлю вам у гэтым пісь-
ме193. А мо і сама яшчэ прыеду. Бо на два дні 31 і 1-га дом творчасці закры-
ваюць. На студзень сюды пачнуць прыязджаць людзі 2-га ці 3-га. Сустра-
каць новы год дома мне чамусьці цяжка. Не хочацца ніякіх перастановак, 
клопатаў уносіць да іх. Там таксама нялёгка, бо і бацька хварэў, і ён яшчэ 
слабы. Прызнаюся, што і Косцю, і ўсіх сваіх на адлегласці люблю больш, 
чым у быту. Наогул жа ўсюды панічаскі баюся быта, асабліва цяпер, калі 
хварэю. Сорамна ж выглядам сваім і паводзінамі псаваць хвораму на-
строй. Між іншым, усю дарогу да Мінска, наш шафёр гаварыў пра цябе. 
Дзівіўся, як такая прыгожая, ветлая і разумная жанчына асталася жыць 
адна з дачкой. Проста абураўся гэтым. А ты пішаш, што здрадзіла. Толькі 
не ты ў гэтым вінаватая. Душою ты, як ніхто, была і засталася вернай Та-
расу. Гэтаму сведкай усё тваё светлае жыццё з непадробленай любасцю да 

192 Па словах Ірыны Уладзіславаўны Ніжанкоўскай (дачкі В. А. Ніжанкоўскай), магчы-
ма, маецца на ўвазе Кацярына Жалязоўская. 

193 Верш “Маім сябрам” таксама знаходзіцца ў фондзе С. Шушкевіча (фонд 71, воп. 3, 
адз. зах. 358, арк. 2). На адваротным баку надпіс: “Верш недапрацаваны, слабы, толькі пры-
майце нас такімі, як мы ёсць. Усё ад душы. ЗБ”.

Маім сябрам
Я вітаю вас з Новым Годам!
Дарагія мае сябры!
Чалавечую веліч вашу і годнасць,
Цеплыні незабыўнай дары.
І за песні, і музыку — дзякуй!
Як мне хораша, светла было
З вамі, другі, ў прысадзе бяроз, над Удранкай…   
Там, дзе свежыя ветры сустракалі нас у лоб.
І музыкаю бор той, і сіняе неба, і зоры
у бераг дальні прыбоем ірвуцца, бушуюць
праз лясы, акіяны і рыфы, і горы,
дзе арліныя крылы паводкаю гордай
пранясуць праз вякі вашы сэрцы і годнасць.
З Новым Годам, сябры, вас вітаю сягодня,
і ляціць крык душы мой нанова
на прасторы правінцыяльнай “глушы”,
дзе будуецца наш новы горад…
Дзе Купала сягодня у кожным доме гасціць,
і рукой гаспадарскай і цвёрдай
усіх яднае ў кроўных і родных.
Не аддзеліш ад песен ягоных палі,
ні дарогі, ні вольхі старыя.
Васількамі сплывае на досвітку сінь,
А не шчасце, мае дарагія!!

28//ХІІ-57 г. 
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людзей, святой цярплівасцю і мужнасцю. У цябе, тваёй вернасці кожнаму 
з нас варта павучыцца.

30-га буду ў Мінску, там вырашыцца, ці буду яшчэ мець пуцёўку на 
месяц у Каралішчавічы, ці паеду ў Радашковічы. Тады пазваню ці напішу 
табе.  А за план і зацішны куточак — вялікае дзякую. Зноў жа і ў гэтым твая 
незамяняльная чуласць і хараство душы. Яшчэ раз — дзякуй.

Адсюль з лесу яшчэ ні разу не выязжала ў горад. Не ведаю, што там 
чакае. Наўрад ці што добрае, некі неспакой раз’ядае душу. 

Разумею, што для цябе без Ірынкі дома пустэча. І ў той жа час, разумна 
і правільна зрабіла, ёй сапраўды неабходна падрыхтавацца да інстытута. 
Не ведаю, як мой герой… [пазначана рукою В. Ніжанкоўскай: сын Косцік — 
заўвага А. Данільчык] Ды ён не адзін, з бабушкай і яна куды больш прыста-
савана да жыцця, чым маці, і лепш умее трымаць яго ў руках. Мабыць жа 
для юнака гэта неабходна. Баюся, што падвяла цябе, узяўшы валізкі, з чым 
жа ты выправіла ў горад Ірыну? А яны? Яны важна стаяць тут на шафе. 

Будзь здарова, мой родны!
Прывітанне Ірусе і Санаўне, усім нашым агульным сябрам.
Твая Зіна
P. S. Веруня! Ніхто з нашага лесу ў гэтыя дні не выязжаў і пісьмо за-

лежылася. З Новым годам! Здароўя жадаю і шчасця! 
А на студзень далі пуцёўку зноў, таму, мабыць толькі ў канцы студзеня.
Цалую усіх! З. 
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: студзень, 1958]
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 1, 1а, 2, 2 адв.)

2.
Паштоўка

Веруня! Ещё раз — с Новым Годом! Как хочется, чтобы он принес тебе 
счастья и здоровья. Получила сегодня вечером твою открытку. Спасибо, 
родная! Постараюсь взять себя в руки. Начну писать и настроение изме-
нится. Сама природа чудеса делает, три дня в Минске и я совсем скисла,  
а приехала вечером сюда и снова ожила. Уже бродила по лесу. Всё в снегу 
и ночь лунная. Чудо. 

Не забывай пра “успаміны”. Крепко целую тебя, Ирусю, Сановну. 
Твоя Зина  
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 3)

3.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: “І, 1958”]

Веруня, мой любы дружа! Не ведаю, што са мной робіцца, вершы пі-
саліся… Мабыць таму не магла брацца за пісьмо. 

Што цяпер?
29 студзеня канчаецца мая пуцёўка ў Каралішчавічах, з ёю канец каз-

цы. Кладуся зноў у бальніцу, на гэты раз у Мінску, 3-ці клінгарадок, пакуль 
што ў тэрапію.

Па-рознаму я думала. Не скажу, каб не хацелася да вашага сяброўскага 
цяпла ў Радашковічы. Але злы розум а[д]некваўся, ціраніў: “Пратрымаешся 
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там два дні, тыдзень, а далей?” Толькі сяброў будзеш нерваваць, лішнія 
клопаты, наведванні хворай…

Сумленнасць падказвае, што трэба з гэтым канчаць: або пан, або пра-
паў. Дарэчы у маім стане я і да зімы непадрыхтавана. Дайшло да таго, што 
к майму сораму наш празаік Лена Васілевіч194 заўважыла гэта і прыслала 
мне з гораду ў падарунак туфлі. Ты разумееш, як цяжка нават ад самага 
харошага блізкага таварыша прымаць падобныя падарункі… 

А здароўе маё бяз змен, як было… 
Мабыць ад страху перад непазбежнай і ужо надта блізкай сустрэчы  

з урачамі, я нават неяк уся сабралася, падбадзёрылася.
Па сутнасці ж:
“І сіл ня хопіць табе, дзяўчына
Свет і самую сябе змагаць…”195

Учора мы глядзелі па тэлевізару: “Таланты и поклонники”196. Адзін  
з пакрыўджаных у маладосці таварышаў звярнуўся да мяне з пытаннем: 
“А як бы ты зрабіла, Зіна, на месцы Негінай?”. Вера, я вымушана была  
прызнацца, што зрабіла б так, як яна…

Вось мабыць і чаканы аккорд тваіх цяплічных дзён.
Другі дзень, адразу, як атрымала накіраванне ў клініку, не пішу вер-

шаў. Мо й так іх хопіць…
Атрымала пісьмо ад Гроднева, ён абяцаў наведвацца да Тамары, Каці, 

а Мальдзіс дапаможа табе напісаць успаміны. 
Цяпер, як з валізкамі? Думаю, што пастаўлю іх у Саюзе. Сваім пісаць, 

што кладуся, не хочацца, няхай лепш думаюць, што я ў Каралішчавічах, 
так ім і мне будзе спакайней.

Даруй мяне, дружа, за ўсе турботы, што ўнесла ў тваё жыццё. Твая Зіна.    
[Уздоўж ліста, на палях:]
Сардэчнае прывітанне Свет-Кацярынушцы і Тамарушке-Славушке. 

Адрас мой, як раней: Энгельса, 27, Союз Писателей.
Прывітанне таксама Гродневу, Мальдзісу і Леаніду Кандратавічу197 

(твайму рыцару, можа зблытала імя?), Санавне, Ірачцы. 
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 4, 5, 5 адв.)

4.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: “Весна 1958”]

Христос воскресе! Родные мои, любимые друзья Вера, Катя, Тамара. 
Завтра я выписываюсь из больницы, снова берут меня в Королищевичи. 
А потом, все-таки может быть, дадут комнату. Как только немного окреп-
ну обязательно приеду к вам. Теперь у меня всё еще прежнее состояние, 
ни туда, ни сюда. Надоело до жути такое существование. Тут смотрели на 
рентгене мой желудок и кишечник, говорят: “ничего страшного, только 
очень опущены, отсюда боли и трудности с едой”. Предлагают носить бан-
даж. Немного подлечили печень. Уверяют: “все будет хорошо”. Господи, 

194 Пісьменніца Алена Сямёнаўна Васілевіч (1922–1921).
195 Радкі з верша Янкі Купалы “Успомні”.
196 П’еса рускага драматурга Аляксандра Мікалаевіча Астроўскага (1823–1886).
197 Леанід Кандратавіч Шчансновіч — настаўнік з Радашковічаў.
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как все это нелепо звучит. Фактически только раздражает. Но надо обя-
зательно соглашаться с врачами и на их традиционный вопрос: “Как себя 
чувствуете?”, отвечать уверенно: “Хорошо!”.

Это единственный выход.
Мне, признаюсь, тошно уже от этой комедии с моим лечением. Ведь 

отлежала тут два месяца и десять дней, а перемен никаких. Об операции 
уже никто и не заикался.

С другой стороны и нарекать грешно: жила это время в тепле, на всем 
готовом, кормилась дополнительно глюкозой и прочими лекарствами. 
Чего ж еще надо?

Печататься?!
Увы, собратья по перу активизировались, редакции заводнены стиха-

ми. Будут печататься “лучшие из лучших” по мнению редакторов.
Возвращаться к жизни мне жутковато, уж больно я к ней не приспо-

соблена.
Желаю Вам, мои родные, здоровья, бодрости духа и веры, веры в бу-

дущее!
Я очень соскучилась о вас и именно в эти дни буду с Вами. Помоли-

тесь и за мою грешную душу, которая никак не может успокоиться. Привет 
Леониду Кондратовичу, Гродневу, Ирусе, Ксановне, словом всем друзьям. 

Ваша Зина
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 6, 6 адв., 7)    

5.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: Каралішчавічы, Вясна]

Веруня, родная! Даруй мяне акаяную. Акапалася я тут не раўнуючы 
як мядзведзь у бярлозе. Усё хачу то-сё дапісаць з пачатага. Мо не столькі 
пішу, усё яшчэ больш валяюся ў пасцелі. Не думай, што мне пагоршыла, 
усё па-старому. Не ведаю ці доўга яшчэ тут уседжу. Цяпер дом творчасці 
закрыты на рамонт. Я асталась у сваім пакоі, як на астраўку. Але з 25-га 
пачнуць сюды з’язджацца дачнікі, мне гэта не па настрою. Вярнуўся Ду-
боўка198, таксама жыве тут, бо не мае яшчэ кватэры. Пыталася ў яго пра 
твайго Тараса. Не сустракаўся.

Прыязджаў неяк да мяне доктар Нейфах199, расказаў, што палажыў  
Арк[адзя] Чарнышэвіча ў туберкулёзнае аддз[яленне] 2ой клінікі. У яго  
каверны, адкрыты працэс. Сумна.

Душой я стаскавалася па табе, Каці, Тамары Алек[сандраў]ны. Пры 
першай магчымасці прыеду. 

Прывітанне Санаўне, Ірусе і усім нашым прыяцелям.
Моцна цябе абдымаю. Будзь здарова, родная, харошая мая!
Твая Зіна
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 8, 8 адв.)

198  Паэт Уладзімір Дубоўка (1901–1976). 
199 Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра Якава Уладзіміравіча Нейфаха (1893–1973), які  

ў 1958–1973 гг. працаваў галоўным урачом паліклінікі Саюза пісьменнікаў БССР [рэсурсы 
інтэрнэту: https://www.zdrav.by/istoriya-meditsiny/vrachi-belarusi-uchastniki-dvuh-mirovyh-
vojn/. — Дата доступу: 14.12.2021].

https://www.zdrav.by/istoriya-meditsiny/vrachi-belarusi-uchastniki-dvuh-mirovyh-vojn/
https://www.zdrav.by/istoriya-meditsiny/vrachi-belarusi-uchastniki-dvuh-mirovyh-vojn/
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6.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: VI, 58]

Веруся, родная, прости! Признаюсь, это время я записалась и, кажется, 
кое-что успела сделать. Живу всё там же и по-прежнему еле-еле. Вероятно, 
стала еще больше кощеем. Вокруг меня дачники, среди них чувствую себя 
очень одинокой. Внешняя нарядность раздражает и злит. Каждый занят 
только собой и своей утробой. Хотела я поговорить с Крапивой про тебя 
и Тараса. Увы, вижу и его это теперь мало интересует, тоже занят своими 
делами. Придется повременить и найти более удобную минуту.

Вспомнила, что в НАРГАС’е у нас есть знакомый Скуман200. Может 
быть он будет нужен Ирусе. Напиши. 

В Союзе хлопочут мне персональную пенсию. Не знаю, что из этого выйдет. 
Во всяком случае хоть чуточку это утешает. Костя в пионерском лагере за Бори-
совом. Пока я живу здесь в большом доме, но в ближайшие дни меня переведут 
в другой, который стоит на отлете в самом лесу. Там дают даже две комнаты. Так 
что в этом отношении хорошо. В столовую не хожу. Питаюсь преимущественно 
сыром, сахаром, простоквашей. Скоро буду собирать землянику и лопать. Так 
что и тут всё в порядке. Неважно в основном на душе. Донимают смутная тре-
вога, недовольство собой. Вместе с письмом к тебе отправляю письмо в Москву, 
в детгиз. Наконец в чернее закончила свое “Ой, рано…” Теперь осталось очень 
существенное перепечатать на машинке и послать.

В ближайшее время, когда будут хоть какие-нибудь перемены, напи-
шу. Теперь примусь за фронтовые рассказы. 

Как Ируся, Катя, Тамара, Сановна? Как ты сама, мой славный, нежный 
друг!!

Обнимаю всех, целую.
Твоя всем сердцем Зина
19/VI 58.
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 9, 10, 10 адв.)

7.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: Каралішчавічы]

Верачка! Учора я цалавала тваё пісьмо. Родны, родны мой дружа! 
Ганю прэч лірыку. Было б добра, калі будзеш у Мінску, каб ты зайшла да 
маёй маці — Спортивный пер. 3 кв. 1. У Друскенікі яны пакуль што не едуць. 
Мама цябе ведае ад мяне і будзе рада. Яна дзелавая і лепш мяне падкажа, як 
дапамагчы Ірусе. Яна мае знаёмых у гэтым інстытуце, …Скумана… Я шчаслі-
вая, што устанавіліся самыя добрыя адносіны з мамаю. Косцю яна вядзе  
і гэта значна лепш. Цяпер ён [у] піянерлагеры медсантруда201. Мама была  
ў яго. Хоча застацца на другую змену. Трымаецца добра, фізічна працуе. 

Ад мяне ж карысць была б малая, песціла б яго тыдзень-два, тады  
б выдыхлася і мела б. Астатнія дні не хачу працаваць і страшна на сябе 
злуюся. Зборнік вершаў так яшчэ і застаецца непадрыхтаваным. 

200 Магчыма, маецца на ўвазе кандыдат эканамічных навук Андрэй Пятровіч Скуман 
(1899–1973).

201 Прафсаюз медыка-санітарных работнікаў БССР. 
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Не пераводзяць у другі дом. Аддумалі. Жыву на старым месцы.  
Тут таксама добра. Надта была б рада цябе тут бачыць, але баюся, ці да-
бярэшся. Можна, гэта найлепш, зайсці ў Саюз пісьменнікаў, ці пазваніць 
2-38-75, спытацца, калі пойдзе ў Каралішчавічы аўтобус. Спытацца у Алер 
Фані Ефімаўны202, ці другіх супрацоўнікаў Літфонда, сказаць, што трэба 
бачыць мяне.

Буду вельмі рада, што паедзеш да брата, хоць невялічкая перадышка.
Валізкі твае ў поўнай сахраннасці. Ты прама напішы як будуць па-

трэбны. Бо і так ужо чорт ведае, колькі я іх трымаю.
Забываюся пасылаць прывітанне хлопцам203. Як яны бедакі? Ці здаро-

вы хоць Тонік204?
Абдымаю, цалую цябе, Ірусю, Санаўну, Кацю.
Твая Зіна   
Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: Лета 1958 г.
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 11, 12, 12 адв.)

8.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: Восень 1958 г.]

Верачка, родная! Такая я вінаватая перад табою, што слоў не знахо-
джу. Збіралася даўно напісаць, ды ўсё адкладала з дня на дзень. Сягодня ж 
атрымала тваё пісьмецо. Дзякую. Вельмі крыўдна за Ірусю. Крыўдна яшчэ 
больш, што нічым я табе не магла дапамагчы. 

Трымаюся, як магу. Бывае ж часам сарвуюся і ад гэтага “трымання” 
адчуваю сябе ушчэнт стомленай. Жыццё працякае амаль без змен. Яшчэ 
адно лета. Хацелася б выбрацца да вас. Але практычна не удаецца гэта 
вырашыць, літфондаўская машына яшчэ з м[еся]ц будзе на рамонце, а 
прасіць у каго-небудзь на адважуся. Хаця на гэту тэму мела ужо гаворку з 
Крапівіхай205. Яна абяцала мяне ўзяць, як паедзе у Радашковічы, да сваёй 
пляменніцы. Пакуль што не заве. Лета я амаль змарнавала, нічога не уда-
валася пісаць, якіх тры, чатыры вершы за ўвесь час.

А так усё па-старому, без змен.

202 Фаіна Яфімаўна Алер (1904–1985) — дзяячка культуры, у 1947–1957, 1958–1966 гг. 
дырэктар Беларускага аддзялення дзяржаўнага Літфонду СССР.

203 “Хлопцы” — Лявон Луцкевіч (1922–1997)  і Юрый Луцкевіч (1920–1992), сыны Ан-
тона Луцкевіча, якія працавалі ў Радашковіцкай беларускай гімназіі ў час вайны, а ў канцы 
1950-х вярнуліся з высылкі ў Радашковічы і некаторы час жылі ў Кацярыны Жалязоўскай.

204 Антон Шантыр (1919–1976) — сын Зоські Верас (Людвікі Сівіцкай) і Фабіяна Шан-
тыра. Выпускнік Віленскай беларускай гімназіі, электратэхнічнага аддзялення Віленскай 
тэхнічнай школы. У гады вайны працаваў настаўнікам у Радашковічах, у 1945 г. арыштава-
ны і высланы на Поўнач. Па сведчанні дачкі Веры Ніжанкоўскай Ірыны, пасля вызвалення 
ў 1956 г. неаднаразова прыязджаў у Радашковічы да братоў Луцкевічаў. Ва ўспамінах пра 
Фабіяна Шантыра Зоська Верас пісала: “Тонік вярнуўся [з Поўначы] у 1956 г. …  27 студня 
мінула 9 гадоў ад яго смерці. Вера Андрэеўна [Ніжанкоўская-Снітка-Тарашкевіч] (а раней 
і Ларыса Геніюш) у гэты дзень заўсёды мне піша спачувальны ліст і ўспамінае Тоніка цё-
плым словам” (Верас З. Фабіян Шантыр. З успамінаў Зоські Верас, запісаных В. У. Скалаба-
нам у 1985 г. // Верас, З. Выбраныя творы / Зоська Верас; уклад., прадм., камент. Г. Запарты-
кі. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — С. 161. 

205 Жонка пісьменніка Кандрата Крапівы (сапр. Кандрат Кандратавіч Атраховіч, 1896–
1991)  Алена Канстанцінаўна Махнач.  
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Мерзну цяпер і толькі.
Божа, як крыўдна, што ўсё так не па-людзску з гэтэмі экзаменамі.
Родная, а можа і гэта к лепшаму?! Можа яшчэ падвернуцца кур-

сы ці тэхнікум які. Адсюль адна дзяўчынка паступіла пасля 10-ці класаў  
у тэх[ні]кум, праз 1,5 гады будзе бугалтарам.

Уяўляю, як ты змучылася! Веруся, дружа, помні беражы сябе.
Прывітанне сардэчнае ўсім.
Цалую. Твая Зіна
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 13, 14)

9.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: спачатку ХІІ, 1958 г. (закрэслена), І, 59 г.]

Дружа родны, Веруня! Сягодня атрымала тваё пісьмо. Дзякую. Вельмі 
рада, што Мальдзіс напісаў206. Маладзец. 

У кніжцы аб Акадэміі БССР, у ліку акадэмікаў ёсць твой Болеслаў [вы-
праўлена рукой В. Ніжанкоўскай на “Браніслаў” — заўвага А. Данільчык].

Радуюся, што ўсё-такі ты напісала ўспаміны. Гэта ўсё асабліва важна ж 
для нас з табой, для будучыні.

Калі “Галоўны” цяпер Н. Дарожка207, то перадай ад мяне і майго брата 
прывітанне. Калі ён дасць табе машыну, каб прыехала сюды, то шаферу 
і за бензін я заплачу. Гэта было б найлепш. Можа ад майго імя ты звер-
нешся да яго з такой просьбай. Надта хочацца цябе бачыць. У самой мяне 
сіл ані няма, ледва устаю на ногі, а настрой бадзёры, нават пачынаю есці, 
бо прызнаюся выгаладалася на шчэнт і толку няма. Словам — смех і гора. 
Паглядзім, што будзе далей. Спяшаюся вычытваць і здаваць у друк кніжкі.

Цалую, абдымаю усіх дружбакоў і цябе мой родны дружа. 
Жадаю здароўя і поспехаў Ірачцы, Cанаўне, Каро208, Там[ары]  

Ал[яксандраўне] і Л. Г.209 Прывітанне Мальдзісу і Гродневу.
Твая Зіна.
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 15, 15 адв.)

10.
[Пазначана рукой В. Ніжанкоўскай: 21/2 59 г.]

Родная мая Вера! Дзякую табе. Нашы вельмі радыя. Пісьмо тваё чы-
талі абодва старэнькія і цешыліся.

У мяне змен няма. Многа сяджу над вершамі, хачу здаць зборнік.  
А там бог бацька.

Вершы мае раскудлачаныя, пэўна як і мая буйная галовушка. Колькі не 
стараюся адшліфаваць і прыгладзіць не ўдаецца. Надта перашкаджае ў ра-
боце рука. Нідзе не паказваюся. Нават на з’ездзе не была, праляжала тыя дні. 

206 Гаворка ідзе пра артыкул Адама Мальдзіса “Беларуская грамада і яе рэвалюцыйная 
дзейнасць на тэрыторыі раёна”, апублікаваны разам з фотаздымкам Браніслава Тараш-
кевіча ў радашковіцкай раённай газеце “Сцяг Ільіча” 23 снежня (№ 150) 1958 г. з працягам 
у наступных нумарах (151, 152, 153) .

207 Магчыма, галоўны ўрач Радашковічскай бальніцы.
208 Гл. спасылку 19.
209 Магчыма, памылка і маецца на ўвазе Л. К. — Леанід Кандратавіч Шчансновіч.
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Калі да ад’езда твайго не пабачымся, то жадаю табе ў гасцях самага 
лепшага, самага светлага, такога, як ты сама.

Прывітанне Ірусе, Санаўне, Каце, Тамары Ал[яксандраў]не.
Моцна абдымаю усіх. Твая Зіна.  
(БДАМЛМ, Ф. 71, воп. 3, адз. зах. 359, арк. 16)
 

Назараў Валерый

“НІЖНІЯ БАЙДУНЫ” ЯНКІ БРЫЛЯ:  
ПРАЗ ПРАЧЫТАННЕ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА

У “Жывых пісьмах” Янка Брыль успамінаў: “Была ў мяне публікацыя 
перапіскі з Караткевічам, аднак там знайшоўся той неабходны трэці, да-
кладней трэцяя, — закаханая ў родную літаратуру, талковая, кваліфікава-
ная Людміла Мазанік. Я памагаў ёй толькi патрэбнымі заўвагамі” [2, с. 279].

Гэтыя лісты, надрукаваныя ў альманаху “Шляхам гадоў” за 1990 год, —  
выдатная ілюстрацыя цеплыні ўзаемаадносін двух пісьменнікаў, іхняга 
“падабенства сэрцаў”. Публікацыю названых матэрыялаў можна лічыць 
першым крокам па шляху вывучэння стасункаў нацыянальных геніяў.

Найбольш выразна цяперашнюю тэму акрэсліў сам Уладзімір Карат-
кевіч, які некалі сказаў пра сябе з Брылём: “Мне радасна, што мы адзін  
у аднаго першыя чытачы і крытыкі...” [4, с. 326]. 

Тая частка архіва Я. Брыля, што захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг  
і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі, багатая на не-
калькі машынапісаў яго вядомага твора “Ніжнія Байдуны”. Адзін з ранніх, 
яшчэ з назвай “Малыя Прылукі”, быў некалі выдадзены аўтарам на прачы-
танне блізкаму сябру. І У. Караткевіч пакінуў у ім свае чытацкія заўвагі.

Падзеі, якія спадарожнічалі ўзнікненню гэтага дакумента, Я. Брыль 
апісаў у эсэ “Наш Караткевіч”: “А з “Байдунамі” было так. Я даў яму рукапіс 
аднаму з самых першых. Іншыя прачыталі, пагаварылі са мной, а ён так доў-
га не аддаваў, што я пачаў і непакоіцца, падазраваць, нават нібы злавацца. 
Але не званіў, не заходзіў, асцерагаўся сустрэцца. Цярплівасць даволі пры-
края... Ды вось ён — нарэшце! — прыходзіць.

— Стары, — пачынае, не сеўшы, як вінавата стоячы сярод пакоя з пап-
кай, — чатыры разы ўзапар чытаў...

Апраўдваецца ён з размашыстым сяброўскім пераборам, і мне крыху 
няёмка, і смешнавата, аднак я пачынаю спакваля і рассалоджвацца ад па-
хвалы, стараюся нібы абараняцца ад яе, ці то стрымана, ці то і збянтэжана 
мармычу:

— Ну і як?
Ён хваліць. Кажа, праўда, што “ніякая гэта не аповесць”, але такое мне, 

між іншым, абыякава: што тут за жанр. Я чакаю ацэнкі, больш цвярозай і 
канкрэтнай, па галоўнай сутнасці, а ён, мне здаецца, не заўважае гэтага. 
Кажа:

— І маме прачытаў.
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Зноў маё “ну, і як?”. І яго — нечаканае:
— Іржала, стары, і качалася па падлозе.
Неадпаведнасць яўная! Салідная, па-старэчы прыгожая, хоць і ня-

моглая ўжо, з даўнім ухілам інтэлігентная, прыязна і разумна ўсмешлівая 
Надзея Васільеўна — і такое “іржала”, “качалася”... Трэба сказаць пра гэта, 
да часу стрымліваючы ўсмешку, даць дакор маладзейшаму, аднак цікавасць  
перамагае.

— А грубасць яе не шакіравала?
Зноў нечаканае, з так добра і даўно знаёмым пафасам:
— Што ты, стары! Мы, арыстакраты, гэта любім!” [1, с. 489].
На архіўнай папцы, у якой зберагаецца машынапіс, Я. Брыль 

пазначыў: ““Ніжнія Байдуны” (“Малыя Прылукі”) з заўвагамі Ул. Караткеві-
ча”. На першым аркушы тэксту твора ён жа напісаў: “Алоўкам на палях —  
Ул. Караткевіч”.

Адкрэсліванняў і падкрэсліванняў тэксту, клічнікаў і пытальнікаў, 
заўваг і роздумаў, занатаваных алоўкам, у гэтай крыніцы сапраўды многа. 
На першых аркушах пераважна пытальнікі, але ёсць і клічнікі — адзнакі 
чытацкага захаплення і ўхвалення. Паступова клічнікі, якіх у машынапісе 
каля сотні, выцясняюць пытальнікі і колькасць іх на старонцы павялічва-
ецца: успаміны героя з чатырохгадовага ўзросту [1, с. 17], напрыклад, су-
праваджаюцца ажно чатырма гэтымі знакамі [3, арк. 17].

Нарэшце Караткевіч не вытрымлівае: “А, абрыдла ставіць клічнікі. 
Хіба ў мяне вёска. У мяне, у параўнанні з табою, ружовыя соплі. Не насмеліў-
ся” [3, арк. 20]. Усё гэта — насупраць той сцэны, дзе вяскоўцы крыюць хату 
(каля пытання “...і сына не змайструеш?” з раздзела, вядомага цяпер пад 
назвай “На саламянай эстрадзе” [1, с. 19]). Падобныя запісы сустракаюцца 
і яшчэ. “Ды што мне, чорт пабірай, суцэльныя клічнікі ставіць” і “Стаміў-
ся я ставіць клічнікі” [3, арк. 36, 38] змешчаны насупраць “малітваў” “Свя-
тая пакрова...” і “Святая, вострая, негабляваная...” [1, с. 33, 34]. Наогул, 
падобная рэлігійная тэматыка выклікала ў малодшага пісьменніка аса-
блівае захапленне. Каля падкрэсленага Караткевічам разважання (цыту-
ецца ў апошнім, надрукаваным варыянце): “...і на чорта яна, прасці Го-
спадзі, вера такая, каб адзін чалавек у пекле гарэў, а другі ўжо быў загадзя  
рады?..” [1, с. 89], клічнікаў ажно шэсць [3, арк. 109].

Гэты знак на палях машынапісу акрэслівае не толькі пачуцці чытац-
кага захаплення. Ён суправаджае сцэны, што выклікаюць спачуванне, кра-
наюць сваёй горкай вобразнасцю, дакладна перадаюць рухі душы і думкі 
герояў, уражваюць ускрытай сутнасцю жыццёвых з’яў. Аповед пра злыбе-
ды Сцяпана Цівунчыка, што заканчваецца яго словамі “Я галодзен. Мне б 
уцілізіраваць свіных плячэй...” [1, с. 29] суправаджаюцца караткевічаўскім 
“Божа мой, божа”, а наступны абзац, з успамінам пра ўдзел у петраград-
скім мітынгу 1917 года, — зусім горкай і з глыбокім падтэкстам жальбай 
“Мама мая, мама!” [3, арк. 32]. Лебядзіны спеў двух мужчын-калекаў, 
фінал раздзела “Песня” [1, с. 44], адзначаны караткевічаўскім “Пане мой  
божа” [3, арк. 51], Гіршава апісанне сваіх баёў [1, с. 63] — адно кароткім 
“Божа!” [3, арк. 76]. Згадка кароценькай труны і “дзіцячай” магілы хросна-
га Рафалка [1, с. 94] мае побач заўвагу “Ах, халера!!!” [3, арк. 115].
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Караткевіч адкрыта радаваўся спазнанню новага. Сустрэўшы ў тэксце 
запыты Чыркуна “...бойкі на возе, здаецца, таксама былі?” і “Вы панімаеце, 
што такое па-дзеравенскі бойка?” [1, с. 68], ён занатаваў: “І я б не ведаў.  
У нас “маслабойка” [3, арк. 82], а ўбачыўшы “загладуху” [1, с. 72] (гладкую, 
пышнацелую жанчыну), дапісаў: “Здорава! Не чуў!” [3, арк. 87]. Вялікую ра-
дасць прыносілі яму і тыя моманты, калі ён заўважаў агульнасць з Бры-
лём у інтарэсах, зацікаўленнях, нават у дзіцячых захапленнях. На старон-
цы з апісаннем таго, як герой-апавядальнік пазнаёміўся з цікавай кнігай, 
але так і не здолеў дакрануцца да яе зноў [1, с. 79], малодшы пісьменнік 
пакінуў заўвагу: “І ў мяне такое было. Бог мой, якая аднолькавасць, не глед-
зячы на розніцу. І якая скупасць, не падарыць табе і мне тую самую, першую, 
адзіную кнігу” [3, арк. 96]. А ўдалае назіранне Брыля, як цудоўна і адначасо-
ва як замала было малому хлопчыку проста аглядаць наваколле з высокай 
царкоўнай званіцы, як хацелася яшчэ і тузануць за вяроўку найбольшага 
звана, што ў выніку і рабілася [1, с. 80], ён суправадзіў сваім: “І я. І мой 
бацька так” [3, арк. 97]. Увесь гэты эпізод быў адкрэслены, а перадапошні 
сказ падкрэслены, апошняе слова ў ім, “весела”, нават тройчы.

Хаця Я. Брыль, слухаючы апраўданні Караткевіча, спачатку і ўгледзеў 
у іх “размашысты сяброўскі перабор”, заўвагі апошняга на палях машына-
пісу сведчаць пра тое, што ён не крывіў душой, кажучы пра шматразовае 
чытанне твора. Некаторыя разважанні малодшага пісьменніка выглядаю-
ць ужо адарванымі ад тэксту, яны, хутчэй за ўсё, аформіліся пасля другога, 
а то і трэцяга ўдумлівага ўчытвання. Справа ў тым, што Караткевіч у за-
пісах пачынае імкнуцца да абагульненняў, за якімі адчуваюцца глыбокія 
разважанні над усім зместам твора. Напрыклад, злева ад сцэны, у якой 
дзед Бойка б’е посуд, сварачыся з жонкай [1, с. 83], занатавана своеаса-
блівае пажаданне: “Хрэн з ім, Талстоўцы вы былі ці не Талстоўцы. Былі вы 
Людзі. То гэтага і трымайцеся” [3, арк. 100]. А там, дзе герой-апавядальнік 
радасна расказвае хроснаму, як Бойка “збівае” сваю “козачку” (санкі-пры-
цэп) [1, с. 82], упісана заўвага: “Не паплюж народ. Наш. Гэта зараз няўчасе. 
Пакінь дзеля блакнотаў, калі ён пачне думаць пра сябе. І мець права кры-
тыкаваць сябе, а не быць лайном” [3, арк. 99]. Прыведзены запіс звязаны 
з паводзінамі малога героя, які не разумее, што жартаваць і смяяцца са 
старога нельга, не можа пакуль адчуць, дзе і як ён пераходзіць мяжу жор-
сткасці (дзеці пры кожнай магчымасці адвязваюць Бойкавы санкі і спу-
скаюць іх з гары, не задумваючыся, наколькі цяжка будзе яму ўсцягваць 
іх назад). Меркаванне пацвярджаецца тым, што на папярэднім аркушы, 
каля апісання, як акунаў і “тапіў” малых недалёкі дзяцюк Жмака і як вос-
тра адчувалася імі горыч крыўды [1, с. 81], Караткевіч пазначыў: “Мабыць, 
не трэба. Жорсткасці было, але ж раз-два ў жыцці. А то проста возьме і кіне 
малога ў ваду. (Гісторыя з...)

Плакаў. Было. Толькі не варта [...]” [3, арк. 98].
У гэтых радках угадваецца Караткевіч-гуманіст, якога выводзіць з 

раўнавагі нават маленькая крыўда слабога. Падобныя якасці ён імкнуўся 
адшукаць і ў іншых людзей. Каля сцэны, у якой апісваецца, як заступіліся за 
“нямога” Чыркуна падманутыя ім “панкі-ўжэнднічкі” [1, с. 72], праніклівы 
чытач, напрыклад, адзначыў: “Дык гэта ж былі палякі-людзі!” [3, арк. 87]. 
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Малодшы пісьменнік не закрываў вачэй на хібы свайго народа. Жа-
данне ніжнебайдунцаў паказацца больш важнымі, чым яны ёсць на са-
май справе, прыгнятала і непрыемна хвалявала яго. Але Караткевіч бачыў  
у гэтым і нешта большае: калі чалавек сам прыгнечаны, сам пакутуе, ён 
лягчэй і хутчэй спачувае іншаму. Таму, відаць, па сутнасці твора чытач 
і заўважыў: “Нацыя брахуноў і дзівакоў. Але ж і харошая мы, пры тым, нацыя. 
Мала такіх застаецца. За што і “страдаем” [3, арк. 33]. Калі ж Караткевіч 
прачытаў настаўленне хроснага героя-апавядальніка, краўца Рафалка, не 
крыўдзіць старога і хворага чалавека [1, с. 82], то з радасцю адзначыў у гэ-
тым сапраўдную і найлепшую рысу характару народа: “Вось гэта ён, такі, 
які ёсць. Які цябе і мяне не раз ратаваў, карміў, даваў найлепшых у свеце баб” 
[3, арк. 99]. Узрушаны, ад свайго запісу да слоў “Ой, нядобра, сынок, ой, 
нядобра!” ён нават правёў стрэлку.

На старонках машынапісу Караткевіч даволі часта выяўляе сябе 
як суразмоўнік і дарадца. Па апісанні старанняў маленькай праллі, калі 
яна “Слініць тую кудзелю, нібы клюючы яе губкамі, і нітку цягне, вядзе”  
[1, с. 35], паявіліся, напрыклад, яго радкі: “Пра вусенкі, што адвіснуць.  
Ці такога ў вас не было?” [3, арк. 39].

У малодшага пісьменніка выклікаў неразуменне пачатак сказа:  
“Навокал сакаталі конікі, у небе паміргвалі, таксама незлічоныя, зоркі...” [1, 
с. 39] (у машынапісах і нават першай публікацыі “Ніжніх Байдуноў” замест 
“сакаталі” было больш адпаведнае гукаперайманне “цісікалі”, якое чытач 
падкрэсліў). Сапраўды, уночы цісікалі-цвырчалі яўна не яны. Караткевіч 
нават пазначыў: “Толькі гэта не конікі. Цыкадкі” [3, арк. 44].

У плыні маўлення аднаго з герояў твора ёсць фрывольнае апісанне 
жанчыны: “Халацік беленькі, а сама, браце мой, ідзе — яечка з галавы не ско-
ціцца. І ўсё пры ёй як мае быць, і з тых самых, відаць, што толькі пераступі 
цераз яе — ужо і тоўстая” [1, с. 20]. Пасля яго Караткевіч занатаваў: “Пісáў 
бы ты, як было сказана. Астатняе-б рэдактары зрэзалі, а тваё асталося-б” 
[3, арк. 21]. Насупраць радка “Няма тае рыфмы да самаробнага слова “скар-
бейная”... [1, с. 49–50] ён адказаў: “Ёсць, ды не ўжывеш нават у такой, як 
наша з табой, прозе” [3, арк. 58].

Побач з апісаннямі даўнейшай рыбнай лоўлі і сучасных браканьер-
скіх спосабаў яе здабычы [1, с. 42, 43] малодшы пісьменнік выказваў 
меркаванні і раіў: “Як лавілі ў Рагачове, ля Камарына. Мо’ спатрэбіцца”;  
“І адпус[к]нікі з шахтаў. І ваенныя гранатамі. Чаму не сказаць, раз зайшла 
мова” [3, арк. 48, 49]. Каля сказа “Разбалбочашся, дык і спыніцца цяжка”  
[1, с. 54], якім завяршыўся аповед пра ўзнікненне некаторых вясковых 
мянушак, упрошваў і пераконваў: “Ды балбачы, балбачы. Гэта ж страшна 
цікава. Лепей сказ выкінь” [3, арк. 64].

Часам пры чытанні думка Караткевіча апярэджвала яго вочы. Гэтак 
паявілася нататка адносна чатырохкалечнага “Заўэра” [1, с. 25]: “Цудоўна! 
Тым больш, што “Заўэр” бывае толькі тры кальцы. А ты стой на чатырох.

Прабач, не прачытаў наступнага сказу. Ды ён, па-мойму, і не трэба”  
[3, арк. 27]. (Уся заўвага закрэслена.)

“Крытыка” малодшага пісьменніка не мела прынцыповага харак-
тару, ён, безумоўна, разумеў права старэйшага на свой стыль выкла-
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дання і, самае галоўнае, бачыў поўную агульнасць ацэнак тых ці іншых 
падзей, а таксама прыярытэт апублікавання смелай думкі. Калі ў тэксце 
зайшла гаворка пра аднаго маладога і таленавітага кінарэжысёра, які з 
дапамогай прадстаўніка мясцовай улады звёз для здымкаў патрэбнай 
яму карціны мясцовую званіцу [1, с. 55], Караткевіч удакладніў: “Не ён 
гэта забраў, а паскуды асыстэнты. Хаця, хай будзе і так. Таму што свін-
ства” [3, арк. 66].

Я. Брыль у большасці прыведзеных выпадкаў пакінуў тэкст без 
змяненняў. Аднак было і тое з парад малодшага пісьменніка, што 
старэйшы спагадліва ўлічыў. Яго ўдакладненне пра голас Роўбіхі, “зноў 
адпаведны голас”, пасля заўвагі Караткевіча “Які голас? Я ж яе дагэтуль не ве- 
даю” [3, арк. 28] было ўдасканалена да наступнага: “зноў адпаведны, тут 
танклявы, голас” [1, с. 26].

Канец сказа “...пры сінагозе, якую ў нас называлі “школай” пасля карат-
кевічаўскага “Паўсюль “школай” [3, арк. 72] перамяніўся і пачаў гучаць як 
“...пры сінагозе, якую называлі “школай” [1, с. 60].

Першапачаткова пачатак сказа “Баба была прыветлівая...” [1, с. 83] гу-
чаў як “Была баба з прыветам...”, і аўтар змяніў яго пасля сяброўскага пад-
крэслівання слоў “з прыветам” і заўвагі: “Наўрад ці сказалі-б тады. Хаця 
слова — во!!!” [3, арк. 100].

У час вывучэння гэтага своеасаблівага дыялогу двух пісьменнікаў 
найбольш здзіўляе і ўражвае тое, як супала свежая думка Караткевіча з 
эвалюцыяй тэксту твора, з тым унутраным яго рухам, які ўжо быў намеча-
ны Брылём.

У час працы над “Ніжнімі Байдунамі” старэйшы пісьменнік пасту-
пова вызваляўся ад няўдала прынятых рашэнняў. Яго герой-апавядаль-
нік быў спачатку географам, які толькі ў маладосці спрабаваў свае сілы ў 
мастацкай творчасці і журналістыцы. Пасля націску сябра-філолага ён як 
быццам вырашыў напісаць два-тры апавяданні на гістарычную тэму. За-
дума аформілася ў “прыўзнятым настроі”, але асэнсоўвалася як сур’ёзнае 
пачынанне.

Аднак у аповесць увайшлі і надзвычай сур’ёзныя тэмы: рэпрэсій дру-
гой паловы 1940-х, сацыяльнай несправядлівасці, разбэшчанасці і рас-
пусты начальства на самых розных узроўнях. У выніку, нягледзячы на 
шматлікія камічныя эпізоды, твор аказаўся значна больш сур’ёзным, чым 
спачатку планавалася, і карнавальнасць “Ніжніх Байдуноў” пачала межа-
ваць з сапраўдным трагізмам. Магчыма, адбылося гэта не без уплыву пра-
цы пісьменніка над кнігай “Я з вогненнай вёскі...”. 

Я. Брыль імкнуўся сказаць у аповесці ўсю праўду пра сваіх герояў, 
пра тыя страшныя несправядлівасці, якія яны ўвесь час вымушаны былі 
цярпець і якія многіх з іх зламалі (найбольш вострыя, знятыя рэдактарам 
у першай публікацыі фрагменты прысутнічаюць не толькі ў машынапі-
сах, але нават у апошнім з аўтографаў). Такое імкненне да праўдзівасці, 
да адлюстравання рэальнага жыцця цалкам, без прыхарошвання ці не-
дагаворак, абумовіла тое, што Я. Брыль у першай публікацыі твора павёў 
аповед ад свайго імя, не выдумляючы аўтабіяграфію і не ўводзячы ў яе 
запазычаных падрабязнасцей. А гэта, у сваю чаргу, дазволіла яму, дало 
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этычнае права вярнуць у тэкст амаль усе фрагменты, знятыя ці скажоныя 
рэдактарам часопіса “Полымя” [5].

Інтэнцыю аўтара Караткевіч адчуў з першых старонак твора. Магчы-
ма, таму яго ўласнае жаданне поўнай дакументальнасці праявілася даволі 
рана: “Я ўсё думаю: ездзіць табе туды ўжо мала давядзецца. Мужык ты зда-
ровы і можаш, пакуль што, даць здачы. Чаму не “Загужэ”? Чаму не сапраў-
дныя прозвішчы? Чаму “географ”, а не пісьменнік? Чаму не першая беларуская 
“Хроніка сяла”? Ад цара Гароха. А то замахваемся, а на поўную сілу не стук-
нем. Гісто-орык? Тут матар’ялу, каб дабіць цэлую кучу свалачоў. І сказаць 
праўду” [3, арк. 29].

Вельмі хутка малодшы пісьменнік зразумеў, што не толькі жаданне 
пазбегнуць канфліктаў, але і няёмкасць перад аднавяскоўцамі, пра якіх га-
варылася ўсё начыстату, адказнасць перад іх памяццю вымусіла Брыля ад-
мовіцца ад поўнай дакументальнасці. І ён пагадзіўся з яе непатрэбнасцю: 
“Толькі ў гэтых выпадках не трэба называць сапраўдных прозвішчаў. Там, дзе 
хранова пра людзей” [3, арк. 33].

На апошнім аркушы машынапісу Караткевіч яшчэ раз выказаў пахва-
лу аўтару і завяршыў дабраславеннем “у сваім стылі”: “Мілы мой, дарагі 
мой. Ты не ведаеш, якое шчасце ты мне даў. Толькі не прыкідвайся, што ты —  
географ. Астатнім пастараемся ламіць рогі. Рэч — геніяльная.

Я зайздрошчэ.    І ходзь да дзяблэ” [3, арк. 117].
Настолькі высокая ацэнка сведчыць пра тое, што малодшы пісьмен-

нік убачыў у творы задаткі меніпеі, больш значнага за аповесць жанру. Па 
сваёй сутнасці, гэта раманная форма, што сплаўляе ў адно розныя стылі 
і сюжэты, змешвае высокае з нізкім, а нізкае з высокім: сакральную (мі-
фалагічную) гісторыю і класічную літаратуру з традыцыйным побытам, 
скандалы, сваркі, тэатральнасць паводзін герояў з філасофскім роздумам 
над “праклятымі” пытаннямі чалавечага існавання. Нягледзячы на імк-
ненне аўтара да сатырызацыі і карнавалізацыі, ад удумлівага чытача не 
схавалася яго жаданне ўдасканалення жыцця, змагання з усім адмоўным, 
што псуе і абцяжарвае яго.

Колькі слоў трэба сказаць пра тыя з заўваг Караткевіча, якія выклікаю-
ць, так бы мовіць, прафесійную зацікаўленасць. Гэта такія, што спрыяюць 
вытлумачэнню цёмных месцаў “Ніжніх Байдуноў”.

У пачатку твора Янка Брыль між іншым згадвае, але не называе па 
прозвішчы нейкага паэта: “А потым сейбіты [...] ішлі да [...] воза з мяхамі, 
дзе ў іх была пачатая ці поўная, і, як гаворыць адзін мой знаёмы паэт, па-
праўлялі там галаву” [1, с. 24]. Што за паэт так і не быў названы, засталося б 
таямніцай, калі б не Караткевічаў крывы пытальнік на палях і адпаведная, 
з доляй шчаслівага пазнавання, заўвага: “Сволач! Гэта пра мяне, ці што?” 
[3, арк. 26].

І яшчэ адзін эпізод. Апісваючы піццё гарачага чаю ў добра натопленай 
хаце дзеда Бойкі, герой-апавядальнік заўважае: “Пілі ўсе доўга. Баба вы-
ціралася адным ручніком, дзед з хросным другім, а я ўжо, як у тым анекдоце, 
абсыхаў і так” [1, с. 79]. Працытаваныя радкі былі адкрэслены вертыкаль-
най рысай, апошнія тры словы ў іх падкрэслены. Насупраць Караткевіч 
паставіў пытальнік і дапісаў: “Крыху не так. Моладзь жа анекдота не ведае” 
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[3, арк. 95]. Заўвага ўважлівага чытача дазваляе здагадацца пра падтэкст 
эпізода. Тут маецца на ўвазе анекдот пра падціранне газеткай з партрэтам 
Сталіна ў часы культу асобы; у ім першыя героі з-за свайго “злачынства” 
арыштоўваюцца за антысавецкую агітацыю і прапаганду, а трэці, каб паз-
бегнуць пакарання, заяўляе, што не падціраўся, а чакаў, пакуль абсохне.

Аматарам літаратуры зразумела, што чытанне ўдалых мастацкіх тво-
раў, шэдэўраў пісьменства — гэта ўжо само па сабе вялікае шчасце і асало-
да. Але, здаецца, наколькі цікавей разам з гэтым даведвацца пра абставі-
ны іх выношвання, напісання і ўдасканалення, пра схаваныя ў іх аўтарскія 
сакрэты, часткова раскрытыя, а часткова толькі адчутыя, якія ўсё яшчэ ча-
каюць свайго раскрыцця і тлумачэння. Тым больш цікава ўдзельнічаць у 
гэтым. Такое навуковае даследаванне мастацкага тэксту з’яўляецца запаў-
неннем старонак нацыянальнай літаратуры і культуры, што заставаліся 
дагэтуль пустымі.
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Міхась Мушынскі

НАШАНІЎСКАЯ ДЫСКУСІЯ 1913 ГОДА І ЯЕ РОЛЯ 
Ў ТАГАЧАСНЫМ ЛІТАРАТУРНА-ТВОРЧЫМ ЖЫЦЦІ

Да матэрыялаў нашаніўскай дыскусіі, распачатай артыкулам Юркі 
Верашчакі “Сплачвайце доўг” (5 ліпеня 1913 г., № 26–27), ужо не раз 
звярталіся гісторыкі літаратуры. У навуковых працах закрануты розныя 
аспекты пытання, звязанага з гэтай падзеяй у грамадска-культурным 
жыцці Беларусі пачатку ХХ ст. Даследчыкамі выказана нямала цікавых 
думак, меркаванняў наконт характару дыскусіі, пафасу выступлення 
яе ўдзельнікаў. Шмат увагі звярталася на атрыбуцыю артыкула “адна-
го з парнаснікаў” “Чаму плача песня наша? (Адказ Юрцы Верашчаку)”. 
У залежнасці ад канкрэтных грамадска-палітычных умоў і абставін, ад 
узроўню распрацаванасці праблемы меркаванні і ацэнкі былі розныя. 
Яшчэ ў 1970-я гг. ініцыятара дыскусіі — Ю. Верашчаку (Вацлава Ла-
стоўскага) даследчыкі вымушаны былі характарызаваць як пісьменніка  
і гісторыка буржуазна-дэмакратычнага кірунку. Адпаведна і скірава-
насць яго выступлення мела шмат у чым негатыўную ацэнку. У прыват-
насці, сцвярджалася, быццам бы для Ластоўскага непрымальнай была 
цесная сувязь беларускай паэзіі з грамадска-палітычным жыццём наро-
да, а прызначэнне літаратуры ён бачыў у апяванні хараства, у паэтызацыі  
прыгажосці.

Крыху пазней я таксама меў магчымасць далучыцца да разгляду гэтай 
праблемы, і мой пункт погляду выкладзены ў раздзеле “Крытыка і літара-
туразнаўства. 1901–1917”, змешчаным у “Гісторыі беларускай літаратуры 
ХХ стагоддзя” (Т. 1, 1999 г.). Сярод іншых ацэнак мной выказана здзіўленне 
ў сувязі з тым, што апанент Ю. Верашчакі лёгка пагадзіўся з крытычнымі 
закідамі наконт празмернага песімізму і ідэйна-тэматычнай аднастай-
насці тагачаснай літаратуры, у той час, калі здабыткам чытача былі вы-
датныя паэмы Я. Купалы, апавяданні Я. Коласа, вершы А. Гаруна, З. Бядулі,  
К. Буйло. Інакш кажучы, усур’ёз ставіцца да такіх сцвярджэнняў можна 
было пяць–сем гадоў таму, а не ў 1913 г. Што ж датычыць логікі паво-
дзінаў В. Ластоўскага, дык ён, зыходзячы з уласнай стратэгіі, з намеча-
най ім праграмы абнаўлення нацыянальнай літаратуры, зусім апраўдана 
завастрыў думку, палемічна акцэнтаваў увагу на негатыўных момантах 
тагачаснага літаратурнага працэсу. У згаданым раздзеле, імкнучыся ад-
даць належнае ініцыятару дыскусіі як крытыку-прагностыку, я выка-
заў думку аб тым, што аўтарам “Адказу Юрку Верашчаку” мог быць сам  
В. Ластоўскі або яго ідэйны аднадумца з рэдакцыі “Нашай Нівы” і што 
такое дапушчэнне не з’яўляецца чымсьці неверагодным. Падобнага зме-
сту ўчынкі мелі месца ў гісторыі літаратуры. Нават свядомыя падробкі  
твораў, літаратурныя містыфікацыі знаходзяць сваё вытлумачэнне. Іні-
цыятары нашаніўскай дыскусіі таксама мелі сваю стратэгічную мэту, 
праграму развіцця нацыянальнай літаратуры, увогуле нацыянальнай 
культуры, і дзеля яе ажыццяўлення ішлі на неардынарныя крокі. 
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Але мінуў час, і многае з ранейшых ацэнак, выказаных меркаван-
няў сёння бачыцца ў інакшым святле, патрабуе пэўнага ўдакладнення, 
а то і новых падыходаў. Так, пры знаёмстве з гісторыка-літаратурнымі 
матэрыяламі папярэдніх гадоў складваецца ўражанне, што іх аўтары 
знарок ці вымушана нешта як бы не дагаварваюць, спыняюць сябе на 
паўслове. Трэба прызнаць, што прычын такой няпэўнасці пры выкла-
дзе даследчыкамі думак багата. Адна з іх — у непераадоленым да кан-
ца ўплыве ідэалагічных напластаванняў савецкай эпохі, калі ад пісь-
менніка, літаратурнага крытыка патрабавалася, каб яны ставілі акцэнт 
на грамадскай функцыі літаратуры, друкаванага слова. Падтрымка за-
клікаў Ю. Верашчакі не абмяжоўвацца адлюстраваннем бядотнага ста-
новішча беларускага селяніна, а ўвасабляць прыгажосць, красу і хара-
ство жыцця ўспрымалася з насцярогай. Узнікала боязь, што ты, пэўна, 
прыхільнік тэорыі мастацтва для мастацтва, а рэвалюцыйна-дэмакра-
тычны кірунак у беларускай дакастрычніцкай літаратуры недаацэньва-
еш, у трактоўцы сутнасці слоўнага мастацтва зыходзіш з ідэалістычных 
пазіцый. Паслухаем, аднак, што ў сапраўднасці сцвярджаў Ю. Вераш-
чака. Звернемся да яго выказванняў: “Апрача драздоў, ануч, гною і пра-
кляцця ў маёй душы, — пісаў ён, — яшчэ шмат красы, перад маімі вачамі 
скрозь краса, жыццё, сонца, песні і бязмернае багацце відаў. Я хачу мець усё 
гэта, ператворанае ў спектры калектыўнай нашай душы — у словах на-
шых паэтаў-прарокаў. Мяне цікавіць не толькі тое, што Янка сядзіць на 
вузкім шнурочку зямлі, але больш таго, што гэты Янка чуе ў той момант, 
калі ён поўнымі грудзямі хапае пах чорнай, парэзанай плугам на скібы зям-
лі, як яго лянівы мозг варушыцца, калі сахой разразае прадзедаўскі курган, 
што кажа душа прадзедаў, як іхнія косці збіраюць праўнукі, каб прадаць на 
фабрыку суперфасфату” [5, с. 274].

Як бачым, сэнс выказванняў Ю. Верашчакі не ў тым, каб выкрываць 
прыхільнікаў традыцыйнага паказу сялянскай беднасці, галечы. Галоўнае 
ў артыкуле — імкненне скіраваць беларускіх пісьменнікаў на шлях усеба-
ковага асэнсавання быцця, на шлях рашучага абнаўлення літаратуры, на 
даследаванне ўнутранага свету вясковага працаўніка, на шлях аналітыкі 
і псіхалагізму. А гэта азначае, што ва ўдзельнікаў дыскусіі наўрад ці былі 
падставы рабіць аўтару артыкула сур’ёзныя заўвагі. Што ж датычыць тых, 
хто пазней даследаваў нашаніўскую палеміку, дык іх болей бянтэжылі 
крытычныя закіды з боку Ю. Верашчакі на адрас Я. Купалы і Я. Коласа, 
якія ў сваіх вершах “заместа ўслаўляць нашу, папраўдзе бязмерна харошую 
прыроду, абесслаўлялі яе. Адзін з іх кажа:

Куры, свінні, гною кучы
Напаўняюць кожны кут.
Вокны затканы анучай,
Так і кажуць: “Ўсюды бруд”.

Другі падпявае:
Край наш бедны, край наш родны,
Гразь, балота ды пясок!
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Яшчэ іншы плача:
Невясёлая старонка
Наша Беларусь,
Людзі: Янка ды Сымонка,
Птушкі: дрозд ды гусь…

У канцы нехта чуткі з роспаччу крычыць:
Край ты мой родны,
як выкляты Богам” [5, с. 274].

Даем адпаведныя тэксталагічныя тлумачэнні, якія спатрэбяцца  
ў далейшай нашай размове. Аўтарам першага чатырохрадкоўя з’яўляец-
ца паэт-пачатковец Я. Мурашка. Яго верш “Родны край” быў змешчаны 
 ў “Нашай Ніве”, 1909, 19 сакавіка, № 12. Толькі апошні радок страфы гучаў 
крыху інакш: “Так і кажуць: бедны люд”. І ў шэрагу ранніх вершаваных тво-
раў Купалы, Коласа часта сустракаюцца згаданыя Ю. Верашчакам рэчыў-
ныя дэталі пры апісанні ўмоў жыцця селяніна. Напрыклад, у вершы Коласа 
“Вёска” (1907): “Замеж шкла — радняны мех”, “Многа тут гразі ў нягоду, /  
Многа пылу ў летні жар” [4, с. 35]; у вершы “На ростанках” (1907): “Не віда-
ць мае дарогі — / Горы, лес, балоты, гразь…” [4, с. 48]. Другі з працытаваных 
у артыкуле ўрыўкаў узяты з верша Якуба Коласа “Наш родны край”, на-
друкаванага ў газеце “Наша доля” ад 1 верасня 1906 г. Трэці фрагмент — 
гэта страфа Купалавага верша “З песень аб сваёй старонцы”, які датуецца 
1905–1907 гг. і які ўпершыню апублікаваны ў “Жалейцы” (1908). Апошні 
радок належыць М. Багдановічу. Яго верш “Краю мой родны! Як выкляты 
Богам…” упершыню ўбачыў свет на старонках “Нашай Нівы”, 1909, 17 ве-
расня, № 38, без назвы. Пачынаецца радком: “Край мой радзімы! Як вы-
кляты Богам”. Перадрукоўваўся ў “Беларускім календары “Нашай Нівы”  
на 1912 год”.

Узнікае заканамернае пытанне: няўжо паэты, урыўкі з вершаў якіх 
прыведзены Ю. Верашчакам, былі такімі абмежаванымі ў сваіх поглядах 
на літаратуру, што не разумелі яе прыроды, яе высокага прызначэння як 
мастацкай з’явы? І другі момант, які ўжо быў закрануты намі ў згаданым 
раздзеле “Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя”. Робячы закіды на 
адрас “паэтаў-прарокаў” наконт звужанага разумення імі задач літарату-
ры, Ю. Верашчака нібыта не заўважаў таго, што ў беларускай паэзіі, прозе, 
драматургіі на той час ужо з’явіліся творы высокага мастацкага ўзроўню. 
Дастаткова згадаць паэмы Я. Купалы “Курган”, “Бандароўна”, “Сон на кур-
гане”, камедыю “Паўлінка”, паэтычны зборнік “Гусляр”, наватарскія па 
сваёй жанравай прыродзе алегарычныя “Казкі жыцця” — “Жывая вада” 
(1907), “Зло — не заўсёды зло” (1912) Я. Коласа і яго глыбокія сацыяль-
на-псіхалагічныя апавяданні “У старых дубах” (1912) і інш., пачатковыя 
раздзелы “Новай зямлі”. Я ўжо не кажу пра выдатныя ўзоры пейзажнай, 
філасофскай лірыкі, лірыкі інтымных перажыванняў М. Багдановіча,  
Я. Купалы, Я. Коласа, а таксама А. Гаруна, З. Бядулі, К. Буйло. Тым болей, 
што многія вершы, апавяданні згаданых тут паэтаў, празаікаў друкаваліся 
менавіта на старонках “Нашай Нівы”.
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Не заўважаць у 1913 г. даволі відавочных мастацкіх набыткаў было 
не зусім лагічна210. Тлумачэнне гэтай нелагічнасці трэба шукаць у кан-
крэтных абставінах, у якіх знаходзілася тагачасная беларуская літаратура.  
Не паасобныя пісьменнікі, а менавіта ўся літаратура як цэласная з’ява, ру-
хомая, дынамічная. Для ініцыятараў дыскусіі, яе стратэгаў галоўным было 
тое, якім акажацца беларускае слоўнае мастацтва ў бліжэйшым будучым, 
ці здолее яно выканаць ускладзеную на яго высокую місію, ці зможа бе-
ларуская грамадскасць мераць творы нацыянальных паэтаў “меркай еўра-
пейскай, якую прыкладаюць усе народы на свеце да творчасці сваіх прарокаў. 
Так — прарокаў, бо паэта павінен быць вучыцелем і прарокам свайго народа, 
павінен быць суддзёй і цветам душы яго, павінен выяўляць красу свайго на-
рода і краю” [5, с. 274]. І хоць вытрымкі з вершаў выдатных пісьменнікаў  
і фігуравалі ў выступленні Ю. Верашчакі, але не гэтыя творы ў сапраўдна-
сці былі прадметам крытыкі, не Купалу, не Коласу адрасаваў крытык свае 
закіды і пажаданні. Што ж датычыць Багдановіча, дык ён трапіў у падбор-
ку, так бы мовіць, “за кампанію”.

Між іншым, ніхто з даследчыкаў і да гэтага часу не звярнуў увагу на 
тое, што В. Ластоўскі, прыводзячы вытрымкі з вершаваных твораў на-
шаніўскіх аўтараў, абгрунтаванне свайго тэзісу пра “слязлівую” паэзію 
пачаў менавіта з пачаткоўца, з эпігона, а не з Купалы і не з Коласа! Гэта 
быў прадуманы ход, з дапамогай якога выразна расстаўляліся сэнсавыя 
акцэнты. Сапраўды, артыкул быў звернуты да тых паэтаў, празаікаў, пу-
бліцыстаў, хто аказаўся эпігонам Купалы, Коласа, хто паўтараў сказанае 
імі некалькі гадоў таму, застаючыся пераконанымі, што яны раўняюцца 
на Купалу, на Коласа. Але ж аўтары “Жалейкі” і “Песняў-жальбаў” пайшлі 
далёка наперад, а паслядоўнікі гэтага не разумелі. Узняцца да інтымнай 
лірыкі, да спасціжэння глыбінь унутранага жыцця чалавека, яго псіха-
логіі, да апявання красы, хараства прыроды, пачуццяў радасці было 
нашмат складаней, чым ісці даўно пратаптанай сцежкай, апраўдваючы 
нізкі ўзровень сваіх твораў іх чытацкай запатрабаванасцю.

Мы ўжо адзначалі, што Ю. Верашчака прыводзіў вытрымкі з вер-
шаў Купалы, Коласа, Багдановіча, апублікаваных у ранні перыяд —  
у 1905–1907, 1906, 1908 гг. Пры гэтым верш цытаваўся, відаць, па памя-
ці або паводле тэксту, дасланага ў газету. Друкаваны тэкст верша “Наш 
родны край”: “Лес, балота ды пясок…” У крытыка: “Гразь, балота ды пя-
сок!” Зараз цяжка сказаць, ці тут выпадковае розначытанне, ці крытык 
усвядомлена замяніў арыгінал сваім варыянтам (было: “лес”, стала: 
“гразь”), каб выразней падкрэсліць думку пра недапушчальнасць адна-
бакова-спрошчанага адлюстравання толькі негатыўных з’яў сялянскага 
жыцця. Наіўна было б думаць, што такі вопытны крытык, якім быў Ве-
рашчака-Ластоўскі, не змог бы ў пазнейшых творах Купалы ці Коласа 
знайсці прыклады, неабходныя для пацвярджэння сваёй думкі. Дык 
не ж, ён абмяжоўваецца раннім перыядам. І ў гэтым быў свой сэнс. Ён 
у тым, што і Купала, і Колас свядома, добраахвотна пагадзіліся быць 

210  Гэтая думка пазней была паўторана некаторымі даследчыкамі, праўда, без спасыл-
кі на папярэдніка.
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у ролі аб’екта крытыкі дзеля агульналітаратурных інтарэсаў. Дзеля 
таго, каб і чытачы, і нашаніўскія паэты, празаікі, аўтары допісаў, ка-
рэспандэнцый, паведамленняў з вёсак, мястэчак, гарадоў пераканаліся, 
зразумелі, што кіраўнікі газеты заклікаюць іх на іншы шлях — на шлях 
пашырэння абсягаў літаратурнай творчасці. Нельга бясконца скла даць 
вершы, прасякнутыя смуткам, тугою, нараканнямі на нешчаслівую 
долю, на гаротны лёс. Падобнага зместу творы не спрыяюць абуджэнню 
духоўных сіл беларуса, не гартуюць характар учарашняга прыгоннага 
праз усведамленне сваёй годнасці, звужаюць яго погляд на свет, у якім 
і сапраўды багата красы, хараства, прыгажосці. “Плакаць і сыпаць сло-
вамі сцёртымі, як дробная медзяная манета, як бачыце, і я ўмею, і гэтага 
з мяне годзе…” [5, с. 275].

Але ж і гучных публіцыстычна-пафасных заклікаў да абуджэння такса-
ма ўжо было недастаткова. І тут маладыя пісьменнікі тапталіся на месцы, 
паўтаралі тое, што стала звыклым, трафарэтным і таму не кранала душу  
і сэрца чытача. Літаратура скіроўвалася ў эпігонскае рэчышча. Каб у гэтае 
рэчышча не трапіць, прыгожае пісьменства павінна было ў змястоўным  
і фармальным плане стаць мастацтвам аналітычным, даследча-псіхала-
гічным, да чаго і заклікаў ініцыятар дыскусіі. “Я прывык глядзець на паэ-
та, як на памазанніка Божага, як на прарока, і дзеля гэтага рука мая ніколі 
не памкнулася ўзяцца за пяро, каб накідаць вершы, бо я ў душы сваёй чуюся 
нягодным гэтага высокага імені. Але вы, каторыя пачуваецеся на сілах даць 
красу, даць мысль, паднімаць і вясці душы, чаму не выпаўняеце свайго паслан-
ніцтва, чаму маўчыце, калі забіваюць у душах — незапісаных картах, красу, 
чаму не вучыце нас любіць і разумець гоман бору, плеск вады ў сонцы, задуму 
змеркаў, ясноту ўсходаў, — чаму не распаляеце душ нашых пажарам любові, 
не сыпеце чырвонцаў у жар гэты?” [5, с. 275].

“Парнаснікі”, у прынцыпе, вядома ж, былі згодныя з Ю. Верашчакам, 
але адкрыта заявіць пра сваю салідарнасць не маглі. Патрэбны быў пэў-
ны дыпламатычны такт, трэба было праявіць далікатнасць у адносінах да 
паслядоўнікаў: яны ж пісалі свае вершы шчыра, пераканана. Нельга было 
адштурхнуць рашучай крытыкай іхніх слабых паэтычных вопытаў.

Звернем увагу на тое, што і Ластоўскі, і “адзін з парнаснікаў” выступілі 
пад псеўданімамі. Гэта было зроблена дзеля таго, каб не звужаць межы 
дыскусіі, не звязваць дыскусійную прастору канкрэтнымі імёнамі, не па-
дзяляць дыскутантаў на два лагеры. Бо калі б замест адцягненага, няпэў-
нага “адзін з парнаснікаў” стаяла “Я. Купала” ці “Я. Колас”, дык аказалася 
б, што ў супрацьлеглым ім лагеры, апроч Верашчакі-Ластоўскага  знахо-
дзяцца “пясняр чыстае красы” М. Багдановіч, аўтар артыкула “Не хлебам 
адзіным” З. Бядуля, аўтар артыкула “Наш тэатр” М. Гарэцкі. Ёсць багата 
сведчанняў таго, што клопат пра захаванне адзінства ў беларускай літара-
турна-творчай супольнасці быў для кіраўніцтва “Нашай Нівы” сур’ёзнай 
арганізацыйнай і маральна-этычнай праблемай. Маладыя паэты, празаікі 
актыўна дасылалі свае творы ў газету, але рэдакцыя, імкнучыся ажыцця- 
віць на практыцы агалошаныя Ластоўскім прынцыпы высокай патраба-
вальнасці, многае адмаўлялася друкаваць. А гэта спараджала сур’ёзныя 
канфлікты.
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У пацвярджэнне сказанага прывядзем наступны дакумент — уры-
вак з ліста Янкі Журбы — Івана Якаўлевіча Івашына (1881–1964) ад 
14.03.1913 г., аднаго з падпісчыкаў і аўтараў “Нашай Нівы” (першы яго 
верш тут апублікаваны ў 1909 г.). “Ці ж с тых вершаў, што я дагэтуль 
прысылаў да рэдакцыі, так-такі і не знайшлося ніводнага, што можна 
было б пусціць у календар? Гэта было б вельмі вялікім духоўным пад-
трыманнем і ўцехай для мяне. Ні было б ані нікому страты, каб заме-
ста 4-х рэчаў М. Багдановіча надрукавалі ў календары 3 яго рэчы, ці 
заместа 2-х рэчаў Г. Леўчыка надрукавалі адну, а разам з тым умясцілі 
мой адзін верш. Дык не — ніводнага майго верша не пусцілі ў календар.   
Не магу аніяк забыцца гэтай крыўды: яна цёнгля стаіць перэда мной”. 
Далей адрасант “цвёрда вымагае”, каб ягоныя вершы “выходзілі ў свет 
(і не ў гадзіну па чайнай ложцы)” [3, с. 39]. На заканчэнне пакрыўджа-
ны аўтар-пачатковец (“Праўда, што я нядаўна пачаў пісаць”) ставіць  
ультыматум: калі вам мае творы не падыходзяць, дык пра гэта трэба 
сказаць, калі ж нечага вартыя, дык няма патрэбы іх дасылаць да рэдак-
цыі — “няхай ляжаць дома — усё роўна, дзе лежаць” [3, с. 39].

Вось нагляднае пацвярджэнне таго, што праблемы, узнятыя ў ды-
скусіі, наспелі даўно. Адштурхнуць Я. Журбу як паэта ад газеты нельга 
было: “пачынаючых трэба падтрымліваць усімі мерамі, каб яны часам 
не закінулі свае думкі” [3, с. 39]. Але і ісці ўслед за яго патрабаваннямі не 
выпадала, бо закід на адрас М. Багдановіча выразна раскрываў прычыну 
незадаволенасці: маўляў, прыхільніку “чыстае красы” вы даеце шырокую 
дарогу, а мне ходу няма, бо я пішу пра рэальнае жыццё, г. зн. пра “гразь, 
балота ды пясок”. Можна было выкарыстаць форму індывідуальнай пера-
піскі рэдакцыі з кожным аўтарам. Але такі шлях малаэфектыўны, ён не 
мог істотна змяніць сітуацыю, бо ў дасланых вершаваных ці празаічных 
практыкаваннях дамінавала ўсё тая ж фактаграфічная апісальнасць, пе-
райманні ранніх Купалы, Коласа. Уяўленне ж аб тым, што літаратура — гэта 
высокае мастацтва, што яна заўжды адкрыццё нязведанага, асваенне но-
вых пластоў і граняў сацыяльнай рэчаіснасці і глыбінь чалавечай псіхікі, —  
такое ўяўленне яшчэ трэба было выхаваць. А гэта — працяглы ў часе пра-
цэс. Каб даць працэсу рух, патрэбен быў моцны штуршок. Нават у чым-
сьці нечаканы, з парадаксальнымі лозунгамі, што В. Ластоўскі паспяхова 
ажыццявіў.

У маім распараджэнні ёсць яшчэ адзін надзвычай цікавы матэрыял, 
які таксама датычыць тэмы нашай сённяшняй размовы. Гэта вялікі паме-
рамі ліст Фабіяна Шантыра “ў шаноўную Рэдакцыю “Н.Н.”. Ліст мае дату: 
1911–1912 і паметку: “Падлесься”. Ліст не друкаваўся, выкарыстоўваю яго 
з дазволу паважанага Віталя Скалабана. Ф. Шантыр выказвае крыўду з тае 
прычыны, што рэдакцыя “Нашай Нівы” яго “трэціруе”. І ў пацвярджэнне 
сваёй думкі спасылаецца на рэдакцыйную адмову друкаваць ягоны водгук 
на артыкул М. Багдановіча “Глыбы і слаі” (Наша Ніва. 1911. 20 і 25 студз.,  
3 лют.). “Прычыны для такога гарачага адказу няма”, — так тлумачыла 
рэдакцыя сваё рашэнне. Напэўна, водгук Шантыра быў і сапраўды праз-
мерна “гарачы”. Гэта бачна з яго раздражнёнага тлумачэння: “Прычына 
ж майго гарачага адказу тая, што чалавек узяўся судзіць а тых рэчах, а ка-
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торых, што відно па яго сябепэўнай мазьні, у яго вельмі грубае паняцце.  
І калі я выступіў з адказам, значыць меў і “прычыны” для гэтага і “грунт”, 
і шан[оўная] Рэд[акцыя] магла адкінуць маю ст[аццю] як саўсім не маючую 
літаратурнай вартасці твор, а не парушаць права аўтара і даісквацца там 
якіх та “прычын” і “грунтаў”.

З выкладзенага бачна, што стыль, танальнасць “скаргі” і матывы 
крыўды Ф. Шантыра і Я. Журбы вельмі падобныя. І гэта — паказальны факт 
у плане высвятлення вытокаў, генезісу канфлікту рэдакцыі і карэспандэн-
таў газеты. 

Прычынай празмернай гняўлівасці Шантыра, напэўна, было ці магло 
быць тое, што М. Багдановіч у сваім аглядзе ні разу не згадаў Шантыра-
вы творы. Тым болей, у станоўчым плане. Увогуле артыкул “Глыбы і слаі” 
па сваім змесце даволі крытычны, узровень патрабавальнасці тут вельмі 
высокі. Можна гаварыць нават пра пэўную неаб’ектыўнасць Багдановіча ў 
адносінах да Я. Купалы, Я. Коласа і да самога сябе (У Багдановіча “непры-
кметна шпаркага развіцця”, ён “слабы як лірык…”, “вершы іншы раз заміж 
малюнка даюць якісь абрывак яго”. “Што варта гэтая праца, сказаць пакуль 
што цяжка” [1, с. 190] і г. д.). Самакрытычнае стаўленне да ўласных вершаў 
дало М. Багдановічу права сказаць шмат справядлівага і адносна твораў  
А. Гаруна, Г. Леўчыка, Старога Уласа, Ц. Гартнага, К. Каганца, Будькі, Я. Оклі-
ча. У агульным плане вынікі паэтычнага года ацэнены нібыта і пазітыўна, 
але Багдановіч-крытык глядзеў на тагачаснае развіццё беларускага пісь-
менства цвяроза, не імкнуўся захвальваць не толькі пачаткоўцаў, але і тых, 
хто ўжо выявіў сябе. “Ёсць тут і даўнія знаёмыя (А. Гарун, Г. Леўчык, Стары 
Улас, перапяваючы Коласа, Ц. Гартны), ёсць і некалькі новых імён (Чар-
нышэвіч і Піліпаў), але ніхто з іх не даў асабліва яркага” [1, с. 190].

Вось пра што клапаціўся выдатны беларускі паэт і выдатны крытык! 
Ён адчуў галоўную небяспеку, якая пагражала ў той час айчыннай літара-
туры. І гэты яго клопат падзяляў і В. Ластоўскі, распачынаючы дыскусію. 
Звернем увагу яшчэ на адно лаканічнае выказванне Багдановіча. Яно ідзе 
ўслед за працытаваным вышэй урыўкам “але ніхто з іх не даў асабліва яр-
кага”: “Адна толькі Канстанцыя Буйла абяцае развіцца ў праўдзівы асабі-
сты талент”. Развіццё творчай індывідуальнасці, пошукі ўласнага шляху, 
пошукі сваёй тэмы, свайго героя, выпрацоўка ўласнай стылявой манеры —  
вось якія эстэтычныя каштоўнасці абараняў Багдановіч. І тут з ім быў 
салідарны В. Ластоўскі.

Калі ў прыведзеных разважаннях Ф. Шантыра адбілася псіхалогія 
прадстаўніка нашаніўскай масавай паэзіі, якая сваім невысокім прафесій-
ным узроўнем стрымлівала развіццё беларускай літаратуры як высокага 
мастацтва (а гэтыя прадстаўнікі часам паводзілі сябе агрэсіўна, ваяўніча), 
дык у цэлым згаданы ліст утрымлівае шэраг прадуктыўных разважанняў, 
далёкіх ад асабістай крыўды за ненадрукаваныя рэдакцыяй творы. Так, 
Ф. Шантыр заявіў, што газета не адпавядае тым запатрабаванням, якія 
ставіць перад ёй жыццё. Ён піша: “…цэль і заданне ш. Рэд[акцыі] даць у 
“Н.Н.” усім шэрым масам беларускага народу такую газету, у каторай бы 
ўвесь мужыцкі народ нашоў усё патрэбнае для свае думкі і душы; нашоў 
бы тыя жыўчыя сокі, каторыя б давалі сілу і моц… і душы гэтага народу 
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расці, мужаць і сваім інтэлектам паднімацца ўгору; адным словам, духоў-
на развівацца. Кроме гэтага ўсяго, найважнейшае заданне “Н.Н.” яшчэ тое, 
што “Н.Н.” дае ўсяму гэтаму народу пазнаць сябе самога ў сваім нацыя-
нальным “я”. І, трэба прызнацца, што ўсяму гэтаму ў большай часці “Н.Н.”  
не адказвае. Інтэлектуальны ўравень “Н.Н.” у большай палавіне ніжэй ураў-
ня духоўнай патрэбы народа. А паходзіць гэта з таго, што ш. Рэд[акцыя] 
не зусім добра разумее цяперашні мужыцкі народ. І штучнае мужычэн-
не “Н.Н.” робіць на пагляд так, як бы гэта пан сваёй забаўкай пацяшае 
мужычка”.

Ф. Шантыр лічыць, што змест большай паловы матэрыялаў на старон-
ках газеты “ў сваім ураўні мог бы гадзіцца як пасілак духа для дзядоў і 
прадзедаў цяперашніх чытачоў”. У газеце вельмі мала “свайго”. Паведам-
ленні пра Думу можна знайсці ў любой дробнай польскай, рускай газеце. 
Карэспандэнцыі з вёсак і мястэчак “займаюць паўгазеты”, але яны не ма-
юць аніякай вартасці, яны нічога не даюць для душы чытача, бо ў іх паўта-
раецца адно і тое ж, гэта — будзёншчына, якая і так вядомая селяніну. 
“Цікавы ўсе гэты карэспандэнцыі могуць быць для вучонага этнографа, 
для тых саміх паноў карэспандэнтаў, што, як ніяк, а ў вачах сваіх аддзяля-
юць сябе ад самой масы і ломяць з сябе напоўмаралістаў, напоўінтэліген-
таў, бо, бачце, іх рэчы друкуюць!..”

Вядома, і тут выразна гучыць крыўда карэспандэнта, якога мала дру-
куюць. Але тое, што Ф. Шантыр загаварыў пра неабходнасць абнаўлен-
ня зместу газетных публікацый, было своечасовым, слушным. Пры гэ-
тым аўтар ліста не закрэслівае цалкам усё надрукаванае ў “Нашай Ніве”. 
Адда дзена належнае “лепшай палавіне”, напоўненай якасным зместам: 
“Значыць, як я казаў, астаецца для народа занятнай тая часць газеты, дзе 
яму даюць “сваё”, яго душу, яго думку; дзе паказваюць яму тое хараство, 
каторае сабрана ў гэтым яго “сваім”, дзе адкрываюць яму такое багацце 
вобразаў яго мук, каторыя ён у сабе носіць і а каторых не знае; яны па-
трасуць яго, заставяць упорна думаць, шукаць выхаду”. Але гэтая частка 
“Нашай Нівы” “вельмі слабая”. Такога вось зместу лісты, выкладзеныя там 
думкі, прапановы, меркаванні фактычна і рыхтавалі дыскусію. Гэта было 
сведчаннем таго, што змены, якія адбываюцца ў жыцці, у свядомасці се-
ляніна, увогуле беларуса, павінны быць асэнсаваны пад кутом гледжання 
задач, што стаяць перад народам, яго культурай, літаратурай.

Што датычыць сцвярджэнняў аўтара ліста наконт сітуацыі банкру-
цтва, якое чакае газету, то гэтае пытанне выходзіць за межы маёй тэмы  
і патрабуе прыцягнення болей шырокага матэрыялу. 

Як засведчылі шматлікія матэрыялы, звязаныя з нашаніўскай ды-
скусіяй, яе ўплыў на грамадска-культурнае жыццё Беларусі быў даволі 
адчувальны. Дыскутанты абвясцілі неабходнасць болей смелага пошу-
ку шляхоў і сродкаў вырашэння шырокага кола наспелых нацыянальных 
праблем. Што датычыць уласна літаратуры, дык у гэты час часцей пачалі 
выходзіць зборнікі вершаў і апавяданняў, напрыклад, у 1913 г. былі вы-
дадзены: “Вянок” М. Багдановіча, “Абразкі” (на вокл. 1914) З. Бядулі, “Апа-
вяданні” У. Галубка, “Песні” Ц. Гартнага, “Шляхам жыцця”, “Паўлінка”  
Я. Купалы. Актывізавалася перакладчыцкая справа. Мацней заявілі пра 
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сябе драматургі. Яшчэ больш урадлівым на асобныя выданні быў 1914 г., 
калі з друку выйшлі зборнікі “Васількі” Ядвігіна Ш.; “З роднага загону. Вяс-
на” А. Зязюлі (А. Астрамовіча), “Якім Бяздольны” П. Беларуса, “Курганная 
кветка” К. Буйло, “Рунь” М. Гарэцкага, “Родныя з’явы” Т. Гушчы. У 1914 г. па-
бачыў свет першы нумар часопіса для дзяцей і юнацтва “Лучынка” (Рэдак-
тар Цётка). Пачаў выдавацца сельскагаспадарчы месячнік на беларускай 
мове “Саха” (Рэдактар А. Уласаў). У Вільні выйшаў літаратурны альманах 
“Дзень штукарства” на беларускай, рускай, польскай, літоўскай і яўрэйскай 
мовах (вершы А. Гаруна, З. Бядулі, Я. Купалы).У Мінску адбыўся літаратур-
ны вечар футурыстаў (У. Маякоўскі, Д. Бурлюк). К. Д. Бальмонт выступаў 
з лекцыяй у Мінску, чытаў вершы. У Вільні ён пазнаёміўся з Я. Купалам,  
З. Бядулем.

Трэба сказаць і пра тое, што ўдзельнікі дыскусіі не кансервавалі свае 
погляды, а імкнуліся ўнесці ў раней выказаныя меркаванні папраўкі, уда-
кладненні. Гэта датычыць і В. Ластоўскага як аўтара артыкулаў “Да ўбогіх 
духам” (1913), “Памажыце” (1913), “Па сваім шляху” (1914) і водгукаў на зб. 
“Васількі” Ядвігіна Ш., “Рунь” М. Гарэцкага, “Родныя з’явы” Тараса Гушчы 
(усе — 1914). У першым артыкуле В. Ластоўскі гнеўна выкрывае беспад-
стаўныя прэтэнзіі той часткі беларускай інтэлігенцыі, якая “не толькі лю-
біць, але лічыць сваім правам займаць усюды першае месца перад скромным 
сялянствам, не толькі любіць, але і вымагае, каб ёй на рынках і на дарогах 
кланяліся. Якім правам, за што?” [5, с. 275]. “Памажыце” — гэта зварот 
да чытачоў “Нашай Нівы” і ўсіх свядомых беларусаў распачаць збіранне 
рукапісных беларускамоўных твораў і звестак пра іх аўтараў дзеля таго, 
каб захаваць нацыянальную літаратурную спадчыну. Патрэбны былі 
біяграфічныя дадзеныя і пра вядомых ужо пісьменнікаў. У іх ліку аказаліся  
А. Вярыга-Дарэўскі, В. Каратынскі, А. Рыпінскі, Ю. Ляскоўскі, Ф. Тапчэўскі, 
Ян Чачот, А. Кіркор, У. Сыракомля, К. Нядзведскі, А. Абуховіч, А. Гурыновіч, 
А. Кісель. “Верым, што ў нашай шырокай старонцы знойдуцца людзі, като-
рыя аднясуцца прыхільна да нашай працы і памогуць нам” [5, с. 279].

Што датычыць трэцяга артыкула, “Па сваім шляху”, дык тут канкрэ-
тызуюцца прынцыповыя палажэнні дыскусіі. Услед за Багдановічам В. Ла-
стоўскі прызнае пэўны зрух у развіцці беларускага прыгожага пісьменства 
за апошнія гады: “І мы, беларусы, унеслі ўжо нашу цэннасць у агульналюд-
скую скарбніцу, і мы ўжо не бясплоднае дрэва, каторае павінна быць высечана 
і спалена: мы ўжо далі плады” [5, с. 283]. І тым не менш падстаў для сама-
заспакоенасці няма, бо па вялікім рахунку наша літаратура яшчэ “не мае 
ўсясветнага значэння” [5, с. 284]. Патрэбна, каб пісьменнікі далі свету но-
выя мастацкія ідэі, новыя формы і каб не толькі беларусы, але і чытачы ін-
шых краін знайшлі у беларускіх творах адказы на хвалюючыя іх быццёвыя  
праблемы, праблемы філасофскага, экзістэнцыйнага характару — сэнсу 
жыцця, мэты і прызначэння чалавека ў свеце, праблемы выбару шляхоў 
развіцця. “Няхай хто-небудзь з нашых пісьменнікаў напіша хоць адну рэч, 
каторая бы паказвала новыя дарогі чалавечаству, і не будзе на свеце зна-
ючага літары народа, каторы бы пасля гэтага, хто і што такое беларускі 
народ, не ведаў” [5, с. 284]. Як бачым, праблема таленту, як увасаблення 
духоўных, маральна-этычных, інтэлектуальных здольнасцей народа, пра-
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блема творчай індывідуальнасці пад пяром крытыка набыла выключна 
актуальнае значэнне. Ластоўскі заклікае да болей актыўнага пераадолен-
ня “благога ўплыву бульварнай і неўрастэнічнай суседскай літаратуры” [5, 
с. 285] — расейскай і польскай. Ён лічыць, што беларускім мастакам слова 
трэба ісці “па сваім шляху”, а ў пошуках “чалавека будучыні” арыентавац-
ца не на дэкадэнтшчыну, а “ўсясветную класічную літаратуру” [5, с. 285].

Шмат агульнага з В. Ластоўскім было і ў поглядах М. Гарэцкага на 
шляхі развіцця беларускай літаратуры. Справядлівасць сказанага пацвяр-
джаюць яго артыкулы “Наш тэатр” (1913) і “Развагі і думкі” (1914). Аўтар 
гэтых артыкулаў знайшоў свой адметны аспект  разгляду праблем, узня-
тых удзельнікамі нашаніўскай дыскусіі. Па-першае, М. Гарэцкі засяродзіў 
увагу на пытаннях, звязаных са станам і перспектывай развіцця нацы-
янальнага тэатра. Фактычна ж гаворка ў артыкуле “Наш тэатр” ішла пра 
ўсё слоўнае мастацтва, а не толькі пра драматычныя, сцэнічныя жанры. 
Пісьменнік павінен пранікнёным словам абуджаць свядомасць беларуса, 
паказваць “дзе ляжыць яму дарога на поле, шырока-далёкае, роднае поле 
вольнага жыцця” [2, с. 172]. На вялікі жаль, зазначае Гарэцкі, цяперашнія 
драматычныя творы на беларускай мове не адлюстроўваюць існуючую са-
цыяльную рэчаіснасць ва ўсіх яе складанасцях, яны — “толькі невыразны 
цянёк” ад таго жыцця, якое павінна быць паказана праз мастацкае слова. 
Адна з галоўных задач тых, хто гэтым словам валодае, “паказаць беларусу 
са сцэны, што ён — чалавек, і што ён павінен мець свой чалавечы гонар,  
і павінен дзетак сваіх гадаваць з сумленнем…” [2, с. 173]. Праграма,  
на крэсленая аўтарам артыкула, даволі шырокая: мастак слова заклікае нагад-
ваць беларусу і пра тое, што ён мае “слаўнае прошлае”, і што “карані нашы 
родныя беларускія не згнілі”, што яны трывалыя і нават “добрыя адросткі  
к небу гоняць”. І хутка дадуць багаты творчы плён, які будзе годна ацэнены 
іншымі народамі свету. Прыйдзе час, і перад гэтымі духоўнымі, мастацкімі, 
інтэлектуальнымі дасягненнямі “прыемна адчыніцца агульналюдская скарб-
ніца векавечных здабыткаў культуры і цывілізацыі…” [2, с. 174].

Як бачым, высокія патрабаванні ставіў перад беларускай творчай  
інтэлігенцыяй Гарэцкі і высокай меркай вымяраў і ацэньваў іх дзей- 
насць — меркай супастаўлення з сусветнай літаратурай.

Выразна акрэсліўшы грамадскія, нацыянальна-асветныя, выхаваўча- 
патрыятычныя функцыі літаратуры, М. Гарэцкі не збіраўся гэтымі функ-
цыямі абмяжоўваць слоўнае мастацтва. “Я не кажу, што наш тэатр павінен 
мець кірунак толькі практычна карысны. О не, гэтым бы я выняў першы 
камень з падмурку нашага развіцця і ўкараціў бы роднаму тэатру век”, — 
заяўляе аўтар артыкула. Тэатр павінен задаволіць глядацкія патрабаванні 
таксама і прыхільнікаў чыстага мастацтва, бо чалавеку, “апрача паўміска 
юшкі, патрэбна і страва для душы” [2, с. 174].

Згаданы тэзіс меў прынцыповае значэнне ў плане выпрацоўкі доў-
гатэрміновай праграмы развіцця беларускай мастацкай літаратуры,  
у пошуках найбольш плённых шляхоў яе станаўлення: пры тагачасных 
грамадскіх абставінах небяспечна было апрыёры аддаваць перавагу ад-
наму кірунку, падтрымліваць сацыяльна арыентаваную літаратуру або 
”чыстае мастацтва”. Ставілася задача дабіцца таго, каб сацыяльна значная 
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тэма ў творы атрымлівала сваё глыбокае мастацкае ўвасабленне, каб яна 
не падмянялася публіцыстыкай, маралізатарствам, дыдактыкай.

Як паслядоўная падтрымка закліку В. Ластоўскага хутчэй пераадо-
лець “благі ўплыў бульварнай і неўрастэнічнай суседскай літаратуры”  
[5, с. 285] успрымаецца тэзіс М. Гарэцкага пра небяспеку доўга знаходзіцца 
пад уздзеяннем “звычайна неглыбокай, сучаснай польскай і расійскай літа-
ратуры” [2, с. 178]. Мы памятаем, што Ластоўскі прапаноўваў беларускім 
пісьменнікам у пошуках “чалавека будучыні” раўняцца не на дэкадэнт-
шчыну, а на “ўсясветную класічную літаратуру” [5, с. 285]. “Не трацьце гро-
шы, — кажа Гарэцкі, — на дзесяціграшовыя журналы пакалечанага жанру, 
а гадуйцеся на чытанні класікаў і ўдыхайце свежае паветра народнай паэ-
зіі, пазнавайце прыгажосць гэтай паэзіі…” [2, с. 178]. І яшчэ адно істот-
нае выказванне Гарэцкага: “Кірунак нашага маладога тэатра павінен быць 
жыццёва-мастацкі з дэвізам: Падняць беларуса да ідэальнага чалавека!” 
[2, с. 175]. І тут, як бачым, праявілася сугучнасць думак і меркаванняў  
В. Ластоўскага і М. Гарэцкага, заклапочаных пошукамі дзейсных, эфектыў-
ных сродкаў абнаўлення беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя.

На новым аспекце праблемы, якая абмяркоўвалася на старонках “На-
шай Нівы”, засяродзіў сваю ўвагу Гарэцкі і ў артыкуле “Развагі і думкі”, — на 
пытаннях развіцця празаічных жанраў: “Прозы, прозы, добрай, мастацкай 
прозы беларускай дайце нам!

Каб на стале ў нас каля тоўстай кніжкі вершаў “Шляхам жыцця” ля-
жала б не цянейшая кніжка прыгожай прозы” [2, с. 193]. Гарэцкі выказваў 
глыбокую заклапочанасць тым, што беларускія пісьменнікі абмяжоўваюц-
ца друкаваннем “рознакаляровых канфеці з вершыкаў і дробных малюн-
каў” і не шукаюць новых формаў, перш за ўсё не адважваюцца даць “што 
даўжэйшае”, напрыклад, раман, гістарычную аповесць, драму.

У чым сэнс закліку аўтара “Разваг і думак” да пісьменнікаў даць бе-
ларускаму чытачу “вялікую прозу”? Вядома, было б вялікай памылкай ду-
маць, нібыта М. Гарэцкі недаацэньваў ролю і значэнне малых празаічных 
формаў у беларускай літаратуры, такіх, напрыклад, як абразкі, лірычныя 
мініяцюры, эскізы, пейзажныя замалёўкі. У гэтых творах можна знай-
сці выразныя праявы філасофскай, інтэлектуальнай прозы — роздумаў 
лірычнага героя над складанымі пытаннямі экзістэнцыйнага, быццёва-
га характару — жыцця і смерці, прызначэння чалавека і г. д. Апроч таго, 
“малая проза” пачатку ХХ ст. у большасці сваёй належала да неараман-
тычнага кірунку і, дзякуючы гэтаму, яна ўзбагачала беларускую літаратуру  
вопытам заходнееўрапейскага слоўнага мастацтва, абнаўляла яе эстэтыку 
і ў канчатковым выніку станавілася фактарам умацавання нацыяналь-
най асновы айчыннага прыгожага пісьменства, фактарам яго ўзбагачэн-
ня. Па-другое, М. Гарэцкі ўласнай практыкай (“Патаёмнае”, “Цёмны лес”, 
“Стогны душы”, “Страхаццё”, “Што яно?”, “Буйніцы і драбніцы”) пацвяр-
джаў прадуктыўнасць развіцця “малой прозы”.

Але згаданыя фактары — паспяховая праца над творамі неараман-
тычнай скіраванасці і жаданне мець “вялікую прозу” — не неслі ў сабе 
ўнутранай супярэчнасці. М. Гарэцкі як пісьменнік і даследчык добра 
разу меў, што нацыянальная, у тым ліку і беларуская, літаратура толькі 
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тады зможа задаволіць патрэбы шырокай чытацкай аўдыторыі, калі ў ёй  
будуць усе жанравыя формы — і мініяцюры, і лірычныя абразкі, пейзажныя 
замалёўкі, эсэістыка і аповесць, раман, драма. Што ж датычыць “канфеці   
з вершыкаў і дробных малюнкаў”, дык яны не маглі падрыхтаваць з’яўлен-
не рамана, аповесці. Патрэбна была сюжэтная сацыяльна-аналітычная 
проза, у якой бы арганічна спалучалася адлюстраванне падзей грамадска-
га жыцця, працы, побыту беларуса і свет яго душы, яго псіхалогія, дум-
кі, унутраныя перажыванні ў сувязі з грамадскімі, гістарычнымі зрухамі.  
Вось у чым быў сэнс меркаванняў і заклікаў М. Гарэцкага.

Аб тым, што погляды М. Гарэцкага на беларускую літаратуру, на яе 
будучыню вызначаюцца шырынёй, сведчыць і яшчэ адно выказанае ім 
пажаданне, таксама звязанае з нашаніўскай дыскусіяй. Гэта пажаданне, 
каб у беларускай літаратуры “як мага скарэй” з’явіўся “хоць бы адзін до-
бры крытык” [2, с. 194]. Зноў жа, крытыка — гэта абавязковы кампанент 
літаратуры, умова яе паспяховага функцыянавання ў грамадстве: “Уся-
кая маладая літаратура, і беларуская, калі ўжо яна мае прад светам нейкі 
від праз выразнейшых і выбітнейшых пісьменнікаў, асабліва мае патрэбу  
і ў сур’ёзнай крытыцы. <…> Што значыць крытыкаваць творы? Па-мойму, 
крытыкаваць — значыць шукаць таго ж, чаго шукаў аўтар, і рабіць думку 
яго яснейшай чытачу, і даходзіць, ці добра выклаў думку аўтар, і як вы-
клаў, і як бы мог выкласці лепей. На добрай крытыцы гадуюцца пісьмен-
нікі і грамадзянства, і нездарма з вялікай нецярплівасцю жду я беларуска-
га крытыка” [2, с. 194].

І яшчэ шэраг фактараў, якія непасрэдна або ўскосна звязаны з пер-
спектывай развіцця нацыянальнага прыгожага пісьменства, быў закрану-
ты ў “Развагах і думках”. Сярод іх — пытанні мовы, стасункаў творчай інтэ-
лігенцыі з народным асяроддзем, неабходнасць стварэння “беларускай 
практычнай граматыкі”, праблема ўплыву суседніх літаратур, засваення 
вопыту сусветнай класікі і г. д. Асаблівай вастрынёй вылучалася ўзнятае 
ў артыкуле пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў, самабытна-
сці іх літаратуры. З непрыхаванай крыўдай гаворыць пісьменнік пра тых 
“гісторыкаў літаратуры і палітыкаў”, якія ігнаруюць гістарычную праўду і 
схільныя залічваць беларусаў да “рускіх”. “Прыкрая сама па сабе і трагіч-
ная для нас абмылка, — зазначае Гарэцкі. — Пакіньце! Навука сказала, а 
мы ўспамінаем вам па-людску, што мы — нешта асобна-самабытнае, што 
псіхіка наша не хоча нават і звацца псіхікай маскоўцаў, каторая ёй нез-
разумела” [2, с. 198]. Калі беларусы — гэта рускія, а мы толькі “боўтаемся 
пад рукамі, цэнтр жа вагі лажыцца на маскоўцаў”, дык чаму ніхто з вяліка-
росаў дагэтуль не напісаў нічога вартага пра нашае жыццё, пра наш побыт, 
звычаі? Адказ, гаворыць аўтар артыкула, напрошваецца сам па сабе: такім 
бытапісальнікам можа быць толькі носьбіт і выразнік беларускага нацыя-
нальнага характару, беларускага менталітэту.

М. Гарэцкі, пісьменік-мысляр, псіхолаг, пісьменнік аналітычна-
га складу, валодаў таксама і дарам мастака-прагностыка. Ён верыў у 
вялікую будучыню айчыннай літаратуры. І меркаваў, што яе росквіт 
прыпадзе на “першую палавіну 20 стагоддзя”. Менавіта ў гэты час ад-
будзецца нараджэнне “беларуса — усясветнага пісьменніка” [2, с. 198]. 



208

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

Узорам, на які трэба раўняцца новаяўленаму беларускаму класіку, для 
М. Гарэцкага былі такія велічныя фігуры сусветнага маштабу, як Л. Тал-
стой, Ул. Салаўёў, М. Гогаль, Т. Шаўчэнка. “Скранулася Беларусь, узва-
рухнуліся яе спрадвечныя імшары, і я з вялікай надзеяй жду беларускіх 
Дастаеўскіх, Ул. Салаўёвых і т. п. <…> і я жду не беларускага Гогаля, а 
беларуса — Гогаля, як Тарас Шаўчэнка, каторага і будуць лепшыя расій-
скія паэты перакладаць на расійскую мову, і будзе ён гаварыць і на ўсіх 
людскіх мовах” [2, с. 198].

З выкладзенага тут бачна, што нашаніўская дыскусія 1913 г. сапраўды 
стала прыкметнай з’явай у грамадска-культурным жыцці Беларусі пачатку 
ХХ ст., яна паспрыяла актывізацыі літаратурна-крытычнай думкі, узбага-
ціла яе новымі ідэямі, новымі формамі — жанрам палемічнага выступлен-
ня; скіроўвала крытыкаў на шырокія тэарэтычныя абагульненні, на пра-
гностыку, на роздум пра далейшае развіццё нацыянальнага пісьменства з 
улікам вопыту сусветнай літаратуры. І ў тым уздыме крытычнай думкі, які 
яна зведала ў 1917–1920 гг. і які да апошняга часу заставаўся неацэненым, 
ёсць вялікая заслуга ўдзельнікаў нашаніўскай дыскусіі 1913 г. Традыцыі 
нашаніўцаў знайшлі годны працяг і ў дзейнасці тых крытыкаў, хто прый-
шоў у літаратуру ў 20-я гады.
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Анатоль Сідарэвіч

ДА НАПІСАННЯ НАВУКОВАЙ БІЯГРАФІІ  
ІВАНА ЛУЦКЕВІЧА

Вядомы тэзіс “калі б не было БНР, не было б БССР, калі б не было  
БССР — не было б Рэспублікі Беларусь” пацвярджаецца нядаўна апу-
блікаванымі дакументамі. Так, вядомы дзеяч Аблвыкамзаху і Часовага 
савецкага ўраду Беларусі Ісак Рэйнгольд 22 студзеня 1919 г. заявіў: “Су-
ществование Белорусской Рады заставило выдвинуть Белорусскую [Савец- 
кую. — А. С.] Республику”211. Сказаў ён гэта на пасяджэнні Цэнтральнага 
Бюро КП(б)Б. І ніхто з прысутных на тым пасяджэнні бальшавікоў нават 
не памкнуўся яго абвяргаць.

211 1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское советское правительство Бе-
лоруссии: Документы и материалы. — Минск, 2005. С. 83. 
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Лагічны ланцужок можна зрабіць больш поўным: “Калі б не было 
братоў Луцкевічаў, не было б БСГ, калі б не было БСГ, не было б “Нашай 
Нівы”, калі б не было БСГ і “Нашай Нівы”, не было б БНР, калі б не было 
БНР, не было б БССР, калі б не было БССР — не было б Рэспублікі Бе-
ларусь”. І калі мы прымаем гэты ланцужок (а застаючыся гісторыкамі, 
не прыняць яго мы не можам), то мусім надаць больш увагі жыццю і 
дзейнасці тых, хто стаяў ля вытокаў беларускага сацыялістычнага і на-
цыянальнага руху ХХ ст.

Сталася так, што дасюль у Беларусі ніхто адмыслова не вывучаў жыц-
цёвы шлях Івана Луцкевіча — чалавека, які быў арганізатарам БСГ, ініцы-
ятарам выдання партыйнае газеты і галоўным фундатарам “Нашае Нівы”, 
чалавека, які браў удзел у абвяшчэнні Акта 25 Сакавіка і згарэў дзеля бе-
ларускае ідэі. З замежных выданняў трэба адзначыць у першы чарод бра-
шуру Антона Адамовіча “Як дух змаганьня Беларусі” (Да 100-х угодкаў на-
раджэньня І. Луцкевіча)”, выдадзеную ў 1983 г. у Нью-Ёрку, а таксама “Мае 
ўспаміны” Юліяны Вітан-Дубейкаўскай, якія выйшлі асобнаю кніжкаю ў 
1994 г. у Вільні. Нельга не згадаць таксама і дыскусіі наконт асобы Івана 
Луцкевіча і яго месца ў гісторыі беларускага руху, а  таксама наконт праў-
дзівасці ўспамінаў Антона Луцкевіча, што вялася ў 1981 г. на старонках 
беластоцкае “Нівы”. Рэха тае дыскусіі мы сустракаем у манаграфіі Юрыя 
Туронка “Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi”, выдадзенай у 1992 г. у 
Варшаве.

Сёлета [у 2006 г. — рэд.] споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння Івана 
Луцкевіча. Да гэтае даты падрыхтавана кніжка “Памяці Івана Луцкевіча”. 
У кніжцы змешчаныя матэрыялы брашуры “Памяці Івана Луцкевіча ў пер-
шыя ўгодкі сьмерці Яго. (20.VIII.1919 — 20.VIII.1920)”, дапоўненыя матэры-
яламі, друкаванымі ў 1919 г. і чамусьці ня ўключанымі ў яе. Гаворка ідзе 
пра тэксты Макара Краўцова, Францішка Аляхновіча ды Змітрака Бядулі. 
Дый пасля выхаду тае брашуры ў друку з’яўляліся ўспаміны і артыкулы 
сучаснікаў І. Луцкевіча. Маю на ўвазе згадкі Антона Луцкевіча, Аляксан-
дра Ўласава ды Яна Станкевіча. Аднак кніга “Памяці Івана Луцкевіча” 
пакуль што не ўбачыла свету. Кіраўніцтва Беларускай сацыял-дэмакра-
тычнай партыі (Грамады), якая лічыць сябе пераемніцай БСГ, яшчэ ле-
тась адмовілася ставіць выданне гэтае кнігі ў план сваёй працы на 2006 г.,  
а Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”, магчыма, выдасць яе 
толькі ў наступным годзе.

Праца над кніжкаю “Памяці Івана Луцкевіча” прымусіла мяне як укла-
дальніка нямала папрацаваць з літаратураю ў архівах і бібліятэках.

1. СЁЕ-ТОЕ ПРА ПАМЯЦЬ
Падчас дыскусіі, што разгарнулася на старонках беластоцкае “Нівы”, 

Ю. Туронак сцвярджаў, што А. Луцкевіч наўмысна замоўчваў пэўныя фак-
ты з нашае гісторыі дзеля таго, каб “стварыць у асобе брата Івана “патры-
ярха” адраджэнскага руху, яго пачынальніка”.

Мусіць, А. Луцкевіч быў дастаткова адукаваны чалавек, каб ведаць, 
што наўмыснае замоўчванне фактаў ёсць праяваю непраўдзівасці і што 
раней ці пазней яно будзе выкрытае. Не думаю, што А. Луцкевіч хацеў 
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здабыць сабе рэпутацыю фальсіфікатара гісторыі. Уся справа ў тым, што 
А. Луцкевіч, пішучы пра брата і пра гісторыю, а не гісторыю беларускага 
руху, часцей за ўсё пакладаўся на памяць, а гэта значыць, што ён пісаў 
успаміны. 

Спецыфіцы гэтага жанру — успамінаў — нямала ўвагі надаў наш 
даследчык Лявон Юрэвіч212. Ён адзначае, што мемуары — самы суб’ектыў-
ны род літаратуры. Да іх нельга прад’яўляць патрабаванняў як да навуко-
вага даследавання. На асвятленне мемуарыстам падзеяў і асобаў уплыва-
юць і пазіцыя аўтара, і групавыя інтарэсы, і асаблівасці людское памяці  
(Л. Юрэвіч адзначае такую з’яву, як капрызы памяці). Уласцівыя мемуарам 
і “правалы замоўчвання”. 

Што памяці ўласцівыя капрызы, сведчаць успаміны пра Івана Луц-
кевіча, напісаныя Макарам Краўцовым213. У дваццатых чыслах жніўня 1919 
года гэты аўтар асвятляў падзеі нядаўняй мінуўшчыны: сакавіка–снежня 
1918 г. І нават дзіва бярэ, як М. Краўцоў усё змяшаў. Ужо ў першым ска-
зе ён напісаў літаральна такое: “Я сустрэўся і пазнаёміўся з нябожчыкам 
[Іванам Луцкевічам] першы раз у сярэдзіне кастрычніка 1918 року, на па-
сядзэні Беларускай Сацыялістычнай Грамады ў Менску, дзе шмат гавары-
лася аб тым, каб зараз жа абвясьціць Беларускую Народную Рэспубліку не-
залежнаю, каб процістаяць ганебнаму Берасьцейскаму міру бальшавікоў  
з Нямеччынай, што куплен быў цаною нашай бацькаўшчыны”.

Зразумела, што М. Краўцоў назваў кастрычнікам сакавік 1918 года, бо 
яго сустрэча і знаёмства з І. Луцкевічам не маглі не адбыцца 23 сакавіка, 
калі правяла сваё гістарычнае пасяджэнне фракцыя БСГ у Радзе БНР. На 
гэтым пасяджэнні, якое прыняло пастанову “ўсе галасы свае ў Радзе па-
даць за незалежнасьць”214, прысутнічалі і браты Луцкевічы. (Дарэчы, на гэ-
тым пасяджэнні М. Краўцоў, як успамінаў А. Луцкевіч, быў, бадай, адзіным 
беларускім сацыялістам, які спачатку выступіў супроць незалежнасці Бе-
ларусі.) Не думаю, што ўжо ў сакавіку 1918 года “дзядзька І. Луцкевіч пабег 
некуды, каб залажыць у Менску беларускую выстаўку”: спачатку яе нале-
жала арганізаваць у Вільні. І наўрад ці І. Луцкевіч бегаў тады ў рэдакцыю 
часопісі, “каб аддаць заметку аб новым адкрыцьці з нашага гістарычнага 
ці старадаўняга культурнага жыцьця”, бо першы і адзіны нумар часопіса 
“Варта”, у якім друкаваўся ягоны артыкул “Ай-Кітаб-Кіцёп”, выйшаў у ка-
стрычніку 1918 года.

Калі ўспаміны М. Краўцова каментаваць адносна лёгка, дык у іншым 
выпадку каментатар трапляе ў даволі складаную сітуацыю. Так, чытаю-
чы надрукаваныя ў 1920 г. успаміны Адвардага Будзькі, я здзівіўся, калі 
натрапіў на словы, што аўтар першы раз “пазнаўся з Іванам Луцкевічам” 
у канцы 1905 г. Але ж Будзька — толькі на няпоўны год малодшы за І. Луц-
кевіча — вучыўся, наколькі вядома, у адной з ім гімназіі. Дый пра Грама-
ду ён не мог не чуць яшчэ ў 1904 г. Ці не яго меў на ўвазе А. Луцкевіч, 

212 Артыкул “Vita memoriae” ў ягоных кнігах “Беларуская мэмуарыстыка на эміграцыі” 
(Нью-Ёрк, 1999) і “Мэмуары на эміграцыі” (Мінск, 2005).

213 Звон. 1919. 8 вер.
214 Луцкевіч, А. Да гісторыі беларускага руху: Выбраныя творы. Мінск, 2003. С. 103.
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калі пісаў аб прычыне свайго першага арышту ўлетку 1904 г.215? Але самае 
дзіўнае тое, што А. Луцкевіч змясціў тэкст Будзькі ў кніжцы “Памяці Івана 
Луцкевіча...” без якіх-колечы паправак і каментароў. 

Паказаўшы два прыклады таго, як памяць падводзіць людзей, мож-
на калі не патрабаваць, дык спадзявацца, што гісторыкі будуць прызна-
ваць права на капрызы памяці і А. Луцкевічу. Вось паказальны прыклад. 
У 1921 г. у артыкуле “З-пад пылу архіваў” ён пісаў, што спроба выдаць 
падпольную газету “Свабода” мела месца ў 1903 годзе216. І гэта праўда, 
асабліва, калі ўзяць пад увагу тое, што газету рабілі падчас калядных 
вакацыяў, і тое, што 25 снежня 1902 г. паводле юліянскага календара да-
туецца як 7 студзеня 1903 г. паводле календара грыгарыянскага. Аднак 
пазней А. Луцкевіч чамусьці пісаў, што “Свабоду” спрабавалі выдаць у 
1905 г. І гэта дало падставу Ю. Туронку, які, мусіць, не заўважыў ар-
тыкула “З-пад пылу архіваў”, вінаваціць А. Луцкевіча ў непраўдзівасці 
інфармацыі.

Або яшчэ адзін капрыз памяці. Ва ўспамінах “Жыццё і праца Івана 
Луцкевіча” А. Луцкевіч піша, што ягоны брат, “варочаючыся з Вены”, зае-
хаў у Львоў і там пазнаёміўся “з адным з сапраўдных стаўпоў украінскага 
адраджэньня — уніяцкім мітрапалітам Шаптыцкім”217. У 1926 г. у артыкуле 
“Мітрапаліт Шаптыцкі і беларускі рух” А. Луцкевіч пісаў, што ягоны брат 
першы раз трапіў у Львоў, “калі ўвосені 1904 году ехаў у Вену дзеля папаў-
неньня тамака сваей архэалягічнай веды”218. 

Усё вышэйсказанае толькі пацвярджае старое правіла, што ўсякая ін-
фармацыя павінна быць дбайна праверана. Пры гэтым і дакумент, які па-
цвярджае ці абвяргае інфармацыю, павінен быць таксама верыфікаваны.

2. ПЕРШАЯ БІЯГРАФІЯ І. ЛУЦКЕВІЧА
Як вядома, А. Луцкевіч быў першым біёграфам свайго брата. Ягоныя 

ўспаміны “Жыццё і праца Івана Луцкевіча”, змешчаныя ў брашуры “Па-
мяці Івана Луцкевіча...”, працяглы час былі адзінаю крыніцаю звестак пра 
заснавальніка БСГ і фундатара “Нашай Нівы”. Так, пішучы свой артыкул 
да 100-годдзя І. Луцкевіча, з якога пачалася дыскусія на старонках “Нівы”, 
Алесь Каваль (Аляксей Каўка) карыстаўся амаль выключна ўспамінамі  
А. Луцкевіча і матэрыяламі гэтае брашуры. 

Трэба сказаць, што з тае пары нашы веды пра І. Луцкевіча абагаціліся. 
На сёння да такога невялікага тэксту, як “Жыццё і праца Івана Луцкевіча”, 
маецца ўжо больш за 60 заўваг, у якіх пацвярджаюцца і канкрэтызуюцца 
адны і абвяргаюцца іншыя звесткі, прыведзеныя А. Луцкевічам. 

У значнай меры ўспаміны А. Луцкевіча верыфікаваныя дзякуючы 
архіўным фондам. Напрыклад, цяпер можна з упэўненасцю сцвярджаць, 
што І. Луцкевіч сапраўды “задэпанаваў... калекцыю жыдоўскіх антыкаў” 
Таварыству аматараў габрэйскай старасветчыны. У БДАМЛМ (ф. 3, воп. 1, 

215  Луцкевіч, А. Да гісторыі беларускага руху. С. 146.
216 А. Л. З-пад пылу архіваў // Наша Думка. 1921. 1 крас. 
217  Луцкевіч, А. Да гісторыі беларускага руху. С. 89.
218 Богословія (Львоў). 1926. Т. 4. С. 45.
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адз. зах. 260, арк. 15–16219) захоўваюцца, у прыватнасці, пасведчанне гэта-
га Таварыства аб тым, што яно прыняло ад І. Луцкевіча ў дэпазіт 9 прад-
метаў, і вопіс гэтых прадметаў. Дакументальна пацвярджаецца і тое, што 
І. Луцкевіч быў кустошам беларускага аддзела Царкоўнага музея ў Львове. 
Адпаведная грамата мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага таксама захоўваец-
ца ў БДАМЛМ (адз. зах. 269, арк. 3).

Вядома, што ў час Першай сусветнай вайны ў Вільні была створана Бе-
ларуская сацыял-дэмакратычная работніцкая група (БСДРГ). Гэтая група 
яшчэ патрабуе адмысловага вывучэння, а сёння можна сказаць, што дзя-
куючы аднаму з запісаў А. Луцкевіча, які захоўваецца ў БДАМЛМ (адз. зах. 
139) маецца падстава меркаваць, што БСДРГ была заснаваная 6 студзеня 
1916 г. 

Мы ўжо ведаем, як пры спрыянні нямецкіх акупацыйных уладаў рых-
тавалася Літоўская нацыянальная канферэнцыя 18–23 верасня 1917 г.  
Ведаем таксама, што абраная на гэтай канферэнцыі Тарыба абвяшчалася  
прадстаўніцай інтарэсаў не толькі літоўскіх, але і этнічна беларускіх 
земляў. У сваіх успамінах А. Луцкевіч піша пра сацыялістычны мітынг, 
скліканы напярэдадні Літоўскай канферэнцыі. Цяпер мы ведаем, што сам 
мітынг сацыялістычных і дэмакратычных арганізацыяў адбыўся ў Вільні 
16 верасня 1917 г., а яго рэзалюцыя, якая захоўваецца ў БДАМЛМ, ужо на-
друкаваная ў часопісе “Arche” (2006. № 4. С. 173–174). А. Луцкевіч піша ў 
сваіх успамінах і пра беларускі мітынг, які адбыўся пасля Літоўскае кан-
ферэнцыі пад маршалкоўствам І. Луцкевіча і быў пачаткам падрыхтоўкі 
Беларускае канферэнцыі. Цяпер мы можам удакладніць: мітынг прайшоў 
30 верасня 1917 г., а рукапіс рэзалюцыі гэтага мітынгу маецца ў БДАМЛМ 
(адз. зах. 140, арк. 74–75). 

Яшчэ адзін эпізод з біяграфіі І. Луцкевіча — яго ўваход у Літоўскую 
Тарыбу ў канцы 1918 г. і выхад з яе — таксама мае дакументальнае па-
цвярджэнне. У БДАМЛМ захоўваецца пратакол агульнага пасяджэн-
ня Беларускае Рады ў Вільні ад 24 лістапада 1918 г. (адз. зах. 140, арк. 
33–34). Паводле гэтага пратаколу, сябрамі Літоўскай Тарыбы, акрамя  
І. Луцкевіча, сталі: Вацлаў Ластоўскі, Ян Станкевіч, Дамінік Сямашка, 
кс. Уладзіслаў Талочка і Казімір Фалькевіч. Аднак пытанне аб сяброў-
стве ў Тарыбе К. Фалькевіча патрабуе дадатковага вывучэння, бо пазней  
Я. Станкевіч сцвярджаў, што сябрам Тарыбы быў Язэп Туркевіч220. 
Не выключана, што Я. Туркевіч замяніў у Тарыбе К. Фалькевіча.  
У БДАМЛМ (адз. зах. 260, арк. 12) захоўваецца таксама чарнавік заявы 
І. Луцкевіча і Я. Станкевіча ад 21 снежня 1918 г. аб іх выхадзе з Дзяр-
жаўнае Рады Літвы. Што цікава, дык тое, што праўкі ў гэтым чарнавіку 
зробленыя рукою А. Луцкевіча. Не выключана, што ў архіве Тарыбы за-
хаваўся чыставік гэтага дакумента.

Архіўныя матэрыялы дазваляюць таксама ўдакладніць даты вобыскаў 
на кватэры І. Луцкевіча, учыненых у перыяд ССР Літвы і Беларусі. 

219 Далей, калі аўтар таксама спасылаецца на дакументы, якія захоўваюцца ў трэцім 
фондзе БДАМЛМ і праходзяць пад вопісам першым, нумары фонду і вопісу апускаюцца.

220 Бацькаўшчына. 1958. 11 траўня.
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Як піша Ю. Вітан-Дубейкаўская, бальшавікі ўчынялі вобыскі  
ў І. Луцкевіча двойчы. Першы вобыск, мэтаю якога былі беларускія архівы, 
аўтаркаю не датаваны. Яна паведамляе, што гэты ператрус адбыўся пасля 
ад’езду А. Луцкевіча з Вільні ў Горадзен, аднак месяцам ад’езду называе 
люты221. Між тым з дакументаў, якія захоўваюцца ў НАРБ (ф. 325, воп. 1, 
адз. зах. 22, арк. 44), вядома, што з Вільні ў Горадзен А. Луцкевіч вярнуў-
ся напярэдадні або ў дзень 10 сакавіка 1919 г. Значыць, першы ператрус  
у І. Луцкевіча мог адбыцца ў сакавіку. Другі раз чэкісты прыйшлі ўжо не па 
беларускія архівы, а “па Івана”222. Вітан-Дубейкаўская піша, што гэта адбы-
лося 16 красавіка 1919 г., аднак у БДАМЛМ (адз. захав. 260, арк. 13) маецца 
копія пратаколу ператрусу, учыненага ў кватэры І. Луцкевіча 18 красавіка 
1919 г. Гэта тады, убачыўшы хворага сухотніка, бальшавікі дазволілі яму 
памерці самому, без іхняй “дапамогі”.

3. ПРА АПОШНІЯ ДНІ І. ЛУЦКЕВІЧА
Архіўныя матэрыялы дазваляюць удакладніць не толькі пэўныя мо-

манты першай біяграфіі І. Луцкевіча. Тое ж можна сказаць і пра тэксты 
іншых аўтараў.

Так, ва ўспамінах Лялі Мэнке “Яго апошнія дні” апавядаецца пра тое, 
як ёй і Івану Луцкевічу, якія па дарозе ў Закапанэ спыніліся ў Варшаве, 
цяжка было знайсці гатэль для начлегу. “Каля дзьвёх гадзін мы езьдзілі 
ад аднэй гасьцініцы да другой і ўсюды чулі адзін адказ: “Вольных пако-
яў нямашака!” — Іван, празябшы і змораны, пачаў нэрвавацца, я зусім 
упала духам і ня ведала, што рабіць. Выручыў нас наш вазьніца: ён павёз 
нас на Налеўкі; тут даў нам гасьціну ў сваёй уласнай кватэры жыд — га-
спадар гасьцініцы”. Цяпер можна назваць прозвішча гэтага гаспадара. 
Гэта быў І. Соркін. У БДАМЛМ (адз. зах. 260, арк. 51) захоўваецца раху-
нак камерцыйнае гасцініцы І. Соркіна (Варшава, Налеўкі, 14), выпісаны  
на імя “г-на Руцкевича” і “Мольке”. Рахунак датаваны 21 чэрвеня 1919 г.

З Варшавы Іван Луцкевіч, Ляля (Эмілія) Мэнке і Янка Чарапук (Змагар) 
выехалі ў Закапанэ. У гэтым курортным гарадку яны былі ўжо 22 чэрвеня. 
Паколькі месца ў санаторыі не было, да 28 чэрвеня 1919 г. Іван і Ляля жылі 
ў № 3 гатэля “Цэнтральны”, пра што сведчыць рахунак, які захоўваецца  
ў БДАМЛМ (адз. зах. 260, арк. 36). З 29 чэрвеня і да смерці І. Луцкевіч зна-
ходзіўся ў санаторыі для грудных хваробаў у Закапанэ (ляжаў у палаце 
26). У БДАМЛМ (адз. зах. 260, арк. 37–48) захоўваюцца рахункі санаторыя  
(за 30 чэрвеня, 10, 20 і 31 ліпеня, 10 і 20 жніўня 1919 г.), а таксама рахункі 
аптэкі (за 10, 20 і 31 ліпеня, 10, 20 і 31 жніўня).

Цяпер можна дакладна сказаць, колькі каштавала не толькі лячэнне, 
але і пахаванне І. Луцкевіча, бо ў БДАМЛМ (адз. зах. 260, арк. 49) мы можам 
прачытаць таксама рахунак пахавальнай установы Р. Карпоўскага, аплача-
ны 23 жніўня 1919 г.

Трохі асобна ад гэтых дакументаў стаяць лісты Лялі Мэнке да Бранісла-
ва Тарашкевіча, пісаныя з Закапанэ і Вільні. Яны таксама перахоўваюцца 

221 Вітан-Дубейкаўская, Ю. Мае ўспаміны. Вільня, 1994. С. 122–123.
222 Тамсама. С. 132.
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ў БДАМЛМ (адз. зах. 227, арк. 169–171, 173–176). Мы ведаем пра каханне 
Юліяны Мэнке да Івана Луцкевіча. Цяпер выяўляецца, што Эмілія Мэнке 
кахала Браніслава Тарашкевіча. З гэтых лістоў мы даведваемся, што Б. Та-
рашкевіч прыязджаў у Закапанэ да безнадзейна хворага І. Луцкевіча. І да 
Лялі Мэнке.

4. ПРА ІДЭЮ ВЫДАННЯ ЛЕГАЛЬНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ГАЗЕТЫ
У нашай даўнейшай літаратуры нямала ўвагі нададзена заснаванню 

газеты “Наша Доля”. Першая грунтоўная публікацыя на гэтую тэму — ар-
тыкул Дзядзькі Пранука (Францішка Умястоўскага) “Аб “Нашай Долі”,  
апублікаваны 17 снежня 1919 г. у газеце “Беларусь”. Трэба думаць, што гэ-
тае публікацыі А. Луцкевіч не чытаў, бо інакш у сваіх успамінах “Жыццё  
і праца Івана Луцкевіча” не напісаў бы, што грошы на першы нумар, пра-
даўшы сваю калекцыю ордэнаў, ахвяраваў ягоны брат. 

Цяжка сказаць, з чым тут мы маем справу: з капрызам памяці ці з 
правалам замоўчвання.

Такім чынам, на пачатку 1920-х гг. існавалі дзве версіі гісторыі “Нашае 
Долі”. Паводле першае з іх, Дзядзька Пранук, перакнаўшыся, што “белару-
скае друкаванае слова павінна шырокай ракой ліцца ў нашу цёмную бяз-
дольную вёску”, знайшоў чалавека з грашамі — Яна Тукеркеса, — пазнаёміў 
яго з братамі Луцкевічамі і Цёткай, а яны “з ахвотай абяцаліся памагчы” ў 
выданні газеты і “зараз жа з усёй энергіяй прыняліся да работы”. Дзядзька 
Пранук сцвярджаў, што калі б не ён, газета магла б і не ўбачыць свету, бо 
браты Луцкевічы ад самага пачатку пасварыліся з рэдактарам-выдаўцом 
Тукеркесам. Ён паведамляў таксама, што пасля першых канфіскацый Ту-
керкес “адмовіўся даваць грошы” на газету і што грошы абяцаўся дастаць 
Іван Луцкевіч. Ён паведамляе і пра тое, што рэдакцыя пастанавіла таксама 
трохі перамяніць тон газеты. Паводле другое версіі, гэта І. Луцкевіч “згур-
таваў некалькі беларускіх пісьменнікаў (Цётка, Умястоўскі, Антон Луцкевіч 
і інш.) і арганізаваў першую беларускую легальную часопісь — тыднёвік 
“Наша Доля”, каторы выйшаў 1 верасня 1906 году за грошы, выручаныя  
Ів. Луцкевічам за прададзеную ім з болем сэрца калекцыю ордэнаў”. 

Грошы, атрыманыя за калекцыю ордэнаў, трэба думаць, пайшлі або 
на выданне аднаго з нумароў “Нашае Долі” з перамененым тонам, або на 
выданне “Нашае Нівы”.

Дапускае А. Луцкевіч і яшчэ адну недакладанасць: ён піша, што “Наша 
Ніва” пачала выходзіць пасля таго, як “судовы прыгавор зліквідаваў “Нашу 
Долю”.

У 1921 г. споўнілася 15 гадоў з дня выхаду “Нашае Долі”. І вось га-
зета “Беларускія Ведамасьці” (рэдактар Максім Гарэцкі) надрукавала з 
гэтае нагоды нататку “Слаўныя ўгодкі”, у якой былі пайменна згаданыя 
пачынальнікі беларускага друку ХХ ст., а І. Луцкевіч, акрамя таго, назва-
ны “глаўным пачынальнікам”223. Але пікантнасць у тым, што адразу ж за 
гэтаю нататкаю газета перадрукавала ўспаміны Дзядзькі Пранука, з якіх 
вынікала, што І. Луцкевіч меў да першага нумару “Нашае Долі” ўскоснае 

223 Беларускія Ведамасьці. 1921. 26 (13) вер.



215

З архіўнага партфеля

дачыненне, бо і не фінансаваў яго, і не ўваходзіў у склад рэдакцыі. Яшчэ 
адна пікантнасць у тым, што пасярод тэксту Дзядзькі Пранука “Беларускія 
Ведамасьці” змясцілі партрэт І. Луцкевіча.

Адзначыўшы так 15-я ўгодкі “Нашае Долі”, “Беларускія Ведамасьці” 
далі зразумець, што маецца праблема.

А. Луцкевіч усё ж адстойваў прыярытэт свайго брата. Ва ўспамінах 
“За дваццаць пяць гадоў” ён пісаў: “У канцы лета 1906 году адбылася ў 
Вільні... наша партыйная канфэрэнцыя (у кватэры “Кудлы” — Кастэцкага 
— на Юраўскім завулку). Памятаю з гэтае канфэрэнцыi два вельмі важныя 
мамэнты: асуджэньне экспрапрыяцыi, з’арганізаванай у Менску бязь ве-
дама і згоды ЦК, і — пастанова распачаць яўную легальную працу”. Даклад 
аб неабходнасці яўнае легальнае працы рабіў І. Луцкевіч, і гэта ён, як па-
ведамляе аўтар успамінаў, “кінуў думку аб патрэбе друкаваньня легальнае 
беларускае газэты — ведама, у грамадаўскім духу”. “Прапазыцыя Івана, — 
дадае А. Луцкевіч, — была прынята аднагалосна, у выніку чаго праз пару 
месяцаў і нарадзілася “Наша Доля”.

Тут А. Луцкевіча зноў падвяла памяць, бо як сведчыць справаздача 
аб партыйнай канферэнцыі БСГ, яна адбылася 3–4 чэрвеня 1906 г., а не ў 
канцы лета. Магчыма, канферэнцыя праводзілася і ў канцы лета 1906 г., 
але “весьма сильное пожелание, чтобы ЦК поскорее приступил к изданию 
партийного органа”224, выказала менавіта канферэнцыя БСГ 3–4 чэрвеня 
1906 г. 

Рукапіс справаздачы аб канферэнцыі захоўваецца ў БДАМЛМ (адз. 
зах. 139, арк. 5–8). Аднак перад намі праблема, якую дапаможа развязаць 
экспертыза. Як вядома, справаздача, аб канферэнцыі друкавалася на гек-
тографе асобнаю ўлёткаю225, аднак гэтае выданне пакуль што не выяўлена. 
Цяпер нам належыць устанавіць, ці з’яўляецца рукапіс, што захоўваецца 
ў БДАМЛМ, арыгіналам, з якога друкавалася ўлётка, ці гэта спісак з улёт-
кі. Патрабуецца высветліць, калі прадукавалася папера, на якой напісаны 
тэкст справаздачы аб канферэнцыі. А яшчэ лепш было б знайсці перша-
друк гэтае справаздачы.

На жаль, у тэксце справаздачы па ўмовах падполля не напісана, хто 
дакладваў аб патрэбе выдання партыйнага органа. Але самае цікавае, ба-
дай, у тым, што ў 1926 г. прыярытэт І. Луцкевіча прызнаў і Ф. Умястоўскі 
(Дзядзька Пранук). У сваім артыкуле “Яшчэ аб Іване Луцкевічу”226 А. Ка-
валь (А. Каўка) цытуе выказванне Ф. Умястоўскага з недаступнага ў Мінску 
першага нумара віленскага часопіса “Беларуская Хата”: “Ініцыятарам бе-
ларускай легальнай газэты быў Іван Луцкевіч. Па яго праекту ўлетку 1906 г. 
на канфэрэнцыі Беларускай Сацыялістычнай Грамады было пастаноўлена 
высьці з падпольля на легальны грунт і распачаць выданьне беларускай 
газэты ў Вільні”. Як відаць, у 1920 г., калі Ф. Умястоўскі пісаў успаміны  
“Аб “Нашай Долі”, капрызы выявіла і ягоная памяць, і таму ён не згадаў 
пра канферэнцыю БСГ 3–4 чэрвеня 1906 г.  

224 Arche. 2006. № 4. — С. 160.
225 Луцкевіч, А. Да гісторыі беларускага руху. — С. 172.
226 Ніва. 1981. 15 ліст.
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Ведама, гісторыя “Нашае Долі” патрабуе дэталёвага асвятлення,  
а сёння з улікам вядомых нам (названых і не названых тут) крыніцаў выма-
лёўваецца такая схема: ідэя выдання партыйнае газеты, сфармуляваная  
І. Луцкевічам, была замацавана ў рэзалюцыі чэрвеньскай канферэнцыі  
БСГ 1906 г., але рэальныя крокі дзеля выдання газеты ўчыніў  
Ф. Умястоўскі: гэта ён знайшоў чалавека, які згадзіўся фінансава-
ць яе; першы нумар “Нашае Долі” выпушчаны за сродкі Я. Тукеркеса;  
у рэдакцыі газеты ад самага пачатку не было еднасці, і браты Луцкевічы 
яшчэ да афіцыйнага закрыцця “Нашае Долі” царскай адміністрацыяй 
пачалі выдаваць “Нашу Ніву” — газету, якая дала назву цэламу перыяду 
ў палітычнай і духоўнай гісторыі Беларусі; І. Луцкевіч стаў фактычным 
выдаўцом “Нашае Нівы”, а А. Луцкевіч, як сьведчыць Я. Станкевіч, — 
яе першым фактычным рэдактарам. Ад свае папярэдніцы “Наша Нiва” 
адрознівалася “менее “красным” оттенком”, як пісаў А. Луцкевіч у ар-
тыкуле “Национальное возрождение белорусов”, апублікаваным у чэш-
скім часопісе “Slovansky Prehled” у 1909 г.227.

Былы сакратар рэдакцыі “Нашае Нівы” З. Бядуля паведамляе нам пра 
беларускую газету “пад даглядам Івана Луцкевіча”, але сам “даглядчык”  
у 1913 г. пісаў Антону Грыневічу, што “ніколі ніякім глаўным камандзірам 
ў справе Нівы ня быў, а толькі памагаў выдавецтву сваімі ўласнымі заро-
бленымі цяжкой працай грашамі” (БДАМЛМ, адз. зах. 219, арк. 59).

 
5. ПРА БАЦЬКОЎСТВА І ПРАВАДЫРСТВА

Аўтар будучае навуковае біяграфіі І. Луцкевіча павінен будзе адказаць 
на пытанне: ці ствараў А. Луцкевіч культ свайго брата як пачынальніка 
і правадыра беларускага руху пачатку ХХ ст.? Бо гэты аўтар так ці інакш 
павінен будзе пракаментаваць абвінавачанні Ю. Туронка з 1981 г. на адрас 
А. Луцкевіча.

Ю. Туронак, калі паддаваў рэвізіі напісанае А. Луцкевічам пра ягонага 
брата, меў на ўвазе адну мэту: вярнуць на належнае месца ў беларускай 
гісторыі В. Іваноўскага — чалавека, якога выключна адмоўна характарыза-
валі ў БССР228. Але каб новая тэорыя, новы погляд атрымалі права грама-
дзянства, даследчыку амаль заўсёды патрабуецца абвяргаць або аспрэч-
ваць сваіх папярэднікаў. Потым адбываецца дыскусія — спачатку вострая, 
а пасля спакайнейшая — і ў рэшце рэшт выпрацоўваецца нейкі агульны 
погляд на асобу, падзею, з’яву, працэс. 

Крытыкуючы і вінавацячы А. Луцкевіча, Ю. Туронак асаблівую ўвагу 
надаваў факту стварэння ў 1902 г. Беларускае Рэвалюцыйнае Партыі як па-
пярэдніцы Беларускае Рэвалюцыйнае Грамады.

227 Рукапіс гэтага артыкула захоўваецца ў Цэнтральнай бібліятэцы Літоўскай Акадэміі 
навук (ф. 21, адз. зах. 336). 

228 Калі Рыгор Семашкевіч пісаў свае працы пра беларусаў у Пецярбургу пачатку  
ХХ ст., ён змушаны быў маўчаць, што на чале выдавецкай суполкі “Загляне сонца і ў наша 
ваконца” стаяў В. Іваноўскі. І ў свядомасці шмат каго з Семашкевічавых чытачоў адклалася, 
што суполкаю кіраваў Браніслаў Эпімах-Шыпіла і што гэта Шыпіла быў адзіным дабрадзе-
ем Янкі Купалы. А між тым яшчэ ў 1929 г. А. Луцкевіч пісаў, што на чале беларускага жыцця 
ў Пецярбургу стаялі два чалавекі: В. Іваноўскі ды Б. Эпімах-Шыпіла.
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Адразу адзначым: А. Луцкевіч не ігнараваў гэтага факта. Ва ўспамінах 
“Жыццё і праца Івана Луцкевіча” ён пісаў, што спробы гуртаваць бела-
рускіх студэнтаў у Пецярбургу на нацыянальным грунце былі і раней, да 
прыезду І. Луцкевіча ў сталіцу імперыі. Праўда, пры гэтым ён не называе 
Беларускую Рэвалюцыйную Партыю. Але не называе яе ў сваіх “Успамінах”, 
што захоўваюцца ў БДАМЛМ (ф. 55/4, воп. 1, адз. зах. 1)229 і Фэлікс Стац-
кевіч. Ант. Адамовіч, які быў добра знаёмы з ініцыятарам стварэння БРП, 
у сваёй брашуры “Як дух змаганьня Беларусі” сведчыць: у 1940-х прафесар  
В. Іваноўскі і сам пра спробы арганізацыйнае дзейнасці сярод студэн-
таў-беларусаў у Пецярбургу да прыезду туды І. Луцкевіча “гаварыў... толькі 
як пра спробы”. Нарэшце, і сам Ю. Туронак пісаў, што БРП “не была пар-
тыяй у дакладным значэньні гэтага слова”230. А далей ён піша, што ўвесну 
1903 г. І Луцкевіч “прыступіў да стварэньня БРГ”. Значыць, Ю. Туронак не 
адмаўляе ролі І. Луцкевіча як стваральніка партыі.

З усяго наяўнага матэрыялу мы можам зрабіць такую выснову:  ідэя 
беларускай палітычнай арганізацыі нараджаецца амаль адначасна ў гало-
вах В. Іваноўскага і І. Луцкевіча; але калі Іваноўскі ўчыняе толькі спробы 
стварэння арганізацыі пад назвай Беларускай Рэвалюцыйнай Партыі, дык 
І. Луцкевіч становіцца на шлях стварэння рэальнае Беларускае Рэвалю-
цыйнае Грамады, якая да 10 лістапада 1904 г., як гэта паказаў Ю. Туронак, 
стала называцца Беларускаю Сацыялістычнаю Грамадою.

Адсюль вынікае адказ на пытанне, ці жадаў А. Луцкевіч стварыць у 
асобе свайго брата “патрыярха” адраджэнскага руху, яго пачынальніка”231. 

Цяпер наконт бацькоўства. Гэта праўда, што А. Луцкевіч назваў свайго 
брата бацькам Беларускага Адраджэньня232, але раней за яго І. Луцкевіча 
назваў “праўдзівым бацькам беларускага руху” З. Бядуля233.  

Вось так вырашаецца пытанне пра “бацькоўства”. Пытанне пра “ба-
цькоўства” цесна лучыцца з пытаннем аб правадырстве. Але і слова “пра-
вадыр” у адносінах да І. Луцкевіча першы ўжыў не А. Луцкевіч. У брашуры 
“Памяці Івана Луцкевіча...” яго ў дачыненні да І. Луцкевіча ўжывае толькі 
адзін аўтар — М. Гарэцкі. Але і не ён быў першы. Адным “з нашых старэй-
шых правадыроў” І. Луцкевіча назваў у 1919 г. М. Краўцоў. Што датычыць 
А. Луцкевіча, дык ён, як мы ведаем, выкарыстаў гэтае слова ў адносінах 
да брата толькі ў 1928 г. Праўда, у тэксце ўспамінаў “За дваццаць пяць га-

229 Часткова гэтыя ўспаміны надрукаваныя ў: Arche. 2006. № 9. 
230  Turonek, J. Wacław Іwanowskі і odrodzenіe Bіałorusі. Warszawa, 1992. S. 33.
231  Туронак, Ю. Па плёнах пазнаеце іх // Ніва. 1981. 21 чэрв.
232 Для выяснення карціны і аблягчэння нашае далейшае працы давайце пералічым 

беларускамоўныя тэксты, у якіх А. Луцкевіч характарызуе свайго брата выключна. Тварцом 
(творцам) беларускага руху ён назваў яго ў публікацыях “Жыццё і праца Івана Луцкевіча” 
(1920), “Адкрытае пісьмо пану Ч. Янкоўскаму і іншым” (1921), “Крашаніна” (1925), “За двац-
цаць пяць гадоў” (1928) і “Беларускі музэй ім. Івана Луцкевіча” (1933); пачынальнікам руху —  
у працах “Дваццацілецьце Беларускае Сацыялістычнае Грамады” (1925), “Роля моладзі  
ў пачатках адраджэнскага руху” (1927) і “За дваццаць пяць гадоў”; бацькам руху — у арты-
кулах “Дзесяцілецце Беларускае школы” (1925) і “У Дзень Памершых” (1932); павадыром —  
ва ўспамінах “За дваццаць пяць гадоў”; найвялікшым дзеячам — у артыкуле “Вязніца Івана 
Луцкевіча” (1923). 

233 Звон. 1919. 5 вер.



218

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

доў” яму давялося пісаць пра брата як сапраўднага павадыра адраджэн-
скага руху. Значыць, не ўсе прымалі тэзіс аб аднаасобным правадырстве 
І. Луцкевіча. Вось і З. Бядуля, называючы І. Луцкевіча і адным з першых 
дзеячаў беларускага руху, і адным з закладчыкаў БСГ, і нават сапраўдным 
бацькам, усё ж правадыром яго не назваў, а толькі адзначыў, што ён “ста-
яў на першым мейсцы”. А. Луцкевіч, пішучы пра свайго брата як права-
дыра, адначасна адзначаў, што ў беларускім руху склалася “добра сьпетая 
тройка”: браты Луцкевічы ды В. Іваноўскі. Можна сказаць, што і З. Бядуля,  
і А. Луцкевіч лічылі І. Луцкевіча першым сярод роўных. Такое думкі — што 
І. Луцкевіч быў першы сярод іх траіх — прытрымліваўся, як сведчыць Ант. 
Адамовіч, і В. Іваноўскі. 

Значна пазней Ян Станкевіч у артыкуле “На бакох успамінаў В. Ра-
гулі”234, пішучы аб кіраўніках беларускага руху, вылучаў “галоўна братоў 
Луцкевічаў”. Значыць, і ён Івана не адасабляў. І гэта цалкам стасуецца з 
ягонай канцэпцыяй, паводле якое браты Луцкевічы “ўзаемна дапаўнялі-
ся”. Дарэчы, думку пра ўзаемнае дапаўненне братоў Луцкевічаў значна ра-
ней выказаў сам Антон (гл. ягоны запіс у дзённіку за 3 студзеня 1919 г.235). 

Цяпер задамо пытанне: чаму А. Луцкевічу рупіла (хоць, як мы бачылі, 
не так ужо і часта) нагадваць пра заслугі брата перад Беларуссю, беларускаю 
культурай, беларускім рухам? Асмелюся выказаць такую думку. І. Луцкевіч 
амаль не пакінуў па сабе адчувальнае пісьмовае спадчыны. Ягоныя тво-
ры (дарэчы, так і не ўпарадкаваныя, не сабраныя і не вывучаныя) змес-
цяцца ў тонкай кніжачцы. А што ён адыгрываў галоўную ролю ў выданні 
“Нашае Нівы”, што дзякуючы і яму выходзілі кнігі ў выдавецтвах “Наша 
Ніва”, “Наша Хата” і ў Беларускім выдавецкім таварыстве, што дзякуючы 
яму паўстаў Беларускі музей у Вільні, — усё гэта трэба кожны раз нагад-
ваць, бо хто памятае і нават цікавіцца, дзе і ў чыім выдавецтве выйшла тая 
ці іншая кніга Янкі Купалы ці “Вянок” Максіма Багдановіча? Не пакінуў  
І. Луцкевіч спадчыны па сабе і як палітычны дзеяч, палітычны мысліцель. 
Мы, бадай, не знойдзем ягоных твораў у пытаннях гісторыі і тэорыі са-
цыялістычнага руху, зямельных адносінаў, дзяржаўнага будаўніцтва і г. д. 
Не бачым мы І. Луцкевіча і на чале беларускіх арганізацыяў. Гэта не ён 
узначальваў у часе першае сусветнае вайны падпольны Беларускі Народ-
ны Камітэт і легальнае Беларускае таварыства дапамогі ахвярам вайны  
ў Вільні. Не ён узначаліў Віленскую Беларускую Раду. Нарэшце, не ён пісаў 
Акт 25 сакавіка і стаў Старшынёю Рады Народных Міністраў БНР.

А. Луцкевіч, як мне думаецца, адчуваў нешта кшталту віны, калі не 
саму віну перад братам, які вымушаны быў “бегаць”, а ён, Антон, дзякую-
чы гэтаму мог у больш-менш спакойных варунках думаць і пісаць, пакіну-
ць па сабе багатую творчую спадчыну. 

Стварыць біяграфію І. Луцкевіча “без непатрэбных і шкодных пры-
крас”, як таго хоча Ю. Туронак236, магчыма толькі тады, калі побач з по-
стаццю Івана пастаянна побач будзе постаць Антона, бо браты Луцкевічы 

234  Бацькаўшчына. 1958. 11 траўня.
235  Полымя. 1991. № 4. — С. 220.
236 Туронак, Ю. Ліст да Аляксандры Бэргман // Ніва. 1981. 30 жн.
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сапраўды дапаўнялі адзін аднаго: “з натуры гарачы і запальны” Іван, як 
яго характарызуе Клаўдзі Дуж-Душэўскі, і “выдзержаны і разважны” Ан-
тон (Я. Станкевіч), па-юнацку імпэтны Іван і “роўны, разьмяркованы” Ан-
тон (М. Краўцоў)...

Нехта яшчэ даследуе, што было абумоўлена псіхафізіялагічнымі аса-
блівасцямі І. Луцкевіча, а што — умовамі яго жыцця і працы. Нехта яшчэ 
вывучыць прыроду ягонае нервовасці, пра якую піша А. Будзька, і прычы-
ны таго, што ў яго склаліся проста драматычныя адносіны з многімі дзея-
чамі ў Вільні, пра што мы чытаем і ва ўспамінах  Антона, і ў тэкстах іншых 
аўтараў. Але думаецца, што ўжо цяпер можна без ваганняў сцвердзіць:  
І. Луцкевіч гарэў за справу, якую лічыў сэнсам свайго жыцця. І дзеля гэтае 
справы ён “ня важыўся... палепшыць сабе жыцьцё” (Я. Станкевіч). Дзеля 
гэтае справы ён спаліў сябе. 

Іван Шышонак

ЯКУБ КОЛАС У ДАКУМЕНТАХ БЮРО ЦК КП(Б)Б  
(1924–1941 гг.)

1920-я — 30-я гг. XX ст. былі вельмі драматычныя. Эпоха накладвала 
адбітак як на змест, так і на сэнсавую скіраванасць ствараных у той час 
мастацкіх твораў. Якуб Колас, чыя творчасць прыпадала на гэты перыяд, 
выбраў свой уласны шлях і здолеў з дастатковай выразнасцю праявіць 
талент вялікага творцы нават нягледзячы на ідэалагічныя абмежаванні  
і вузкія рамкі жанраў сацыялістычнага мастацтва.

У гэты перыяд партыя асаблівую ўвагу надавала дзеячам культуры. 
Таму літаратура 1920 — 1930-х гг. не магла існаваць незалежна ад паліты-
кі. У комплексе дакументаў партыйных органаў (у прыватнасці, Бюро ЦК 
КП(б)Б) можна часта сустрэць пастановы і рашэнні, якія тычацца літара-
туры.

Як уладная структура Бюро ЦК КП(б)Б пачало функцыянаваць з 15 мая 
1924 г. Бюро ЦК КП(б)Б ажыццяўляла сваю дзейнасць у якасці пастаяннага 
партыйнага органа. Бюро кіравала партыйнай і палітычнай работай у пе-
рыяд паміж пленумамі ЦК КП(б)Б і па сутнасці ўяўляла адзін з найвышэй-
шых органаў улады ў рэспубліцы. Рашэнні, прынятыя на пасяджэннях 
Бюро ЦК КП(б)Б, закраналі амаль усе сферы жыцця краіны: палітычную, 
эканамічную, культурную. 

Корпус дакументаў Бюро ЦК КП(б)Б складаюць пратаколы пасяджэн-
няў, стэнаграмы, матэрыялы да пратаколаў, рэзалюцыі, інфармацыі, спра-
ваздачы і інш. Яны захоўваюцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Бела-
русь. 

Асноўным відам справаводнай дакументацыі Бюро ЦК КП(б)Б 
з’яўляліся пратаколы пасяджэнняў. Як гістарычная крыніца пратаколы 
пасяджэнняў Бюро маюць даволі складаны характар, што неабходна ўліч-
ваць пры іх выкарыстанні.
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Павестка дня пасяджэнняў Бюро ЦК КП(б)Б складалася загадзя павод-
ле зацверджанага плана. Працэдура вынясення пытанняў на разгляд Бюро 
ЦК рэгламентавалася спецыяльнымі пастановамі. Рашэнні прымаліся на 
аснове дакумента, у якім абгрунтоўвалася неабходнасць разгляду таго ці 
іншага пытання. Таксама прапанаваўся праект адпаведнай пастановы. 
Існавалі адкрытыя і зачыненыя пасяджэнні. Шэраг пастаноў Бюро ЦК КП(б)
Б прымаўся апытаннем членаў Бюро ЦК КП(б)Б. Такія пастановы таксама 
фіксаваліся ў пратаколе пасяджэння з паметай: прыняты апытаннем. 

Усе пратаколы выходзілі пад грыфам “Зусім сакрэтна”, такі ж грыф 
мелі і ўключаныя ў яго пастановы. Вышэйшым грыфам сакрэтнасці з’яўля-
ецца грыф “асобая папка”. Шэраг пастаноў друкаваўся і тады губляў грыф 
сакрэтнасці.

Як правіла, кожны пратакол захоўваецца ў асобнай справе, часам спра-
ва ўключае ў сябе два ці тры пратаколы. Матэрыялы да пратакола (тэксты 
пастаноў, даклады, справаздачы, запіскі і лісты членаў ЦК КП(б)Б і іншыя 
вялікія дакументы) знаходзяцца ў канцы справы ці ў асобнай справе. 

У пратаколах можна знайсці нямала звестак па грамадска-палітыч-
ных і культурных пытаннях.

Напрыклад, 11 сакавіка 1927 г. на зачыненым пасяджэнні Бюро ЦК 
КП(б)Б слухалася пытанне аб арганізацыі Усебеларускай асацыяцыі пісь-
меннікаў. Маецца адпаведны пратакол. На пасяджэнні было вырашана 
ўвесці ў камісію па арганізацыі Усебеларускай асацыяцыі пісьменнікаў 
яшчэ сем чалавек, сярод якіх быў і Я. Колас [1].

Рашэнні па гэтым пытанні запісаны і ў пратаколе “адкрытага” па-
сяджэння Бюро ЦК КП(б)Б ад 11 сакавіка 1927 г., але тэкст зафарбаваны 
зялёным чарнілам і ёсць паметкі алоўкам [2].  

21 лістапада 1930 г. у сувязі з справай “Саюза вызвалення Беларусі” на 
зачыненым пасяджэнні Бюро ЦК КП(б)Б, рашэнні якога мелі найвышэй-
шы грыф сакрэтнасці “асобая папка”, разглядалася пытанне аб спробе на 
самагубства Я. Купалы. Адна з пастаноў была: “Лічыць неабходным дабіцца 
выступлення Я. Купалы, Я. Коласа, Зарэцкага і інш. з рэзкім асуджэннем кон-
тррэвалюцыйнай дзейнасці арыштаваных па справе “СВБ” і з асуджэннем 
усіх сваіх твораў” [3].

Таксама Бюро ЦК КП(б)Б займалася пытаннямі і матэрыяльнага за-
беспячэння Я. Коласа, аб чым сведчаць пратаколы № 106 ад 16 ліпеня  
1935 г. [4] і № 142 ад 17 лістапада 1935 г. [5; 6], у якіх вырашаліся кватэрныя 
пытанні пісьменнікаў Я. Коласа і Я. Купалы.

На вышэйшым узроўні прымаліся пастановы і пра правядзенне 
юбілею выдатнага беларускага пісьменніка. У гэтым плане вельмі ціка-
вым уяўляецца пратакол № 70 ад 15 кастрычніка 1926 г., дзе пад другім 
пунктам слухалася пытанне аб святкаванні 20-гадовага юбілею літара-
турнай дзейнасці Я. Коласа. Была прынята пастанова: правесці юбілей  
Я. Коласа як літаратурны, не надаючы яму грамадска-палітычнага харак-
тару. Аб’явіць Я.  Коласа народным паэтам, пры гэтым падкрэсліць апошнія 
палітычныя заявы (асуджэнне “лістападаўшчыны”, прызнання дыктатуры 
пралетарыяту). Таксама даць пажыццёвую пенсію. Пяты пункт пастано- 
вы — не пярэчыць супраць дадатковага выдання і выпуску ў продаж пар-
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трэта Я. Коласа — быў выкраслены [7]. Трэба зазначыць, што 14 кастрыч-
ніка, напярэдадні пасяджэння Бюро ЦК, сакратар КП(б)Б А. І. Крыніцкі 
атрымаў службовую запіску ад наркама асветы А. В. Баліцкага, у якой ка-
залася пра пытанні, якія ён прасіў узняць на пасяджэнні Бюро ЦК. Сярод іх 
было пытанне і пра юбілей Я. Коласа [8].   

Аб увазе партыі да правядзенняў юбілеяў класікаў беларускай літара-
туры сведчыць пратакол № 119 ад 23 верасня 1935 г. [9] і № 208 ад 8 лютага 
1936 г. [10]. На пасяджэнні 8 лютага 1936 г. быў прыняты план правядзен-
ня юбілею 30-гадовай літаратурнай дзейнасці народнага паэта. Цікавымі 
выглядаюць матэрыялы да гэтага пасяджэння, у якіх змешчаны план ме-
рапрыемстваў якія неабходна было правесці на ўзроўнях розных дзяржаў-
ных устаноў [11].

Пратаколы з’яўляюцца важкай і вельмі інфарматыўнай гістарычнай 
крыніцай, з іх мы можам даведацца пра абставіны прыняцця рашэння, пра 
асоб, якія мелі дачыненне да гэтага рашэння. Гэта памагае нам высвятліць 
акружэнне Я. Коласа. 

Дакументы Бюро ЦК Кампартыі Беларусі, як і шэраг іншых дакумен-
таў увойдуць у зборнік дакументаў і матэрыялаў “Купала і Колас: вы нас 
гадавалі”. 

Спіс крыніц

1. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 3119. Л. 151–152 адв.
2. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 3114. Л. 5.
3. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 4331. Л. 116–117 адв.
4. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 7747. Л. 53.
5. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 7783. Л. 43.
6. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 7783. Л. 13.
7. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 2538. Л. 94.
8. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 2538. Л. 97.
9. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 7760. Л. 8.
10. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 9181. Л. 45.
11. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 1. — Спр. 9181. Л. 216–225. 

Дзмітрый Жыгалаў, Віталь Скалабан 

  ЯНКА КУПАЛА І ЯКУБ КОЛАС У АЦЭНЦЫ ГЕРМАНСКІХ 
АКУПАЦЫЙНЫХ УЛАД І КАЛАБАРАНТАЎ.  

1940–1944 гг.

У фашысцкай Германіі вялікая ўвага надавалася барацьбе на ідэала-
гічным фронце — праз перыядычны друк, літаратуру, кіно і сістэму аду-
кацыі.

Пасля акупацыі Беларусі была створана сістэма нямецка-фашысцкай 
акупацыйнай адміністрацыі (Генеральны камісарыят Беларусі, акруговыя 
камісарыяты і г. д.), а таксама дапаможных калабаранцкіх арганізацый;  
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на тэрыторыі рэспублікі было распачата правядзенне шэрагу мерапрыем-
стваў, мэтай якіх было схіліць сімпатыі беларускага насельніцтва на бок 
Германіі. У межах дадзеных мерапрыемстваў было абвешчана аб адкрыцці 
школ, газет і другіх культурна-асветніцкіх устаноў. 

Таксама ў межах гэтых мерапрыемстваў выкарыстоўваліся імёны  
і творы многіх беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Асабліва вялікая ўвага  
з боку акупацыйнай адміністрацыі і калабаранцкіх арганізацый надавала-
ся асобам і творчасці Якуба Коласа і Янкі Купалы. 

У характарыстыцы абодвух пісьменнікаў гаварылася: “Благодаря на-
циональному и народному характеру их творчества в поэзии, прозе и дра-
матургии, они стали излюбленными и признанными классиками белорусской 
литературы. […] Наконец, не из-за собственной убежденности, но под кну-
том большевиков, они начали в своих послереволюционных произведениях 
воспевать Москву, сочинять партизанские песни и через московские радио-
станции произносить погромные речи против национал-социалистической 
Германии” [4, л. 12].

Такім чынам, падыход да выкарыстання творчасці Я. Купалы і Я. Кола-
са быў выбіральным. Да нападу фашысцкай Германіі на СССР газета “Рані-
ца” ў сваіх першых нумарах друкавала вершы Я. Купалы “За праўду”, “Мая 
малітва” [1, с. 183]. Пра асобы падыход да творчасці паэтаў таксама сведчыць  
ліст настаўніцкага з’езда Генеральнаму камісару пра дазвол вывучаць у 
школах некаторыя творы Купалы і Коласа, дзе зазначалася: “Литератур-
ная деятельность этих поэтов распадается на два периода: дореволюци-
онный (до 1917 года) и послереволюционный период. Дореволюционные про-
изведения этих писателей — были белорусской национальной литературой  
и представляли собой большой вклад в сокровищницу нашей литературы. 
[…] Эти писатели, с их современной литературой, естественно являются 
для нас неприемлемыми, так как они находятся на большевистской сторо-
не” [4, л. 11–11 адв.].

Тэзіс аб раздзяленні твораў на два перыяды (з розным стаўленнем 
да кожнага) з’яўляецца асноўным у адносінах да Якуба Коласа і Янкі Ку-
палы. Так, быў накіраваны запыт Генеральнага камісарыята ў Інспекта-
рыят беларускіх школ адносна выяўлення дарэвалюцыйных твораў Янкі 
Купалы і магчымасці іх выкарыстання ў школьнай праграме [4, л. 7]. У ад-
казе Інспектарыята беларускіх школ прыводзіліся спісы дазволеных і не-
дазволеных да выкарыстання ў школах і друку твораў паэта. Так, да друку  
і выкарыстання ў школах былі забаронены камедыя “Тутэйшыя” і многія 
іншыя творы паслярэвалюцыйнага перыяду [4, л. 8–10].

Але, у той самы час, актыўна выкарыстоўваліся творы паэтаў, якія мелі 
“ясно выраженную антибольшевистскую тенденцию”. Гэтыя творы акупа-
цыйнай адміністрацыяй і калабаранцкімі арганізацыямі лічыліся вельмі 
важнымі для выкарыстання ў культурна-прапагандысцкай працы [4, л. 4].

Акупацыйная адміністрацыя строга сачыла за выкананнем гэтага 
правіла. Так, былі накіраваны Указанні Генеральнага камісара Беларусі 
акруговым камісарам, у якіх гаварылася: “1. Некоторые произведения Мо-
шары и Колоса должны быть запрещены. 2. Из произведений Янки Купалы 
должна быть разрешена та часть, которая написана в дореволюционный 



223

З архіўнага партфеля

период…” [4, л. 6].  Праводзіліся праверкі твораў Я. Купалы і Я. Коласа на 
адпаведнасць ідэалагічнай канцэпцыі “нового порядка”. Так, у водгуку аб 
праверцы п’есы Янкі Купалы “Паўлінка” сцвярджалася, што “Пьеса пока не 
может быть поставлена. Особенно следует учесть к этому следующие ос-
нования: 1. Сам автор, Янка Купала, как будто находится в Москве и занят 
там работой, враждебной немцам. Если он даже является величайшим бело-
русским писателем, есть мнение его произведения пока что не ставить и не 
печатать. 2. На второй странице упоминается известный русский больше-
вистский писатель Максим Горький, и это с самого начала накладывает на 
пьесу отпечаток революционности. 3. Пьеса оканчивается арестом учителя 
Якима из-за его революционной деятельности. Это является кульминацион-
ным моментом пьесы” [4, л. 19].

Што датычыць Якуба Коласа, то неабходна зазначыць адзінкавыя пу-
блікацыі яго твораў у “Беларускай газэце”, “Беларускай школе”. У школах 
вывучалася паэма “Новая зямля”. У Празе асобным выданнем выйшаў 
“Сымон-музыка” [1, с. 183].

У ідэалагічнай барацьбе супраць бальшавікоў акупанты і калабаранты 
імкнуліся выкарастаць усе сродкі. Так, нават трагічная смерць Янкі Купа-
лы ў Маскве была выкарыстана ў гэтай барацьбе.

У лісте М. Абрамчыка, кіраўніка Беларускага камітэта самапомачы ў 
Германіі, інспектару Імперскай службы бяспекі Стэфану ў сувязі са смер-
цю Янкі Купалы падкрэслівалася, што “Янка Купала известен всему миру 
не только как величайший белорусский поэт, но и как белорусский национа-
лист… Все его творения являются гимном необыкновенной мощи и взрывной 
силы, содержание которых  — призыв, учение белорусского народа борьбе с 
нашими извечными врагами — русскими и поляками… Я убежден, что теперь 
нельзя молчать, а нужно громко сказать всему народу, что Купала замучен 
московскими большевиками” [4, л. 1–3].

Але ў пачатку 1943 г. было забаронена нават упамінанне ў друку імё-
наў Якуба Коласа і Янкі Купалы. Неабходна таксама згадаць, што неадна-
значнасць сітуацыі, хістанні немцаў адносна творчасці Янкі Купалы і Яку-
ба Коласа не перашкодзілі Беларускаму нацыянальнаму камітэту ў Лодзі 
паставіць на аматарскай сцэне “Паўлінку”, а ў тэатры ў Мінску — п’есу 
“Прымакі” [1, с. 183].

Пра выкарыстанне асобаў і творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа так-
сама сведчаць дакументы НКУС БССР. У лісце ад 12 кастрычніка 1940 г. 
народнага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы на імя сакратара ЦК 
КП(б)Б П. Панамарэнкі распавядаецца, што ў выніку вывучэння следчых 
і агентурных спраў па беларускіх і ўкраінскіх нацдэмах у Польшчы ўста-
ноўлена: “Белорусский комитет самопомощи”, организованный Гестапо, 
помещается в г. Варшаве по Княжеской улице, 6, кв. 7, в большом здании. Зал 
заседания украшен националистическими флагами, белорусским гербом, по 
сторонам фашистская свастика, причем характерно, что в этом же зале 
висит портрет поэта Якуба Коласа”. Таксама ў тым жа лісце гаворыцца 
пра накіраванне аднаго з агентаў зноў у Варшаву з заданнем устанавіць, 
“какая агитационная работа проводится для создания белорусского нацио-
нал-социалистического движения, какой литературой пользуются, в част-
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ности изданиями авторов — Якуба Коласа и Янки Купалы, образцы изданий 
принести в очередную явку” [2, л. 48–68]. У лісце ад 14 снежня 1940 г. народ-
нага камісара ўнутраных спраў БССР Л. Цанавы на імя сакратара ЦК КП(б)Б  
П. Панамарэнкі гаворыцца, што ў мэтах разгортвання агентурнай працы 
сярод беларускіх нацыяналістаў былі завербаваны і накіраваны ў Варшаву 
замежныя агенты, адным з заданняў якіх было “установить, какая аги-
тационная работа проводится “Белорусским комитетом самопомощи”, в 
целях развертывания белорусского национал-социалистического движения, 
какая выпускается и распространяется литература, имеются ли среди 
этой литературы книги писателей Якуба Коласа и Янки Купалы”. У выніку 
агенты паведамілі, што “там же [в городе Кракове] 29.IX–40 г. прочитана 
лекция на тему “Янка Купала белорусский народный поэт” [3, л. 171–178].

Як зазначае С. В. Жумар у сваёй манаграфіі “Оккупационная перио-
дическая печать на территории Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны”, “в отношении немцев к творчеству Якуба Коласа и Янки Купалы 
до сих пор остается многое невыясненным. Эта проблема требует специ-
ального изучения”.

Спіс літаратуры і крыніц

1. Жумарь, С. В. Оккупационная периодическая печать на территории Белару-
си в годы Великой Отечественной войны / С. В. Жумарь. — Минск, 1996. 

2. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 21. — Спр. 2080. 
3. НАРБ. — Ф. 4п. — Воп. 21. — Спр. 2081. — Л. 171–178.
4. НАРБ. — Ф. 370. — Воп. 1. — Спр. 2487. 

Віталь Скалабан, Мар’яна Тумаш

УСПАМІНЫ ЯЎГЕНА ХЛЯБЦЭВІЧА ПРА ЯНКУ КУПАЛУ  
І ЯКУБА КАЛАСА ЯК ГІСТОРЫКА-ЛІТАРАТУРНАЯ КРЫНІЦА

Яўген Хлябцэвіч нарадзіўся у 1884 г. (такім чынам, быў маладзейшы 
за Я. Купалу і Я. Коласа ўсяго на 2 гады) у мястэчку Жыровічы ў сям’і права-
слаўнага святара. Яго бацька, Іван Андрэевіч, быў чалавекам адукаваным, 
любіў кнігу. І, мабыць, менавіта ён прывіў гэтую любоў свайму сыну, які 
ў далейшым стаў даследчыкам літаратуры, бібліятэказнаўцам і бібліёгра-
фам.

Я. Хлябцэвіч (што зусім не дзіўна, улічваючы яго паходжанне) скон-
чыў Жыровіцкае духоўнае вучылішча, а потым Віленскую праваслаўную 
духоўную семінарыю. Жывучы ў Вільні, пазнаёміўся з кіраўнікамі і актыў-
нымі членамі БСГ А. Уласавым, К. Каганцом, А. Бурбісам, Цёткай. 

Пасля заканчэння вучобы ў Вільні паступіў у Юр’еўскі (цяпер Тар-
тускі) універсітэт, а праз паўгода перавёўся ў Санкт-Пецярбург. І менавіта 
тут пазнаёміўся і пачаў сябраваць з Я. Купалам. Пра блізкія, прыязныя 
адносіны паміж імі сведчаць лісты Я. Хлябцэвіча  ў рэдакцыю “Нашай 
Нівы” за 1915 г., якія ён дасылаў, будучы ў Дзеючай арміі на Паўднёва-За-
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ходнім фронце. Хлябцэвіч у сваіх лістах называў Я. Купалу не інакш, як 
“Дорогой Янка”. У лісце ад 1.1.1915 г. звярнуўся з просьбай даслаць газе-
ту: “Пришлите “Н[ашу] Н[іву]”. Ад 21.2.1915 г.:  “Спасибо за “Н[ашу] Ніву”.  
У наступным лісце: ““Н[аша] Н[іва]” очень радует земляков своим быто-
вым и психологическим приближением к земле, и, конечно, рады будем, если 
она будет заходить к нам почаще”.  І нават патурбаваўся, каб газета ле-
пей даходзіла:  “Чтобы лучше доходила — адрес прошу ставить такой: 
Действующая армия, 75 дивизия, 300 Заславский полк, млад[шему] врачу  
Орлову” [4]. Па ўспамінах Я. Хлябцэвіча, урач гэты быў рэвалюцыйна на-
строены:  “Адрес врача я сообщил Янке Купале… с тем, чтобы не задержи-
вали ее [газету] полковые чины и военная цензура. Янка Купала системати-
чески высылал эту газету по соглашению с врачом Б. Орловым, последний 
передавал мне газету для команды фельдшеров и санитаров” [5].

У навукова-даследчым аддзеле кнігазнаўства Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі захоўваецца архіў Я. Хлябцэвіча, у якім акрамя інша-
га зберагаюцца лісты Уладзіславы Францаўны Луцэвіч Я. Хлябцэвічу  за 
1945–1951 гг. Тры лісты з гэтага архіва надрукаваны ў 1-й частцы 2-й кнігі 
зборніка дакументаў “Купала і Колас, вы нас гадавалі”, што зусім нядаўна 
пабачыла свет.

Словы ўдзячнасці, якія гучаць амаль у кожным лісце, сведчаць пра тое, 
што Я. Хлябцэвіч шмат зрабіў для ўвекавечання памяці Янкі Купалы. Так, 
у лісце ад 12.11.1951 г. У. Луцэвіч напісала: “Сердечно благодарю за Ваши 
воспоминания о Янке... Вы столько хорошего сделали для памяти Янки… 
Спасибо за все материалы, относящиеся пребывания Купалы в Петербурге,  
кое-что используем для музея… Прошу не забывать меня и если найдете но-
вые материалы, присылайте мне или в редакцию журнала “Беларусь” [1].

Жыццёвыя шляхі Я. Хлябцэвіча і Я. Коласа неаднаразова перасякалі-
ся, хоць пакуль невядома, ці сустракаліся яны асабіста. Можна  заўважыць 
у іх шмат агульнага. У юнацтве абодва глыбока цікавіліся народнай твор-
часцю, вялі фальклорныя і этнаграфічныя запісы. Прыкладна ў адзін час 
пачалі друкавацца ў “Нашай Долі”. У нарысе “Адраджэнне беларускай на-
родніцкай літаратуры” Я. Хлябцэвіч паспрабаваў прааналізаваць вытокі  
і характар беларускага мастацкага слова, даў надзвычай высокую адзна-
ку творчым пошукам Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча. Падрыхтаваў 
да друку серыю артыкулаў, прысвечаных Я. Баршчэўскаму, Ф. Багушэвічу,  
Я. Купалу, А. Бурбісу. Збіраючы матэрыял для сваіх прац, перапісваўся 
ў тым ліку з Я. Коласам і інш. 

Будучы студэнтам Пецярбургскага універсітэта, Яўген Хлябцэвіч  
удзельнічаў у стварэнні гуртка па вывучэнні Гродненскай губерніі, быў 
арганізатарам і адным з кіраўнікоў вядомага Беларускага навукова-літа-
ратурнага гуртка. У 1912 г. ён зрабіў даклад “Нарыс беларускай народнай 
думкі”, у якім высока ацаніў творчасць Я. Коласа.

У сваёй ненадрукаванай працы “Народный поэт Якуб Колас (к 70-ле-
тию со дня рождения)” Я. Хлябцэвіч успамінаў, што справаздачу аб працы 
гуртка за 1912 г. даслаў Я. Коласу. 8 лістапада 1913 г. адбыўся агульны сход 
гуртка. Як адзначала “Наша Ніва”, на сходзе Хлябцэвіч “прочитал характе-
ристику произведений двух белорусских поэтов, Янки Купалы и Якуба Кола-
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са; докладчик отметил особенности произведений каждого из этих поэтов, 
прочитал очень интересное письмо Коласа в кружок”. Арыгінал ліста невя-
домы, але яно цытуецца ў справаздачы гуртка за 1913 г. Я. Колас звярнуўся 
да студэнтаў з цёплымі словамі вітання: “Я не знаю, как приветствовать 
вас, дорогие друзья белорусского народа! Скажу только, что никакая “рефор-
ма” правительства… не сможет сделать для белорусского народа того, что 
может сделать ваша “шчырая” работа… Ваш кружок — это солнце Бело-
руссии, откуда будет разливаться свет во все углы ее… Пусть же небо ваше 
будет светлое и приветное!..” [7].

Немалое месца ў бібліяграфічнай дзейнасці Я. Хлябцэвіча займала 
тэма “Якуб Колас і чытачы”. У згаданым артыкуле “Народны паэт БССР 
Якуб Колас” ён успамінаў пра свой вопыт чытання сялянам Гродзенскай 
губерніі першых вершаў паэта: “Эти произведения, как и другие его стихи, 
влияли… сильнее прокламаций… Благодаря народной песенной музыкально-
сти, художественные образы произведений Якуба Коласа оказывали на слу-
шателей и читателей сильное революционное влияние” [7].

У гады Вялікай Айчыннай вайны Я. Хлябцэвіч чытаў у шпіталях лек-
цыю “М. Горкі і Чырвоная Армія”. Байцы-беларусы прасілі выступіць з 
лекцыяй пра Янку Купалу і Якуба Коласа, асабліва пасля сумнай весткі аб 
смерці Купалы. Адгукнуўшыся на гэтыя просьбы, Я. Хлябцэвіч падрыхта-
ваў такую лекцыю. Аднак паколькі ў абласной бібліятэцы не было твораў 
на беларускай мове, ён напісаў ліст да Я. Коласа з просьбай даслаць вершы 
пра Айчынную вайну. Гэты ліст Я. Хлябцэвіча захаваўся [3], аднак пакуль 
невядома,  што напісаў у адказ Якуб Колас. 

Усяго захавалася 6 лістоў Я. Коласа і каля 20 лістоў Я. Хлябцэвіча. Ха-
рактар перапіскі сведчыць аб тым, што артыкулы і ўспаміны Хлябцэвіча, 
што з’явіліся ў пасляваенны час на старонках часопісаў “Беларусь” і “По-
лымя”, дасылаліся аўтарам у Мінск на імя Я. Коласа, які потым перадаваў іх 
ў рэдакцыю. Такое супрацоўніцтва працягвалася да 1953 г. У лісце Я. Колас 
пісаў: “Вашу статью в переработанном виде я послал в редакцию “Полымя”. 
На дальнейшее время прошу Вас непосредственно обращаться в редакцию 
того или иного журнала: подобные поручения для меня уже тяжеловаты” [1].    

Такім чынам, перапіска Я. Хлябцэвіча і яго ўспаміны ўдакладняюць 
нашы ўяўленні пра жыццё і дзейнасць Я. Купалы і Я. Коласа. 

Спіс літаратуры і крыніц

1. Архіў Яўгена Хлябцэвіча ў навукова-даследчым аддзеле кнігазнаўства  На-
цыянальнай бібліятэкі Беларусі.

2. Варвашэвіч, М. А. Хлябцэвіч Яўген / М. А. Варвашэвіч // Беларускія пісьмен-
нікі: біябібліягр. слоўнік: у 6 т. — Мінск, 1995. — Т. 6.

3. Дзяржаўны літаратурана-мемарыяльны музей Якуба Коласа  
(ДЛММЯК). — КП-14942.

4. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы (ДЛМЯнК). — Інв. № 501,  
502, 503.

5. Скалабан, В.  Купала и Хлебцевич / В. Скалабан // Неман. — 1985. — № 3.
6. Скалабан, В. Паплечнік Цёткі і Янкі Купалы. Да 100-годдзя з дня нараджэння 

Яўгена Хлябцэвіча / В. Скалабан // Літаратура і мастацтва. — 1984. — 24 жн.  



227

З архіўнага партфеля

7. Скалабан, В. “…Самые верные ценители и критики”.  Неизвестные письма 
Якуба Коласа / В. Скалабан // Неман. — 1988. — № 1.

8. Скалабан, В. Якуб Колас і Яўген Хлябцэвіч. Да вывучэння грамадска-інтэлек-
туальнага асяроддзя пісьменніка / В. Скалабан // Каласавіны: Тэз. дакл. і паведамл. —  
Мінск, 1987.

Валерый Назараў

“КНІГА ТАШКЕНЦКАГА БЫЦІЯ” ЯКУБА КОЛАСА: 
 НЕАДКРЫТЫ СКАРБ

Першая з кніг-дзённікаў пісьменніка прыкметная ўжо сваёй на-
звай, якая выклікае пэўныя асацыяцыі з Бібліяй. Як і належыць “кні-
зе быцця”, яна захоўвае мноства таямніц аўтара, а часам прыадкрывае, 
падказвае шлях да іх спасціжэння. Яна з’яўляецца неацэннай крыні-
цай для папаўнення інфармацыі і ўдакладнення звестак пра літаратур-
ную творчасць пісьменніка, так моцна звязаную з асабістым жыццём,  
і пра яго грамадскую дзейнасць, адлюстроўвае яго светапогляд, інтарэсы,  
зацікаўленні.

У дзённіку, запісы якога ахопліваюць перыяд з 22 сакавіка па 9 ліста-
пада 1943 г., Я. Колас праяўляецца як чалавек, што з вялікай цікаўнасцю, 
пільна сочыць за ваеннымі падзеямі, весткі пра якія даходзілі да Ташкен-
та; як мастак, не абыякавы да жыцця творчай інтэлігенцыі горада, што даў 
прытулак многім бежанцам; нарэшце, як асоба з надзвычай багатым уну-
траным светам. Праз рэакцыю пісьменніка на з’явы рэчаіснасці раскры-
ваецца яго шматграннасць і як чалавека, і як мастака слова. Гэта, аднак, 
не вельмі выразна прасочваецца па публікацыях “Кнігі”, што абумоўлена 
вялікай колькасцю скарачэнняў: як выявілася ў працэсе аналітычнай па-
дрыхтоўкі тэксту для новага Збору твораў класіка ў 20 тамах, “Кніга таш-
кенцкага быція” была скарочана прыблізна на 43 % (ужо існуе электронны 
набор твора, таму падлічыць колькасць сімвалаў у скарачэннях не ўяўляе 
цяжкасці). Для таго ж, каб зразумець, чым з’яўляецца дадзены дзённік  
у гісторыі беларускай літаратуры і культуры наогул, трэба высветліць ха-
рактар купюр і прааналізаваць увесь тэкст цалкам.

“Кніга ташкенцкага быція” нават у скарочаным выглядзе — выразны 
і яскравы паказчык захавання беларускай мовы ў неспрыяльным для гэта-
га асяроддзі пераважна рускай і ўзбекскай інтэлігенцыі. Гэта і доказ таго, 
што ва ўмовах вайны, калі сталі звычайнымі абыякавасць да мастацтва 
і стваральнай працы, расчараванне, калі запанавалі спажывецкія інстын-
кты, Колас (у якога было не меней прычын для роспачы) застаўся верным 
пісьменніцкаму абавязку: знаходзіў вартыя мастацкага адлюстравання 
тэмы, настойліва імкнуўся надаць ім адпаведныя формы, а затым, апра-
цоўваючы, давесці да дасканаласці. У тэксце можна прасачыць, як знахо-
дзіліся ідэі і вобразы, як праходзілі яны выпрабаванне на вартасць у свя-
домасці пісьменніка, як складана часам праходзіў працэс напісання таго 
ці іншага твора.
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У пошуках тэмы гнуткі і цікаўны розум аналізаваў усё ўбачанае  
і пачутае, а пачуць і ўбачыць Колас умеў вельмі шмат. Згадваюцца і да-
лёкія снегавыя вяршыні Цянь-Шаня, і экзатычныя паўднёвыя расліны, 
дрэвы, свежасць Салара і асенняя прыгажосць “фарсухі” Чымгана, лёг-
кія зменлівыя аблокі і навальнічныя хмары з загадкавымі маланкамі, 
велічныя гало — колы, дугі і незвычайныя слупы святла каля сонца.  
А чаго варты захопленыя пошукі Венеры — “вячэрняй зоркі”, што ззя-
ла на ташкенцкіх нябёсах да жніўня і знікненне якой супала з часовай 
адсутнасцю Святланы Сомавай, ці закалыхванне прынятага за Сірыюс 
Арктура (зорка па вечарах хавалася за небакрай, і пісьменнік, назіраю-
чы заход, як быццам клаў яе спаць), ці любаванне таемным Млечным 
Шляхам, самотнымі знічкамі, вялікімі начнымі і ранішнімі зоркамі, 
месяцам. А як пра многае могуць сказаць назіранні ўжо за людзьмі, ба-
чанне чалавечых пакут, гора і радасці, абыякавасці і ўдзячнасці: “…адна 
жанчына хацела пацалаваць руку мужчыны. Ён не даў” (8 красавіка), ды 
нават бедаў ніжэйшых істот: “Заходзілі ў заапарк. Народу ўжо не было. 
Галодныя жывёлы, худыя. Падыходзяць да людзей, просяць есці” (1 ліпеня), 
або: “…Галодны, пабіты сабака глядзіць на костку…” (18 жніўня). Ціка-
ва, што ўжо многія падобныя назіранні адсутнічаюць у апублікаваным 
тэксце дзённікаў.

Увогуле, па вялікім рахунку, сярод выкінутых фрагментаў павінны 
былі б апынуцца пераважна побытавыя дробязі, нецікавыя акалічнасці 
з жыцця пісьменніка, але гэта не так. У надрукаваным тэксце было зня-
та таксама ўсё тое, што супярэчыла ўстаноўкам афіцыйнай ідэалогіі або, 
на думку рэдактараў, прыніжала асобу класіка. Колькасць зробленых ска-
рачэнняў уражвае яшчэ і з-за таго, што сам Якуб Колас не занатоўваў уся-
го, што хацеў, захоўваў асцярожнасць. У запісах ад 10 чэрвеня ён адзначае: 
“…не магу пісаць так, як думаю — баюся, баюся і таго, і другога”.

Ідэалагічным канонам не адпавядала найперш рэлігійная свядомасць 
пісьменніка, якая спалучае як хрысціянскі, так і глыбейшы, паганскі па-
чатак, што тыпова для беларускага менталітэту. Паказальнае наступнае 
разважанне, занатаванае 5 ліпеня: “Божа мой, Божа! Захавай ты мне рэ-
штку валасоў на галаве, іх і так мала… Дзіўны я чалавек. Трэба было засвоіць 
нейкі манастырскі статут і змагацца з самім сабою… Як многа мудрасці 
пакінулі для нас нашы продкі! Але ж я… паганец… язычнік. Я чалавек зямлі.  
Зямля — гэта сапраўдная маці”. Як бачна, манастырскі статут, які праду-
гледжвае поўнае самаахвяраванне дзеля Бога і бліжняга, не тое што не 
асмейваецца, але ўхваляецца. Ён прадстаўлены як мудрасць, якую пакінулі 
ў спадчыну нашчадкам людзі даўніх часоў, мудрасць, якая дапамагае зма-
гацца са слабасцямі, самаўдасканальвацца. І наступная заўвага, з дапамо-
гай якой аўтар быццам бы адмяжоўваецца ад хрысціянства, не пярэчыць 
на самай справе такому прачытанню, але падводзіць чытача да разумення 
міфа-паэтычнага (таксама рэлігійнага) характару светаўспрымання пісь-
менніка.

Часткова выяўленнем рэлігійнай свядомасці тлумачыцца і выпадзен-
не з тэксту апісання аднаго са сноў Якуба Коласа. 22 верасня пісьменнік за-
натоўвае: “Сніліся чэрці. Цэлыя скопішчы. Муштраваў іх. Застаўляў гаварыць  
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пацеры, хрысціцца. Адзін чорт падаў свой голас з цёмнай пустэчы, назваў 
сябе Ісусам Навінам, а я адказаў яму: “Ісус Навін, панюхай нашых…”. Хаця, 
зразумела, і шматкроп’е рэзала вока, але змаганне з нячысцікамі шляхам 
прымусу іх да малітвы па пацерках (дарэчы, некалі ўласцівай усім хрыс-
ціянам, а да цяперашняга часу захаванай вернікамі каталіцкай царквы) 
таксама не спрыяла публікацыі фрагмента.

Але не толькі праяўленні рэлігійнай свядомасці былі выкінуты з тэк-
сту. Зніклі таксама многія згадкі пра сваякоў рэпрэсаваных сяброў, знаё-
мых, супрацоўнікаў. Гэта тычыцца Веры Іванаўны Ярашэвіч, урача-хірур-
га, жонкі рэпрэсаванага рэктара Політэхнічнага інстытута Міканора 
Казіміравіча Ярашэвіча, знаёмага Якуба Коласа. Жанчына разам з сям’ёй 
апынулася ў Ташкенце яшчэ ў 1930-я, засталася ў горадзе пасля расстрэлу 
мужа. Якуб Колас і Марыя Дзмітрыеўна часта наведвалі яе, а сыну Веры 
Іванаўны Юрыю пісьменнік нават падпісаў кнігі. Рэдка згадваецца ў ска-
рочаным тэксце і Глафіра Якаўлеўна Дружчыц, знаёмая сям’і, жонка рэ-
прэсаванага гісторыка Васіля Данілавіча Дружчыца. Знікла таксама паве-
дамленне пра сустрэчу са знаёмым, які перайшоў на працу ў НКУС. Цікава, 
што “выпалі” таксама згадкі імя Сталіна, паведамленні пра яго загады —  
у сувязі з дэсталінізацыяй грамадства.

Колас з вялікай пільнасцю сачыў за ваеннымі падзеямі, слухаючы 
перадачы радыё, знаёмячыся са зводкамі. Ён пакінуў некаторыя заўвагі 
адносна баявых дзеянняў: гэта спробы аналізу падзей, развагі, часам сум-
ненні ў зыходзе баёў. Зразумела, што многія з іх не ўкладваліся ў схемы, 
а таму скасоўваліся. Напрыклад, 18 чэрвеня, пішучы пра часовую адсут-
насць буйных нямецкіх аперацый, пісьменнік адзначыў: “Іх, як відаць, 
стрымлівае пагроза з Захаду” (саюзнікі на той час занялі Паўночную Афры-
ку і рыхтаваліся да высадкі на Сіцыліі). А 8 ліпеня, у час Курскай бітвы, за-
натаваў: “На першых часах супраціўленне было ўпартае. Затым немцы чым 
далей, тым шпарчэй прасоўваліся. Няўжо паўторыцца стары шлях? Цяжка 
пра гэта думаць!”

Здымалася і крытыка пісьменнікам недасканаласці ў працы разна-
стайных устаноў, напрыклад: “Перадачы нашага радыё вельмі нецікавыя, 
пустыя” (13 ліпеня), “Маркотна ў саюзе. Не відаць жыцця. Народ збіраецца 
толькі к карыту” (21 ліпеня), “Абурае насельніцтва санаторыя і адміністра-
цыя, якая болей клапоціцца аб сваёй кішцы, чым аб справах грамадскіх”  
(28 жніўня). Як відаць, заўсёды Коласа непакоіць адсутнасць у людзей 
цікаўнасці да важных падзей, нежаданне рабіць жыццё больш змястоў-
ным, поўным творчых ці грамадскіх клопатаў.

Выкінутымі аказаліся і звесткі іншага характару, праз якія велічная 
асоба народнага паэта як быццам спрашчалася. Гэта тычыцца кахання, уз-
моцненага адсутнасцю ўзаемнасці, вечарынак у кампаніях блізкіх сяброў 
і моладзі, стану здароўя, самакрытыкі пісьменніка.

Як вядома, каханню ў лірыцы Якуба Коласа адводзіцца не так мно-
га месца, як, напрыклад, у Янкі Купалы. Тым больш цікава, што жанчына, 
якая натхніла паэта на пранікнёныя вершы, на эксперымент з формай са-
нета (ім быў напісаны першы ў беларускай літаратуры санет-акраверш), 
была прадстаўлена ў ранейшых публікацыях звычайна як “С.”.
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Характар адносінаў са Святланай Сомавай акрэсліваецца пісьмен-
нікам толькі ў канцы “Кнігі”, у запісе ад 31 кастрычніка: “С[вятла]на? Мая 
мара, маё шчасце, маё самае лепшае, што дае жыццё. Але яна не хіліцца да 
мяне. Так яно і ёсць. А Маруся? Б’е, ніякай літасці. Божа мой, Божа!”

Пасля гэтага становяцца зразумелымі незразумелыя раней заўвагі, 
напрыклад: “12 ХІІ вы перасталі быць…” (27 сакавіка), “Смуткую. Не думаў, 
што нажыву сабе такі смутак і пакуту” (23 чэрвеня), “Нічога не рабіў. Звяр-
нуся хіба да свайго сэрца — нашто яно мне такое?” (24 ліпеня), і інш. Мож-
на растлумачыць і некаторую няўмеранасць ва ўжыванні моцных напояў: 
“Удзень цішком заходзіў у пакой 62, знайшоў спірытусы і цішком выпіў, што 
не засталося тайнаю для Марусі. Бедная — трывожыцца за мяне, баіцца, каб 
не спіўся. А я піў з гора, каб павесялець” (28 сакавіка). (Зрэшты, у галодным 
Ташкенце каларыйнае піва ці віно таксама лічыліся чымсьці спажыўным.)

На старонках дзённіка можна прачытаць і пра фінал кахання. З боку 
Марыі Дзмітрыеўны — прабачэнне мужа, вяртанне даверу, але і цалкам 
зразумелая просьба. Колас занатоўвае: “Сказала мне некаторыя рэчы, якія 
мяне расстроілі — “толькі болей не ўлюбляйся”. Нашто гаварыць мне такія 
рэчы?” (11 верасня). Зразумела, выканаць такое амаль немагчыма, нават 
ведаючы пра боль, што можна нанесці блізкаму чалавеку. З боку Святла-
ны Сомавай — не зусім зразумелае для чытача здзіўленне. Яна запытвае: 
“Так вы меня немного любите?” (25 кастрычніка). З боку пісьменніка — го-
рыч няспраўджаных надзей, адчуванне неразумення блізкімі жанчынамі: 
“Смутак на душы. Адчуваю адзіноцтва. Круг жыцця звужаецца. Усе пачуц-
ці, мыслі астаюцца невыказанымі. Дый не трэба выказваць іх” (13 ліпеня).  
А якой пранізлівай тугой поўняцца радкі: “Мая сумота страціла сваю вос-
трасць, але жыве ў глыбі. Доўга будзе жыць. Вось і клякса апынілася на маім 
дзённіку” (1 кастрычніка). Тут можна ўбачыць ступень перажыванняў пісь-
менніка: ён так моцна задумаўся, што незаўважна для сябе паставіў кляк-
су, а ўбачыўшы яе, паспрабаваў перавесці ўсё на жарт, каб не заглыбляцца 
яшчэ далей у песімістычны настрой.

У сувязі з неўзаемным каханнем, пастаянным напружаннем абва-
стрылася нервовасць: пісьменніку часта сніліся дрэнныя сны са сваркамі 
з незнаёмымі людзьмі, бойкі з ваўком, пеўнем. Настрой быў прыгнечаны, 
быццам бы ён пахаваў некага з блізкіх. Пісьменнік адзначае: “Зранку на-
строй быў цяжкі, душыў нейкі беспрадметны гнёт” (17 кастрычніка). Свой 
ненармальны стан адчуваў і сам Колас: “Снілася бела-ружовае цела. Кажу-
ць, гэта азначае хваробу. Хвароба, сказаць праўду, даўно гняздзіцца ва мне. 
Хвароба нервовага парадка” (14 жніўня). Пагоршыліся і адносіны з Марыяй 
Дзмітрыеўнай, але, што самае цікавае, гэта выклікала ў Якуба Коласа не 
толькі самаапраўдальныя выказванні, але і вострае адчуванне ўласнай не-
праваты: “Сёння сказаў Марусі вялікую несправядлівасць — супраць яе апекі 
нада мною, клапатлівасці аб маім здароўі. Паршыва атрымалася. А ўсё гэта 
гаворыць за тое, што я чалавек паршывы. Але ж і мне цяжка. […] Нервы на-
кручаны так, што я стаю на мяжы памяшання” (20 ліпеня). Ад такіх думак 
пісьменнік пераходзіў і да зусім жорсткіх адносна сябе вывадаў: “Не ве-
даю, можа я сапраўды непатрэбны, злы чалавек, якому не трэба жыць, а калі 
ён жыве, дык яго трэба знішчаць так сама, як і немца” (15 жніўня).
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Не лепшым было і фізічнае здароўе. У спякотным Ташкенце, як  
і ля гары Чымган, самаадчуванне пісьменніка пакідала жадаць лепшага. 
Нездарма гэтак часта адзначаў ён ранішнюю тэмпературу ў пакоі, якая, 
дарэчы, была каля 30°С, або нізкі ціск горнай мясцовасці. Да гэтага да-
лучаліся дрэннае харчаванне, што ўрэшце выклікала каліт, і шматлікія 
паўднёвыя інфекцыі, настолькі больш згубныя для чалавека з умерана-
га кліматычнага поясу. Жальбы пісьменніка (напрыклад: “Жывот мой 
пагражае мне. Лішаі не сходзяць” (25 кастрычніка)) часам пераходзяць  
у поўныя разгубленасці і нават роспачы заўвагі: “Відаць, у сухой Азіі 
прыйдзецца легчы на вечны адпачынак” (14 жніўня). Але ў большасці вы-
падкаў гэта скупыя пазнакі, гэтак блізкія чэхаўскім згадкам пра здароўе 
ў нататніках, пазнакі, якія толькі акрэсліваюць агульны стан пісьмен-
ніка: “Піў англійскую соль” (3 ліпеня) або “З жыватом ізноў непара- 
дак — кроў” (19 жніўня).

Магчыма, падобныя песімістычныя думкі і пачуцці аўтара і робяць 
цяжкае ўражанне, але нельга забываць, што яны ўваходзяць у тэкст побач 
з рознымі іншымі звесткамі і не вызначаюць настрой “Кнігі” канчаткова. 
У дадзеным выпадку яны прыведзены побач у сувязі з агульнай мэтай ар-
тыкула — паказаць тэматыку купюр дыферэнцавана.

Яшчэ адна рыса “Кнігі” — вялікая колькасць занатаваных пісьмен-
нікам сноў, якія чамусьці таксама жорстка выкрэсліваліся. А між іншым, 
па іх можна бачыць жаданні і надзеі пісьменніка, а яшчэ і тлумачэнне 
многіх падзей, дадзенае яго бессвядомым. Напрыклад, сон, занатаваны  
31 ліпеня: “Прысніўся сон. Хоць у сне пацешыўся. Пасля перадач скора заснуў. 
Насіў на руках… “Пісьмы апускала ў скрынку”, але яны падалі міма”. Бач-
на, што, спрабуючы растлумачыць сабе адсутнасць пісьмаў ад Святланы, 
якая знаходзілася ў прыфрантавой паласе, ён у сне заўважае, як пісьмы  
падаюць міма паштовай скрынкі, а выгароджваючы каханую, укладае ў яе 
вусны самаапраўдальную фразу (яна ўзята ў двукоссі). 

Значэнне “Кнігі ташкенцкага быція” не толькі ў тым, што гэта важ-
ны дакумент, які захоўвае амаль штодзённыя перыпетыі жыцця народ-
нага паэта Беларусі абазначанага перыяду, а яшчэ і адно з вокнаў, праз 
якія можна зазірнуць у “творчую майстэрню” пісьменніка: убачыць 
прычыны з’яўлення, прасачыць працэс напісання некаторых яго тво-
раў, што, безумоўна, дапаўняе і ўзбагачае нашы веды пра класіка і яго 
пісьменніцкае майстэрства. Вельмі важна і тое, што “Кніга” — запіс аса-
бістых перажыванняў Коласа, адлюстраванне яго менталітэту, поглядаў, 
праз якія пісьменнік выяўляецца без фальшывага бляску афіцыйнасці 
і навязанай ідэалогіі. Аўтар паўстае перад чытачом як чалавек веру-
ючы, хаця і не рэлігійны, і ў той самы час — як носьбіт старажытнага 
міфа-паэтычнага светапогляду, гэтак уласцівага беларусу, як дзейсны 
творца літаратуры, як актыўны грамадскі дзеяч, а з другога боку — як 
просты, звычайны, ва ўсім багацці жыццёвых інтарэсаў: закаханы ў ін-
шую жанчыну, але верны і сумленны муж; бацька, які блізка да сэрца 
прымае праблемы дзяцей; сябар, што ўмее добра правесці час у кам-
паніі блізкіх, павесяліцца; але ў той самы момант надзвычай строгі да 
сябе, самакрытычны, схільны да самааналізу чалавек.
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Валянціна Лебедзева

ПАЛУТА БАДУНОВА І ВАЦЛАЎ ЛАСТОЎСКІ:  
ПАПЛЕЧНІЦТВА І СЯБРОЎСТВА

Узняць тэму паплечніцтва двух выбітных дзеячаў нацыянальнага 
руху ўпершыню нам давялося ў 1993 г. на канферэнцыі ў Полацку, прысве-
чанай 110-годдзю В. Ластоўскага. Зазначым, што той зварот да сюжэту меў 
па-большасці інтуітыўную аснову, але далейшая праца, у першы чарод над 
біяграфіяй П. Бадуновай, пацвердзіла перспектыўнасць тэмы і дала ёй да-
кументальнае абгрунтаванне.

Шлях П. Бадуновай да беларускай справы па-свойму фенаменаль-
на-імклівы. Не ўдаецца рэканструяваць фактары і этапы выспявання яе 
нацыянальнай самасвядомасці. Няма звестак аб тым, ці ведала яна пра  
В. Ластоўскага да 1917 г. — па “Нашай Ніве” ці “Кароткай гісторыі Беларусі”.  
Гомель, дзе яна заставалася да 1914 г., быў далёкай для беларускага руху 
ўскраінай. У Петраградзе П. Бадунова апынулася і сышлася з беларускім 
асяродкам пасля 1914 г., калі Власта там ужо не было, але пазбегнуць за-
вочнага знаёмства ў гэтых абставінах было ўжо немагчыма. Калі ў 1917 г. 
П. Бадунова ўвайшла ў кіраўніцтва Цэнтральнай і Вялікай беларускіх рад, 
у прэзідыум і Выканкам Усебеларускага з’езда, В. Ластоўскі знаходзіўся за 
лініяй фронту Першай сусветнай вайны, у Вільні. Трэба думаць, што непа-
срэднае іх знаёмства адбылося ў сакавіку 1918 г., калі прадстаўнікі Вілен-
скай рады прыбылі ў Мінск. Разам была прынята Трэцяя Устаўная грамата, 
пачалася сумесная дзейнасць ў Радзе БНР. 

Паплечніцтва П. Бадуновай і В. Ластоўскага  пачалося ў драматыч-
на-пераломны момант размежавання палітычных сіл беларускага руху. Як 
вядома, у маі 1918 г. Беларуская сацыялістычная грамада распадаецца на 
некалькі самастойных партый. Адной з іх становіцца створаная Т. Грыбам, 
Я. Мамонькам і П. Бадуновай з левага крыла БСГ Беларуская партыя са-
цыялістаў-рэвалюцыянераў (БПСР). Невядома рэакцыя В. Ластоўскага на 
стварэнне партыі; акрамя таго, з лістапада 1918 г. ён апынуўся ў Літве і 
яго дзейнасць была звязана з Літоўскай тарыбай. Тут, паводле сведчання 
А. Луцкевіча, ён прычыніўся да стварэння Беларускай хрысціянскай дэма-
кратыі (БХД) — партыі, ідэйна-палітычныя асновы якой былі далёкімі ад 
эсэраўскіх.

Пераход В. Ластоўскага на пазіцыі БПСР адбыўся падчас польскай аку-
пацыі Мінска, калі палітыка Ю. Пілсудскага разарвала беларускія сілы на 
два варожыя лагеры: “паланафільскі” на чале з А. Луцкевічам і Я. Лёсікам 
і эсэраўска-незалежніцкі, які, аднак, хутка пачаў шукаць кантактаў з баль-
шавікамі для антыпольскай барацьбы. У снежні 1919 г. адбыліся вядомы 
раскол Рады БНР і арганізацыйнае афармленне двух кірункаў беларуска-
га руху: права-рэфарматарскага, якое згуртавалася вакол Найвышэйшай 
Рады, і лева-рэвалюцыйнага на чале з эсэрамі — стваральнікамі Народнай 
рады. В. Ластоўскі узначаліў альтэрнатыўны Радзе міністраў А. Луцкевіча 
эсэраўскі ўрад БНР.



233

З архіўнага партфеля

Гэты момант варты даследавання не толькі з боку гістарычнага, але  
і асабіста-біяграфічнага. Эвалюцыя палітычных поглядаў і пазіцый В. Ла-
стоўскага, а таксама яе фактары і матывы не даследаваны на сёння. Пе-
раход да эсэраў азначаў таксама разрыў са шматгадовымі паплечнікамі, 
якім быў найперш А. Луцкевіч. У лісце да К. Езавітава на пачатку 1920 г.  
А. Луцкевіч дае В. Ластоўскаму нечакана жорсткую характарыстыку, фак-
тычна ўскладаючы на яго віну за раскол дзяржаўных органаў БНР. Ліст па-
ведамляў, што з прыходам да мяжы Беларусі бальшавіцкага антыпольскага 
фронту стварылася эсэраўская “левая”, вельмі блізкая бальшавікам група: 
Бадунова, Мамонька, Шыла, інш. На чале групы становіцца “арганізатар 
клерыкальна-кансерватыўнай партыі ў Вільні”, “вораг сацыялізму, які 
раптам запісаўся ў левыя с.-р.” — В. Ластоўскі. “Гэтая група пастанавіла, 
што Рада Рэспублікі павінна перайсці ў падполле і пачаць чыста бунтар-
скую работу дзеля выгнання палякаў. Каб гэтага дайсці, пастаноўлена было  
скінуць цяперашні Урад і старшынёй Рады Міністраў назначыць Ластоўска-
га” [1, ч. І, с. 597].

Наступствы расколу і канфрантацыі сталі драматычнымі, як для ўсёй 
беларускай справы, так і для прадстаўнікоў абодвух цэнтраў. Першымі 
адчулі небяспеку якраз эсэры. Неўзабаве пасля пасяджэння Рады В. Ла-
стоўскі разам з некалькімі членамі яго ўрада былі арыштаваны. Праз ме-
сяц зняволення, на пачатку 1920 г., яны былі вымушаны выехаць у Рыгу, 
дзе пачалі фармаванне эміграцыйных беларускіх палітычных структур, 
сярод якіх адной з першых  была закладзена Цэнтральная Загранічная 
Рада БПСР. Адным з яе кіраўнікоў стаў В. Ластоўскі. 

Эміграцыйныя эсэраўскія структуры і ўрад В. Ластоўскага дэкларавалі 
сваю прыхільнасць прынцыпам незалежнасці і непадзельнасці Беларусі  
і шукалі знешнепалітычных саюзнікаў сярод уплывовых заходнееўрапей-
скіх краін. На пачатку 1920 г. міністр замежных спраў ураду Я. Ладноў рас-
пачынае ў Парыжы перамовы з Антантай, В. Захарка накіроўваецца для 
перамоваў у Берлін. 

Частка эсэраў, якія засталіся на падсавецкай тэрыторыі, таксама 
спрабавала адстаяць партыйна-незалежніцкія пазіцыі ў кантактах з баль-
шавіцкімі ўладамі. У сакавіку–красавіку 1920 г. П. Бадунова здзяйсняе  
“маскоўскую місію”, дзе дамагаецца разгляду беларускага пытання на 
ўзроўні ЦК РКП(б). Адной з умоў савецкага дзяржаўнага будаўніцтва Бела-
русі было стварэнне кааліцыйнага з бальшавікамі ўраду з удзелам кабіне-
та В. Ластоўскага [6, арк. 15–30].  

Не здолеўшы адстаяць свае пазіцыі, эсэры, тым не менш, прызналі са-
вецкую рэспубліку як форму беларускай дзяржаўнасці з перспектывай яе 
трансфармацыі ў суверэнную нацыянальную дзяржаву. Узяўшы тактыку 
супрацоўніцтва з бальшавікамі, якую адстойвала ў партыі менавіта П. Ба-
дунова, БПС-Р дэкларатыўна адмежавалася ад пазіцыі Камітэта заграніч-
ных груп БПС-Р, які спрабаваў наладзіць кантакты з Захадам. Было абвеш-
чана аб выключэнні з партыі яго актывістаў, у тым ліку і В. Ластоўскага.  
Як тлумачыла пазней сама П. Бадунова, гэта зрабілі выключна з тактыч-
ных матываў. Сапраўды, адзінства партыі было захавана і кантакты эсэраў 
з БССР і эміграцыі не перарываліся. 
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Прасавецкія пазіцыі П. Бадуновай не выратавалі ні яе самую, ні част-
ку  БПСР, якая заставалася ў Беларусі. Напярэдадні падпісання Рыжска-
га міру, за адну толькі ноч з 16 на 17 лютага 1921 г., ЧК правяла акцыю 
“лiквiдацыi БПСР”. Былi арыштаваны 860 сяброў партыi, у т. л. поўны склад 
ЦК i Мiнскага камiтэта. Я. Чарапук паведаміў В. Ластоўскаму: “З Мінска 
весткі кепскія. Мамонька, Трафімаў, Бадунова, Маркевіч, Злоцкі, Чаржынскі 
арыштаваны…” [1, ч. ІІ, с. 1039]. 

Следам за  расправай над эсэрамі на савецкай тэрыторыі адчуваль-
ны  ўдар быў нанесены Загранічнаму камітэту. Адразу пасля падпісання  
3 сакавіка 1921 г. Рыжскага міру ўрад Ю. Пілсудскага запатрабаваў дэпар-
тацыі з Латвіі “антыпольскіх элементаў”, да якіх залічаліся і дзеячы БПСР. 
В. Ластоўскі быў вымушаны тэрмінова пакінуць Рыгу і пераехаць у Літву.  
З гэтага часу асноўным асяродкам эсэраўскай эміграцыі становіцца Коўна. 
Кіраўніцтва Літоўскай Рэспублікі спадзявалася на падтрымку беларусаў у 
вырашэнні на сваю карысць віленскага пытання і ў процістаянні Поль-
шчы, таму пайшло на падпісанне беларуска-літоўскай умовы аб дазволе 
ўраду БНР весці дзяржаўна-палітычную дзейнасць на тэрыторыі Літвы і аб 
фінансавай яго падтрымцы. Пачынаецца ковенскі перыяд дзейнасці ўра-
ду В. Ластоўскага, які адбываўся ва ўмовах новага этапу вострай барацьбы 
ўнутры эмігранцкіх структур беларускага руху. 

Неўзабаве непасрэдны ўдзел у гэтай барацьбе ўзяла і П. Бадунова.  
Пасля мінскага арышту яна амаль паўгода прабыла ў маскоўскай навін-
скай вязніцы пад следствам. Адказам на абвінавачванні сталі галадоўкі, 
якія давялі стан здароўя да мяжы жыцця і выклікалі кампанію ў абарону 
П. Бадуновай па ўсёй Беларусі. Пасля вызвалення і выздараўлення ў канцы 
снежня 1922 г.  яна без дакументаў перайшла польскую мяжу і накіравала-
ся ў Вільню, дзе знаходзіліся кіроўныя структуры беларускага культурнага 
і палітычнага руху ў Заходняй Беларусі, у тым ліку і Віленскі камітэт БПСР. 
Аднак пасля амаль месяца нелегальнага знаходжання ў Вільні яна была 
выкрыта і арыштавана польскай жандармерыяй. Пакуль некалькі месяцаў 
П. Бадунова знаходзілася пад паліцэйскім наглядам і следствам, з Коўна 
прыйшла трывожная вестка:  В. Ластоўскі адпраўлены ў адстаўку з паста 
старшыні Кабінета міністраў БНР. 

Адстаўка стала завяршэннем апазіцыйных настрояў, якія нарасталі 
супраць В. Ластоўскага ў эміграцыйных колах, а найперш у стане паплеч-
нікаў — у Народнай Радзе і яе міністэрстве. Прэм’ера абвінавачвалі ў ды-
пламатычных памылках, да гэтага дадаўся матыў незадаволенасці лініяй 
паводзін у беларуска-літоўскіх адносінах — занадта гнуткая пазіцыя перад 
Літоўскім урадам. Акрамя палітычных, былі задзейнічаны і балючыя для 
эміграцыі фінансавыя матывы — папрокі датычылі літоўскіх субсідый, 
якія ішлі менавіта праз В. Ластоўскага. 

Сітуацыю расколу актыўна выкарыстоўваў савецкі бок, даўно за-
цікаўлены ў ліквідацыі эсэраўскіх структур за мяжой. Рыхтуючы ліквіда-
цыю партыі ў БССР, бальшавіцка-чэкісцкія колы адначасова актыўна шу-
калі кантакту з дзеячамі БПСР на эміграцыі. У сакавіку 1923 г. у Мінску 
адбылася сустрэча прадстаўнікоў ураду БССР з дзеячамі сацыялістычных 
партый, на якой наўпрост даводзілася, што В. Ластоўскі кампраметуе бела-
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рускі рух на міжнароднай арэне і павінен быць адпраўлены ў адстаўку [7, 
с. 38]. З боку БССР і РСФСР узмацняўся дыпламатычны ціск на ўрад Літвы 
з патрабаваннем спыніць падтрымку беларускай палітычнай эміграцыі. 
Адначасова ў Заходняй Беларусі актыўна фарміраваліся альтэрнатыўныя 
незалежніцкаму беларускаму руху і падкантрольныя Кампартыі Беларусі 
структуры — Кампартыя Заходняй Беларусі, пазней Беларуская Сялян-
ска-Работніцкая Грамада ды інш. На кантакт з імі пайшлі і эсэраўскія дзе-
ячы: у 1922 г. з левага крыла БПСР вылучылася Беларуская рэвалюцыйная 
арганізацыя (БРА) на чале з У. Ігнатоўскім і І. Каранеўскім, якая адразу пас-
ля арганізацыйнага афармлення КПЗБ уступіла з ёй у кантакт, а ў канцы 
1923 г.  злілася з яе шэрагамі.

Вацлаў Ластоўскі апынуўся амаль у ізаляцыі ад беларускага асярод-
ку ў Літве. У красавіку 1923 г. пасля чарговага канфлікту ўнутры кіраўні-
цтва БНР В. Ластоўскі падаў у адстаўку. Адпаведна рэгламенту, прыняць 
яе і прызначыць новага прэм’ера мог пленум Рады, правядзенне якога 
было немагчыма з-за раскіданасці членаў Рады па розных краінах. Каб 
вырашыць пытанне, была створана “Дзяржаўная калегія”, якая мусіла за-
мяніць Раду па кампетэнцыі, але пытанне аб яе легітымнасці так і заста-
лося спрэчным. На месца прэм’ера калегія прызначыла А. Цвікевіча.

У зацяглым канфлікце паміж В. Ластоўскім і К. Дуж-Душэўскім з адна-
го боку і іх апанентамі на чале з А. Цвікевічам, з другога, П. Бадунова ак-
тыўна падтрымлівала першых. Гэта было прадэманстравана  на гданьскай 
канферэнцыі беларускіх сацыялістычных партый у 1923 г. У сваім тэмпе-
раментным выступленні яна нагадала пра высокі аўтарытэт і заслугі перад 
нацыянальнай справай В. Ластоўскага і К. Дуж-Душэўскага, пераконвала, 
што выдаленне іх з кіроўных эміграцыйных структур паслабляе беларускі 
палітычны рух і змяншае яго прэстыж за мяжой. Памылкай быў названы і 
разрыў беларуска-літоўскага саюзу, які ў цяжкіх умовах таго часу мог пры-
несці плён у культурніцкай дзейнасці і толькі ў Літве [3, арк. 52 — 52 адв.]. 
Віна за падрыў супрацоўніцтва з Тарыбай і раскол Ковенскага камітэта 
эсэраў П. Бадунова ўсклала на А. Цвікевіча: стварэнне новага ўрада БНР 
пад яго кіраўніцтвам было пастаўлена пад сумніў. 

Падтрымка В. Ластоўскага стала галоўным кірункам дзейнасці П. Ба-
дуновай на эміграцыі. Пазней В. Захарка вымушаны быў прызнаць: “Баду-
нова страшэнна дапамагла ўмацавацца Ластоўскаму” [5, с. 225].

Пасля вызвалення з-пад кантролю дэфензівы П. Бадунова нават раз-
глядала варыянт пераезду ў Коўна, каб быць побач з галоўнымі паплеч-
нікамі.  Пераезд, верагодна, рыхтаваўся, бо ў следчай справе Пелагеі Ба-
дуновай 1937 г. захоўваецца арыгінал пашпарта Літоўскай рэспублікі, 
выдадзенага на яе імя [2]. Атрыманне яго было б немагчымым без да-
памогі В. Ластоўскага. Аднак з адстаўкай апошняга пагоршыліся белару-
ска-літоўскія адносіны. Новы прэм’ер А. Цвікевіч выбраў тактыку ціску 
на літоўскі ўрад, што выклікала незадаволенасць палітычных, асабліва 
правых, сілаў Літвы. Па гэтай прычыне, а галоўнае пад моцным дыпла-
матычным ціскам з боку РСФСР, быў скасаваны падпісаны ў 1920 г. бела-
руска-літоўскі дагавор, які прадстаўляў ураду БНР магчымасць знаходзіц-
ца і весці палітычна-дзяржаўную дзейнасць на тэрыторыі Літвы. Пераезд  
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П. Бадуновай у Вільню страціў сэнс. У сярэдзіне верасня 1923 г. яна выеха-
ла праз Берлін у Прагу, дзе знаходзіўся яшчэ адзін цэнтр эсэраўскай эмі-
грацыіі на чале з блізкімі  сябрамі і паплечнікамі П. Бадуновай Т. Грыбам  
і Я. Мамонькам.  

 У Берліне адбылася апошняя сустрэча П. Бадуновай з В. Ластоўскім. 
Апошні спыніўся тут на шляху ў Жэневу, куды быў запрошаны на кан-
ферэнцыю былых паняволеных народаў, арганізаваную Лігай Нацый. Па 
прапанове В. Ластоўскага П. Бадунова пагаджаецца разам прадстаўляць 
Беларусь і застаецца ў Берліне для падрыхтоўкі выступлення беларускай 
дэлегацыі. Сумесна яны выпрацоўваюць пазіцыі, складаюць мемарыял ад 
імя беларускага народа, сустракаюцца з прадстаўнікамі іншых дэлегацый: 
з Пурыцкім ад Літвы, Петрашэвічам ад Украіны, Рэйнісам ад Латвіі, докта-
рам Бэнсам ад Германіі.

 Пасля некаторай затрымкі з візай былі ўжо замоўлены білеты на цяг-
нік. Але з-за разнагалоссяў з групай П. Крэчэўскага і А. Цвікевіча было 
вырашана правесці ў Празе Прэзідыум Рады БНР, каб надаць дэлегацыі 
афіцыйныя паўнамоцтвы. Па выкліку Я. Мамонькі П. Бадунова на адзін 
дзень накіроўваецца ў Прагу, каб адразу вярнуцца і ехаць з Ластоўскім да 
Берліна.

Сустрэча з паплечнікамі парушыла планы П. Бадуновай не толькі на 
паездку, але і на ўсё найбліжэйшае жыццё. Адбылася вельмі напружаная 
палеміка з паплечнікамі па партыі Т. Грыбам і Я. Мамонькам, якія з ідэй-
на-класавых пазіцый забаранілі паездку ў Жэневу. У лісце да В. Ластоўска-
га Палута абмалявала сітуацыю: “…калі я прыехала,  Тамаш Грыб і Мамонь-
ка усю ноч правялі ў гарачай лаянцы са мной. Яны даводзілі мне, што я не маю 
права ехаць да Лігі Нацыяў, як сацыялістка, а гэта, мол, арганізацыя буржу-
азная”. Т. Грыб заявіў, што ў выпадку нязгоды П. Бадунова праз прэсу будзе 
пазбаўлена партыйных паўнамоцтваў і ў такім выпадку на канферэнцыі 
яна будзе прадстаўляць толькі саму сябе. 

Нарэшце была дасягнута ўмова: П. Бадунова не едзе ў Жэневу, а эсэры 
не крытыкуюць публічна місію Ластоўскага. Пад напорам гэтых аргумен-
таў П. Бадунова была вымушана пагадзіцца і ў прысутнасці паплечнікаў  
В. Ластоўскаму была адпраўлена тэлеграма аб тым, што па прычыне нязго-
ды таварышаў па ЦК БПСР яна адмаўляецца ад паездкі. 

Але яшчэ праз дзень Т. Грыб парушыў уласную ўмову, выступіўшы  
з вострай крытыкай дзеянняў В. Ластоўскага. Расчараваўшыся і зразумеўшы 
сваю памылку, П. Бадунова выехала ў Берлін, каб, хоць са спазненнем, да-
лучыцца да В. Ластоўскага. Разлад з найбліжэйшымі паплечнікамі стаў са-
праўдным ударам — “была разстроена да варьяцтва, нават мала помніла 
куды і як еду і на перасадках у Боденбахене і Дрэздэне так прастыла, што  
з 20 ажна па 28 праляжала ў ложку з павышанай тэмпературай” [1, ч. ІІ, с. 1452]. 

Неўзабаве П. Бадунова вярнулася ў Прагу, дзе пражыла тры гады.  
У пражскі перыяд В. Ластоўскі заставаўся яе пастаянным карэспандэнтам, 
чалавекам, які аказваў ёй найбольшую падтрымку.  

Ужо праз тыдзень знаходжання ў Празе і ўнікнуўшы ў сітуацыю, яна 
накіравала В. Ластоўскаму пасланне са справаздачай. З трывогай П. Ба-
дунова паведамляла, як ад прыбылых з Вільні “хлопцаў” даведалася, што 
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Віленскую беларускую гімназію пакінулі каля трэці вучняў праз немагчы-
масць плаціць за навучанне. Палута Бадунова звярталася да В. Ластоўскага 
з просьбай знайсці фінансавыя сродкі для падтрымкі гэтай моладзі. Зва-
рот быў абумоўлены тым, што частку субсідый ад літоўскага ўрада па-ра-
нейшаму атрымліваў В. Ластоўскі. У тым ліку яны ішлі на падтрымку бе-
ларусаў-студэнтаў — напрыклад, пражскіх. П. Бадунова раіла перадаць 
субсідыі па надзейным канале — праз беларускіх паслоў польскага сей-
ма С. Рак-Міхайлоўскага, Б. Тарашкевіча альбо П. Мятлу. У адказе Вацлаў 
Юстынавіч паведаміў, што можа выканаць просьбу толькі часткова, бо яго 
магчымасці прыватнай цяпер асобы абмежаваныя.   

Пры гэтым і не побач з В. Ластоўскім П. Бадунова заставалася яму 
адданым паплечнікам. З Прагі ў Берлін, а потым у Коўна, дзе стала па-
сяліўся Вацлаў Юстынавіч, рэгулярна ішлі лісты-справаздачы аб справах, 
сумесна  абмяркоўваліся планы і праблемы. В. Ластоўскі, па магчымасці, 
аказваў сяброўцы фінансавую дапамогу, дасылаў ковенскія беларускія вы-
данні, найперш рэдагаваны ім часопіс “Крывіч”. Лісты сведчаць не толькі 
пра палітычныя, але і пра цёплыя чалавечыя адносіны. Палута Бадунова 
цікавілася не толькі справамі, але творчасцю і настроямі В. Ластоўскага.  
У прыватнасці, яна тонка адчула драматычны сэнс аднаго з яго твораў. 
Выказваючы падзяку за прысылку чарговага нумара часопіса “Крывіч”, 
яна пісала: “На мяне аграмаднае ўражанне зрабіў верш “Адзінокі”. Родны 
мой! Ці не сябе Вы лічыце адзінокім. Пакіньце Вашы сумныя думкі, за вамі са-
чаць мільёны вачэй беларускага прыгнечанага народу. І праўду трэба шукаць 
толькі там, у самай гушчы народнай, ды яшчэ ў сваім уласным сэрцу” [1, ч. ІІ,  
с. 1492]. Трэба думаць, што ў гэтай парадзе было выкладзена і ўласнае крэда.

У Празе П. Бадунова цяжка хварэла — спачатку фізічна, а потым і псіхіч-
на. У адзіноце ў прыгнётныя хвіліны хваробы наведвалі самыя песімістычныя 
думкі і прадчуванні, якімі яна дзялілася з  В. Ластоўскім і К. Дуж-Душэўскім 
як найбольш блізкімі людзьмі: “Родныя мае таварышы Вацлаў і Клаўдзій!  
Я хварэю ўсё цяжэй і цяжэй. У мяне прастудная жаноцкая хвароба, высокая 
тэмпература, я аслабла і саўсім адна. Беларусы, акрамя маладзейшага т. Бусла, 
мяне не даведваюцца. Дый гэта ўжо не ўпершыню. У турмах і на шляхах і ўсюды 
я адна. Няма маёй сястры, майго ангела-храніцеля, і я чуюся як былінка ў полі. 
Ноччу жар, цягну рукі і няма каму вады падаць. Мо заўтра перавязуць мяне ў 
бальніцу. Украінскі доктар Літаў глядзіць за мной... у яго пакіну ўсе свае лісты 
і паперы. Хто ведае, што будзе са мной. А памру, памятайце — некалісь пера-
вязіце мяне ў Менск. Цяпер пішу Вам, як найхутчэй закладвайце Нац. Каміт. і 
Ластоўскі на чале. Яны тутака ўжо заклалі нейкую Белар. Раду ў Чэхаславакіі. 
Пераймайце справы ў Літве ў свае ўласныя рукі. Мамонька, Грыб — не ведаю, 
што робяць, я з імі ў нязгодзе...” [4, арк. 64–64 адв.].

Сапраўды, П. Бадунова апынулася амаль у ізаляцыі ад пражскіх 
эсэраўскіх дзеячаў. Галоўнай умовай прымірэння з ёю асабіста група  
А. Цвікевіча і П. Крэчэўскага ставіла менавіта разрыў з В. Ластоўскім  
і К. Дуж-Душэўскім. У адказ на ўпартыя адмовы папаўзлі чуткі, што гэтае пар-
тнёрства  мае не толькі дзелавую аснову. Палута Бадунова была абражана.

Звесткі аб хваробе П. Бадуновай не абмінулі В. Ластоўскага. Першым 
29.01.25 пра яе напісаў Я. Станкевіч: “З Бадуновай блага. Яна хворая псіхіч-
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на, праўда, у лёгкай форме. Была два тыдні ў вар’яцкім доме. Цяпер, здаецца, 
ёй ляпей, аднак нервы надта напяты. Калі будзеце ёй пісаць, аб гэтым не 
спамінайце ёй, бо ўсялякае асаблівае зварочванне на яе ўвагі ёй шкодзіць” [1, 
ч. ІІ, с. 1498, 1561]. 

Паляпшэнне аказалася нядоўгім, і ў пачатку сакавіка Аляксандра Ма-
монька паведамляла В. Ластоўскаму: “Палута… зусім захварэла, памещена 
ў клініку для душевнохворых. Доўга прышлось бы пісаць, каб перадаць усю кар-
ціну сумбуру, што зацямняе яе хворую, бедную душу” [1, ч. ІІ, с. 1577].

Трагедыю П. Бадуновай як дзеяча і асобы менавіта В. Ластоўскаму 
красамоўна апісала М. Галубянка: “Весткі аб П. Бадуновай сумныя. Яна праз 
0,5–1,5 месяцы была хворая: гэта манія  вялічыя, пераследвання... Бачыла 
я яе пасля хваробы і па выхадзе са шпіталя. Выглядаець дужа дрэнна, гэта 
няшчасны, бедны, я б сказала зламаны, разбіты чалавек, якога трэба прыга-
лубіць, прыласкаць, папесціць, трэба бы прыгалубіць, убаюкаць яе, як калісь-
ці баюкала нас маці родная ў дзяцінстве. Але гэтага яна не маець. І сумна  
і цяжка ёй. Адным словам не хапаець ёй галоўнага імпульсу ў жыцці — ка-
хання, бо ці ж можа чалавек жыці без кахання, не сустрэтага да гэтага 
ніводнага. Мусіць штокольвек кахаць: ідэю, рэч, чалавека, чым маладзейшы 
чалавек, мне здаецца, тым больш абстракцыйнае, тэарэтычнае яго кахан-
не, чым старэйшы, тым больш рэальна-акрэсленае. І ось мне здаецца, што  
і П. Бадунова ў гэтакім стадыйным свайго развіцця, калі мала таей абстрак-
цыі, а хочыцца больш рэальнага, акрэсленага” [4, арк. 61–62].  

П. Бадунова і В. Ластоўскі амаль адначасова вярнуліся ў савецкі Менск: 
яна — у студзені 1926 г., ён — у красавіку. Рознымі былі матывы іх вяр-
тання. В. Ластоўскі прыехаў для “адбудовы беларускага дому”, П. Бадунова 
была вымушана вярнуцца, бо заставацца без дагляду ў сваім стане здароўя 
яна не магла.  

Пазбаўленая працаздольнасці і жывучы ў Менску на сродкі сястры 
Марыі, П. Бадунова, тым не менш, імкнулася да дзейнасці і кантактаў з 
былымі сябрамі і паплечнікамі. Але яе кватэру па вул. Чырвонаармейскай, 
25 наважваліся наведаць толькі асобныя са старых сяброў і паплечнікаў. 
Галоўным чынам гэта тыя, хто заставаўся ў БССР і дэклараваў самароспуск 
БПСР, а таму і адчуваў сябе перад Саветамі больш упэўнена: М. Карач,  
Я. Бялькевіч, М. Пашковіч. Адсутнічаюць звесткі пра кантакты П. Бадуно-
вай з рээмігрантамі: Я. Мамонькам, які з’явіўся ў Менску неўзабаве пасля 
берлінскай канферэнцыі 1925 г., а таксама і В. Ластоўскім. 

Палута Бадунова наважылася наладіць супрацоўніцтва з Інстытутам 
беларускай культуры. У лістападзе 1927 г. па ўласнай ініцыятыве яна па-
дрыхтавала для Інбелкульта некалькі запісак-прапаноў. Магчыма, яе аб-
надзейвала тое, што на пасадзе сакратара гэтай установы працаваў В. Ла-
стоўскі. Аднак звароты П. Бадуновай засталіся без адказу…
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Валянціна Лебедзева, Сяргей Міхальчанка 

ЛІСТЫ ВАЦЛАВА ЛАСТОЎСКАГА ДА ЯЎГЕНА ЛЯЦКАГА

У фондзе выдатнага філолага Яўгена Аляксандравіча Ляцкага, што за-
хоўваецца ў Літаратурным архіве Музея нацыянальнай літаратуры Чэхіі, 
утрымліваецца шэраг матэрыялаў, звязаных з Беларуссю. Сам фонд зна-
ходзіцца ў дэпазітарыі, размешчаным у замку Старэ Грады ў горадзе Лі-
бань за 70 км на поўнач ад Прагі (Literární archív Památníku Národního 
Písemnictvi v Praze (LA PNP). Fond “Jevgenij Alexandrovič Ljackij”). Нумара-
цыя фондаў у архіве не прадугледжана. Для пазначэння адзінак захавання 
замест “№” выкарыстоўваецца Č. — скарачэнне ад čislo). Выдадзены вопіс 
фонду237.

Як вядома, ў 1880–1900 гг. Яўген Ляцкі вельмі актыўна займаўся бе-
ларускай тэматыкай, кантактаваў з пачынальнікамі навуковага белару-
сазнаўства і літаратуры. У 1910-я гг. ён адышоў гэтай ад тэмы, але не пе-
раставаў цікавіцца ёю. Апынуўшыся на эміграцыі пасля 1917 г. спачатку ў 
Швецыі, а потым у Чэхаславакіі, ён аднавіў свой інтарэс да Беларусі. Зай-
маючы пасаду прафесара і загадчыка кафедры рускай літаратуры ў Карла-
вым універсітэце ў Празе да 1939 г. (калі ўніверсітэт быў зачынены нем-
цамі), Я. Ляцкі перыядычна звяртаўся да пытанняў беларускай культуры 
і гісторыі, хоць гэта не было яго асноўнай праблематыкай у эмігранцкія 
гады. 

У Празе Я. Ляцкі падтрымліваў зацікаўленыя кантакты як з дзяржаў-
нымі і культурніцкімі арганізацыямі БССР, так з беларускімі дзеячамі 
на эміграцыі. Пра гэта яскрава сведчаць матэрыялы пражскага фонду 
вучонага, дзе знаходзяцца звароты да яго Ц. Гартнага, С. Некрашэвіча,  
П. Крэчэўскага, літаратурнага аб’яднання “Полымя”. Захавалася запрашэн-
не ад імя Інбелкульта на Акадэмічную канферэнцыю 1926 г., падпісанае  
У. Ігнатоўскім, а таксама адказ на яго Я. Ляцкага з вітаннем канферэнцыі і 
адмовай прыехаць на яе па прычыне вялікай занятасці ва ўніверсітэце238. 
Зазначым, што канферэнцыя магла стаць месцам сустрэчы карэспандэн-
таў, бо, як вядома, В. Ластоўскі прыехаў у Менск і прыняў у працы форуму 
самы актыўны ўдзел.

237  Vinařová, M. J. A. Ljackij. Praha, 1976. Гл. таксама: Дандова М., Заградникова М. Об-
зор фондов русской эмиграции между двумя мировыми войнами в Литературном архиве 
Музея чешской литературы // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехослова-
кии между двумя мировыми войнами. С. 112–120.

238 Literární archív Památníku Národního Písemnictvi v Praze (LA PNP). Fond “Jevgenij 
Alexandrovič Ljackij”. Č. 3284. L.1;  Č. 3295. L.1.
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Ліставанне з В. Ластоўскім пацвярджае не толькі факт, але і машта-
бы кантактаў у замежжы: яны адбываліся не толькі ў пражскім асяродку, 
але і выходзілі за межы Чэхаславакіі. Няма звестак аб пачатку знаёмства 
Я. Ляцкага з В. Ластоўскім. Можна меркаваць, што яно заставалася завоч-
ным, аднак відавочна, што ліставанне на працягу некалькіх гадоў мела рэ-
гулярны характар і адзначалася ўзаемнай зацікаўленасцю.

Для вывучэння культурніцкай дзейнасці беларускай міжваеннай 
эміграцыі наагул надзвычай важным з’яўляецца фрагмент з хранала-
гічна першага дакумента — ліста В. Ластоўскага да Я. Ляцкага ад 3 жніў-
ня 1925 г. са згадкай аб пражскім Інстытуце славянскай культуры. Гэтая 
ўстанова была створана ў Чэхаславакіі па ініцыятыве яе першага Прэ-
зідэнта Т. Г. Масарыка на пачатку 1922 г. і пераўтварылася ў адну з са-
мых уплывовых міжнародных славістычных устаноў. Яе супрацоўнікамі 
з’яўляліся выдатныя вучоныя, галоўным чынам філолагі і літаратура-
знаўцы, а таксама гісторыкі. Першым старшынёй Славянскага інстыту-
та быў абраны сусветна вядомы археолаг і этнограф прафесар Л. Нідэр-
ле, аўтар манументальнай працы “Славянскія старажытнасці”, а сярод 
супрацоўнікаў былі, прыкладам, такія расійскія вучоныя-эмігранты, як 
В. А. Францаў, Н. Л. Окунеў, Р. О. Якабсон, А. В. Флароўскі, Н. С. Тру-
бяцкі, Г. В. Вярнадскі. Актыўны ўдзел у працы Інстытута браў таксама  
Я. Ляцкі. 

Сваю разгорнутую працу Інстытут пачаў толькі з 1928 г., да гэтага 
цягнуўся галоўным чынам падрыхтоўчы этап — фарміраваліся структу-
ры,  закладвалася бібліятэка. Ліст В. Ластоўскага дае звесткі пра ўдзел 
беларусаў у гэтым працэсе. Новым з’яўляецца факт наяўнасці белару-
скай секцыі, пра якасны склад якой клапаціўся аўтар. Ліст сведчыць 
таксама пра стасункі В. Ластоўскага з бiблiятэкай Iнстытута, куды ім, 
відавочна, былі перасланы ковенскія беларускія выданні, туды ж ім-
кнуўся ён уладкаваць сваю калекцыю беларускіх кнігадрукаў перад вы-
ездам з Коўна. Можна меркаваць, што пасрэднікам у наладжванні кан-
тактаў з Інстытутам мог быць якраз Я. Ляцкі. Ён жа, напэўна, з’яўляўся 
адным з інфарматараў В. Ластоўскага аб культурным жыцці пражскага 
беларускага асяродку. 

Трэба зазначыць, што лісты з’яўляюцца важнымі біяграфічнымі 
дакументамі, бо напісаны ў пераломны для асабістага і творчага лёсу 
В. Ластоўскага перыяд 1925–1927 гг., напоўнены адначасова і дасяг-
неннямі, і драматычным выбарам. Пасля адстаўкі ў красавіку 1923 г. 
з пасады  прэм’ера  ўраду БНР В. Ластоўскі засяродзіўся на даслед-
чыцкай і літаратурнай працы, што дало свой плён. У 1926 г. выйшаў 
з друку галоўны твор В. Ластоўскага “Гісторыя беларускай (крыўскай) 
кнігі”. З гэтай падзеяй звязаныя два дакументы: машынапісная копія 
ліста Я. Ляцкага ад 19.06.1926 і адказ на яго В. Ластоўскага. Як вынікае 
з ліста, кніга была адпраўлена аўтарам таксама ў Прагу, дзе атрыма-
ла высокую ацэнку і выклікала жаданне Я. Ляцкага адгукнуцца на твор  
рэцэнзіяй. 

Рэцэнзія была сапраўды апублікавана ў XVIII выпуску “Слованского 
пшегледа” за 1926 г., але без подпісу. У даведніку “Беларускія пісьменнікі” 
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выказана здагадка, што яе аўтарам быў А. Чэрны239, аднак з разгляданага 
намі ліставання вынікае, што напісаў яе Я. Ляцкі.

Фрагмент ліста ад 26.06.1926 г. звязаны з яшчэ адным адметным эпі-
зодам у творчай біяграфіі  В. Ластоўскага — даследваннем “Слова аб палку 
Ігаравым”. З Я. Ляцкім, як вядомым аўтарытэтам літаратуразнаўства, ён 
абмяркоўвае сваю спробу расшыфраваць адно з цьмяных месцаў твора на 
аснове  беларускіх моўных асаблівасцей. 

Апошні з лістоў В. Ластоўскага да Я. Ляцкага ад 11.02.1927 закранае 
драматычны момант у біяграфіі аўтара, калі ён быў вымушаны пакінуць 
Літву і стаяў перад выбарам месца новага знаходжання. Як вядома, В. Ла-
стоўскі прыехаў на Беларусь у 20-х чыслах сакавіка 1927 г. Аднак яго заўва-
га за месяц да гэтага — “У будучым месяцы хачу выехаць з Лiтвы. Куды? Яшчэ 
i сам ня ведаю…” — дае падставы для аналізу ступені гатоўнасці будучага 
неадменнага сакратара Інбелкульта да “адбудовы беларускага савецкага 
дома”.

Лісты друкуюцца з захаваннем аўтарскага стылю і арфаграфіі, ска-
рачэнні раскрыты ў квадратных дужках.

Вацлаў Ластоўскі — Яўгену Ляцкаму. З жніўня 1925 г.

Вельмiпаважаны Пане Прафэсару.
Шчыра дзякую за ласкавую памяць. Адозву Камiсii па абмену бiблiятэкi 

Славянскага Iнстытуту ў Празе атрымаў, але кнiгi яшчэ не прыбылi. Ковен-
скiя выданьнi гэтымi днямi Вам пасылаю. Засумаваў я, даведаўшыся, што 
ў Iнстытуце Славянскай Культуры беларуская сэкцыя складаецца з лю-
дзей, якiя нiчога з сябе даць ня могуць (Пракулевiч)240. I, выбачайце за маю 
апрычонасць, прасiў бы Вас, Пане Прафэсару, калi магчыма, каб Вы сва-
ей павагай ўплынулi на зьмену цi папаўненьне сэкцii, хоцьбы маладымi 
але жывымi сiламi. Бо так выйде, што усе славяне маюць iнтэлект, акром 
беларусаў. А гэта балiць, бо i так нам усе i ўсюды вытыкаюць нашу адста-
ласць. З маладых можна было бы ўзяць Грыба241 цi Станкевiча242. Атрымаў 
сягоньня лiст ад грам[адзяніна] Грыба, якi перадае размову з Вамi аб тым, 
як быў змарнаваны чэскi фонд на беларускае выдавецтва. Для нас было бы 
гэтае невымоўнае дабрадзейства, бо зрушанае нацыянальнае адраджэнь-
не молiць, як каня вады, кнiгi, а яе вялiкi недахват. Бо-ж нельга лiчыць 
духлiвай справай кнiгу беларускаю, якую друкуюць у Савецкай Беларусi. 
Там у тых кнiгах першае мейсце займае савецкая агiтацiя, а пасьля ужо ўсё 
iншае. Шкода, але былога ня вернеш.

239 Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўнік: У 6 т. Т. 4. Мінск, 1994. — С. 18.
240 Пракулевіч Уладзімір Міхайлавіч (1887–1938) — палітычны дзеяч,  член ЦК Бела-

рускай партыі эсэраў, адзін з кіраўнікоў Слуцкага антысавецкага паўстання (1920), пасля 
якога апынуўся на эміграцыі ў Літве і Чэхіі. У 1926 г. вярнуўся ў БССР.  

241 Грыб Тамаш (1895–1938) — беларускі палітычны дзеяч, публіцыст, лідар Беларускай 
партыі эсэраў. У 1919–1938 гг. — на эміграцыі, набыў ступень доктара філасофіі Карлава 
ўніверсітэта, арганізатар студэнцкіх беларускіх арганізацый.

242 Станкевіч Ян (1891–1976) — беларускі філолаг і грамадскі дзеяч. З 1919 г. —  у Заход-
няй  Беларусі, набыў ступень доктара філалогіі Карлава ўніверсітэта. 



242

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

Затым паляцаюся ласкавай памяцi, шчыра адданы Вам В. Ластоўскi.
3.VIII.25 г. 

(Literární archív Památníku Národního Písemnictvi v Praze (LA PNP).
Fond “Jevgenij Alexandrovič Ljackij”. Č. 6568. L. 1-1об. аўтограф)

Яўген Ляцкі — Вацлаву Ластоўскаму. 19 чэрвеня 1926 г.

Прага, 19 июня 1926 г.
Многоуважаемый Вацлав Устинович.
Сердечно благодарю Вас за присылку Вашего прекрасного труда  

о старой белорусской письменности. Искренне тронут Вашим вниманием 
и спешу ответить на него весьма сочувственной рецензией, которая по-
явится в течении лета в “Слованском пшегледе” (по чешски). Показываю 
Вашу книгу всем скептикам, чтобы убедить их в богатстве истории бело-
русской культуры. Сообщите на всякий случай, сколько стоит экземпляр  
в отдельной продаже и сколько экземпляров Вы напечатали?

Искренне преданный Вам.
[без подписи]

(Ibid. Č. 4181. L. 1. Машынапісная копія.)

Вацлаў Ластоўскі — Яўгену Ляцкаму. 26 чэрвеня 1926 г.
 
Вельмiпаважаны Пане Прафэсару.
Праўдзiва ўдзячны я Вам за ласкавую памяць i словы прыхiльнасьцi 

выражаныя ў Вашым лiсце. Напярод засылаю шчырую падзяку за паблаж-
лiвую ацэну майго высiлку даць хоць ў прыблiжэньнi паняцьце аб здабыт-
ках нашай старой пiсьменнасьцi. Цi удалося мне вывязацца з заданьня —  
самому судзiць трудна. Я ведаю толькi што кнiга каштавала мне шмат пра-
цы. У свой час Вы, Пане Прафэсару, выказалі думку, што ў крывiчанскай 
(беларускай) мове магчыма знайдзецца ключ да выясьненьня неката-
рых неясных мейсц “Слова аб палку Iгара”. Я гэты Вашы думкі запамя-
таў i ўважна сачыў ўсякiя запiсы мовы, i, ў вынiку, мне здаецца, знайшоў 
адно цiкавае слова. Ў “Слове” ўпамiнаецца “бусово время”. Гэты звароты 
“Слова”, здаецца, тлумачыць запiсаны ў б[ылым] Новоалександроўскiм 
павеце зварот крыўскай мовы. Там называюць час i працэс налiваньня i 
дасьпеваньня ягад i зярна словам “бусьнець”. Дык “бусово время” павiнна 
значыць час дасьпеваньня, набiраньня паўнаты i розквiту пладародных 
сiл243. Затым паручаюся Вашай ласкавай зычлiвасьцi, шчыра адданы Вам 
В. Ластоўскi. 

26.VI.1926. 

243 Сучаснае літаратуразнаўства звязвае “Бусово время” з імем легендарнага правады-
ра антаў, пераможанага ў 375 г. гоцкім каралём Вінітарам. Гл.: Литература Древней Руси. 
Хрестоматия / Сост. Л. А. Дмитриев под ред. Д. С. Лихачева. Москва. — 1990. — С. 161.
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Валянціна Лебедзева

ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ СВЕДЧАННІ КАНТАКТАЎ  
М. ДОЎНАРА-ЗАПОЛЬСКАГА І Б. ЭПІМАХА-ШЫПІЛЫ

Даследванне кантактаў выбітных дзеячаў беларускага руху, значных 
навуковых і маральных аўтарытэтаў — М. Доўнара-Запольскага і Б. Эпі-
маха-Шыпілы — мае важнасць і цікавасць у кантэксце вывучэння працэ-
су кансалідацыі беларускіх інтэлектуальных сіл ва ўмовах нацыянальна- 
дзяржаўнага і культурнага вызначэння. 

На жаль, звестак пра гэтыя кантакты надзвычай мала, аднак аснову 
для пэўнай іх рэканструкцыі здольны стварыць два дакументы, якія заха-
валіся ў архівах Кіева і Мінска.

Першы з іх — ліст Б. Эпімаха-Шыпілы з Петраграда ад 22 верасня  
1918 г., які захоўваецца ў асабістым фондзе прафесара М. В. Доўнара-За-
польскага ў Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Украіны  
ў г. Кіеве. Ён  напісаны ў адказ на зварот М. Доўнара-Запольскага і, хоць мы 
не маем першага ліста, аднак яго змест, прычыны і абставіны напісання 
становяцца зразумелымі. 

Вясной-летам 1918 г., знахозячыся ў Кіеве, які ўжо некалькі месяцаў 
з’яўляўся сталіцай Украінскай Народнай Рэспублікі, М. Доўнар-Запольскі 
з захапленнем і надзеяй успрыняў звесткі аб абвяшчэнні Народнай Рэс-
публікі на Беларусі. Са свайго боку ён рабіў усё магчымае для падтрымкі 
гэтай справы: стаў браць самы актыўны ўдзел у кіеўскіх беларускіх аргані-
зацыях, напісаў шэраг артыкулаў для беларускія гезеты, уключыўся ў пра-
цэс беларуска-украінскіх перамоў, заснаваў Беларускую гандлёвую палату 
ў Кіеве. 

Сярод іншага, у красавіку  1918 г. па запрашэнні Народнага Сакрата-
рыяту БНР М. Доўнар-Запольскі ўвайшоў разам А. Смолічам, Я. Карскім,  
М. Масоніусам, У. Самойлам у камісію па падрыхтоўцы адкрыцця Белару-
скага ўніверсітэта.

Застаючыся ў Кіеве, М. Доўнар-Запольскі апантана працуе над пла-
нам стварэння нацыянальнай вышэйшай школы. У сваю мадэль ён заклад-
вае прынцып, абвешчаны ім яшчэ ў 80-я гады ХІХ ст.: беларускую спра-
ву здольны зрабіць найперш толькі самі беларусы. Таму адзін з пунктаў 
распрацаванага плана гучаў: “С будущего года следовало бы открыть пер-
вые курсы всех факультетов. Для чтения на этих курсах пришлось бы при-
гласить 20–25 профессоров. …руководствуясь следующими соображениями:  
1. Пригласить профессоров-уроженцев Белоруссии, желающих вернуться на 
родину; 2. Следует сделать исключение для выдающихся ученых, желающих 
к нам перейти, независимо от их происхождения… 15. Для практического 
осуществления предлагаю образовать здесь комитет из своих коллег и, сверх 
того, сочту нужным снестись по всем вопросам с профессорами белорусами: 
Завитневичем, Карским, Лаппо, Жуковичем и др” [1, л. 470–470 адв.].

Аднак, не чакаючы стварэння арганізацыйнага камітэта, М. Доўнар- 
Запольскі сам звяртаецца да тых, каго ён лічыць найбольш каштоўнымі 
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персонамі для будучага беларускага ўніверсітэта. Дакладна вядома, што 
сярод пецярбуржцаў такімі асобамі ён палічыў заолага, супрацоўніка Заа-
лагічнага музея РАН Аляксандра Мардвілку, а таксама і Б. Эпімаха-Шыпілу.

Няма звестак пра асабістае знаёмства карэспандэнтаў да гэтага часу,  
змест ліста сведчыць, што выбар быў зроблены не без удзелу Я. Карскага, 
які, без сумніву, быў знаёмы з Браніславам Ігнатавічам асабіста.

Ліст Б. Эпімаха-Шыпілы да М. Доўнара-Запольскага з’яўляецца даку-
ментам,  не толькі крыніцазнаўчага, але і асабіста-біяграфічнага характа-
ру, бо раскрывает не толькі абставіны знаходжання вучонага на чужыне, 
але яго душэўны стан, прэзентуе яго як палымянага патрыёта. Акрамя гэ-
тага, ліст дапаўняе звесткі аб працэсе падрыхтоўкі універсітэта. Улічваю-
чы гатоўнасць самога Браніслава Ігнатавіча ды пералік імёнаў, якія згад-
ваюцца ў тэксце, можна сцвярджаць, што справа гэта была ўсвядомлена 
беларускай інтэлігенцыяй як на радзіме, так і па-за яе межамі, як агульна-
нацыянальная: 

“Быўшы Пецярбург, потым Петраград, а цяпер Пеклаград,
22-га верэсьня / IX.1918.

Высока і вельмі паважаны Пане Прафэсар!
У гэтых днях, калі мы тут у Пеклаградзе цяжка гаруем, церпючы 

страшэнны голад, холад і ўсякае другое ліха, вельмі усьцешан я быў Вашым 
лістом-адозвай, каторы я атрымаў праз аднаго земляка-беларуса, прые-
хаўшага з Мінска.  Вялікае і шчырае дзякуй Вам, паночку, і пану акадэміку 
прафэсару Е. О. Карскаму за Вашу ласкавую памяць аба мне. З рукамі і нагамі 
гатоў я ўцячы з гэтага пекла на родную Бацькаўшчыну, працаваць там дзеля 
яе, аддаць ёй свае апошнія сілы і злажыць косьці ў роднай зямельцэ, жывучы  
і працуючы каля 30 гадоў на чужбіне-мачысе!...

Апроч грэцкай мовы замест гэбрайскай валеў бы я чытаць лекцыі  
па мове лацінскай і рымскай літэратурэ, як маіх спэцыяльнасцях, бо ў гэбрай-
шчыне я менш крэпак; ну, але як Вы пастановіце, так і будзець.

Хай жыве і цвіце наша дарагая Бацькаўшчына — Беларусь!!
Хай Бог Найвышэйшы дасць Вашай Міласці, Паночку і пану акадэміку 

прафесару Карскаму сіл і здароўя на доўгія-дроўгія годы для дабра і шчасця 
роднай Беларусі!!

З глыбачайшай пашанай і ўдзячнасцю Ваш Броніслаў Эпімах-Шыпіла.
P.S. Хацеў бы я і бібліятэкарстваваць, бо больш 25 лет займаюсь гэтым.
З праф. Жуковічам, Мордвілкай і айцом Шавэльскім пастараюсь па-

бачыцца, калі знайду іх тут. Тарашкевіч выехаў з Пеклаграда ў Віленшчыну 
ужо каля 2-х месяцаў. Бугалітовец, мой вучань, у Пэрмі цяпер, ён пойдзець  
у літоўскі універсітэт, заядлы патрыёт літоўскі.

Бр[аніслаў] Эпімах-Шыпіла” [2, л. 16–17].

Безумоўна, стварэнне на Беларусі навуковага і адукацыйнага цэн-
тра, пра які шмат дзесяцігоддзяў марылі беларускія дзеячы, магло б стаць  
моцным фактарам аб’яднання ўсіх нацыянальна-свядомых інтэлектуаль-
ных і творчых сіл. Аднак гэтага не адбылося ў 1918 годзе па  прычынах,  
ад гэтых сіл незалежных.
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Не адбылося, на вялікі жаль, гэта пазней, калі Беларусь усё ж здабы-
ла свой варыянт дзяржаўнасці і здолела заснаваць Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт і навуковы цэнтр, набліжаны да акадэмічнага, — Інстытут Бе-
ларускай Культуры. 

На наш погляд, менавіта пераўтварэнне Інбелкульта ў сапраўдную  
навукова-даследчую ўстанову стала не апошняй прычынай вяртання  
на ра дзіму беларускіх дзеячаў, у тым ліку і эмігрантаў. У 1924 г.  
М. Доўнар-Запольскі і Б. Эпімах-Шыпіла былі завочна абраны права-
дзейнымі членамі Інбелкульта. Як паказваюць дакументы, менавіта ў гэты  
час кіраўнікі навукова-асветніцкай палітыкі БССР чарговы раз прапана-
валі вучоным пераезд на Беларусь.

Першым у верасні 1925 г. вярнуўся ў Мінск М. Доўнар-Запольскі. Ён 
адразу пачаў працу ў БДУ і Інбелкульце, у сценах якога сустрэў добра зна-
ёмых па дарэвалюцыйнай навуковай дзейнасці Зм. Даўгялу, У. Пічэту, 
свайго былога студэнта Кацэнбогена (выпускніка Кіеўскага камерцыйнага 
інстытута), паплечніка па кіеўскіх беларуска-ўкраінскіх перамовах А. Цві-
кевіча. 

Як вядома, пераезд М. Доўнара-Запольскага ў Мінск арганізоўваў 
СНК БССР, выдаткаваўшы сродкі ў тысячу рублёў. Справа была ў тым, 
што гісторык вёз з сабой  велізарную бібіліятэку, для транспарціроўкі 
якой спатрэбілася некалькі чыгуначных вагонаў. Для пражывання сям’і  
М. Доўнара-Запольскага (з ім разам прыехалі жонка і дачка) была аддадзе-
на асобная афіцына ў двары Інбелкульта, якая стала месцам размяшчэння 
і бібліятэкі вучонага. Будынак быў даволі прасторным, але па сведчанні 
М. Улашчыка, якому даводзілася наведваць кватэру М. Доўнар-Заполь-
скага, усё памяшканне было напоўнена кнігамі: “Далей за першы пакой 
я не заходзіў, але калі браць толькі першы, то можна было думаць, што 
ўся кватэра прафесара ўяўляе сабою бібліятэку. Казалі, што ён прывёз з 
сабою 25 тысяч кніг, пазней гэта лічба знізілася да 15 тысяч, ва ўсякім разе 
бібліятэка была велізарная (пакідаючы Мінск, ён заставіў там бібліятэку, 
якая стала асноваю Бібліятэкі Акадэміі навук). Нават у тым пакоі, дзе ад-
бываліся паседжанні, амаль палавіну займалі паліцы з кнігамі. Паліцы 
былі простыя, з сасновых дошак, і вышынёю да самай столі. Каб падняцца 
да верхняй паліцы, трэба было станавіцца на драбіну, такую ж простую, як 
і паліцы” [3, с. 13].

Матывамі запрашэння М. Доўнара-Запольскага з боку арганізатараў 
маладой нацыянальнай навукі і асветы было жаданне атрымаць аўта-
рытэтнага вучонага. Аднак, ужо праз вельмі кароткі час яго знаходжання 
ў Мінску адносіны паміж вучоным і ініцыятарамі яго пераезду на радзі-
му абвастрыліся. Маштабнасць фігуры навукоўца, свабода меркаванняў і 
паводзін падаліся небяспечнымі не толькі ідэалагічным чыноўнікам, але, 
здаецца, і калегам-паплечнікам.

Якраз на гэты момант прыпала сустрэча  М. Доўнара-Запольскага з  
Б. Эпімах-Шыпілам, які пераехаў у Мінск недзе ў кастрычніку таго ж 1925 г.  
і таксама прывёз з сабой вялікую бібліятэку. Вучоныя павінны былі су-
стрэцца ў Інбелкульце, дзе М. Доўнар-Запольскі ўзначальваў гісторыка-ар-
хеалагічную камісію, а Б. Эпімах-Шыпіла распачаў рэдактарскую працу.  
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Аднак жаданая, як можна меркаваць, сустрэча дзвюх заслужаных асоб 
і паплечнікаў па беларускай справе была абцяжарана неспадзяванай аб-
ставінай. Па рашэнні Прэзідума Інбелкульта Браніславу Ігнатавічу было 
выдзелена жыллё ў тым самым будынку афіцыны, дзе ўжо размясцілася 
сям’я М. Доўнара-Запольскага. Аднак ўзніклі праблемы з размяшчэннем 
бібліятэкі Б. Эпімах-Шыпілы. Кіраўніцтва ІБК палічыла магчымым вы-
рашыць пытанне за кошт жылплошчы М. Доўнара-Запольскага. У Цэн-
тральным навуковым архіве Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі заха-
ваўся дакумент, які раскрывае сітуацыю:

“Пратакол пасяджэння Прэзiдыума Iнстытута беларускай культуры 
17 лiстапада 1925 г. 

СЛУХАЛІ: Па дакладу т. Жылуновiча аб кватэры для праф. Эпiмах-Шы-
пiлы, які сваёй бiблiотэкай ня можа зьмесцiцца ў двох маленькiх пакоях, ад-
ведзенных яму ў афіцыне IБК.

ПАСТАНАВІЛІ: Даць праф. Эпiмах-Шыпiле адзiн пакой для яго бiблiотэкi, 
занятый праф. Доўнар-Запольскiм. Нагляд за выкананьнем гэтага ўзлажыць 
на Навуковага Сэкрэтара IБК т. Дылу (Прынята 3 галасамi пры 2 устры-
маўшыхся) Прысутнымi былi: нам[еснік] Старшынi IБК т. Смолiч, нам[еснік] 
загадчыка польаддзелу т. Вiткоўскi, нам[еснік] загадчыка Яўрэйскага Аддзелу 
IБК т. Аршанскi, Навуковы Сэкрэтар IБК т. Дыла. 

Старшынстваваў — т. Iгнатоўскi
Сэкратарстваваў — т. Чэрэпнiн  [4, л. 288].

Рашэнне было прынята без прысутнасці саміх асоб, пра якіх ішла га-
ворка. Пры гэтым не ўсе члены прэзідыума былі ўпэўнены ў справядліва-
сці такога рашэння, аб чым сведчаць вынікі галасавання. Наступны да-
кумент дае падставы меркаваць, што напаразуменне паміж вучонымі, 
хутчэй за ўсё, узнікла. Рэканструяваць развіццё падзей немагчыма, але, 
як вынікае з дакумента, кіраўніцтву Інбелкульта давялося прыбудоўваць 
новае памяшканне для бібліятэкі Б. Эпімаха-Шыпілы. 

Гэта выклікала дадатковую незадаволенасць М. Доўнара-Запольска-
га, пра што сведчыць пратакол наступнага пасяджэння Прэзідыума ІБК  
ад 29 снежня 1925 г., які  быў вымушаны зноў вярнуцца да пытання: 

“Прысутнымi былi: Нам. Старшынi IБК т. Смолiч і члены пэзыдыуму 
ІБК: т. Гэльман, Жылуновіч, Дыла.

Сэкратарстваваў — т. Чэрэпнiн.
СЛУХАЛІ: Аб кватэры праф. Эпiмах-Шыпiлы, якому да гэтага часу не 

перададзены згодна пастанаўленьню ад 17.11.25 пасля тлумачэння па гэта-
му пытанню Навуковага Сэкрэтара Дылы, якi зазначае, што для бiблiятэкi 
Эпiмах-Шыпiлы прышлося выбудовываць асобны пакой, член Прэзiдыума т. 
Жылуновiч просiць занесцi ў пратакол яго пратэст з прычыны невыкананьня 
да гэтай пары пастанаўлення Прэзiдыума аб парадачы аднаго пакою, займа-
емаго праф. Доўнар-Запольскiм, прафесару Эпiмах-Шыпiле. ПАСТАНАВІЛІ: 
Пытанне пакiнуць адчыненым да пасяджэння поўнага складу Прэзiдыума 
IБК” [4, л. 308 адв.].
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Аб тым, што паміж М. Доўнарам-Запольскім і Б. Эпімахам-Шыпілам, 
хутчэй за ўсё, не адбылося збліжэння, сведчыць “мінскі фрагмент” з дзён-
ніка Надзеі Маркіянаўны Доўнар-Запольскай. У прыведзеным ёю спісе та-
гачасных знаёмых Доўнараў, у якім апынулася амаль уся тагачасная бела-
руская культурная эліта, прозвішча Б. Эпімаха-Шыпілы адсутнічае.

Між тым, інцыдэнт з бібліятэкамі стаў крокам да пашырэння кан-
флікту М. Доўнара-Запольскага і беларускай улады, у якой ужо наспявала 
рашэнне аб высылцы вучонага з Беларусі. 2 красавіка 1926 г. закрытае па-
сяджэнне Бюро ЦК КПБ прымае рашэнне аб выдаленні  М. В. Доўнара-За-
польскага з БССР не пазней 1 чэрвеня. Тады ж было вырашана купіць яго 
бібліятэку [5, л. 1, 2]. 

З’ехаўшы з Беларусі, М. Доўнар-Запольскі здолеў пазбегнуць больш 
страшнага лёсу, які  напаткаў у 1930 г. Б. Эпімаха-Шыпілу. 

Калі шляхі двух патрыярхаў беларускай справы і разышліся ў Мінску, 
то надалей іх напаткаў адзіны лёс выгнаннікаў, “прарокаў, якіх няма ў сва-
ёй айчыне”. Ёсць таксама і агульная дата ў біяграфіях вучоных — год смер-
ці, якім стаў 1934.
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Віктар Жыбуль

БРАНІСЛАЎ ЭПІМАХ-ШЫПІЛА 

І ЛІТАРАТУРНАЯ МОЛАДЗЬ 1920-х гг.

Феномен Браніслава Эпімаха-Шыпілы — у тым, што ён стаў патры-
ярхам беларускай навукі і грамадска-культурнага руху, маючы мінімум 
апублікаваных прац. Гэта той выпадак, калі навукова-культурніцкі ўнёсак 
вымяраецца колькасцю сабранай і захаванай гістарычна-літаратурнай 
спадчыны і, што вельмі істотна, — колькасцю духоўных вучняў. У свой час 
ён падтрымаў пачынанні маладога Янкі Купалы, выступіўшы яго мецэна-
там і рэдактарам першай кнігі “Жалейка” (1908). І вось Я. Купала паста-
леў, набраўся жыццёвага і творчага вопыту, набыў шырокую вядомасць, 
яму далі званне Народнага паэта Беларусі — і ўжо ў 1920-я гг. многімі ма-
ладзейшымі літаратарамі ён успрымаўся як “стары”. А Б. Эпімах-Шыпіла 
па-ранейшаму працягваў сачыць за поспехамі і дасягненнямі — гэтым 
разам ужо наступных — пакаленняў беларускай інтэлігенцыі, супрацоўні-
чаць з новымі навукова-культурніцкімі інстытуцыямі і, па магчымасці, 



248

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 3

дапамагаць маладым талентам сваімі карыснымі парадамі, а ў найбольш 
цяжкіх сітуацыях — і аўтарытэтнымі словамі заступніцтва.

Захаваліся некаторыя факты пра ўзаемныя стасункі Б. Эпімаха-Шы-
пілы з маладымі пісьменнікамі і навукоўцамі 1920-х гг. 

Браніслаў Эпімах-Шыпіла цікавіўся дзейнасцю літаратурнага аб’яд-
нання “Маладняк”. Прозвішча вучонага, разам з яго адрасам, ёсць у 
спісе падпісчыкаў на часопіс “Радавая рунь” (1924) (Беларускі дзяржаўны 
архіў-музей літаратуры і мастацтва, далей — БДАМЛМ, ф. 3, воп. 1, адз. 
зах. 62, арк. 3), які быў адной з друкаваных трыбун паэтаў-маладнякоўцаў. 
Пазней, калі маладым пісьменнікам Андрэю Александровічу, Алесю Дуда-
ру і Міхасю Зарэцкаму пагражала выключэнне з Беларускага дзяржаўнага 
універсітэту за іх адкрыты “Ліст трох” (Савецкая Беларусь. 1928. 4 снеж.), 
накіраваны супраць абвінавачанняў іх у “групавой замкнёнасці” і “бела-
рускім шавінізме”, Б. Эпімах-Шыпіла заступіўся за іх, сказаўшы, што “за 
гэтых трох пісьменнікаў ён аддаў бы ўвесь Мінскі ўніверсітэт з яго тага-
часнай прафесурай” [2, с. 49–50]. Не забывалі пра вучонага і самі малад-
някоўцы: біяграфічныя звесткі пра Б. Эпімаха-Шыпілу, з ацэнкай яго гра-
мадскай і навуковай дзейнасці, ёсць у артыкуле кіраўніка Віцебскай філіі 
“Маладняка”, краязнаўца, літаратуразнаўца і лексікографа Міколы Каспя-
ровіча “Матэрыялы для вывучэння Віцебскай краёвай літаратуры і маста-
цтва” [4, с. 73–74]. “Нестарам беларускага адраджэння” называлі прафеса-
ра маладзейшыя калегі [2, с. 49].

Узаемныя стасункі, найперш былі ў Б. Эпімаха-Шыпілы і з сябрамі 
згуртавання “Узвышша”. І датычыліся яны найперш сумеснай працы ў 
Інстытуце беларускай культуры, дзе прафесар у верасні 1925, пасля пера-
езду з Ленінграда ў Мінск, стаў дырэктарам камісіі па складанні слоўніка 
жывой беларускай мовы. (Афіцыйна Б. Эпімах-Шыпіла быў абраны пра-
вадзейным сябрам Інбелкульта яшчэ ў 1924 г. [3, с. 253].) У асабістым фон-
дзе ўзвышэнскага паэта і крытыка Язэпа Пушчы захаваўся калектыўны 
фатаздымак сяброў камісіі мовы і літаратуры Інбелкульта (1926), на якім 
зафіксаваныя разам навукоўцы і пісьменнікі розных пакаленняў і школ: 
Уладзімір Дзяржынскі (Чаржынскі), Алесь Гурло, Браніслаў Эпімах-Шы-
піла, Якуб Колас, Іван Замоцін, Сцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў, Язэп 
Пушча, Васіль Мачульскі (БДАМЛМ, ф. 26, воп. 1, адз. зах. 113, арк. 1).

Як вядома, літаратурную дзейнасць з навуковай — галоўным чы-
нам, літаратуразнаўчай, мовазнаўчай і фалькларыстычнай — спалучалі 
многія ўзвышэнцы. Паказальны ўжо той факт, што з дзесяці заснаваль-
нікаў “Узвышша” восем — а менавіта У. Дубоўка, А. Бабарэка, К. Чорны 
(М. Раманоўскі), З. Бядуля (С. Плаўнік), М. Лужанін (А. Каратай), К. Кра-
піва (К. Атраховіч), Я. Пушча (І. Плашчынскі), П. Глебка — былі права-
дзейнымі сябрамі Інстытута беларускай культуры. Згаданыя пісьмен-
нікі складалі своеасаблівы “маладнякоўскі”, а пазней — “узвышэнскі” 
актыў Інбелкульта, прычым адзін з заснавальнікаў і галоўны тэарэтык 
“Узвышша” Адам Бабарэка пэўны час (з жніўня 1925 г.) з’яўляўся наву-
ковым сакратаром літаратурнай камісіі гэтай установы, куды быў пры-
значаны па просьбе ЦБ “Маладняка” (гл. БДАМЛМ, ф. 225, воп. 1, адз. 
зах. 3, арк. 9, 10, 12). 
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Таму не выглядае выпадковым той факт, што на старонках часопіса “Уз-
вышша” ў раздзеле “Хроніка” існавала спецыяльная рубрыка “У літаратур-
най камісіі Інбелкульту”, дзе асвятляліся планы, рашэнні, пошукі і знаходкі 
камісіі. Улічваючы тэму нашага дакладу, звернем увагу на наступнае паве-
дамленне: “Эпімах-Шыпіла перадаў камісіі вельмі цікавыя аўтографы зборніку 
новэл Зьмітрака Бядулі “Плач Пралескаў”, які аўтарам быў падрыхтаваны ў 
Вільні ў 1912 г. Большасьць гэтых новэл увайшлі ў зборнік “Абразкі”. Гэту на-
зву зборніку, заместа аўтарскай, даў Янка Купала” [8, с. 164]. Для “Узвышша” 
прыведзеная інфармацыя выглядала тады важнай і каштоўнай яшчэ і таму,  
што З. Бядуля з’яўляўся правадзейным сябрам гэтага згуртавання. 

У наступным нумары часопіса ў той самай рубрыцы адзначана: “У са-
кавіку месяцы бяг[учага] г[оду] літар[атурная] камісія ад Я. Лёсіка і Эпімах-Шы-
пілы атрымала шэраг аўтографаў А. Гаруна і Цёткі (А. Пашкевіч); з аўтографаў 
А. Гаруна вызначаецца аўтограф артыкулу “Культурны стан Беларусі да Фев-
ральскай рэволюцыі” [9, с. 210]. На жаль, лёс згаданых у “Хроніцы” аўтографаў 
невядомы — хутчэй за ўсё, яны не захаваліся, як і іншыя рукапісы беларускіх 
пісьменнікаў, сабраныя ў 1920-я гг. Інбелкультам. 

На жаль, існаванне рубрыкі “У літаратурнай камісіі Інбелкульту” толь-
кі й абмежавалася двума першымі нумарамі часопіса “Узвышша” — бо-
лей яна выходзіла. А з 1928, № 4, з-за канфлікту з журналістам Змітром 
Снежкам, аўтарам большасці матэрыялаў “Хронікі”, раздзел увогуле знік 
са старонак часопіса [6, с. 353]. Таму далейшыя навукова-дзелавыя сувязі 
Б. Эпімаха-Шыпілы з узвышэнцамі прасачыць цяжка.

Але няма сумневу, што і Б. Эпімах-Шыпіла сачыў за дзейнасцю супол-
кі, з сябрамі якой яго звязвалі і асабістае знаёмства, і сумесная праца ў 
Інбелкульце. Пра тое, што вучоны дасканальна чытаў часопіс “Узвышша”, 
звяртаючы ўвагу ледзьве не на кожнае слова, сведчыць, напрыклад,  
адзін з ягоных запісаў у рукапісным слоўніку, над якім Б. Эпімах-Шыпіла 
працаваў у сярэдзіне 1920-х гг. і матэрыялы якога з’явіліся б “часцінкай 
вялікай працы навуковага калектыву Інбелкульта” [7, с. 225] па складанні 
будучага фундаментальнага слоўніка беларускай мовы. Так, прыводзячы 
прыслоўе “абéгла — бегла”, прафесар спасылаецца на артыкул Уладзіміра 
Дубоўкі “Пра нашу літаратуру”, надрукаваны ў часопісе “Узвышша”, 1927, 
№ 2, с. 167 (“Я пастараюся даць канкрэтныя прыклады для ўгрунтавання 
абегла вызначаных мною палажэнняў”) [7, с. 227]. А сярод інфарматараў — 
карэспандэнтаў Інбелкульта, якія дапамаглі Б. Эпімаху-Шыпілу ў зборы 
лексічных адзінак, сустракаем і прозвішча яшчэ аднаго са стваральнікаў 
і тэарэтыкаў “Узвышша”: “Картечь — дранкýлькі. (Грэск, Слуцкі р-н. А. Ба-
барэка)” [7, с. 226].

Хочацца зазначыць, што Адам Бабарэка сапраўды выяўляў жывы ін-
тарэс да лексікаграфічнай працы сваіх калегаў. У адным з яго сшыткаў  
(ф. 407, воп. 1, адз. зах. 210, арк. 63–63 адв.) сустракаем спіс лексічных 
адзінак, звязаных з народнай рачной тэрміналогіяй, запісаных у 1894 г. 
А. Цымборскім ад корніка Пятра Рудака і апублікаваных у 1926 г. В. Ла-
стоўскім у часопісе “Крывіч”, № 11 (1) [5, с. 421–422]. 

Агульныя навуковыя інтарэсы Б. Эпімаха-Шыпілы і А. Бабарэкі супалі 
не толькі ў лексікаграфіі, але і ў фалькларыстыцы. Так, абодвух навукоўцаў 
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цікавіла кніга Аляксандра Сержпутоўскага “Казкі і апавяданьні беларусаў 
з Слуцкага павету” (Ленінград, 1926). Браніслаў Эпімах-Шыпіла адгукнуў-
ся на яе грунтоўнай рэцэнзіяй [10, с. 377–380], Адам Бабарэка згаданую 
кнігу неаднойчы перачытваў, любіў цытаваць і спасылацца на яе сюжэты 
ў сваіх літаратурна-крытычных і філасофскіх нататках, лістах [1, т. 1, с. 257, 
511, 641; т. 2, с. 392]. Акрамя таго, сярод рукапісаў А. Бабарэкі захаваўся 
накід артыкула (БДАМЛМ, ф. 407, воп. 1, адз. зах. 12), прысвечанага адной 
з казак зборніка — “Закалдованая шапка”. Але, у адпаведнасці са сваёй на-
вуковай спецыялізацыяй, Б. Эпімах-Шыпіла ў рэцэнзіі на кнігу засяродзіў-
ся на мовазнаўчых пытаннях (напрыклад, на праблеме перадачы палескай 
гаворкі), А. Бабарэка ў накідзе свайго артыкула — на стылістычных і кам-
пазіцыйных.

Належачы яшчэ да пакалення “Багушэвічавага перыяду беларуска-
га адраджэння” [2, с. 48], Браніслаў Эпімах-Шыпіла і ў 1920-я гг. актыўна 
супрацоўнічаў з маладымі вучонымі, быў для іх аўтарытэтам і паказваў 
прыклад глыбокага патрыятызму, вялікай навуковай дасведчанасці і ад-
казнага падыходу да справы. Гэта выявілася і ў працы над зборам матэры-
ялаў для будучага фундаментальнага слоўніка беларускай мовы, дзе ён 
выступіў найперш як навуковы кіраўнік ці, кажучы сучаснаю моваю, каар-
дынатар праекта, пад кіраўніцтвам якога працавалі здольныя мовазнаў-
цы маладзейшага пакалення. Менавіта пад яго рэдакцыяй выйшлі “Віцеб-
скі краёвы слоўнік” (Менск, 1927) Міколы Каспяровіча і “Краёвы слоўнік 
Чэрвеньшчыны” (Менск, 1929) Міколы Шатэрніка. Будучы сам ужо ў даволі 
сталым веку, Браніслаў Эпімах-Шыпіла заставаўся шанаваным апекуном, 
старэйшым аднадумцам і мудрым дарадцам літаратурнай і філалагічнай 
моладзі 1920-х гг.
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Михаил Шумейко

ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

И О БЕЛАРУСИ В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

Первое послевоенное десятилетие можно c полной уверенностью 
назвать десятилетием восстановления архивных потерь, понесенных Го-
сударственным архивным фондом республики. В это время происходили  
процессы не только возвращения в Беларусь насильственно вывезенных 
нацистами архивных фондов, но и реэвакуация из России немногочис-
ленных белорусских архивных собраний, перемещенных сюда в первые 
месяцы войны, а также велись переговоры с Литвой о передаче архивных 
материалов белорусского происхождения, оказавшихся там еще до войны. 

Важным событием, имевшим далеко идущие последствия для архив-
ной реституции и совместного использования общего архивного насле-
дия, стала передача в 1945 г. Правительством Чехословацкой республи-
ки в СССР Русского заграничного исторического архива в Праге (РЗИА). 
Существующая историографическая традиция, посвященная данному 
событию, избавляет нас от необходимости подробно останавливаться на 
истории перемещения РЗИА в Москву и последующей его судьбе. Отме-
тим лишь, что 20 февраля 1959 г. в ГАУ МВД СССР состоялось совещание 
по вопросу о порядке дальнейшего хранения документов бывшего  РЗИА. 
Было признано целесообразным оставить в ЦГАОР СССР  только докумен-
ты, отражающие антисоветскую деятельность  белоэмигрантских органи-
заций. Что касается остальных материалов, они с учетом их происхожде-
ния подлежали передаче в другие архивы, в том числе и республиканские. 
Вследствие этого решения  документы бывшего РЗИА были рассредоточе-
ны по 26 архивам  СССР, включая архивы Беларуси, Украины, Грузии, Мол-
давии, Эстонии и, разумеется, России. ЦГАОР БССР были переданы  фон-
ды Народного секретариата  БНР (21 дело), Генерального консульства  БНР 
в Константинополе (465 дел), Консульства БНР в Риге (86 дел); Госархиву 
Витебской обл. — личный фонд бундовца Г. Я. Аронсона (1 дело), Филиалу 
Госархива Витебской обл. в Полоцке — фонд Домниковского волревкома 
(3 дела).

При этом остается не совсем ясным  принцип, которым руководство-
вались московские архивисты, передавая Беларуси материалы бывшего 
РЗИА. Дело в том, что наряду с вышеуказанными фондами сюда  не были 
переданы также явно белорусского происхождения  фонды миссии БНР в 
Берлине (6 дел), Белорусского общественного комитета в Германии помо-
щи голодающим в Белоруссии (12 дел), Белорусского бюро печати в Берли-
не (1735 дел), личный фонд белорусского коллаборациониста  И. А. Ерма-
ченко (46 дел), коллекции материалов, относящихся к БНР (15 дел).

Забегая вперед, отмечу, что после перевода в 1988 г. с секретного 
на открытое хранение документов бывшего РЗИА, оставшихся в ЦГАОР  
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СССР,  преемник последнего — ГАРФ  выступил  инициатором и коор-
динатором подготовки  архивного справочника, воссоздающего  со-
став и содержание  РЗИА и Донского казачьего архива. Необходимость 
создания такого справочника была обусловлена возросшим интересом  
исследователей к событиям гражданской войны в СССР, истории эми-
грации из России, Беларуси, Украины и др. стран, ранее входивших в со-
став Российской империи. Разобщенность фондов, ранее составлявших 
единый архив и отсутствие сводной информации  создавали трудности 
в доступе до них. В результате совместных действий архивистов России, 
Беларуси, Грузии, Украины был подготовлен и издан такой указатель, вир-
туально восстанавливавший ранее существовавший РЗИА и Донской каза-
чий архив: Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: 
Межархивный путеводитель. М.: РОССПЭН, 1999 — 671 с.; ил. 

В числе его  составителей от Беларуси — зав. отделом информацион-
но-поисковых систем НАРБ Ю. И. Анейчик. Это издание, на наш взгляд, 
следует расценивать как пример сотрудничества в сфере  совместного 
информационного освоения общего архивного наследия.

Возвращаясь к событиям первого послевоенного десятилетия, отме-
тим, что в их ряду особое место занимали контакты белорусских архиви-
стов с литовскими коллегами. Это  обусловлено тем обстоятельством, что, 
с одной стороны, на территорию Литвы нацистами вывозились некото-
рые архивные собрания белорусского происхождения (например, Витеб-
ский областной государственный архив), с другой, здесь сохранялись и 
документы, передававшиеся еще в 1920–1930-е гг. в связи с реализацией  
Рижского мирного договора и, наконец, в вильнюсских архивах присут-
ствовали материалы, вывезенные из белорусских губерний еще во второй 
половине ХIХ в. (например, архив-коллекция Муравьевского музея).

В условиях существования общего архивного фонда СССР и руковод-
ства им со стороны ГАУ МВД СССР (с 1960 г. — ГАУ при Совете министров 
СССР) вопросы распределения архивных фондов между союзными респу-
бликами с учетом принципа их происхождения решались общесоюзным 
архивным ведомством, представленным довольно компетентными и ква-
лифицированными специалистами-архивистами, а также приглашавши-
мися при необходимости опытными практиками-экспертами. Это поло-
жение, кстати говоря, подтверждают не отличавшиеся особой “любовью” 
к Москве литовские историки-архивисты, которые пишут: “Советское 
время, когда перемещение архивных фондов проводилось в сфере госу-
дарственного архивного фонда СССР, было наиболее благоприятным для 
возвращения литовских архивов”.  Замечу также, что и сами государствен-
ные архивы Беларуси всех уровней вели активную работу по выявлению и 
учету находившихся вне  архивов материалов их профиля, используя при 
этом не только собственных сотрудников, но и привлекая исследователей 
(историков, юристов, экономистов, литературоведов и др.), работающих 
в зарубежных архивах. Показательна в этом отношении деятельность из-
вестных белорусских историков-медиевистов, докторов исторических 
наук З. Ю. Копысского (1916–1996) и  А. М. Карпачева (1914–1988). Первый, 
не являясь штатным сотрудником государственных архивов, тем не ме-
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нее, был очень тесно связан с ними, особенно с ЦГИА БССР. Он исследовал 
историю и структуру одного из крупнейших родовых архивов — кн. Рад-
зивиллов, был ответственным редактором путеводителя по ЦГИА БССР, 
членом Научного совета Главархива Беларуси, составителем ряда гото-
вившихся ЦГИА БССР сборников документов и т. п. Второй в предвоенные 
годы работал зам. директора ЦГА Литовской ССР, а в феврале 1946 г. был 
назначен    директором ЦГАОР БССР, внеся значительный вклад в восста-
новление его фондов, обработку и упорядочение материалов, их публика-
цию и т.п.

Так, в составленной 10 июня 1946 г. А. М. Карпачевым докладной за-
писке   на имя руководства АУ  МВД БССР сообщалось  об обнаружении им  
при разборке реэвакуированных из г. Мысловицы (Польша) документаль-
ных материалов рукописей стихов Янки Купалы. “Учитывая гибель  лично-
го архива поэта в период Отечественной войны, — писал автор записки, —  
найденные рукописи представляют особенную ценность для изучения 
творчества Янки Купалы и для намеченного академического издания его 
произведений”. Изданная к 80-летнему юбилею НАРБ книга “Наша исто-
рия: Национальный архив Республики Беларусь 1927–2007 гг.” (Минск, 2007,  
с. 157) запечатлела А. М. Карпачева вместе к коллегами-архивистами на 
фоне груды связок дел, представлявших  собой уцелевшую часть реэваку-
ированного из Риги ЦГАОР БССР (снимок датирован 1946 г.). 

Очень много в плане выявления зарубежной архивной Беларусики 
сделал и З. Ю. Копысский, участвуя в подготовке аналитических иссле-
дований по истории Беларуси ХVII–ХVIII вв., документальных изданий 
(в частности, “Инвентари магнатских владений”). В фонде Главархива 
Беларуси хранится ряд документов, подтверждающих это. Среди них — 
перечень на 5 листах документальных материалов по истории Беларуси, 
выявленных Копысским в фонде “Радзивилловский архив”, находящемся 
в Главном архиве древних актов Польши (он насчитывает 47 дел 25-го раз-
дела (инвентари поместий) бывшего Несвижского архива кн. Радзивиллов; 
несколько десятков документов из 15-го и 23-го разделов этого же архива  
за 17–18 вв., включая привилеи Несвижу на Магдебургское право).

 На основе перечня выявленных Копысским документов АУ при  
СМ БССР была сделана заявка ГАУ СССР  на микрофильмирование этих 
документов (8 декабря 1960 г.). Одновременно Архивное управление Бе-
ларуси, апеллируя к тому, что “Варшавский архив Радзивиллов является 
той частью радзивилловского архива, которая была вывезена из Несвижа 
в период временного вхождения его в состав панской Польши” просила 
общесоюзное архивное руководство разрешить вопрос “о передаче соот-
ветствующих радзивилловских материалов из ПНР в государственные ар-
хивы  Белорусской ССР”.  Правда, эта просьба белорусских архивистов не 
была удовлетворена; более того, как увидим  ниже, именно в это время 
пошел обратный процесс — передачи в Польшу архивов, в том числе и из 
Беларуси.

Между тем работа по возвращению, уточнению фондовой принад-
лежности (следствием чего порой становилась передача документов и за 
пределы Беларуси) отдельных комплексов архивных материалов продол-
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жалась. В докладе о деятельности архивных органов Беларуси за 1947 год 
отмечалось, что в течение года в государственные архивы республики  по-
ступило 476 фондов общим объемом около 100 тыс. дел и более 2 тонн  
документов в россыпи. В числе архивных учреждений, передавших 
документы в Беларусь, фигурировали: ЦГВИА — 16 фондов (123 д.);  
ЦГАКА — 28 фондов (132 д.), Центральный государственный особый  
архив — 7 фондов (1015 д.); ЦГА Литовской ССР — 10 фондов (8950 д. “пе-
риода польской администрации 1919–1939 гг.”). Одновременно из Белару-
си выбыло 245 фондов общим объемом свыше 45 тыс. дел. 

Предварительные итоги деятельности архивных органов и учреж-
дений республики в части  ликвидации последствий войны находим в 
докладе  руководителя архивной службы Беларуси А. И. Азарова “30 лет 
архивного законодательства в БССР”, с которым он выступил на респу-
бликанской конференции архивистов, состоявшейся в Минске 8–10 июня 
1948 г. и посвященной 30-летию архивного строительства в БССР. Одно-
временно в нем содержался и  своего рода ретроспективный анализ состо-
яния белорусских архивов в предыдущий период. 

Важным источником по проблемам архивной реституции в первое 
послевоенное десятилетие является протокол совещания  при начальни-
ке АУ МВД БССР от 7 августа 1948 г. Он дает представление о существо-
вавших в  руководстве архивной отраслью республики двух прямо про-
тивоположных мнений, касающихся предполагаемого  места хранения 
древних актов. Как увидим  далее, возобладало то, которое опиралось на 
основополагающий принцип архивоведения–принцип происхождения и 
как следствие этого — наличие в современном НИАБ архивных собраний, 
возникших в процессе деятельности органов и учреждений Великого кня-
жества Литовского, а также личных фондов, созданных  за этот же период. 
Альтернативное же мнение предполагало передачу подобного рода доку-
ментов в ЦГАДА (Москва). 

Выступивший на совещании начальник АУ МВД БССР А. И. Азаров 
проинформировал его участников о санкционировании общесоюзным 
архивным ведомством создания ЦГИА БССР в Минске “с концентрацией 
в нем  всех дореволюционных материалов учреждений. предприятий и орга-
низаций бывших Минской, Витебской, Могилевской и Белорусской губерний,  
а также материалов, образовавшихся в результате деятельности отдель-
ных лиц и учреждений  Речи Посполитой, относящихся к территории БССР”. 

Далее Азаров отметил, что ГАУ МВД СССР предлагает одновременно 
передать фонды учреждений бывшего ВКЛ в ЦГАДА, на чем настаивает 
руководство последнего. Как следовало из его  доклада, позиция Москвы 
в части передачи актовых книг белорусского происхождения в ЦГАДА не 
была жесткой, ибо, как отметил он далее, “Отдел комплектования ГАУ МВД 
СССР согласен все эти материалы передать в Филиал ЦГИА БССР, предвари-
тельно обсудив этот вопрос на совещании научных сотрудников Архивного 
управления МВД БССР”. Большинство участников совещания высказались 
против передачи актовых книг в Москву, мотивируя это, с одной стороны, 
интересами исторической науки (“Для Академии наук БССР важно, чтобы 
документальные материалы времен Речи Посполитой и панской Польши 
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находились в Белоруссии”), а с другой, невозможностью Центра обеспе-
чить надлежащие условия хранения подобных материалов, передаваемых 
не только Беларусью, но и другими союзными республиками (“Если соби-
рать документальные материалы до 17 ст., в Архив древних актов,  то туда 
должны быть переданы документы остальных союзных республик, которым 
в условиях Москвы не будет  обеспечена сохранность   из-за отсутствия по-
мещения”). 

Однако несмотря на принятые решения о концентрации всех доре-
волюционных материалов в ЦГИА БССР и его филиале в г. Гродно, пред-
усматривавшие в числе прочего и передачу в Беларусь находившихся в 
Литве и России соответствующих материалов, реализация их растянулась  
на многие годы и даже сегодня нельзя сказать о выполнении этих реше-
ний в полном объеме. 

Следует также отметить, что архивные документы белорусского про-
исхождения продолжали поступать в республику в течение первого по-
слевоенного десятилетия и из Германии. Это было обусловлено ведущи-
мися Советской военной администрации в Германии (СВАГ) поисками и 
идентификацией культурных ценностей, вывезенных нацистами с окку-
пированных территорий Союза ССР. Правда, в ходе их из Германии порой 
вывозились и архивы, в свое время захваченные нацистами на оккупи-
рованных территориях Франции, Бельгии, Голландии (они, как известно, 
составили так называемый Особый архив СССР, просуществовавший в ка-
честве закрытого почти полвека), а также и другие архивные собрания, не 
входившие в состав перемещенных архивов. Подтверждением последне-
го может служить пример с документальными материалами, обнаружен-
ными СВАГ  в Прусском королевском архиве и относившихся к семейству  
Радзивиллов и Собесских. Они были переданы в распоряжение ГАУ МВД  
СССР. Об этом зам. начальника  ГАУ МВД СССР С. Кузьмин информировал  
8 октября 1948 г. руководителя архивной службы Беларуси  А. Азарова, од-
новременно высказывая мнение о целесообразности передать эти мате-
риалы на хранение в филиал ЦГИА БССР в г. Гродно. К письму С. Кузьмина 
прилагались описи этих материалов на 7 листах. 

 Содержание ответного письма из Минска от 29 октября 1948 г. про-
ясняет судьбу находившейся перед войной в АН БССР части Радзивил-
ловского архива, вывезенной немцами в Германию (“В 1946 г. часть до-
кументов (свыше двух вагонов) возвращена из Вильнюса в Минск и передана 
на хранение в Госархив Минской обл., так как фамильный фонд Радзивиллов 
в основном образовался  на территории бывшей Минской губ.”) и сообща-
ет мнение белорусского архивного руководства относительно найденных 
в Прусском королевском архиве архивных документов (“Считаем целе- 
сообразным  фонд Радзивиллов оставить в Минске, присоединив к нему то, 
что в Пруссии найдено, а фонд Собесских передать в Гродно”).

17 ноября этого же года описи материалов Радзивиллов и Собесских 
были возвращены в Москву по требованию начальника отдела комплек-
тования ГАУ МВД СССР капитана Голубцова. Однако, вероятно, перед этим 
с них были сняты рукописные копии, ныне хранящиеся в деле фонда 694 
(Радзивиллы, князья), т. 1. В 1949 г. материалы Радзивиллов и Собесских 
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поступили в Госархив Минской обл., где в то время хранился фонд Радзи-
виллов, в необработанном виде, поэтому количество их было определено 
примерно (по описи значилось около 100 папок документов Радзивилла и 
свыше 200 папок Собесского). В 1962 г. после проведения их научно-тех-
нической обработки было сформировано 418 дел из ранее находившихся 
в папках документов Радзивиллов и Собесских. Радзивилловские матери-
алы составили опись № 12 фонда 694 (Радзивиллы, князья). Что же каса-
ется документов Собесских, то учитывая их происхождение (они не имели 
отношения к Беларуси), было решено создать из них соседний с радзи-
вилловским фонд (№ 695), в составе которого и хранить эти материалы, 
не показывая их по учетным документам и не выдавая исследователям.  
В 1971 г. этот фонд был ликвидирован как самостоятельный, а его матери-
алы включены в радзивилловский фонд в составе описи № 12. 

Возвращаясь к истории белорусско-литовских архивных отношений  
в первое послевоенное десятилетие, отметим. что они, были весьма не-
простыми. И это при том, что последнее слово в принятии окончательных 
решений в части распределения архивов между двумя союзными респу-
бликами оставалось за  общесоюзным  архивным  руководством, пытав-
шимся следовать научным принципам, когда шла речь о такой деликатной 
сфере, как уточнение фондовой принадлежности в рамках общесоюзного 
Государственного архивного фонда и т.п.

Обратимся к плану работы филиала ЦГИА БССР в г. Гродно на 1949 
год. В приложении № 2 к нему, представляющему список фондов, подле-
жащих передаче из ЦГИА Литовской ССР, значится 158 позиций, включая 
фонды судебных учреждений бывшего ВКЛ. Кстати, последним в дан-
ном списке значится фонд канцелярии Витебского центрального архива 
древних актовых книг, влитый, как известно, в 1903 г. в фонд канцеля-
рии аналогичного Виленского архива. Однако, понадобилось около 10 лет,  
чтобы получить включенные в данный список фонды в ЦГИА БССР.  
В частности, фонд канцелярии Витебского архива был передан в ЦГИА  
БССР в г. Могилеве в марте 1956 г., а фонды судебных учреждений бывше-
го ВКЛ за ХVI–ХVIII вв. поступили в ЦГИА БССР в г. Гродно в 1960 г.

Как свидетельствуют делопроизводственные документы филиала 
ЦГИА БССР в г. Гродно, литовские архивисты пытались всеми возможны-
ми способами оставить у себя актовые книги белорусского происхождения 
16–18 вв. Так, в отчете о работе филиала за 1949 г. (в разделе “Комплекто-
вание”) отмечалось, что несмотря на переданные из Литвы свыше 14 тыс. 
дел белорусского происхождения, план филиала по комплектованию не 
был выполнен в виду того, что “ЦГА Литовской ССР не выполняя предпи-
сание  ГАУ МВД СССР, умышленно задерживает передачу документов Речи 
Посполитой ХVI–ХVIII вв., считая, что с передачей нам документации, от-
носящейся  к территории БССР, нарушится архивная коллекция, которая 
сложилась от деятельности Виленского архива древних актов”.

Докладная записка начальника филиала ЦГИА БССР в г. Гродно  
В. С. Давыдовой, работавшей в течение двух недель апреля 1949 г. в ли-
товских архивах с целью выяснить наличие там фондов белорусского 
происхождения, дает представление о позиции литовских архивистов по 
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отношению к  белорусским коллегам. Она любопытна не только в инфор-
мационном (автор сообщает о наличии в литовских архивах документаль-
ных комплексов белорусского происхождения, подлежащих реституции), 
но и, если можно так выразиться, в психологическом плане. 

Автор пишет, что работая в ЦГА Литовской ССР, ей удалось устано-
вить “при очень осторожном  отношении ко мне  со стороны сотрудников 
архива”, что в филиале Центрального архива в Каунасе  хранятся фонды 
Гродненского ГЖУ за 1905–1907 гг., Сувалкского ГЖУ. Будучи профессио-
нальным историком-архивистом (В. С. Давыдова еще до войны закончи-
ла Московский историко-архивный институт),  она  не могла не обратить 
внимания на хранившуюся в  ЦГИА Литвы искусственно созданную еще 
в начале ХХ в. архивную коллекцию в открытом в 1901 г. в Вильне Мура-
вьевском музее, которую  составили   фрагменты разных фондов, темати-
чески связанных с восстанием 1863 г. и главным руководителем в деле его 
подавления — “начальником Северо-Западного края М. Н. Муравьевым”. 
Поскольку значительная часть этой коллекции под названием “Архив Му-
зея графа М. Н. Муравьева” была связана происхождением с белорусски-
ми губерниями, а также учитывая, что литовские историки не проявляют  
к ней никакого интереса, В. Давыдова считала  возможным без ущерба 
для Литвы передать этот комплекс в Беларусь (это в определенной части  
и было сделано в 1960 г., о чем скажем ниже).

Как явствует из записки, основным камнем преткновения стали древ-
ние акты. По этому поводу В. Давыдова сообщала: “В отношении древних 
актов зам. начальника [АО МВД Литовской ССР. — М. Ш.] Бондаренко,  
ст. научн. сотр. Тунгусов и Орда считают, что передача части древних ак-
тов в Белоруссию нарушит коллекцию древних актов Виленского архива 
древних актов (??? — М. Ш.); что этот вопрос они будут еще  обсуждать со-
вместно  с АН Литвы, что целесообразнее вообще все древние акты сосре-
доточить в Литве, ибо у них в наличии  весь учетно-справочный аппарат, 
перечни подложных актов и т. д. Если же все же им придется  передать эти 
фонды в Белоруссию, то учетно-справочный аппарат передан не будет”. 

Резюмируя, начальник гродненского исторического архива просила 
ходатайствовать перед ГАУ МВД СССР  о передаче в возглавляемый ею ар-
хив  свыше 3 тыс. дел канцелярии гродненского губернатора, входящих в 
искусственно  созданную коллекцию муравьевского музея, возвратив та-
ким образом эту вырванную в свое время  часть  фонда в состав последне-
го, хранившегося в филиале ЦГИА БССР в г. Гродно. Данную записку следу-
ет рассматривать как своего рода инициативный документ, повлекший за 
собой принятие в 1950-е годы решения о расформировании искусственно 
созданной муравьевской коллекции с возвращением дел в соответствую-
щие архивные фонды, находившиеся в Беларуси и Литве.

Решение было принято в июле 1954 г. Научным советом  при АО МВД 
Литовской ССР. Ему предшествовала обстоятельная работа по изучению 
истории  коллекции и ее состава. Результаты работы излагались в обсто-
ятельном “Обзоре фонда-коллекции М. Н. Муравьева”, составленном на-
чальником  отдела исторических фондов ЦГА Литовской ССР П. А. Ники-
тиной 15 июля 1954 г. В нем автор совершенно справедливо полагала, что 
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часть  документов “фонда-коллекции”, насчитывавшей 10 558 дел за 1833–
1912 гг., относится к профилю  госархивов Беларуси. Наличие на делах 
кроме шифров коллекции других архивных номеров давало возможность 
их идентификации. “Это позволяет, — подчеркивала П. А. Никитина, —  
сделать вывод, что они изъяты из основных фондов, хранящихся сейчас 
в государственных архивах Белоруссии и могут быть к ним подложены. 
К ним относятся  документальные материалы фондов канцелярий грод-
ненского губернатора, могилевского губернатора, канцелярии витебского 
губернатора, Могилевского губернского правления и др.”.

 21 января 1955 г. общесоюзный архивный главк дал указание о пере-
даче входивших в коллекцию фондов, относившихся к профилю Беларуси 
(таковых насчитывалось 51 объемом 4614 дел из 110 (10,5 тыс. дел) в бело-
русские архивы. Однако, как уже отмечалось, реализация этого  решения 
состоялась лишь в 1960 г. после неоднократных обращений научной и ар-
хивной общественности Беларуси в адрес правительства Литовской ССР. 

14 марта 1959 г. в Вильнюсе состоялось  совещание  о взаимной пере-
даче  документальных материалов государственных архивов Литовской и 
Белорусской союзных республик. Литовскую сторону на нем представляли  
начальник АО МВД Литвы Е. А. Розаускас, директор ЦГИА Литовской ССР 
Д. П. Бутенас и др. От Беларуси на совещании присутствовали зам. началь-
ника АУ МВД Белорусской ССР В. И. Гурский, начальник отдела комплек-
тования АУ Т. А. Трухина. Общесоюзное архивное ведомство представляли 
ответственные работники  Л. Л. Смоктунович и В. В. Цаплин.

Как свидетельствует протокол совещания,  на нем были рассмотре-
ны  претензии АУ Белорусской ССР на часть документальных материалов 
коллекции Муравьева, а также  взаимные претензии на документальные 
материалы Радзивилловского архива, хранившиеся в обеих республиках 
и др.

Заслуживают интереса  подходы литовских и белорусских архивистов 
к решению вопроса о судьбе этих двух архивных собраний. Сразу же от-
метим, что выработанные комиссией проекты заключений по муравьев-
ской коллекции и радзивилловскому архиву не удовлетворили стороны.  
Д. П. Бутенас воздержался от подписания заключения в той его части, ко-
торая гласила: “1. Расфондировать коллекцию “Архив Музея графа М. Н. Му-
равьева”; 2. Фонды и части фондов всех учреждений, действовавших на тер-
ритории, вошедшей в состав Белорусской ССР, передать в соответствующие 
госархивы БССР; 3. Фонды и части фондов всех гражданских и временных во-
енных учреждений (Временного  полевого аудиториата, военных начальников 
и др.), действовавших на территории, вошедшей в состав Литовской ССР, 
оставить на дальнейшее хранение в ЦГИА Литовской ССР; 4. Материалы 
штаба Виленского военного округа подлежат передаче в ЦГВИА СССР в гор. 
Москве, однако, учитывая то обстоятельство, что они крайне необходимы 
для изучения истории  литовского народа, оставить их временно в ЦГИА 
Литовской ССР. Сроки хранения указанных материалов в ЦГИА Литовской 
ССР архивному отделу МВД Литовской ССР согласовать с ГАУ МВД СССР”.

Возражения и поправки со стороны В. И. Гурского и Т. А. Трухиной вы-
звала формулировка проекта заключения по радзивилловскому архиву, на 
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которой настаивали литовские архивисты: “Учитывая, что комплекс до-
кументальных материалов, известный под названием “Фонд Радзивиллов” 
представляет из себя коллекцию, аналогичную коллекции “Архив  Музея гра-
фа М. Н. Муравьева”, изучить вопросы, связанные с целесообразностью рас-
фондирования этого комплекса…”. Они считали неправильным утверждать 
без  надлежащего изучения материалов, что фамильный фонд Радзивил-
лов является коллекцией,  аналогичной муравьевской, а потому могущим 
быть расфондированным.

Тем не менее на совещании было принято решение передать  из го-
сархивов Литвы в госархивы Беларуси документы белорусского проис-
хождения: из ЦГИА Литвы — 622 дела, из ЦГА Литовской ССР — 937 дел,  
в том числе 274 дела Белорусского музея им. И. Луцкевича, из Госархива  
г. Каунаса — 39 дел. Одновременно из Беларуси в Литву должны были быть 
переданы: из ЦГАОР БССР — 13 дел, из ЦГИА БССР — фонды  правления 
Виленского учебного округа (52 д.), Виленского округа путей сообщения 
(2826 д.), из филиала ЦГИА БССР в г. Гродно — 197 д., из Госархива Мо-
лодечненской обл. — фонды виленских окружного земельного управле-
ния за 1920–1933 гг. (7969 д.), воеводского управления за 1920–1939 гг.  
(6316 д.), из Госархива Минской обл. — фонды Виленского цензурного ко-
митета за 1806 — 1865 гг. (252 д.) и другие цензурные фонды (всего 731 д.). 

Одновременно участники совещания определили фонды, требовав-
шие изучения на предмет их передачи в Беларусь из Литвы и наоборот. 
В первую категорию вошли хранившиеся в ЦГИА Литвы  инвентари, лю-
страции и др. акты по Гродненской губ. за 1623–1799 гг. (208 д.),  фонд 
попечителя Белорусского учебного округа за 1829–1832 гг. (1404 д.),  
а также пребывавшие в ЦГА Литовской ССР фонды Совета министров 
БНР (71 д.), Белорусской гимназии в Вильне (132 д.), Белорусского на-
ционального комитета в Вильне за 1919–1938 гг. (55 д.), Централь-
ной белорусской рады  Виленской и Гродненской обл. за 1917–1927 гг.  
(13 д.), Белорусского студенческого союза  при университете Ст. Бато-
рия за 1920–1939 гг. (58 д.) и др.

Вторую категорию составили находившиеся в ЦГИА БССР фонды 
“русских каденций” Скарбового трибунала за 1661–1682 гг. (6 д.) , Главного 
литовского трибунала (12 д.) и др. Как увидим ниже, часть их была переме-
щена в 1960 г., другие же по-прежнему остаются там, где они находились  
в 1950-е гг. и, вполне понятно, с учетом изменившейся политической си-
туации в мире уже никогда не будут возвращены в места их происхожде-
ния (в одних случаях) или переданы в качестве жеста доброй воли в связи 
с отношением их к Беларуси (в других случаях).

Что касается спорных вопросов, связанных с определением фондовой 
принадлежности в отношении радзивилловского архива, то дискуссии по 
ним были продолжены в следующем году после изучения фонда  литовски-
ми архивистами. С 6 по 23 июня 1960 г. научные сотрудники ЦГИА Литов-
ской ССР Г. К. Орда и Р. И. Фиркович знакомились с составом и структурой 
хранившегося в Госархиве Минской обл. фонда  694 Радзивиллы, князья и 
по итогам своей работы составили протокол, главный вывод которого со-
стоял в следующем: “Группу материалов под наименованием “Радзивиллы, 
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князья” нельзя считать единым фондом, ибо: а) они охватывают в большей 
части  документацию  четырех отдельных ординаций: Несвижской, Клецкой, 
Давидгрудецкой и Слуцкой, которые с 1586 г. никогда не были объединены в 
одно владение и по преимуществу принадлежали разным линиям рода Радзи-
виллов. Ординации являются по существу разными фондами, как учреждения  
определенного характера, созданные на основе договоров между Радзивил-
лами… б) Группы материалов  родов Кишков, Завишей, Огинских, Флемин-
гов, Собеских, Вишневецких, Сапегов, Зиберг-Плятеров и Витгенштейнов по 
своему характеру и происхождению отличаются от материалов ординаций. 
Следовательно… указанные группы семейных материалов наравне  с ордина-
циями можно определить как  отдельные фонды…”.

Связывая структуру  Несвижского архива  с вопросом о его матери-
алах, принадлежащих к профилю Литовской ССР, литовские архивисты 
считали, что к последним  следует отнести  фонд кн. Витгенштейнов (око-
ло 3 тыс. дел), материалы по Биржанскому княжеству (около 425 дел), 5 дел 
“фонда Огинских” и некоторые другие. 

Вполне понятно, что такое заключение литовских архивистов  не мог-
ло не вызвать соответствующей реакции у их белорусских коллег. 25 июля 
1960 г. в адрес ГАУ при СМ СССР были высланы копии протокола Г. К. Орды 
и Р. И. Фиркович, а также 9-ти страничное “Заключение о фондовой и про-
фильной принадлежности документальных материалов быв. Несвижско-
го архива князей Радзивиллов” (подписано Т. А. Трухиной, начальником 
отдела дореволюционных фондов Госархива Минской обл. Т. Е. Леонтье-
вой и согласовано с А. И. Азаровым, зав. АО при Минском облисполкоме  
Ф. М. Кругловым и начальником Госархива Минской обл. И. В. Рощиным). 
Авторы последнего, опираясь на соответствующие нормативно-методи-
ческие документы по научно-технической обработке фондов личного 
происхождения,  были категорически не согласны с выводами литовских 
архивистов, предлагавшими по существу раздробить естественно сложив-
шийся родовой фонд. Главный вывод документа: “Претензии архивистов 
Литвы на документальные материалы из состава фонда  Радзивиллов, яко-
бы принадлежащих к профилю госархивов Литовской ССР, являются неос-
новательными”. Как исключение авторы заключения допускали передачу  
в Литву нескольких биржанских дел, указанных литовскими архивистами.

В заключение  белорусские архивисты информировали общесоюзное 
архивное руководство о том, что ими обращено внимание литовских кол-
лег на необходимость, учитывая наличие части материалов фамиль-
ного архива Радзивиллов в Главном архиве древних актов в Варшаве, 
поставить вопрос  о передаче этих материалов в госархивы Советского 
Союза или микрофильмировании их (выдел. мною. — М. Ш.)”. “При этом 
следует иметь в виду, — продолжали они, — что Варшавский архив Радзи-
виллов образовался в 20–30-х годах ХХ в. в связи с перемещением в Варшаву 
Радзивиллами значительной по объему и наиболее ценной по содержанию ча-
сти своего архива из Несвижа”. 

Как известно, эти пожелания-предложения почти пятидесятилетней 
давности, исходившие от белорусских архивистов, удалось реализовать 
хотя бы и в форме возвращения микрофотокопий только в 2009 г.
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Как уже отмечалось, реализация принятого в марте 1959 г. решения 
межведомственной комиссии  о взаимной передаче архивных фондов 
из Литвы в Беларусь и наоборот, откладывалась по причине, о которой 
шла речь выше. Для стимулирования обменных процессов белорусской 
стороной был использован весьма удобный повод, а именно: подготов-
ка советско-польской документальной публикации  по истории восста-
ния 1863–1964 гг., которая велась в рамках подписанного в марте 1957 г.   
между академиями наук СССР и Польши соглашения о научном сотруд-
ничестве. Ссылаясь на него и выдвигая в качестве одной из главных 
причин, тормозящих подготовку данного международного археогра-
фического издания, невыполнение заключения  межведомственной 
комиссии от 14 марта 1959 г., руководство АН БССР и АУ при СМ БССР 
в своем письме в Совет министров Литовской ССР от 16 июня 1960 г.  
просило “ускорить разрешение вопроса  о передаче указанных матери-
алов архивам БССР”.

 “Одновременно, — отмечалось в письме, — Академия наук и Архивное 
управление  Белорусской ССР просят также рассмотреть вопрос о передаче 
белорусским архивам ряда других фондов, содержащих материалы, относя-
щиеся к истории и культуре белорусского народа, как, например, Централь-
ного комитета Белорусской рабоче-крестьянской громады, Белорусского 
музея, Главного управления товарищества  белорусских школ, Центрального 
правления  общества Белорусского института хозяйства и культуры, попе-
чителя Белорусского  учебного округа и др.”.

Подобное же ходатайство в адрес правительства Литвы  было направ-
лено и Советом министров Белорусской ССР.  И, наконец, 5 сентября 1960 г.  
Совет министров Литовской ССР своим распоряжением дает поручение 
МВД совместно с Академией наук “передать Совету министров Белорус-
ской ССР архивный материал, касающийся Белоруссии”.

14 сентября 1960 г. Архивное управление Литовской ССР  подписывает 
акт “О передаче документальных  материалов”, в соответствии с которым 
из ЦГА Литовской ССР  в ЦГАЛИ БССР передаются 266 дел Отдела рукопи-
сей   Белорусского  музея им. И.Луцкевича в Вильно. Они составили основу 
ныне хорошо известного белорусским историкам, литературоведам фон-
да № 3, в котором сегодня находится  495 дел, систематизированных по 
трем описям (свыше 11 тыс. док.). Из Литвы в Беларусь были переданы в 
это же время и другие архивные материалы. 

О результатах реализации этого решения А. И. Азаров информирует 
руководство республики 6 декабря 1960 г. Отмечая получение белорусской 
стороной около 7 тыс. дел 18–20 вв. и передачу ею Литве архивных дел, 
связанных происхождением с ее территорией, руководитель архивной 
службы республики в то же время обращает внимание руководства Бела-
руси на незавершенность процесса архивной реституции. Среди не пере-
данных Литвой материалов он называет фонды Совета министров БНР, 
Белорусского музея, попечителя Белорусского учебного округа, коллекции 
инвентарей феодальных владений по Гродненской губ, личные фонды 
кн. Радзивиллов, Друцких-Любецких и др. Он также указывает на необо-
снованные претензии  литовских архивистов на личный фонд Радзивил-
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лов, части фондов правлений Виленского учебного округа, Виленского 
округа путей сообщения и др.архивные собрания, хранившиеся в Бела-
руси. Одновременно А. И. Азаров информирует председателя КГБ БССР  
В. И. Петрова о том, что среди  переданных материалов  находятся архив-
ные фонды “белорусских белоэмигрантов и буржуазных националистиче-
ских организаций”, которые “могут использоваться по запросам опера-
тивных органов”.

Глубоко символичной стала передача из ЦГАЛИ СССР во вновь соз-
данный в Беларуси аналогичный архив части так называемой “Юдинской 
коллекции”, основу которой составляли копии  документов белорусско-
го происхождения, снятые в 1820-е гг. первым белорусским археогра-
фом, гомельским протоиереем И. И. Григоровичем. Созданные в Белару-
си в ХVII–ХVIII вв., они возвратились сюда, проделав  довольно сложный 
маршрут: Гомель — С.-Петербург — Красноярск — Москва — Минск. Сре-
ди первых поступлений в ЦГАЛИ БССР были и переданные из Ярослав-
ля архив М. Богдановича и его семьи, из Москвы — Я. Брайцева, К. Буйло,  
А. Ельского, К. Каганца, Е. Мозолькова и др. Забегая вперед, отметим, что  
в дальнейшем архив пополнился поступившими из России, Чехословакии, 
Болгарии,  Латвии, Польши, Украины, США, Англии, Австралии и других 
стран   документальными фондами личного происхождения  и коллек-
циями своего профиля. Укажем на важнейшие среди них: Я. Дылы (Сара-
тов), М. Забейды-Сумицкий (Прага), Л. Клейнборта, Л. Бэндэ (Ленинград),  
Л. Леущенко (Украина), А. Прушинского (Иркутск), Ю. Туронка (Польша),  
Н. Касперовича (Новосибирск), Н. Ласкова (Якутск) и др. С 2000 г. в БГАМЛИ   
поступили личные архивы и коллекции А. Алехника (Австралия), А. Баба-
реки, В. Дубовки, А. Кавки (Москва), М. и Л. Горецких (С-Петербург), Б. Бе-
локозовича (Варшава), С. Яновича (Белосток) и др.

Итоги полуторадесятилетней деятельности белорусских архивных 
органов и учреждений по восстановлению своего архивного наследия пу-
тем комплектования архивов находившимися за пределами республики 
документами были подведены на заседании Научного совета Архивного 
управления Беларуси, состоявшемся 23 декабря 1960 г. Его следует рассма-
тривать в контексте аналогичной работы, которая велась в рамках всего 
Союза ССР. Известно, что в апреле 1961 г. ГАУ СССР подготовило записку 
“О состоянии и улучшении организации  работы  по приобретению до-
кументальных материалов выдающихся представителей культуры, науки, 
литературы и искусства в СССР и за границей”. В этом же году решением 
ЦК КПСС была создана Межведомственная комиссия при ГАУ по выявле-
нию, оценке и приобретению архивных документов.

Возвращаясь к заседанию Научного совета АУ Беларуси, отметим, 
что центральное место в нем занимал специальный доклад начальника 
отдела комплектования Архивного управления республики Т. А. Трухи-
ной “О комплектовании государственных архивов Белорусской ССР доку-
ментальными материалами, выявленными  в архивах других республик”. 
Докладчик отмечала, что данная работа проводится по двум направлени-
ям: поиски материалов, составляющих архивные фонды, относившиеся к 
профилю государственных архивов Беларуси и выявление документов по 
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истории белорусского народа в составе непрофильных белорусским архи-
вам  фондах с целью их учета и микрофотокопирования. 

Она проанализировала методику и эффективность ведущейся архив-
ными учреждениями республики работы по этим направлениям, придя к 
весьма неутешительным выводам. Оказывалось,  что себестоимость выяв-
ления одного архивного  дела в небелорусских архивах составляла  один 
рубль, что было очень дорого. Отсутствие координации подобной работы 
в рамках всего Союза ССР приводило к тому, что архивисты разных со-
юзных республик вели выявление “своих” материалов по одним и тем же 
“общесоюзным” фондам, порой даже параллельно друг с другом. 

Т. А. Трухина  считала необходимым прежде всего обратить внимание  
на улучшение  качества научно-справочного аппарата к документам ар-
хивов, “при полноте которого  свелось бы к минимуму рыскание по архивам  
в поисках нужных материалов”. “При этом, — подчеркивала она, — речь 
должна идти опять о подготовке и издании путеводителей, обзоров фон-
дов, научных описей. Причем к ним как основное требование должно предъяв-
ляться наиболее подробное и полное раскрытие в них состава  материалов. 
Составление путеводителя в виде почти простого списка фондов является 
абсолютно ненужным делом”.

Она совершенно правильно ставила вопрос о создании информаци-
онных баз данных на документы белорусского происхождения или о Бе-
ларуси, хранящиеся в небелорусских архивах, в виде копий описей дел, 
интересующих белорусскую сторону. Волновали ее также финансовая и 
технологическая составляющие выявления и изготовления микрофотоко-
пий документов: по ее данным на изготовление микрофотокопий по уже 
выявленным 18,5 тыс. дел, хранившимся в небелорусских архивах,  требо-
валось свыше миллиона рублей (по тем временам — сумма колоссальная!). 
“Кроме того, — отмечала она, — общеизвестно, что качество микрофильмов 
еще не вполне удовлетворительное (ленинградские пленки еле читаются)  
и не долговечна сохранность пленки…”. 

В решении Научного совета по итогам обсуждения доклада отмеча-
лись определенные успехи, достигнутые архивами Беларуси в деле вы-
явления, взятия на учет и даже частичной передачи в республику мате-
риалов белорусского происхождения, хранившихся в архивах Москвы, 
Ленинграда, Смоленска, Вильнюса, Риги, Львова. Вместе с тем обращалось 
внимание на нерациональность организации этой работы, отсутствие ее 
координации, низкий уровень научно-справочного аппарата архивов, что 
вело к неэффективности выявления документов и т. п.

Было признано целесообразным продолжить работу по розыску  
и изучению фондов, относящихся к профилю государственных архивов 
Белорусской ССР, принятию соответствующих мер для возвращения их  
в республику, а также изучению, учету и микрофотокопированию доку-
ментальных материалов, относящихся к Белоруссии, не только в архивах 
Союза ССР, но и  в архивах иностранных государств.

Первым в ряду этих государств была, конечно же, Польша, в архивах 
которой, как выше уже отмечалось, проводилось выявление белорусских 
документов преимущественно во время тогда еще редких случаев  ра-
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боты там белорусских ученых-историков. Информирование о подобного 
рода документах велось также через ГАУ МВД СССР. Так, в январе 1961 г.  
В. В. Цаплиным был передан в Архивное управление Беларуси список вы-
явленных ГАУ СССР в Главном архиве древних актов в Варшаве материа-
лов, имевших отношение к Беларуси (Речь шла о Радзивилловском фонде, 
в частности, его 8-м, 15-м, 17-м, 19-м, 23-м, 25-м разделах по “Описа-
нию” Болеслава Таурагинского, составленному еще в 1935 г.). Несколько  
позже, через литовских коллег ЦГИА БССР в г. Минске получил микрофо-
токопии документов одного из этих разделов, а именно, 25-го.

Однако, в белорусско-польских архивных отношениях 1950– 
1960-х гг., осуществлявшихся к тому же через посредничество ГАУ СССР, 
явно преобладало “одностороннее движение”. Я имею в виду развер-
нувшуюся с 1955 г. широкомасштабную передачу архивных документов  
и других культурных ценностей странам “народной демократии”. Эта  
акция, как отмечает современный российский историк-архивист, находи-
лась в общем контексте взаимоотношений  между СССР и этими странами  
и была связана с поисками  новых форм после смерти И. В. Сталина.  
Передача культурных ценностей, по его мнению, должна была  подкре-
пить курс советского руководства  на установление более равноправных 
отношений с этими странами, продемонстрировать особый характер этих 
отношений по сравнению с другими государствами. 

В 1956 г. Комитет по делам общественной безопасности ПНР об-
ратился в МВД СССР с ходатайством передать ему хранившиеся в СССР  
материалы, представлявшие для него интерес. Вместе с ходатайством 
польская сторона предоставила и список 2,7 тыс. дел, хранившихся в бе-
лорусских архивах (это были в основном фонды поветовых полицейских  
и жандармских  учреждений корпуса пограничной стражи за 1919–1939 гг.,  
включая и те, которые находились на территории Беларуси по состоя-
нию на 1950-е гг.). Общесоюзное министерство внутренних дел предло-
жило МВД БССР в двухнедельный срок провести выявление и подготовку  
к передаче Польше  указанных в польском списке материалов. Справед-
ливости ради отметим, что белорусские архивисты творчески подошли  
к исполнению этого приказа, о чем свидетельствует направленный  
в Москву “Перечень документальных материалов фондов учреждений 
буржуазной Польши, подлежащих оставлению в СССР”. В него вошли 
фонды учреждений, существовавших в границах БССР 1950-х гг., а также 
дела, содержавшие информацию персонального характера (о секретных 
сотрудниках, осведомителях и т. п.).

Следующая акция была связана с инициативой внешнеполитическо-
го ведомства Польши. 26 сентября 1957 г. посольство ПНР в СССР обрати-
лось  в МИД СССР с Памятной запиской, в которой содержалась просьба 
провести выявление хранившихся в государственных и партийных архи-
вах СССР документов польского происхождения и передать их польской 
стороне. В соответствии с ней Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, 
культуры и международных партийных связей своим постановлением  
№ 6/12-ГС от 3 марта 1958 г. дало поручение МВД СССР, КГБ при СМ СССР и 
АН СССР в течение 1958–1960 гг. изучить все, хранившиеся в СССР архив-



265

З архіўнага партфеля

ные фонды учреждений Речи Посполитой, Царства Польского Российской 
империи, Австро-Венгерской империи, Второй Речи Посполитой, дей-
ствовавших на территории края, который  ныне (т. е. в 1950-е гг.)  входил 
в состав ПНР и совместно с МИД СССР представить в ЦК КПСС предложе-
ния о возможности их передачи Польскому правительству. Постановление 
обязывало в 3-х месячный срок представить в ЦК КПСС предложения о 
передаче Польскому правительству  архивных фондов “буржуазной Поль-
ши, хранящихся в государственных архивах Украинской ССР и Белорус-
ской ССР”. В принятом затем постановлении Секретариата ЦК КПСС  было 
решено передать  ПНР  документы с 1921 по 1939 г. объемом около 90 тыс. 
дел ГДР — с 1896 по 1945 г. объемом 300 тыс. дел, Чехословацкой Республи-
ке — документы до 1939 г. — около 5 тыс. дел.

 В конце 1958 г. начальник ГАУ МВД СССР Г. А. Белов утвердил “Ра-
бочую инструкцию по подготовке к передаче польских документальных 
материалов правительству ПНР”. В ней говорилось, что основанием для 
оставления в СССР польских материалов может служить наличие в них 
документов антисоветского содержания, о белоэмигрантах и национали-
стах, о деятельности польской разведки и полицейских органов против 
СССР, о работе советских органов и граждан в Польше, а также “докумен-
тов, передача которых  за границу могла бы нанести ущерб Советскому 
Союзу и интересам дружбы между советским и польским народами, а так-
же документов учреждений, действовавших на территории, не вошедшей 
в состав ПНР”.

5-й пункт инструкции предполагал снятие фотокопий и микрофото-
копий с передаваемых Польше документов, “представляющих научно-и-
сторический и практический интерес для Советского Союза”.

Интересен 9-й пункт инструкции, цель которого состояла в ликвида-
ции следов пребывания в СССР передаваемых архивных материалов. Он 
гласил: “Если на обложках дел и листов, подготовленных к передаче доку-
ментальных материалов имеются шифры, какие-либо пометы или имеются 
в делах заверительные надписи, из которых можно установить, что доку-
ментальные материалы находились в СССР или каким-либо образом исполь-
зовались, то заверительная надпись вырывается, а с обложек и листов все 
шифры и пометы устраняются”.

Дабы исключить совершенно “одностороннее движение” архивных 
материалов в направлении Польши, общесоюзное архивное ведомство 
предложило руководству архивной службы Беларуси организовать вы-
явление информации о “незаконном захвате и вывозе с территории 
СССР белополяками в 1920 г. русских архивных материалов”. Собран-
ная в течение полутора месяцев такого рода информация, 19 августа 
1959 г. направленная из Минска в Москву, носила довольно скромный 
и в ряде случаев неопределенный  характер. В ней сообщалось,  что  
в  июле  1920 г. поляки  вывезли весь плановый и документальный ар-
хив Минской губернской чертежной, архив управления земледелия  
и государственных имуществ, архив Аннопольского костела, часть фонда  
кн. Радзивиллов, документальные материалы Гражданского управле-
ния восточных земель. “Кроме того, — отмечалось в ней, — из многих 
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мест Белоруссии  белополяками были вывезены или уничтожены почти 
все книги записей рождения и метрических  выписей”.

 Основная работа по выявлению архивных материалов для после-
дующей их передачи в Польшу проводилась в гродненских  архивах. 
Она согласовывалась с АН республики и КГБ БССР. Так, 26 апреля 1960 г.  
А. И. Азаров направил директору Института истории АН БССР  
И. С. Кравченко информацию о хранившихся в филиале ЦГИА БССР  
в Гродно 53 фондах (1223 д.) за 1828–1918 гг., предполагаемых к переда-
че в Польшу (это были фонды учреждений  бывшего Царства Польского).  
Возражений на их передачу со стороны адресата не поступило.

Составляя обзоры фондов польского происхождения, гродненские 
архивисты, руководствуясь Рабочей инструкцией, отмечали присутствие 
в них нежелательных для передачи документов. Показательны в этом от-
ношении характеристики фондов Канцелярии правителя Белостокской 
обл. за 1809–1842 гг. (4, 6 тыс. дел), Белостокского областного правления за 
1802–1843 гг. (1623 д.) В первой  отмечалось  наличие в фонде документов 
об эвакуации архива канцелярии в 1812 г., о сожжении в 1812 г. местной 
администрацией Белостокского областного архива с тем, чтобы он не по-
пал в руки неприятеля, о разборе радзивилловских долгов, о восстании 
1830 г., о художественных ценностях, исторических памятниках, архив-
ных документах, вывозившихся в 1812 г. в центральные губернии России 
и др.; во второй — аналогичные сведения об эвакуации документальных 
материалов  в 1812 г.

 24 августа 1961 г. было принято решение “Инстанции” о передаче 
правительству ПНР документальных материалов польского происхож-
дения, отобранных в архивах СССР. Информируя об этом руководителя 
архивной службы Беларуси, его московский начальник Г. А. Белов просил 
срочно закончить  подготовку отобранных фондов к передаче. При этом 
он обращал внимание адресата, что “оставляемые в государственных ар-
хивах СССР  документальные материалы польского происхождения долж-
ны находиться на закрытом хранении”.

В “Заключении о порядке дальнейшего хранения документальных 
учреждений, существовавших на территории, вошедшей в состав  ПНР, 
имеющихся в ЦГИА БССР в Гродно”, подписанном директором Института 
истории АН БССР И. С. Кравченко, зам. председателя КГБ А. Д. Рудаком 
и начальником Архивного управления А. И. Азаровым и 4 июля 1962 г.  
направленном в ГАУ СССР, отмечалось, что комплекс документальных ма-
териалов учреждений Белостокской обл. составляет 255 фондов (27 886 д.) 
за 1729–1918 гг. Авторы заключения подчеркивали, что в них находится 
значительное количество документов, которые по своему содержанию 
не будут содействовать  укреплению дружеских связей с польским наро-
дом (указывались документы, свидетельствующие о проведении русифи-
кации, о подавлении восстаний и т.п.). Отмечалось также наличие доку-
ментов о вывозе из Белостока и других польских городов в центр России 
художественных ценностей, архивов, различного имущества, “дающих 
возможность  обосновать различные претензии к нашему государству”. 
Акцентировалось внимание на нецелесообразность дробления фондов 
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учреждений Белостокской обл., составляющих в ЦГИА БССР в Гродно еди-
ный комплекс. И как общий вывод: значительная часть материалов пред-
ставляет значительный интерес для советской исторической науки, имеет 
оперативное значение или относится к документам, оставление которых 
в госархивах СССР вызывается  необходимостью различных политических 
соображений”.

Тем не менее центральное архивное руководство настаивало на пе-
редаче Польше большего, чем предполагали белорусские архивисты,  
количества архивных материалов. Оно считало возможным передать зна-
чительную часть фондов Канцелярии правителя Белостокской обл. и Бе-
лостокского областного правления. Директор ЦГИА в Гродно А. С. Катков 
стоял на своем: эти фонды не подлежат дроблению и передаче Польше. 
Его поддерживал и А. И. Азаров.

30 мая 1963 г. польской стороне было сообщено  решение “Инстан-
ции”   оставить в архивах СССР материалов учреждений бывшей Белосток-
ской обл. и уездов Гродненской губ. Было указано, что по ее желанию с 
этих материалов могут быть изготовлены микрофотокопии. Сообщая об 
этом 30 сентября 1963 г. А. И. Азарову, зам. начальника  ГАУ СССР Л. Яков-
лев подчеркивал, что “указанные в Вашем письме документы о карательной 
и русификаторской политике царского правительства, подавлении восста-
ний поляков, шпионаже, вывозе из Польши художественных ценностей и раз-
личного имущества и другие подобные материалы микрофильмированию не 
подлежат”.

23 сентября 1963 г. А. С. Катков информировал А. И. Азарова о том, 
что подлежавшие отправке в Польшу 13 ящиков документов подготов-
лены. Список фондов, передаваемых Польше, включал 4361 д., из них —  
по ЦГИА в Гродно — 4249 д., по Госархиву Московской обл. — 43 д., по 
ЦГИА Литвы — 109 д.

5 ноября 1963 г. в соответствии с решением Советского правительства 
состоялось подписание акта о передаче правительству Польши докумен-
тальных материалов польского происхождения, выявленных в архивах 
СССР. Сообщая об этом руководителю архивной службы Беларуси, зам. 
начальника ГАУ СССР К. Кузнецова просила организовать отправку доку-
ментов в адрес Генеральной дирекции государственных архивов Польши. 
4 декабря 1963 г. они ушли в Польшу, о чем 7 декабря  А. С. Катков сообщал 
в письме на имя А. И. Азарова.

Таким образом, основная передача Польше крупных комплексов 
архивов польского происхождения, находившихся на территории СССР, 
включая и Беларусь, была завершена к середине 1960-х гг. Как указывает 
современный белорусский исследователь, юридической основой для нее 
не выступали, как сейчас, международные конвенции и рекомендации. 
Это было сделано, по его мнению, для того, чтобы не создать прецеден-
та для требования репатриации архивных собраний со стороны и других 
стран.

Позднее возникали вопросы о передаче из СССР в Польшу  неболь-
ших групп документов и дел. Вновь к этой проблеме возвратились в кон-
це 1970-х и особенно в связи с начавшейся в СССР так называемой пере-
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стройкой и изменением политического строя в бывших социалистических 
странах. После 12 сентября 1989 г., когда была создана Третья Речь Поспо-
литая, игры в “социалистическое содружество” по существу были прекра-
щены. В 1990 г. МИД Польши поставил вопрос о возвращении ценностей 
польской культуры после “захвата” СССР  западных областей Украины  
и Беларуси (кроме того, были представлены требования  по возмеще-
нию материального ущерба польским гражданам, пострадавшим от ре-
прессий). Политбюро ЦК КПСС в постановлении “О наших шагах в связи  
с польскими требованиями к Советскому Союзу” от 4 июня 1990 г. выдви-
нуло контрпретензии к польской стороне о возврате культурных ценно-
стей украинского, белорусского и русского  народов, вывезенных в Польшу 
из западных областей Украины и Беларуси.

В этой связи автор настоящей статьи, работавший в то время в Ин-
ституте историко-политических исследований при ЦК КПБ, вспоминает 
о собственном участии в работе по выявлению в фондах Центрального 
партийного архива Беларуси, ЦГАОР республики и других архивах доку-
ментов и материалов, подтверждавших ущерб, нанесенный польскими 
оккупантами экономике и культуре Беларуси в 1919–1920 гг. Архивы, как 
это уже бывало не раз, в очередной раз оказались заложниками политики.

 С распадом СССР и созданием суверенных государств начинается но-
вый этап в архивных отношениях между ними, в том числе и по линии вы-
явления и совместного использования общего архивного наследия. Этому 
в немалой степени способствует и принятый в 1996 г. на Международном  
конгрессе архивов Международный этический кодекс архивистов, кото-
рый вводит такое понятие как “мировое документальное наследие” и обя-
зывает архивистов всего мира нести ответственность за его сохранение, 
приумножение и обеспечение одинаковых условий для доступа до него.  

Вера Міцкевіч

УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ І МОЛАДЗЬ

Шчырыя сяброўскія адносіны звязвалі Уладзіміра Сямёнавіча і Ва-
лянціну Браніславаўну Караткевічаў з маімі бацькамі — Данілам Кан-
станцінавічам і Аляўцінай Цімафееўнай Міцкевічамі. У 1970–1980-я гг.  
мы даволі часта сустракаліся, бацька тэлефанаваўся з Караткевічам, 
бывалі яны разам на літаратурных святах, у паездках, у гасцях у агуль-
ных сяброў — Мальдзісаў, Кісялёвых. Памятаю цудоўную паездку сяброў  
у жніўні 1974 года, калі Караткевічы прымалі гасцей: спадарства Фарналь-
чыкаў з Познані і сямейства славацкай пісьменніцы Гелены Крыжановай- 
Брындзовай. Паездку на Стаўбцоўшчыну, на радзіму Якуба Коласа  
арганізоўваў Даніла Канстанцінавіч.

У нататніках майго бацькі 1970–1980-х гг. можна прачытаць карот-
кія цікавыя запісы, часам жартаўлівыя, а з Караткевічам часта здараліся 
незвычайныя гісторыі. Прывяду запіс за 30 снежня 1977 г., напярэдадні 
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Новага года. Адбылася паездка за елкамі ў Мікалаеўшчыну, узялі Карат-
кевіча і Сінькевіча. Прыехалі каля 21 гадзіны. М. В. Сінькевіч заблудзіўся  
ў лесе, з Ластка прыйшоў у Акінчыцы, чатыры гадзіны блукаў па лесе: “Пас-
ля звоніць Валянціна Браніславаўна. Прапаў Караткевіч. Ні яго, ні елак.  
А М. В. Сінькевіч давёў яго на 5 паверх. А У[ладзімір] С[ямёнавіч] забыў 
ключ і пайшоў да Адамчыкаў. І смех і бяда!”.

На той час мае аднакласнікі, як пазней і аднакурснікі, ведалі, што  
ў нашым доме часта бываюць беларускія пісьменнікі, здаралася прасілі 
падпісаць кнігі. Беларускую літаратуру моладзь майго пакалення чытала.

Аднойчы мой сябар і аднакласнік Леанід Тамільчык папрасіў мяне 
перадаць Уладзіміру Сямёнавічу невялікае дэтэктыўнае апавяданне, якое 
ён напісаў, зразумела, пад уражаннем прачытаных твораў пісьменніка, на 
ягоны разгляд, ці рэцэнзію. Гэта адбылося летам 1976 года, мы перайшлі  
ў 9 клас, але ўжо ў розныя школы, паколькі наш клас у 103-й сярэдняй 
школе г. Мінска расфарміравалі. Трэба сказаць, што мой сябар выхоўваўся  
ў інтэлігентнай сям’і, быў разумным, але рухавым і непаседлівым хлоп-
цам, шмат чытаў, удзельнічаў у мастацкіх, тэатральных і музычных гурт-
ках. Ягоныя бацькі былі знаёмыя з маімі бацькамі. Дакладна не ўспомню, 
ці то я сама, ці бацька, а можа і маці перадалі Караткевічу тое дэтэктыўнае 
апавяданне.

Першай патэлефанавала маёй маці Валянціна Браніславаўна. Яна 
расказала, як Уладзімір Сямёнавіч падчас прачытання рагатаў ад душы  
і нават качаўся ад смеху па канапе.

Свае ўражанні У. Караткевіч выказаў у невялікім лісце-рэцэнзіі 
аўтару дэтэктыва. Гэты рукапіс захаваўся ў бацькі майго аднакласніка, 
вядомага беларускага вучонага-фізіка, члена-карэспандэнта Нацыя-
нальнай Акадэміі навук Беларусі Льва Мітрафанавіча Тамільчыка. З яго 
згоды маю гонар пазнаёміць прысутных з тэкстам і перадаць гэты ру-
капіс у архіў-музей.

Дорогому Лёне Томильчику!
Читал и хохотал до рези в животе.
Превосходный юмор, сарказм, ирония, хорошее неуважение к людям  

(не к Людям, а к лЮДЯМ). Отчего бы Вам не заняться этим всерьёз (разуме-
ется, по-белорусски, и я бы Вам в этом помог).

Завернуть либо серьёзную, либо ироническую вещь (вроде “Лимонадного 
Джо”), чтобы люди падали от смеху (или от слёз) под стол. 

Причём не стесняться глупостей. Хорошую глупость может сморозить 
только человек, у которого ум по жилушкам переливается.

Ну вот, глядя на стену перед моими глазами и гравюры на ней:
“Мрачный, чёрно-серебристый Нотр-Дам стоял ещё перед их глаза-

ми, а корабль уже нёс их в открытое море, к “утру старого города” (Риги),  
а затем к забытым лодкам на берегу тихой белорусской реки”.

И начинается фантасмагория. Пиратов (не зная, что они пираты) кор-
мят бульбой:

— А сыночкі! Колькі ж гэта вы ў лесе. Вайны ж даўно няма. А божа мой, 
хай іх безгалоўе!!
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На іншым — народнае дзякуй. Іронія — дар божы.
З гэтага часу Ваш сябар
Уладзімір Караткевіч
29 жніўня 76 г.

Фізікі-лірыкі. Вечнае…
Літаратарам Леанід не стаў. У 1983 г. Леанід Львовіч Тамільчык за-

кончыў фізічны факультэт (кафедру ядзернай фізікі) БДУ. Па размерка-
ванні быў накіраваны ў Інстытут вылічальнай тэхнікі, перакваліфікаваўся  
ў праграміста. З 1992 г. жыве (штат Нью-Джэрсі) і працуе (Нью-Ёрк)  
у ЗША. Мае чатырох дзяцей, унучку. Сёлета, 27 кастрычніка 2010 г., яму 
споўніцца 50 гадоў.

І яшчэ невялікае адступленне, а можа і ў працяг тэмы. Напрыканцы 
жніўня — у пачатку верасня мне пашчасціла ажыццявіць непрацяглую 
паездку ў найпрыгажэйшы горад Кіеў, ва ўніверсітэце якога атрымаў 
вышэйшую адукацыю Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч. У Кіеве яго пом-
няць, любяць, збіраюцца ўстанавіць помнік. На працягу трох дзён з ра-
дасцю і хваляваннем пераступіла парог былой Сафійскай бурсы — цяпер 
там месціцца Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва 
Украіны. Навукоўцы, якія працуюць у архівах, ведаюць: шукаеш адно, а 
паралельна знаходзіцца нешта зусім іншае, але патрэбнае і, нават, незвы-
чайнае. Трэба дадаць, што атмасфера ў архіве вельмі добразычлівая. Мне 
дазволілі прыйсці працаваць у чытальную залу ў санітарны дзень, дапа-
маглі ў прачытанні некаторых слоў у дакументах, якія я спяшалася прагле-
дзець. У штодзённіку аднаго з украінскіх паэтаў ёсць цікавая інфармацыя 
пра беларускіх пісьменнікаў часоў Вялікай Айчыннай вайны. Спадзяюся, 
што дзякуючы супрацоўніцтву беларускага і ўкраінскага архіваў-музеяў 
літаратуры і мастацтва гэтая інфармацыя стане даступнай і беларускім 
даследчыкам літаратуры.

Наталля Заяц

ТВОРЧАСЦЬ ЯЗЭПА ПУШЧЫ ВА ЎСТАНОВАХ АГУЛЬНАЙ 
СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

У Х–ХІ класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі навучанне бела-
рускай літаратуры ажыццяўляецца на двух узроўнях — базавым і павы-
шаным. На павышаным узроўні ў Х класе прадугледжваецца знаёмства з 
творчасцю аднаго з лідараў літаратурнага працэсу 1920-х гг. Язэпа Пушчы 
(“Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” для 
Х–ХІ клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мо-
вамі навучання і выхавання (павышаны ўзровень)” [2]). У Праграме для 
разгляду прапанаваны напісаныя ў розны час вершы Я. Пушчы “Раніцу 
шчэбет пільнуе…”, “Светлых дзён хараство”, “Каплі вады”, “Лета” і нізка 
“Лісты да сабакі”. На іх матэрыяле ў вучняў павінна сфарміравацца ўяўлен-
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не пра ідэйна-мастацкую эвалюцыю паэта, а таксама паглыбіцца разумен-
не такіх тэарэтычных паняццяў, як мадэрнізм, сімвалізм, імажынізм. На 
наш погляд, мэтазгодна названыя творы разглядаць у гісторыка-літара-
турным кантэксце, у цеснай сувязі з біяграфічным фактарам і суадносіць 
іх з умоўна вылучанымі перыядамі творчасці паэта: “маладнякоўскім”, 
“узвышаўскім” і паслярэабілітацыйным. 

“Маладнякоўскі” перыяд. 1920-я гады ўвайшлі ў гісторыю белару-
скай літаратуры як час інтэнсіўных пошукаў пісьменнікамі новых форм, 
вобразаў, спосабаў асэнсавання рэчаіснасці. У ліку паэтаў-наватараў быў і 
Я. Пушча — аўтар, які “смела эксперыментаваў са словам, не цураўся экс-
травагантнасці дзеля таго, каб прыцягнуць увагу нязвыклым і нечаканым 
вобразам, каб здзівіцца самому і здзівіць астатніх” [1, с. 7]. Імкненне эпа-
таваць і ўразіць арыгінальным вобразам збліжае творчасць Я. Пушчы з 
эстэтыкай і паэтыкай рускага імажынізму. Асновай паэтычнай творчасці 
апалагеты кірунку бачылі самамэтнасць і самакаштоўнасць вобраза, на-
давалі выключнае значэнне метафары, паэтычны твор разумеўся імі як 
“своеасаблівы каталог разнастайных тропаў” [8, с. 207]. 

Назва першага лірычнага зборніка Я. Пушчы — “Раніца рыкае” (1925) —  
сама па сабе сведчыць пра захапленне аўтара імажынісцкай вобразатвор-
часцю. Вынесеная ў загаловак метафара ўяўляе з сябе згустак асацыяцый і 
скіроўвае ў тэматычнае рэчышча: жыццё вёскі і прыроды. Значнае месца ў 
кнізе займае прыродаапісальная лірыка. Аўтар раскрываецца як сапраўд-
ны майстра паэтычнага пейзажу, паўстае песняром новай вёскі, новага 
ладу жыцця. Вобразы раніцы, вясны, сонца, жыта дамінуюць у вершах і 
вызначаюць настрой і пафас зборніка.

Верш “Раніцу шчэбет пільнуе...” уяўляе з сябе выдатны ўзор пейзаж-
най лірыкі, сведчыць пра ўменне Я. Пушчы ствараць пластычна-зрокавыя 
малюнкі, каларытныя, аб’ёмныя вобразы: “Раніцу шчэбет пільнуе / Ў лісці 
жоўта-зялёным. / Туліцца жнівень пад пуняй / З ношкай аўсянай саломы” [6, 
с. 26]. У дачыненні да гэтага твора будзе вельмі характарыстычным і дарэч-
ным назіранне Л. Мазанік, выказанае пра ўвесь першы зборнік: “У гэтай 
паэзіі над усім — любоў да сваёй кужэльнай радзімы, вясковай хаты, з якой 
зусім нядаўна выйшаў і якая заўжды напаўняе яго паэтычныя крылы-ве-
тразі” [6, с. 6]. Любоў выяўляецца і ў рытміка-інтанацыйнай арганізацыі 
верша — у яго прачулай і душэўнай мелодыцы: “У зараслях пудзяцца песні, /  
Рэчанька льецца, смяецца. / Вёска рыпамі весніц / Цешыць сялянскае сэрца” 
[6, с. 6–7]. Паўтарэнне першай страфы ў фінале стварае кальцавую кам-
пазіцыю і спрыяе змястоўнай цэласнасці і фармальнай завершанасці, ві-
зуальнай дасканаласці лірычнага твора.

У вершы захоўваюцца імажынісцкія пастулаты — твор густа “населе-
ны” яркімі, складанымі вобразамі: “Ветры, пужлівыя коні, / Рвуцца ў мурож-
ныя далі”, “Ў зараслях пудзяцца песні, / Рэчанька льецца, смяецца”, “Песціц-
ца сонца ў трысці, / Ветразь цалуючы ў шчокі”... Усе вобразы, па-мастацку 
дасканалыя, асязальныя ці разлічаныя на зрокавае ўспрыманне, ствараю-
ць адзіны вобраз ранішняй вёскі, напісаны ў мяккіх, пастэльных танах.

Паэзія маладнякоўцаў “смела веславала па хвалях імажынізму” 
(Я. Пушча), і гэта было ўсвядомленай пазіцыяй аўтараў. Тут выявілася іх 
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імкненне да пошуку новай мастацкай формы, да новага разумення пры-
роды мастацкага вобраза: “Вобраз ад гэтага часу быў толькі ў сабе, бо ён 
жыў толькі ў народнай паэзіі, — пісаў Пушча-тэарэтык, — сягоння ж ён ста-
новіцца вобразам для сябе, бо дае замену старых літаратурных кірункаў 
пары адраджанізму новым маладнякізмам” [6, с. 274] (“Да тэарэтычнага 
абаснавання маладнякізму і аб вывіхах крытыкі”). 

“Узвышаўскі” перыяд. Эксперыменты з вобразатворчасцю і тэарэ-
тычныя вышукі Я. Пушча працягнуў і ў наступны, “узвышаўскі”, перыяд. 
Уключаныя ў другі зборнік паэта “Vita” (1926) вершы “Каплі вады” (1925) і 
“Светлых дзён хараство” (1926) з’яўляюцца ў пэўным сэнсе “пераходнымі” 
і сведчаць пра змену светапогляднай парадыгмы, асобасную і творчую 
эвалюцыю мастака, паварот да ўнутранага сузірання. Ускладненая ме-
тафорыка выкарыстоўваецца пераважна для самавыяўлення, перадачы 
тонкіх адценняў лірычнага пачуцця. Пафас паэзіі змяняецца з мажорнага 
на мінорны: радаснае захапленне жыццём саступае месца разуменню яго 
неадназначнасці, няпростасці і ўрэшце адчуванню трагічнай неадпавед-
насці чаканням (“Лісты да сабакі”, 1927).

Вобразы вясны, сонца, блакіту, крыніцы, магістральныя ў лірыцы 
Пушчы-маладнякоўца, знайшлі ўвасабленне і ў “памежнай” кнізе “Vita”, 
у прыватнасці, у вершы “Светлых дзён хараство”. Улюбёныя вобразы на-
бываюць іншую семантыку: вясна ўжо не так радуе і “цешыць сялянскае 
сэрца” сваімі фарбамі, як выклікае задумліва-заспакоены настрой і разва-
гі над зменлівасцю і незваротнасцю руху жыцця: “Ой, ты цёплая радасць 
палёў, / Не хадзіць мне мяжой да крыніцы. / Як у лозах я кошыкі плёў, / Толькі ў 
песнях і можа прысніцца” [6, с. 62]. Улоўліваюцца пэўныя ноткі расчараван-
ня і тугі аб нечым страчаным (“Ў санцацвеце губляюцца мары”). 

Раскрываецца іншая грань мастацкага таленту Я. Пушчы — ужо не 
авангардыста-эксперыментатара, а прадаўжальніка народна-паэтычнай 
традыцыі. Аўтар па-майстэрску карыстаецца інструментарыем фальклор-
най паэтыкі на ўзроўні зместу і формы: тут знаходзім адухаўленне (вясна 
паўстае ў вобразе дзяўчыны), адзінапачатак (“З імі песні складаў я раней, / 
З імі песні складалі ракіты”), сінанімічны паўтор (“Пакланюся далінам, уз-
горкам”), слоўныя формулы з выклічнікам (“Ой, ты цёплая радасць палёў”). 
Этымалагічна народна-песенныя вобразы вясны, ветру, крыніцы і інш. 
ужываюцца ў іх першасным, фальклорным сэнсе, не робіцца спроб асу-
часнівання, надання ім “пралетарскага” зместу. Кальцавая кампазіцыя — 
паўтор пачатковай страфы ў канцы — надае мастацкаму тэксту завершаны 
выгляд і выяўляе клопат аўтара аб дасканаласці архітэктонікі.

У вершы “Каплі вады” ствараецца пейзажны малюнак вясновага капя-
жу, які скіроўвае лірычнага героя да філасофскіх разваг пра складанасць 
жыцця, непрыкаянасць і бяссіле чалавека: “Будзем блукацца там-сям // Бо 
ніяк, аніяк / Немагчыма жыццю дагадзіць. / Не адзін перад ім ужо змяк, — / 
Хоць і хацеў / Схапіць выбрык гадзін” [6, с. 42]. Ідэйны змест верша, такім 
чынам, дазваляе аднесці яго да жанру філасофскай лірыкі. “Каплі вады” 
разам з кругамі, што ад іх разыходзяцца-“крышталяць”, у кантэксце твора 
ўспрымаюцца як метафара жыцця: няпэўныя і няўлоўныя яго імгненні, 
аднак, аказваюць моцны ўплыў на кожнага чалавека, змяняюць душэўныя 
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станы і адносіны да рэчаіснасці (“Кожны з нас заўтра другі...”). Строфы 
верша ўяўляць з сябе “каталог тропаў”, якія ўражваюць навізной і нетра-
фарэтнасцю: у “срэбрамёце іх смех”, “дзень малады кулакі скамячыць не па-
смеў”, “выбрык гадзін” і інш. 

Верш “Каплі вады” ілюструюе ідэю эксперыментатарства і пошукаў 
адметнага стылю, сфармуляваную самім Я. Пушчам у прадмове да дру-
гога зборніка і ўсімі пісьменнікамі-ўзвышаўцамі ў праграмным даку-
менце “Ад беларускага літаратурна-мастацкага згуртавання “Узвышша” 
(1927). Для назвы гэтага стылю быў вынайдзены спецыяльны тэрмін 
вітаізм (ад vita — жыццё), а пасля — аквітызм (“жывая вада”). “Выпра-
цоўка тэрміналогіі новага стылю была фактычна беларускім укладам  
у апошнюю фазу еўрапейскага мадэрнізму і сведчыла пра спеласць літа-
ратурнага працэсу на Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у ім шматлікіх 
ідэалагічных супярэчнасцяў” [1, с. 7], — заўважае І. Багдановіч. Даслед-
чыца называе Я. Пушчу “выразнікам беларускай версіі імажынізму”  
і бачыць ягоную, разам з калегамі-аднадумцамі, заслугу ў развіцці та-
гачаснай літаратуры і пастаноўцы нацыянальнага слоўнага мастацтва  
ў сусветны культурны кантэкст.

Адзін з лейтматываў паэзіі Я. Пушчы другой паловы 1920-х гадоў — 
патрабаванне свабоды творчасці, у сувязі з якім актуалізуецца тэма паэта 
і паэзіі. У нізцы “Лісты да сабакі” традыцыйная для сусветнай літаратуры 
тэма набывае трагедыйную інтэрпрэтацыю і выяўляе “адчуванне непаз-
бежнасці народнай і ўласнай трагедыі ў выніку ўсё мацнеючых дэфарма-
цыйных працэсаў у жыцці грамадства” [3, с. 7]. 

У нізцы выразна адчуваецца спадкаванне аднаго з найбольш яр-
кіх імажыністаў — С. Ясеніна. У фармальным плане гэта выявілася ў вы-
карыстанні формы лістоў (“Письмо к сестре”, “Письмо деду”, “Письмо к 
женщине” у С. Ясеніна — “Лісты да сабакі”, “Ліст ад сабакі”, “Новыя лісты”  
ў Я. Пушчы), у звароце да сабакі (“Собаке Качалова” — “Лісты да сабакі”), 
ва ўвядзенні ўласнага імя ў паэтычны радок, што ўказвае на поўнае зліц-
цё “Я” лірычнага героя і аўтара верша (“С приветствием Вас помнящий 
всегда / Знакомый Ваш Сергей Есенин” — “Пільнуй! Цябе цалуе твой Язэп”);  
у асобных рэмінісцэнцыях (“Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен” —  
“Няхай сабе я сёння й страшна хворы”). На ўзроўні зместу блізкасць з рускім 
мастаком бачыцца ў падабенстве біяграфій і светапоглядных пазіцый  
(акцэнтаванне сялянскага паходжання; адзінота “сялянскіх” паэтаў  
у “пралетарскай” краіне; цкаванне з боку крытыкаў — “дзям’янаў бед-
ных” і “прыяцеляў-паэтаў”; інш.). Ясенінскія “ноты” арганічна ўпісваюцца  
ў мінорную пушчаўскую мелодыку. 

Напісаныя ўдалечыні ад радзімы, у Ленінградзе, “Лісты да сабакі” сталі 
мастацкім маніфестам беларускага паэта з яго асноўным палажэннем: па-
трабаванне свабоды творчасці. Нізка складаецца з трох частак, першая  
і трэцяя прысвечаны праблемам паэтычнага майстэрства ў сучасны аўта-
ру перыяд, другая змяшчае ўспамін-роздум пра Першую сусветную вай-
ну. У творы акумуляваны скразныя матывы і вобразы пушчаўскай лірыкі  
“ўзвышаўскага” перыяду (матыў адзіноты, тэма мастака і мастацтва, 
вобразы восені, “ажоўклых” лістоў, ран, духу і інш.). 
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Ужо сам выбар адрасата — сабакі — сведчыць пра непрыкаянасць  
і незразуметасць лірычнага героя, абвастрае яго адчуванне адзіноты ў на-
тоўпе “з душой няўхлюжай” (“і толькі я адзін, паэт бяздомны”). Матыў адзі-
ноты і галоўная тэма асобных “лістоў” — паэта і паэзіі — яднае тры часткі  
ў адзінае мастацкае цэлае.

У першым вершы ўзнікае вобраз “жывой вады крыніцы” — сапраўднай 
творчасці, вольнай ад палітычных рэгулятараў і сацыяльных замоў. Пра-
фесійнае крэда і творчы імператыў Я. Пушчы выяўляюцца ў радках: “А по-
куль: б’е жывой вады крыніца / І хваля творчая гарачым пульсам. / Нашто ж 
мне падхалімам быць, крывіцца / І ў хмары ўрэзвацца чырвоным буслам? //  
Лепш вольным птахам рэзаць шыр нябёсаў / І супраць ветру размахнуць 
крыламі. / Хто хоча — кпіце над пяснярскім лёсам / І бэсьце, лайце у ганд-
лярскай краме” [6, с. 113]. Супрацьлеглыя іпастасці мастацтва ўвасоблены 
ў сімвалічных вобразах птушак: “Кантрастава супрацьпастаўлены вобра-
зы чырвонага бусла і вольнага птаха. Першы — увасабленне чагосьці не-
натуральнага, паталагічнага, анамальнага. Вобраз вольнага птаха, жывы і 
натуральны, — сімвал незалежнасці, непадуладнасці, свабоды” [4, с. 12], — 
заўважае В. Максімовіч. Багацце сімволікі ў творы дазваляе гаварыць пра 
адзнакі ў ім сімвалізму. 

Другі верш нізкі скіроўвае да трагічных старонак нацыянальнай гісто-
рыі і мае канкрэтную часавую прывязку: восень пятнаццатага года. У сувязі 
з успамінамі пра падзеі Першай сусветнай вайны ў творы паўстае вобраз 
народа-сіраты, народа-бежанца. Гістарычны экскурс не замінае, а, наад-
варот, дапамагае выявіць трывожныя сімптомы, на якія хварэе сучаснае 
паэту грамадства: напрыклад, тэндэнцыю да страты нацыянальнай ідэн-
тычнасці, вымушанага “бежанства” ад беларускасці ў творчасці і ў жыцці. 
Тых, хто супраціўляўся гэтаму і адмаўляўся спяваць гімны сацыялістыч-
най рэчаіснасці, чакала абвінавачанне ў “нацдэмаўшчыне”, у адыходзе ад 
“партыйнай” лініі, што ўжо давялося адчуць на сабе Я. Пушчу.

У трэцяй частцы паэт палемізуе са сваімі крытыкамі і адстойвае 
права на шчырасць паэтычнага слова, нават калі яно не ўпісваецца  
ў мажорны спеў “пралетарскіх” паэтаў: “Калі паэт галоў на грудзі звесіць, /  
Няўжо краіне ён тады не сын?” [6, с. 115], “Паэт, які не ведае агоній, / 
Не здолее уславіць Беларусь” [6, с. 116]. Пісьменнік апелюе да біблій-
на-хрысціянскай вобразнасці — у вершы ўзнікаюць вобразы церняў, 
укрыжавання, сына, што пакутуе за іншых (“Хто там? Прыйдзі хутчэй і 
укрыжуй! // Канец хай будзе ўсім маім цярпенням; / Няхай лісты развеюц-
ца з асін, / З чала краіны вырву ўсё ж я церні, / Каб болю іх не ведаў болей 
сын” [6, с. 116]). Лірычны герой узвышаецца да вобраза незразуметага 
ў сваёй Айчыне прарока, месіі, што бярэ на сябе адказнасць і смеласць 
выратаваць краіну. Трывога за свабоду творчасці ператвараецца, такім 
чынам, у трывогу за лёс Беларусі. Фінальныя радкі са зваротам-нака-
зам да сабакі як адзінага таварыша і аднадумцы — “Чужыя людзі ходзяць 
каля склепа / Пільнуй! Цябе цалуе твой Язэп” — не даюць падстаў для 
аптымізму. З пазіцый сучаснасці яны ўспрымаюцца як прадбачанне та-
талітарных злачынстваў над краінай і сведчаць пра рэалізацыю ў “Лі-
стах да сабакі” футуралагічнай функцыі мастацтва. 
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Паслярэабілітацыйны перыяд. У 1956 годзе з аднаўленнем у пра-
вах Я. Пушча атрымаў магчымасць адкрыта займацца літаратурай (тво-
ры “ў стол”, без надзеі на абнародаванне, ён пісаў і ў доўгія гады высылкі 
і адлучанасці ад Радзімы). Паэзія гэтага перыяду значна адрозніваец-
ца ад “узвышаўскай”: яе вызначае агульны аптымістычны пафас, абу-
моўлены радасцю вяртання на Радзіму. Сярод найлепшых тагачасных 
вершаў — “Лета” (1957), створаны незадоўга да сустрэчы з Беларуссю. 
Я. Пушча па-ранейшаму думае пра дасканаласць паэтычнага твора — 
звяртаецца да класічнай формы санета. У чатырнаццаці радках паўстае 
каларытны малюнак летняй прыроды: “Ад coнцa шчoкi лeтa зaгapэлi, / 
Зaпyнcaвeў нa вycнax coк cyнiц. / У лyзe вaciлькi мянe cycтpэлi, / З блaкiт-
нымi нaпiўcя я з кpынiц. // Пacцeлeны квяцicтыя aбpycы, / Збipaюць пчoлы 
coнeчны нeктap, / Ляцяць з aбнoжкaм i няcyць нaм дap” [7, с. 95]. “З гэтага 
твора, — адзначае М. Мішчанчук, — так і патыхае нейкай першазданнай 
свежасцю, светласцю. У ім ажываюць у рамантычным стылі навальніцы, 
пярун, бліскавіцы, паўстае з загарэлымі на сонцы шчокамі, як дзяўчына, 
лета — усё жыве, рухаецца, падобна чалавеку, пераліваецца фарбамі” [5, 
с. 574]. Мастак, які шмат гадоў правёў на чужыне, апасродкавана пры-
знаецца ў любові роднай зямлі, гаворыць пра гаючасць яе прыроды для 
душы выгнанніка: “Тaкoгa лeтa, як нa Бeлapyci, / З тaкoй лacкaвaй, цё-
плaю дyшoй / Няcтoмнa я ў жыццi шyкaў i нe знaйшoў” [7, с. 95]. Карціна 
лета выклікае радасць, і цяпер гэта — ураўнаважана-гарманічнае ад-
чуванне сталага чалавека, які шмат перажыў, ведае кошт жыцця, умее 
адрозніць сапраўдныя каштоўнасці ад уяўных. Адной з такіх каштоўна-
сцей для Я. Пушчы з’яўляецца беларуская прырода.

Нягледзячы на існаванне падобных, гарманічных і таленавітых, вер-
шаў, “поўнага вяртання паэта да сябе самога” (Л. Мазанік) не адбылося: 
набыткі апошніх гадоў у эстэтычных адносінах значна саступаюць творам 
1920-х. 

 Падобны падыход дазволіць сфарміраваць у дзесяцікласнікаў цэ-
ласнае ўяўленне пра творчасць Я. Пушчы і прыроду выяўленых у вершах 
светапоглядных змен, упісаць набыткі мастака слова ў нацыянальны  
і сусветны літаратурны кантэкст.
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Святослав Кулинок 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-
ДИВЕРСИОННОЙ АГЕНТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БССР 

НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(по материалам фонда Центрального комитета КП(б)Б — фонд 4п.)

После обретения общей границы между Германией и Советским Сою-
зом немецкие спецслужбы практически сразу приступили к обучению сво-
ей разведывательно-диверсионной агентуры для заброски на территорию 
СССР. Основным местом подготовки этих кадров становится территория 
Генерал-губернаторства — земли бывшей Польши244. Обучение агентуры 
велось по двум основным направлениям — стационарному и индивиду-
альному. В первом случае курсантов готовили в специальных школах и на 
курсах. Во втором — в индивидуальном порядке на конспиративных квар-
тирах, или вовсе без обучения, только с кратким инструктажем245.

Одним из наиболее информативных и интересных видов документов 
по обозначенной проблеме являются сводки и спецсообщения наркома 
внутренних дел (с весны 1941 г. — наркома государственной безопасно-
сти) Л. Цанавы на имя Первого секретаря ЦК КП(б)Б П. Пономаренко. Та-
кие сводки начали составляться с сентября 1939 г. (в связи с началом осво-
бодительного похода Красной Армии в Западную Беларусь) и готовились 
на протяжении почти всей войны. Сводки составлялись в количестве от 
2 до 5 экземпляров, один из которых обязательно направлялся на стол к 
Пономаренко. Собственно поэтому эти документы и отложились в фонде 
4п Национального архива Республики Беларусь (НАРБ). Все экземпляры 

244 Только на территории современной Польши в период с октября 1939 по июнь  
1941 г. действовали спецшколы и курсы по подготовке немецкой агентуры в Кракове, Кри-
нице (120 км юго-восточнее Кракова), Дукле (125 км юго-восточнее Кракова), Барвинеке 
(15 км южнее Дукли), Каменице (50 км севернее Дукли), Щецине, Закопане, Влодаве, Вар-
шаве (См.: Кулинок С. В. Подготовка немецкой разведывательно-диверсионной агентуры 
на территории Польши для действий против СССР в 1939–1944 гг. (По материалам Наци-
онального архива Республики Беларусь) // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. Bialystok. 2018.  
№ 50. С. 144–158).

245 Например: Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16851. 
Л. 1–12; НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16871. Л. 223–234; НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 18372. Л. 139–146.
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спецсообщений — это подлинники за подписью Цанава. Проблемное поле, 
которое охватывают эти документы, значительно шире — это и установ-
ление советских органов власти, борьба с вредительством и саботажем в 
сельском хозяйстве и промышленности, выявление и разоблачение анти-
советских подпольных организаций, обеспечение оборонного строитель-
ства и др. Таким образом, борьба с немецкой агентурой — это только один 
из аспектов, нашедших отражение в этих документах.

Вместе с этим отметим, что только за период с сентября 1939 по июнь 
1941 г. на имя П. Пономаренко пришло более 50 спецсообщений и опера-
тивных сводок, в которых сообщалось о разоблачении немецких агентов 
и их пособников. Например, из этих сводок были получены данные о де-
ятельности ряда немецких учебных центров на территории современной 
Польши, где проходили обучение будущие разведчики и диверсанты. Осе-
нью 1940 г. сотрудниками госбезопасности БССР был разоблачен курсант 
Щецинской школы Эдуард Людвиг. В своих показаниях он сообщил о том, 
что школа размещается в 5-этажном здании, внутри которого устроена 
сеть сложной сигнализации, идущей по всем кабинетам, а также имеет-
ся приемопередаточная радиостанция. Обучение агентуры проводится  
в индивидуальном порядке, и в целях конспирации каждый обучающий-
ся числится под вымышленной фамилией, а сама школа маскируется под 
видом ремесленного училища. Людвиг проходил обучение с 10 августа  
по 2 сентября 1940 г. В программу обучения входило: изучение азбуки 
Морзе, шифра, применение тайнописи, тренировка зрительной памяти  
и знакомство с видами вооружений Красной Армии.

“5 сентября Людвиг на автомашине был доставлен к границе и в районе 
Сувалок переброшен на нашу территорию с заданием:

1. Осесть на жительство в Западных областях Белоруссии, где при-
обрести советский паспорт с тем, чтобы легализовать свое пребывание  
на советской территории.

2. Вести работу по сбору сведений о дислокации, численности и воору-
жении частей Красной Армии на участке от Осовца до г. Каунас, для чего  
на этой же территории создать агентуру.

3. Подобрать место для установки и организации работы приемо- 
передаточной радиостанции.

4. Познакомиться с кем-либо из командиров РККА по званию не ниже 
капитана и обработать его на дезертирство в Германию.

5. Установить на жительстве в деревне Старые Эдроны Лапского рай-
она Белостокской области Здрадовского Яна, обработать и завербовать его 
в качестве курьера, с явкой в Штеттин для передачи в германскую развед-
ку собранных Людвигом шпионских материалов и переброске из Штеттина  
на нашу территорию приемо-передаточной радиостанции”246.

В декабре 1940 г. в результате разоблачения одного из агентов немец-
ких спецслужб чекистам БССР стало известно о том, что “на территории 
Влодавской волости Холмского уезда украинские националистические 
организации из числа своих членов завербовали до 300 человек в школу  

246 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16852. Л. 8–12.
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по подготовке диверсантов для посылки в УССР. Вышеуказанная школа 
находится в г. Влодава, курсанты которой по окончании школы должны 
будут, якобы, через Галицию направляться в УССР для совершения там ди-
версионных актов”247. Отметим, что выпускники этой школы засылались 
и на территорию белорусского Полесья.

Анализируя социальную базу вербуемой агентуры, можно сделать 
вывод о том, что к шпионской работе привлекались, прежде всего, лица, 
пострадавшие от советской власти (вынужденные эмигрировать, раскула-
ченные, арестованные), а также те, кто ее не принял по своим убеждени-
ям. Это представители многочисленных эмигрантских союзов, объедине-
ний и организаций: “Русский национальный комитет” (создан в Варшаве 
в начале 1940 г.), “Объединение русских воинских союзов”, “Российский 
фашистский союз”, “Казачий союз”, “Русский общевоинский союз”, “На-
ционально-трудовой союз нового поколения” и др., а также члены укра-
инских и белорусских националистических организаций.

Активно привлекалось к разведывательной работе и польское населе-
ние. После оккупации Польши в руки немецких спецслужб попала значи-
тельная часть архивов и документов бывшего второго отдела Генерального 
(Главного) штаба польской армии, который являлся основным разведы-
вательным органом. Используя захваченные материалы, сотрудники не-
мецких спецслужб установили немало агентов бывшей польской развед-
ки, привлекли их свою сторону и в широких масштабах использовали для 
работы против СССР. Уже во второй половине октября 1939 г. органами 
НКВД и советскими пограничниками разоблачено значительное коли-
чество агентов-поляков, находящихся на службе у немцев248. Украинский 
историк А. Иванков, основываясь на архивных документах КГБ, указывает, 
что среди выявленных и разоблаченных накануне войны Германии с СССР 
агентов западных стран, 52,2 % составляли поляки по национальности249.

Спецслужбами БССР только за период с 1 августа по 1 октября 1940 г. 
было выявлено 33 агента, которые в активной либо пассивной форме вели 
шпионскую работу для нужд немецких спецслужб (большинство из них —  
лица польской национальности)250. Органами государственной безопас-
ности БССР в декабре 1940 г. были получены данные о деятельности на 
территории Польши “30 отделений и разведпунктов гестапо и погран-
полиции.., занимающихся заброской агентуры на территорию СССР”251. 
По данным российского историка М. Семиряги, “на территории Польши 
действовало около 100 учебных пунктов по подготовке и заброске в СССР 
разведчиков и диверсантов… За одиннадцать предвоенных месяцев было 
задержано около 5 тысяч вражеских лазутчиков”252.

247 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16871. Л. 28–32.
248 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 14616. Л. 140–163.
249 Иванков, В. А. Агентурные кадры немецко-фашистской разведки и использовав-

шиеся ею формы и методы подрывной деятельности против СССР / В. А. Иванков. — Київ: 
Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. С. 20–21.

250 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16851. Л. 3–6; Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16852. Л. 2–5.
251 Надтачаев, В. Н. Противоборство спецслужб / В. Н. Надтачаев // Неман. 2011.  

№ 9. — С. 204.
252 Семиряга, М. И. Преступление века / М. И. Семиряга. — Москва: Знание, 1971. — С. 31.
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С началом Великой Отечественной войны Л. Цанава, как руководи-
тель наркомата государственной безопасности, возглавлял и курировал 
работу областных оперативно-чекистских спецгрупп НКГБ, действовав-
ших на оккупированной территории БССР. В результате этой работы к 
нему стекался значительный объем оперативной информации. Наиболее 
важные и проверенные сведения аккумулировались в спецсообщения, ко-
торые регулярно пересылались на имя Пономаренко (также с 30 мая 1942 г.  
возглавлявшего Центральный штаб партизанского движения). Значитель-
ное место в этих документах также отводилось анализу деятельности не-
мецких спецслужб в вопросе подготовки агентурных кадров253.

Например, в одном из спецсообщений Цанава указывалось, что в ян-
варе 1943 г. в партизанской бригаде “Дяди Васи” был разоблачен агент под 
кличкой “Радиус” — украинец Василий Данилович Марчук, до войны ра-
ботавший шофером в Вилейке. На допросе он показал, что был завербо-
ван заместителем начальника Вилейского отделения гестапо (СД) Иваном 
Родным, бывшим лейтенантом Красной Армии, окончившим в Берлине 
школу пропагандистов. После вербовки Марчук продолжил работать шо-
фером в гестапо и одновременно стал обучаться в специальной школе.

Из показаний Марчука были получены данные о том, что в Вилейке 
“существуют две школы гестапо. Одна из них размещена в гостинице и со-
стоит из двух отделений. Занятия проходят ежедневно по 2–3 часа, общение 
между группами запрещено. В целях конспирации занятия групп проходит в 
разное время. На 1-м отделении обучалось 16 человек, в том числе Марчук. 
Во 2-й группе обучалось 15–18 человек, срок обучения — предположительно  
3 месяца. С какого времени эта школа существует, точно не установлено,  
до поступления Марчука в школу был выпуск слушателей.

Первая группа готовила связистов, которым преподавались способы со-
блюдения осторожности при выполнении заданий по связи: самопроверка, 
маскировка, порядок производства записей и т. п. Вторая группа готовила 
более квалифицированных резидентов-разведчиков.

Вторая школа гестапо работает с конца 1942 г. при Вилейском окруж-
ном белорусском нардоме. Школа состоит из 2-х отделений. Первое отделе-
ние готовит агентов для засылки за линию фронта в тыл СССР. Второе —  
для шпионской работы внутри области, главным образом для засылки в пар-
тизанские отряды. Занятия проходили в бывшем ресторане № 7 два раза в 
неделю по субботам и воскресеньям. Срок обучения 3 месяца, число обучаю-
щихся — до 40 человек”254.

Контингент слушателей набирался через Вилейский народный дом 
из числа артистов, учителей, служащих, торговцев и учащихся, достиг-
ших 14-летнего возраста. В школе преподавали разведку, контрразведку, 
особенности работы разведчиков в тылу СССР, способы проникновения  и 
поведения в партизанских отрядах, вербовочную работу и методы связи. 
Марчук показал, что после окончания школы в январе 1943 г. Вилейским 
отделением гестапо (СД) было послано большое количество агентов-оди-

253  НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 151. Л. 283–284; Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 400. Л. 11–13, 80, 97.
254  НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 400. Л. 13–17.
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ночек в партизанские отряды. Также с разведывательными заданиями 
было направлено 4 группы по 10–15 человек. Во главе этих групп ушли: 
Антон Калашников, Федор Гайдук, Григорий и Шуляк. Сам Марчук был по-
слан с пакетом для связи к комиссару партизанского отряда “Мститель” 
Орлову. Вручив пакет Орлову, Марчук на обратном пути был задержан  
и на следствии разоблачил Орлова. Последний, после того, как сознался  
в принадлежности к немецкой разведке, без допроса был расстрелян пар-
тизанами255.

Чуть ранее, в сентябре 1942 г., Цанава сообщал Пономаренко о том, 
что “в г. Минске работает немецкая школа разведчиков, которая готовит 
шпионов для засылки на советскую сторону, направляемые шпионы снабжа-
ются русскими паспортами, партийными билетами, иногда орденами и ор-
денскими книжками. Школа имеет несколько отделов:

1. Отдел по подготовке шпионов для засылки в партизанские отряды.
2. Отдел по подготовке шпионов для работы в промышленности.
3. Отдел по подготовке разведчиков для засылки в тыл Красной Армии.
Первый выпуск из этой школы был произведен в конце мая с. г. в количе-

стве 300 человек”256.
Кроме того, в 1942–1943 гг. в спецсообщениях приводились подроб-

ные сведения о подготовке немецкой агентуры в Борисове, Витебске, Го-
меле, Могилеве и Полоцке257.

На сегодняшний день можно говорить о том, что большинство этих 
спецсообщений не введено в научный оборот. Исключения составляют 
документы, которые были опубликованы в сборнике “НКВД в Западной 
Беларуси: сентябрь — декабрь 1939 г.”258. Таким образом, у исследователей 
еще есть возможность обратиться к этим документам для их более глубо-
кого изучения.

Аксана Данільчык

ПРАЦА З ФОНДАМ ЗІНАІДЫ БАНДАРЫНАЙ У БДАМЛМ 
(ФОНД № 75): НАБЫТКІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ ВЫВУЧЭННЯ 

ЛІТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ ХХ ст.

Галоўнымі задачамі працы беларускіх літаратуразнаўцаў у БДАМЛМ  
з’яўляюцца, несумненна, даследаванне творчасці айчынных майстроў 
прыгожага пісьменства, тэксталагічная праца, а таксама выяўленне невя-
домых ці малавядомых фактаў біяграфіі, літаратурных твораў і паступовы 
іх увод у шырокі літаратурны ўжытак. Усе гэтыя моманты маюць месца 

255 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 400. Л. 13–17.
256 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 151. Л. 51–52.
257 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 151. Л. 275–284; Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 400. Л. 347–351.
258 НКВД в Западной Беларуси: сентябрь–декабрь 1939 г.: документы и материалы / 

сост. В. Д. Селеменев, А. Р. Дюков (и др.). Минск — Москва: Фонд “Историческая память”, 
2019. — 384 с.
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ў нашай працы з фондам Зінаіды Бандарынай, паколькі і да сённяшня-
га дня творчасць беларускіх паэтак міжваеннага перыяду не прачытаная 
і не асэнсаваная ні як цэласная з’ява, ні ў кантэксце развіцця беларускай 
літаратуры. Уласна кажучы, мы зараз робім першыя крокі ў гэтым кірунку, 
і той факт, што ў праекце падручніка па беларускай літаратуры для 10-га 
класа сярэдняй школы згадваюцца імёны трох прадстаўніц жаночай паэ-
зіі, ужо можна лічыць дасягненнем.  

Нельга сказаць, што постаць Зінаіды Бандарынай зусім не прыцягвала 
ўвагу (адзначым няспынную дзейнасць Станіслава Шушкевіча, аўтара двух 
артыкулаў пра З. Бандарыну, па ўшанаванні памяці беларускіх паэтаў), ад-
нак гаворка ідзе хутчэй пра калег-літаратараў, чым пра літаратуразнаўцаў. 
Тым больш, што галоўнае для любога аўтара — увага да яго творчасці, а 
на маю думку, найлепшыя творы Зінаіды Бандарынай заслугоўваюць таго, 
каб вывучацца ў школьнай праграме і ў праграме вышэйшай школы, хоць 
у яе ёсць творы рознага ўзроўню, гэта даволі няроўная аўтарка. Ёсць са-
праўды знакавыя рэчы, ёсць напісаныя на патрэбу дня, прычым без усякіх 
намаганняў надаць ім нейкую прывабную форму. Уяўляецца, што паэт-
ка (у адрозненне ад, напрыклад,  Яўгеніі Пфляўмбаўм) не вельмі сур’ёзна 
ставілася да надзённай тэматыкі. 

Фонд Зінаіды Бандарынай паступіў у БДАМЛМ (тады ЦДАЛМ БССР) 
26 мая 1964 г. ад яе маці, Таісіі Аляксееўны Бандарынай, якая перадала 
“26 кг. у россыпі” (пра што паведамляецца ў апісанні фонду) і доўгі час не 
вельмі карыстаўся попытам даследчыкаў. У фондзе ёсць розныя дакумен-
ты, але самае цікавае для нас, як выявілася, — творы паэткі. 

Калі больш за дзесяць гадоў таму назад мы пачыналі працу з гэтым 
фондам, то вершы З. Бандарынай былі даступныя толькі ў першакрыні-
цах і ў рэдкай сёння яе кнізе “Веснацвет” (1931). Ну і некалькі самых 
першых твораў — у сумеснай з Н. Вішнеўскай і Я. Пфляўмбаўм кнізе 
“Вершы” (1926). Цяпер, дзякуючы новым тэхналогіям, многія перша-
крыніцы, то бок перыядычныя выданні, маюцца ў адкрытым доступе, 
хоць пакуль і не ўсе. Акрамя таго, сёння творы Зінаіды Бандарынай 
можна пачытаць на сайце часопіса “Прайдзісвет” (“Жаночы” нумар, 
публікацыя 2015 г.), у анталогіі беларускай жаночай паэзіі міжваенна-
га перыяду “Бліскавіцы” (Мінск: Кнігазбор, 2017) і ў 15-м томе серыі 
“Залатая калекцыя беларускай літаратуры”: “Паэзія першай паловы  
XX стагоддзя: міжваенны перыяд” (уклад. і камент. А. І. Шамякінай; на-
вук. рэд. Я. А. Гарадніцкі. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2017), а так-
сама ў перыядычных выданнях, звычайна пасля нашых артыкулаў. Час-
цей за ўсё гэта творы, апублікаваныя ўпершыню на падставе рукапісаў /  
машынапісаў, якія знаходзяцца ў БДАМЛМ. 

Пра творчасць і лёс Зінаіды Бандарынай за гэты час намі былі апу-
блікаваныя наступныя артыкулы:

1. Данільчык, А. Зборнік З. Бандарынай “Веснацвет” як люстэрка 
жаночай паэзіі 20–30-х гг. ХХ ст. // Пра час “Узвышша”: Матэрыялы Уз-
вышаўскіх чытанняў (Мінск. 2008–2010). Вып. 3 / уклад.: Г. В. Запарты-
ка, В. В. Жыбуль, У. Г. Кулажанка; навук. рэд. М. І. Мушынскі. — Мінск: 
РІВШ, 2011. — С. 78–84;
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2. Данільчык, А. “Жывая дзікарка” беларускай паэзіі: слова пра Зінаіду 
Бандарыну // Дзеяслоў. — 2012. — № 4. — С. 272–281. 

Акрамя ўласна артыкула — паэтычныя творы, якія ўвайшлі ў машына-
пісны зборнік “Выбраныя вершы” і раней не публікаваліся: “Уночы”, “Ноч 
чорным бархатам ахутала зямлю…”, “Вясна-сястра”, “Зноў лес шуміць…”, 
“Занадта многа нагадала мне пісьмо…”, “Не мірацца ў сэрцы”;

3. Данільчык, А. Жыць верай: Ненадрукаваныя творы Зінаіды Банда-
рынай // ЛіМ. — 2016. — 28 кастр. Электронная версія: http://zviazda.by/ru/
node/91925.

Артыкул з’яўляецца скарочаным варыянтам нашага даклада на Узвы-
шаўскіх чытаннях 2011 г.

Асабліва плённым атрымаўся 2020 год, дзякуючы праекту “На хвалі 
часу, у плыні жыцця”. Тры артыкулы былі апублікаваныя ў часопісе “Ма-
ладосць”, два з іх — на падставе разбору паэтычнай рукапіснай спадчы-
ны З. Бандарынай. Большасць рукапісных твораў была напісаная пасля 
вайны і нідзе не друкавалася. На нашую думку, вельмі важна паказаць 
неперарыўнасць творчага жыцця беларускіх паэтак (мы ведаем пра Яў-
генію Пфляўмбаўм, аднак вершы працягвалі пісаць і Наталля Вішнеўская, 
і Зінаіда Бандарына). 16 студзеня 2020 года ў Нацыянальнай бібліятэцы 
прайшоў круглы стол “Маладнякоўскімі крокамі”, прысвечаны праекту, 
дзе мы зрабілі невялікі даклад пра Зінаіду Бандарыну, які можна знайсці 
на сайце НББ;

4. Данільчык, А. Паэзія і лёс “маладнякоўкі” Зінаіды Бандарынай 
[Электронны рэсурс] / А. Данільчык // Канф. Нац. б-кі Беларусі. Круглы стол 
“Маладнякоўскімі крокамі”, (16 студз. 2020 г., г. Мінск). — Рэжым досту-
пу: http://conference.nlb.by/maladnyak/bel/agenda/reports/. — Дата доступу: 
04.02.2020;

5. Данільчык, А. “Асабістая справа” Зінаіды Бандарынай і іншыя 
матэрыялы да біяграфіі паэткі // Маладосць. — 2020. — № 1. — С. 63–73. 

Рыхтуючы дадзены артыкул, мы звярнуліся і да іншых фондаў: 
фонду № 12 “Рэдакцыя газеты “Літаратура і мастацтва”, а таксама фон-
ду № 120, дзе захоўваюцца дакументы выдавецтва “Мастацкая літа-
ратура”, што дазволіла выявіць аўтабіяграфію паэткі і ўнутраную рэ-
цэнзію выдавецтва на падрыхтаваны зборнік “Выбраныя вершы”. Зноў 
жа артыкул дапоўнілі паэтычныя творы са згаданага зборніка, якія, па 
нашых звестках, друкаваліся ўпершыню. Вынікі даследчыцкай працы 
дакладаліся і на Узвышаўскіх чытаннях у 2019 годзе. Такім чынам, былі 
апублікаваныя наступныя творы паэткі: “Па-над Свіслаччу”, “На ра-
дзіме”, “Сцяблінка танюткая просіць дажджа…”, “Пылам дарога курыц-
ца…”, “З ночы ў ноч трымцеў па даху дождж…”, “У блакітным тумане…”, 
“Я рада…”, “Ад няўдач хваробы і галечы…”, “Шалёным ліўнем хмары нас 
прынеслі…”.

Акрамя таго, у працэсе падрыхтоўкі матэрыялу былі выяўлены на-
ступныя публікацыі З. Бандарынай у газеце “Палеская праўда”: 

Бандарына, З. Маладосць (“Ветрык, ці быў ты калісь маладым…”): 
[Верш] // Палеская праўда. 1928. 16 верасня (№ 216); старонка “Рабочий 
досуг”; 
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Бандарына, З. Будучыня — наша: [Верш] // Палеская праўда. 1928.  
23 верасня (№  222); 

Бандарына, З. Да новага заўтра: [Верш] // Палеская праўда. 1928.  
30 кастрычніка (№ 253);  

Бандарына, З. “Маладняк” і яго месца ў беларускай літаратуры: [Арты-
кул] // Палеская праўда. 1928. 30 кастрычніка (№ 253); на “Старонцы “Ма-
ладняка”;  

Бандарына, З. Да 11-й гадавіны кастрычніка: [Верш] // Палеская 
праўда. 1928. 7 лістапада (№ 259);

Бандарына, З. З васенніх мелодый: [Верш] // Палеская праўда. 1928.  
2 снежня (№ 278); 

Бандарына, З. Прывітанне (Б.Д.Т.2): [Верш] // Палеская праўда. 1928.  
4 снежня (№ 279); 

Бандарына, З. Жанаддзелу Беларусі: [Верш] // Палеская праўда. 1928.  
9 снежня (№ 284); старонка прысвечана 10-годдзю жанаддзела;

Бандарына, З. Камсамол Беларусі: [Верш] // Палеская праўда. 1928.  
16 снежня (№ 290); 

Бандарына, З. Гомельскі БелАпп камсамолу: [Нататка] // Палеская 
праўда. 1928. 16 снежня (№ 290);

Бандарына, З. Узмацнім беларусізацыю ня толькі словам, але  
і справай: На шляхох беларусізацыі: [Верш] // Палеская праўда. 1928.  
9 снежня (№ 284);

Бандарына, З.  Адказ на злыя чуткі: [Артыкул] // Палеская праўда. 
1928. 14 снежня (№ 288);

6. Данільчык, А. А. Гістарычны факт і мастацкі вымысел: на матэрыяле 
творчасці Зінаіды Бандарынай // Маладосць. — 2020. — № 4. — С. 77–81. 

Расшыфроўка рукапісаў — няпростая, але важная і патрэбная спра-
ва. Дзякуючы выяўленым творам мы маем магчымасць даведацца і пра 
стаўленне паэткі як да падзеяў уласнага жыцця, так і да таго, што адбыва-
лася ў краіне. 9 лютага 2020 года ў межах кніжнай выставы адбыўся круглы 
стол “Праблемы гісторыі на старонках сучаснасці”, арганізаваны часопі-
сам “Маладосць”. На падставе двух рукапісных паэтычных твораў З. Бан-
дарынай паспрабавалі ўзнавіць падзеі, звязаныя са справай Антона Уса.  
Гэтыя вершы — “Колькі год была я пад надзорам…” і “Кашмары сняцца 
новых бед…” — былі надрукаваныя пасля артыкула;

7. Данільчык, А. Франтавыя дарогі “маладнякоўкі” Зінаіды Банда-
рынай // Маладосць. — 2020. — № 5. — С. 73–93.  

Пра ўдзел З. Бандарынай у вайне напісана і ў яе біяграфіі, і ў арты-
кулах, ёй прысвечаных. Праца з фондам дазволіла звязаць біяграфічны 
момант з творчым і, такім чынам, апублікаваць невядомыя дагэтуль вер-
шы на ваенную тэму, як машынапісныя са зборніка “Выбраныя вершы”:  
“З франтавога дзённіка”, “Перад боем”, “Жонцы загінуўшага друга”, “Зва-
рот бацькі з вайны”, “Cказ пра франтавічку”, “Жывыя ў палон не здаюцца”, 
“Быў сцяганосец…”, “Калі пачую”, “Абмытыя дажджом, у туманны ранак…”, 
“Я з вамі…”, так і рукапісныя: “Мы салдатамі сталі...”, “Камандзіру тан-
кавай брыгады”, “Непаўторнае”, “Нязвыкла чуць франтавіку “баюся”…”, 
“Сябрам-аднапалчанам”, “Мой дружа, на фронце у нас быў закон…”;  
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8. Данільчык, А. “Аўтабіяграфічная аповесць” і машынапісны зборнік 
“Выбраныя вершы” Зінаіды Бандарынай у фондах БДАМЛМ // Аўтограф: 
альманах. Вып. 1 / уклад. Г. В. Запартыка. — Мінск: Колорград, 2020. —  
С. 204–215 (артыкул прысвечаны разгляду твораў паэткі, якія захоўваюцца  
ў БДАМЛМ, і ў выніку мы пераканаліся ў неабходнасці публікацыі поўнага 
тэксту аўтабіяграфічнай аповесці: 

Бандарина, З. Незабываемое детство: Автобиографическая повесть /  
предисл. О. Данильчик // Нёман. — 2020. — № 8. — С. 8–49).

Неабходнасць цалкам апублікаваць аповесць, якую мы неаднаразова 
цытавалі, была выклікана таксама зацікаўленасцю іншых даследчыкаў, 
якія іншым разам не спасылаліся на крыніцу сваіх цытатаў. Што і было 
зроблена дзякуючы падтрымцы часопіса “Нёман”, паколькі аповесць на-
пісана на рускай мове і мы вырашылі рабіць першапублікацыю на мове 
арыгінала.   

Мы пералічылі публікацыі, прысвечаныя выключна Зінаідзе Банда-
рынай. Але, акрамя таго, яе творчасць мы закраналі і ў артыкулах “Кры-
тыка і апалагетыка цывілізацыі ў беларускай літаратуры 20–30-х гадоў  
ХХ стагоддзя”, апублікаваным у часопісе “Беларутэністыка беластоцка” за 
2017 год, “Асэнсаванне прагрэсу ў беларускай жаночай паэзіі міжваеннага 
перыяду” (тамсама, 2019), і, натуральна, у прадмове да “Бліскавіц”.   

Таксама было праведзена некалькі прэзентацый анталогіі беларускай 
жаночай паэзіі міжваеннага перыяду “Бліскавіцы”, дзе заўсёды знахо-
дзілася месца і для творчасці Зінаіды Бандарынай. Гэтая аўтарка цікавая 
для нас і сваёй біяграфіяй, па якой можна вывучаць як гісторыю ХХ ста-
годдзя, так і гісторыю беларускай літаратуры, і сваімі творамі. 

Ёсць яшчэ шэраг момантаў, якія пакуль не ўвасобіліся ў паўнавартас-
ныя артыкулы, паколькі не атрымліваецца знайсці неабходныя публікацыі 
1930-х гадоў. Акрамя таго, у працэсе вывучэння абазначыліся і тэмы, якія 
не датычацца непасрэдна літаратуры, але не менш цікавыя, напрыклад:

1) Зінаіда Бандарына і кіно;
2) Зінаіда Бандарына і тэатр. 
У фондзе таксама захоўваюцца творы З. Бандарынай для дзяцей, 

вершы на рускай мове, драматычныя творы. Не ўсе рукапісы яшчэ намі  
разабраныя, не ўсе маюць аднолькавую мастацкую вартасць. Але зразу-
мець гэта можна, толькі як след папрацаваўшы з тэкстамі.

Ну і безумоўна, З. Бандарына заслугоўвае таго, каб яе найлепшыя вер-
шы выйшлі асобнай кнігай, над якой цяпер таксама вядзецца праца.
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