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Дарагія сябры! 

Перад вамі першы выпуск архіўнага альманаха «Аўтограф», які задуманы 
і ўвасоблены ў жыццё шчырым імкненнем даць чытачу панарамнае ўяўленне 
пра першыя крокі, гісторыю фондаў і іх пошукаў, унікальнасць дакументаў 
Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Арты-
кулы і публікацыі, якія склалі альманах, у пераважнай большасці належаць 
аўтарству супрацоўнікаў архіва-музея. Яны пісаліся і публікаваліся таксама 
ў апошнія дваццаць гадоў для самых розных перыядычных выданняў, зборнікаў, 
гучалі на канферэнцыйных паседжаннях. Напярэдадні 60-годдзя, якое адзна-
чаецца 9 чэрвеня 2020 г., сама сабой паўстала задача сабраць усё раскіданае 
пад адной вокладкай, каб асэнсаваць зробленае, вызначыць галоўнае і вартае 
штодзённых клопатаў, і ўрэшце даць магчымасць чытачу адчуць важкасць 
архіўнай працы, яе непераўзыдзенага гістарычнага сэнсу дзеля будучыні.

З першай старонкі вас вітае верш, напісаны выдатнай беларускай паэт-
кай і навукоўцам Ірынай Багдановіч, якую неаднойчы выпрабоўвала цішыня чы-
тальнай залы архіва-музея на эмацыйную ўзрушанасць ад чароднага адкрыц-
ця. Наступныя старонкі – гэта гісторыя ад ідэі да пастановы аб стварэнні, 
рэканструяваная па дакументах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. 
Далей альманах мае некалькі раздзелаў, кожны з якіх аб’ядноўвае артыкулы 
па іх сэнсавай скіраванасці. 

Назву першаму раздзелу даў Коласаўскі радок «Збіраўся скарб, струменіў-
ся няспынна…», і менавіта ён змяшчае матэрыялы, у якіх апавядаецца гісто-
рыя ўзнікнення і раскрываецца змест такіх архіўных фондаў, як фонд Белару-
скага музея імя Івана Луцкевіча, фонды Івана Грыгаровіча, Сэндэра Палееса, 
Язэпа Пушчы, Уладзіміра Караткевіча і многіх іншых. Пра фонды і дакументы 
беларускага замежжа раскажа другі раздзел, да назвы якога выдатна даста-
савалася выснаванае ў высылцы Адамам Бабарэкам слова «ўздалле». Выключ-
ную здольнасць архіўнага дакумента дапамагаць разгадваць таямніцы міну-
лага, узнаўляць факты біяграфій выдатных асоб падае раздзел «Чытаю лёс…». 
У розныя гады з’яўляліся артыкулы, у тым ліку вядомых беларускіх вучоных, 
прысвечаныя той ці іншай сферы дзейнасці архіва-музея. Тут вы сустрэне-
цеся з цікавымі ацэнкамі доктара філалогіі Міхася Мушынскага і акадэміка 
Радзіма Гарэцкага, з артыкуламі, якія раскрываюць практычны вопыт працы 
архівістаў.

Раздзел «Нашы папярэднікі» – кароткая энцыклапедыя тых, хто ста-
яў ля самых вытокаў Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры 
і мастацтва, хто прымаў першыя фонды, адточваў методыку іх апрацоўкі, 
ствараў умовы для працы даследчыкаў многіх гуманітарных навук. Успаміна-
ем усіх з высокім пачуццём удзячнасці. І апошняе – бібліяграфія: своеасаблівая 
справаздача перад паважаным чытачом, у тым ліку скіраванасць да таго, 
што не  мог змясціць гэты альманах.
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Беларускаму дзяржаўнаму архіву-музею прысвячаецца

У архіве 
 

Каго гукаю з даўняй даўніны?
Па кім сумую, да каго імкнуся?
Я з вамі тут, без лоску і маны, –
У самым сэрцы любай Беларусі.

Прадзецца час! Аркушык пад рукой –
Аўтограф ўнебаўзнятага Паэта –
Перада мной не пылам, а ракой,
Што мне ў душу ўплывае запаветам.

Гляджу на літар бісерны суплёт, 
Чытаю лёс… То плачу, то смяюся.
Адзін лісток – як сведка, што народ
Не знік, не ўпаў, не змёр на Беларусі.

Бо ў гэты Скарб – архіўнае жытло –
Уцелавіўся дух Сыноў Айчыны:
Узвышаўцаў узлётнае крыло, 
Маладнякоўцаў творчыя пачыны…

Дум трапятанне, рукапіс жывы, 
На ім натхнення Боская пячатка.
Ад тых лісткоў не ўзняць мне галавы!
Фонд, вопіс, справа: 
       усё ізноў спачатку. 

     Ірына Багдановіч

Як закладваўся падмурак Беларускага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва

9 чэрвеня 2020 г. спаўняецца 60 гадоў з часу стварэння Бела-
рускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Сёння 
гэта архіўная ўстанова вядомая як у Беларусі, так і ў свеце, і перш 
за ўсё тым, што захоўвае ўнікальныя асабістыя фонды беларускіх 
пісьменнікаў, мастакоў, акцёраў, кампазітараў, фонды бела-
рускіх тэатраў, кінастудыі «Беларусьфільм», рэдакцый літаратур-
на-мастацкіх часопісаў і газет і інш. У гісторыю архіва-музея ўпі-
саны выдатныя падзеі жыцця краіны, яе літаратуры, мастацтва, 
культуры, біяграфіі вядомых творчых асоб. Пра гэта ўжо многа 
напісана і сказана. Сёння ж гаворка пойдзе не толькі пра гісто-
рыю, але найперш пра перадгісторыю Беларускага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва.

Вядома, што ў 1960-я гг. ў многіх рэспубліках СССР пачалі 
стварацца архівы літаратуры і мастацтва: у 1960 г. – у Беларусі, 
1966  г. – ва Украіне і Азербайджане, 1968 г. – у Літве, 1969  г. – 
у Ленінградзе, 1970 г. – у Грузіі, 1986 г. – у Арменіі. У гэтым шэра-
гу, як бачым, пачынальнікам была Беларусь. Але першым такім 
архівам на тэрыторыі Савецкага Саюза стаў Цэнтральны дзяржаў-
ны архіў літаратуры і мастацтва СССР, створаны ў Маскве ў 1940 г. 
ЦДАЛМ СССР амаль адразу ўключыў у аб’екты свайго камплекта-
вання і асабістыя архівы дзеячаў літаратуры і мастацтва нацыя-
нальных рэспублік. Так узніклі ў названым архіве фонды народ-
ных пісьменнікаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа, якія пасля 
былі перададзены ў ЦДАЛМ БССР. За тыя дваццаць гадоў, ад часу 
ўзнікнення ЦДАЛМ СССР і да стварэння ў 1960 г. у Беларусі архіва 
літаратуры і мастацтва, маскоўскімі архівістамі быў назапаша-
ны значны вопыт працы з асабістымі архівамі, архівамі творчых 
арганізацый, рэдакцый часопісаў і газет, створана метадычная 
база. Трэба прызнаць, што той вопыт, з узнікненнем архіваў літа-
ратуры і мастацтва ў рэспубліках, быў ацэнены і з поспехам ука-
раняўся ў іх практыку, у тым ліку і ў Беларусі. І ўсё ж, што лягло 
ў аснову стварэння Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літара-
туры і мастацтва, як рабіліся першыя крокі, як нараджалася ідэя? 
Традыцыйна ўсякі артыкул па гісторыі архіва-музея пачынаецца 
з 9 чэрвеня 1960 г. І гэту дату ніхто не збіраецца аспрэчваць. Фонд 
Архіўнага ўпраўлення МУС БССР № 249, які зберагаецца ў Нацыя-
нальным архіве Рэспублікі Беларусь, якраз і дазваляе даследаваць 
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перыяд ад нараджэння ідэі і да канчатковай яе рэалізацыі. Было, 
зразумела, і ўказанне «зверху», але да гонару дзеячаў архіўнай 
справы Беларусі тых далёкіх гадоў план рэалізацыі задач паста-
новы да дня яе выхаду быў ужо падрыхтаваны. Ідэя выспявала 
на архіўнай ніве. Некалькі дакументаў, размешчаных ніжэй у іх 
храналагічнай паслядоўнасці, даюць аб гэтым вельмі дакладнае 
ўяўленне.

1 кастрычніка 1957 г. газета «Савецкая Беларусь» апубліка-
вала артыкул навуковага супрацоўніка Інстытута літаратуры імя 
Я. Купалы АН БССР Н. Фраловай1 «О литературных архивах», у якім 
ацэньвалася роля спецыялізаванага архіва і прапаноўвалася ідэя 
перадачы літаратурных архіваў на дадзеным этапе ў дзяржаўныя 
архівы, а праз кароткі час газета «Літаратура і мастацтва» – арты-
кул супрацоўніка таго ж інстытута Д. Бародзіча2 «Даўно наспеўшае 
пытанне», дзе ўжо рэкамендавалася «Саюзу пісьменнікаў БССР 
і Дзяржаўнаму архіўнаму ўпраўленню ўсур’ёз заняцца справай 
стварэння літаратурнага архіва». Рэагаванні на гэтыя публікацыі 
з боку Архіўнага ўпраўлення БССР у дакументах фонду не выяўле-
ны. Толькі ў маі 1958 г. у даведцы начальніка ЦДАКР В. Ільічовай3 
на імя А. Азарава4 будзе згадана публікацыя Н. Фраловай і выка-
зана думка аб будучым літаратурных архіваў. Але складанне та-
кой даведкі магло быць выклікана наступнымі падзеямі, якія бяс-
спрэчна паўплывалі на прыняцце будучых рашэнняў. 

У пачатку 1958 г. еўрапейская арганізацыя архівістаў «Круглы 
стол архіваў», якая існавала па-за структурай Міжнароднага саве-
та архіваў, прыступіла да падрыхтоўкі штогадовай канферэнцыі. 
Для IV канферэнцыі «Круглага стала архіваў» была абрана тэма 
«Новыя галіны выкарыстання дакументальных матэрыялаў», ся-
род раздзелаў якой была тэма «Архівы і гісторыя літаратуры»5. 
Для падрыхтоўкі зводнага даклада сакратарыятам канферэнцыі 
ўсім дырэкцыям нацыянальных архіваў была разаслана анкета. 
Такую анкету атрымала і Архіўнае ўпраўленне МУС БССР, зразу-
мела, праз Галоўнае архіўнае ўпраўленне СССР. Захаваліся два 

1 Фралова Нона Фёдараўна (1929–2015), супрацоўнік Інстытута літаратуры АН БССР  
у 1952–1958 гг.

2 Бародзіч Дзмітрый Захаравіч (1922 г. н.), супрацоўнік Інстытута літаратуры АН БССР 
у 1956–1960 гг.

3 Ільічова Валянціна Андрэеўна (1926 г. н.), гісторык, архівіст. З красавіка 1952 г. да ліпеня 
1959 г. – начальнік ЦДАКР БССР.

4 Азараў Абрам Ігнатавіч (1907–1990), гісторык, архівіст. З 1943 па 1974 г. узначальваў Дзяр-
жаўную архіўную службу Беларусі.

5 Матэрыялы IV канферэнцыі «Круглага стала архіваў» былі надрукаваны ў бюлетэні «Во-
просы архивоведения», 1959, № 1, с. 102–132.

дакументы, якія сведчаць, што тэма «Архівы і гісторыя літарату-
ры» ў беларускіх архівах вывучалася і анкета ў Маскву адсылала-
ся: «Перечень материалов литературного характера, имеющихся 
в ЦГАОРе БССР» і «Список исследователей, работавших в Госар-
хиве Минской обл. по литературным темам»6. Амаль адначасо-
ва, 6 сакавіка 1958 г., Архіўнае ўпраўленне МУС СССР разаслала 
цыркулярны ліст «Начальникам центральных государственных 
архивов СССР, начальникам архивных управлений и отделов 
МВД=УВД республик, краев и областей», у якім пасля кароткай 
гістарычнай прэамбулы даваліся ўказанні: «В целях коренного 
улучшения работы по выявлению и собиранию документальных 
материалов личных фондов государственных и общественных 
деятелей СССР, выдающихся представителей социалистического 
труда, деятелей науки, техники, литературы и искусства ГАУ МВД 
СССР предлагает изучить этот вопрос и обсудить его на Научном 
совете в 1958 г. Копию стенограммы или протокола заседания На-
учного совета вышлите в ГАУ МВД СССР»7. Адразу заўважым, што 
ў Беларусі праблема літаратурнага архіва і архіваў асабістага па-
ходжання вельмі моцна звязваліся і ішлі побач. І хоць, як бачым, 
гаворка ў цыркуляры вялася пра асабістыя архівы і неабходнасць 
іх камплектавання ў межах існуючых архіваў, беларускія архіві-
сты адразу загаварылі пра стварэнне спецыялізаванага архіва. 
Канферэнцыя «Круглага стала архіваў» прайшла 20–22 мая 1958 г. 
у Вісбадэне і Франкфурце-на-Майне (ФРГ). Савецкія архіўныя 
ўстановы былі прадстаўлены дэлегацыяй у складзе трох чалавек: 
намесніка начальніка ГАУ СССР Л. І. Якаўлева і кіраўнікоў архіў-
ных служб Беларусі А. І. Азарава і Украіны С. Д. Пількевіча. Да-
клад «Архівы і гісторыя літаратуры» зрабіў Л. І. Якаўлеў, беларускі 
кіраўнік выступіў па тэме «Дапамога архіваў народнай гаспадар-
цы»8. Але яркія даклады аб даследаваннях па гісторыі літарату-
ры, якія праводзяцца ў еўрапейскіх архівах, аб лёсе літаратурных 
твораў і дакументаў пісьменнікаў, лёсе дакументаў розных твор-
чых устаноў не пакінулі А. І. Азарава абыякавым. Думаю, што тая 
паездка і пачутыя выступленні былі моцным стымулам, каб рас-
пачаць працу па стварэнні ў Беларусі літаратурнага архіва.

6 НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 682. С. 9–22.
7 Тамсама. Спр. 680. С. 31–32.
8 Змест выступленняў А. І. Азарава і іншых прадстаўнікоў савецкай дэлегацыі прыве-

дзены ў прадмове А. В. Шаблоўскага да Матэрыялаў IV канферэнцыі «Круглага стала архіваў» 
у бюлетэні «Вопросы архивоведения» (1959, № 1, с. 105–106).
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3–4 ліпеня 1958 г. у Мінску прайшла рэспубліканская нарада 
работнікаў архіўных устаноў БССР, прысвечаная 40-й гадавіне 
Дэкрэта СНК РСФСР ад 1 чэрвеня 1918 г. «Аб рэарганізацыі і цэн-
тралізацыі архіўнай справы», на якой прысутнічалі архівісты 
многіх саюзных рэспублік. Адным з першых на гэтай нарадзе 
прагучаў даклад ужо ўспомненай тут Н. Фраловай. Тэкст даклада 
цалкам паўтараў яе артыкул з «Савецкай Беларусі» і тым не менш 
меў вялікі рэзананс. У «Зварот да ўсіх архівістаў рэспублікі», які 
падпісалі ўдзельнікі нарады, быў уключаны і пункт аб стварэнні 
літаратурнага архіва. Па матэрыялах гэтай нарады для СМ БССР 
была складзена Даведка, дзе нават прапаноўвалася зацвердзіць 
«штаты» будучага літаратурнага архіва. 

Канчатковую ролю ў вырашэнні праблемы стварэння літа-
ратурнага архіва ў БССР адыграла Палажэнне аб Дзяржаўным 
архіўным фондзе СССР, зацверджанае 13 жніўня 1958 г., у якім, 
акрамя традыцыйна справаводных дакументаў устаноў і прад-
прыемстваў, замацоўваліся і дакументальныя матэрыялы дзяр-
жаўных, палітычных, грамадскіх дзеячаў, дзеячаў навукі, тэхнікі, 
літаратуры і мастацтва і інш. У сувязі з гэтым начальніку аддзела 
камплектавання Архіўнага ўпраўлення МУС БССР Т. А. Трухіной9 
было даручана правесці аналіз стану захавання архіваў асабіста-
га паходжання ў Беларусі. Будучы глыбокім спецыялістам, Таісія 
Анатольеўна Трухіна правяла вялікую аналітычную працу, у якой 
закранула ўсе аспекты праблемы. Ужо з самой назвы дакумен-
та вынікае яе стаўленне да ўзніклай сітуацыі – «Канцэнтрацыя 
ў дзяржаўныя архівы фондаў асабістага паходжання і праблема 
арганізацыі і камплектавання Цэнтральнага дзяржаўнага літа-
ратурнага архіва БССР». З кароткай аўтаграфічнай прыпіскі, 
якая была зроблена крыху пазней, вядома, што даклад гэты быў 
прачытаны супрацоўнікам АУ МУС БССР у «верасні-кастрычніку 
1959 г.». На с. 16 (арх. 38) дадзенай працы Т. А. Трухіна абумоўлівае 
і неабходнасць разгляду праблемы камплектавання асабістымі 
архівамі і дакументамі па гісторыі літаратуры і мастацтва тым, 
што «пытанне аб стварэнні ў Беларусі дзяржаўнага літаратурна-
га архіва знаходзіцца напярэдадні свайго станоўчага рашэння». 
Сапраўды, ужо ў сярэдзіне 1959 г. (значыць, тэкст рыхтаваўся 
і пытанне абмяркоўвалася напрыканцы 1958 г.) С. І. Сікорскі10 

9 Трухіна Таісія Анатольеўна (1926–1968), гісторык, архівіст. З 1948 г. працавала ў АУ МУС БССР, 
з 1950 г. на працягу 18 гадоў узначальвала аддзел камплектавання АУ МУС БССР (з 1960 г. – АУ пры 
СМ БССР).

10 Сікорскі Сяргей Іванавіч (1907–1960), партыйны і савецкі дзеяч, адзін з арганізатараў і 

ў артыкуле «Аб стане работы і задачах архіўных устаноў БССР», 
надрукаваным у навукова-інфармацыйным бюлетэні «Вопросы 
архивоведения», падкрэсліў: «Адной з актуальных задач архіў-
ных устаноў БССР з’яўляецца арганізацыя прыёму на дзяржаўнае 
захоўванне матэрыялаў асабістага паходжання, г. зн. дакументаў 
дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, прадстаўнікоў навукі і культуры, 
перадавікоў сацыялістычнай вытворчасці». Да цяперашняга часу 
ў  рэспубліцы адсутнічае які-небудзь адзіны парадак захоўвання 
гэтых матэрыялаў. Рукапісы і матэрыялы пісьменнікаў і літарату-
разнаўцаў часткова прымаліся Інстытутам літаратуры АН  БССР, 
але цяпер, у сувязі з недахопам памяшканняў, такі прыём спыне-
ны. У большасці дакументы асабістага паходжання знаходзяцца ў 
неўпарадкаваным стане ў выдавецтвах і рэдакцыях часопісаў і га-
зет, а таксама ў прыватнай уласнасці. Зразумела, што пры такіх 
умовах не можа быць гаворка пра шырокае выкарыстанне гэтых 
найкаштоўнейшых крыніц па гісторыі айчыннай навукі, тэхнікі, 
культуры.

У сувязі з гэтым, на наш погляд, наспела неабходнасць 
стварэння ў Беларусі рэспубліканскага дзяржаўнага архіва літара-
туры і мастацтва, які б займаўся зборам, захоўваннем, навуковай 
апрацоўкай і выкарыстаннем матэрыялаў беларускіх пісьмен-
нікаў, кампазітараў, артыстаў, мастакоў. У сваю чаргу, дзяржаўныя 
архівы павінны заняцца зборам асабістых дакументаў дзяржаў-
ных і  грамадскіх дзеячаў, вучоных, перадавікоў сацыялістычнай 
працы»11. Пытанне, ад задумы да пастановы СМ БССР 9 чэрвеня 
1960 г., як бачым, вырашалася вельмі хутка і з высокай актыў-
насцю. Было ў гэтым не толькі імкненне быць дысцыплінава-
нымі ў адносінах да новага Палажэння аб Дзяржаўным архіўным 
фондзе, але і глыбока патрыятычнае жаданне заснаваць устано-
ву, якая б канцэнтравала дакументальныя крыніцы па гісторыі 
нацыянальнай літаратуры, мастацтва, культуры. Пра гэта вельмі 
яскрава гаворыць апошні з прапанаваных дакументаў – высту-
пленне Т. А. Трухіной на семінары архіўных работнікаў у Галоў-
ным архіўным упраўленні пры СМ БССР у кастрычніку 1960 г.

Цікава, што менавіта ў арганізацыйны перыяд пачало-
ся і  камплектаванне будучага літаратурнага архіва. Фонд № 1 

кіраўнікоў партызанскага руху на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, герой Савецкага 
Саюза. У 1956–1960 гг. узначальваў Міністэрства ўнутраных спраў БССР, у сістэму якой 
уваходзіла Дзяржаўная архіўная служба.

11 Вопросы архивоведения. 1959. № 2. С. 21–22.
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паэта М.   Машары12 паступіў у красавіку 1960 г., і першыя зда-
тачныя вопісы на яго былі зроблены супрацоўнікамі Галоўнага 
архіўнага ўпраўлення пры СМ БССР І. Шышонкам13 і Г. Балашо-
вай14. Першы штатны расклад архіва ўключаў усяго трох супра-
цоўнікаў. Загадам начальніка АУ пры СМ БССР ад 01.08.1960 г. быў 
прыняты на працу першы навуковы супрацоўнік ЦДАЛМ БССР – 
Камарова Клара Якаўлеўна15, 10.08.1960 г. – архіварыус Турко Ган-
на Дзмітрыеўна16, 27.09.1960 г. быў прызначаны дырэктар Цэн-
тральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва – Жорава 
Клара Сцяпанаўна17.

Ніжэй публікуем адзінаццаць дакументаў з фонду № 249 На-
цыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, якія ўзнаўляюць гісто-
рыю стварэння Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літарату-
ры і мастацтва.

№ 1

О ЛИТЕРАТУРНЫХ АРХИВАХ

Общеизвестно, что литературные архивы – личные фонды 
писателей, архивы литературных редакций и издательств – име-
ют важное общественное и научное значение.

Литературные архивы во многом способствуют успешно-
му развитию такой науки, как литературоведение. Невозможно 
сколько-нибудь глубоко и серьезно изучить творчество писате-
ля, проследить его творческую эволюцию, не имея его рукописей, 
черновых набросков, писем, различных вариантов и редакций 
того или иного произведения.

Все эти материалы представляют несомненную ценность 
для  исследователя, который стремится проникнуть в творче-
скую лабораторию писателя, изучить, осознать и раскрыть его 
индивидуальное своеобразие и художественное мастерство. 
Во  многих случаях эти материалы помогают охарактеризо-
вать общественную среду, в которой создавалось то или иное 

12 Машара Міхась (Міхаіл Антонавіч; 1902–1976), беларускі паэт, празаік, драматург, пера-
кладчык.

13 Дадатковыя біяграфічныя звесткі пра Івана Шышонка не ўстаноўлены.
14  Балашова Галіна Іванаўна (1930 г. н.), архівіст. У 1953–1963 гг. была навуковым супрацоўнікам 

АУ і МУС БССР (з 1960 г. – СМ БССР).
15 Камарова Клара Якаўлеўна (па мужу Арлова; 1934 г. н.), гісторык-архівіст.
16 Турко Ганна Дзмітрыеўна (па мужу Харавец; 1940 г. н.), філолаг, архівіст. З красавіка 1976 да 

жніўня 1995 г. узначальвала аддзел камплектавання ЦДАМЛМ, з 1996 г. на пенсіі.
17 Жорава Клара Сцяпанаўна (1926–2005), філолаг, архівіст. З 1960 да 1982 г. была дырэктарам 

Цэнтральнга дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва.

произведение, дают возможность воссоздать картину развития 
литературы на определенном этапе.

Неоценимо значение литературных архивов и при подго-
товке к печати научных изданий литературного наследия. Они 
являются первоисточниками для специалистов-текстологов при 
восстановлении авторского текста и при составлении коммента-
риев к нему.

Отсюда понятно, почему столько внимания уделяется сбору 
и  сохранению материалов, отражающих историю развития ли-
тературы и культуры с незапамятных времен и до наших дней. 
Пушкинский дом в Ленинграде, Ленинградская публичная би-
блиотека имени Салтыкова-Щедрина18, Центральный государ-
ственный архив литературы и искусства в Москве19 – это сокро-
вищницы культуры советского народа.

У нас же в республике, несмотря на то, что белорусская лите-
ратура занимает достойное место среди литератур братских на-
родов СССР, до сих пор не уделяется должного внимания собира-
нию и сохранению литературных архивов.

Первые робкие шаги в этом отношении были предприняты 
в 1954 году сектором рукописей и изданий Института литерату-
ры имени Янки Купалы АН БССР. Однако своей основной задачей 
этот сектор считает сохранение по преимуществу оригиналь-
ных рукописей, вариантов, черновых набросков произведений, 
писем писателей. В свое время сектор неоднократно обращался 
к писателям республики с просьбой передать на хранение в ин-
ститут свои архивные материалы. К сожалению, это обращение 
не получило отклика.

Одновременно сектор рукописей обратился по этому же по-
воду к редакциям газет, журналов и издательств. Однако, те ма-
териалы, которые редакции смогли предоставить в распоряже-
ние сектора, в научном отношении оказались малоценными, так 
как они в большинстве своем состояли не из подлинных автор-
ских рукописей, а из последующих редакций, обработанных лит-
сотрудниками.

В настоящее время сектор рукописей не имеет возможности 
сосредотачивать и сохранять у себя полностью архивы литератур-
ных редакций газет, журналов и издательств. Это под силу только 
крупному специальному учреждению – литературному архиву.

18 Цяпер Расійская нацыянальная бібліятэка.
19 Цяпер Расійскі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва.
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Но поскольку подобный архив в нашей республике еще не ор-
ганизован, а архивные материалы редакций имеют несомненную 
ценность для изучения истории литературы, назрела необходи-
мость подумать, как лучше и полнее сохранить эти архивы.

До сих пор условия хранения архивов редакций газет, жур-
налов и издательств в нашей республике оставляют желать мно-
го лучшего. Как, например, сохраняются архивы в таких литера-
турно-художественных журналах, как «Полымя» и «Беларусь»? 
По  установившейся в этих редакциях странной практике, под-
линные авторские тексты, как правило, не сохраняются, хотя 
понятно, что именно они представляют ценность для исследо-
вателя, а не выправленные редакторами экземпляры, предна-
значенные для набора.

Однако даже эти видоизмененные тексты сохраняются да-
леко не полностью и нередко теряются. Редакционные архивы – 
рукописи стихов, рассказов, повестей, статей, романов, опубли-
кованные и неопубликованные, письма в редакцию и ответы на 
них скапливаются в столах сотрудников в неразобранном виде 
в течение нескольких лет подряд. 

Еще хуже обстоят дела с архивом Белгосиздата20. Для архи-
ва не отведено помещение. Архивные материалы издательства, 
представляющие исключительную ценность для изучения рабо-
ты автора над рукописью, размещаются на складе, в совершенно 
не приспособленном для этого помещении. Многие материалы 
не разобраны и не приведены в порядок. Отыскать нужные ру-
кописи очень сложно, так как к ним почти невозможно подсту-
питься. В результате ценные архивы Белгосиздата подвергаются 
порче и частичному уничтожению и говорить о возможности их 
научного и практического использования не приходится.

Нам кажется, что целесообразно поставить вопрос о передаче 
архивов литературных редакций газет, журналов и издательств 
государственным архивным учреждениям для их более полной 
и лучшей сохранности.

Н. Фролова –
научный сотрудник Института литературы  

имени Янки Купалы Академии наук БССР

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 682. 
20 Дзяржаўнае выдавецтва БССР створана ў 1921 г., з 1963 г. – выдавецтва «Беларусь».

№ 2

ДАЎНО НАСПЕЎШАЕ ПЫТАННЕ

У нашым друку неаднаразова ўзнімалася пытанне аб неаб-
ходнасці збірання і захоўвання літаратурных архіваў. Але па-ра-
нейшаму ўсё застаецца без змен.

Між тым, каштоўнейшыя літаратурныя матэрыялы, у тым 
ліку рукапісы, пісьмы, дзённікі многіх пісьменнікаў Беларусі, 
апынуліся ў розных архівах і музеях Масквы, Ленінграда, Кіева, 
Вільнюса і ў іншых месцах. Апрача таго, асобныя важныя гісто-
рыка-літаратурныя матэрыялы трапілі ў прыватныя рукі і да іх 
ніякага доступу няма.

Рэдакцыі некаторых часопісаў і газет, выдавецтвы, у чыё рас-
параджэнне трапляюць аўтографы або машынапісныя рукапісы 
пісьменнікаў, амаль заўсёды знішчаюць іх, пакідаючы ў сябе толь-
кі рабочыя, перапрацаваныя экземпляры. Ды і гэтыя матэрыялы 
часам захоўваюцца абы-як.

Неабходнасць стварэння Беларускага дзяржаўнага літара-
турнага архіву даўно наспела. Час, нарэшце, Саюзу пісьменнікаў 
БССР і Дзяржаўнаму архіўнаму ўпраўленню БССР усур’ез заняцца 
гэтай справай.

Д. Бародзіч.

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 682. С. 8.

№ 3

т. Азарову А. И.

Справка

В газете «Советская Белоруссия» № 232 от 1 октября 1957 г. 
была опубликована статья научного сотрудника Института лите-
ратуры АН БССР Н. Фроловой.

В статье подняты очень важные вопросы о необходимости 
сохранения архивных материалов редакций литературных га-
зет и журналов. Сотрудники института, преследуя цель сохра-
нения указанных материалов, добились выделения в институте 
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2 комнат под архив и провели необходимую работу по сбору ма-
териалов из редакций. Как сообщила т. Фролова, редакции га-
зеты «ЛиМ», журналов «Полымя» и «Беларусь», чтобы не приво-
дить в порядок материалы и освободить столы и шкафы, охотно 
пошли на их передачу. Принятые материалы, а это в основном 
рукописи и машинописные экземпляры статей, очерков, стихов 
и др., приведены в порядок, отсистематизированы, и на них со-
ставлен карточный учет. Из-за отсутствия достаточного помеще-
ния в институте сбор материалов прекращен, и они по-прежнему 
находятся в редакциях в беспорядочном состоянии.

Помимо этого, институт разослал письма всем писателям Бе-
лоруссии. Некоторые писатели охотно отозвались на это предло-
жение и сдали часть своих архивов.

Подобными методами случайного и частичного сбора мате-
риалов вряд ли возможно разрешить проблему в целом о сохра-
нении для истории этих ценных материалов.

Полагаю, что подобная документация должна храниться 
в ЦГАОР БССР21, создав для этого специальный отдел фондов ли-
тературы и искусства. В настоящее время в архиве имеются на 
хранении 64 рукописных и машинописных текстов повестей, 
пьес и др. литературных произведений (фонд Управления автор-
ских прав при СНК БССР. Список прилагается). Почти совершен-
но отсутствуют материалы редакций газет и журналов, нет лич-
ных фондов писателей, поэтов, деятелей искусства. Все это остро 
ощущается исследователями, работающими по истории литера-
туры и искусства.

В последние 2–3 года в архиве работают писатели и научные 
работники Институтов литературы и искусства АН БССР и Союза 
советских писателей Белоруссии И. Клаз22, Атрощенко23, Фролова, 
Гуревич24, Бородич, Масленников25 и др. над темами «Первое бе-
лорусское товарищество драмы и комедии (1917–1920 гг.)», «Бе-
лорусская советская пресса 20–30-х годов», «Белорусская совет-
ская литература периода коллективизации», «Очерки по истории 

21 Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического 
строительства БССР.

22  І. С. Клаз (1922–1980), празаік. У 1956–1966 гг. быў загадчыкам аддзела інфармацыі штотыднёвіка 
«Літаратура і мастацтва».

23 А. Я. Атрошчанка (1906–1973), тэатразнавец. З 1957 г. навуковы супрацоўнік Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР.

24 Э. С. Гурэвіч (1921 г. н.), літаратуразнаўца, крытык, доктар філалагічных навук.
25 П. В. Масленікаў (1914–1995), мастак тэатра, мастацтвазнавец, педагог. Заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі.

белорусской литературы», «Романов Е. Р. – как белорусский этно-
граф» и др. Сбор материалов в основном проводится по газетам 
и фонду Наркомпрос БССР. Другими источниками архив, к сожа-
лению, не располагает. В. Ильичёва. 12.05.58 г. 

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 682. С. 2–4. (рукапіс В. Ільічовай).

№ 4

ПЛАН
работы Архивного управления МВД БССР  

на ІІ-е полугодие 1958 года.

(фрагмент)

23. Провести совещание при начальнике управления по во-
просам выявления и собирания в государственные архивы фон-
дов личного происхождения государственных и общественных 
деятелей, представителей науки, техники и культуры.

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 64. С. 30. 

№ 5

(фрагмент)

ОБРАЩЕНИЕ
участников республиканского совещания работников архив-

ных учреждений Белорусской ССР, посвященного 40-летию ле-
нинского декрета 

«О реорганизации и централизации архивного дела», состояв-
шегося в г. Минске 3–4 июля 1958 г., ко всем архивистам республики.

Принять меры к концентрации в государственные архивы 
республики архивных материалов из музеев и библиотек, а так-
же документальных материалов деятелей литературы, искусства, 
науки и поставить вопрос о создании в республике центрального 
литературного и технического архивов.

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 646. С. 177–178.
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№ 6

Справка
о состоянии архивного дела в Белорусской ССР.

По материалам совещания руководящих и научных работников 
архивных учреждений Белоруссии, посвященного 40-летию 

архивного строительства в Советском Союзе.

(фрагмент)

3. Утвердить штаты Центрального государственного лите-
ратурного архива республики и лаборатории по реставрации 
и  микрофотокопированию документальных материалов при 
Центральном государственном историческом архиве БССР и его 
филиале […].

9. Архивному управлению МВД республики совместно с Ака-
демией Наук БССР провести изучение и учет архивных фондов, 
отражающих историю и культуру белорусского народа, но храня-
щихся в других советских и зарубежных архивах; принять меры 
к возвращению в БССР материалов, относящихся к профилю го-
сударственных архивов республики, и провести микрофотоко-
пирование материалов, отражающих историю и культуру бело-
русского народа. Приступить к концентрации в государственные 
архивы документальных материалов личного происхождения.

Министерству финансов республики выделить на проведе-
ние этих работ необходимые ассигнования.

Приложение № 1 

ШТАТЫ
Центрального государственного литературного архива 

и лабораторий по реставрации и микрофотокопированию доку-
ментальных материалов при центральных и областных государ-
ственных архивах республики в количестве 43 единиц с месяч-
ным фондом заработной платы 24 550 рублей, в том числе:

Наименование 
учреждений 

и их 
подразделений

Наименование должностей Количество 
единиц

Должн. 
оклад

Месячный 
фонд 

зарплаты

Центральный государственный литературный архив БССР
Начальник архива 1 1 200 1 200
Старших научных 
сотрудников 2 880 1 760

Научных сотрудников 2 690 1 380
Старших архивариусов 2 450 900
Секретарь-машинистка 1 410 410
Уборщица 1 300 300
Итого 9 5 950

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 648. С. 27, 29, 33.

№ 7

Утвержден коллегией МВД БССР
(протокол № 11 от 14 октября 1958 г.)

ПЛАН
мероприятий МВД БССР по выполнению постановления Со-

вета Министров Союза ССР от 13 августа 1958 г. № 914  «Об утверж-
дении Положения о Государственном архивном фонде Союза ССР 
и сети центральных государственных архивов СССР».

(фрагмент)

I. В соответствии с приказом МВД СССР от 29 августа 1958 г. 
№ 575 и в целях улучшения постановки архивного дела в респу-
блике просить Совет Министров БССР и ЦК КП Белоруссии ре-
шить вопросы:

3) о создании в гор. Минске Центрального государственного 
архива литературы и искусства и Центрального хранилища ми-
крофотокопий уникальных документов.

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 648. С. 57.
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№ 8

Начальнику Главного архивного
управления МВД СССР полковнику

товарищу Белову Г. А.

Отчет о работе архивных учреждений 
Белорусской ССР за 1958 год.

(фрагмент)

В целях улучшения постановки архивного дела в республике 
Министерство внутренних дел БССР представило в ЦК КПБ и Со-
вет Министров БССР докладную записку с конкретными предло-
жениями, на основании которой разработан проект Постановле-
ния Центрального Комитета и Правительства по этому вопросу.

В проекте постановления предусматриваются завершение 
работы по упорядочению и улучшению условий хранения ар-
хивных материалов министерств и ведомств, строительство 
новых зданий для государственных архивов Витебской, Го-
мельской, Минской, Молодечненской областей, создание Цен-
трального государственного архива литературы и искусства, 
Центрального хранилища микрофотокопий уникальных доку-
ментов, увеличение штатов государственных архивов респуб-
лики и другие вопросы.

Проект постановления согласован в ЦК КПБ и находится 
на  рассмотрении Совета Министров. Некоторые вопросы, вне-
сенные на рассмотрение Правительства, нашли свое разреше-
ние в Госплане и Министерстве финансов БССР. Так, на 1959 год 
утверждено дополнительно 49 штатных единиц для Архивного 
управления, центральных, областных, городских архивов и  ла-
боратории по микрофотокопированию и реставрации доку-
ментальных материалов, ассигновано 500 тыс. рублей на стро-
ительство здания Государственного архива Минской области, 
выделены строительные материалы для капитального ремонта 
зданий центральных архивов…

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 65 0. С. 2.

№ 9

Доклад
Концентрация в государственные архивы фондов личного 

происхождения и проблема организации и комплектования Цен-
трального государственного литературного архива БССР.

(фрагмент)

Большой и важной частью общей проблемы концентрации 
в  госархивы фондов личного происхождения является задача 
обеспечения сохранности материалов деятелей литературы и ис-
кусства и создание в связи с этим Центрального государственно-
го литературного архива в БССР.

Эта задача крайне актуальна сегодня в связи с тем, что до на-
стоящего времени в Белоруссии не имеется учреждения, которое 
бы занималось планомерным собиранием и хранением подлин-
ных документов литературного наследия белорусских писателей, 
а также документов художников, артистов и других представите-
лей искусства Белоруссии.

Прежде чем перейти к вопросу об организации и комплекто-
вании Литературного архива БССР, следует отметить, как обстоит 
дело с собиранием и хранением литературных материалов в за-
рубежных архивах и центральных государственных архивах СССР, 
используя для этого опубликованный в бюллетене ГАУ сводный 
доклад «Новые области использования архивных документов», 
рассмотренный международной конференцией «Круглого стола 
архивов», состоявшейся 20–22 мая 1958 г. в Висбадене и Франк-
фурте-на-Майне (ФРГ), раздел «Архивы и история литературы».

В этом докладе, например, отмечается, что «в США и Англии 
национальные архивы всегда очень неохотно покупали или 
принимали на хранение архивы частных лиц; эти материалы 
в основном поступали в Британский музей и в Библиотеку кон-
гресса. Совсем недавно в США произошли некоторые изменения 
в этом вопросе, национальному архиву в Вашингтоне было раз-
решено принять на хранение документальные материалы част-
ного происхождения, непосредственно отражающие политиче-
скую жизнь страны. В Швеции документы писателей и рукописи 
литературного характера сдаются на хранение исключительно 
в библиотеки.



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

20 21

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

Архивисты других стран всячески стараются пополнить фон-
ды своих архивов документальными материалами частных ар-
хивов или, во всяком случае, облегчить сдачу этих материалов 
в государственные архивы. Обычно архивы оставляют за собой 
право хранения документальных материалов политических де-
ятелей, дипломатов, военных, а материалы писателей и поэтов 
передаются на хранение в библиотеки. Этого правила придержи-
ваются архивисты Австрии, большинства земель Западной Гер-
мании, Бельгии, Нидерландов, Италии, Дании и т. д., хотя прове-
сти четкое разграничение функций архивов и библиотек в этой 
области весьма затруднительно.

Что делать, например, с документальными материалами пи-
сателей, которые занимали какие-либо государственные посты 
и  переписка которых касается не только вопросов литературы, 
но и различных политических проблем?»

Истории известны много примеров этого. Занимались лите-
ратурной деятельностью глава правительства Литбела В. Миц-
кевич-Капсукас26 и председатель первого ЦИК БССР Мясников27, 
современный латвийский писатель Лацис28 является председате-
лем Совета Министров Латвийской ССР, Карнейчук29 – зам. пред-
седателя Совета Министров УССР, многие др. советские писатели 
являются депутатами Верховных Советов и работают в различ-
ных общественных организациях.

Безусловно, неправильным будет, разрознив эти фонды, по-
местить рукописи и документы литературного характера в би-
блиотеку, а оставшиеся материалы в архив. Отмечается, что такое 
деление фондов до последнего времени практиковалось в ино-
странных архивах, но в настоящее время архивисты большинства 
стран стоят за принцип неделимости фондов. Таким образом, де-
лается вывод о целесообразности концентрации литературных 
документальных материалов в государственные архивы, исходя 
из правил недробимости фондов и принципа происхождения, где 
кроме того хранится большое количество документальных мате-
риалов различных учреждений, по которым возможно и в боль-
шой степени проводится изучение истории литературы. В докладе 
приводятся интересные сведения об использовании документов 
государственных архивов по историко-литературной тематике. 

26  В. С. Міцкевіч-Капсукас (1880–1935), літоўскі літаратурны крытык і палітычны дзеяч.
27 А. Ф. Мяснікоў (Мяснікян; 1886–1925), армянскі пісьменнік і дзеяч КПСС.
28 В. Ц. Лаціс (1904–1966), латышскі пісьменнік і дзяржаўны дзеяч.
29 А. Е. Карнейчук (1905–1972), украінскі драматург і грамадскі дзеяч.

Отмечается, что в большинстве стран преобладают исследования 
биографического и генеалогического характера, но также про-
водятся исследования и по темам, соприкасающимся с полити-
ческой историей, как отношение писателей к государственным 
властям. «В СССР, Франции, Венгрии и Польше, где исследования 
в области литературы ведутся в архивах в большом масштабе, 
темы работы исследователей более разнообразны: подготовка 
собраний сочинений и издание корреспонденции писателя, из-
учение влияния литературных произведений, духовной жизни, 
культурных связей с заграницей, истории книги и библиотек 
(и специальные исследования каталогов старинных библиотек), 
истории печати и особенно истории театра».

Для исследований биографического характера используют-
ся церковно-приходские книги, акты гражданского состояния 
и  дела писателей, состоящих на государственной службе, т. е. 
личные дела, а также фонды учреждений народного образова-
ния и искусства, дела по наблюдению за писателями со стороны 
органов полиции, фонды юридических учреждений, фонды уни-
верситетов и др. учебных заведений. Одним из источников для 
биографических исследований являются также нотариальные 
архивы. Например, во Франции существует при Национальном 
архиве Центральный нотариальный архив Парижа и департа-
мента Сены, имеющий на хранении 80 миллионов актов, самые 
ранние из которых датированы концом ХV в., являющийся одной 
из наиболее ценных коллекций Европы. На основании просмотра 
материалов этого архива: брачных контрактов, завещаний и по-
смертных описей, документов о разделе имущества и т. д. – были 
внесены уточнения в биографии многих писателей-классиков. 
К сожалению, среди наших архивистов распространено мнение, 
что нотариальные конторы являются совершенно не актуальны-
ми фондами и не подлежат сдаче в госархивы.

В сводном докладе также отмечается, что в нотариальных 
конторах хранятся посмертные описи многочисленных библио-
тек частных лиц (с начала ХVI в.). Эти описи представляют боль-
шой интерес для изучения влияния и распространения того или 
иного литературного произведения.

В нашей практике встречались посмертные описи библиотек, 
частных лиц (настоятеля монастыря) в фондах судебных учреж-
дений, в делах о наследовании имущества.
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Наиболее важным источником для исследований отдельных 
литературных произведений являются материалы учреждений 
цензуры. В фондах цензуры, например, встречаются рукописи, 
изъятые у писателей, а также рукописи с внесенными цензурой 
поправками. Кроме того, очень интересные документы встреча-
ются в фондах полиции и особенно в фондах судов о судебных 
преследованиях и процессах против писателей и журналистов.

В Советском Союзе проблема обеспечения сохранности лите-
ратурных материалов разрешается путем создания специального 
Центрального государственного архива литературы и искусства, 
который имеет на хранении громадное количество важнейших 
фондов литературного характера и которому предоставлены 
преимущественные права по собиранию документов по истории 
литературы и искусства.

В Центральном государственном архиве литературы и ис-
кусства СССР хранится большое количество документов и руко-
писей писателей (Достоевского, Короленко, Некрасова, Толстого 
и др.), а также документальные материалы театров, издательств, 
редакции литературных газет и журналов, культурных органи-
заций и т. д.

ЦГАЛИ СССР комплектуется путем покупки архивов писате-
лей, как у наследников, так и у других лиц, или путем получения 
этих материалов в дар или на хранение. Если документальные 
материалы писателя куплены архивом, то они поступают в пол-
ную собственность государства и их использование не ограни-
чено. Если документальные материалы переданы архиву в дар 
или на хранение, за писателями и их наследниками сохраняется 
авторское право в пределах, установленных советским законо-
дательством; архивовладелец может запретить публикацию или 
использование документов или разрешить их использование 
лишь отдельным лицам.

Так, например, архив французского писателя Ромена Рол-
лана30, хранившийся в опечатанных пакетах в Государственной 
библиотеке им. Ленина в Москве, согласно его завещательного 
распоряжения, вскрыт в январе 1955 г., через 10 лет после его 
смерти (в 1944 г.).

Примером приобретения архивов писателей от их наслед-
ников может служить поступление в 1958 г. в Центральный 

30 Рамэн Ралан (1866–1944), французскі пісьменнік, грамадскі дзеяч, музыказнавец, ганаровы член 
АН СССР.

государственный архив литературы и искусства СССР загранич-
ного архива А. И. Куприна, содержащего около шестидесяти ру-
кописей рассказов, очерков, статей, фельетонов и стихотворе-
ний, публиковавшихся в основном только в зарубежной печати, 
а частично еще совершенно не видевших света. В их числе кино-
сценарий «Моя звезда», рассказы «Строчка Ивановна», «Ральф», 
«Одино чество» и другие.

В составе архива более 500 писем; среди корреспондентов 
И. Е. Репин, Р. Роллан и многие другие выдающиеся деятели 
литературы и искусства. Архив приобретен у дочери писателя 
К. А. Куприной.

Народная артистка СССР А. А. Яблочкина31 передала в ЦГАЛИ 
свои материалы, относящиеся к её биографии, роли, статьи и вы-
ступления, воспоминания об А. И. Южине32, М. Н. Ермоловой33, 
А. П. Ленском34, письма к ней К. С. Станиславского35, В. И. Неми-
ровича-Данченко36, А. И. Южина, Г. Н. Федотовой37, В. Н. Рыжовой38 
и многих других артистов Малого, Художественного и перифе-
рийных театров, фотографии её в жизни и в ролях. Имеются ма-
териалы по Малому театру и материалы, связанные с деятельно-
стью А. А. Яблочкиной во Всероссийском театральном обществе; 
списки артистов, программы юбилейных спектаклей, докладные 
записки и другие.

Фонды государственных учреждений и организаций, ведаю-
щих литературой и искусством, сдаются в Литературный архив 
по истечении срока хранения в ведомственное архиве.

Однако Литературный архив не является в нашей стране 
единственным учреждением, собирающим и хранящим мате-
риалы литературного характера. Документальные материалы 
и рукописи четырех крупнейших писателей хранятся в соответ-
ствующих хранилищах: в Институте русской литературы Акаде-
мии наук СССР («Пушкинский дом»), Музее Л. Н. Толстого, Архи-
ве А. М. Горького при Институте мировой литературы Академии 
наук СССР и Библиотеке-музее В. В. Маяковского.

31 А. А. Яблачкіна (1866–1964), драматычная актрыса, народная артыстка СССР.
32 А. І. Южын (1857–1927), рускі акцёр і тэатральны дзеяч.
33 М. М. Ярмолава (1853–1928), руская актрыса.
34 А. П. Ленскі (1847–1908), рускі акцёр і рэжысёр.
35  К. С. Станіслаўскі (1863–1938), рускі рэжысёр, акцёр, педагог, драматург.
36 У. І. Неміровіч-Данчанка (1858–1943), рускі драматург і рэжысёр.
37 Г. М. Фядотава (1846–1925), руская актрыса.
38 В. М. Рыжова (1871–1963), народная артыстка СССР.
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Кроме того, многочисленные мемориальные музеи занима-
ются собиранием личных вещей и отдельных рукописей других 
писателей с целью их экспонирования. Таковы, например, му-
зеи Ф. И. Достоевского, А. П. Чехова и Н. А. Островского в Москве, 
музей Т.  Г. Шевченко в Киеве, мемориальный музей И.  Фран-
ко в  Дрогобычской области, литературно-мемориальные музеи 
Я. Купалы и Я. Коласа в Минске и т. д.

Рукописи литературного характера хранятся также и в Библи-
отеке им. Ленина (Москва) и Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина 
(Ленинград).

Существует якобы разграничение по профилю собираемых 
материалов между архивами, с одной стороны, и библиотеками, 
музеями – с другой. Так, как будто Библиотека им. Ленина поку-
пает преимущественно рукописные книги XIX в., в то время как 
Центральный государственный архив литературы и искусства 
занимается в основном материалами советского периода.

В будущем, согласно положению о Государственном архив-
ном фонде СССР, предполагается концентрация всех докумен-
тальных материалов писателей из библиотек и музеев в государ-
ственные архивы.

В Белоруссии, как уже ранее отмечалось, документальные 
материалы литературного характера хранятся в:

1) музеях Я. Купалы и Якуба Коласа, где собраны сохранивши-
еся рукописи произведений и документы, относящиеся к жизни 
и творчеству этих писателей;

2) рукописном отделе Белорусской государственной библио-
теки им. В. И. Ленина – рукописи произведений, письма Я. Кола-
са, Я. Брыля, З. Бядули, В. Дунина-Марцинкевича, К. Каганца39;

3) институте литературы АН БССР, которым собраны частич-
но материалы из редакций газеты «ЛиМ», журналов «Полымя» 
и «Беларусь», представляющие собой рукописи и машинописные 
экземпляры статей, очерков, стихов и другие документы бело-
русских писателей. Институтом были разосланы письма всем пи-
сателям Белоруссии с предложением о сдаче личных фондов. Не-
которые писатели охотно отозвались на это предложение и сдали 
часть своих архивов.

Однако, в настоящее время прием материалов Институтом 
литературы якобы прекращен в виду отсутствия помещения для 
дальнейшей концентрации материалов.

39  К. Каганец (К. К. Кастравіцкі; 1868–1918), беларускі пісьменнік, мастак, грамадскі 
дзеяч.

Производившийся ранее прием материалов носил также вы-
борочный характер, принимались материалы редакций не пол-
ностью, а только лишь рукописи произведений наиболее извест-
ных и значительных писателей;

4) Государственных архивах БССР, где имеются на хранении 
фонды издательств, учреждений цензуры, редакций газет и жур-
налов, Управления авторских прав, театров, Комитета и отделов 
по делам искусств и др., в составе которых имеются материалы 
по истории литературы и искусства, а также рукописи отдельных 
произведений;

5) действующих учреждениях, организациях, обществах твор-
ческого направления, располагающих документами, отражающи-
ми деятельность этих учреждений, а также творческими материа-
лами представителей литературы и искусства Белоруссии.

Ознакомление отделом комплектования с порядком хране-
ния рукописных материалов и материалов на правах рукописей 
в ряде этих учреждений (Белгосиздат, редакции журналов «Бела-
русь», «Маладосць», «Полымя» и газеты «Літаратура і Мастацтва») 
показало, что условия хранения, учет и использование этих ма-
териалов организованы крайне неудовлетворительно.

Таким образом, общее положение дел в Белорусской ССР 
с обеспечением сохранности, собиранием и научной обработкой, 
заключающей в себе учет, описание и каталогизацию материа-
лов деятелей литературы, артистов, художников, скульпторов, 
музыкантов и др. обстоит совершенно неблагополучно.

Если материалы действующих литературных и культурных 
учреждений еще контролируются архивными органами и нарав-
не с материалами других учреждений в порядке планового при-
ема поступают в государственные архивы, то материалы личных 
фондов писателей никем регулярно не собираются и не хранят-
ся, т. к. отсутствует в республике какое-либо учреждение, которое 
в  законодательном порядке имело бы право и обязывалось бы 
разыскивать, выявлять и осуществлять прием, хранение и науч-
ную обработку этих материалов.

В результате этого богатейшие материалы, отражающие 
культуру белорусского народа, распылены по хранилищам раз-
личных библиотек, музеев, архивов различных городов. Большое 
количество их находится за пределами Белорусской ССР. Особен-
но печальную участь разделили литературные и искусствовед-
ческие материалы дореволюционного периода. В Белоруссии, 
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например, отсутствует какое-нибудь более-менее полное собра-
ние документов личных фондов или рукописей произведений 
писателей дореволюционного периода.

Если мы посмотрим путеводитель по Центральному госу-
дарственному архиву литературы и искусства СССР, осущест-
влявшему также и концентрацию материалов личных фондов 
представителей национальных литератур, то увидим, что бе-
лорусская литература представлена в этом архиве всего одним 
фондом «Янки Купалы», содержащим одну единицу хранения – 
рукопись одного его произведения. Это объясняется тем, что этот 
архив принимал только лишь на хранение поступавшие к нему 
каким-либо путем материалы белорусской литературы, а специ-
ально розыском этих документов не занимался.

Некоторой исторической обусловленностью объясняется на-
личие большого количества документов по истории белорусской 
литературы и искусства в библиотеках и государственных архи-
вах Литовской ССР, в г. Вильнюсе.

В дореволюционный период Вильно был центром генерал-гу-
бернаторства, в которое входили и белорусские губернии. Этот 
город был крупным культурным центром, к которому тяготели 
литературные силы края, в том числе и Белоруссии. Здесь нахо-
дились Университет, Попечитель учебного округа, Цензурный 
комитет, издательства, издававшие также и белорусскую литера-
туру. В связи с этим именно в Вильно, в учреждениях, библио-
теках, архивах накапливались и хранились материалы, отражаю-
щие белорусскую культуру.

После революции и гражданской войны Вильнюс остался 
за пределами Советского государства, в связи с чем документаль-
ные материалы, находившиеся в Виленских учреждениях и ар-
хивах, избежали в свое время включения в состав Государствен-
ного архивного фонда СССР и концентрации в государственные 
архивы. Кроме того, в Вильно бежало много белорусских бур-
жуазных националистов, вывезших с собой из Белоруссии мно-
го памятников белорусской культуры, а также документальных 
источников по истории литературы. Ими же в Вильно, в период 
вхождения его в состав панской Польши, начало осуществляться 
собирание документов по истории и культуре белорусского на-
рода. В Вильнюсе одними из этих эмигрантов, братьями Луцке-
вичами, был создан для собирания документов по белорусской 
истории и культуре Белорусский музей. В панской Польше Вильно 

также был крупным культурным центром, к которому тяготели 
культурные силы Западной Белоруссии, в Вильно были редакции 
и издательства белорусской литературы, поэтому в Вильно, осо-
бенно в составе быв. Белорусского музея, имеется также большое 
количестве документов, отражающих деятельность писателей 
Западной Белоруссии.

В 1939 г. музей был закрыт, и в дальнейшем комплекс его ма-
териалов оказался разорванным между ЦГИ Литовской ССР и Би-
блиотекой АН Литовской ССР.

Материалы этого музея содержат большое количество до-
кументов о Якубе Коласе, Элоизе Пашкевич («Тетка»), Максиме 
Богдановиче, Змитроке Бядуле, Кондрате Крапиве, Филиппе 
Пестраке, Максиме Танке и др. (их рукописи, письма, личные 
документы).

Учитывая, что вопрос об образовании в Белоруссии Государ-
ственного литературного архива находится накануне своего по-
ложительного разрешения, следует остановится на некоторых 
проблемах комплектования его документальными материалами.

Пути комплектования этого архива, таким образом, должны 
быть следующими:

1) выявление и собирание документальных материалов ли-
тературного наследия и материалов, отражающих развитие бе-
лорусского искусства, в хранилищах различных музеев, рукопис-
ных отделах библиотек, институтов, государственных архивах 
других республик, у частных лиц.

(Во Львове в составе фонда «Львовского университета» обна-
ружены документальные материалы об Элоизе Пашкевич);

2) приобретение личных фондов писателей, артистов, худож-
ников у самих владельцев, наследников или других лиц в дар, на 
хранение или путем покупки. Эта работа должна производиться 
путем осуществления разъяснительных и пропагандистских ме-
роприятий, доказывающих преимущества сдачи личных архи-
вов на государственное хранение, обеспечивающее сохранность 
и контролируемое государством научное использование их 
(«Тагильская находка», о которой писал Ираклий Андроников);

3) плановый периодический прием документальных матери-
алов от действующих писательских и других творческих органи-
заций и объединений, редакций литературных и искусствовед-
ческих журналов и газет, издательств, театров и т. д.
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Следует оговориться, что нельзя представлять себе, что 
в  литературном архиве должны концентрироваться докумен-
тальные материалы всех учреждений, сколько-нибудь связанных 
с литературой и искусством. Существует много учреждений, осу-
ществляющих административное управление над учреждениями 
и организациями, непосредственно занимающимися творческой 
деятельностью, как, например, Министерство или отделы-управ-
ления культуры, среди материалов которых, безусловно, имеются 
документы по истории литературы и искусства, но тем не менее 
преобладают в них административные вопросы; имеются такие 
учреждения, литературные вопросы у которых являются толь-
ко одной частью их компетенции, как, например, издательства 
и учреждения цензуры. Их материалы отражают историю печати 
гораздо шире – не только литературной, но и политической, на-
учной, военной, технической и т. д., поэтому не от всяких изда-
тельских и цензурных учреждений материалы подлежат приему 
в Литературный архив.

Материалы учебных заведений, как специальных (литера-
турные факультеты, театральные, музыкальные, художествен-
ные школы и училища), так и общеобразовательных, безусловно, 
также содержат отдельные документы, относящиеся к истории 
литературы и искусства, однако преимущественно отражают 
учебные вопросы и подлежат сдаче в государственные архивы 
общего профиля.

Таким образом, концентрации в Литературный архив подле-
жат только лишь фонды учреждений и организаций творческого 
направления.

Отсюда необходимо очень осторожно подходить к вопросу 
о том, что возможно и целесообразно было бы передать Государ-
ственному литературному архиву из других государственных ар-
хивов БССР.

Безусловной передаче Литературному архиву подлежат лич-
ные фонды деятелей литературы и искусства, число которых, 
к сожалению, у нас составляет всего один фонд в Государственном 
архиве Минской области. Это фонд белорусского писателя и пу-
блициста Ельского А. К.40, содержащий 30 ед. хр. за 1851–1855 гг.

Из ЦГАОРа БССР должна быть передана рукопись произведе-
ния Тишки Гартного «Бацькава воля»41.

40  Дакументы А. К. Ельскага паступілі ў архіў-музей у 1962 г. У БДАМЛМ Ф. 43.
41 «Бацькава воля» – гэта раздзелы 1–4 вядомага рамана Цішкі Гартнага «Сокі цаліны». Цяпер 

Фонды учреждений, относящихся к профилю Литературного 
архива, составляют в наших архивах также незначительное коли-
чество. Имеются только в ЦГАОРе БССР:

1) р-256 (1923–1928 гг.) Центральное бюро Всебелорусского 
объединения писателей и поэтов «Молодняк» при Институте бе-
лорусской культуры, 18 ед. хр. 1925–1927 гг.42;

2) р-257 (1926–1933 гг.) Белорусское общество драматиче-
ских писателей и композиторов, 121 ед. хр. за 1927–1933 гг. (или 
Управление по охране авторских прав при Белорусском товари-
ществе драматических писателей и композиторов)43.

Имеется в госархивах несколько фондов театров, однако 
судя по составу материалов, эти фонды целесообразнее оставить 
по месту их настоящего хранения, т. к. они содержат преимуще-
ственно документы административного содержания, финансо-
вые и бухгалтерские документы, документы по личному составу 
коллективов артистов и обслуживающего персонала. Материалов 
репертуарного характера, режиссерской работы или эскизов де-
кораций и костюмов в их составе не имеет. Отсюда следует сделать 
вывод, что передача этих фондов в Литературный архив на пер-
вом этапе его комплектования нецелесообразна. В дальнейшем, 
в связи с возможным пополнением этих фондов материалами, 
более полно отражающими развитие театрального искусства, пе-
ремещение этих фондов в Литературный архив окажется более 
приемлемым44.

Комплектование Литературного архива, таким образом, 
должно производиться преимущественно за счет новых посту-
плений материалов в состав Государственного архивного фонда, 
а не внутреннего перемещения материалов из одного государ-
ственного архива в другой.

Явно неправильным является намерение рассматривать за-
дачу комплектования Литературного архива как стягивание 
в него из других государственных архивов БССР фондов и даже 
частей фондов и отдельных единиц хранения, имеющих по со-
держанию связь с вопросами литературы и искусства.

Такой взгляд на вопросы комплектования явно ошибо-
чен. Во-первых, в данном случае недопустим разрыв фонда. 
Во-вторых, нецелесообразен и нежелателен разрыв комплекса 
захоўваецца ў БДАМЛМ. Ф. 15. Воп. 1. Адз. зах. 2.

42 Фонд перададзены ў ЦДАМЛМ у 1964 г. У БДАМЛМ Ф. 225.
43 Дакументы перададзены ў ЦДАМЛМ у 1964 г. У БДАМЛМ. Ф. 81, у ЦДАКР захоўваўся пад № 257.
44 Фонды тэатраў былі перададзены ў ЦДАМЛМ на працягу 1960-х гг.
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фондов учреждений одной губернии и одного масштаба (напри-
мер, Витебской губернии и губернских учреждений). В-третьих, 
такую цель неправильно ставить и невозможно осуществить, 
как изъятие из всех государственных архивов всех материалов 
о литературе и о писателях, и сосредоточить их только в литера-
турном архиве.

Искусство и литература народа так тесно переплетены 
со всякой другой его деятельностью и жизнью государства, что 
документы отдельные о писателях возможно встретить в фон-
де любого учреждения. Следует иметь в виду, что принцип ком-
плектования наших архивов не тематический, а фондовая при-
надлежность материалов.

В Государственных архивах, в различных фондах будут встре-
чаться документы о жизни и деятельности писателей, которые 
должны храниться и использоваться в составе этих фондов, но 
не  передаваться в Литературный архив, который должен ком-
плектоваться документами личных фондов и фондов специфич-
но литературных или искусствоведческих учреждений и орга-
низаций, в основе деятельности которых лежит исключительно 
творческое начало (а не управленческое).

Применение в практике архивного дела микрофотокопиро-
вания документальных материалов значительно расширяет воз-
можности комплектования в Литературном архиве.

В целях пополнения фондов белорусских писателей, напри-
мер, основные документы которых невозможно уже будет собрать 
полностью в силу утраты большого количества документов в свя-
зи с войнами и другими причинами, в некоторой степени удаст-
ся пополнить все же микрофотокопиями документов из фондов, 
подлежащих хранению в других государственных архивах.

Вот такой путь поступления в Литературный архив материа-
лов (в микрофотокопиях) из других белорусских архивов оправ-
дан и должен будет осуществляться, однако очень продуманно 
и системно, а не все подряд, что относится к литературе.

Например, в отношении «газетного стола Канцелярии Витеб-
ского губернатора» нет большой необходимости создавать для 
Литературного архива полный дубликат его в микрофотокопи-
ях, т. к. если эти материалы понадобятся в комплексе, то их мож-
но использовать и в ЦГИА БССР. Но вот, например, если в фонде 
Богдановича не окажется рукописи какого-либо его произведе-
ния, которое имеется в составе фонда «газетного стола», то тогда 

микрофотокопию её целесообразно присоединить к личному 
фонду Богдановича.

Таковы пока теоретические позиции, с которых представля-
ется целесообразным подходить к вопросам комплектования Го-
сударственного литературного архива.

В практике работы безусловно встретится множество затруд-
нений, о которых пока сказать ничего нельзя, но преодоление 
которых, возможно, внесет некоторые уточнения в настоящее 
изложение.

Начальник отдела комплектования (Трухина)

Прыпіска рукой Т. Л. Трухіной: Доклад зачитан для сотрудни-
ков Архивного Управления БССР в сентябре-октябре 1959 г.

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 682. С. 23–42. 

№ 10

4 февраля 1960 г. № 10/1 – 122
гор. Минск
Председателю Совета Министров Белорусской ССР
товарищу КИСЕЛЕВУ Т. Я.45

До настоящего времени документальные материалы, отража-
ющие историю белорусской культуры, хранятся в редакциях га-
зет, журналов, издательствах, музеях, театрах, у частных лиц и т. д.

Сохранность этих материалов не обеспечена, есть случаи 
уничтожения подлинных рукописей писателей и других ценней-
ших документов по истории культуры белорусского народа.

В целях концентрации и улучшения хранения документаль-
ных материалов литературных, театральных, музыкальных и ху-
дожественных организаций, издательств и других учреждений, 
ведающих вопросами литературы и искусства, Министерство 
внутренних дел Белорусской ССР просит создать в гор. Минске 
Центральный государственный архив литературы и искусства 
БССР.

45 Ц. Я. Кісялёў (1917–1983), дзяржаўны і партыйны дзеяч БССР. У 1959–1978 гг. – старшыня 
СМ БССР.
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Штаты и фонд заработной платы для указанного архива пред-
усмотрены народнохозяйственным планом Белорусской ССР на 
1960 г.

Министр внутренних дел Белорусской ССР (С. Сикорский)

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 755. С. 1.

Паўторны ліст такога ж зместу быў адасланы ў СМ БССР  
4 мая № 4/495. Тамсама, с. 29.

№ 11

СОВЕТ МИНИСТРОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 июня 1960 года № 323
гор. Минск

О создании Центрального государственного архива
литературы и искусства БССР

В целях концентрации и улучшения хранения документаль-
ных материалов литературных, театральных, музыкальных и ху-
дожественных организаций, издательств и других учреждений, 
ведающих вопросами литературы и искусства, Совет Министров 
Белорусской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать в гор. Минске Центральный государственный архив 
литературы и искусства БССР.

 Зам. Председателя 
   Совета Министров Белорусской ССР    И. Климов46

 Управляющий делами 
Совета Министров Белорусской ССР    А. Рудак47

Разослано горисполкомам и райисполкомам

НАРБ. Фонд 249. Воп. 5. Спр. 755. С. 60.

А. М. Запартыка, Г. В. Запартыка

46 І. Ф. Клімаў (1903–1991) – дзяржаўны дзеяч БССР, адзін з кіраўнікоў партызанскага руху 
на Міншчыне. У 1953–1968 гг. намеснік Старшыні СМ БССР.

47 А. Дз. Рудак (1911–1997) – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў камуністычнага падполля 
і  артызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Пасля вайны працаваў у розных партыйных 
і дзяржаўных установах.

«Збіраўся скарб,  
струменіўся няспынна…»
(Да гісторыі стварэння фондаў БДАМЛМ)



35

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

Ганна Запартыка

ВІЛЕНСКІ БЕЛАРУСКІ ГІСТОРЫКА-
ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ ІМЯ ІВАНА ЛУЦКЕВІЧА  

І ЯГО ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ ЗБОРЫ Ў БДАМЛМ

У 2016 г. адзначалася 95 гадоў з часу заснавання Беларуска-
га музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні. Для Беларускага дзяржаў-
нага архіва-музея літаратуры і мастацтва гэтая дата была неча-
кана асвечана сенсацыйнай падзеяй: беларуская эміграцыйная 
грамадская арганізацыя са Злучаных Штатаў Амерыкі «Белару-
ская Фундацыя імя Пётры Крэчэўскага» праз свайго прадстаўніка 
ў Мінску перадала ў дар архіву-музею калекцыю дакументаў, якія 
ў свой час захоўваліся ў музеі ці належалі яго заснавальнікам – 
братам Івану і Антону Луцкевічам. Сярод 38 перададзеных даку-
ментаў – дзевяць лістоў Зоф’і Лычкоўскай, маці Івана і Антона, 
да  сваіх сыноў, лісты Вацлава Ластоўскага ў рэдакцыю газеты 
«Наша Ніва», лісты Франца Умястоўскага, Яна Шпакоўскага, на-
шаніўскіх карэспандэнтаў з Мінска, Докшыц і інш. Многа гадоў 
яны захоўваліся ў адной прыватнай калекцыі, невядомыя гісто-
рыкам і біёграфам беларускіх дзеячаў першай трэці ХХ ст. З адна-
го боку, факт перадачы названых дакументаў у склад Нацыяналь-
нага архіўнага фонду прынёс вялікую радасць, з іншага – яшчэ 
раз напомніў нам пра балючыя страты, што панесла Беларусь 
з ліквідацыяй свайго легендарнага музея.

Пра Беларускі музей імя Івана Луцкевіча класік беларускай 
літаратуры Змітрок Бядуля ў свой час напісаў: «Святое гэта мес-
ца, бо яно родзіць зярняты прасветы для ўсяго вялікага белару-
скага народу». 

Музей меў такі вялікі ўплыў на духоўнае сталенне і нацыя-
нальную свядомасць беларусаў, што і сёння яго лёс і змястоўнае 
яго скарбаў не перастаюць хваляваць вучоных і грамадскасць. 
З традыцыйнай музейнай установы, арганізаванай па правілах 
свайго часу, ён ператварыўся ў сцяг нацыянальнай ідэі, стаў свое-
асаблівым помнікам беларускаму адраджэнню. Беларускі музей 
назаўсёды застанецца для нас духоўнай крыніцай, адзнакай эпохі 
беларускай гісторыі, калі закладваліся падмуркі беларускай дзяр-
жаўнасці, выпрацоўваліся граматычныя нормы мовы, узнікалі 
новыя грамадскія рухі і культурныя асяродкі.

Славуты Беларускі музей пачынаўся з прыватнай калек-
цыі юнага гімназіста Івана Луцкевіча (1881–1919), у будучым 
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вядомага грамадска-палітычнага дзеяча, археолага, краязнаўца, 
пісьменніка і аднаго з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага 
адраджэння пачатку ХХ ст. За сваё кароткае жыццё Іван Луцкевіч 
сабраў найбагацейшую калекцыю беларускіх рарытэтаў і за год да 
смерці завяшчаў яе Беларускаму навуковаму таварыству ў Вільні. 
Пры жыцці збіральніка, з-за адсутнасці сродкаў і памяшкання, 
калекцыя не магла быць сістэматызавана і ўпарадкавана. Толькі 
ў 1921 г. яна з прыватнай кватэры Луцкевічаў была перавезена 
ў былы Базыльянскі кляштар у Вільні, дзе для яе былі адведзе-
ны памяшканні пад захаванне фондаў і экспазіцыю. З гэтага часу 
і пачынаецца адлік афіцыйнай гісторыі музея як навукова-асвет-
най установы. З атрыманнем новага статусу ў музей узмацніў-
ся прыток экспанатаў і дакументальных калекцый, а яго праца 
набыла сістэмны характар. У 1920-я гг. ў музеі былі сфармірава-
ны аддзелы дагістарычны, этнаграфічны, побытавы, рукапісаў 
і друкаў. Дагістарычны аддзел музея меў калекцыю сфрагістыкі 
з 103 пячатак, калекцыі пярсцёнкаў, манет, старажытных крыжоў, 
ікон, беларускага лубка віленскіх майстроў ХVІІ–ХІХ стст. Этна-
графічны аддзел захоўваў калекцыі народнага разьбярства, му-
зычных інструментаў, шкляных вырабаў. Побытавы аддзел меў 
калекцыі старога адзення, слуцкіх паясоў, старажытнай зброі, 
альбомы, гравюры, фотаздымкі. Аддзел рукапісаў і друкаў меў 
крыніцы ад XIV ст. Тут захоўвалася Жухавіцкае Евангелле XIV ст., 
татарскі рукапіс «Аль-Кітаб» XVI ст., «Літоўскі статут» 1588 г., 
«Біблія доктара Францыска Скарыны» 1517 г., «Трыодзь кветная» 
1491 г., «Аглашэнні Тодара Студзіты», «Слуцкі памяннік» 1513 г., 
«Актаіх» XV ст., «Віленскае Евангелле» XVI ст., «Апостал» XVI ст., 
«Трэбнік» 1545 г. і многае іншае. Багатым быў збор старажытных 
беларускіх грамат [1]. 

Працай музея кіравала рада, якая дзейнічала на правах секцыі 
Беларускага навуковага таварыства. Яе складалі тры сябры: ды-
рэктар Антон Луцкевіч, бібліятэкар Уладзімір Самойла і казначэй 
Антон Неканда-Трэпка. У 1933 г. А. Луцкевіч падрыхтаваў і выдаў 
пуцяводнік па музеі.

У Архіве «актаў новых» у Варшаве ў фондзе Міністэрства асве-
ты і вызнанняў РП (ф. 7006) захоўваюцца анкеты польскіх музе-
яў за 1937 г. Прысутнічае там і анкета-адказ, запоўненая рукой 
дырэктара Беларускага музея Антона Луцкевіча. Хоць і належаў 
музей да Беларускага навуковага таварыства, але, атрымліваючы 
праз адпаведнае міністэрства ўрадавыя субсідыі, трымаў перад 

ім справаздачу. Згодна з гэтай анкетай на 1 студзеня 1937 г. музей 
меў 4 228 экспанатаў. Колькасць іх па калекцыях вызначалася на-
ступнымі лічбамі: этнаграфія – 86, выяўленчае мастацтва – 161, 
скульптура – 65, мастацкія промыслы – 154, нумізматыка – 2 492, 
археалогія – 184. Бібліятэка музея мела 10 555 тамоў кніг і перы-
ядычных выданняў [2]. Да таго ж пры музеі існаваў архіў, які меў 
у сваіх фондах дакументы рэдакцый газет «Наша Ніва», «Гоман», 
«Голас беларуса», часопісаў «Крывіч», «Маланка» і інш., а такса-
ма архівы беларускіх партый, камітэтаў, саюзаў, таварыстваў, 
дакументы Віленскага народнага ўніверсітэта, Беларускага на-
вуковага таварыства, асабістыя дакументы Л. Дубейкаўскага, 
К. Душ-Душэўскага, П. Жаўрыда, В. Ластоўскага, братоў I. і А. Луц-
кевічаў, А. Смоліча, Цёткі (А. Пашкевіч) і многіх іншых. 

19 верасня 1939 г. Вільня была занята савецкімі войскамі. 
10 кастрычніка 1939 г. быў падпісаны «Дагавор аб перадачы 
Літоўскай рэспубліцы г. Вільні і Віленскай вобл. і аб узаемада-
памозе паміж Савецкім Саюзам і Літвой». Паміж гэтымі дзвюма 
датамі, перад самай эвакуацыяй савецкай адміністрацыі, у Віль-
ні былі арыштаваны У. Самойла, А. Неканда-Трэпка, Я. Пазняк, 
В. Багдановіч і іншыя спадзвіжнікі справы Беларускага музея. 
30 верасня 1939 г. быў арыштаваны і дырэктар музея, старшыня 
Беларускага навуковага таварыства Антон Луцкевіч. Музей быў 
фактычна зачынены, а Беларускае навуковае таварыства спыніла 
сваё існаванне. «У выніку арыштаў, – успамінаў Мар’ян Пецю-
кевіч, – Беларускі музэй быў пазбаўлены кіраўніцтва і працаўніка 
ў адной асобе, а Беларускае навуковае таварыства – свайго лідэра. 
На  дзьвярох Беларускага музэю [...] вісеў замок, і мала хто ведаў, 
у каго знаходзяцца ключы» [3, с. 80].

У першыя дні кастрычніка 1940 г. (праз год!) музей быў пера-
дадзены ў падпарадкаванне Інстытута літуаністыкі, які ўваходзіў 
у сістэму Народнага камісарыята асветы Літвы. Неўзабаве на  базе 
Інстытута літуаністыкі ствараецца Акадэмія навук Літоўскай 
ССР, і Беларускі музей імя І. Луцкевіча, як структура папярэд-
ніка Акадэміі, пераходзіць у яе падпарадкаванне. У хуткім часе 
кіраўніцтва Акадэміі навук Літвы прапанавала ўзначаліць музей 
Мар’яну Пецюкевічу, а ў штат музея былі залічаны мастак Пётра 
Сергіевіч, бібліятэкар Янка Шутовіч, музеязнавец Александровіч, 
мастак і мастацтвазнавец Уладас Дрэма. «Праца нашага сціплага 
калектыву даволі хутка пачала даваць добрыя вынікі. Нягледзячы, 
аднак, на такі ненармальны стан музэю (маецца на ўвазе цеснае, 
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цёмнае і вільготнае памяшканне ў базыльянскіх мурах на Вастра-
брамскай, 9), мы дазволілі, шляхам выключэння, карыстаць з на-
шых матар’ялаў вучоным, пісьменнікам і журналістам» [3, с. 83], – 
успамінаў М. Пецюкевіч.

У пачатку вайны, пасля эвакуацыі М. Пецюкевіча і некаторых 
іншых працаўнікоў музея, яго дырэктарам стаў Я. Шутовіч, а ў ка-
лектыве з ім супрацоўнічалі нумізмат Янка Бэкіш, бібліятэкар 
і сакратар Уладзіслаў Паўлюкоўскі, Уладас Дрэма. На грамадскіх 
пачатках працавалі Антон Антановіч і Генадзь Цітовіч. Ва ўсе ва-
енныя гады музей быў адчынены для наведнікаў. У 1943 г. ён на-
ват пераехаў у лепшае памяшканне па вул. Св. Ганны, 4, у якім 
працаваў да сваёй ліквідацыі. Але гэта не дадавала ўпэўненасці 
працаўнікам музея, што яго ўнікальныя экспанаты не могуць 
быць вывезены акупацыйнымі ўладамі. І яны ў нейкі момант 
прынялі рашэнне самае каштоўнае перахаваць у сутарэннях 
касцёла Св. Міхаіла пад апекай ксяндза Адама Станкевіча. Не-
каторую частку каштоўнасцей, рызыкуючы ўласнай свабодай 
і жыццём, схавалі ў сваіх дамах. Гэта ў пэўнай ступені вырата-
вала музейныя скарбы ад рабавання. Даваенны дырэктар музея 
М. Пецюкевіч у адным з лістоў да Зоські Верас пісаў: «Ня думаю, 
што ў тыя часы магла праводзіцца якая-колечы нармальная праца 
ў музэі. Калі пачало трашчаць на нямецкіх франтах, то нямецкая 
адміністрацыя загадала рыхтаваць музэй да эвакуацыі ў Нямеччы-
ну. І гэту ганебную ролю, нажаль, давялося выконваць Я. Шутовічу. 
Экспанаты пакавалі ў скрыні і часова перахоўвалі ў падзямельлях 
касьцёла сьв. Міхала ды ў іншых месцах. Калі пад націскам савецкіх 
дывізіяў гітлераўцы пачалі адступаць, то і скрынкі з экспанатамі 
Беларускага музэю імя І. Луцкевіча загадалі ладаваць на транспарт 
і вывезьці аж у Кенігсбэрг. І гэта ўжо быў пачатак ліквідацыі музэю. 
Бо тыя (ня ўсе) экспанаты, якія вярнуліся з Кенігсбэрга ў Вільню, 
былі падзелены між Менскам і Вільняй. Здаецца, што большая доля 
з падзелу прыпала літоўцам» [4].

Пасля вызвалення ў ліпені 1944 г. Вільні ад нямецка-фашысц-
кіх захопнікаў музей перайшоў у падпарадкаванне спачатку 
Камітэта па справах мастацтваў Літоўскай ССР, крыху пазней – 
Наркамата асветы Літоўскай ССР. Новы гаспадар пастанавіў вы-
дзеліць музею асобны будынак – дом па вул. Касцюшкі, 16. Ордэр 
на яго быў атрыманы 6 кастрычніка 1944 г., і вельмі хутка, ужо 
25 кастрычніка, туды была перамешчана частка экспанатаў. «Але 
заняць будынак музэю не далі, бо канчаткова ён быў прызначаны 

іншай арганізацыі. Дырэкцыя музэю пастанавіла бараніцца – ад-
стойваць свае правы на памяшканне пры вул. Касцюшкі, 16. Яна 
піша 4 лістапада заяву пракурору Літоўскай ССР у Вільні. Адказу 
ад пракурора ў справе, так важнай для музэю, дырэкцыя не атры-
мала» [5, с. 39].

Па запрашэнні літоўскага боку 19 лістапада 1944 г. у Вільню 
прыбыла ўрадавая дэлегацыя БССР з намерам прапанаваць Бела-
рускаму музею пераехаць у Мінск. Дзеля канчатковага вырашэн-
ня гэтага пытання Я. Шутовіч абвясціў аб правядзенні 21 ліста-
пада нарады з удзелам віленскай беларускай грамадскасці. Але 
20 лістапада Янка Шутовіч быў арыштаваны (у Вільні ён зноў 
з’явіўся толькі ў 1956 г.). Беларуская дэлегацыя пакінула Вільню 
без вынікаў у вырашэнні сваёй прапановы. Праз некалькі дзён 
Наркаматам асветы Літоўскай ССР быў прызначаны новы дырэк-
тар музея – Юозас Пятруліс. У гэтыя ж дні Савнаркамам Літвы 
была ўтворана ліквідацыйная камісія, куды ўвайшлі: старшыня – 
М. Мешкаўскене (намеснік народнага камісара асветы), гісторык 
Альбінас Даўкша-Пашкявічус, дырэктар музея АН Літвы К. Мя-
кас. 24 лістапада 1944 г. камісія правяла сваё першае пасяджэнне, 
на  якім разглядаліся наступныя пытанні: 1. Прынцыпы адбору 
экспанатаў; 2. Тэхніка адбору экспанатаў; 3. Апісанне і падрых-
тоўка да вывазу экспанатаў; 4. Інвентарызацыя выбраных для 
вывазу экспанатаў і інш. У пратаколе гэтага пасяджэння ёсць такі 
запіс: «Усе экспанаты падзяліць на групы: 1) экспанаты, якія ма-
юць адносіны да гісторыі літоўскага народа; 2) экспанаты, якія 
маюць адносіны да гісторыі беларускага народа; 3) экспанаты, 
якія маюць адносіны да гісторыі і літоўскага, і беларускага на-
родаў; 4) экспанаты, якія не маюць адносін да гісторыі і бела-
рускага, і літоўскага народаў. Усе экспанаты першай і чацвёртай 
груп – пасля адбору – пакінуць у Літве. Падрыхтаваць да вывазу, 
калі такія ёсць, толькі іх дублікаты. Экспанаты другой групы пад-
рыхтаваць да вывазу, пакінуць у Літве іх дублікаты пры ўмове іх 
наяўнасці». Дзеля выканання пункта 2 парадку дня пасяджэння 
ліквідацыйнай камісіі былі запрошаны прафесар Пакаркліс, пра-
фесар Яблонскі, прафесар доктар Я. Вальджус, дацэнт Кулікаўскас, 
прафесар Велюкас, прафесар мастак Гудайціс, мастак Дрэма, 
бібліёграф Пошка, геолаг Чапуліце, музейны работнік Гвітаўжас. 
Для выканання тэхнічных работ прыцягваліся супрацоўнікі Бе-
ларускага музея і Наркамасветы Літвы [5, с. 39–47].
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Для ўдзелу ў працы ліквідацыйнай камісіі была запрошана 
дэлегацыя з Мінска, якую ўзначаліў Усевалад Саблін, чалавек, 
відавочна, выпадковы і недасведчаны як у музейных справах, 
так і ў беларусаведных. Сваіх пазіцый дэлегацыя не выпрацава-
ла і спакойна прыняла ўмовы ліквідацыйнай камісіі. Экспанаты, 
адабраныя для вывазу ў БССР, былі адпаведна апісаны, сфатагра-
фаваны і зафіксаваны малюнкамі; быў зроблены інвентарны акт 
на дзвюх мовах – літоўскай і рускай. У чэрвені 1945 г. ліквідацый-
ная камісія правяла апошняе пасяджэнне, каб афіцыйна сцвер-
дзіць акт ліквідацыі. Так, Беларускі музей імя Івана Луцкевіча, 
руп ліва збіраны некалькі дзясяткаў гадоў, перастаў існаваць. 

Самая значная частка багаццяў Беларускага музея трапіла 
ў  дзяржаўныя сховішчы Літвы: Гісторыка-этнаграфічны музей 
АН Літвы, Літоўскі дзяржаўны мастацкі інстытут, Бібліятэку 
АН Літвы (мае беларускі фонд з прынятых ад музея рукапісаў). 
Тая частка збораў музея, якую складалі дакументальныя фонды 
беларускіх грамадскіх арганізацый, партый, выдавецтваў, рэдак-
цый часопісаў і газет, асабістыя дакументы беларускіх нацыя-
нальных дзеячаў і інш., была перададзена Цэнтральнаму дзяр-
жаўнаму архіву Літоўскай ССР, які, як і ўсе дзяржаўныя архівы на 
тэрыторыі СССР, уваходзіў у сістэму НКУС. Дыялог паміж архівамі 
рэспублік аб перадачы дакументаў, якія ў свой час належалі му-
зею, будзе дазволены намнога пазней.

З багатай спадчыны Беларускага музея імя Івана Луцкевіча 
ў розныя гады атрымалі матэрыялы Нацыянальны музей гісторыі 
і культуры Беларусі, Нацыянальны мастацкі музей Беларусі, На-
цыянальная бібліятэка Беларусі, Беларускі дзяржаўны архіў-му-
зей літаратуры і мастацтва, Цэнтральная навуковая бібліятэка 
імя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Трэба 
адзначыць, што невялікая колькасць матэрыялаў Беларускага 
музея пасля яго ліквідацыі засталася ў асабістых зборах былых 
супрацоўнікаў музея, некаторая частка трапіла ў прыватныя ка-
лекцыі аматараў даўніны.

Найбольшая частка архіўных збораў музея імя І. Луцкевіча 
захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры 
і мастацтва і Рукапісным аддзеле бібліятэкі Акадэміі навук Літ-
вы. У 1948 г. В. Абрамавічус, тагачасны загадчык гэтага аддзела, 
пісаў пра «Фонд вільнюскіх беларусаў» (ф. № 21), які налічвае 
«2 200 розных дакументаў і рукапісаў» [6].

У даведніку ЦБ АН Літвы «Собрание рукописей» значыцца 
2 306 адзінак захоўвання. Гэта аўтографы твораў, лісты, фата-
графіі М. Багдановіча, К. Буйло, І. Буйніцкага, Я. Быліны, З. Бядулі, 
М. Васілька, В. Вальтара, У. Галубка, Ц. Гартнага, М. Гарэцкага, 
Л. Гмырака, А. Гурло, А. Гурыновіча, Я. Драздовіча, В. Дуніна-Мар-
цінкевіча, Я. Журбы, Ул. Жылкі, М. Забэйды-Суміцкага, М. Засі-
ма, К. Каганца, М. Машары, Б. Мікуліча, Л. Родзевіча, К. Сваяка, 
М. Танка, Р. Шырмы, Б. Эпімах-Шыпілы і многіх іншых. Нядаў-
на стала вядома, што яшчэ значная частка дакументальных збо-
раў былога Беларускага музея захоўваецца ў Дзяржаўным архіве 
Літвы і Інстытуце літаратуры і фальклору АН Літвы. Сярод гэтых 
дакументаў ужо выяўлены аўтографы Янкі Купалы, Вацлава Ла-
стоўскага, Антона Грыневіча і інш.

Асноўны комплекс дакументаў Беларускага музея імя Іва-
на Луцкевіча паступіў у Беларусь з Цэнтральнага дзяржаўна-
га архіва Літоўскай ССР (дзе зберагаўся як фонд № 45с) па рас-
параджэнні Архіўнага ўпраўлення Літоўскай ССР ад 13 верасня 
1960 г. № 12/3114. Частка дакументаў, адпаведна профілю, была 
перададзена ў Цэнтральны дзяржаўны архіў Кастрычніцкай рэ-
валюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР (ЦДАКР, цяпер На-
цыянальны архіў Рэспублікі Беларусь). У Цэнтральны дзяржаўны 
архіў літаратуры і мастацтва БССР (цяперашні БДАМЛМ) па-
ступіла 266 адзінак захоўвання, дакументы якіх ахопліваюць пе-
рыяд з 1869 да 1942 г. У акце перадачы ў літаратурны архіў у гра-
фе «Заўвагі» ёсць запіс, што справы № 15, 29, 66, 107, 148, 209, 210, 
251, 261 пакінуты на захоўванне ў ЦДА Літоўскай ССР, «паколькі 
ўтрымліваюць прамыя звесткі па гісторыі Літвы» [7, с. 11].

30 жніўня 1961 г., у адпаведнасці з распараджэннем Архіў-
нага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР ад 8 жніўня 1961 г. 
№ 3/45с, з Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэва-
люцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР у Цэнтральны дзяр-
жаўны архіў літаратуры і мастацтва БССР паступіў невялікі збор 
матэрыялаў былога Беларускага музея пад назвай «Луцкевич А. – 
белорусский буржуазный националист», усяго 6 адзінак захоўван-
ня за 1915–1918 гг. Годам раней у ЦДАКР яны паступілі таксама 
з ЦДА Літоўскай ССР, дзе зберагаліся ў фондзе № 43с Беларускага 
нацыянальнага камітэта. У літаратурным архіве гэтыя дакумен-
ты былі далучаны да фонду Беларускага музея імя І. Луцкевіча 
(Фонд № 3). У 1984 г. фонд Беларускага музея імя І. Луцкевіча 
папоўніўся яшчэ адным грунтоўным паступленнем – калекцыяй 
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фатаграфій, якія з 1960 г., неанатаваныя і неапісаныя, захоўваліся 
ў Цэнтральным дзяржаўным архіве кінафотафонадакументаў 
БССР. У выніку Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры 
і мастацтва БССР атрымаў 226 фатаграфій за 1862–1943 гг., сярод 
якіх фатаграфіі беларускіх пісьменнікаў, грамадска-палітычных 
і культурных дзеячаў, удзельнікаў з’ездаў, канферэнцый, урачы-
стасцей і інш.

Калекцыя дакументаў Беларускага музея імя І. Луцкевіча 
ў БДАМЛМ мае тры вопісы, якія ўключаюць 495 адзінак захоўван-
ня (11 354 дакументы). У фондзе захоўваюцца дакументы на ан-
глійскай, беларускай, літоўскай, нямецкай, польскай, рускай, 
французскай, чэшскай і іншых мовах.

Выключную частку калекцыі складаюць дакументы бе-
ларускіх культурна-асветніцкіх арганізацый, якія дзейнічалі 
ў 1920–1930-я гг. у Заходняй Беларусі. Асноўнае месца сярод іх 
займаюць архіўныя матэрыялы ўласна Беларускага музея імя 
І. Луцкевіча і Беларускага навуковага таварыства (БНТ), пад апе-
кай якога працаваў музей. Захаваліся Статут БНТ 1920 г., а такса-
ма пратаколы пасяджэнняў, спісы ўдзельнікаў, перапіска, фінан-
савыя дакументы БНТ і музея за 1920–1942 гг. Усе яны маюць 
вялікае значэнне ў вывучэнні гісторыі і асэнсаванні шырыні 
дзейнасці і задач Беларускага музея імя І. Луцкевіча. У гэтай жа 
частцы прадстаўлены статуты, пратаколы, перапіска, даклады 
і  інш. Віленскага народнага ўніверсітэта імя А. Міцкевіча, Бе-
ларускага музычна-драматычнага гуртка ў Вільні, Саюза куль-
турна-нацыянальнага адраджэння беларускага народа ў Вільні, 
Беларускага культурна-асветнага таварыства «Прасвета» ў Віль-
ні, Таварыства беларускай школы, Таварыства беларусазнаўства 
пры Віленскім універсітэце, Беларускага дабрачыннага тавары-
ства ў м. Стоўбцы, Гуртка беларускай моладзі Віленшчыны і інш. 
Трэба адзначыць, што Беларускі музей актыўна камплектаваўся 
дакументамі і замежных беларускіх арганізацый. Пра гэта свед-
чыць прысутнасць у фондзе матэрыялаў Беларускага культур-
на-асветнага таварыства «Бацькаўшчына» ў Рызе, Таварыства 
беларускіх настаўнікаў у Латвіі, Беларускага навукова-культур-
нага таварыства ў Латвіі, Беларускага культурна-асветнага тава-
рыства ў Літве (Коўна) і інш.

Адну з самых значных частак архіўнага фонду Беларуска-
га музея імя І. Луцкевіча складаюць матэрыялы беларускіх вы-
давецтваў, выдавецкіх таварыстваў, а таксама часопісаў і газет. 

Сярод іх трэба назваць Беларускае выдавецкае таварыства (БВТ) 
у  Вільні, БВТ «Загляне сонца і ў наша ваконца» (Пецярбург), 
БВТ «Мінчук» (Мінск), БВТ «Наша хата» (Вільня), рэдакцыі га-
зет «Наша Ніва», «Гоман», «Змаганне», «Голас беларуса», «Народ-
ны звон», «Наперад», рэдакцыі часопісаў «Маланка», «Крывіч», 
«Саха» і  інш. Менавіта ў рэдакцыях часопісаў і газет захаваліся 
аўтографы многіх выдатных прадстаўнікоў беларускай літара-
туры, дзеячаў нацыянальнага адраджэння першай чвэрці ХХ ст., 
у  тым ліку М. Багдановіча, К. Буйло, З. Бядулі, Ц. Гартнага, І. Луц-
кевіча, Б. Эпімаха-Шыпілы, А. Бурбіса і інш.

Змястоўнай гістарычнай крыніцай з’яўляюцца матэрыялы 
беларускіх партый, камітэтаў, саюзаў, таварыстваў. Гэта прата-
колы, статуты, рэзалюцыі, звароты, перапіска, фінансавыя і ін-
шыя дакументы Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым 
ад вайны, Беларускага камітэта ў Вільні, Беларускага цэнтраль-
нага саюза нацыянальных грамадскіх аб’яднанняў, Беларускай 
сацыялістычнай грамады, Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, 
Міністэрства беларускіх спраў пры Літоўскім урадзе, Беларускага 
камітэта ў Варшаве, Беларускай вайсковай камісіі, «Беларускага 
народнага брацтва», Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа 
ў Коўне, Саюза моладзі «Беларускі сакол» у Празе, Аб’яднання бе-
ларускіх студэнцкіх арганізацый Заходняй Беларусі і многіх інш. 
Значную частку гэтага тэматычнага блока дакументаў складаюць 
матэрыялы па выбарах беларускіх паслоў у Польскі сейм: даку-
менты з’езда 1921 г., статут Беларускага пасольскага клуба, спісы 
кандыдатаў, перапіска і інш.

Унікальную частку архіўнага фонду Беларускага музея скла-
даюць дакументы беларускіх нацыянальных дзеячаў: рукапісы, 
запісныя кніжкі, лісты, асабістыя дакументы і інш. У большасці 
выпадкаў яны паступалі ў Беларускі музей ад саміх уладальнікаў. 
Сярод імён, чые архівы ці іх часткі захаваліся ў зборах музея, 
Цётка (А. Пашкевіч), А. Грыневіч, Б. Тарашкевіч, Л. Дубейкаўскі, 
К. Душ-Душэўскі, П. Жаўрыд, В. Ластоўскі, браты І. і А. Луцкевічы, 
А. Смоліч, А. Неканда-Трэпка і інш.

Асобны вопіс фонду Беларускага музея імя І. Луцкевіча 
ў БДАМЛМ складаюць успомненыя тут фотаздымкі, перада дзеныя 
ў свой час з Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадаку-
ментаў. Многія з гэтых здымкаў вядомыя і зме шчаны ў шматлікіх 
дакументальных зборніках, энцыклапедыях, асобных публікацы-
ях. На вялікі жаль, частка здымкаў, уключаных у вопіс, застаецца 
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нераспазнанай. Аснову вопісу складаюць партрэтныя фотаздым-
кі беларускіх пісьменнікаў, культурных і грамад    с ка-палітычных 
дзеячаў: А. Бурбіса, Ф. Валынца, В. Гадлеўскага, Я. Драздовіча, 
К. Каганца, В. Ластоўскага, Г. Леўчыка, Л. Родзевіча, Б. Тарашкевіча, 
Б. Эпімаха-Шыпілы і многіх інш. Значную колькасць складаюць 
групавыя здымкі сяброў творчых суполак, беларускіх палітычных 
партый і арганізацый, удзельнікаў розных з’ездаў, канферэнцый, 
урачыстасцей, зробленыя фатографамі-аматарамі, а таксама вы-
кананыя ў фотастудыях.

Усе вышэйназваныя дакументы Беларускага музея ў Цэн-
тральным дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва БССР і тыя, 
што былі перададзены ў Цэнтральны дзяржаўны архіў Кастрыч-
ніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР, былі 
аднесены да сакрэтных і да 1989 г. былі закрыты для шырокага 
выкарыстання, як, дарэчы, і ў Цэнтральным дзяржаўным архіве 
Літоўскай ССР. Толькі невялікая частка архіўных збораў музея 
(16 адз. зах.) пасля паступлення іх у літаратурны архіў была вылу-
чана ў асобны вопіс № 2 і дазволена для шырокага выкарыстання: 
аўтографы вершаў Міхася Васілька, Ганны Новік, невялікі фраг-
мент асабістага архіва Цёткі, унікальнае гектаграфічнае выданне 
«Гоман» (1884, № 2), статуты некаторых таварыстваў і інш.

З архіўным фондам Беларускага музея імя І. Луцкевіча ў Бела-
рускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва працуе 
шырокае кола даследчыкаў. Гэта абавязвае архівістаў пастаянна 
клапаціцца пра навуковы ўзровень вопісаў фонду і трымаць ува-
гу на праблеме забеспячэння захавання яго дакументаў. Некалькі 
гадоў таму вопісы фонду былі актуалізаваны ў адпаведнасці з су-
часнымі патрабаваннямі да апісання і захоўвання. Фонд прайшоў 
поўную каталагізацыю для імяннога і сістэматычнага каталогаў, 
звесткі пра яго ўключаны ў многія даведнікі. У 2011 г. у БДАМЛМ 
была завершана праца па стварэнні электроннай копіі кары-
стання на ўсе дакументы архіўнага фонду Беларускага музея імя 
І. Луцкевіча. Такім чынам, можна канстатаваць, што Беларускім 
дзяржаўным архівам-музеем літаратуры і мастацтва праведзены 
комплекс мерапрыемстваў, якія забяспечваюць гэтаму ўнікаль-
наму фонду годныя ўмовы захоўвання і шырокае выкарыстанне.

Апошнія дваццаць гадоў неаднаразова ўзнімалася праблема 
рэканструкцыі музея імя І. Луцкевіча. Пэўныя прапановы і кан-
крэтныя захады рабіліся як у Мінску, так і ў Вільні: у сталіцы 
Беларусі абмяркоўвалася тэма навуковай рэканструкцыі музея, 

у беларускай супольнасці сталіцы Літвы – тэма аднаўлення музея. 
Зразумела, што аднавіць музей як навукова-асветную ўстанову, 
якой ён з’яўляўся ў свой час, наўрад ці магчыма. Калі і дапусціць 
такую ўмову, то ўсё роўна гэта будзе ўжо зусім іншы музей. Най-
больш прымальнай падаецца навуковая рэканструкцыя музея 
праз выданне анатаваных каталогаў, зборнікаў дакументаў, аль-
бомаў. Гэта дасць мажлівасць навукоўцам паспяхова карыстацца 
адпаведнай інфармацыяй у сваіх даследаваннях, а грамадскасці – 
убачыць і ўсвядоміць веліч страчанай спадчыны. Першая спроба 
такой рэканструкцыі была ажыццёўлена музейшчыкамі, архіві-
стамі, гісторыкамі ў 1996 г., калі ў Нацыянальным музеі гісто-
рыі і культуры Беларусі арганізавалі выставу «Спадчына, якая 
належыць Беларусі», прысвечаную 75-годдзю музея і 115-год-
дзю нараджэння яго заснавальніка Івана Луцкевіча. На  выста-
ве экспанаваліся рэчы, кнігі і дакументы Беларускага музея імя 
Івана Луцкевіча ў Вільні, якія захоўваюцца ў музеях, архівах 
і  бібліятэках Мінска. Падчас працы выставы быў арганізаваны 
круглы стол, на якім многія яго ўдзельнікі выступілі за стварэн-
не каталога матэрыялаў Беларускага музея імя І. Луцкевіча, што 
зберагаюцца ў розных сховішчах Рэспублікі Беларусь. На вялікі 
жаль, гэты план так і не быў здзейснены.
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Таццяна Кекелева

СЯМЕЙНЫ ФОНД АКЦЁРАЎ УЛАДАМІРСКІХ  
У БДАМЛМ

У працы Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры 
і мастацтва, які захоўвае найкаштоўнейшыя дакументы дзеячаў 
беларускай культуры, ёсць асабліва цікавая адметнасць – гэта 
фарміраванне яго фондаў сямейнымі архівамі. Сярод іншых мож-
на назваць фонды тэатральных дзеячаў – Фларыяна Ждановіча 
і Барыса Платонава з жонкай Ірынай Ждановіч, Галіны Макара-
вай і Паўла Пекура, Уладзіміра Дзядзюшкі і Таццяны Шашалевіч, 
Лідзіі Ржэцкай і Леаніда Рахленкі, Сцяпана Бірылы, Зіновіі Ліцкай 
і Алены Сянько, Марка Моіна і Юдзіф Арончык, Якава Буракова, 
Алены Радзялоўскай і Акцябрыны Мельдзюковай, Канстанціна 
Саннікава, яго жонкі Лідзіі Шынко, сына Алега Саннікава і многіх 
іншых.

Сёння ж гаворка пойдзе пра фонд сям’і Уладамірскіх – зна-
камітую тэатральную дынастыю ў трох пакаленнях, які ўключае 
дакументы старэйшыны роду, народнага артыста СССР, народна-
га артыста БССР Уладзіміра Уладамірскага (Малейкі), яго жонкі 
актрысы Кацярыны Замешынай, іх сына Барыса Уладамірскага, 
заслужанага артыста БССР, і нявесткі, вядомага рэжысёра і ак-
трысы Галіны Уладамірскай, а таксама акцёра Аляксандра Ула-
дамірскага, унука Уладзіміра Іосіфавіча.

На жаль, нікога з іх ужо няма на гэтым свеце, і тым даражэй 
кожны дакумент, кожная памятка пра гэтых таленавітых людзей, 
якія працавалі ў беларускім тэатральным мастацтве цэлую эпоху. 
Знаёмячыся з дакументамі архіва Уладамірскіх, – тэкстамі роляў, 
фотаздымкамі ў ролях і сцэнах са спектакляў, перапіскай, афі-
шамі і праграмамі спектакляў, водгукамі гледачоў, рэцэнзіямі, 
граматамі, – быццам дакранаешся да мінулага, якое ўжо ніколі не 
вернецца, адчуваеш кіпучае творчае жыццё акцёраў, іх надзеі, пе-
ражыванні, веру ў лепшыя часы. У раздзеле Уладзіміра Іосіфавіча 
Уладамірскага, дакументы якога перадаў у архіў-музей у 1978 г. 
яго сын, знаходзяцца 35 тэкстаў роляў, больш за 100 фотаздым-
каў, аўтабіяграфіі, успаміны. Уважліваму даследчыку яны прыад-
чыняць таямніцы працы выдатнага акцёра, глыбіню пранікнення 
ў сутнасць вобраза. На старонках тэксту ролі Івана Каламійцава 
з п’есы М. Горкага «Апошнія» акцёр занатаваў: «Партсігар. За-
ручальны пярсцёнак. Шлейкі. Цыгарэты 5 шт. Гальштук. Шашка. 

Папруга. Шалік. Белыя пальчаткі. Жалобная павязка. Ордэны», – 
зразумела, што гэта так неабходныя яму дэталі для праўдзіва-
га стварэння вобраза. Пазней ён успамінаў: «Мне было і цяжка, 
і па-акцёрску „соладка” ўваходзіць, як мы кажам, у вобраз Каламій-
цава. Ну, няўжо я не змагу раскусіць цябе, забойца ў белых пальчат-
ках?.. І – „раскусіў”… Кожны вечар, калі мы давалі „Апошніх”, я бачыў 
перад сабой паважнага ковенскага паліцмайстра – асабліва, як ён 
„узлятаў” на высокія прыступкі экіпажу і далікатным жэстам за-
гадваў фурману ехаць... Бачыў яго ў дзяцінстве! Я ж з Коўна родам. 
І перш чым выйсці на сцэну, заўсёды спыняўся каля люстра і рабіў 
той жа самы жэст, маўляў, наперад!..» (Б. Бур’ян. «І застаецца 
незабыўным»). Геній пераўвасаблення, У. І. Уладамірскі пакінуў 
выдатныя акцёрскія работы: Каламійцаў і Брызгалін, Мурзавецкі 
і Гразноў, Леапольд Гушка і Чэвусаў, Часнок і Іван Горлаў, аб чым 
сведчаць і фотаздымкі з сямейнага архіва.

Сяброўства са славутай актрысай Малога тэатра, народнай 
артысткай СССР А. А. Яблачкінай адлюстравалі лісты Аляксандры 
Аляксандраўны, дасланыя Уладзіміру Іосіфавічу ў 1949–1961 гг., 
якія таксама захоўваюцца ў фондзе. У іх вядзецца вельмі шчырая 
размова як пра тэатральныя справы, так і сямейныя, а яшчэ пра 
сваё месца ў тэатральным свеце. Дасылаючы буклет, выдадзены 
да 125-годдзя Малога тэатра, актрыса заўважае: «Тут, кстати, 
есть и моя краткая биография, из которой видно, что я не плохая 
актриса, но далеко не „великая”, как Вы меня называете. Великие 
были, и я имела счастье с ними играть: Федотова, Ермолова, Седов-
ская, или видеть Савину, Комиссаржевскую, но – увы! – их нет. Мо-
жет быть, настоящие, нынешние артисты имеют чересчур много 
обязанностей и профессиональных, и общественных и должны по-
стоянно повышать свою квалификацию, поэтому у них не хватает 
сил и возможностей безраздельно отдаться тому образу, который 
они в данный момент вынашивают, отсюда и не хватает той по-
трясающей силы, той необычайной проникновенности, о которой 
мы вспоминаем, и вздыхаем о том экстазе, до которого доведена 
игра наших великих. Ермолова часто повторяла: „Служенье муз 
не терпит суеты: прекрасное должно быть величаво”. А разве Вы 
не замечаете, что все мы в постоянной суете, что нам не хватает 
времени, что если мы не будем торопиться, то жизнь нас обгонит и 
нам придётся плестись в хвосте?..» Знакаміты акцёр падзяляў яе 
погляды: у жыцці і на сцэне ён заставаўся акцёрам, творцам, ра-
мантыкам, фантазёрам, які нясе дабро і святло людзям. Яго любілі 
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ў тэатры за высакародства паводзін, адкрыты і непасрэдны харак-
тар, жанчыны прысвячалі яму вершы і экспромты, сябры-акцёры 
малявалі шаржы, вядомыя дзеячы беларускай і рускай культуры 
прэзентавалі фотаздымкі з дароўнымі надпісамі. Усё гэта засвед-
чана ў дакументах архіўнага фонду У. І. Уладамірскага.

Разам з дакументамі бацькі і маці Барыс Уладзіміравіч Ула-
дамірскі перадаў і матэрыялы сваёй артыстычнай дзейнасці: фа-
таграфіі ў ролях і сцэнах са спектакляў тэатра імя Янкі Купалы 
«Маладая гвардыя» паводле А. Фадзеева, «Канстанцін Заслонаў» 
А. Маўзона, «На ўсякага мудраца хапае прастаты» і «Навальніца» 
А. Астроўскага, «Гульня з кошкай» І. Эркеня, «Людзі на балоце» па-
водле І. Мележа, «Ліса і Вінаград» Г. Фігейрэду і Брэсцкага тэатра 
імя ЛКСМБ «Выбачайце, калі ласка» А. Макаёнка, «Брэсцкая крэ-
пасць» К. Губарэвіча і інш., у час і пасля рэпетыцый спектакляў, 
а таксама ў ролях у фільмах «Вуліца малодшага сына», «Чырвонае 
лісце», «Бацька» і інш. Шмат фотаздымкаў зафіксавалі розныя 
падзеі з жыцця акцёраў: студэнцкія гады, гастролі ва Украіне, су-
стрэчы з гледачамі і інш.

У 2003 г. сямейны архіў Уладамірскіх папоўніўся новымі ціка-
вымі дакументамі, якія паступілі ад Алены Мікалаеўны Пастрэвіч 
(Уладамірскай). Яна перадала архіў свайго мужа, акцёра тэатра 
імя М. Горкага Аляксандра Барысавіча Уладамірскага, а таксама 
біяграфічныя і творчыя матэрыялы ўсёй сям’і Уладамірскіх. Каля 
800 дакументаў дапаўняюць карціну працы і жыцця сапраўды 
інтэлігентнай беларускай сям’і на фоне сацыяльна-палітычных 
катаклізмаў мінулага стагоддзя. Сярод іх вылучаюцца лісты Ба-
рыса Уладамірскага, дасланыя з высылкі, якую акцёр адбываў 
у 1951–1953 гг. у Кіраўскім краі. Якой жа шчымлівай пяшчотай 
напоўнены яго думкі, яго словы. «Але ўсё ж я жыву надзеяй, жыву 
верай у нашу сустрэчу, жыву вялікай любоўю да вас – мае родныя 
матуля і татачка, да сыночка майго дарагога, да цябе „матух-
на-галубушка”. Я ведаю, што і вы ўсе мяне любіце, і горача люблю 
вас…» Ён перажывае тую несправядлівасць, якая адбылася на 
пачатку яго творчага шляху: «Калі падумаеш, што так бяздарна, 
так глупа прападае час. У такія гады адарваны ад сям’і, ад любімай 
працы. Колькі ўсяго можна было б зрабіць, колькі карыснага і ціка-
вага. Так усё гэта неразумна і бязглузда. Цяжка!» Але працуючы 
санінструктарам, ён знаходзіць задавальненне ў тым, што рыхтуе 
літаратурныя нумары, выступае з канцэртнай брыгадай, а паз-
ней ставіць спектаклі, у якіх выступае як рэжысёр, мастак і акцёр. 

Зразумела, толькі падтрымка родных людзей дапамагла Барысу 
Уладамірскаму годна перанесці ўсе маральныя і фізічныя паку-
ты, пра што нагадвае гэтая драматычная перапіска, якую бераж-
ліва захоўвала сям’я.

У фондзе шмат фотаздымкаў у сямейных альбомах, якія рас-
павядаюць пра шчаслівыя дні жыцця знакамітай акцёрскай ды-
настыі. Дакументы фонду адкрыюць свае таямніцы зацікаўленым 
карыстальнікам для новых даследаванняў, публікацый, выставак, 
творчых сустрэч.

Вольга Шаталава

«АДКРЫВАЮЧЫ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ СЯБЕ І ІНШЫХ».  
АРХІЎНЫ ФОНД МАСТАКА  

ЯЎГЕНА КУЛІКА Ў БДАМЛМ

Дакументы Я. С. Куліка паступілі ў БДАМЛМ ад сястры маста-
ка Тамары Сяргееўны Мінкевіч у 2012 г. пры непасрэдным удзеле 
яго сяброў – мовазнаўца і выдаўца Дзмітрыя Фёдаравіча Санько 
і мастака Віктара Пятровіча Маркаўца. Менавіта В. П. Маркавец 
пасля смерці Я. С. Куліка дбаў пра яго архіўную спадчыну, кніж-
ныя зборы і майстэрню на вул. Танкавай (з 1998 г. – М. Танка), 10. 
У 2019 г. было завершана навуковае апісанне фонду Яўгена Куліка 
і ў выніку быў складзены вопіс на 1434 адзінкі захоўвання 
(11 015 дак.) за [1784]–2019 гг. Вопіс уключае дванаццаць раздзе-
лаў, першае месца сярод якіх займае раздзел «Творчыя дакумен-
ты Я. С. Куліка». Ён прадстаўлены малюнкамі-рэканструкцыямі 
беларускіх замкаў [да кніг М. А. Ткачова], малюнкамі і накідамі 
гербаў і пячатак беларускіх гарадоў [да кніг А. К. Цітова]; кніж-
най графікай і кніжнымі выданнямі з ілюстрацыямі; рэпрадук-
цыямі гравюр і малюнкаў, экслібрысамі; мастацкімі паштоўкамі 
да юбілейных дат; сатырычным альбомам «Памятка плагиатору» 
і інш. Творы выкананы ў тэхніках: акварэль, аловак, гуаш і туш 
на кальцы і паперы. У гэты ж раздзел уключаны артыкулы маста-
ка, яго выступленні, рэцэнзіі і інш.

Вельмі цікавую частку фонду складае эпісталярый Я. С. Куліка: 
лісты ад мастакоў, гісторыкаў, калекцыянераў, мастацтвазнаўцаў, 
сваякоў, сяброў і знаёмых і пісьмы Я. С. Куліку ад устаноў. Сярод 
іх лісты Зоські Верас, Аляксея Каўкі, Генадзя Каханоўскага, Вяч-
кі Целеша і многіх іншых. Варта адзначыць і «Дароўныя надпісы 
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Я. С. Куліку» І. В. Астафійчука, Л. Э. Бартлава, Я. Я. Батальёнка, 
Я. Брыля і інш.

Прысутнічаюць у фондзе і дакументы да біяграфіі Яўгена 
Куліка, а таксама дакументы, звязаныя з атрыманнем і ўтрыман-
нем творчых майстэрняў, артыкулы, водзывы пра мастака, ката-
логі яго выстаў.

Значную частку яго фонду складаюць матэрыялы, якія збіралі-
ся мастаком на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў для сваіх прац 
і па розных тэмах, якія ён даследаваў і якімі цікавіўся.

Змястоўным і надзвычай разнастайным можна ахаракта-
рызаваць раздзел «Выяўленчыя дакументы», за якім змешчаны 
раздзел «Фотатэка», што ахоплівае інфармацыйным матэрыялам 
перыяд з XXV тыс. да н. э. да кан. ХХ ст. Гэта самы значны па коль-
касці адзінак захоўвання раздзел.

Асобнае месца ў архіўным фондзе Яўгена Куліка займаюць яго 
калекцыі. «Калекцыя рукапісаў, рэдкіх кніг і перыядычных вы-
данняў», «Калекцыя гістарычных, этнаграфічных і картаграфіч-
ных дакументаў», «Мастацкая калекцыя» – тыя калекцыі, якія, 
з  аднаго боку, сведчаць пра шырокае кола творчых і збіральніц-
кіх інтарэсаў мастака, з іншага – складаюць у скарбніцу Нацыя-
нальнага архіўнага фонду цікавыя гістарычныя крыніцы і выдат-
ныя, нават рэдкія выданні і мастацкія творы.

Архіўны фонд Яўгена Куліка раскрывае многія старонкі яго 
біяграфіі, дэталізуе падзеі і факты часу, у якім жыў і працаваў 
мастак, узнаўляе кола аднадумцаў і сяброў, з якімі быў побач 
у  сумесным адстойванні правоў творцы на адкрытае выказван-
не думкі, на творчую свабоду, з якімі разам змагаўся за захаванне 
гістарычных помнікаў, за беларускую мову і беларускую культуру.

На адной з творчых сустрэч гісторык і пісьменнік Уладзімір 
Арлоў узгадваў пра сваё прафесійнае і творчае станаўленне. 
У першай палове 1970-х гг. ён, як і многія яго аднакурснікі – сту-
дэнты гістарычнага факультэта БДУ, быў вымушаны «адкры-
ваць» для сябе беларускае мінулае, прыхаванае альбо скажонае 
савецкімі ідэолагамі і афіцыйнымі гісторыкамі, а пасля – праз 
выступленні і публікацыі пашыраць гэтую веду па-за колам 
аднадумцаў і сяброў. Каб, напрыклад, Еўфрасіння Полацкая 
з  «мракобески, курившей опиум для народа», зноў стала княгі-
няй-асветніцай, што зрабіла каштоўны ўнёсак у нацыянальную 
культуру. У падобны працэс «адкрыцця» Беларусі для сябе і іншых 
былі ўключаны мастак Яўген Кулік і наведвальнікі яго майстэрні 

(так званага «Паддашка»). З 1966 да 1985 г. у ёй збіраліся прад-
стаўнікі нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі і культурнай 
эліты: Лявон Баразна, Пётр Драчоў, Уладзімір Крукоўскі, Мікола 
Купава, Алесь Марачкін, Зянон Пазняк, Міхась Раманюк, Генадзь 
Сокалаў-Кубай, Зміцер Санько, Міхась Ткачоў, Міхась Чарняўскі 
і інш. Іх дзейнасць перадусім была скіравана на аднаўленне тра-
дыцыйных беларускіх святаў, збіранне і прапагандаванне твораў 
самадзейных беларускіх майстроў і мастакоў і правядзенне вы-
стаў (і іншых мерапрыемстваў) да юбілейных дат нацыянальнай 
гісторыі.

Першым крокам па ўзнаўленні народных традыцый стала 
святкаванне Купалля ў Заслаўі ў 1973, 1974 і 1976 гг. Яно мела на-
паўпадпольны характар і ў 1976 г. праходзіла пад пільным кан-
тролем улад: «У ваколіцах хадзілі міліцыянты з аўчаркамі і стаялі 
пажарныя машыны, было вусьцішна».

Іншае мерапрыемства – гуканне вясны, сумешчанае з «Вы-
ставай аднаго дня» (20 красавіка 1986 г., Траецкае прадмес-
це г. Мінска), скончылася фізічнай расправай над удзельнікамі 
з боку п’яных хуліганаў. Пра гэтую падзею можна даведацца ў са-
мых дакладных дэталях, вывучаючы дакументы фонду Я. Куліка.

Больш спакойна і роўна адбывалася збіранне і прапаганда-
ванне твораў самадзейных майстроў і мастакоў: Уладзіміра Ба-
біча, Алены Багаткевіч, Феадосія Дудо, Алены Кіш, Апалінарыя 
Пупко, Леаніда Ючковіча і інш. Праца ў гэтым кірунку праводзі-
лася як у складзе Камісіі па народным мастацтве і рабоце з на-
роднымі майстрамі пры Саюзе мастакоў БССР (з 1965 да 1981 г. 
яе старшынёй з’яўляўся Я. Кулік, далей – Уладзімір Басалыга, чле-
намі – Пётр Драчоў, Аляксей Марачкін, Віктар Маркавец, Міхась 
Раманюк і  інш.), так і самастойна. У выніку іх руплівай працы 
з забыцця было вернута імя Алены Кіш – самадзейнай мастачкі са 
Случчыны. У канцы 1960–1970-х гг. праводзіліся росшук, збіран-
не і рэстаўраванне яе маляваных дываноў. Як узгадваў У. Басалы-
га: «Калі мне давялося працаваць у камісіі па народнаму мастацтву 
[…], міжволі падумалася: будзе вельмі добра, калі за два-тры гады 
сваёй дзейнасці, не разменьваючыся на дробязі, мы здолеем вярнуць 
нашаму народу такое слаўнае імя. Гэта апраўдае нашу работу. Маю 
задуму падтрымаў Яўген Кулік […]. Асабліва вялікую каштоўную 
дапамогу я атрымаў ад сваёй цёткі Варвары Палазнік […]. Яна збе-
рагла дыван „Дзева на водах” і, на вялікае шчасце, запомніла імя 
і прозвішча мастачкі. Менавіта ад [… яе – В. Ш.] я даведаўся, як 
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працавала Алена Кіш, як называла яна свае маляванкі, колькі і як 
плацілі за работу. Мінула яшчэ некалькі гадоў […], і ўдалося су-
стрэцца з роднаю сястрою майстрыхі – Нінай Дзядзюшка, якая 
жыла ў Грозаве. Ад яе я пачуў пра апошнія дні старэйшай сястры, 
атрымаў фотакартку з пашпарта Алены». У выніку прыблізна 
з 300 маляваных дываноў, створаных мастачкай, было знойдзе-
на і рэстаўравана толькі 13 (некаторыя з іх прыходзілася рата-
ваць з-пад угнаення, адзін – з хлява, дзе ён служыў перагарод-
кай паміж каровай і вепруком). З часам – у 1984 г. – Алена Кіш 
(адзіная з Беларусі) была ўключана ў «Сусветную энцыклапедыю 
наіўнага мастацтва», у 1990 г. Уладзі мір Ягоўдзік выдаў прысве-
чаную ёй брашуру, у 2002 г. нарыс пра Алену Кіш быў змешчаны 
ў ілюстраваным календары «Женщины Беларуси: творцы культу-
ры» (пад рэдакцыяй Алены Гапавай), у  2010 г. «Беларусьфільм» 
выпусціў стужку Галіны Адамовіч «Маляваны рай», а ў 2017 г. За-
раслава Камінская надрукавала кнігу «Русалкі клічуць». Але гэта 
стала магчымым толькі дзякуючы У. Басалыгу, Я. Куліку і іншым 
мастакам. 

Майстэрні Яўгена Куліка, яго сяброў Віктара Маркаўца, Але-
ся Марачкіна і іншых сталі месцам правядзення выстаў і веча-
рын, прысвечаных юбілейным датам беларускай гісторыі і куль-
туры: 100-годдзю з дня нараджэння Цёткі (Алаізы Пашкевіч) 
(1976), 500-годдзю з дня нараджэння Міколы Гусоўскага (1980), 
100-годдзю з дня нараджэння Івана Луцкевіча (1981), 90-годдзю 
з дня нараджэння Максіма Багдановіча (1981), 100-годдзям з дня 
нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (1982) і інш.

Першая з іх – выстава да юбілею Цёткі – праводзілася без уз-
гаднення Саюза мастакоў і ЦК КПБ. Па ўспамінах Пятра Свента-
хоўскага, «ня ўсе [… у Саюзе мастакоў БССР – В. Ш.] падтрымлівалі 
гэтую выставу. Жыў страх, баяліся адказнасьці». Нягледзячы на ад-
носную камеральнасць і малую экспазіцыйную зону, яна мела 
поспех сярод наведвальнікаў. Складанасці ўзніклі потым: прад-
стаўленыя на выставе малюнкі напаткаў трагічны лёс. Як узгадваў 
Генадзь Сокалаў-Кубай: «Усе творы былі закуплены (меркавалася, 
што яны стануць асновай для будучага музея Цёткі), але потым – 
раскіданы па школах і розных установах. Твор Дударанкі „Цётка 
і Янка Купала”, які быў набыты Міністэрствам культуры БССР, я 
знайшоў у падвале будынка выдавецтва „Энцыклапедыя”. У партрэ-
це Цёткі Аляксея Марачкіна, які быў уключаны ў нейкую перасовач-
ную выставу і экспанаваўся ў горадзе Жодзіна, лязом выразалі вока».

Наступныя мерапрыемствы, прысвечаныя Язэпу Драз-
довічу, Пятру Сергіевічу і Міхасю Сеўруку, выклікалі сур’ёзнае 
абурэнне нават некаторых членаў беларускага Саюза мастакоў. 
У 1978–1979 гг. у Саюзе мастакоў БССР ішла сапраўдная ідэала-
гічная вайна. Па ўспамінах Пятра Свентахоўскага: «Лісты пісалі 
ў ЦК. Невядома, хто пісаў. Восем ці дзевяць месяцаў працавала ў нас 
камісія, шукала заганы. І пасьля справу перадалі на бюро гаркома 
партыі. Разглядалася дзейнасьць Саюза мастакоў. […] У партый-
най даведцы гучала: „Препятствовали обогащению культур”. Гэта 
значыць, ушаноўвалі сваіх, беларусаў, замест таго, каб прывячаць 
мастакоў з Масквы. Яшчэ ім было вельмі не да спадобы, што хлоп-
цы пачалі размаўляць на роднай мове […]. І тады мы атрымалі 
[…партыйнае спагнаньне і прыпіску – В. Ш.] „рассмотреть целесо-
образность использования в должности”. […] Я з пасады сакратара 
Саюза мастакоў пайшоў на вольны хлеб. Валодзя Басалыга й Леанід 
Шчамялёў яшчэ пару гадоў у мастацкім фоньдзе папрацавалі».

Адлюстраваны ў дакументах Яўгена Куліка і падзеі, звязаныя 
з арганізацыяй юбілейнай выставы, прысвечанай К. Каліноўскаму 
і паўстанню 1863–1864 гг. Не без перашкод яна прайшла ў г. Мін-
ску. Яе падрыхтоўка праходзіла на добрым узроўні, арганізацый-
ны камітэт складаўся з мастакоў, спецыялістаў у галіне гісторыі 
і культуры: доктара філасофскіх навук Уладзіміра Конана, док-
тара філалагічных навук Адама Мальдзіса, даследчыка дзейнас-
ці Каліноўскага, кандыдата гістарычных навук Генадзя Кісялёва 
і  інш. Аднак афіша і запрашальны білет, адобраныя аргкамітэ-
там, не былі зацверджаны партыйнымі і міністэрскімі работ-
нікамі. У выніку запрашальны білет быў надрукаваны за 5 гадзін 
да адкрыцця выставы, а афіша – праз двое сутак пасля вернісажу. 
На адкрыцці меркаваліся выступы вядомых навукоўцаў, літара-
тараў і госця з Літвы. Як сведчаць дакументы, «было запланирова-
но выступление актёра А. Свистуновича и поэта П. Ламана. Только 
минут за 10 до начала торжества работники Минского гориспол-
кома и Ленинского райкома КПБ […] дали согласие на участие поэ-
та и актёра в нём, да и то с условием, чтобы не долго и… „чтобы 
ничего такого!”».

Важным унёскам у справу пашырэння гістарычнай веды ся-
род шырокіх колаў насельніцтва стала стварэнне Я. Куліком ма-
люнкаў-рэканструкцый да гістарычных выданняў: выяў замкаў 
да кнігі Міхася Ткачова «Замкі Беларусі» і выяў гербоў да кніг 
Анатоля Цітова (апошнія ў сааўтарстве з М. Купавам). На думку 
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Вінцука Вячоркі, менавіта гэтыя рэканструкцыі (і, безумоўна, 
самі выданні) сталі найбольш важнай часткай спадчыны Я. Куліка 
і яго атачэння, «спакойным доказам нашае спрадвечнасці, моцы 
й эўрапейскасці».

Не менш знакавым было і з’яўленне ў 1980 г. мастацкай 
паштоўкі да 1000-годдзя Беларусі. Адзначэнне гэтага юбілея за-
ймала шмат каго з беларускіх гісторыкаў і мастакоў. Як узгадваў 
Уладзімір Крукоўскі: «Расейцы адсьвяткавалі сваё тысячагодзьдзе 
ад зьяўленьня ў летапісе скандынава Рурыка, пад 862-м годам. Баў-
гары адлічваюць сваё дзяржаўнае існаваньне ад легендарнага князя 
Аспаруха, які нібыта прывёў іх зь берагоў Волгі на бераг Дунаю. […] 
У нас усё выглядае прыстойна […] – два беларускія князі, два бела-
рускія княствы. Гэта не легенда, гэта летапіс, 980-ты год ад на-
раджэння Хрыстовага». Пасля кароткай паўзы ў г. Мінску з’явіліся 
мастацкія паштоўкі з вершнікам і надпісам «1000 гадоў Бела-
русі». Яны былі выдадзены ў г. Лондане і мелі інтрыгоўны надпіс 
«тайнае юбілейнае выданне». Па справе іх з’яўлення ў КДБ БССР 
быў дапытаны Яўген Кулік. Ён адмовіўся ад аўтарства і паўта-
рыў гэтыя словы ў размове з журналістам газеты «Голас Радзі-
мы» (ад 23 снежня 1982 г.): «Што ж датычыць нібыта тайнага 
выдання майго твора, то такога „выдання”, бясспрэчна, не было 
і быць не магло. Уся гэтая акцыя прароблена з мэтамі, далёкімі 
ад мастацтва […] і з грубым парушэннем аўтарскіх правоў. Мною 
выкананы невялікі графічны аркуш, прысвечаны 1000-годдзю гісто-
рыі Беларусі, выразна пазначаны аўтарскай манаграмай. Копія яго, 
невядомым шляхам трапіўшы на Захад, выдадзена там у выгля дзе 
паштоўкі ды яшчэ з паметкай „тайнае юбілейнае выданне”. […] 
Я вельмі абураны бесцырымонным абыходжаннем з маёй творчай 
працай і пратэстую супраць такіх дзеянняў няпрошаных „выдаў-
цоў”, з якімі не меў і не маю нічога агульнага». Ужо значна пазней – 
у 2000-м г. – У. Крукоўскі пацвердзіў, што над паштоўкамі праца-
валі Я. Кулік [і М. Купава – В. Ш.], а ў Вялікабрытанію для друку іх 
перадаў Сакрат Яновіч.

Галоўнай задачай пакалення Яўгена Куліка стала «адкрыццё» 
Беларусі для сябе і іншых. Яно адбывалася праз пераадольванне 
супраціву і непаразумення ўладных людзей, у складаных умовах 
грамадскага жыцця. Але іх адвага і настойлівасць прывялі да вяр-
тання з нябыту імёнаў шмат каго з гістарычных і культурных 
дзеячаў. Найвышэйшай кропкай гэтага працэсу стала стварэнне 
Я. Куліком і У. Крукоўскім эталона дзяржаўнага герба «Пагоня», 

прынятага 19 верасня 1991 г. на сесіі Вярхоўнага Савета БССР. 
Пра абставіны і дэталі гэтых і многіх іншых падзей можна пазна-
ёміцца ў дакументах фонду Беларускага дзяржаўнага архіва-му-
зея літаратуры і мастацтва № 518 – «Кулік Яўген Сяргеевіч – 
графік, калекцыянер, грамадскі дзеяч».

Таццяна Кекелева

ДАКУМЕНТЫ  
УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА Ў БДАМЛМ

Сярод фондаў выдатных прадстаўнікоў сучаснай беларускай 
літаратуры ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры 
і  мастацтва вылучаецца асабісты фонд Уладзіміра Караткевіча, 
самабытнага і арыгінальнага творцы, які выявіў сябе ярка і глы-
бока ў розных кірунках дзейнасці: паэзіі, прозе, драматургіі, кіна-
мастацтве. Яго дакументы налічваюць у архіве-музеі тры вялікія 
комплексы: па-першае – дакументы, перададзеныя ім самім і са-
браныя архівістамі, якія склалі два вопісы яго асабістага фонду 
№ 56, па-другое – дакументы ўстаноў (выдавецтваў, рэдакцый 
часопісаў і газет, кінастудыі «Беларусьфільм»), якія ўтрымліва-
юць творчыя матэрыялы У. Караткевіча, і па-трэцяе – дакументы 
пісьменніка (пераважна эпісталярый), якія паступілі з фондамі 
дзеячаў беларускай культуры.

Асабісты фонд Уладзіміра Караткевіча пачаў фарміравацца 
ў архіве-музеі ад пачатку стварэння гэтай установы. Першую за-
яву Уладзімір Сямёнавіч напісаў у маі 1963 г., а дакументы, якія 
склалі 20 адзінак захоўвання, перадаў 3 лістапада 1964 г. Другое 
паступленне адбылося значна пазней: 8 чэрвеня 1976 г. у тыпавой 
заяве «прашу прыняць на дзяржаўнае захоўванне» рукой пісь-
менніка пазначана: «Рукапісы твораў Караткевіча Уладзіміра Ся-
мёнавіча і фатаграфіі (10 шт.), або нават і болей». На самой спра-
ве фотаздымкаў было 44, а сярод рукапісаў – карэктура рамана 
«Леаніды не вернуцца да Зямлі» («Нельга забыць»), якую пазней, 
у 1978 г., пісьменнік забраў для працы. У 1992 г. дакументы двух 
паступленняў прайшлі навукова-тэхнічную апрацоўку і  былі 
аб’яднаны ў вопіс № 1 фонду 56. Усяго ў гэты вопіс уключаны 
46 адзінак захоўвання (120 дакументаў) за 1953–1990 гг. На пра-
цягу амаль дваццаці гадоў у фонд Уладзіміра Караткевіча з роз-
ных крыніц паступалі дакументы – напрыклад, ад А. І. Мальдзіса, 
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ад дачкі сябра пісьменніка Ю. К. Гальперына Т. Ю. Куляшовай, 
ад устаноў і прыватных асоб. Частка дакументаў, пераважна вы-
разкі з газет і часопісаў, былі сабраны супрацоўнікамі архіва-му-
зея. У 2010 г. усе яны былі сістэматызаваны, апісаны і склалі вопіс 
№ 2 у колькасці 37 спраў (257 дакументаў) за 1954–1984 гг., асоб-
ныя дакументы датуюцца 1985–2007 гг.

Сярод творчых матэрыялаў пісьменніка ў асабістым фондзе 
вылучаюцца: раман «Нельга забыць» (1962 г., аўтограф) з падра-
бязным планам, першапачатковы план рамана «Каласы пад сяр-
пом тваім» (1962 г., аўтограф), глава з кнігі «Кастусь Каліноўскі» 
(1965, аўтограф), аповесць «Зброя»(1964, машынапіс з рэдак-
тарскімі паметамі), апавяданні, у ліку якіх «Маленькая балеры-
на» (1961), «Раман Ракута» («Сівая легенда», 1961), «Аліва і меч» 
(1961), «Крыж Аняліна» (1966) – усе машынапіс, артыкул «На-
таткі саманадзейнага невука…» пра пераклад паэзіі Дж. Г. Бай-
рана на беларускую мову (1963, аўтограф), эсэ «Летапісец» пра 
М. Багдановіча (1966, машынапіс з аўтарскай праўкай, у фондзе 
№ 42 – аўтограф), п’еса «Кастусь Каліноўскі» («Руна пра Касту-
ся») (аўтограф, 1963, варыянты), сцэнарыі мастацкіх фільмаў 
«Гневное солнце палящее» (1961, варыянты), «Легенда о бедном 
дьяволе и об адвокатах сатаны» (1961), кінанавел «Чаша весов» 
і «Только звёздный плащ» (пач. 1960-х гг.) – усе сцэнарыі існуюць 
паралельна ў аўтографе і машынапісе. У фондзе ёсць аўтографы 
паэтычных твораў У. Караткевіча: «Балада аб нашэсцях» (1962), 
вершы «Вуліца касманаўтаў» (1961), «Раманс» (1962), «Бог важда-
ецца з беларускімі прозвішчамі» (1963), «Дзяўчына пад дажджом» 
(1969), «Чашы слёз» (1969), «Прысяга мове» (1980), чарнавыя накі-
ды вершаў.

Значная колькасць рукапісаў Уладзіміра Сямёнавіча паступіла 
ў архіў-музей з рэдакцый беларускіх часопісаў і газет. З дакумен-
тамі часопіса «Маладосць» (ф. 37) у архіў паступілі: карэктура 
з аўтарскай праўкай аповесці У. Караткевіча «Лісце каштанаў» 
(1973), машынапіс з аўтарскімі і рэдактарскімі праўкамі апавя-
данняў «Белае полымя» (1959), «Вока тайфуна» (1970), аповесці 
«Зброя» (1981), рамана «Чорны замак Альшанскі» (1979) і п’есы 
«Маці ўрагану» (1970), а таксама аўтографы эсэ і публіцыстычных 
артыкулаў У. Караткевіча, прысвечаных творчасці Францыска 
Скарыны, Алеся Наўроцкага, Рыгора Шырмы, Міхаіла Шолаха-
ва, гісторыі Віцебска («Тысячу стагоддзяў табе»), і вершаў «Гора», 
«Пакаленне», «Не прыхаваць сваёй любові», «Вячэрнія ветразі», 

«Дзяўчаты», «Месяц заснуў», «Мімозы», «О мой цудоўны край», 
«Чайка», «Здратаваныя магілы», «Жаўранак – звонкая ніць» і інш.

Рэдакцыя часопіса «Полымя» (ф. 42) перадала на дзяржаўнае 
захоўванне ў архіў-музей раннія апавяданні пісьменніка, ство-
раныя ў 1956 («Лісты не спазняюцца ніколі») і ў 1958 гг. («Лятучы 
галандзец», «Завеі» і «Лясная гісторыя»), навелу «Кніганошы» 
(1962), апавяданне «Былі ў мяне мядзведзі» (1971), п’есу «Званы 
Віцебска» (1977), якія ўяўляюць сабой машынапіс з аўтарскай 
і  рэдактарскай праўкай. У фондзе часопіса маюцца аўтографы 
паэмы У. Караткевіча «Зямля дзядоў», «Балады пра чалавека, які 
змагаўся са смерцю», вершаў «Бацька», «Слова Міцкевічу», «На 
радзіме», «Шыпшына і ружа», «Вадарод», напісаных ім у 1957 г. 
падчас працы настаўнікам ва ўкраінскай вёсцы Лесавічы. Нека-
торыя вершы захавалі заўвагі Максіма Танка, рэдактара часопіса 
«Полымя», з якім на той час вёў перапіску і шчыра дзяліўся пла-
намі на будучыню Уладзімір Караткевіч. У фондзе часопіса зна-
ходзяцца 7 папак рамана «Каласы пад сярпом тваім» (1965), прад-
стаўленых машынапісам са шматлікімі рэдактарскімі праўкамі. 
Каштоўнасць дакумента ў тым, што гэты машынапіс уяўляе сабой 
поўны варыянт рамана, які пасля рэдактарскіх правак выйшаў 
у  свет з  вялікімі скарачэннямі. Асобныя раздзелы рамана дру-
каваліся ў газеце «Літаратура і мастацтва» і таксама прадстаўле-
ны ў фондзе № 12 рэдакцыі гэтага выдання. У згаданым фондзе 
захаваліся і аўтографы эсэ У. Караткевіча «Рша камен…» (1967), 
верша «Рыбы ў падводных лясах» (1957), шматлікіх артыкулаў.

З выдавецтва «Беларусь» (ф. 11) перададзены 6 спраў, у якіх 
захоўваецца машынапіс з аўтарскай праўкай рамана «Леаніды 
не вернуцца да Зямлі» (1963), варыянт тэксту якога, акрамя аса-
бістага фонду пісьменніка, ёсць у дакументах часопіса «Полымя» 
(машынапіс з аўтарскай і рэдактарскай праўкай). У фондзе вы-
давецтва таксама захоўваецца адна з найпапулярнейшых апо-
весцей Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Ста-
ха» (1958, раздзелы І, ІV, Х, ХVІІ), якая ўяўляе сабой машынапіс 
з аўтарскай праўкай.

У фондах рэдакцый часопісаў і газет захаваліся ў аўтографе 
пераклады У. Караткевіча 1959 г. з грэчаскай (апавяданне «Ча-
лавек са сцягам» П. Антэаса) і латышскай (вершы «Журавінка» 
і «Рукавіцы» Е. Стулпана) моў. Як кожны творца, ён вельмі патра-
бавальна ставіўся і да перакладаў сваіх уласных твораў. У фон-
дзе рускага празаіка і перакладчыка П. Кабзарэўскага захаваўся 
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пераклад аповесці «Сівая легенда» (машынапіс) з заўвагамі 
і праўкамі У. Караткевіча. У канцы тэксту прыпіска: «С переводом 
целиком согласен. Превосходный перевод. В. Короткевич».

Увагу Уладзіміра Караткевіча прыцягвала праца над кінема-
таграфічнымі праектамі. Ён лічыў, што, каб больш беларусаў ве-
дала мінулае краіны, трэба сюжэты з багатай беларускай гісторыі 
падаваць праз тэле- і кінафільмы. Таму, атрымаўшы ў 1964 г. пра-
фесійную адукацыю на Вышэйшых сцэнарных курсах у Маскве, ён 
пачаў цесна супрацоўнічаць з беларускім кінематографам. Фонд 
кінастудыі «Беларусьфільм» (ф. 112) захаваў сцэнарыі мастацкіх 
фільмаў, напісаныя У. Караткевічам. Сярод іх: «Житие и возне-
сение Юрася Братчика» («Христос приземлился в Гродно»), «Ди-
кая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский», а такса-
ма сцэнарый непастаўленага фільма «Рассказы из каталажки» 
па матывах беларускага гарадскога фальклору пач. ХХ ст. і апа-
вяданняў З. Бядулі, Я. Коласа, Ядвігіна Ш. з заўвагамі па сцэнарыі 
і адказамі У. Караткевіча.

Фонд Мінскай кінастудыі навукова-папулярных і хранікаль-
на-дакументальных фільмаў (ф. 163) утрымлівае цікавыя даку-
менты, звязаныя з працай У. Караткевіча над напісаннем сцэна-
рыяў дакументальных і кароткаметражных фільмаў, напрыклад, 
над кінафільмам «Свидетели вечности» («Деревья – монументы 
наши») – заяўка на напісанне твора, сцэнарый, дыктарскі тэкст і інш.

Патрабуе больш падрабязнага вывучэння ў дачыненні 
да  творчасці пісьменніка і архіўны фонд Саюза пісьменнікаў 
БССР (ф. 78). Рыхтуючы выстаўку на вэб-сайце «Архівы Бела-
русі» да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча, супрацоўнікі 
архіва-музея правялі пошук звестак пра пісьменніка па дакумен-
тах гэтага фонду. Пратакол № 6 Прэзідыума Саюза пісьменнікаў 
БССР ад 26  красавіка 1957 г. зафіксаваў факт прыёма У. Карат-
кевіча ў члены Саюза пісьменнікаў БССР і рашэнне аб выданні 
ў 1958 г. твораў маладых паэтаў У. Караткевіча і Е. Лось. У матэры-
ялах VIII з’езда пісьменнікаў БССР, які праходзіў 14–15 красавіка 
1981 г., захаваліся даклады «Беларуская літаратура для дзяцей 
і юнацтва на сучасным этапе» Б. Сачанкі і «Аб стане сучаснай бе-
ларускай прозы» І. Чыгрынава са згадкай пра творчасць У. Карат-
кевіча. Апошні заўважае: «Мы ведаем Уладзіміра Караткевіча, які 
выступае ў самых розных абліччах празаіка: і раманіста, і аўтара 
непаўторных цудоўных аповесцей. Шмат выйшла з-пад яго пяра та-
ленавітых апавяданняў. Не менш нарысаў, эсэ. Караткевіч-эсэіст 

відзён і ў  шматлікіх філалагічных артыкулах, нават у рэцэнзіях. 
А яго кніга-нарыс „Зямля пад белымі крыламі” – не проста візіт-
ная картка нашай пісьменніцкай публіцыстыкі. Гэтак яскрава 
раскрываецца там Караткевіч-эрудыт, мастак слова, які ўмее 
падключыць эмоцыі да самых, здавалася б, звычайных фактаў 
гісторыі і  сучаснасці. Усё вобразна, паэтычна, жыва, займальна, 
навукова аргументавана» (ф. 78, воп. 1, спр. 459, л. 84). Сярод да-
кументаў Саюза пісьменнікаў БССР знаходзіцца пратакол № 1 
пасяджэння прэзідыума СП БССР ад 8 лютага 1983 г. з рашэннем 
аб прысуджэнні У. Караткевічу Літаратурнай прэміі імя І. Меле-
жа за раман «Нельга забыць». Аднак звестак пра ўдзел Уладзіміра 
Сямёнавіча ў працы грамадскай арганізацыі беларускіх пісьмен-
нікаў не выяўлена.

Вялікую цікавасць уяўляе эпісталярная спадчына пісьмен-
ніка, якая найбольш поўна і глыбока раскрывае кола яго сяброў, 
яго погляды на жыццё, на творчасць, на навакольны свет, яго 
планы і мары, дадае новыя штрыхі да яго біяграфіі і чалавечага 
вобліку. Аўтографы лістоў Уладзіміра Караткевіча за 1956–1958 гг. 
паступілі з архівамі Максіма Танка, Еўдакіі Лось, Антона Бялевіча, 
за 1970–1980 гг. – з архівам Міхася Забэйды-Суміцкага, паштоўкі 
за 1980–1983 гг. – з архівам «паважанага Батанічнага бога» Зоські 
Верас. Машынапісная копія перапіскі У. Караткевіча і Янкі Брыля 
за 1958–1983 гг., надрукаваная літаратуразнаўцам Людмілай Ма-
занік у зборніку «Шляхам гадоў» (1990), знаходзіцца сёння ў фон-
дзе Янкі Брыля. Пераважная большасць лістоў У. Караткевіча, якія 
захоўваюцца у архіве-музеі, уведзена ў навуковы ўжытак даслед-
чыкамі яго творчасці. А ў дакладах Т. С. Нуждзіной і В. Навіцкай, 
прачытаных на VІІІ архіўных чытаннях, разглядаюцца неапу-
блікаваныя лісты пісьменніка да Е. Лось і А. Бялевіча.

У канцы 2007 г. каштоўным набыткам Нацыянальнага архіўна-
га фонду, дзякуючы літаратуразнаўцу А. Л. Вераб’ю, сталі 87 лістоў 
маладога Караткевіча да сябра Юрыя Гальперына за 1954–1963 гг., 
у якіх былі змешчаны 16 малюнкаў аўтара і 40 аўтографаў вершаў. 
Вершы ўвайшлі ў першы Збор твораў У. Караткевіча, а некаторыя 
з лістоў друкаваліся ў часопісе «Неман». Гісторыя вяртання назва-
най эпісталярнай спадчыны пісьменніка была апісана ў артыкуле 
Г. Запартыкі «Лісты Уладзіміра Караткевіча вяртаюцца на Радзі-
му» (час. «Архівы і справаводства», 2008, № 2, с. 91–96). З лістамі 
быў перададзены і набор паштовак «Помнікі архітэктуры БССР» 
з лірычнымі эмацыянальнымі каментарыямі У. Караткевіча.
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Немагчыма пакінуць па-за ўвагай і своеасаблівую графічную 
спадчыну творцы. Па словах Рыгора Барадуліна: «А мастак Ка-
раткевіч мог бы, відаць, спаборнічаць з пісьменнікам Караткевічам. 
Бездакорна валодаў лініяй, кампазіцыяй. Некалькімі штрыхамі мог 
перадаць характар, улюбёна-рамантычна ці здзекліва-гратэска-
ва». У архіў-музей У. Караткевіч перадаў 15 малюнкаў, зробленых 
чорным чарнілам і тушшу. Частку з іх даследавала і прааналізава-
ла ў артыкуле «Жыву бяздоннай трывогай» (час. «Мастацтва Бе-
ларусі», 1990, № 11) літаратуразнаўца В. Гапава.

Сярод лістоў, дасланых Максіму Танку, захоўваецца 
і паштоўка-малюнак У. Караткевіча, выкананая каляровымі фла-
мастарамі, на адвароце якой віншаванне з каталіцкімі Калядамі. 
Яна зроблена настолькі прафесійна, з вялікім густам і любоўю, 
што і сёння можа ўпрыгожыць любое паліграфічнае выданне. 
Свае графічныя працы, часам глыбока філасофскія, трагічныя, 
а часам лірычныя і шчырыя, з ноткамі гумару і іроніі, У. Карат-
кевіч выконваў на асобных аркушах паперы. Аднак шмат малюн-
каў, партрэтаў, карыкатур выяўлена супрацоўнікамі архіва-музея 
і на палях лістоў, на старонках рукапісаў. Яны ўвайшлі ў навуко-
ва-папулярнае выданне «Свет вачыма Караткевіча», падрыхтава-
нае ў Оршы ў 2006 г. У кнігу таксама ўключаны малюнкі, шаржы 
і карыкатуры У. Караткевіча з хатняга альбома Адама Мальдзі-
са, які сёння перададзены вучоным і блізкім сябрам пісьменніка 
на захоўванне ў БДАМЛМ. «Малюнкі пісьменніка, – як заўважы-
ла Валянціна Гапава, – з’яўляюцца чыстай крыніцай для больш 
паглыбленага вывучэння яго біяграфіі, літаратурнай творчасці, 
яго паэтычнага і грамадскага асяроддзя» («Мастацтва Беларусі», 
1990, № 11, с. 63).

Вялікі жыццялюб і апантаны вандроўнік, У. Караткевіч шмат 
фатаграфаваў сам і часта здымаўся з іншымі асобамі. Фонды 
архіва-музея багатыя на цікавыя фотаздымкі – сведкі ягоных 
прыгод, знаёмстваў, адпачынку. Акрамя афіцыйных здымкаў 
з  дзеячамі літаратуры і мастацтва на розных мерапрыемствах, 
увагу прыцягваюць здымкі з сябрамі, некаторыя з іх маюць 
жартоўныя подпісы, напрыклад, на фоне шыльды на чыгунач-
най станцыі «Стоўбцы» – «застаўбіўся ў гісторыі ўжо», ці на бе-
разе Шчары – «лавісь, рыбка, вялікая і малая». Захаваліся фата-
графіі вандроўкі па мясцінах паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, 
у час здымак мастацкага фільма «Хрыстос прызямліўся ў Гарод-
ні» з  Д.  Баніёнісам, з рэжысёрам В. Рубінчыкам падчас манта-

жу фільма «Дзікае паляванне караля Стаха», са змейкай у руках 
на здымках дакументальнага фільма «Родная зямля» ў Бярэзін-
скім запаведніку, у  час паездак у Чэхію, Балгарыю, Башкірыю. 
На кожным з іх бачым вясёлага, простага, дасціпнага Уладзіміра 
Караткевіча.

Архіў-музей сабраў вялікую колькасць дакументаў пра жыццё 
і творчасць пісьменніка. Гэта нарысы, артыкулы, успаміны, вод-
гукі, рэцэнзіі, юбілейныя матэрыялы, запрашэнні і інш. Усе яны 
ўвайшлі ў другі вопіс асабістага фонду У. Караткевіча. Пошукавая 
дзейнасць архівістаў у гэтым кірунку працягваецца. На сённяш-
ні дзень у асабісты фонд У. Караткевіча паступілі: аўтограф апо-
весці «Перадгісторыя», сямейныя фотаздымкі пісьменніка, лісты 
да маці Надзеі Васілеўны, рэцэнзія на фантастычнае апавяданне 
студэнта Л. Тамільчыка і інш. Спадзяемся, што з цягам часу зной-
дуцца новыя дакументы пісьменніка, якія ўзбагацяць і ўпрыго-
жаць Нацыянальны архіўны фонд, у прыватнасці асабісты фонд 
класіка сучаснай беларускай літаратуры Уладзіміра Сямёнавіча 
Караткевіча.

Алеся Шамякіна
МАТЭРЫЯЛЫ  

ФОНДУ ІВАНА ШАМЯКІНА Ў БДАМЛМ

Супрацоўніцтва народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамя-
кіна і Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і маста-
цтва доўжылася не адно дзесяцігоддзе. Фонд пісьменніка скла-
даюць матэрыялы, якія аўтар перадаваў на захаванне ў архіў. 
Матэрыялы зафіксаваны ў пяці вопісах і ахопліваюць перыяд 
з 1944 г. да пачатку 90-х гг. ХХ ст. Аснову фонду складаюць рука-
пісы апавяданняў («У снежнай пустыні», «Госці з Берліна», «Бра-
ты», «Далёкая камандзіроўка», «На знаёмых шляхах», «Чалавек 
з „Бізоніі”», «Міжнароднае права», «У дзень Перамогі», «За жыц-
цё», «Што ён страціў?», «Вясновымі днямі», «Бацькі і дзеці» і інш.), 
аповесцей («Помста», «Ах, Міхаліна, Міхаліна», «Шлюбная ноч», 
«Драма» і інш.), раманаў, пачынаючы з «Глыбокай плыні» і  за-
канчваючы «Зенітам». Падмацоўваюць гэтыя асноўныя жанры 
творчасці пісьменніка рукапісы кінааповесцей («Эшалон прай-
шоў», «Вера» і інш.), п’ес («Не верце цішыні», «Залаты медаль», 
«І змоўклі птушкі» і г. д.), а таксама крытычныя, публіцыстычныя 
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і эпісталярныя матэрыялы; тут жа захоўваюцца і шматлікія 
аўтабіяграфіі, напісаныя І. Шамякіным у розныя перыяды твор-
часці. Найбольш поўна прадстаўлены ў фондзе І. Шамякіна яго 
крытычныя і публіцыстычныя матэрыялы: усе яны перададзе-
ны пісьменнікам на захаванне ў архіў. А гэта звыш 300 артыку-
лаў і нататак. Названыя жанры творчасці пісьменніка фарміру-
юць фонд № 154. Эпісталярый пісьменніка адной сваёй часткай 
уваходзіць у фонд № 154, другой часткай – у фонды іншых пісь-
меннікаў (Міхася Лынькова, Янкі Брыля, Міколы Ткачова, Івана 
Пташнікава, Уладзіміра Карпава і інш.).

Усе матэрыялы фонду сістэматызаваны, прайшлі навуковую 
і архіўную апрацоўку, што значна палягчае працу пры падрых-
тоўцы распачатага ў 2010 г. новага Збору твораў пісьменніка 
ў 23 тамах ці асобных выданняў, а таксама пры вывучэнні пэўных 
пытанняў творчай спадчыны пісьменніка. Сабраныя ў  адным 
месцы рукапісы, машынапісы з аўтарскай праўкай, першадрукі 
твораў даюць магчымасць прасачыць, як праходзіла станаўленне 
Шамякіна-пісьменніка, як карпатліва працаваў ён над рукапісамі 
сваіх твораў, як ішло фарміраванне яго творчага стылю, адметна-
сцю якога з’яўляюцца празрыстасць і лёгкасць успрымання. Вар-
та адзначыць, што некаторыя творы маюць не адзін, а два і нават 
тры аўтографы і столькі ж машынапісаў, што яшчэ раз сведчыць 
пра напружаную працу пісьменніка над тэкстамі. Амаль ва ўсіх 
аўтографах маюцца праўкі – дзе дробныя, а дзе і  больш знач-
ныя, якія з’яўляюцца каштоўнымі для навукоўцаў у  іх даследа-
ваннях пачатку творчага шляху пісьменніка. Адметнасцю ру-
капісаў з’яўляецца тое, што амаль усе яны маюць па некалькі 
назваў: І.  Шамякін вельмі доўга, грунтоўна падбіраў назвы для 
сваіх твораў, перабіраючы часам не адзін дзясятак загалоўкаў. 
Гэта датычыцца такіх твораў, як апавяданні «За жыццё», «Што ён 
страціў», «Вясновымі днямі», аповесці «Ах, Міхаліна, Міхаліна», 
пенталогіі «Трывожнае шчасце», для якіх пісьменнік старанна 
падбіраў назвы.

Асобна трэба сказаць пра такую цікавую частку фонду Іва-
на Шамякіна, як прыкладна 400 выданняў з асабістай бібліятэкі 
з дароўнымі надпісамі. Значную колькасць іх складаюць першыя 
кнігі беларускіх аўтараў. Рэч у тым, што І. Шамякін доўгі час пра-
цаваў першым сакратаром Саюза пісьменнікаў, уваходзіў у склад 
рэдкалегій многіх выдавецтваў, што дазваляла яму ў пэўнай 
ступені ўздзейнічаць на выдавецкую палітыку. Ён даў пуцёўку 

ў  жыццё многім таленавітым беларускім аўтарам (напрыклад, 
А. Грачанікаву, Л. Гаўрылкіну, А. Дудараву), напісаўшы прадмо-
вы да іх першых кніг. Аўтары, у сваю чаргу, пасля выхаду выдан-
ня ў свет лічылі неабходным падараваць свае творы І. Шамякіну, 
пры гэтым напісаць на кнізе словы ўдзячнасці.

У адрозненне ад прыватнага архіва нашчадкаў пісьменніка, 
у якім захоўваюцца рукапісы твораў, напісаных І. Шамякіным 
у  апошнія два дзесяцігоддзі жыцця, фонд архіва-музея ўтрым-
лівае матэрыялы больш працяглага перыяду творчасці. Але пры-
ватны архіў захоўвае большую колькасць сямейных, інтымных 
дакументаў, перапіскі, дзённікаў: на ўсе гэтыя матэрыялы І. Ша-
мякін пашырыў мараторый – яны будуць заставацца закрытымі 
для даследчыкаў пэўны час. А да матэрыялаў з фонду архіва-му-
зея маецца свабодны доступ, усе яны адкрыты для вывучэння 
і карыстання.

Віктар Жыбуль

ДАКУМЕНТЫ ПАЭТА ВІКТАРА КАЗЛОЎСКАГА  
Ў ФОНДАХ БДАМЛМ

Віктар Казлоўскі (1905–1975) – вядомы ў свой час, але на-
паўзабыты творца, яскравы прадстаўнік беларускай паэзіі 
1920–1930  гг., сябра літаратурнага аб’яднання «Маладняк», Бе-
ларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў. З 1925 г. ён пу-
блікаваў вершы, нарысы, пераклады ў часопісах «Маладняк», 
«Чырвоны Сейбіт», «Узвышша», «Полымя», «Работніца і калгас-
ніца Беларусі», газетах «Савецкая Беларусь», «Чырвоная змена», 
«Піянер Беларусі», «Літаратура і мастацтва», «Звязда». У 1932 г. 
у  В.  Казлоўскага выйшлі тры кнігі: зборнікі вершаў «Слова аб 
юнай краіне» і «Музыка працы» і паэма «Рахіль». На жаль, пасля 
1936 г. паэт не публікаваўся, бо ва ўмовах атмасферы сталінскіх 
рэпрэсій захварэў на манію пераследу і не хацеў прыцягваць да 
сябе залішняй увагі. Асобныя вершы былі перадрукаваны ў «Ан-
талогіі беларускай паэзіі» (1961; 1993), зборніку «Універсітэт паэ-
тычны» (1971), кнізе «Краса і сіла» (2003). Спроб выдаць творы 
В. Казлоўскага асобным выданнем не рабілася – у тым ліку і таму 
што на гэта не даваў згоду сам аўтар.

Да нядаўняга часу дакументаў, звязаных з асобай В. Каз-
лоўскага, у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і 
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мастацтва захоўвалася няшмат. Гэта – заява аб уступленні ў «Ма-
ладняк», датаваная 7 снежня 1925 г. (ф. 225, воп. 1, адз. зах. 30), 
а таксама шэраг дакументаў з асабістага фонду пісьменніка 
Станіслава Шушкевіча (ф. 71, воп. 3), які сябраваў з В. Казлоўскім: 
артыкул С. Шушкевіча пра В. Казлоўскага (адз. зах. 115), лісты яго 
пляменніка Анатоля Сцяпанавіча Казлоўскага да С. Шушкевіча 
(адз. зах. 255), успаміны аднавяскоўца А. Рудамінскага пра паэта 
(адз. зах. 264), ліст да родных (1927) і аўтабіяграфія [1963] В. Каз-
лоўскага (адз. зах. 376), а таксама фотаздымкі паэта індывідуаль-
ныя і з роднымі (адз. зах. 476).

Доўгі час лічылася, што асабісты архіў паэта не захаваўся. 
Аднак паступленне дакументаў крытыка Алеся Кучара ў студзені 
2000 г. прывяло да нечаканых адкрыццяў. У асабістым архіве 
А. Кучара адшукаліся рукапісы і іншых аўтараў, у тым ліку В. Каз-
лоўскага. Асаблівую ўвагу прыцягнуў стос аркушаў з паэтычнымі 
тэкстамі, аб’яднаных рукапіснай вокладкай з загалоўкам: «Вік-
тар Казлоўскі. Аржаныя пажары» – у друку канца 1920-х гг. са-
праўды згадвалася, што паэт працаваў над такой кнігай, але свет 
яна тады так і не ўбачыла. Нечаканай знаходцы была прысве-
чана публікацыя Ганны Запартыкі «Песняю пасею словаў шчы-
рых жменю…» [3], разам з якой былі апублікаваны знойдзеныя 
пад вокладкай кнігі «Аржаныя пажары» вершы «У строях белых», 
«Ф. Скарыне», «Настроі». Буйнейшая падборка вершаў пад агуль-
ным загалоўкам «З кнігі „Аржаныя пажары”» выйшла ў альмана-
ху «Тэксты» (2008, № 6).

Аднак крыху пазней высветлілася, што ў рукапіснай воклад-
цы зборніка вершаў «Аржаныя пажары» Віктара Казлоўскага ля-
жаў… рукапіс зборніка «Васільковы россып» (1929) Сяргея Дарож-
нага! Відавочна, пасля таго як зборнік выйшаў, С. Дарожны даў 
яго рукапіс В. Казлоўскаму і той паклаў яго разам са сваімі папе-
рамі. А потым усё разам патрапіла да А. Кучара. 

Выпраўленню гэтай памылкі з вызначэннем аўтарства былі 
прысвечаны дзве публікацыі ў 2011 г. [2, 4]. Дзеля «аднаўлення спра-
вядлівасці» па некалькі вершаў С. Дарожнага і В. Казлоўскага з фон-
ду А. Кучара былі апублікаваныя пад рэальнымі прозвішчамі іх 
аўтараў. Захаваныя ж рэцэнзіі палітрэдактара А. Ульянава, а такса-
ма адзін з варыянтаў зместу кнігі дазволілі аднавіць драматычную 
гісторыю працы паэта над зборнікам, які пад ціскам палітрэдактара 
неаднойчы перарабляўся, але так і не быў выдадзены, і толькі част-
ка вершаў увайшла пазней у кнігу «Слова аб юнай краіне» (1932).

Варта зазначыць, што ў лёсе паэта А. Кучар, як і А. Ульянаў, 
адыграў адмоўную ролю. Пішучы, напрыклад, у адным з арты-
кулаў пра верш В. Казлоўскага «Тачачнік», крытык у найгоршых 
традыцыях вульгарнага сацыялагізму пісаў: «…тут агаляецца 
класава-варожы твар Казлоўскага, які паўстае ў вобразе мучаль-
ніка-тачачніка, што нібыта на савецкай вытворчасці зламаў сабе 
карак. Мы гаворым тут шмат пра Казлоўскага не для таго, каб 
давесці, што ён халтуршчык, а таму, што такая менавіта ўяўная 
перабудова характэрна для многіх паэтаў з нацыяналістычнага 
лагеру, і супраць гэтага мы павінны абвясціць бязлітасную вайну» 
[5, с. 118]. Згаданы артыкул выйшаў у самым канцы 1934 г. Самы 
апошні па часе рукапіс В. Казлоўскага, выяўлены ў архіве А. Ку-
чара, датаваны 1-м студзеня 1935 г. Атрымліваецца, што крытык 
напісаў пра паэта разгромны артыкул і адразу ж пасля гэтага за-
валодаў яго асабістым архівам (бо ў А. Кучара апынуліся не толькі 
рукапісы мастацкіх твораў, але і фрагменты асабістай перапіскі 
В. Казлоўскага). Такое магло адбыцца, хіба толькі калі А. Кучар 
прыходзіў у кватэру ці кабінет В. Казлоўскага з вобшукам.

Цяпер збор дакументаў В. Казлоўскага ў фондзе А. Кучара 
налічвае 16 адзінак захоўвання (ф. 446, воп. 1, адз. зах. 340–356). 
6  з іх займаюць вершы (у тым ліку чарнавыя варыянты), тво-
ры буйнейшага жанру прадстаўлены паэмамі «Здань» (1927) 
і «Рахіль» (1929–1930). Ёсць і празаічныя творы: апавяданне 
«Смяртэльны пацалунак» (1927), гумарыстычны абразок «Брат-
ку – з працы» (1930). Захаваліся таксама 2 лісты В. Казлоўскага 
родным, 4 лісты родных і 2 лісты сяброў В. Казлоўскаму. Акрамя 
літаратурнай спадчыны паэта, захаваліся канспекты лекцый па 
курсе прафесара Я. І. Барычэўскага «Заходнееўрапейская літа-
ратура» і інш., а таксама запісаныя В. Казлоўскім вершы рускіх 
паэтаў А. Апухціна і С. Надсана. І нарэшце – ужо згаданыя «по-
гляды палітрэдактара т. Ульянава на зборнік вершаў Казлоўскага 
„Аржаныя пажары”» і «верш нявызначанага аўтара», прысвеча-
ны В. Казлоўскаму (почырк і асобныя згаданыя ў вершы факты 
сведчаць, што аўтарам, хутчэй за ўсё, быў Кузьма Чорны).

Дзякуючы архіву А. Кучара знайшліся каля 50 недрукаваных 
твораў В. Казлоўскага, якія даюць больш яскравае ўяўленне пра 
асобу паэта, яго светапогляд, дадаюць нямала істотных штрыхоў 
да яго пакуль яшчэ недастаткова даследаванай творчай біяграфіі. 
Можна сказаць, што цяпер постаць В. Казлоўскага адкрыла-
ся ў  новым святле: шэраг агульных рыс збліжае яго творчасць 
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з паэтыкай мадэрнізму, дэкадансу, а таксама «жорсткага раман-
су». Характэрная стылістычная асаблівасць многіх яго неапу-
блікаваных вершаў 2-й паловы 1920-х гг. – ужыванне знарочы-
ста трагедыйных вобразаў кшталту «ўсьмешкі сьмерці», «атрута 
сьлёз», «чорны лебедзь», «звон паніхідны ліп», «жыцьцё з пахам 
мерзлых ільдзін» і інш. А апавяданне «Смяртэльны пацалунак», 
напрыклад, цікавае як эксперымент у галіне рытмічнай прозы. 
І, магчыма, менавіта такі, «нефарматны» Віктар Казлоўскі акурат 
здолее зацікавіць сённяшняга чытача.

У 2004 г. у БДАМЛМ паступіў фонд фалькларыста і літаратура-
знаўца Івана Цішчанкі (ф. 457). Як можна меркаваць з матэрыялаў 
фонду, І. Цішчанка ўжо пасля смерці В. Казлоўскага наведваў яго 
родную вёску Мрочкі Уздзенскага раёна, дзе сустракаўся з мясцо-
вымі жыхарамі, у тым ліку паэтавым братам Юльянам Іванавічам 
Казлоўскім (1903–1983). У выніку ў асабістым архіве І. Цішчанкі 
з’явіліся копіі фотаздымкаў В. Казлоўскага (у тым ліку са сваякамі 
і сябрамі; адз. зах. 84, 85), а таксама трох яго вершаў, напісаных 
на адваротах здымкаў (адз. зах. 82); арыгіналы, як высветлілася, 
зберагаюцца ў пляменніцы паэта Станіславы Кавалёвай. Акрамя 
таго, у фондзе захоўваюцца фатаграфіі Юльяна Казлоўскага, ад-
навяскоўца Паўлюка Вярбіцкага, пісьменніка Васіля Сташэўска-
га з сям’ёй, хаты і магілы В.  Казлоўскага. Цікавым дакументам 
з’яўляюцца і ўспаміны аднавяскоўца Аляксея Рудамінскага пра 
В. Казлоўскага (адз. зах. 83) – варыянт яго ж успамінаў «Мінулае 
і  незабыўнае», што захоўваюцца ў асабістым фондзе С.  Шуш-
кевіча (ф. 71, воп. 3, адз. зах. 264). Падобна, што менавіта апошні 
і пазнаёміў І. Цішчанку з А. Рудамінскім.

Апошняе паступленне дакументаў, звязаных з В. Казлоўскім, – 
фонд заўчасна памерлага літаратуразнаўца Івана Баркоўскага 
(1970–1998), які таксама нарадзіўся ў Мрочках і даследаваў жыц-
цё і творчасць свайго таленавітага земляка. У фондзе адклалі-
ся дыпломная праца І. Баркоўскага «Паэзія Віктара Казлоўскага 
і даваенны літаратурны працэс» (1993), ксеракопія яго артыкула 
«Забытае імя» (1994) [1], план кандыдацкай дысертацыі «Жанра-
ва-стылявыя пошукі паэзіі 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя (на пры-
кладзе творчасці П. Труса, А. Моркаўкі, В. Казлоўскага)», чарнавыя 
накіды згаданых прац, выпісы біяграфічнага і бібліяграфічнага 
характару, рукапісныя копіі вершаў В. Казлоўскага, асобнік уз-
дзенскай раённай газеты «Чырвоная зорка» ад 04.03.1975 г. з не-
кралогам «Памяці паэта-земляка», а таксама выразкі з газеты 

«Літаратура і мастацтва» (21.11.1980, 06.09.1985) і часопіса «По-
лымя» (1985, № 9) з біяграфічнымі нататкамі пра В. Казлоўскага, 
7 лістоў (1975–1985) пісьменніка Станіслава Шушкевіча да паэ-
тавага пляменніка Анатоля Казлоўскага, адказы на якія, у сваю 
чаргу, ёсць у фондзе С. Шушкевіча.

Сабраныя І. Баркоўскім матэрыялы ўтрымліваюць і невя-
домыя раней факты з біяграфіі В. Казлоўскага – напрыклад, 
некаторыя падрабязнасці развіцця яго хваробы: «Познім веча-
рам, 12 лістапада 1932 г., аўтар, атрымаўшы ганарар, вяртаўся 
на  кватэру. Невядомыя асобы сустрэлі яго амаль каля дома, дзе 
пісьменнік жыў, забралі грошы і цяжка збілі. Назаўтра раніцой 
Казлоўскі ўбачыў праз акно машыну службы НКВД. У той час ужо 
хвалі рэпрэсій падверглася шмат інтэлігенцыі. Мільганула думка, 
што гэта прыехалі па яго. Вельмі перапужаўся і захварэў нярвовай 
хваробай. Цяжкая хвароба адарвала паэта ад літ. працы, ён лячыў-
ся ў  Мінску, Маскве...». Гэтым часткова тлумачыцца, чаму паэт 
у 1933 г. не апублікаваў ніводнага твора (пасля таго, як у 1932-м 
у яго выйшлі ажно 3 кнігі). 

У траўні 2014 г. адбыліся здымкі дакументальнага фільма 
«Страчаная песня» пра жыццё і творчасць Віктара Казлоўскага 
(студыя «Летапіс»; аўтар сцэнарыя Людміла Сяліцкая, рэжысёр 
Ігар Чышчэня). Здымачная група наведала родныя мясціны паэта. 
Успамінамі пра творцу падзяліліся старажылы вёскі Мрочкі: Феня 
Сямёнаўна Рудакоўская, Таццяна Іванаўна Казлоўская з дочкамі 
Валянцінай і Аленай, Роза Трафімаўна Янушкевіч (з 1962 г. жыве 
ў Уздзе) і Алена Вячаславаўна Міцэвіч. У Мінску здымачная група 
наведала пляменніцу паэта Станіславу Юльянаўну Кавалёву, якая 
распавяла пра малавядомыя старонкі жыцця В. Казлоўскага. 

Увосень 2014 г. фільм быў прадэманстраваны на кінафесты-
валі «Лістапад» і вельмі паспрыяў папулярызацыі асобы В. Каз-
лоўскага. Працягласць фільма складае ўсяго 13 хвілін, і, натураль-
на, у яго ўвайшла толькі малая частка знятага матэрыялу. Аднак 
тое, што ў фільм не ўвайшло, – захавана і, безумоўна, будзе ціка-
вае даследчыкам жыцця і творчасці паэта. 

Віктар Казлоўскі – таленавіты паэт з драматычным лёсам – 
паступова вяртаецца да чытача. Хочацца спадзявацца, што яго 
творы – у тым ліку і знойдзеныя ў архіве – рана ці позна нарэшце 
выйдуць асобнай кнігай.
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Ірына Макарэвіч

ДАКУМЕНТЫ  
ЮЛЬЯНА МІКАЛАЕВІЧА ДРЭЙЗІНА Ў БДАМЛМ

У 2019 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры 
і мастацтва адзначылі 140 гадоў з дня нараджэння музыказнаў-
ца, публіцыста, перакладчыка, педагога, аднаго з заснавальнікаў 
беларускага музыказнаўства і нацыянальнай школы мастацкага 
перакладу Юльяна Мікалаевіча Дрэйзіна.

Нарадзіўся Ю. М. Дрэйзін 22 чэрвеня 1879 г. у Екацярына-
слаўлі (да 2016 г. Днепрапятроўск, цяпер Днепр, Украіна). Баць-
ка працаваў ваенным урачом, маці – акушэркай. У хуткім часе 
сям’я пераехала ў родную Беларусь. Бацька Мікалай Маркавіч, 
яўрэй па нацыянальнасці, з усёй сям’ёй перайшоў у хрысціян-
ства, таму сярэднюю адукацыю Юльян атрымаў у Віленскай ду-
хоўнай семінарыі, якую выдатна скончыў у чэрвені 1900 г. Рэктар 
семінарыі заўважыў яго неардынарныя здольнасці і прапанаваў 
паспрабаваць працягнуць адукацыю ў Пецярбургскай духоўнай 
акадэміі, але юнак выбраў іншы шлях – паступіў у Юр’еўскі 
ўніверсітэт (г. Тарту) на медыцынскі факультэт. У лютым 1902 г. 
ён быў выключаны з універсітэта за ўдзел у студэнцкіх хваляван-
нях. У 1903 г. аднавіў вучобу, але ўжо на гісторыка-філалагічным 
факультэце. Пасля двух гадоў вучобы Ю. М. Дрэйзін перавёўся 

на  той жа факультэт Маскоўскага ўніверсітэта, які паспяхова 
скончыў у  чэрвені 1908 г. з дыпломам І ступені. У час вучобы 
ва ўніверсітэце Дрэйзін не толькі вывучае латынь, старажытна-
грэчаскую мову і літаратуру, але і ўдасканальвае сваё музычнае 
майстэрства. Бярэ ўрокі ігры на скрыпцы ў прафесараў кансер-
ваторыі Георгія Мікалаевіча Дулава і Барыса Восіпавіча Сібора, 
удзельнічае ў аматарскіх канцэртах квартэтнай музыкі.

Пасля заканчэння вучобы Юльяну Мікалаевічу прапаноўва-
юць працу ў найбуйнейшых гарадах Расіі, аднак ён выбірае мес-
ца выкладчыка антычных моў у правінцыйным Магілёве па той 
простай прычыне, што гэты горад бліжэй да Вільні, дзе жыве 
Аляксандра Іванаўна Кесарава, яго будучая жонка. У 1911  г. 
яны стала пасяліліся ў Магілёве, а іх дом стаў прыцягальным 
для аматараў музыкі і літаратуры. Юльян Мікалаевіч арганізуе 
аматарскі квартэт, а пазней у 1919 г. – прафесійны гарадскі сім-
фанічны аркестр.

Пасля рэвалюцыі 1917 г. Ю. М. Дрэйзін выкладаў латынь, ру-
скую мову, гісторыю антычнай культуры і яшчэ шэраг прадметаў 
у шматлікіх школах Магілёва. У студзені 1925 г. ён пераязджае 
ў Мінск, дзе адначасова выкладае ў Белпедтэхнікуме, Белмузтэх-
нікуме, Белдзяржкансерваторыі, БДУ, працуе ў Інбелкульце, Бела-
рускім радыёкамітэце. У 1930-я гг. на таленавітага навукоўца за 
артыкул «Музычнае жыццё Беларусі» пачаліся нападкі вульгар-
на-сацыялагічнай крытыкі. Ён быў выключаны з секцыі савецкіх 
кампазітараў БССР, а ў 1935 г. разам з сям’ёй пераехаў у Маскву. 
Тут, у розных маскоўскіх ВНУ, Юльян Мікалаевіч выкладаў грэ-
часкую і лацінскую мовы, а таксама гісторыю тэатра.

Вялікая Айчынная вайна напаткала Юльяна Дрэйзіна ў пад-
маскоўнай Нямчынаўцы, дзе апошнім часам жыла сям’я. Ва-
сямнаццацігадовы сын Дрэйзіных Сяргей быў прызваны ў Чы-
рвоную Армію і накіраваны ў Чалябінскае танкавае вучылішча. 
28 сакавіка 1942 г. раптоўна пайшоў з жыцця Юльян Мікалаевіч, 
так і не дачакаўшыся свайго дарагога сына.

Ю. М. Дрэйзін зрабіў вялікі ўнёсак у скарбонку беларускай 
музычнай культуры. Распрацаваў беларускую музычную тэр-
міналогію, склаў слоўнік «Музычныя тэрміны» (1926), у 1921 г. 
выдаў кнігу «Музыка і рэвалюцыя», у якой ахарактарызаваў ас-
ноўныя этапы развіцця музычнага мастацтва, займаўся прабле-
мамі філасофіі музыкі і псіхалогіі творчасці. Шмат прац даслед-
чык прысвяціў праблемам развіцця нацыянальнай музыкі: 
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«Беларуская музыка»(1925), «Праблемы нацыянальнае музыкі» 
(1926) і інш.

Дрэйзін справядліва лічыцца адным з заснавальнікаў школы 
мастацкага перакладу ў Беларусі. Ён валодаў сям’ю замежнымі 
мовамі і зрабіў таленавітыя пераклады на беларускую мову твораў 
антычных аўтараў, у тым ліку «Антыгоны» Сафокла, «Бакханак» 
Эўрыпіда, «Іліяды» Гамера (урыўкі). На той час амаль усе оперы, 
такія як «Кармэн» Ж. Бізэ, «Севільскі цырульнік» Дж. Расіні і інш., 
гучалі па-беларуску ў перакладах Ю. Дрэйзіна.

Дакументы асабістага архіва Юльяна Дрэйзіна ўпершыню па-
ступілі на захоўванне ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літара-
туры і мастацтва ў 1996 г. ад яго дачкі, музычнага педагога Веры 
Юльянаўны Дрэйзінай, а праз год яе вучаніца і спадчынніца Тацця-
на Віктараўна Валошына перадала яшчэ адну частку матэрыялаў.

Асабісты фонд Юльяна Дрэйзіна, поўны па аб’еме і розна-
баковы па змесце, дае важную інфармацыю пра яго жыццёвы 
і  творчы шлях, адлюстроўвае шматграннасць асобы вучонага, 
раскрывае трагічны лёс сям’і ў ваенныя гады.

Фонд багаты дасканалымі, удумлівымі артыкуламі і натат-
камі Ю. М. Дрэйзіна, такімі як «Антычныя матывы ў паэзіі М. Баг-
дановіча», «Музыка ў творах беларускіх паэтаў», «Новыя плыні 
ў  сучаснай музыцы» і інш. Не менш важнымі для даследчыка 
будуць лекцыі пра гістарычнае развіццё музыкі, а таксама та-
ленавітыя пераклады з антычных і замежных моў, здзейсненыя 
ў 1920-я гг. Хочацца звярнуць увагу чытача на вялікую колькасць 
фотаздымкаў. Гэта ўнікальныя сведкі культурнага жыцця Бела-
русі 1910–1930-х гг.

Бясспрэчную цікавасць уяўляе ліставанне Юльяна Мікала-
евіча Дрэйзіна з выдатным дзеячам беларускай культуры, мо-
вазнаўцам, збіральнікам літаратурнай спадчыны Браніславам 
Ігнатавічам Эпімахам-Шыпілам. Абодвух навукоўцаў захаплялі 
антычная гісторыя і культура, якую яны імкнуліся данесці свай-
му народу на роднай беларускай мове. У лістах карэспандэнты 
карыстаюцца высокім, узнёслым стылем, ужываючы лацінскую 
і грэчаскую мовы.

Сярод матэрыялаў фонду знаходзіцца перапіска Юльяна 
Мікалаевіча з сынам Сяргеем. Узнёсла-рамантычныя, крыху наіў-
ныя, аднак такія шчырыя лісты слаў ён дарагім сэрцу людзям: 
«Дарагі, любы мой татачка! Сёння выдаўся вольны час, і я вырашыў 
напісаць маёй любай сям’і, кожнаму паасобку. Як я рады, што ты 

зімой будзеш менш працаваць. Такой напружанай працай ты ў твае 
гады ў вялікай ступені падрываў сваё здароўе. Памятай, што яно 
яшчэ вельмі і вельмі патрэбна. З лістоў я бачу, што жарты ў вас не 
спыняюцца, тым больш, што новыя вашы сябры таксама, наколькі 
я ведаю, народ вясёлы. Працягвай, любы, і надалей жартаваць. Твае 
жарты вельмі важныя для ўсёй сям’і і для кожнага… Твой Сярожа». 
У студзені 1943 г. сям’я атрымала апошні ліст лейтэнанта танка-
вых войскаў Сяргея Дрэйзіна. Яго жыццё абарвалася ў дзевятнац-
цацігадовым узросце на фронце Вялікай Айчыннай вайны.

Актыўна карыстаюцца матэрыяламі фонду Юльяна Дрэйзі-
на музыказнаўцы і філолагі. На старонках перыядычнага друку 
з’яўляюцца іх артыкулы і публікацыі. Усіх зацікаўленых спад-
чынай выдатнага беларускага дзеяча чакаюць багатыя зборы 
архіва-музея.

Таццяна Кекелева

ДА ГІСТОРЫІ ФАРМІРАВАННЯ АРХІЎНАГА ФОНДУ 
ПІСЬМЕННІКА БАРЫСА МІКУЛІЧА

Упершыню дакументы Барыса Мікуліча паступілі ў БДАМЛМ 
ад сястры пісьменніка Марыі Міхайлаўны Мікуліч у жніўні 1988 г. 
і былі зафандаваны пад № 334. У 2004 г. яны прайшлі навуко-
ва-тэхнічную апрацоўку, у выніку якой быў складзены вопіс на 
39 адзінак захоўвання (119 дакументаў) за 1940–1954 гг. Асобныя 
дакументы датуюцца 1957–1983 гг.

Ураджэнец горада Бабруйска, Барыс Мікуліч вельмі рана 
прыйшоў у літаратуру. Свае першыя вершы ён напісаў, калі 
вучыўся ў другім класе, змяшчаў іх у хатнім і школьным часопі-
сах. З 1927 г. пачаў пісаць апавяданні. У гэтым жа годзе адно з іх – 
«На дарогах» – стала яго літаратурным дэбютам у часопісе «Ма-
ладняк». Малады пісьменнік вёў вельмі актыўнае творчае жыццё: 
працаваў у Дзяржвыдавецтве БССР, супрацоўнічаў з газетамі 
і часопісамі, займаўся журналістыкай, захапляўся тэатрам, шмат 
ездзіў у камандзіроўкі па краіне, вучыўся ў Мінскім педінстыту-
це і на літаратурных курсах у Маскве і пісаў, пісаў... За 10 гадоў 
літаратурнай працы ён выдаў 7 мастацкіх кніг. Але ўсё, зробле-
нае ім да арышту 26 лістапада 1936 г., у рукапісным выглядзе не 
захавалася. Вось як узгадвае пісьменнік пра знішчэнне свайго 
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даваеннага архіва ў кнізе «Аповесць для сябе»: «Я вёл в Грузии 
дневник, но десятка два моих дневников погибло в 1937 году – то-
то огорчение, что в них не нашлось никакой крамолы. А рукописи, 
письма и фотографии в глупом паническом ужасе сожгла Екатери-
на Андреевна [цешча]. Правда, они погибли бы позже, как остатки 
моей библиотеки, но тогда известие об инквизиции чуть не лишило 
меня рассудка» [1, с. 44].

У архіве-музеі ў фондзе Беларускага рэспубліканскага ад-
дзялення па ахове аўтарскіх правоў захоўваецца адзіны ацалелы 
даваенны твор Барыса Мікуліча – машынапіс п’есы ў 4 дзеях «Rot 
Front!» [1932–1933]. 

У асабістым фондзе пісьменніка знаходзяцца творчыя 
матэрыялы, якія датуюцца пераважна 1946–1948 гг. – часам вяр-
тання з лагераў і cібірскай высылкі на радзіму. Спачатку Барыс 
Мікуліч жыў у старэйшай сястры Кацярыны ў Ашхабадзе, дзе на-
пісаў першую частку рамана «Адвечнае», прысвечанага падзеям 
вайны 1812 г. (рукапіс захоўваецца ў ЦНБ НАН Беларусі, апубліка-
ваны ў 1972 г.), з чэрвеня 1947 г. і да красавіка 1949 г. (часу другога 
арышту) жыў на Беларусі, працаваў у адной з бабруйскіх бібліятэк. 
Найбольш спрыяла працы пражыванне ў сям’і стрыечнага бра-
та ў в. Церахоўка, што на Лагойшчыне, дзе родныя стварылі са-
мыя добрыя ўмовы для яго работы. Прага да творчасці выліла-
ся ў  штодзённую цяжкую карпатлівую працу над сабой і  над 
стварэннем новых твораў. У фондзе знаходзяцца ў аўтографах 
рукапісы Б.  Мікуліча гэтага перыяду: варыянт аповесці «Вецер 
на світанні», унікальны дзённік «Повесть для себя» – у 2 частках, 
апавяданне «Машина на берегу» (без канца), запіскі «Вандраван-
не ў той свет», «Узнагарода» (варыянты).

Захаваўся сшытак з апавяданнямі Б.  Мікуліча, напісанымі 
ў 1951 г. падчас другой высылкі: «Пасхальное яйцо», «Жеребенок», 
«Какім он был?», а таксама сшыткі з канспектамі кніг (усяго 8!) 
па літаратуры ХІХ ст., якія пісьменнік прачытаў і пракамента-
ваў у 1943–1945 гг. Цікавасць уяўляе і сшытак з вершамі Барыса 
Мікуліча «Казбек», «Дом Янки Купалы», «Дожинки», «Два гения», 
«9 мая», «Бессмертие» і перакладамі вершаў М. Багдановіча, Я. Ку-
палы на рускую мову, створанымі ў гады зняволення.

Вярнуўшыся на Беларусь, Барыс Мікуліч марыў ізноў стаць 
пісьменнікам, убачыць сваё імя на старонках часопісаў, але было-
га ссыльнага нідзе не друкавалі. І толькі выпадкова пад псеўдані-
мам Міхайлаў прайшлі ў друк дзве яго рэцэнзіі «Некаторыя 

заўвагі аб „Буквары”» («Настаўніцкая газета», 25 снежня 1947 г.) 
і «Аб рытме жыцця» на кнігу В. Ажаева «Далёка ад Масквы» («Чы-
рвоная змена», 20 лістапада 1948 г.), якія адклаліся ў фондзе. 

Трагічнасць абставін, у якіх апынуўся рэпрэсаваны, але так 
да канца і не рэабілітаваны пісьменнік, адлюстравана ў пе-
рапісцы Барыса Мікуліча, якая прадстаўлена лістамі актрысы 
Т.  Бандарчык, рэдактара газеты «Звязда» А. Барушкі, пісьмен-
нікаў П. Броўкі, П. Глебкі, С. Грахоўскага, І. Гурскага, У. Карпава, 
М. Клімковіча, М. Лынькова, М. Танка і інш. У адным з першых 
лістоў да Міхася Лынькова ад 28 лістапада 1946 г. ён разважае на-
конт будучай працы:

«Паважаны М. Ц.! Пасылаю Вам рукапіс адной з двух мною зро-
бленых аповесцяў. Прашу прабачэння перад Вамі і тымі, хто будзе 
чытаць яе, за неахайнае афармленне, але мая паліграфічная база 
настолькі бедная, што лепшага не прыдумаеш. Ад Вашага слова 
залежыць ня толькі лёс гэтай маленькай аповесці, але, Вы разуме-
еце, значна большае. Прашу мець на ўвазе, што 1) за дзесяць год 
я не меў магчымасці пісаць па-беларуску і толькі ў апошнія меся-
цы гэта можна было зрабіць і 2) апрача 3-4 журналаў і выпадко-
ва залятаўшых газет ніякай іншай беларускай літаратуры не меў. 
Так што прашу Вас не шкадаваць алоўка…» [2]. 

Апантана ўзяўшыся за працу, Барыс Мікуліч адзін за другім 
піша аповесці «Цяжкая гадзіна», «Жыццяпіс Вінцэся Шастака», 
«Палеская аповесць», «Развітанне», апавяданне «Зорка», навелу 
«Гадзюка ў кароне» і іншыя творы, дасылае ў газеты і часопісы, 
адказвае на заўвагі і дапрацоўвае. І безнадзейна чакае з’яўлення 
ў друку сваіх твораў, якія падабаюцца, але рэдакцыі знаходзяць 
мноства прычын, каб іх не публікаваць: то памер вялікі, то тэма 
не актуальная, то ў плане не стаіць, то не завізіравана ў адпавед-
ных установах і г. д. Галоўную прычыну «слушна» назваў у адным 
з лістоў І. Гурскі: «...спецыфіка Ваша перашкаджае» [3]. 

У «Аповесці для сябе» аўтар горка заўважае: «Если бы в печа-
ти воскресло моё имя, тогда всё, всё окрасилось бы в иной цвет, 
а так – рядовая, бесцветная, будничная жизнь» [1, с. 205]. 

Напісана за 2,5 гады вольнага жыцця было шмат, але вяртан-
ня ў літаратуру не адбылося: на доўгія дзесяць гадоў цэнзура на-
клала арышт на творы пісьменніка. І толькі ў 1959 г. убачыла свет 
«Выбранае» Б. Мікуліча. 

Здзек над ні ў чым не павінным пісьменнікам працягваў-
ся. У красавіку 1949 г. Барыс Мікуліч быў паўторна арыштаваны 
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і высланы ў сяло Машукоўка Краснаярскага краю, дзе працаваў 
дыспетчарам у канторы леспрамгаса, іграў у самадзейным тэа-
тры. Жыццё гэтага перыяду, стан душы, надзеі і пакуты Барыс 
Мікуліч падрабязна апісаў у лістах на радзіму да сваіх сясцёр Ма-
рыі, Веры і Тамары за 1950–1954 гг.

З ліста да сястры Тамары ад 1 снежня 1950 г.: «Да, Тамарка, 
ты права – и натерпелся и намёрзся. Удивляюся сам, как перенёс. 
Только 2-й день, как сдали морозы, а до сих пор держались 45–52. 
Есть радиограмма, что в январе опять будут такие же. Но теперь 
у меня на ногах катанки, а на голове – тёплая ушанка, вот толь-
ко брюк ватних ещё не приобрёл, жаль 100 рублей. Работаю, как 
уже писал, в паршивой конторе далекого лесопункта, посёлок наш – 
хуже любой деревушки, света нет, только вчера открыли клуб. Книг 
нет совсем, радио тоже, почту получаем 3-4 раза в месяц, от нас до 
района 105 км. Интересных людей маловато, в общежитии – люди 
разные, похоже всё это на лагерь, честное слово. Иногда думаешь, 
что и 2 ½ лет передышки не было. Получаю я 360 рублей. Думаю, 
что зиму просижу в конторе, а там будет видно. Вот так то, до-
рогие мои. Грустно мне страшно. Но что поделаешь! Пишите мне 
чаще. Пальто мне нужно, на это у меня здесь сил не хватает, одни 
брючишки нужны» [4, с. 1, 1 адв.].

З ліста ад 27 снежня 1951 г.: «…Не знаю как у Вас, а у меня с го-
дами (да только ли с годами!) неодолимая тяга к родным – и людям, 
и местам. Поэтому, когда получаешь весточку из дому, так чувству-
ешь себя целый день в приподнятом настроении. […] О книгах, Тамар-
ка, что написать? Романы нужны. Любые. Только не тратьте на это 
деньги, а так, что попадётся. Где-то там есть „Фауст” и „Дон Жуан”, 
если отыщется. Меня на классику тянет» [4, с. 3, 3 адв.].

З ліста ад 1 сакавіка 1952 г.: «…Может быть, Вам покажется 
странным, но вот скоро три года, как я живу здесь, а мысли, сравне-
ния, примеры – все на родине. И, несмотря на то, что я – семейный 
человек, Верина каморка или та комната на Комплощадке по сей 
день кажутся уютными и заманчивыми. Уж так, видно, скроен че-
ловек: тоска по Родине сильнее смерти» [4, с. 5].

Цяжкахворы пісьменнік не дажыў тры месяцы да сваёй рэа-
білітацыі і вызвалення. Ён раптоўна памёр на працы за рабочым 
сталом. Захаваўся ліст Марыі Іванаўны Смеляковай ад 20 чэрвеня 
1954 г., дасланы М. М. Мікуліч, у якім яна падрабязна апісвае па-
хаванне Барыса Мікуліча і ўсенароднае гора і любоў да яго жыха-
роў Машукоўкі (ф. 334, воп. 1, адз. зах. 35, с. 1–2 адв.).

У высылцы пісьменнік вёў дзённік, сляды якога згубіліся пас-
ля яго смерці.

Да 100-годдзя з дня нараджэння Барыса Мікуліча была здзей-
снена вялікая пошукавая праца, і фонд пісьменніка папоўніўся 
новымі цікавымі дакументамі.

Настаўнік гісторыі Машукоўскай сярэдняй школы з Красна-
ярскага краю Міхась Георгіевіч Захарцоў перадаў у архіў-музей 
вялікі комплекс дакументаў, сабраных вучнямі школы ў памяць 
пра Барыса Мікуліча.

Гэта фатаграфіі Барыса Мікуліча 1930–1940-х гг., здымак пісь-
менніка з жонкай Марыяй Смеляковай і прыёмным сынам Яўге-
нам (1953), здымак удзельнікаў мастацкай самадзейнасці ў па-
сёлку Машукоўка на чале з Б. Мікулічам (1950), шматлікія здымкі 
ваколіц Машукоўкі, дзе жыў і працаваў ссыльны пісьменнік 
у 1949–1954 гг., фотаздымкі адкрыцця помніка на магіле Барыса 
Мікуліча 12 чэрвеня 2002 г. і выстаўкі дакументаў у Машукоўскай 
школе. Дзякуючы М. Г. Захарцову архіў атрымаў копіі дакументаў 
з Міністэрства дзяржбяспекі СССР: аўтабіяграфію (без канца), на-
рад на накіраванне ў высылку на пасяленне ў Краснаярскім краі 
Б. Мікуліча ад 24 верасня 1949 г., ксеракопіі адбіткаў пальцаў і да-
лоняў рук зняволенага, заявы Б. Мікуліча аб пераглядзе пытання 
аб пасяленні ў больш умераным клімаце, аб нязгодзе пераводу 
Мікуліча з пасады рахункавода на дыспетчара і інш. З  Машу-
коўкі прыслалі таксама копіі артыкулаў і вершаў, прысвечаных 
пісьменніку, змешчаных у мясцовым друку. У абмен на гэтыя 
матэрыялы архіў-музей даслаў копіі сваіх найбольш цікавых да-
кументаў.

З фондам пісьменніка працавала Святлана Віктараўна Калю-
та, загадчыца Гарадской бібліятэкі № 4 г. Бабруйска. Энтузіяст 
кніжнай справы, якая свой асабісты час прысвячае пошуку но-
вай інфармацыі пра выдатнага земляка, яна перадала ў архіў-му-
зей успаміны пра брата яго любімай сястры Марыі Міхайлаўны 
(Муркі), фатаграфіі Мікуліча – вязня Мінскай турмы (1936), су-
працоўніка Бабруйскай бібліятэкі імя А.  С. Пушкіна і падчас 
канферэнцыі чытачоў, прысвечанай А.  М. Астроўскаму, у Ба-
бруйскім доме афіцэраў. Фонд пісьменніка папоўнілі брашуры, 
падрыхтаваныя супрацоўнікамі Гарадской бібліятэкі № 4, вы-
дадзеныя да яго 100-годдзя: «Бобруйск литературный», «Письма 
из сибирской ссылки», «Воспоминания о брате» М. М. Микулич 
и падборка вершаў сібірскага паэта Міколы Вяршыніна «Памяти 
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Б. М. Микулича». Трэба дадаць, што вялікая праца па папулярыза-
цыі жыцця і творчасці Барыса Мікуліча, якую праводзіла С. В. Ка-
люта, была ўзнагароджана наданнем бібліятэцы № 4 г. Бабруйска 
імя выдатнага пісьменніка.

Падчас падрыхтоўкі юбілейных мерапрыемстваў супра-
цоўнікі архіва-музея пазнаёміліся з унучатай пляменніцай пісь-
менніка Тамарай Яўгенаўнай Сакаловай, якая з’яўляецца галоўнай 
захавальніцай сямейных традыцый і гісторыі роду Мікулічаў. 
Яна, сямігадовай дзяўчынкай, была сведкай пражывання Барыса 
Мікуліча ў свайго дзеда Вінцэся і бабулі Анці. Яе –малую, сіняво-
кую Тому – неаднойчы ўзгадвае пісьменнік у «Аповесці для сябе». 
Шмат добрых, удзячных слоў прысвячае ён родным з Лагойшчы-
ны, якія сагрэлі яго душэўным цяплом і падтрымалі матэрыяльна. 
Дзякуючы Т. Я. Сакаловай сёння мы можам бачыць гэтых людзей 
на фотаздымках, перададзеных у архіў-музей. Тамара Яўгенаўна 
склала радавод вялікай і дружнай сям’і і напісала ўспаміны, якія 
знойдуць сваё месца ў фондзе таленавітага сваяка.

Новыя паступленні ў фонд Б. Мікуліча стануць важным да-
даткам для вывучэння яго біяграфіі.

Спіс крыніц і літаратуры

1. Микулич, Б. Повесть для себя / Б. Микулич. – Минск : Маст. літ., 
1993.

2. БДАМЛМ. – Фонд 191. – Воп. 1. – Адз. зах. 381. – С. 2.
3. БДАМЛМ. – Фонд 334. – Воп. 1. – Адз. зах. 20. – С. 3.
4. БДАМЛМ. – Фонд 334. – Воп. 1. – Адз. зах. 14. 

Ганна Запартыка

АРХІЎ І. І. ГРЫГАРОВІЧА:  
ГІСТОРЫЯ СТРАТЫ І ВЯРТАННЯ

16 мая 1961 г. у Цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры 
і мастацтва БССР (цяпер Беларускі дзяржаўны архіў-музей літа-
ратуры і мастацтва), адпаведна Распараджэнню Галоўнага архіў-
нага ўпраўлення пры Савеце міністраў СССР ад 24 верасня 1960 г. 
№ 3/7773, з Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і маста-
цтва СССР паступіла 118 адзінак захоўвання, якія былі абазна-
чаны як «Матэрыялы з Юдзінскай калекцыі». Крайнімі датамі 
дакументаў, якія складалі гэтае паступленне, былі выведзены 

1240–1896 гг. Заўважу, што акт «Аб перадачы дакументальных 
матэрыялаў» быў складзены ў ЦДАЛМ СССР 19 снежня 1960 г. 
на адрас Галоўнага архіўнага ўпраўлення БССР, а вопіс, дакладней 
раздзел вопісу Юдзінскай калекцыі, які быў складзены ў ЦДАЛМ 
СССР, меў назву «Матэрыялы дзяржаўных архіваў Беларускай 
ССР». Відавочна, што пытанне аб месцы захоўвання «Матэры-
ялаў з Юдзінскай калекцыі» ў беларускіх архівах было выраша-
на на ўзроўні Галоўархіва БССР да іх перамяшчэння ў Беларусь, 
бо факт паступлення ва ўспомненым тут акце быў зафіксаваны 
і падпісаны ўжо выключна кіраўніцтвам ЦДАЛМ БССР. У літара-
турным архіве гэтае паступленне было ўлічана як самастойны 
фонд № 6. Пэўны час фонд меў назву «Грыгаровічы І. І. і М. І., 
Рымашэўскія  Г.  А. і  П.  Ф. (Матэрыялы з Юдзінскай калекцыі)». 
У 1968 г. за фондам замацавалася назва «Калекцыя дакументаў 
Грыгаровічаў Івана Іванавіча і Мікалая Іванавіча, археографаў», 
пад якой у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры 
і мастацтва ён захоўваецца і цяпер. 

Найбольш ранняй датай дакументаў фонду было прынята 
лічыць пачатак ХІХ ст. – час, калі па замове графа М. П. Румян-
цава рабіліся копіі для яго ўласных збораў у архівах кансісторый, 
магістратаў, павятовых судоў і інш., у тым ліку і для будучага 
«Беларускага архіва» І. І. Грыгаровіча. Самай позняй датай да-
кументаў гэтага фонду з’яўляецца 1896 г. – іскавая справа графа 
Е. Патоцкага, заведзеная ў Варшаўскім акруговым судзе. Але гэты 
дакумент не мае ніякага дачынення ні да Румянцаўскіх збораў, 
ні да археаграфічнай дзейнасці Грыгаровічаў.

У 2003–2004 гг., выясняючы гісторыю «Калекцыі Грыгарові-
чаў», я адправіла лісты ў многія архіўныя ўстановы Расіі. Гэтым 
самым я, акрамя ўсяго, мела на мэце дапамагчы сваёй вучаніцы, 
студэнтцы гісторыка-архіўнага аддзялення БДУ, а цяпер канды-
дату гістарычных навук і выкладчыцы ўніверсітэта В. С. Івановай 
у зборы звестак пра дакументальныя крыніцы, звязаныя з жыц-
цём і дзейнасцю І. І. Грыгаровіча. Варта сказаць, што адмоўныя 
адказы атрымала ад усіх адрасатаў, акрамя Дзяржаўнага архіва 
Краснаярскага краю. Ліст за подпісам дырэктара архіва Вольгі 
Робертаўны Сордзія паведамляў, што дакументальная частка ка-
лекцыі купца Г. В. Юдзіна, вядомага бібліяфіла, збіральніка ру-
капісаў і выдаўца, якая засталася ў Расіі пасля продажу ім сва-
ёй бібліятэкі ў ЗША ў 1906 г., паступіла ў 1920-я гг. у Дзяржаўны 
гістарычны архіў Краснаярскага краю. Гэтая калекцыя налічвала 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

78 79

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

звыш 9 тысяч адзінак захоўвання аўтэнтычных дакументаў па 
гісторыі Расіі і іншых краін. У яе складзе знаходзіліся дакумен-
ты, якія былі часткамі фондаў самых розных дзяржаўных архіваў 
СССР. У 1957 г. па рашэнні Галоўнага архіўнага ўпраўлення СССР 
калекцыя была перавезена ў Маскву (відавочна, была размеш-
чана на плошчах Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры 
і мастацтва СССР), дзе была наноў падвергнута навукова-тэх-
нічнай апрацоўцы. Быў складзены агульны вопіс на ўсю калек-
цыю. У аснову сістэматызацыі матэрыялаў калекцыі ў новым во-
пісе быў пакладзены прынцып іх размеркавання па дзяржаўных 
архівах Расіі: ЦГДА, ЦГИАМ, ЦГИАЛ, ЦГВИА, ЦГАВМФ, ЦГАЛИ, 
архіў МИД – яны склалі першы том вопісу. Дакументы, аднесеныя 
да дзяржаўных архіваў саюзных рэспублік, увайшлі ў другі том 
вопісу. Матэрыялы кожнага архіва складалі ў вопісе самастой-
ны раздзел. Пасля завяршэння гэтай працы Галоўархівам СССР 
было прынята рашэнне аб перадачы матэрыялаў былой калекцыі 
Г. В. Юдзіна ў дзяржаўныя архівы Расіі і саюзных рэспублік у коль-
касці і складзе, якія значыліся ў адпаведных адрасных раздзелах. 
У Краснаярск было вернута крыху болш за 2 500 адзінак захоўван-
ня, дакументы якіх з’яўляліся выключна крыніцамі па гісторыі 
Сібіры і Краснаярскага краю ці належалі да гісторыі роду і сям’і 
Юдзіных. У Беларусь паступілі адзінкі захоўвання з раздзела 
«Матэрыялы дзяржаўных архіваў Беларускай ССР», якія па вопісе 
значыліся ў межах № 8750–8865, а наўздагон да іх былі далучаны 
№ 7124, 7125, 8315, раней аднесеныя, відавочна, памылкова, да 
нейкіх іншых архіваў. Такім чынам, пра тое, што перададзеныя 
дакументы належалі выключна збору ці калекцыі Грыгаровічаў 
на момант перадачы іх у літаратурны архіў Беларусі, гаворкі не 
было, а перадаваліся вылучаныя з агульнай Юдзінскай калекцыі 
дакументы па гісторыі Беларусі. У гэты збор увайшлі дакумен-
ты як Грыгаровічаў, так і прадстаўнікоў шляхецкіх беларускіх 
родаў Рымашэўскіх, Пацэйкаў, асобныя дакументы па гісторыі 
сацыяльна-грамадскага ўладкавання, гісторыі царквы, гісторыі 
права і інш. Тут належыць гаварыць пра пазней дапушчаную 
памылку пры ўдакладненні назвы і статусу гэтага паступлення 
ўжо ў ЦДАЛМ, што і сёння можа ствараць няправільнае ўяўлен-
не аб тым, што ўсе 118 адзінак гэтай калекцыі маюць выключнае 
дачыненне да дзейнасці бацькі і сына Грыгаровічаў.

Узнікае пытанне – а як увогуле магла трапіць у Краснаяр-
скую калекцыю купца Г. В. Юдзіна такая значная частка архіва 

Грыгаровічаў, што пачынаў сваю гісторыю ад першай чвэрці ХІХ ст. 
у беларускім Гомелі? Тут варта згадаць пра саму асобу збіраль-
ніка. Генадзь Васілевіч Юдзін (1840–1912) з канца 1860-х гг. пачаў 
збіраць бібліятэку, і менавіта яна зрабіла яго вядомым не толькі 
ў Расіі, але і за яе межамі. З сярэдзіны 1890-х увагу збіральніка 
пачынае захапляць эпісталярная і ўвогуле рукапісная спадчына 
самых розных асоб. У 1895–1902 гг. у Маскоўскім архіве Міністэр-
ства юстыцыі працаваў чыноўнік І. С.  Бяляеў, які па даручэнні 
Г. В. Юдзіна здымаў копіі з дакументаў, у якіх той быў зацікаўлены. 
Магчыма, што І. С. Бяляеў быў не толькі капіявістам дакументаў, 
але і мог спрыяць паступленням у калекцыю рукапісных матэры-
ялаў непасрэдна ад іх уладальнікаў. Праз некалькі дзесяцігоддзяў 
памеры кніжных і дакументальных збораў сталі такімі вялікімі, 
што правільна іх захоўваць і сістэматызаваць станавілася спра-
вай складанай. У 1902–1903 гг. Юдзін вядзе перапіску аб продажы 
сваёй бібліятэкі ў ЗША. У 1907 г. у Расію накіроўваецца прадстаўнік 
Вашынгтонскай бібліятэкі Кангрэса ЗША А. В. Бабін для пакупкі 
юдзінскіх збораў. Як адзначана ў гістарычнай даведцы да фонду 
Г. В. Юдзіна, які і сёння захоўваецца ў Краснаярскім архіве, пра-
дадзеная бібліятэка «склала ядро славянскай часткі Вашынгтон-
скай бібліятэкі Кангрэса ЗША». Пасля продажу бібліятэкі Г. Юдзін 
працягваў збіранне кніг і рукапісаў. Пасля яго смерці ў 1912 г. яго 
калекцыі перайшлі да спадчыннікаў, у 1920-я гг. былі нацыяналі-
заваны і перададзены ў Краснаярскі музей, а пазней у Дзяржаў-
ны гістарычны архіў Краснаярскага краю.

Дакументы Грыгаровічаў, мяркую, маглі трапіць у калекцыю 
пасля смерці Мікалая Іванавіча Грыгаровіча – сына і прадаўжаль-
ніка справы І. І. Грыгаровіча. М. І. Грыгаровіч (1835–1889), загад-
чык архіва і бібліятэкі Свяцейшага Сінода, зрабіў значны ўнёсак 
у развіццё архіўнай справы Расіі. Вывучаў арганізацыю многіх 
расійскіх архіваў, распрацаваў сваю ўласную сістэму ўладкавання 
архіваў, якую з поспехам прымяніў у працы Сінадальнага архіва. 
У 1865 г. ініцыяваў стварэнне камісіі для разборкі і апісання спраў 
названага архіва, сам працаваў у яе складзе справаводам, прымаў 
удзел у падрыхтоўцы да выдання 4 тамоў Апісання дакументаў 
і спраў Свяцейшага Сінода, Поўнага збору пастаноў па Ведамстве 
праваслаўнага вызнання, у апісанні архіва грэка-ўніяцкіх мітра-
палітаў, удзельнічаў у зборы матэрыялаў для Рускага біяграфіч-
нага слоўніка. М. І. Грыгаровіч уваходзіў у склад Камісіі па ахове 
помнікаў даўніны, камісіі аб разглядзе праекта па ўладкаван-



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

80 81

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

ні рускіх архіваў, з’яўляўся прадстаўніком духоўнага ведамства 
ў статыстычным савеце пры міністэрстве ўнутраных спраў, быў 
сябрам Археаграфічнай камісіі, царкоўна-археалагічнага тава-
рыства і інш. Факты жыцця і дзейнасці Мікалая Іванавіча даюць 
падставы меркаваць, што менавіта ён быў захавальнікам архіва 
бацькі (у сям’і Грыгаровічаў, акрамя Мікалая, былі яшчэ сыны 
Іван, Васіль, Міхаіл і дачка Марыя), а многія крыніцы з яго збораў 
выкарыстаў пазней у сваіх працах [1]. Пра сям’ю Мікалая Грыга-
ровіча звестак пакуль што не сабрана, але ёсць меркаванні, што 
сваёй уласнай сям’і ён не меў. З кастрычніка 1887 г. ён пакута-
ваў на нярвовую хваробу і ў сакавіку 1889 г. быў вызвалены з па-
сады. Апошнія дні жыцця правёў у лякарні для душэўнахворых 
на ст. Удзельная Фінляндскай чыгункі, дзе і быў пахаваны.

Архіўнай спадчынай бацькі і сына Івана і Мікалая Грыгарові-
чаў пасля смерці апошняга мог апекавацца Іван Іванавіч Грыга-
ровіч (1833–1904) – старэйшы з сыноў археографа і святара. Іван 
Грыгаровіч-сын скончыў у свой час Пецярбургскі ўніверсітэт, 
быў сябрам гістарычнага таварыства пры ўніверсітэце, праца-
ваў у Мікалаеўскай акадэміі Генеральнага штаба, Смольным ін-
стытуце, інспектарам Пецярбургскага камерцыйнага вучылішча. 
Як  гісторык быў спецыялістам у галіне навейшай і палітычнай 
гісторыі, выдаў некалькі кніг. Яго накіды да кнігі «Сигизмунд, ба-
рон Герберштейн, его жизнь и значение как писателя о России» 
захаваліся ў названым тут фондзе літаратурнага архіва, праўда, 
памылкова прыпісаны брату Мікалаю. У апошнія гады жыцця, 
праз давераных асоб (не выключана, што з Г.  Юдзіным браты 
Грыгаровічы былі асабіста знаёмыя), сямейны архіў і быў пера-
дадзены ў надзейныя сховы збіральніка.

Упершыню пра дакументы з асабістага архіва Грыгаровічаў 
у  Дзяржаўным архіве Краснаярскага краю расказаў вядомы са-
вецкі і рускі гісторык А. А. Праабражэнскі (1925–2002). Будучы 
вучоны пасля сканчэння ў 1950 г. Маскоўскага гісторыка-архіў-
нага інстытута быў накіраваны на пасаду начальніка вышэй на-
званага архіва, на якой адпрацаваў тры гады. Зразумела, што аса-
блівую яго ўвагу як гісторыка-архівіста прыцягнула «Юдзінская 
калекцыя» [3]. Не выключана, што менавіта з яго высноў адносна 
гэтай калекцыі і пачалася яе навуковая экспертыза, услед за якой 
адбыліся далейшыя падзеі. Калекцыя, калі да знаёмства з ёй пры-
ступіў А. А. Праабражэнскі, мела вельмі блытаную сістэматыза-
цыю. Апрацаваная ўпершыню толькі ў 1940–1942 гг., яна глыбока 

не вывучалася: размеркаванне па вопісах было праведзена ад-
вольна, без уліку прыналежнасці да гістарычных перыядаў, моў-
ных асаблівасцей, геаграфіі ўзнікнення і аўтарства дакументаў. 
Усе адзінкі захоўвання былі размеркаваны па 102 вопісах, а знач-
ная частка іх увогуле не была апісана. Зразумела, што і дакумен-
ты Грыгаровічаў былі ўключаны ў розныя вопісы, колькасць якіх 
налічвала каля дзесяці.

Сучасныя гісторыкі маюць унікальную магчымасць вывучаць 
збор сямейнага архіва Грыгаровічаў без абмежаванняў і далёкіх 
вандровак. Але найперш сучасныя гісторыкі і архівісты павінны 
паклапаціцца пра выданне спадчыны Івана Іванавіча Грыгарові-
ча, добрая частка якой чакае свайго чытача амаль дзвесце гадоў.
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Таццяна Кекелева

АРХІЎНЫ ФОНД ПАЭТА ЯЗЭПА ПУШЧЫ

Дакументы рэпрэсаваных пісьменнікаў складаюць адметную 
частку архіўных фондаў Беларускага дзяржаўнага архіва-музея 
літаратуры і мастацтва. І хоць не ва ўсіх захаваліся матэрыялы 
тых далёкіх трагічных 1930-х гг., але кожнае дакументальнае 
сведчанне творчай ці жыццёвай біяграфіі пісьменнікаў, захава-
нае роднымі ці блізкімі творцы і адшуканае архівістамі, навукоў-
цамі, сёння мае найвялікшую каштоўнасць для вывучэння і ад-
наўлення літаратурнага працэсу 1920–1930-х гг. Сярод фондаў, 
якімі можа ганарыцца архіў-музей, захоўваюцца асабістыя архі-
вы рэпрэсаваных пісьменнікаў Андрэя Александровіча, Змітра-
ка Астапенкі, Сымона Баранавых, Адама Бабарэкі, Сяргея Гра-
хоўскага, Уладзіміра Дубоўкі, Міхася Зарэцкага, Барыса Мікуліча, 
Паўла Пруднікава, Рыгора Папараця, Язэпа Пушчы, Міколы 
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Хведаровіча, Міхася Чарота, Станіслава Шушкевіча, зборы даку-
ментаў архівіста і гісторыка Міхася Мялешкі, навукоўца і дзеяча 
беларускай культуры Міколы Каспяровіча; ёсць тут і паасобныя 
дакументы Браніслава Эпімаха-Шыпілы, Лукаша Калюгі, Ула-
дзіміра Жылкі, Сяргея Астрэйкі і многіх іншых дзеячаў літарату-
ры і мастацтва.

Матэрыялы з асабістага архіва Язэпа Пушчы ўпершыню па-
ступілі на захоўванне ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літара-
туры і мастацтва ў сакавіку 1962 г., праз два гады пасля стварэн-
ня архіва-музея. Паэт сам паспеў перадаць аўтарскую падборку 
твораў да зборніка «Вершы і паэмы», які выйшаў у 1960 г., і копіі 
некаторых фотаздымкаў. Другое паступленне дакументаў ад-
былося ўжо пасля смерці паэта, у снежні 1968 г., ад яго ўдавы 
Станіславы Эдуардаўны Шпакоўскай. Яна перадала ўсю творчую 
спадчыну Язэпа Пушчы: паэтычныя зборнікі, паэмы, вершы; яго 
біяграфічныя матэрыялы, перапіску, шмат рэдкіх фотаздымкаў; 
матэрыялы пра паэта: артыкулы, рэцэнзіі, прадмовы да збор-
нікаў, некралог.

У 1971 г. дакументы Язэпа Пушчы прайшлі навукова-тэхніч-
ную апрацоўку, у выніку чаго былі сфарміраваны 123 адзінкі за-
хоўвання, якія ахопліваюць перыяд з 1922 па 1967 г.

Асабісты фонд Язэпа Пушчы, поўны па аб’ёме і рознабаковы 
па змесце, дае важную інфармацыю аб яго жыцці і творчасці, рас-
крывае дэталі побыту ў высылцы, адлюстроўвае службовыя, сва-
яцкія, сяброўскія сувязі, малюе драматычную карціну вяртання 
да літаратурнай дзейнасці паэта, пазначанага сталінскім таўром 
«ворага народа».

Хочацца засяродзіць увагу чытача на найбольш цікавых даку-
ментах фонду, у якім сабрана большая частка паэтычнай спадчы-
ны Язэпа Пушчы, пачынаючы з 1922 г. На жаль, аўтографы вер-
шаў 20-х гг. не захаваліся: яны перапісаны паэтам пазней, пасля 
рэабілітацыі, калі рыхтаваліся да выдання яго кнігі. У  складзе 
фонду – рукапісы твораў, якія пры жыцці паэта не друкаваліся. 
Гэта вершы, напісаныя ў мінскай турме і адрасаваныя любым да-
чушкам Галі і Лялі, а таксама ў высылцы ў Шадрынск: «Калі ў Ша-
дрынск, на  Ісець…», «На свеце боль і смутак ёсць», «Паўночная 
тайга шуміць», «Пясняр за кратамі сядзеў», «Суровы лёс», «На эта-
пе» і інш.; вершы, створаныя ў пасляваенны час у с.  Чаадаева 
Мурамскага раёна Уладзімірскай вобласці, дзе Я. Пушча праца-
ваў настаўнікам: «Коціцца па твары ды сляза гарачая», «Смерць 

тырана», «Хто сказаў», «Светлыя радкі», «Я – не Гарацый», «Вуч-
ні», «Дзесяцікласнікі», «Бяру ў рукі ліру…», «Зямелькі тры жмень-
кі» (апошні верш напісаны ў час першага паўлегальнага прыез-
ду ў Мінск у 1947 г.) і інш.; вершы з цыкла «Неадасланыя лісты», 
а таксама паэтычныя творы, дасланыя Пушчам пасля рэабіліта-
цыі ў беларускія выданні і вернутыя яму.

Пераважная большасць гэтых вершаў ужо пасля смерці паэ-
та была апублікавана ў альманаху «Дзень паэзіі» 1965 г., часо-
пісе «Полымя» (1989 г., № 8), літаратурна-гістарычным зборніку 
«Шляхам гадоў» (1993 г.) і Зборы твораў у двух тамах, выдадзе-
ным у 1993–1994 гг.

Уражваюць паштоўкі 1933–1935 гг. даўняга сябра-ўзвышаўца, 
выдатнага крытыка і літаратуразнаўцы Адама Бабарэкі, які ў гэты 
час разам з сям’ёй адбываў высылку ў гарадах Слабадскім і Вят-
цы. Гэтыя паштоўкі адрасаваны Я. Пушчу ў г. Шадрынск на Урале, 
куды паэт быў высланы ў 1931 г. Суцешныя словы сябра грэлі сэ-
рца і клікалі да ўспамінаў. «То ж учора, – піша А. Бабарэка ў лісце 
да сябра 27 мая 1933 г., – была гадавіна ўзвышэння, – дык памянём 
яе добрым словам. Думаю, што, быўшы на выгнанні, сваімі думкамі 
і пачуццямі мы будзем і далей узвышацца на славу нашай Радзімы».

Думкі аб мінулым трывожылі абодвух і песцілі надзею аб вяр-
танні да творчасці, аб вяртанні на Радзіму: «Якая радасць, Язэп, 
чытаць тут, у краіне голаду і холаду, для духа ліст, што падобен ці-
хаму променю вясны ў цьме маўклівага выгнання. Твая лістоўка для 
мяне – гэта знак на тое, што саспелі ў душы тваёй „зёрны новых 
слоў”, што прабіваюцца яны на свет, каб паўстаць у ім творамі вы-
гнанніцкай паэзіі. Каб ведаў ты, як згаладаліся мы па роднай нашай 
узвышэнскай паэзіі!» (ф. 26, воп. 1, адз. зах. 53).

Гэтыя лісты ўпершыню былі апублікаваны Людмілай Мазанік 
у зборніку «Шляхам гадоў» (Мінск, 1993). Сёння ў архіве захоўва-
юцца і лісты, якія пісаў сябру ў адказ Язэп Пушча. Лісты паэта, 
у тым ліку і ленінградскага перыяду (1927–1929 гг.), знаходзіліся 
ў асабістым архіве Адама Бабарэкі, які перададзены яго дачкой 
Алесяй Адамаўнай Бабарэка ў БДАМЛМ (ф. 407). Цікавасць уяўля-
юць і лісты да Пушчы яго сяброў У. Дубоўкі, С. Шушкевіча, А. Які-
мовіча. Яны звязаны з вяртаннем Язэпа Пушчы на радзіму ў кан-
цы 1950-х гг. Пасля ХХ з’езда партыі, калі пачалася хваля масавага 
перагляду спраў бязвінна асуджаных ахвяр сталінскай палітыкі, 
для многіх выгнаннікаў стала рэальнай мара аб вяртанні на ра-
дзіму. У 1955 і 1957 гг. Язэп Пушча наведаў Беларусь. У 1956 г. паэт 
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убачыў першую з часоў высылкі сваю публікацыю – верш «Адаму 
Міцкевічу», надрукаваны ў часопісе «Полымя». Стала магчымым 
выказаць сябе ў паэтычным радку:

Я разам з Вамі заспяваць гатоў,
Зваліць з плячэй мінулага цяжар.
У рукі скрыпку я ізноў бяру
І дакранаюся рукой да струн...

Алесь Якімовіч, сябра Пушчы яшчэ па «Маладняку», адзін 
з тых, хто спрыяў вяртанню паэта на Беларусь і публікацыі яго 
твораў у беларускім друку, у лісце ад 29 снежня 1957 г. пісаў: «А ўсё 
ж душа твая тут! І, відаць, рана ці позна яна возьме верх і пера-
важыць усё іншае ды выцягне цябе з тваёй Мурамшчыны» (ф.  26, 
воп. 1, адз. зах. 64).

Станіслаў Шушкевіч даслаў паэту свой ліст ад 10 снежня 1957 г. 
ужо з беларускай сталіцы: «Раю Вам пераехаць у Мінск. На Радзіме, 
мне здаецца, адразу памаладзееце і пачнеце пісаць так, як не пісалі 
ніколі» (ф. 26, воп. 1, адз. зах. 63).

17 студзеня 1958 г., пасля шматгадовага маўчання, адгукнуў-
ся і былы ўзвышэнец, паэт Уладзімір Дубоўка: «Я за свае 27 год 
вандровак нічога не пісаў. Яшчэ на Волзе ў мяне забралі „чытачы” 
большую палову вершаванага перакладу „Чайльд-Гарольда” і ніяк не 
аддаюць. Кажуць – няма. Тут у Сібіры я працаваў для кавалка хле-
ба, апошнія 8 год – сталяром. Было не да вершаў» (ф. 26, воп. 1, 
адз. зах. 56).

Вярнуўшыся на Радзіму, былыя ссыльныя адчувалі сябе 
няўтульна, бо да іх усё роўна ставіліся як да людзей «іншага га-
тунку». Крытыка і цэнзура, нягледзячы на «адлігу», жорстка 
сачыла за творамі былых рэпрэсаваных пісьменнікаў. У фондзе 
Я. Пушчы захаваліся лісты з выдавецтваў, рэдакцый беларускіх 
часопісаў і газет па пытаннях публікацыі яго твораў. Паэту раілі 
дасылаць вершы канкрэтныя, прыродаапісальныя, дзе б не было 
месца мінуламу, праўдзівай ацэнцы рэчаіснасці, горкаму розду-
му над лёсам краіны і народа.

Так, Язэп Семяжон, загадчык аддзела часопіса «Беларусь», 
вярнуў Язэпу Пушчу яго вершы «Календара я не гартаю», «Ска-
зала партыя народу праўду», «Адцвітае ў садзе ружа», «Песні Ла-
зара» і ў лісце ад 23 снежня 1963 г. зазначыў: «Паважаны Язэп 
Паўлавіч! Згадзіцеся, што ў мяне, як у загадчыка аддзела літаратуры 

і крытыкі, нялёгкая і няўдзячная місія адказваць станоўча на паэ-
тычную заяўку, калі не ўсё вырашаецца станоўча. І я, і рэдакцый-
ная калегія чыталі і вырашалі лёс Вашых апошніх вершаў, прысла-
ных у рэдакцыю „Беларусі”, і пагадзіліся на тым, што частку з іх 
мы пакінем у сябе і надрукуем у адным з чарговых нумароў часопіса 
за  1963  год. Гэта, так сказаць, тое, што я магу Вам паведаміць 
па службоваму абавязку.

Па абавязку ж сэрца чалавека, які Вас шануе і паважае, я мушу 
сказаць, што ў тых вершах, якія мы вяртаем Вам, зразумелы нам 
душэўны боль заглушае іх грамадзянскі пафас, і паўстае пытанне – 
ці будзе іх (вершаў) настраёвасць правільна зразумета чытачом 
і  нас, і там, у такім грамадска-палітычным часопісе як „Беларусь“, 
калі б яны і з’явіліся на яго старонках» (ф. 26, воп. 1, адз. зах. 89).

Такім чынам, жорны палітычных рэпрэсій змяніліся ідэала-
гічным уціскам, што не дало магчымасці паэту выказацца ў поў-
ны голас, «узняцца ізноў і вышай...» у сваёй творчасці. «У гэтым 
найвялікшая трагедыя ацалелых сталінскіх ахвяр – загублены та-
лент», – адзначыла даследчыца паэтычнай спадчыны Я. Пушчы 
Людміла Мазанік. 

Цікава чытаюцца і лісты з Кіева ад Яўгена Лапеты, рабоча-
га-бібліяфіла, перакладчыка, вялікага прыхільніка таленту Язэпа 
Пушчы. Перапіска паміж імі доўжылася з 1958 да 1963 г. А зна-
ёмства Я. Лапеты з творчасцю Я. Пушчы пачалося значна раней. 
У першым лісце ад 14 сакавіка 1958 г. Лапета піша: «Мой дорогой 
земляк-белорус! Когда я в публичной библиотеке в Киеве встретил 
несколько книг Ваших стихов, я был поражен их самобытностью 
и художественностью, обилием образов и сравнений, – всего того, 
что наиболее трудно дается поэту, но зато является первым при-
знаком таланта. Я стал думать, что Вы – белорусский Есенин, но 
более бодрый и жизнерадостный, поскольку все Ваши сборники, ка-
кие я мог найти, были изданы ранее 1930 г., я решил, что Вас нет 
в живых. А ведь я верил, что все, написанное Вами, – еще не вершина 
Вашего творчества.

И вот Петрусь Бровка и Шамякин сообщили мне, что Вы рабо-
таете учителем, а через ССП БССР я получил ваш адрес.

Пишу Вам не только с целью порадоваться за Ваше пребывание 
в этом мире, но и для того, чтобы выразить хоть частицу той 
радости и волнения, которые вызывают в моей душе Ваши стихи».

У лістах вядзецца сур’ёзная гаворка пра творчасць, літара-
турныя навінкі, вандроўкі, падзеі асабістага жыцця. Сёння нам, 
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архівістам, трэба прыкласці ўсе намаганні, каб адшукаць лісты 
Я. Пушчы, дасланыя ім Лапету ва Украіну.

Бясспрэчную каштоўнасць уяўляюць фотаздымкі, перада-
дзеныя нам з архівам Язэпа Пушчы. Гэта ўнікальныя сведкі куль-
турнага жыцця Беларусі 20-х гг. ХХ ст.: «маладнякоўцы» і ўдзель-
нікі І з’езда літаратурнага аб’яднання «Маладняк»; камісія мовы 
і літаратуры Інбелкульта; рэдкалегія «Узвышша»; беларускія 
пісьменнікі з Я. Райнісам у час яго прыезду на Акадэмічную кан-
ферэнцыю па пытаннях рэформы беларускага правапісу. Заха-
валіся асабістыя здымкі сям’і Плашчынскіх, бацькоў паэта, фа-
таграфіі яго сяброў А. Бабарэкі, У. Дубоўкі, У. Жылкі, У. Сасюры 
з дароўнымі надпісамі.

Трэба назваць і рэдкі па часе дакумент ад 1929 г. – заліковую 
кніжку Іосіфа Плашчынскага, студэнта факультэта мовы і матэры-
яльнай культуры Ленінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Дакументы архіўнага фонду Язэпа Пушчы выкарыстоўваюцца 
вельмі плённа і спрыяюць многім выдатным выдавецкім і куль-
турніцкім праектам. У 1993–1994 гг. быў выдадзены Збор твораў 
Я. Пушчы ў двух тамах. Большасць надрукаваных у ім паэтычных 
твораў склалі аўтографы з яго асабістага фонду. Укладальнік збо-
ру твораў Людміла Мікалаеўна Мазанік, навукова-даследчая пра-
ца якой над творчай спадчынай паэта была адзначана Літаратур-
най прэміяй імя Максіма Гарэцкага, дала высокую ацэнку архіву 
Пушчы: «Асабісты архіў паэта не толькі карэкціруе наша ўяўлен-
не пра аб’ём, ідэйна-мастацкі ўзровень яго творчай спадчыны, але 
з’яўляецца каштоўнай крыніцай для больш глыбокага асэнсавання 
творчага шляху мастака, для разумення яго мастакоўскай канцэп-
цыі» (Пушча Я. Збор твораў у 2 т. Мінск: Маст. літ., 1994. Т. 2. С. 313).

Ганна Запартыка

УЛАДЗІМІР ДУБОЎКА І БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 
АРХІЎ-МУЗЕЙ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА

Архіўны фонд Уладзіміра Дубоўкі ў Беларускім Дзяржаўным 
архіве-музеі літаратуры і мастацтва складаецца з трох вопісаў, 
якія агульна ўключаюць сто сорак восем адзінак захоўвання. 
Як бачым, фонд не вельмі ўражвае колькасцю адзінак. Тут варта 
адзначыць, што архіў-музей не адзінае сховішча, дзе зберагаюцца 
дакументы У. Дубоўкі. Значная іх частка паступіла ад паэта, а пасля 

і ад яго ўдавы Марыі Пятроўны Клаўс-Дубоўкі ў аддзел рэдкіх кніг 
і рукапісаў сучаснай Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба 
Коласа. Вопіс бібліятэкі складае 907 адзінак захоўвання. Да гэтага 
трэба дадаць, што невялікая частка дакументаў з уласнага архіва 
паэта ёсць і ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры.

Пачатак камплектавання архіўнага фонду Уладзіміра Ду-
боўкі ў БДАМЛМ адносіцца да першых гадоў яго дзейнасці. 
З прапановай аб перадачы ўласных дакументаў да паэта звяр-
нуліся недзе ў  першыя месяцы 1962 г. 19 сакавіка таго ж года 
У. Дубоўка напісаў ліст да супрацоўніцы архіва К. Н. Камаровай: 
«Вельмі паважаная Клара Нікадзімаўна! Як я дакляраваў Вам пры 
нашай гутарцы, падрыхтаваў Вам некалькі рукапісных варыян-
таў казак для дзяцей, напісаных мною паводле народных матываў. 
Казкі гэтыя наступныя: 

1. «Дзяўчына і кілім» – апублікавана ў кнізе «Выбраныя творы»;
2. «Чые рукі прыгажэйшыя» – там жа; апублікавана ў кнізе 

«Выбраныя творы»;
3. «Пузыр, саломінка і лапаць» – там жа; апублікавана ў кнізе 

«Выбраныя творы»;
4. «Айога»– там жа; апублікавана ў кнізе «Выбраныя творы»;
5. «Як чалавек гарох пільнаваў» – там жа; апублікавана ў кнізе 

«Выбраныя творы»;
6. «Адабраная песня» («Птушыная калыханка») – апублікавана 

ў кнізе «Цудоўная знаходка»;
7. «Хто шукае – той знаходзіць» – апублікавана ў кнізе «Цудоў-

ная знаходка»;
8. «Салавей і мядзведзь» – апублікавана ў кнізе «Цудоўная зна-

ходка»;
9. «Цудоўная знаходка» – апублікавана ў кнізе «Цудоўная зна-

ходка»;
 10. «Разумная дзяўчына» – апублікавана ў кнізе «Выбраныя 

творы»;
11. «Дзед і ўнучак» – апублікавана ў кнізе «Выбраныя творы»;
12. «Чаму сава спявае ўначы»;
 13. «Цяцера і лісіца»;
 14. «Першы заработок».

Перадайце маё сардэчнае прывітанне Вашай начальніцы – 
Клары Сцяпанаўне – і трэцяй Клары, хоць яна мяне і не ведае.

З вялікаю пашанаю Ул. Дубоўка»
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Але ж першы вопіс мае яшчэ і фотаздымкі. Іх з’яўленне 
не  пацвярджаецца дакументамі, таму можна меркаваць, што 
была яшчэ нейкая непланаваная нагода папоўніць фонд, на гэты 
раз фотаздымкамі. Да таго ж застаюцца незразумелымі некато-
рыя дэталі перадачы рукапісаў казак. З пазначаных у лісце чаты-
рнаццаці ў вопісе адсутнічаюць 7, 12, 13 і 14. Пасля ліста У. Дубоўкі 
ўсе ўліковыя дакументы фіксуюць толькі адзінаццаць. 

Першае паступленне, як бачым, было невялікім – усяго трыц-
цаць дакументаў. Акрамя названых аўтографаў казак, напісаных 
У. Дубоўкам у 1958–1959 гг., ёсць трынаццаць фотаздымкаў, сярод 
якіх рэдкія здымкі 1920-х гг.: індывідуальныя У. Дубоўкі, у групе 
з М. Чаротам, Я. Пушчам, А. Александровічам, А. Вольным, Я. Ку-
палам і інш. Гэтую частку архіва пісьменнік перадаў сам падчас 
спецыяльнай камандзіроўкі супрацоўніка архіва ў Маскву.

Другое паступленне дакументаў У. Дубоўкі ў БДАМЛМ адбы-
лося толькі праз пятнаццаць гадоў, ужо пасля смерці паэта. 5 са-
кавіка 1977 г. Марыя Пятроўна Клаўс-Дубоўка перадала ў архіў-му-
зей роўным лікам сто дакументаў з архіва паэта за 1910–1976 гг. 
Разам з дакументамі былі перададзены дванаццаць кніг У. Ду-
боўкі, якія выйшлі ў 1959–1974 гг., і выданне крытыка-біяграфіч-
нага нарыса Дз. Бугаёва «Уладзімір Дубоўка» (Мінск, 1965). Акра-
мя гэтага, паступіла некалькі рэчаў у музейны фонд БДАМЛМ: 
мастацкія працы, якія належалі паэту, яго асабістыя рэчы і інш. 
Вопіс другога паступлення складаюць аўтограф, выразкі з ча-
сопісаў і газет з творамі У. Дубоўкі, сярод якіх аўтарскі альбом 
з казкамі, паданнямі, вершамі, артыкуламі пра яго, які ўключае 
пяцьдзясят сем рукапісаў, значная колькасць біяграфічных даку-
ментаў, матэрыялы аб святкаванні яго юбілеяў (60, 70, 75), фата-
графіі: індывідуальныя, з пісьменнікамі, з роднымі, фатаграфія 
магілы Максіма Багдановіча ў Ялце, мясцін, дзе жыў і працаваў 
у высылцы.

Трэцяе паступленне дакументаў У. Дубоўкі архівам-музеем, 
пасля таго як стала вядома, што асноўная іх частка паступіла ў ад-
дзел рэдкіх кніг і рукапісаў акадэмічнай бібліятэкі, не планавала-
ся. Але падчас працы па камплектаванні фонду Адама Бабарэкі, 
спадчынніца якога Алеся Адамаўна Бабарэка жыла ў Маскве, 
выявілася, што даволі значная колькасць дакументаў Уладзіміра 
і Марыі Дубоўкаў зберагаецца ў Алесі Адамаўны. Яны перайшлі 
да яе пасля смерці ў 1980 г. Марыі Пятроўны. Сям’я Бабарэкаў 
была ў вялікім сяброўстве з Дубоўкамі, а Элеанора і Алеся – дочкі 

А. Бабарэкі – апекаваліся імі да апошніх дзён. 1 снежня 1999  г. 
гэтыя дакументы былі прыняты на захоўванне ў архіў-музей 
і  ў  адпаведнасці з пажаданнем апошняй гаспадыні далучаны 
да  асабістага фонду У. Дубоўкі. Гэта рукапісы паэта, сярод якіх 
аўтабіяграфічны нарыс «Мой жыццяпіс», аповесць «Жоўтая ака-
цыя», аўтарызаваны машынапіс паэмы «Штурмуйце будучыні 
аванпосты» і інш., лісты У. Дубоўкі да Н. Б. Ватацы, К. Ц. Кірэенкі, 
М. Танка і інш., біяграфічныя дакументы, рукапісы іншых аўтараў 
з паметамі У. Дубоўкі, звыш ста дваццаці фотаздымкаў, а такса-
ма рукапісы ўспамінаў Марыі Пятроўны пра У. Дубоўку, пра гады 
ссылкі, яе перапіска, яе біяграфічныя і выяўленчыя дакументы. 
Усяго ў вопіс 3 уключана пяцьсот чатырнаццаць дакуметаў, якія 
сфарміравалі 95 адзінак захоўвання. Акрамя гэтага, Алеся Ада-
маўна перадала і асабістыя рэчы У. Дубоўкі, якія папоўнілі музей-
ную частку яго фонду.

Асобна трэба звярнуць увагу на тое, што дакументы У. Дубоўкі 
ў значнай колькасці сустракаюцца ў многіх фондах архіва-му-
зея. Перш за ўсё гэта фонд літаратурнага аб’яднання «Малад-
няк», асабістыя фонды Адама Бабарэкі, Язэпа Пушчы, яго лісты 
ў фондах многіх дзеячаў літаратуры і культуры другой паловы 
мінулага стагоддзя. Справа іх вывучэння і публікацыі яшчэ ча-
кае свайго часу.

Надзея Усава

АСАБІСТЫ ФОНД С. ПАЛЕЕСА  
ЯК КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ  

І ГАБРЭЙСКАЙ КУЛЬТУР

Імя беларускага мастацтвазнаўцы і краязнаўцы Сэндэра 
(Аляксандра) Давыдавіча Палееса (1898–1964) да апошніх гадоў 
было амаль забытае. Толькі ў 1996 г. у Беларускім дзяржаўным 
apxiвe-музеі літаратуры i мастацтва (БДАМЛМ) была скончана 
апрацоўка яго велізарнага apxiвa, што праляжаў без руху амаль 
тры дзесяцігоддзі. 

Аднак, калі тысячы дакументаў – рукапісаў, выпісак, кар-
татэк – нарэшце былі даведзены да ладу i ператварыліся ў зруч-
ныя для карыстання, строга сістэматызаваныя архіўныя справы 
і  быў складзены cпic яго артыкулаў, расшуканых па чacoпicaх 
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i газетах яго малодшым калегам, супрацоўнікам мастацкага му-
зея Раманам Бадзіным, cтaлi зразумелымі веліч i значэнне пра-
цы гэтага чалавека – эрудыта, бібліёграфа – сапраўднага знаўцы 
культур поліэтнічнай Беларусі. 

Усё жыццё ён сціпла працаваў у розных установах, год за го-
дам па драбніцах збіраючы звесткі для cвaix картатэк, якія пе-
ратварыліся для яго ў справу i мэту жыцця. Толькі блізкія маглі 
адзначыць цяжар гэтай карпатлівай працы, якую ён вёў сам-на-
сам, імкнучыся абхапіць неабдымнае. Для ўcix астатніх ён быў 
проста старым дзіваком, што сядзіць увесь вольны час, нешта 
выпісваючы, у бібліятэках i apxiваx, фанатыкам, «пыласосам» 
(так назваў яго аднойчы вядомы мастацтвазнаўца М. Кацар). 

Вынік яго шматгадовай працы ўражвае сучасных даследчы-
каў: ён адзін зрабіў справу цэлага даследчага інстытута i паспеў 
сабраць інфармацыю практычна па ўcix галінах культуры Бела-
русі – аб народным мастацтве i промыслах, школьнай адукацыі 
i архітэктуры, мастацтве – старажытным і сучасным, рэвалюцый-
ным руху i выдавецкай справе. Толькі пералік тэм яго навуковых 
інтарэсаў займае некалькі старонак. 

Адным з першых беларускіх даследчыкаў ён пачаў распра-
цоўваць тэму габрэйскай культуры. Гэтаму спрыялі асаблівасці 
мастацкага жыцця 1920-х гг., калі цікавасць да нацыянальных 
культур была асабліва шчырай, i нарэшце – яго паходжанне. Сэн-
дэр Палеес нарадзіўся ў габрэйскай сям’i ў Мінску ў 1898 г. Баць-
ка яго, інвалід па зроку, доўгі час працаваў рабочым-будаўніком 
на піўным заводзе. Сям’я не была заможнай: «сярэднюю вучэб-
ную ўстанову» (менавіта так піша навуковец у аўтабіяграфіі пра 
сваю першапачатковую адукацыю, маючы на ўвазе, верагодна, 
прыватнае рэальнае вучылішча) Палеес не скончыў «з-за недахо-
пу сродкаў». Далей – тыповы шлях небагатага габрэя-інтэлігента: 
праца хатнім настаўнікам, журналістам-рэпарцёрам у мясцовай 
газеце «Северо-Западная мысль», якая аб’ядноўвала ў 1910-я гг. 
перадавую інтэлігенцыю Мінска. 

У 1915–1917 гг. С. Палеес працаваў у Габрэйскім гісторы-
ка-этнаграфічным камітэце, сакратаром часопіса «Экономиче-
ская жизнь», кантралёрам-інструктарам дзіцячых устаноў Мін-
скай габрэйскай абшчыны. Верагодна, менавіта тады нарадзілася 
цікавасць маладога даследчыка да габрэйскай культуры, якая 
яшчэ больш паглыбілася ў часы навучання на этнолага-лінгві-
стычным аддзяленні педагагічнага факультэта БДУ (1921–1926). 

Яму  пашанцавала: настаўнікамі i навуковымі кіраўнікамі ў ма-
ладым беларускім універсітэце былі людзі дасведчаныя ў сва-
ёй справе, інтэлігенты «вышэйшага гатунку» – мастацтвазнаў-
ца, прафесар М. Г. Сыркін i выхаванец Маскоўскага ўніверсітэта 
М. Шчакаціхін. 

У 1923 г. С. Палеес працаваў сакратаром у Амерыканскім 
яўрэйскім аб’яднаным размеркавальным камітэце («Джойнт») 
у Заходняй вобласці, які дапамагаў многім не толькі габрэйскім, 
але і беларускім інтэлігентам выжыць у цяжкія і галодныя гады.

Пачатак самастойнай творчай працы С. Палееса прыйшоўся 
на ўзнёслыя i рамантычныя гады, спрыяльныя для беларускай 
культуры, – другое дзесяцігоддзе ХХ ст., названае пазней бела-
рускім Адраджэннем. Яшчэ студэнтам ён пачаў працаваць у ад-
дзеле этнаграфіі i мастацтва Беларускага дзяржаўнага музея, які 
ўзначальваў вядомы дзеяч БНР і вучоны Вацлаў Ластоўскі, пры-
маў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы першых Усебеларускіх вы-
стаў, у стварэнні беларускага аддзела на Выставе народаў СССР 
1927 г. у Маскве, у першых пасяджэннях Беларускага таварыства 
прыхільнікаў выяўленчага мастацтва (1929). У 1925–1928 гг. ён 
адначасова з’яўляўся і членам-супрацоўнікам Інстытута бела-
рускай культуры, пачаў публікаваць свае першыя артыкулы. Да 
нашага часу не страціла навуковай каштоўнасці надрукаваная 
ў 1928 г. у часопісе «Наш край» бібліяграфія па вывучэнні насель-
ніцва габрэйскага мястэчка.

Бальшавіцкі тэрор 1930-х гг. (разгром нацыянальнай інтэ-
лігенцыі Беларусі) цудам не закрануў С. Палееса, нягледзячы 
на  тое, што ён быў ужо добразнаёмы з дзеячамі «беларускага 
i  габ рэйскага нацыяналізму». На пачатку 1930-х выйшла ў свет 
яго першая кніга «Ад Гомеля да Днепрабуда па Сожы i Дняпры», 
якая насіла папулярны краязнаўчы характар. 

Пасля закрыцця ў 1930 г. Беларускага дзяржаўнага музея ён 
перайшоў на працу ў Навукова-даследчы інстытут прамысловас-
ці, затым у Белкааппрамсавет, дзе займаўся вывучэннем мастац-
кіх промыслаў i рамёстваў у Беларусі, быў арганізатарам шмат-
лікіх выстаў, стваральнікам мастацкіх прамысловых арцеляў 
і эксперыментальных лабараторый. 

Восенню 1939 г. з адкрыццём Дзяржаўнай карціннай галерэі 
С. Палеес становіцца яе навуковым сакратаром. Першае пакален-
не музейшчыкаў, у ліку якіх дырэктар М. Міхалап, супрацоўнікі 
С. Палеес, А. Аладава, А. Васілеўская, Г. Главацкая і інш., зрабіла 
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неверагоднае – сабрала калекцыю з трох тысяч экспанатаў самай 
высокай мастацкай якасці. 

Вопыт музейнай працы Сэндэра Давыдавіча спрыяў папаў-
ненню фондаў галерэі творамі сучасных i старэйшых мастакоў 
Беларусі ўcix нацыянальнасцей. Пры яго непасрэдным удзеле быў 
арганізаваны дарэвалюцыйны аддзел, матэрыялы якога ўвайшлі 
ў экспазіцыю выстаўкі на Дэкадзе беларускай літаратуры і маста-
цтва ў Маскве ў 1940 г. У час правядзення Дэкады менавіта Пале-
есам была прачытана лекцыя па выяўленчым мастацтве Беларусі 
для супрацоўнікаў Траццякоўскай галерэі. 

У тыя гады ён шмат працуе творча. Адзін за адным з’яўля-
юцца ў прэсе яго артыкулы на самыя розныя тэмы, невялікія, 
але заўсёды інфармацыйна насычаныя прадмовы да каталогаў. 
Па замове Віцебскай карціннай галерэі імя Ю. Пэна ён піша ма-
награфію пра старэйшых мастакоў Беларусі – Ю. Пэна, Я. Кругера, 
Л. Альпяровіча, рыхтуе каталог галерэі імя Ю. Пэна. 

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны застаў С. Палееса ў ка-
мандзіроўцы па гарадах Заходняй Беларусі – Брэсце, Беластоку, 
Слоніме. Камандзіровачнае пасведчанне, якое як рэліквію збе-
рагаюць нашчадкі, было выпісана да 26 чэрвеня 1941 г. Ён паспеў 
вярнуцца ў Мінск 25 чэрвеня i вывесці па Магілеўскай шашы 
сваю сям’ю з палаючага горада. Шчаслівы выпадак i добрае ве-
данне дарог Беларусі, якое ён набыў падчас шматлікіх экспе-
дыцый, выратавалі яго родных ад фашысцкай акупацыі і жахаў 
мінскага гета. 

Знаходзячыся ў эвакуацыі ў Сярэдняй Азіі, С. Палеес на-
стаўнічаў у Джамбульскай вобласці (Казахстан), на працягу трох 
гадоў узначальваў Карцінную галерэю Кіргізскай ССР у г. Фрунзе, 
чытаў лекцыі па мастацтве параненым у шпіталях. Нягледзячы 
на займаную высокую пасаду дырэктара, ён марыў аб вызваленні 
Беларусі і вяртанні на радзіму, у Мінск.

У верасні 1943 г. Сэндэр Палеес пісаў у Маскву ва Упраўлен-
не па справах мастацтва СНК БССР: «…гатовы ў любы час, па 
першаму выкліку вярнуцца для працы на карысць роднай Беларусі. 
Лічу, што праца па збіранні экспанатаў для зноў арганізаванай 
Дзяржаўнай карціннай галерэі павінна пачацца ўжо сёння. Дарагая 
кожная хвіліна. Тым больш, што шэраг экспанатаў мінскай карцін-
най галерэі і іншых галерэй Беларусі магчыма, лічу, зараз адшу каць 
у  розных цэнтральных музеях і ў закантрактаваных мастакоў. 
Лічу, што таксама буду карысным і ў пытаннях аховы помнікаў бе-
ларускай мінуўшчыны і мастацтва, адным з нешматлікіх знаўцаў 

якіх я з’яўляюся… Чакаю тэрміновага канкрэтнага адказу. Дырэк-
тар Кіргізскай дзяржаўнай карціннай галэрэі Палеес».

У лісце ад 10 мая 1944 г. да кампазітара М. Аладава ў Ма-
скву Палеес (ён яшчэ не ведаў аб назначэнні А. Аладавай (жонкі 
М. Аладава) у сакавіку 1944 г. дырэктарам Дзяржаўнай карціннай 
галерэі ў Мінску) пытаецца аб стане здароўя і самаадчуванні Але-
ны Васілеўны, ці працуе яна, што чуваць па пытанні аднаўлення 
карціннай галерэі, ці вядомы ім адрас Міхалапа (былога дырэк-
тара) і іншых супрацоўнікаў галерэі. Але штаты адноўленай га-
лерэі былі ўкамплектаваныя яшчэ ў Маскве ў 1944 г.

Вясной 1945 г. С. Палеес вярнуўся ў Мінск i пачаў працаваць 
ва Упраўленні па справах архітэктуры пры СНК БССР. Як кансуль-
тант па рэканструкцыі будынкаў ён праводзіў працу па апісанні 
стану помнікаў архітэктуры i культуры Беларусі. У гэтыя гады ён 
працягваў актыўна друкавацца. Толькі за тры пасляваенныя гады 
на старонках часопісаў з’явіліся 25 яго артыкулаў. Асобным вы-
даннем выйшлі кнігі пра тэатральнага мастака А. Марыкса i ма-
награфія «Мастацкія рамёствы Беларусі».

Яшчэ ў 1941 г. ён спрабаваў выдаць біябібліяграфічны слоўнік 
па беларускім мастацтве ХІІ–ХХ стст. У пасляваенны перы-
яд яго веды па гэтым пытанні былі вельмі карыснымі. Захава-
лася працоўнае пагадненне паміж С. Палеесам і А. Аладавай ад 
16 красавіка 1946 г. аб укладанні «Біябібліяграфічнага слоўніка 
беларускіх мастакоў – жывапісцаў, скульптараў, гравёраў, ма-
лявальшчыкаў-дэкаратараў і найбольш выдатных майстроў 
ужытковага мастацтва, ад ХІ ст. да савецкага перыяду». Палеес 
абяцаў сабраць да 1 студзеня 1947 г. матэрыялы пра 600 май-
строў – ураджэнцаў Беларусі і тых, што працавалі ў Беларусі, без 
права перадачы гэтых матэрыялаў якой-небудзь іншай аргані-
зацыі. За ўсю працу Галерэя павінна была заплаціць яму 12 ты-
сяч рублёў (па 20 рублёў за кожную картку) у коштах да 1960 г. 
Невядома, ці ажыццявілася гэтая дамова (подпісу Аладавай на 
пагадненні няма), але ўжо з канца 1940-х гг. галерэя пачала мэ-
танакіравана збіраць творы многіх малавядомых тады мастакоў. 
Цяпер Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь можа 
ганарыцца зборам твораў мастакоў Беларусі ХІХ ст. – І. Хруцкага, 
С. Заранкі, А. і І. Гараўскіх, Е. Аляшкевіча, В. Бялыніцкага-Бірулі, 
С. Жукоўскага, Ф. Ясноўскага і інш.

Пасляваенны прыўзняты настрой і прага да актыўнай ства-
ральнай творчасці беларускай інтэлігенцыі не абышлі і С. Палееса: 
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ён узяў на сябе абавязкі напісаць артыкулы пра беларускую гравю-
ру, жывапіс і скульптуру – старажытную і сучасную – для будучай 
кнігі па гісторыі мастацтва Беларусі (у трох тамах з амаль 500 рэ-
прадукцыямі), якую меркавалі падрыхтаваць мастацтвазнаўцы 
і музейшчыкі ў 1948 г. Ужо нават быў створаны праект пастановы, 
але гэта так і засталося прыгожай марай.

Дакументы сведчаць, што Палеес быў не толькі кабінетным 
навукоўцам, але і актыўным палемістам і прапагандыстам ста-
рога беларускага мастацтва, яго традыцый. А палеміка і нават 
спрэчкі паміж мастацтвазнаўцамі ў прэсе ў тыя гады былі вельмі 
вострыя.

Палеес заўсёды абараняў рэалістычнае мастацтва ад вуль-
гарызатарскіх трактовак. Паказальная яго палеміка з вядомым 
мастацтвазнаўцам Антонам Усам на ІІ сходзе мастакоў БССР: 
«Залаты век беларускага мастацтва пачаўся разам з устанаўлен-
нем беларускай дзяржаўнасці, – лічыў С. Палеес. – За 30 гадоў існа-
вання Савецкай Беларусі тут у нашай рэспубліцы вырасла вялікая 
армія творчых працаўнікоў на ніве выяўленчага мастацтва… Але 
чаму ён [мастацтвазнаўца А. Ус – Н. У.] нічога не гаворыць аб уплы-
ве рускай школы на работу мастакоў Беларусі?.. аб уплыве Рэпіна 
на беларускае мастацтва, які на працягу 10 гадоў тут працаваў?.. 
Таму, калі мы чуем пра тое, што Пэн – фармаліст, Альпяровіч – 
не пейзажыст, а Кругер – абсалютна не мастак, калі мы чуем, што 
Азгур выпадкова трапіў у лаўрэаты і ён таксама фармаліст, нам 
здаецца тады, ці няма тут чагосьці гэтакага. Трэба раз і назаўсёды 
забараніць такія выступленні…»

Сапраўдны інтэлігент, які добра ведаў беларускую і ідыш, ру-
скую i літоўскую, іўрыт i нямецкую мовы, ён не дзяліў мастакоў па 
нацыянальнасці. Артыкулы пра габрэяў – Пэна, Кругера з’яўлялі-
ся гэтак жа натуральна, як i пра польку Радзялоўскую ці беларуса 
Ахрэмчыка. Але абвінавачванні ў «касмапалітызме», пераболь-
шванні ролі габрэяў у культуры Беларусі, якія з’явіліся на хвалі 
антысемітызму на мяжы 1940–1950-х гг., каштавалі яму здароўя.

С. Палеес супрацоўнічаў з Вільнюскім габрэйскім музеем 
з  1945 г. і да закрыцця музея ў 1949 г.: перадаваў туды звесткі 
і выяўленчыя матэрыялы аб мастаках-яўрэях.

З 1954 па 1958 г. па запрашэнні дырэктара Карціннай галерэі 
БССР А. Аладавай С. Палеес працаваў там старшым навуковым су-
працоўнікам i працягваў сваю нястомную працу па вывучэнні гісто-
рыі мастацтва Беларусі. У газеце «Літаратура i мастацтва», часопісе 

«Беларусь» у 1950-я гг. сістэматычна з’яўляюцца яго артыкулы пра 
сучасных малавядомых мастакоў – беларусаў, палякаў, габрэяў. 

Да канца жыцця ён упарта папаўняў свае картатэкі, да працы 
над якімі прыцягнуў cвaix дачок-школьніц. «Заўсёды перад на-
шымі вачыма постаць бацькі, які схіліўся над пісьмовым сталом», – 
пісалі з Нью-Ёрка яго дочкі. Ён паступова ўзнавіў і дапоўніў свае 
картатэкі, кінутыя ў Мінску ў пачатку вайны. 

«Невялікага росту, у акулярах, даволі рухавы ў свае амаль 60 га-
доў, Сэндэр Давыдавіч прыцягваў увагу cвaiмi жывымі вачамі, зася-
роджанасцю i вялікай увагай да ўсяго i да ўcix: ці то была прыват-
ная размова са знаёмым, ці зyciм маладым спецыялістам. Асабліва 
гэтая цікавасць праяўлялася да чалавека, у размове з ім ён адчуваў 
нешта новае, нечаканае… пры абмеркаванні цікавай для яго дру-
каў тэмы...», – успамінаў аб першых гадах працы ў музеі адзін 
з  старэйшых навуковых супрацоўнікаў Нацыянальнага мастац-
кага музея Рэспублікі Беларусь Раман Рыгоравіч Бадзін. 

У пасляваенныя гады Сэндэра Давыдавіча ведалі літаральна 
ўсе беларускія мастакі, да іх ён быў уважлівы нават у дробязях. 
Палеес сябраваў з сем’ямі Янкі Купалы i Змітрака Бядулі, Івана 
Ахрэмчыка i Зaipa Азгура, Мая Данцыга i Аскара Марыкса, Мона-
са Манасзона i Алены Аладавай. 

Падчас шматлікіх камандзіровак у Ленінград ён гасцяваў у 
архітэктара Iосіфа Лангбарда, калі накіроўвалі ў Маскву – у маста-
цтвазнаўцы Аляксандра Рома, брата славутага рэжысёра Mіхаіла 
Рома. Апошні прывёз Палеесу з Парыжа каталог 1959 г. з дароў-
ным надпісам Марка Шагала i падзякай за дапамогу ў зборы 
матэрыялаў да вялікай манаграфіі пра славутага мастака. 

Палеес не быў ні aналітыкам мастацтва, ні яго інтэрпрэтата-
рам. Ён быў, як кажуць, «знаўцам» (нездарма яго называлі «анты-
кварам») – гісторыкам мастацтва – яго сістэматызатарам i папу-
лярызатарам. У гэтым сэнсе не было яму роўных: быў сапраўды 
«хадзячай энцыклапедыяй» i шчыра дзяліўся інфармацыяй з ін-
шымі даследчыкамі, якія часта «забываліся» спаслацца на крыні-
цу звесткі. Не спадзеючыся на сваю памяць, якая ў апошнія гады 
жыцця падводзіла, ён запісваў усе знойдзеныя ім звесткі на не-
вялікіх выпадковых паперках, якія старанна падшываў да справы. 
Але ніколі не забываўся пазначыць крыніцу – бібліёграф сядзеў 
у ім літаральна ў крыві. 

Сэндэр Давыдавіч працаваў да апошніх гадоў жыцця. Перад са-
май смерцю ў 1964 г. хворы Палеес перадаў у рэдакцыю выдавецтва 
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«Мастацтва» рукапіс сваёй апошняй фундаментальнай працы 
«Архітэктурныя помнікі Беларусі», якая так i не была надрукавана. 

Мэтай i няспраўджанай марай яго жыцця было стварэнне 
біябібліяграфічнага слоўніка мастакоў, архітэктараў i майстроў 
Беларусі – зрэшты, ycix, хто хоць чымсьці далучыўся да маста-
цтва – з XII да ХХ стст. Слоўніка такога не існуе i дагэтуль. Але Па-
леес першы акрэсліў велізарнае кола мастакоў Беларусі i заклаў 
такі падмурак, што нават пры павярхоўным знаёмстве з яго 
картатэкамі знікаюць ycякія міфы пра беднасць i «сялянскасць» 
культуры Беларусі. 

Apxiў Сэндэра Палееса сёння працуе i дапамагае ў даследа-
ваннях не аднаму спецыялісту. Гэта найлепшы яму помнік.

Ганна Запартыка

ЯК ЗБІРАЎСЯ АРХІЎНЫ ФОНД АДАМА БАБАРЭКІ

Дваццаць адзін год таму ў Беларускім дзяржаўным архіве-му-
зеі літаратуры і мастацтва прайшла першая ў яго гісторыі наву-
ковая канферэнцыя. Была яна прысвечана 100-гадоваму юбілею 
класіка беларускага літаратуразнаўства, пісьменніка, філоса-
фа, аднаго з заснавальнікаў літаратурных аб’яднанняў «Малад-
няк» і «Узвышша» Адама Бабарэкі. У той канферэнцыі прынялі 
ўдзел даследчыкі гісторыі беларускай літаратуры, пісьменнікі, 
архівісты, сярод якіх імёны светлай памяці Янкі Брыля, Міхася 
Мушынскага, Уладзіміра Конана, Ніла Гілевіча, Віталя Скалабана, 
Аляксандры Гесь, Леаніда Маракова, Алесі Адамаўны Бабарэкі. 
Адкрываў канферэнцыю і старшынстваваў вядомы вучоны, 
акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Радзім Гарэцкі. У межах 
канферэнцыі працавала выстава «У душы гарэў сьвяты агонь…», 
прысвечаная юбіляру. Памятнай засталася і паездка ўдзельнікаў 
канферэнцыі на Капыльшчыну ў родную вёску Адама Бабарэкі 
Слабаду-Кучынку. Пра ўсё гэта сведчаць сціплыя дакументы той 
гістарычнай падзеі: фотаздымкі, праграма, зборнік матэрыялаў, 
выдадзены ў 2002 г. Гэтая канферэнцыя прадугадала два вялікія 
праекты архіва-музея – пачатак актыўнага камплектавання аса-
бістага архіўнага фонду Адама Бабарэкі, а па сутнасці, яго вяр-
тання ў Беларусь, і стала прадвесцем шматгадовай традыцыі пра-
вядзення «Узвышаўскіх чытанняў».

Асабісты архіў Адама Бабарэкі, вядомы і даступны сённяш-
няму даследчыку, складваўся на працягу 1920–1938 гг. Пра гэта 
сведчыць, найперш, вопіс яго асабістага фонду, які захоўваец-
ца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і маста-
цтва. Рукапісы яго літаратуразнаўчых і крытычных прац, вершаў 
і  празаічных твораў, яго запісныя кніжкі і дзённікавыя запісы, 
ліставанне з сям’ёй і дзеячамі літаратуры, такімі як У. Дубоўка, 
Я. Пушча, К. Чорны, А. Адамовіч і інш., фатаграфіі, камплект ча-
сопіса «Узвышша», рэдкія выданні 1920-х гг. і многае іншае дай-
шлі да нас калі не ўсе, то ў вельмі значнай колькасці.

Храналогію стварэння рукапісаў і ўзнікнення іншых даку-
ментаў у архіве Адама Бабарэкі можна падзяліць на два перы-
яды. Першы – 1920-я гг. – час яго самага актыўнага ў творчых 
адносінах перыяду жыцця, які быў спынены арыштам 24 ліпеня 
1930 г. Вялікая частка яго архіва была забрана падчас арышту. 
Пра гэта сведчыць пратакол вобшуку, копія якога дзіўным чынам 
захавалася сярод яго дакументаў. З яго вынікае, што ў А. Бабарэкі 
былі канфіскаваны «Літаратурныя запісы, розныя дакумэнты, 
архіў літаратурнага аб’яднаньня „Узвышша” і 6 залатых манэтаў 
па 5 рублёў». Лёс усіх забраных матэрыялаў да канца не выясне-
ны, як, напрыклад, лёс архіва «Узвышша», але, трэба думаць, што 
частка рукапісаў і ліставання, па настойлівай просьбе Ганны Ба-
барэкі перад ад’ездам да мужа ў высылку, была вернута. На гэта 
могуць ускосна ўказваць радкі з ліста Адама Бабарэкі, напісаныя 
7 верасня 1931 г. са Слабадскога, куды ён быў высланы:«Ведаеш, 
разумныя людзі казалі ў свой час: усё прыдзе ў час для таго, хто 
ўмее чакаць. Будзем цярплівымі. Гісторыя выправіць памылку, як 
толькі гэта памылка выкрыецца. Перастройвайся тым часам на 
вандроўны лад жыцця. Прадумай гэта ўсё і вырашы сама адпавед-
на розуму. Рэчы – што прадасі, а што з сабою прывязеш сюды. Так 
жа і з кнігамі… Схадзі так жа да Траянава, даведайся наконт ру-
капісяй маіх. Папытай пра гэта таксама і ў пракурора»[2]. Трая-
наў – гэта следчы, «ст. уполномоченный І отд. СО», як пазначана 
ў  ратаколе, які «прыняў» і вёў допыты Адама Бабарэкі ва ўнутра-
най турме ГПУ ў Мінску. Ганна Іванаўна, відавочна, не пакінула 
без увагі параду-просьбу мужа. Аўтографы яго нарысаў, артыку-
лаў (сярод іх вядомыя «Супраць ветру», «Узвышша», «Літаратура 
за дзесяць год»), а таксама асабістыя дакументы, пісьмы У.  Ду-
боўкі, К. Крапівы, Я. Пушчы, М. Лужаніна і інш., фатаграфіі былі 
надзейна ўпакаваныя і прывезеныя Адаму Бабарэку ў высылку. 
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Разам з гэтым яна прывезла добрую частку бібліятэкі, сярод вы-
данняў якой быў і камплект часопіса «Узвышша», зборнікі твораў 
З. Бядулі, М. Гарэцкага, У. Дубоўкі, У. Жылкі, К. Крапівы, Я. Пушчы, 
К. Чорнага з іх дароўнымі надпісамі. Былі тут і выданні Я. Купалы 
і Я. Коласа, Працы акадэмічнай канферэнцыі па рэформе белару-
скага правапісу і азбукі, Слоўнік І. Насовіча, працы В. Бялінскага, 
Б. Эйхенбаума і інш. 

Другі перыяд творчага жыцця і жыцця ўвогуле Адама Ба-
барэкі – гэта перыяд арышту і высылкі. Да сапраўды рэдкіх 
рукапісаў адносяцца аўтографы яго перакладаў твораў Гётэ 
і Э. М. Рэмарка з нямецкай мовы, праца над якімі была распачата 
ва ўнутранай турме ГПУ ў Мінску. У снежні 1930 г., калі спыніліся 
актыўныя допыты і з’явіўся «марудны» час, Адам Бабарэка звяр-
нуўся да творчай працы. Найбольш прымальнай у абставінах 
камеры і пастаяннага кантролю магла быць перакладчыцкая 
праца замежнай класікі: па-першае, гэта давала магчымасць 
вывучаць мову, а па-другое – амаль не выклікала пытанняў у ад-
носінах да сфабрыкаванага Саюза вызвалення Беларусі. У адным 
з лістоў да жонкі Адам Бабарэка звяртаецца: «Добра было б, каб 
ты перадала, любая, мне, а гэта можна, нямецкія кнігі: 1) Рэмар-
ка – „Im Westen nichts neues” („На захадзе бяз змен”), 2) Немец-
ко-русский словарь (малы), 3) Рабочую книгу по немецкому языку ІІ 
ч. і 4) Нямецкую граматыку». Праз няпоўных два месяцы ён ужо 
паведамляў: «Я ўжо добра чытаю па-нямецку. Цяпер вучуся гава-
рыць. Перакладаю Рэмарка на беларускую мову, як выйду, мо’ выда-
дуць» [1]. Яшчэ праз два: «З кніжак прышлі хіба Гётэ першы том. 
Рэмарка я прачытаў ужо ўсяго і пераклаў большую палову. Усё ж 
ён мяне не зусім здавальняе. Яго перахвальвалі і пратрубілі пра 
яго залішне і не па заслугах, так лічу я. Ёсць слаўныя малюнкі, але 
няма, як кажуць, душы ва ўсёй кампазіцыі гэтых малюнкаў, няма 
ідэі, што цэментавала б іх у адзінае цэльнае палатно паэтычнага 
мастацтва. Рассыпчатыя яны і не паказваюць шляху да барацьбы 
са злом вайны, ня кажуць выхаду з гэтага зла» [1]. Трэба сказаць, 
што аўтографы, створаныя ва ўнутранай турме ГПУ у Мінску, за-
хаваліся і сёння мы можам з імі пазнаёміцца ў яго асабістым 
фондзе. Гэта тая самая «большая палова» «На Захадзе нічога 
новага» Э. М. Рэмарка, І.-В. Гётэ: паэма «Рэйнэкэ-Ліс», раздзел 
«З дзённіка Атыліі» рамана «Выбіральная роднасць», некаторыя 
вершы і яго праца «Паэзія і рэчаіснасць», перакладзеныя, віда-
вочна, ужо ў высылцы.

Як вядома, у красавіку 1931 г. Адама Бабарэку асудзілі на 5 га-
доў высылкі ў Ніжагародскі край. 6 чэрвеня 1931 г. літаратар напі-
саў да сям’і: «Я в дороге. Из Москвы выехали 30 мая. 31 мая прывезли 
нас в Вологду и высадили. Тут мы прабываем да 7 июня. Завтра нас 
адправляют в Вятку. Приедем туда 8. А там уже недалеко и да ме-
ста высылки: 33 километра да гор. Слободского. Мы асуджаны на вы-
гнанне на 5 год, личачы тэрмин ад дня арэста» [2]. Да месца высылкі 
А. Бабарэка трапіў толькі 22 ліпеня, пра што адразу паведаміў сям’і. 
Вельмі хутка Ганна Іванаўна стала збірацца ў дарогу. Як не адмаўляў 
яе Адам Антонавіч, яна была непахіснай. Для Ганны Іванаўны ін-
шага рашэння проста не магло існаваць. У лісце ад 26 ліпеня 1931 г. 
ён пісаў жонцы: «Сама лепш падумай наконт пераводу ў Маскву ці 
Ленінград. Я вельмі рад быў бы, каб табе ўдалося устроіцца ў адным 
з гэтых гарадоў. То-ж і дзеці нашы ўжо падрастаюць. Ды наогул ле-
пей было-б жыць у вялікім горадзе. Там мо крыху даражэй, затое ўсё 
дастаць можна. Ды думаю я, што й арабіць можна было-б з часам 
лепш. Падвысіць кваліфікацыю таксама тут больш магчымасцяй. 
Вось гэта думка пра твой перавод у Маскву ці Ленінград мяне цяпер 
толькі й займае». 24 верасня таго ж года Адам Бабарэка ўжо пісаў: 
«Глядзі толькі, любая, не нагружайся ў вагон, бо трудна табе будзе 
з рэчмі і дзецьмі ехаць» [2]. Але і тут Ганна Іванаўна засталася вернай 
сабе. Галоўным жа для яе было выканаць самую складаную задачу: 
сабраць для перавозу бібліятэку і рукапісы. Першы арышт у 1930 г., 
з якім у сям’ю Бабарэкаў, як і ў многія іншыя сем’і беларускіх пісь-
меннікаў, прыйшло гора, а з ім разгубленасць, невядомасць, стаянні 
ў чэргах ля турэмнай брамы. Дні зліліся ў адну вялікую надзею і ча-
канне. Страху не было. Ганна Іванаўна не пусціла ў сваю душу гэтае 
спапяляючае пачуццё, не стала знішчаць рукапісы, фота здымкі, 
кнігі. Толькі бедавала аб тым, што забралі архіў «Узвышша». Рашу-
чая і мужная, яна, не раздумваючы, адправілася з дзецьмі за му-
жам у высылку. Увесь архіў Адама Бабарэкі, да апошняга аркушы-
ка, павезла ў г. Слабадскі Кіраўскай вобласці. Летам 1934 г. Адаму 
Бабарэку змянілі месца высылкі і перавялі ў Вятку (Кіраў). Увосень 
1935 г. Ганна Іванаўна з дочкамі, пасля таго як стала вядома, што 
чаканага вызвалення не будзе, што «21 ліпеня выклікалі шэфы і па-
ведамілі, што пастановай асобай нарады НКУС тэрмін высылкі… 
працягнуты на 2 гады» [2], пераязджае да мужа ў Кіраў. Яна вынай-
шла магчымасці ўвесь архіў Адама Бабарэкі і сям’і надзейна хаваць 
ад чужых вачэй і падчас нярэдкіх ператрусаў, ні на хвіліну не сум-
няваючыся ў яго навуковай і гістарычнай вартасці.
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Творчая праца Адама Бабарэкі ў высылцы працягвалася 
ў ліставанні з літаратуразнаўцам Антонам Адамовічам, які быў 
высланы ў Глазаў, паэтам У. Дубоўкам, высланым у Яранск, і не-
каторымі іншымі. Без спадзяванняў на тое, што гэта можа быць 
калі-небудзь надрукавана, ён працягваў літаратуразнаўчую пра-
цу, асэнсоўваў філасофію А. Шапенгаўэра і пісаў філасофскія ар-
тыкулы, рабіў накіды для будучых прац па гісторыі беларускай 
літаратуры, літаратуразнаўчых і крытычных артыкулаў. Усё гэта 
заставалася ў рукапісах больш за 75 гадоў. Толькі ў 2011 г. убачыў 
свет двухтомнік творчай спадчыны Адама Бабарэкі, падрыхтава-
ны супрацоўнікамі БДАМЛМ, у які ўпершыню было ўключана ўсё 
напісанае ім у Слабадскім і Вятцы.

Сям’я – жонка Ганна Іванаўна і дочкі Элеанора і Алеся – абе-
рагалі архіў Адама Бабарэкі як самае святое. Верылі, што «ўсё 
прыдзе ў час для таго, хто ўмее чакаць». Доўгія гады ў кватэры 
Ганны Бабарэкі па вул. Свабоды, 109 у Кіраве-Вятцы ён надзей-
на захоўваўся з марай пра час уваскрашэння. У 1960-я гг. Ганна 
Іванаўна пераехала ў Маскву да малодшай дачкі Алесі. У яе неба-
гатым багажы галоўным скарбам быў архіў Адама Бабарэкі. Сваё 
надзейнае месца ён цяпер займеў на маскоўскай вуліцы Прафса-
юзнай у доме 99, пад апекай усё тых жа нязломных Ганны Іванаў-
ны Бабарэкі і яе дачкі Алесі. А на захады некаторых даследчыкаў, 
як і на захады Клары Сцяпанаўны Жоравай – дырэктара нашага 
архіва-музея ў тыя гады, адказ быў адзін: «Нічога не захавала-
ся». Першым, каму Ганна Іванаўна адчыніла куфрык з дарагімі 
памяткамі, быў вядомы беларускі філосаф, літаратуразнаўца, 
крытык Уладзімір Конан. Пра гэта сведчаць многія радкі яго кні-
гі «Адам Бабарэка», якая выйшла ў Мінску ў 1976 г.: «Невялікі, 
але акуратна захаваны сямейны архіў. Гэта ўсё, што асталося 
ад апошніх васьмі гадоў жыцця пісьменніка. Перачытваю пісьмы, 
запіскі, канспекты, пераклады, успаміны родных і блізкіх пісьмен-
ніка – і паўстае вобраз чалавека вялікай душы, поўнага любасці 
да людзей, да літаратуры і  працы, да ўсяго добрага і прыгожага 
на зямлі» [3]. У названай кнізе У. Конана мы ўпершыню ўбачылі 
сямейныя і асабістыя здымкі А. Бабарэкі, даведаліся пра нена-
друкаваныя літаратуразнаўчыя працы.

Толькі на зыходзе ХХ ст., якое застанецца ў гісторыі наша-
га народа цяжкім болем войнаў, рэпрэсій, выгнанняў і светлымі 
ўздым нымі перыядамі адраджэння, хоць і бліскавічна кароткімі, 

здзейсніцца вяртанне ў Беларусь архіўнай спадчыны яе аддана-
га сына Адама Бабарэкі.

Знаёмства, а дакладней першая тэлефонная размова з Алесяй 
Адамаўнай, адбылося падчас камандзіроўкі ў Маскву ў пачатку 
красавіка 1996 г. За дапамогу ў арганізацыі гэтай размовы вельмі 
ўдзячная аднаму з нашых маскоўскіх фондаўтваральнікаў, вядо-
маму вучонаму Аляксею Каўку.

Гэта Аляксей Канстанцінавіч прадставіў маю асобу і абазначыў 
мае архіўныя зацікаўленні. У той размове Алеся Адамаўна паве-
даміла, што ў канцы красавіка прыедзе ў Мінск на V Гарэцкія чы-
танні і нейкую частку архіва свайго бацькі прывязе сама. 26 кра-
савіка 1996 г. Алеся Адамаўна разам са сваёй сяброўкай Галінай 
Максімаўнай Гарэцкай упершыню наведалі Беларускі дзяржаўны 
архіў-музей літаратуры і мастацтва. Як і абяцала, Алеся Адамаў-
на перадала архіву-музею адну з унікальных частак бацькавага 
архіва – рукапісы, якія з невялікай часткай іншых матэрыялаў 
склалі агульна 234 адзінкі. Алеся Адамаўна расказала тады кра-
нальную гісторыю пра тое, як удалося яе маці, Ганне Іванаўне 
Бабарэцы, зберагчы-схаваць рукапісы бацькі. «Дакладную дату 
арышту бацькі мне цяжка вызначыць. Захаваўся пратакол вобы-
ску, але якім чыслом ён адзначаны, да паўночы або пасьля яе, не 
магу сказаць. Па часу прыходу аператыўнікаў за бацькам быў не по-
зні вечар, таму што мы з сястрой яшчэ гулялі з дзецьмі ў другой 
кватэры нашага дома. Хтосьці нас апавясціў, што трэба тэрмі-
нова ісці дадому. Маці адразу ўлажыла мяне спаць па нейкіх сваіх 
меркаваннях, але адыход бацькі помню. Помню, як мы развіталіся, 
і ён мяне пацалаваў» [4]. Пасля Ганна Іванаўна, ужо дарослай сваёй 
дачцэ, расказала, што тая канапа, на якую супраць яе волі пакла-
ла «спаць» малую Алесю, мела патаемную шуфляду, у якой былі 
схаваны рукапісы Адама Бабарэкі.

Другое паступленне дакументаў з сямейнага архіва Бабарэкаў 
адбылося па завяршэнні VIII Гарэцкіх чытанняў, якія праходзілі 
ў Пінску 18 чэрвеня 1999 г. Гэтыя дакументы – сведчанні пра са-
мыя трагічныя дні жыцця Адама Бабарэкі – яго лісты да сям’і пад-
час другога арышту з перасыльных пунктаў у Котласе, Усць-Выме, 
з 41-га лагпункта будаўніцтва чыгункі Комі АССР. Гэтае ж пасту-
пленне ўключала лісты Д. Дунько да Г.  І.  Бабарэкі з успамінамі 
пра апошнія дні Адама, дакументы да яго біяграфіі, аб рэабіліта-
цыі, некалькі фотаздымкаў. Каб быць дакладнай, скажу, што гэтая 
частка архіва была выкарыстана даследчыкам М.  М.  Ількевічам 
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у кнізе «Угасание. Письма Адама Бабареки из ссылки, тюрем и ла-
геря. Материалы к биографии» (Смоленск, 2001). Падрыхтоўка 
да друку гэтых дакументаў была ажыццёўлена даследчыкам яшчэ 
ў 1998 г., пасля чаго, будучы ўдзельнікам чытанняў у Пінску, ён 
і вярнуў іх захавальніцы. У Маскву Алеся Адамаўна іх не павезла.

У 1999 г., як было адзначана ў пачатку гэтага артыкула, пры-
ехала на стогадовае свята і дачка Адама Бабарэкі Алеся Адамаў-
на. Ва ўступным слове да свайго даклада на канферэнцыі яна 
ўсхвалявана сказала, што архіў іх сям’і абяцае цалкам перадаць 
у дар Беларусі, а месцам яго захавання абірае Беларускі дзяр-
жаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. «Цяпер жа, у сувязі 
са стагоддзем майго бацькі, перадаю ў дар архіву-музею 17 даку-
ментаў з майго сямейнага архіва». Гэта былі лісты Ганны Іванаў-
ны да Адама Антонавіча за 1935 г., іншая перапіска, біяграфіч-
ныя дакументы. У канцы лістапада таго ж года я накіравалася 
ў Маскву, каб прывезці самую вялікую частку сямейнага архіва 
Бабарэкаў. Гэта былі незабыўныя для мяне дні ўспамінаў Алесі 
Адамаўны, шчырых, горкіх, з невымерным болем за лёс баць-
кі, іх сям’і, гэтакіх жа гаротнікаў сяброў і знаёмых. Кожны даку-
мент, кожны здымак, рукапіс, якія брала ў рукі Алеся Адамаў-
на, перадаваўся ў мой пакунак з дакладным апісаннем гісторыі. 
Надзіва трывалая памяць. Здзіўлялі добрае веданне бацька-
вых прац, бацькавага атачэння і падрабязнасцей яго біяграфіі. 
Праз тры дні гасцявання ў Алесі Адамаўны я ехала ў Мінск з цэ-
лым набыткам. У нічым не прыкметных дарожных сумках вез-
ла спадчыну, без якой цяпер нават нельга ўявіць літаратурны 
кантэкст 1920–1930-х гг.: рукапісы, запісныя кніжкі, сшыткі, лі-
сты да А. Адамовіча, У. Дубоўкі, лісты А. Бабарэку ад З. Бядулі, 
Ю. Бярозкі, У. Дубоўкі, Я. Пушчы, К. Крапівы, М. Лужаніна, К. Чор-
нага і інш., фотаздымкі беларускіх пісьменнікаў 1920-х гг., даку-
менты Ганны Іванаўны Бабарэкі, дачок Элеаноры і Алесі, унучкі 
Алены Кім, праўнука Вадзіма Камарова – усяго каля 1 000 да-
кументаў і асабістых рэчаў сям’і. Што тычыцца асабістых рэчаў, 
у архіў-музей іх паступіла 38 адзінак: гальштук Адама Бабарэкі, 
яго гадзіннік, шахматы і інш. Цікава, што з гэтымі рэчамі Алеся 
Адамаўна перадала абрус, якім, па сямейнай легендзе, накры-
ваўся стол падчас урачыстых пасяджэнняў «Узвышша».

Была яшчэ адна паездка ў Маскву па запрашэнні Алесі Ада-
маўны, восенню 2000 г., з якой былі прывезены многія рэд-
кія выданні з асабістай бібліятэкі А. Бабарэкі: поўны камплект 

часопіса «Узвышша» за 1927–1929 гг., часопіс «На литературном 
посту», кнігі з дароўнымі надпісамі М. Гарэцкага, З. Бядулі, У. Ду-
боўкі, У. Жылкі, К. Крапівы, Я. Пушчы, К. Чорнага (усяго 69 кніг і ча-
сопісаў), а таксама яшчэ некаторыя дакументы. Апошні пакунак 
да сямейнага фонду Бабарэкаў быў дастаўлены з Масквы В. Ска-
лабанам у пачатку 2001 г., у складзе 33 дакументаў якога знахо-
дзілася ўнікальная бібліяграфія беларускіх пісьменнікаў, склад-
зеная А. Бабарэкам па беларускай перыёдыцы за 1923–1929 гг.

Судакранаючыся з дакументамі Адама Бабарэкі з любой 
архіўнай ці даследчыцкай нагоды, трымаючы дробна спісаныя 
аркушы з яго літаратуразнаўчымі працамі, лісты ад сяброў, фо-
таздымкі, – кожны раз думаю, што гэтага скарбу магло не быць, 
усё магло загінуць у вогнішчы рэпрэсіўных кастроў ці вайны. Па-
пракаць ці вінаваціць некага ў гэтай страце было б нават неда-
пушчальным. Сёння сямейны фонд Бабарэкаў у Беларускім дзяр-
жаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва складае 356 адзі нак 
захоўвання, якія ўключаюць 1 225 дакументаў. Навуковае жыц-
цё і  гістарычная місія перададзенага скарбу працягваецца 
на  Радзіме, якую так любілі і шанавалі Адам і Ганна Бабарэкі, 
да якой заўсёды апелявалі іх дочкі Элеанора і Алеся.

Спіс крыніц і літаратуры

БДАМЛМ. – Фонд 407. – Воп. 1. – Адз. зах. 408.
БДАМЛМ. – Фонд 407. – Воп. 1. – Адз. зах. 412.
Конан, У. Адам Бабарэка : крыт.-біягр. нарыс / У. Конан. – Мінск : 

Маст. літ., 1976.
Пра час «Узвышша» : матэрыялы навуковых канферэнцый, узвы-

шаўскіх чытанняў (Мінск, 1999–2002) / рэдкал.: Г. В. Запартыка (гал. 
рэд.) і інш. – Мінск : БелНДІДАС, 2002. – 167 с.
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Ганна Запартыка 

ДАКУМЕНТЫ БЕЛАРУСКАЙ ЭМІГРАЦЫІ  
Ў ФОНДАХ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА  

АРХІВА-МУЗЕЯ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА

Першы фонд, звязаны з гісторыяй беларускай эміграцыі, у Бе-
ларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва быў 
створаны ў 1985 г. дзякуючы паступленню асабістага архіва адна-
го з самых вядомых яе прадстаўнікоў Міхася Забэйды-Суміцка-
га. За апошняе дваццацігоддзе ў архіў-музей паступілі дакумен-
ты, выданні, музейныя рэліквіі з Беларускага інстытута навукі 
і  мастацтва, ад Вітаўта Кіпеля і Янкі Запрудніка, якія, акрамя 
сваіх уласных матэрыялаў, перадалі часткі асабістых архіваў На-
таллі Арсеньневай, Юркі Віцьбіча, Міколы Куліковіча-Шчаглова, 
Антона Адамовіча і многіх іншых. Важкае месца ў складзе фон-
даў архіва-музея займаюць фонды Алеся Алехніка (Аўстралія), 
Міхася Швэдзюка (Вялікабрытанія), Масея Сяднёва (ЗША), Дан-
чыка (Багдана Андрусішына, ЗША) і інш. Кожны з гэтых фондаў 
утрымлівае дакументы як пра жыццё і дзейнасць сваіх ствараль-
нікаў, так і па гісторыі беларускай эміграцыі. 

З’яўленне ў 1985 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі 
літаратуры і мастацтва архіўнага фонду Міхася Забэйды-Суміц-
кага стала вялікай сенсацыяй і выклікала нечуваныя даследчыц-
кія зацікаўленні. Удакументаваная гісторыя паступлення ў  Бе-
ларусь асабістага архіва спевака налічвае больш за дваццаць 
гадоў. Пра першыя захады М. Забэйды перадаць сваю спадчыну 
на радзіму сведчыць ліст загадчыка аддзела камплектавання Га-
лоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце міністраў СССР да яго 
ад 10 чэрвеня 1964 г. наступнага зместу: «ЧССР, Прага 2-Винограда 
Польска 12 тов. М. Забейде-Сумицкому. Уважаемый товарищ За-
бейда, по сообщению Архивного управления Белорусской ССР во вре-
мя своих гастролей в Минске в 1963 году Вы выразили желание пе-
редать свой личный архив Центральному государственному архиву 
литературы и искусства Белоруссии. Учитывая это, мы были бы 
признательны за присылку нам подробной описи материалов архи-
ва и сообщение условий, на которых Вы согласны передать его в Го-
сударственный архив СССР. С уважением, начальник отдела Колен-
кина». Ці адказаў М. Забэйда на ліст чыноўніцы Галоўархіва СССР, 
сёння сказаць цяжка. Але, мяркую, што тым самым было надоўга 
стрымана парыванне М. Забэйды перадаць свой архіў на радзіму: 
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па-першае, яго магла бянтэжыць прапанова аб складанні падра-
бязнага вопісу, па-другое, просьба зыходзіла не ад тых, каму ён 
выказаў сваё жаданне патрыёта-беларуса, а з Масквы. Відавочна 
тое, што беларусы былі пазбаўлены права вырашаць гэта пытан-
не самастойна, нават наўпрост весці перапіску з уласнікам архіва 
за мяжой. Тым не менш, М. Забэйду не пакідала думка аб пера-
дачы сваёй архіўнай спадчыны на радзіму. Для яго гэта было 
раўназначным фізічнаму вяртанню. І ён прыняў адзіна правіль-
нае на той час рашэнне: 22 лістапада 1965 г. склаў завяшчанне, 
у якім адным са спадчыннікаў устанавіў «Дзяржаўны беларускі 
мастацкі архіў» (так у афіцыйным пасведчанні на чэскай мове), 
што наследаваў «мастацкія прадметы-ноты, кружэлкі, магніта-
фонныя стужкі, кнігі, карэспандэнцыю, магнітафон, піяніна» [1]. 
М.  Забэйды-Суміцкага не стала 21 снежня 1981 г. Вельмі хутка 
інюркалегія ЧССР пачала росшук указанага ў завяшчанні архіва. 
У сувязі з тым, што назва архіва была пададзена не зусім даклад-
на, узніклі некаторыя праблемы, і першы ліст з Прагі ад 18 лютага 
1982 г. адрасат проста не атрымаў. Наступны ліст прадстаўніком 
інюркалегіі доктарам Бартавай быў напісаны 2 ліпеня таго ж года. 
Менавіта адказ на названы ліст кіраўніка архіва-музея літарату-
ры і мастацтва Ганны Сурмач тлумачыць некаторыя акалічнасці 
гэтай гісторыі: «Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры 
і мастацтва Беларусі выконвае функцыі па збору і захаванні даку-
ментаў і экспанатаў выдатных дзеячаў беларускай літаратуры 
і мастацтва. Іншага дзяржаўнага архіва з аналагічнымі функцыямі 
ў рэспубліцы не існуе. У сувязі з гэтым мы маем права меркаваць, 
што спадчына вядомага спевака, актыўнага папулярызатара бе-
ларускай нацыянальнай музыкі за мяжой Міхася Забэйды пакінута 
менавіта нашай установе, нягледзячы на разыходжанне ў назвах. 
Адказваючы на ваша пытанне, мы паведамляем аб сваёй згодзе 
на прыняцце спадчыны Міхася Забэйды. Прабачаемся за затрым-
ку з адказам на Вашы лісты. Аднак, не можам лічыць цалкам сябе 
вінаватымі, так як названы Вамі ліст ад 18.2.1982 мы не атрым-
лівалі» [2]. Больш за паўтара года пайшло на афармленне правоў 
наследавання, і толькі 13 сакавіка 1984 г. Міністэрства замежных 
спраў БССР паведаміла ў Галоўархіў БССР аб тым, што дзяржаў-
ны натарыят ЧССР 14 лютага 1984 г. давёў да ведама Пасольства 
СССР у ЧССР аб тым, што 29 лістапада 1983 г. уступіла ў законную 
сілу дамоўленасць аб спадчыне Міхася Забэйды. З гэтага часу рас-
пачалася актыўная праца па арганізацыі яе дастаўкі ў Беларусь, 

якая была паспяхова завершана толькі ў чэрвені 1985  г. Зразу-
мела, што з’яўленне ў архіве-музеі літаратуры і мастацтва аса-
бістага архіва Міхася Забэйды прыцягнула ўвагу многіх даслед-
чыкаў. Але першым, хто ўзяў на сябе абавязак «вывучыць» змест 
архіва спевака, быў Аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КПБ. Справа 
даручалася «товарищу Н. С. Сташкевичу», і на падставе пасвед-
чання, выдадзенага яму ЦК КПБ 1 чэрвеня 1987 г., ён прыступіў 
да працы. Заўважу, што толькі праз два гады пасля атрымання 
архіва. Гэта азначае, што спецыялісты архіва-музея не маглі рас-
пачаць працу па яго навукова-тэхнічнай апрацоўцы раней, чым 
пачне і завершыць сваё «вывучэнне» аддзел прапаганды. У кра-
савіку 1992  г. была пастаўлена апошняя кропка ў справе апра-
цоўкі архіўнай спадчыны Міхася Забэйды-Суміцкага. І хоць гэтая 
праца так моцна расцягнулася ў часе, але трэба прызнаць, што 
якраз гэта выратавала фонд М. Забэйды ад складання двух вопі-
саў, справы ў адным з якіх былі б з паметай «сакрэтна» і закрыты 
для шырокага доступу. У 1991–1992 гг., калі апрацоўваўся архіў 
спевака, мы жылі ўжо ў іншай краіне і ранейшыя абавязковыя 
правілы страцілі сваю актуальнасць. 

Архіўны фонд М. Забэйды-Суміцкага № 293 налічвае чаты-
рыста пяцьдзясят дзве адзінкі захоўвання, якія ўтвараюць сем 
раздзелаў. Значную частку фонду складаюць творчыя дакументы 
М. Забэйды. Да іх адносяцца матэрыялы канцэртнага рэпертуару 
спевака: рукапісы і друкаваныя выданні, у тым ліку з паметамі 
М.  Забэйды, арый з опер, рамансаў, серэнад, песень. Асаблівае 
месца сярод іх займаюць беларускія народныя песні, песні кам-
пазітараў Мікалая Аладава, Уладзіміра Алоўнікава, Анатоля Ба-
гатырова, Канстанціна Галкоўскага, Аляксея Туранкова, Міколы 
Куліковіча-Шчаглова і іншых на словы Янкі Купалы, Максіма Баг-
дановіча, Адама Русака, Максіма Танка. Раздзел вопісу «Творчыя 
матэрыялы М. Забэйды» пацвярджае шматграннасць яго тален-
ту, шырыню яго творчых памкненняў і славу спевака сусветнага 
ўзроўню. Сярод выкананых ім оперных партый і асобных песен-
ных нумароў – творы П. І. Чайкоўскага, М. А. Рымскага-Корсакава, 
С. Манюшкі, Ж. Масснэ, В. А. Моцарта, Ш. Гуно, А. С. Даргамыж-
скага, Дз. Дз. Шастаковіча і многіх іншых, а таксама балгарскія, 
нямецкія, польскія, чэскія, італьянскія, рускія, украінскія на-
родныя песні. Творчы раздзел вопісу выдатна ілюструюць фо-
таздымкі М. Забэйды ў ролях і сцэнах са спектакляў з яго ўдзе-
лам: Герцага («Рыгалета» Дж. Вэрдзі), Фаўста («Фаўст»), Сінадала 
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(«Дэман» А. Рубінштэйна) і інш., сыграных у Харбінскім оперным 
тэатры ў 1929–1932 гг.; Бальмонта («Выкраданне з сераля» Мо-
царта), Цітуса («Юлі Цэзар» Гендэля), Ленскага («Яўгеній Ане-
гін» П. І. Чайкоўскага), сыграных у Познаньскім оперным тэатры 
ў 1935–1936 гг. і інш., а таксама фотаздымкі М. Забэйды падчас 
канцэртаў і рэпетыцый.

Невялікую частку фонду складаюць рукапісы М.  Забэйды: 
артыкул на чэскай мове ў суаўтарстве з Юзэфам Урбанам «Бела-
рускія народныя песьні», успаміны «Мастацтва за мір» і «Дзе я 
нарадзіўся», якія друкаваліся ў 1960-я гг. у розных газетах.

Адну з самых унікальных частак архіва М. Забэйды складае 
яго ліставанне з дзеячамі мастацтва, літаратуры, культуры многіх 
краін свету. Яму пісалі з Англіі, Балгарыі, Венгрыі, Германіі, Італіі, 
Канады, Югаславіі і іншых краін. Але большую частку яго эпіста-
лярыя складаюць лісты з Беларусі і дзеячаў беларускай культуры 
за яе межамі. У фондзе спевака захаваліся лісты Сцяпана Алек-
сандровіча, Алеся Бажко, Зоські Верас, Аляксея Гардзіцкага, Ніла 
Гілевіча, Сяргея Грахоўскага, Уладзіміра Караткевіча, Аляксея 
Карпюка, Алега Лойкі, Сяргея Новіка-Пяюна, Сяргея Панізніка, 
Янкі Саламевіча, Пятра Сергіевіча, Максіма Танка, Янкі Хвораста, 
Івана Цішчанкі, Янкі Шутовіча, Міколы Куліковіча-Шчаглова, Ры-
гора Шырмы, Яўгеніі Янішчыц і інш. Пра высокую запатрабава-
насць М. Забэйды як спевака і грамадскага дзеяча сведчаць шмат-
лікія лісты, звароты, запрашэнні, падзякі ад Пражскай акадэміі 
музычнага мастацтва, Чэхаславацкай акадэміі навук, Беларуска-
га грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, Клуба савецкіх 
грамадзян у ЧССР, Таварыства чэхаславацка-савецкай дружбы, 
Чэскага музычнага фонду, Міністэрства культуры ЧССР, а такса-
ма многіх выданняў, краязнаўчых музеяў і іншых аб правядзенні 
канцэртаў і творчым супрацоўніцтве.

Захавалася значная колькасць асабістых дакументаў М.  За-
бэйды, якія дазваляюць удакладніць і дэталізаваць многія факты 
яго біяграфіі. Названы блок дакументаў складаюць, да прыкла-
ду, выпіс з метрычнай кнігі Сядзельніцкай царквы аб нараджэн-
ні і хросце М. Забэйды, пасведчанне аб заканчэнні М. Забэйдам 
Маладзечанскай настаўніцкай семінарыі, пасведчанне аб закан-
чэнні педагагічных курсаў у Харбіне, дыплом, заліковая кніж-
ка, студэнцкі білет, экзаменацыйны ліст аб вучобе на юрыдыч-
ным факультэце Харбінскага ўніверсітэта, від на пражыванне 
ў Мілане, дакументы аб змене польскага грамадзянства на чэскае 

і многія інш. Актыўную канцэртную дзейнасць спевака адлю-
строўваюць афішы і праграмы.

Апошнюю і вельмі багатую частку архіўнага фонду М. Забэй-
ды складаюць фотаздымкі ад 1918 да 1980-х гг. Сярод іх вылуча-
юцца яго здымкі падчас навучання ў Маладзечанскай настаўніц-
кай семінарыі, індывідуальныя здымкі за розныя перыяды 
жыцця, пасля канцэртаў, у групах з вядомымі кампазітарамі, 
артыстамі, музыкантамі, а таксама з Р.  Шырмам, У.  Караткеві-
чам, М. Танкам, С. Панізнікам, Л. Александроўскай, Н. Гілевічам, 
В. Рагойшам і інш.

Архіўную частку фонду М.  Забэйды выдатна дапаўняюць 
кніжныя і нотныя зборы, якія налічваюць каля пяцісот асобнікаў, 
у тым ліку з дароўнымі надпісамі, а таксама музейныя рэчы. 
На вялікі жаль, уключаны ў спіс завяшчанай спадчыны раяль 
«Шолзэ» не быў дазволены да вывазу. 

Наступным па часе паступлення ў Беларускі дзяржаўны 
архіў-музей літаратуры і мастацтва быў архіўны фонд пісьмен-
ніка Масея Сяднёва. Першае яго наведванне Радзімы пасля амаль 
пяцідзесяцігадовага перапынку адбылося ў 1990 г. Знаёмства 
з дырэктарам архіва-музея Г. Сурмач здарылася ў самы першы яго 
прыезд. Аб гэтым можна меркаваць па яе лісце да пісьменніка ад 
18 жніўня 1991 г.: «Атрымаўшы ад Алеся Баркоўскага дазвол напіса-
ць Вам ліст, з радасцю раблю гэта. Тым больш, што ёсць нагода пе-
радаць Вам яго з беларусамі з Кліўленда, якія зараз гасцююць у Мен-
ску. Прызнаюся, што мне вельмі хацелася напісаць Вам. Памятаю 
першую сустрэчу з Вамі ў выдавецтве „Мастацкая літаратура”, 
дзе нас пазнаёміў Барыс Сачанка. Ён паабяцаў ра зам з Вамі зайсці ў 
наш архіў-музей літаратуры і мастацтва. Але, на жаль, у Вас было 
мала часу і больш грунтоўнае знаёмства не адбылося. Вельмі шка-
дую. Але пасля мела магчымасць прысутнічаць на сустрэчы ў доме 
літаратара і была вельмі ўражана. Жывучы так далёка ад  одна-
га краю, Вы захавалі вострае пачуццё радзімы. Здавалася, што Вы 
нікуды не ад’язджалі… Я цешуся, што мы тут ужо можам вольна 
чытаць тое, што створана талентам беларусаў па-за межамі 
Бацькаўшчыны. Ваша творчасць – гэта каштоўны здабытак літа-
ратуры. Мы ўжо маем многія Вашы зборнікі. Але хацелася б, каб 
тут, на Беларусі, былі і Вашы рукапісы, фотаздымкі, пісьмы і іншыя 
матэрыялы… Чакаю разумення і спагады ў справе папаўнення бела-
рускіх архіваў дакументамі тых людзей, хто жыве па-за межамі…» 
[3]. У хуткім часе, а дакладна 21 кастрычніка 1991 г., М. Сяднёў 
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напісаў ліст, дзе ёсць такія радкі: «…У наступны мой прыезд не 
пайду нікуды больш, як толькі ў Ваш архіў-музей. Ахвотна буду да-
сылаць Вам тое, што ёсць у маім архіве. На пачатку асьмелюся Вам 
паслаць некалькі сваіх рукапісаў, часьцінку свае душы, дарагую мне 
настолькі, што з ёй цяжка разьвітацца. Ёсьць у мяне і фатаграфіі – 
свае і іншых асобаў. Ёсьць шмат лістоў як ад  сваіх літаратараў, 
гэтак і ад літаратараў-чужынцаў… Карацей, я гатовы перасла-
ць Вам з майго архіву ўсё, што можа мець тую ці іншую вартасць 
для Вас, для нашай культуры, гісторыі, літаратуры. Прызнацца, я 
ня раз думаў над пытаннем, куды б гэта можна было накіраваць 
свой архіў, дзе б ён уцалеў, захаваўся, аж во  Вашая просьба якраз 
і разьвязвае гэтае пытанне… Спадзяюся, Вы не  спыніце са  мною 
кантактаў…» [4]. Так быў пакладзены пачатак камплектаванню 
асабістага фонда М. Сяднёва ў архіве-музеі. Далей як пісьменнік, 
так і архіў-музей выкарыстоўвалі любую нагоду, каб перадаць ці 
пераслаць матэрыялы. Наступнае падарожжа ў Беларусь М. Сяд-
нёў ажыццявіў у верасні 1992 г. Першае спатканне з калекты-
вам архіва-музея і першае паступленне дакументаў непасрэдна 
з рук іх гаспадара адбылося 14 верасня. А ўжо ў кастрычніку таго 
ж года была завершана навукова-тэхнічная апрацоўка атрыма-
ных з часу першай дасылкі матэрыялаў і складзены вопіс, які 
ўключыў сто трыццаць тры адзінкі захоўвання. У яго ўвайшлі ру-
капісы М. Сяднёва: зборнік вершаў «Ад сына твайго, Беларусь», 
паэмы «Вечнае выгнаньне», «Забраны Менск», «Цень Янкі Купа-
лы», «Паэма пра бацькаўшчыну», вершы розных гадоў, публіцы-
стычныя творы, успаміны, а таксама пераклады яго твораў на 
нямецкую, польскую, украінскую мовы. Самую значную частку 
дадзенага вопісу складае эпісталярый. Тут варта заўва жыць, што 
раздзелы архіўных вопісаў фонду М. Сяднёва ў БДАМЛМ пад на-
звамі «Лісты М. Л. Сяднёва» і «Лісты М. Л. Сяднёву» былі цалкам 
апублікаваны Ц. Чарнякевічам у 2012 г. ў 35-м томе «Запісаў Бе-
ларускага інстытута навукі і мастацтва» (с. 258–265) і спыняцца 
на іх апісанні ў дадзеным артыкуле няма патрэбы. Вельмі ціка-
вую частку дакументаў першага вопісу М. Сяднёва складаюць яго 
біяграфічныя матэрыялы, рэцэнзіі, нарысы, артыкулы, Я.  Зола-
ка, Б.  Сачанкі, Л.  Савік, А.  Клёнава, А.  Марціновіча і  іншых пра 
М.  Сяднёва, яго інтэрв’ю газеце «ЛіМ», «Настаўніцкай газеце», 
часопісу «Беларусь» і інш., а таксама дваццаць тры здымкі: інды-
відуальныя, з сям’ёй, сябрамі, з беларускімі літаратарамі падчас 
яго наведванняў Бацькаўшчыны.

Другі вопіс фонду М.  Сяднёва фарміраваўся на працягу 
1995–2002 гг. У лістападзе 1995 г. пісьменнік выслаў на адрас 
архіва-музея рукапіс кнігі «На споведзі перад Айчынай» і адна-
часова ліст, у якім тлумачыў: «…сваю новую кнігу, якую вось і высы-
лаю Вам і якую прашу прыняць у Ваш архіў-музей… Ні ў якае з нашых 
выдавецтваў гэтую кнігу я не пасылаў» [5]. Далей, упэўніўшыся 
ў  акуратнасці пошты, хоць трэба заўважыць, што была пэўная 
доля рызыкі, дакументы ад М. Сяднёва паступалі менавіта такім 
шляхам. Кожная з такіх пасылак суправаджалася лістом, і ця-
пер можна з дакладнасцю назваць даты іх адпраўлення. Толькі 
ў 1997  г. архіў-музей атрымаў ад пісьменніка чатыры пакункі 
дакументаў. Апошняй яго весткай была віншавальная паштоўка 
з новым 2001  г., а апошняе паступленне ў яго фонд адбылося 
ў  2002  г.: Святлана Сачанка перадала ў архіў-музей трыццаць 
дзевяць лістоў М. Сяднёва да яе за 1992–2000 гг. Як і першы вопіс, 
вопіс № 2 склалі рукапісы пісьменніка, эпісталярый, артыкулы 
пра яго, інтэрв’ю, дзевяць фотаздымкаў.

Вялікую заслугу ў справе камплектавання архіва-музея літа-
ратуры і мастацтва дакументамі дзеячаў беларускай эміграцыі 
маюць спсп. Вітаўт Кіпель і Янка Запруднік. Дзякуючы іх намаган-
ням у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і маста-
цтва стала магчымым стварэнне іх асабістых фондаў, а  такса-
ма фондаў Юліяны Вітан-Дубейкаўскай, Натальлі Арсеньневай, 
Юркі Віцьбіча, Алеся Салаўя, Уладзіміра Дудзіцкага, Міхася Ка-
выля, Міколы Куліковіча, а таксама фонду Беларускага інстыту-
та навукі і мастацтва. Сярод дакументаў названых фондаў рука-
пісы, біяграфічныя дакументы, ліставанне, выяўленчыя і іншыя 
рарытэты аб жыцці і дзейнасці як уласна фондаўтваральнікаў, 
так і па гісторыі беларускай эміграцыі ўвогуле. Асаблівую ўвагу 
ў гэтых фондах прыцягваюць навуковыя працы Зоры і Вітаўта 
Кіпеляў, калекцыя беларусаве дных матэрыялаў з перыядычных 
выданняў свету ад 1950-х гг. і да пачатку 2000-х, створаная Ян-
кам Запруднікам, дакументы аб дзейнасці БІНіМа (анкеты і спісы 
сяброў, праграмы, звароты, паштоўкі, маркі, выдадзеныя інсты-
тутам і інш.), а таксама фрагменты асабістых архіваў Яўхіма і Ма-
рыі Кіпеляў, Лявона і Апалоніі Савёнкаў, Вітаўта Тумаша (Сымо-
на Брагі), Вац лава Пануцэвіча, Аляксандра Ружанец-Ружанцова, 
Пётры Татарыновіча, Янкі Юхнаўца, Аўгена Кавалеўскага, Янкі 
Золака і інш. Раўназначнымі па колькасці і  навуковай важкас-
ці з’яўляюцца кніжныя калекцыі, забяспечаныя архіву-музею 
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Я. Кіпелем і Я. Запруднікам. Сярод іх рэдкія эміграцыйныя вы-
данні розных гадоў, зборы твораў Н.  Арсеньневай, А.  Салаўя, 
У. Дудзіцкага, М. Кавыля, Л. Крывічаніна і інш., поўны камплект 
«Запісаў Беларускага інстытута навукі і мастацтва», «Конадні», 
беларуская эміграцыйная перыёдыка другой паловы ХХ ст. і мно-
гае іншае. У красавіку гэтага года адбылася падзея, якая мела шы-
рокі розгалас у грамадстве: у Беларускі дзяржаўны архіў-музей 
літаратуры і мастацтва паступіла ўнікальная калекцыя рарытэ-
таў, сабраная БІНіМам. Сярод матэрыялаў гэтай калекцыі рука-
пісы і асабістыя дакументы многіх вядомых дзеячаў беларускай 
эміграцыі, збор беларускіх паштовак, значкоў і многае іншае. Ка-
лекцыя сфарміравалася з матэрыялаў, дасланых у Мінск гісторы-
ку Наталлі Гардзіенка для навуковай апрацоўкі і апісання. Пасля 
падрыхтоўкі навуковай працы «Матэрыяльная спадчына эмігра-
цыі: асноўныя калекцыі» і выхаду ў 2013 г. 36-га тома «Запісаў Бе-
ларускага інстытута навукі і мастацтва», дзе яна была апубліка-
вана, па ініцыятыве яе аўтара і са згоды Вітаўта Кіпеля калекцыя 
і была перададзена ў архіў-музей. На дадзены момант праводзіц-
ца яе архіўная апрацоўка, і яна будзе далучана да фонду Белару-
скага інстытута навукі і мастацтва.

У шэрагу фондаў дзеячаў беларускай эміграцыі вельмі ціка-
вую гісторыю камплектавання мае фонд Антона Адамовіча. Ён 
складаецца з двух паступленняў: з дакументаў, якія ніколі не 
пакідалі Мінск, і з дакументаў, якія паступілі са зборамі БІНІМа. 
Менавіта на гісторыі першага, які і запачаткаваў асабісты фонд 
А. Адамовіча ў архіве-музеі, варта спыніцца асобна. 

У 1951 г. у час апрацоўкі архіўнага фонду Генеральнага камі-
сарыята Беларусі48 ў Цэнтральным дзяржаўным архіве Кастрыч-
ніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР49 былі 
выяўлены дакументы «беларускага буржуазнага нацыяналіста» 
Антона Адамовіча. Акт аб знаходжанні ад 20 ліпеня 1951 г. зафік-
саваў, што яны складаюць 2 кг россыпу, а таксама распараджэнне 
начальніка архіва: «Выдзеліць і ўлічыць як самастойны фонд». 
27 жніўня 1951 г. дакументы А. Адамовіча былі ўлічаны як новы 
самастойны фонд № 569. У хуткім часе з 2 кг россыпу было 
сфарміравана 6 адзінак захоўвання, куды ўвайшлі асабістыя лі-
сты жонкі А.  Адамовіча Наталлі Шыляевай, лісты Я. Найдзюка, 
Я. Станкевіча, Ф.  Аляхновіча, В. Тумаша, А. Шкуткі, а таксама 

48 Фонд № 370 у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь.
49 Сучасны Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь.

паштоўкі, білеты БНС, запрашэнні, пропускі, некалькі здымкаў 
Н. і А. Шыляевых, К. Езавітава з дароўным надпісам і інш. 2 снеж-
ня 1963 г. у фонд А. Адамовіча паступіла яшчэ адна адзінка пад 
назвай «Аўтабіяграфія А. Е. Адамовіча (жыццё і дзейнасць, апі-
саная самім Адамовічам)» – 1935 г. на 96 старонках. Уліковыя да-
кументы «справы фонду» не зафіксавалі, адкуль паступіла «аўта-
біяграфія» і хто перадаў яе ў асабісты фонд А. Адамовіча. У канцы 
вопісу гэтая адзінка прыпісана чарнілам блакітнага колеру і гэтым 
жа зменены выніковы запіс. Фонд А. Адамовіча, як і многіх асоб 
з падобным лёсам, быў далучаны да сакрэтных, і выкарыстанне 
яго было моцна абмежавана. Толькі адзіны раз, у ліпені 1955 г., 
справы № 4, 5 і 6 былі выдадзены ў часовае карыстанне «прад-
стаўніку КДБ т. Іванову» на адзін месяц. Па адзінках, узятых у ча-
совае карыстанне, можна здагадвацца і пра «практычныя мэты» 
гэтага заказу. У 1995 г. фонд А. Адамовіча быў уключаны ў спіс 
фондаў для разгляду камісіі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Бе-
ларусь «Аб рассакрэчванні дакументаў і аднясенні іх да катэгорыі 
абмежаванага допуску». 18 студзеня 1996 г. камісія пастанавіла: 
«Прагледзеўшы 7 спраў па вопісу № 1 фонду № 569 „Асабісты архіў 
беларускага буржуазнага нацыяналіста Адамовіча А. Е.”, адабрала 
для рассакрэчвання наступныя матэрыялы: аўтабіяграфія Ада-
мовіча А.  Е.; лісты А.  Е. Адамовічу ад нацыяналістаў з г. Берліна 
і г. Вільні; лісты жонкі А. Е. Адамовіча; пропускі, пасведчанні і да-
ведкі А.  Е.  Адамовіча, фатаграфіі сваякоў і знаёмых. Усяго расса-
крэчана і пераведзена на агульны рэжым захоўвання сем спраў» [6]. 
Праз пэўны час Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры 
і мастацтва пачаў рабіць захады перад НАРБ на перадачу яму гэ-
тага фонду як профільнага. 23 лютага 2005 г. пытанне аб  пера-
дачы было разгледжана на пасяджэнні Экспертна-метадычнай 
камісіі НАРБ. Усе эксперты падтрымалі просьбу аб перадачы 
дакументаў А. Адамовіча ў архіў-музей. 11  кастрычніка 2005 г. 
рашэнне ЭМК НАРБ было замацавана дазволам Белкамархіва, 
а 12 кастрычніка фонд А. Адамовіча паступіў у БДАМЛМ, дзе мае 
№ 459 і назву «Асабісты фонд А. Я. Адамовіча, літаратуразнаўца, 
крытыка, празаіка». Далейшае папаўненне названага фонду, як 
тут было адзначана, стала магчымым дзякуючы зборам БІНіМа. 

У 2000 г. стараннямі прафесара Адама Мальдзіса Беларускі 
дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва атрымаў унікаль-
ны дар з далёкай Аўстраліі – прыватны архіў грамадска-палітыч-
нага і культурнага дзеяча беларускай эміграцыі Алеся Алехніка. 
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Пра абставіны нялёгкіх шляхоў вяртання гэтага архіва на Ба-
цькаўшчыну вядома толькі Адаму Мальдзісу, і толькі яму нале-
жыць права пра тое распавесці. Навукова-тэхнічная апрацоўка 
дакументаў фонду А. Алехніка была завершана ў 2006 г. Яго во-
піс налічвае чатырыста пяцьдзясят тры адзінкі захоўвання, якія 
ўключаюць без малога сем тысяч дакументаў: рукапісы, лісты 
А. Алехніка ў Сусветную Антыкамуністычную Лігу (WAKL) і яго 
рэгіянальныя аддзяленні, у Антыкамуністычную Лігу Народаў 
Азіі (APACL) і яго рэгіянальныя аддзяленні, у арганізацыі Анты-
камуністычнага Блоку Народаў (АБН), у міжнародныя грамадскія 
арганізацыі, прэзідэнтам краін Свету, дзеячам міжнароднага 
руху, дзеячам беларускай эміграцыі, у рэдакцыі беларускіх газет, 
часопісаў і інш., лісты А. Алехніку ад родных, дзеячаў беларускай 
эміграцыі, дзеячаў міжнароднага руху, грамадскіх устаноў Рэспу-
блікі Беларусь, беларускіх дзеячаў Літвы, Польшчы, Расіі, Эстоніі, 
дакументы грамадскай і культурніцкай дзейнасці А.  Алехніка, 
а  таксама дакументы аб жыцці беларускай эміграцыі, пра Бе-
ларусь і інш., сабраныя А.  Алехнікам, фатаграфіі, біяграфічныя 
і многія іншыя матэрыялы.

Нельга абысці ўвагай і архіўны збор Міхася Швэдзюка, які па-
ступіў у архіў-музей з Вялікабрытаніі. Гэта рукапісы М. Швэдзюка, 
у тым ліку яго ўспаміны, ксеракопіі артыкулаў з замежнай перыё-
дыкі, фатаграфіі і інш. Некалькі паступленняў для гэтага фонду 
адбылося праз спрыянне гуманітарных арганізацый, з якімі пад-
трымліваў сувязь М. Швэдзюк, значную частку дакументаў пера-
даў Алег Трусаў, які атрымаў іх ад самога ўладальніка.

Сёння Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і маста-
цтва адкрыты для камплектавання фондаў асабістага паходжан-
ня дзеячаў беларускай эміграцыі і фондаў беларускіх арганіза-
цый за мяжой. У траўні гэтага года пры архіве-музеі створана 
і ўжо распачала працу навукова-творчая ініцыятыва «Цэнтр кам-
плектавання і вывучэння дакументальнай спадчыны беларуска-
га замежжа». Асноўныя задачы Цэнтра – выяўленне беларускіх 
дакументаў у замежных архівах, музеях і бібліятэках, а таксама 
прыватных асоб, арганізацыя камплектавання і стварэнне архіў-
ных фондаў, навуковае апісанне дакументальнай спадчыны бе-
ларускага замежжа, садзейнічанне яе захаванню і вывучэнню, 
а  таксама папулярызацыя ведаў пра дзейнасць беларускіх ар-
ганізацый за мяжой і выдатных асоб беларускага паходжання 
ў замежжы. Пададзеныя ў гэтым артыкуле станоўчыя прыклады 

фарміравання архіўных фондаў вядомых дзеячаў беларускага за-
межжа і факт стварэння пры архіве-музеі «Цэнтра камплектаван-
ня і вывучэння дакументальнай спадчыны беларускага замежжа» 
даюць падставы спадзявацца на актывізацыю супрацы як з бела-
рускімі арганізацыямі, так і з уладальнікамі асабістых архіўных 
збораў беларускага замежжа.

Спіс крыніц

1. БДАМЛМ. – Фонд 293. – Воп. 1. – Адз. зах. 359. – Арк. 4.
2. БДАМЛМ. – Фонд 293. – Воп. 1. – Адз. зах. 357. – Арк. 1.
3. БДАМЛМ. – Фонд 363. – Воп. 1. – Адз. зах. 85. – Арк. 2.
4. БДАМЛМ. – Фонд 363. – Воп. 1. – Адз. зах. 45. – Арк. 1.
5. БДАМЛМ. – Фонд 363. – Воп. 2. – Адз. зах. 11. – Арк. 2.
6. БДАМЛМ. – Справа фонду Антона Адамовіча. – Арк. 9.

Наталля Гардзіенка

КАРОТКІ АГЛЯД НОВЫХ ПАСТУПЛЕННЯЎ 
ДАКУМЕНТАЎ БЕЛАРУСАЎ ЗАМЕЖЖА

За апошнія гады фонды архіва-музея папоўніліся новымі 
каштоўнымі дакументамі беларусаў замежжа, актывізавалася 
і апрацоўка перададзеных раней эміграцыйных архіваў. Экспер-
тызу каштоўнасці і першасную апрацоўку прайшлі фонды Юркі 
Віцьбіча, Юльяны Вітан-Дубейкаўскай, Уладзіміра Дудзіцкага, 
Міхася Кавыля, Дзмітрыя Касмовіча, Антона Коршуна, Алеся Са-
лаўя, Вітаўта Тумаша, Юрыя Туронка. Працягваецца папаўнен-
не і апрацоўка дакументаў сямейнага фонду Кіпеляў – Савёнкаў, 
фонду Янкі Запрудніка, а таксама калекцыі дакументаў Белару-
скага інстытута навукі і мастацтва. 

Ніжэй пададзены кароткія біяграфіі фондастваральнікаў 
і  апісанне гісторыі паступлення і зместу фондаў, што прайшлі 
першасную апрацоўку. 

Фонд Юркі Віцьбіча
Юрка Віцьбіч [сапр. Серафім Шчарбакоў, на эміграцыі Юры 

Стукаліч, 02(15).06.1905, Веліж Віцебскай губ. (сёння Расія) – 
06.01.1975, Саўт-Рывер, Нью-Джэрсі, ЗША], празаік, публіцыст, 
краязнаўца, выдавец. Нарадзіўся у сям’і святара Аляксандра Шчар-
бакова. Вучыўся ў педагагічным тэхнікуме. У 1922–1932 гг. працаваў 
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на хімічных заводах у Маскве. У часе аварыі на вайскова-хімічным 
заводзе атруціўся фасгенам і стаў інвалідам працы, пасля чаго 
выехаў з Масквы ў Беларусь. Уваходзіў у літаратурнае аб’яднанне 
«Узвышша», у 1939 г. прыняты ў Саюз пісьменнікаў СССР. У 1939 г. 
удзельнічаў у экспедыцыі па Віцебшчыне Камісіі па ахове гісторы-
ка-культурнай спадчыны БССР. У часе нямецкай акупацыі актыў-
на выступаў у друку з артыкуламі па гісторыі Беларусі, выдаў два 
зборнікі публіцыстыкі – «Вяліжскія паўстанцы» і «Нацыянальныя 
сьвятыні». Быў сябрам Беларускага культурнага згуртавання, 
рэдактарам часопіса «Узвышша», адзіны нумар якога быў падрых-
таваны ў 1944 г. Ад лета 1944 г. – на эміграцыі. У 1946 г. у Нямеччыне 
стварыў і ўзначаліў літаратурнае аб’яднанне «Шыпшына», выдаваў 
аднайменны часопіс, а таксама часопісы «Зьвіняць званы Сьвятой 
Сафіі», «БІС», газету «Беларускае слова». Ад 1949 г. жыў у ЗША. Дру-
каваўся ў беларускім і рускім перыядычным друку, у тым ліку ў газе-
це «Новое русское слово». Супрацоўнічаў з Радыё «Свабода». 

Як пісьменнік дэбютаваў у 1929 г. у часопісе «Узвышша» з апа-
вяданнем «Як загінуў Ясь». Аўтар кніг прозы «Сьмерць Ірмы Лай-
мінг» (1932), «Формула супраціўленьня касцей» (1937). У эміграцыі 
выдаў кнігу гістарычных нарысаў «Плыве з-пад Сьвятое гары Нё-
ман» (Мюнхен, 1956) і зборнік артыкулаў на рускай мове «Мы дой-
дем» (Нью-Ёрк, 1975). У 1996 г. у Нью-Ёрку была выдадзена яго праца 
«Антыбальшавіцкія паўстанні і партызанская барацьба на Бела-
русі» (перавыданне: Смаленск, 2007).

Пахаваны ў Саўт-Рыверы на могілках царквы Св. Еўфрасінні 
Полацкай.

Дакументы Юркі Віцьбіча ў БДАМЛМ паступалі з дзвюх 
крыніц: Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Ёрку 
і  царквы Св.  Еўфрасінні Полацкай. Першае паступленне даку-
ментаў Юркі Віцьбіча ў БДАМЛМ адбылося дзякуючы Вітаўту 
Кіпелю, які ў лютым 1998 г. даслаў вялікую папку з дакументамі 
пісьменніка, што захоўваліся ў БІНіМе. Пазней паступленні асоб-
ных дакументаў Юркі Віцьбіча з БІНіМу адбываліся на праця-
гу 2014–2017 гг. праз Лявона Юрэвіча. У 2017 г. Янка Запруднік 
пераслаў у БДАМЛМ частку дакументаў Юркі Віцьбіча, якая за-
хоўвалася ў архіве царквы Св. Еўфрасінні Полацкай у Саўт-Рыве-
ры і была выяўлена ў выніку разбору архіваў гэтай царквы. Пасту-
пленні асобных дакументаў былі таксама ад Уладзіміра Арлова і 
Уладзіміра Ляхоўскага ў 2002 і 2010 гг. Варта адзначыць, што част-

ка архіва Юркі Віцьбіча (пераважна карэспандэнцыя) захоўваец-
ца ў «Беларускай Фундацыі імя Пётры Крэчэўскага» ў Нью-Ёрку. 

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі 
дакументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Дакумен-
ты да біяграфіі Ю. Віцьбіча», «Творчыя дакументы Ю. Віцьбіча», 
«Перапіска», «Дакументы, сабраныя Ю. Віцьбічам для сваіх прац 
і па цікавячых тэмах», «Дакументы пра Ю. Віцьбіча», «Выяўлен-
чыя дакументы».

У раздзеле «Біяграфічныя дакументы» сабрана невялікая 
колькасць пасведчанняў Юркі Віцьбіча, пераважна з пасляваен-
нага часу, а таксама ў асобны падраздзел вылучаны дакументы 
Літаратурнага згуртавання «Шыпшына», якое заснаваў і ўзна-
чальваў Юрка Віцьбіч: уступныя заявы некаторых літаратараў, 
у тым ліку Міколы Сільвановіча (Вярбы), пратакол аднаго з па-
сяджэнняў, падпісныя лісты на часопіс «Шыпшына», дзевяць 
рэдакцыйных асобнікаў часопіса, а таксама змест так і не выда-
дзенага апошняга 10-га нумара. 

Значна большы паводле аб’ёму раздзел «Творчыя дакумен-
ты». Тут сабраныя аўтографы і машынапісы апавяданняў, ар-
тыкулаў і нарысаў Юркі Віцьбіча, падрыхтаваных найперш для 
Радыё «Свабода» (серыя «Наша спадчына прамаўляе»), а таксама 
для публікацыі ў газетах «Беларус», «Новое русское слово» і інш. 
Вялікую каштоўнасць маюць даволі рэдкія друкаваныя выданні 
«Нацыянальныя сьвятыні» (Берлін, 1944), «Вяліскія паўстанцы. 
Гэньдзікаўскія змагары» (Берлін, 1944), а таксама асобнік часо-
піса «Узвышша» 1944 г., рэдактарам якога быў Юрка Віцьбіч. Ча-
сопіс так і не быў надрукаваны, таму захаваны ў фондзе няпоўны 
асобнік з рэдактарскімі праўкамі з’яўляецца адзіным сведчаннем 
пра гэтае выданне. 

Варта адзначыць, што Юрка Віцьбіч даволі ўважліва ставіўся 
да свайго архіву. Ён сам упарадкаваў і пранумараваў тэксты для 
Радыё «Свабода», а таксама склаў уласную бібліяграфію.

Вялікі раздзел складае «Перапіска», дзе вылучаны ў падраз-
дзелы пісьмы самога Юркі Віцьбіча і пісьмы да яго. Даволі вялікая 
колькасць захаваных уласных пасланняў дзеяча тлумачыцца тым, 
што ён часта рабіў па некалькі копій сваіх пісьмаў. У падраз дзеле 
захаваныя як арыгіналы, гэтак і некаторыя копіі пісьмаў і пашто-
вак, найвялікшыя комплексы іх адрасаваныя Наталлі Арсенне-
вай, а. Льву Гарошку, Станіславу Станкевічу і Вітаўту Тумашу. Ся-
род пісьмаў да Юркі Віцьбіча варта адзначыць найперш пісьмы 
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пісьменніцы Вольгі Таполі з 1946–1947 гг., якія, на жаль, моцна 
пашкоджаныя, як і лісты Хведара Кажаневіча і Сцяпана Руд-
зя з  Вялікабрытаніі. Невялікую частку карэспандэнцыі складае 
ліставанне з рэдакцыяй газеты «Новое русское слово». 

Надзвычай важную частку фонду складаюць «Дакументы, са-
браныя Ю. Віцьбічам для сваіх прац і па цікавячых пытаннях». 
Тут у асобны падраздзел вылучаны «Дакументы віцебскай экс-
педыцыі Камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны БССР 
1939 г.», якія ўтрымліваюць рукапісныя рускамоўныя гістарыч-
ныя даведкі пра цэрквы, касцёлы і іншыя помнікі архітэктуры 
і гісторыі Віцебска, Полацка, Оршы і іншых гарадоў і мястэчак Ві-
цебшчыны, а таксама іх арыгінальныя здымкі, зробленыя ў часе 
экспедыцыі. 

Па-за дакументамі экспедыцыі ў раздзеле сабраныя выраз-
кі з  газет, прысвечаныя роднаму Веліжу, асобам Станіслава Бу-
лак-Балаховіча і Канстанціна Заслонава, гісторыі, культуры, 
царкве ў Беларусі, творчасці літаратараў Алеся Салаўя, Уладзіміра 
Сядуры-Глыбіннага, Андрэя Клёнава і інш. Тут жа можна знайсці 
арыгіналы і копіі некаторых рэдкіх друкаваных выданняў. 

У раздзеле «Дакументы пра Ю. Віцьбіча» сабраныя публіка-
цыі пераважна да яго юбілеяў, а таксама асобнай справай арты-
кулы з газеты «Голас Радзімы» і іншых савецкіх выданняў, дзе 
згадваецца імя пісьменніка ў выкрывальніцкім кантэксце часоў 
«халоднай вайны».

Невялікую колькасць дакументаў змяшчае раздзел 
«Выяўленчыя дакументы». Сярод найбольш каштоўных тут 
можна адзначыць здымкі рэдакцыі часопіса «Узвышша» 1944 г., 
а таксама арыгіналы і копіі здымкаў беларускіх пісьменнікаў 
1920–1930-х гг.

Фонд Юльяны Вітан-Дубейкаўскай
Юльяна Вітан-Дубейкаўская (дзяв. Менке, 12.12.1886, Віль-

ня – 28.09.1969, Нюрнберг, Германія), грамадская дзяячка, маста-
цтвазнаўца, настаўніца. Паходзіла з сям’і віленскіх немцаў. 
У  1907–1913 гг. вучылася на Вышэйшых жаночых курсах у Пецяр-
бургу, пасля чаго здала дзяржаўны экзамен у Пецярбургскім універ-
сітэце. Ад 1915 г. у Вільні працавала ў Беларускім камітэце разам 
з Іванам Луцкевічам. Удзельнічала ў адкрыцці першых беларускіх 
школ і настаўніцкіх курсаў, Віленскай беларускай гімназіі, дзе за-
тым сама выкладала педагогіку і нямецкую мову. Працавала разам 

з Цёткай, Антонам Луцкевічам. У 1922 г. узяла шлюб з Львом Дубей-
каўскім. Ад 1941 г. жыла ў Германіі. Спачатку ўтрымлівалася ў ла-
геры для перасяленцаў, потым апынулася ў Берліне, дзе працавала 
перакладчыцай у Беларускім аддзеле Міністэрства для патрэбаў 
вайны. Па  сканчэнні вайны праз некаторы час выехала спачатку 
ў Малерсдорф, а пазней – у 1951 г. – пасялілася ў пляменніцы ў Нюр-
нбергу. Аўтарка ўспамінаў пра І. Луцкевіча, Л. Дубейкаўскага, Цёт-
ку. Пахаваная ў Нюрнбергу на Westfriedhof.

Дакументы з асабістага архіва Ю. Вітан-Дубейкаўскай за-
хоўваліся ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва (Нью-Ёрк) 
і былі перададзены ў БДАМЛМ большай часткай у верасні 1999 г. 
Вітаўтам Кіпелем. Некаторыя дакументы былі дасланыя Янкам 
Запруднікам, а таксама перададзены разам з іншымі дакумен-
тамі БІНіМа ў красавіку 2014 г. Н. Гардзіенка.

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі да-
кументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Біяграфічныя 
дакументы», «Творчыя дакументы», «Перапіска», «Дакументы 
пра Ю. Вітан-Дубейкаўскую» «Выяўленчыя матэрыялы», «Даку-
менты, што адклаліся ў фондзе». 

У першым раздзеле «Біяграфічныя дакументы» сабра-
ныя пасведчанні асобы, даведкі, выпіскі з рэгістрацыйных 
кніг паліцыі, квітанцыі і іншыя асабістыя дакументы, выда-
дзеныя Ю. Вітан-Дубейкаўскай у Вільні, Берліне, Малерсдорфе, 
Нюрнбергу ў 1935–1954 гг. 

У раздзеле «Творчыя дакументы» ўтрымліваюцца рукапісы 
яе успамінаў і артыкулаў «Мае ўспаміны», «Рыцар Пагоні», «Чаму 
Іван Луцкевіч не аставіў па сабе пісьменных працаў» і інш., пера-
важна публікаваных або асобна (як «Мае ўспаміны»), або на ста-
ронках газеты «Бацькаўшчына». Найвялікшыя рукапісы супра-
ваджаюцца лістамі з заўвагамі да выдаўцоў. 

Раздзел «Перапіска» складаецца з лістоў Ю. Вітан-Дубей-
каўскай да Н. Арсенневай, Я. Каханоўскай, В. Тумаша, В. Пашкевіч 
і інш. Асобна захаваныя лісты і паштоўкі, дасланыя Ю. Вітан-Ду-
бейкаўскай А. Вініцкім, Р. Жук-Грышкевіч і інш., а таксама лісты 
Элізабэт Бакмунд (пляменніцы Ю.  Вітан-Дубейкаўскай) да роз-
ных асоб з нагоды смерці цёткі.

У раздзеле «Выяўленчыя матэрыялы» сабраныя індывідуаль-
ныя фатаграфіі, а таксама здымкі са сваякамі (найперш з сястрой 
Ляляй), а таксама з іншымі асобамі, у тым ліку з В. Егерам. 
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Захаваліся і асобныя фатаграфіі сваякоў Ю. Вітан-Дубейкаўскай, 
І. Луцкевіча, Л. Дубейкаўскага і інш., а таксама 11 паштовак з вы-
явамі беларускіх мясцін. Выглядае, што фатаграфіі і паштоўкі 
былі сабраныя аўтаркай для публікацыі «Маіх успамінаў», пра 
што сведчаць надпісы на адваротах, і часткова яны былі выкары-
станы ў кніжным выданні (Вільня, 1994).

У раздзел «Дакументы, што адклаліся ў фондзе» вынесеныя 
асабістыя дакументы Лявона Дубейкаўскага (мужа Ю. Вітан-Ду-
бейкаўскай): пасведчанні асобы, візітоўка.

Усяго ў здатачны вопіс уключаны 113 (сто трынаццаць) да-
кументаў. 

Да дакументаў дадаюцца рэчы з кватэры Ю. Вітан-Дубей-
каўскай: абрус і два ручнікі, што трапілі, магчыма, разам з даку-
ментамі дзяячкі, да Я. Каханоўскай у ЗША. З сям’і Каханоўскай 
праз М. Пярову рэчы былі перададзены Г. Дзягілевай, выкары-
стоўваліся ў якасці рэквізіту ў спектаклі «Віленскія мроі» і ў 2010 г. 
на юбілеі былі падараваныя БДАМЛМ.

Фонд Уладзіміра Дудзіцкага
Уладзімір Дудзіцкі [сапр. Гуцька, на эміграцыі Гіцкі, 08.01.1911, 

в. Дудзічы (сёння Пухавіцкі р-н Мінскай вобл.) – пасля 1976], пісь-
меннік, публіцыст, грамадскі дзеяч. Вучыўся ў Беларускім педагагіч-
ным тэхнікуме ў Мінску, потым працаваў стыль-рэдактарам у га-
зеце «Савецкая Беларусь» і перакладчыкам у Навукова-тэхнічным 
выдавецтве ды вучыўся на літаратурна-лінгвістычным факуль-
тэце Вышэйшага педагагічнага інстытута. На пачатку 1930-х гг. 
падрыхтаваў зборнік паэзіі «Песні і думы», канфіскаваны падчас 
арышту ў 1933 г. Паводле прысуду калегіі НКУС СССР быў асу джаны 
на тры гады зняволення. Адбываў пакаранне ў Новасібірску, Ма-
рыінску. Па вызваленні жыў у Ташкенце, працаваў у газеце «Фіз-
культурнік Узбекістана». Пасля 1937 г. вярнуўся ў Беларусь, жыў 
у  Віцебску, дзе нейкі час працаваў настаўнікам беларускай мовы. 
Але ў 1939 г. быў афіцыйна адхілены ад настаўніцкай дзейнасці. 
У  часе нямецкай акупацыі працаваў у аддзеле культуры і асветы 
Мінска і Мінскай акругі. Супрацоўнік «Беларускай газеты», школьны 
інспектар у Барысаве. Уваходзіў у склад БЦР, быў сябрам Беларуска-
га культурнага згуртавання, дзе ўзначальваў аддзел прапаганды, 
рэдагаваў часопіс «Беларус на варце». Ад лета 1944 г. – на эміграцыі 
ў Германіі. У 1949 г. выехаў у Венесуэлу, дзе заснаваў Згуртаванне 
беларусаў у Венесуэле. Працаваў у інстытуце сельскай гаспадаркі. 

У 1956–1962 гг. – кіраўнік беларускай рэдакцыі Радыё «Вызваленне». 
У 1962 г. выехаў у ЗША. Некаторы час жыў у Нью-Ёрку, пазней пера-
браўся ў Індыяну, дзе ў 1976 г. бясследна знік.

Большая частка дакументаў з асабістага архіва У. Дудзіцкага 
была перададзена ў БДАМЛМ Вітаўтам Кіпелем у 1999 г. Асоб-
ныя аўтографы і здымкі са збораў БІНіМа былі перададзены ў 
красавіку 2014 г. гісторыкам Н. Гардзіенкай. Пераважна матэры-
ялы былі атрыманыя Беларускім інстытутам навукі і мастацтва 
ад  сям’і пісьменніка для падрыхтоўкі да выдання збору твораў 
паэта «Напярэймы жаданьням» (Нью-Ёрк, 1994). 

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі да-
кументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Творчыя даку-
менты», «Перапіска», «Дакументы пра У. Дудзіцкага» і «Выяўлен-
чыя матэрыялы».

У першым і найвялікшым паводле колькасці адзінак за-
хоўвання раздзеле «Творчыя дакументы» адклаліся аўтографы, 
машынапісы з аўтарскімі праўкамі, газетныя выразкі, ксерако-
піі твораў У. Дудзіцкага. Усе матэрыялы былі сабраны і сістэма-
тызаваны для БІНіМа Лявонам і Аленай Юрэвічамі для перша-
га выдання збору твораў пісьменніка «Напярэймы жаданням» 
(Нью-Ёрк, 1994). Варта звярнуць увагу, што некаторыя вершы за-
хаваліся менавіта ў рэдактарскіх аўтографах (пераважна Алены 
Юрэвіч). У раздзеле адклалася багата варыянтаў некаторых вер-
шаў У. Дудзіцкага, што адлюстроўвае працэс падрыхтоўкі збору 
твораў і выбару канчатковых варыянтаў для публікацыі. 

Сярод творчых дакументаў захаваліся і машынапісы, рукапі-
сы ды газетныя выразкі «Успамінаў» У. Дудзіцкага, яго апавядан-
няў, артыкулаў. Тут жа можна знайсці зробленыя пісьменнікам 
пераклады вершаў Т. Шаўчэнкі ды перакладзеныя на нямецкую, 
украінскую і польскую мовы ўласныя творы У. Дудзіцкага.

Раздзел «Перапіска» складаецца з пісьмаў фондаўтваральніка 
да М. Кавыля, а таксама пісьмаў да У. Дудзіцкага ад беларускага 
дзеяча з Аргенціны К. Мерляка (з дадаткам лістоў іншых асоб). 
Захаваўся таксама ліст В. фон Доп да дырэктара БІНіМа В. Кіпеля 
ў сувязі з падрыхтоўкай да друку збору твораў пісьменніка.

У раздзеле «Дакументы пра У. Дудзіцкага» адклаліся ан-
гламоўныя ўспаміны пра бацьку А. Крэйн (дачкі пісьменніка), 
а таксама непадпісаныя нататкі пад назвай «Справа Дудзіцкага» 
(1957), што, відавочна, паходзяць з беларускай рэдакцыі Радыё 
«Вызваленне».
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У раздзеле «Выяўленчыя матэрыялы» ўтрымліваюцца інды-
відуальныя здымкі У. Дудзіцкага з канца 1940-х гг., дасланыя 
з Венесуэлы сябру, пісьменніку Ю. Віцьбічу (з адпаведнымі аўто-
графамі).

Фонд Міхася Кавыля
Міхась Кавыль [сапр. Язэп Лешчанка, псеўд. Язэп Маёвы, 

А. Зарэцкі, нар. 01.12.1915 г. в. Покрашава (сёння Слуцкі р-н Мін-
скай вобл.)], пісьменнік, рэдактар, грамадскі дзеяч. У 1930–1933 гг. – 
вучыўся ў Беларускім педагагічным тэхнікуме ў Мінску. Быў сябрам 
літаратурнага згуртавання «Маладняк». 23.02.1933 г. арыштава-
ны і асуджаны на тры гады. Пакаранне адбываў на Далёкім Усходзе. 
У канцы кастрычніка 1935 г. датэрмінова вызвалены. Жыў у Варо-
нежы (1935–1938), вучыўся ў педагагічным інстытуце на літара-
турным факультэце (1936–1938), працаваў настаўнікам. У 1941 г. 
служыў у Чырвонай арміі, трапіў у нямецкі палон, праз некаторы 
час быў вызвалены. Скончыў прапагандысцкія курсы ў Вустраве 
пад Берлінам, на якіх рыхтавалі будучых кіраўнікоў СБМ. Працаваў 
у аддзеле прапаганды ў Мінску. Ад 1944 г. – на эміграцыі, спачатку 
ў Германіі, потым у Бельгіі (працаваў у капальнях). У 1950 г. выехаў 
у ЗША, пасяліўся ў Саўт-Рыверы. Першы рэдактар газеты «Бела-
руская трыбуна». У 1950-х гг. браў актыўны ўдзел у працы Бела-
рускага кангрэсавага камітэта Амерыкі. Ад 1983 г. быў пастаян-
ным рэдактарам часопіса «Беларуская думка». Выдаў зборнікі паэзіі 
«Ростань» (Рэгенсбург, 1947), «Пад зорамі белымі» (Нью-Ёрк, 1954), 
«Першая рана» (Манчэстэр, 1960), «Цяжкія думы» (ЗША, 1961), 
«Міжагнёўе» (Нью-Ёрк, 1990).

Дакументы з асабістага архіва М. Кавыля былі перададзены 
ў БДАМЛМ Вітаўтам Кіпелем. Матэрыялы былі сабраны ў часе па-
дрыхтоўкі да выдання Беларускім інстытутам навукі і мастацтва 
збору выбраных твораў пісьменніка «Міжагнёўе» ў 1990 г. 

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі да-
кументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Біяграфічныя 
дакументы», «Творчыя дакументы», «Перапіска», «Дакументы 
пра М. Кавыля», «Выяўленчыя матэрыялы» і «Дакументы, што 
адклаліся ў фондзе».

Першы раздзел – «Біяграфічныя дакументы» – утрымлівае 
толькі два дакументы: аўтограф заявы аб прыёме ў Літаратурнае 
згуртаванне «Шыпшына» (1946) і запрашэнне на вяселле М. Кавыля.

У раздзеле «Творчыя дакументы» адклаліся машынапісы 
з  аўтарскімі праўкамі, ксеракопіі і газетныя выразкі з творамі 
фондаўтваральніка, пісанымі таксама пад псеўданімамі Язэп Ма-
ёвы, А. Зарэцкі. Некаторыя захаваныя ў раздзеле п’есы ніколі не 
былі апублікаваныя. Адметную частку прадстаўленых у дакумен-
тах твораў складаюць тыя, што, паводле жадання аўтара, не ўвай-
шлі ў найпаўнейшы на сёння збор выбранага «Міжагнёўе» (Нью-
Ёрк, 1990). Сярод захаванага можна знайсці і розныя варыянты 
ўспамінаў М. Кавыля, а таксама выразкі з публікацый артыку-
лаў, у тым ліку аўтабіяграфічных, у газеце «Новое русское слово» 
(Нью-Йорк). Таксама ў раздзеле «Творчыя дакументы» захаваліся 
працоўныя матэрыялы па падрыхтоўцы збору твораў М. Кавыля 
«Міжагнёўе», матэрыялы бібліяграфіі пісьменніка, складзенай 
Зорай Кіпель.

Раздзел «Перапіска» складаецца з пісьмаў фондаўтвараль-
ніка да В. і З. Кіпеляў у справе выдання яго збору выбраных тво-
раў, пісьмаў да Л. Юрэвіча, а таксама пісьмаў А. Вініцкага, А. Ка-
ханоўскага, В. Селяха-Качанскага да М. Кавыля. 

У раздзеле «Дакументы пра М. Кавыля» сабраныя: машынапіс 
англамоўнай прадмовы Т. Бэрда да зборніка «Міжагнёўе», а так-
сама прысвечаныя пісьменніку і яго творчасці артыкулы Я. Зола-
ка, Г. Шэўчука і інш.

У раздзеле «Выяўленчыя матэрыялы» ўтрымліваецца не-
вялікая колькасць фатаграфій М. Кавыля індывідуальных і ў гру-
пах з Ю. Віцьбічам, У. Сядурам-Глыбінным, Л. Юрэвічам. 

У раздзеле «Дакументы, што адклаліся ў фондзе» захаваўся 
верш-пародыя на твор М. Кавыля «Грэх на сэрцы цяжкі», апу-
блікаваны ў газеце «Голас Радзімы», аўтарам якога (на думку 
пісьменніка) мог быць М. Танк. 

Фонд Дзмітрыя Касмовіча
Дзмітрый Касмовіч [псеўданімы – Янка Кузьня, Каршун, 21.09.

(04.10).1909, Нясвіж – 23.04.1991, Штутгарт, ФРГ], выдавец, публі-
цыст, мемуарыст, грамадскі і вайсковы дзеяч. Нарадзіўся ў сялян-
скай сям’і Дзяніса Касмовіча і Юстыны з Крукоўскіх. У 1920–1927 гг. 
вучыўся ў Нясвіжскай, Наваградскай, Радашковіцкай гімназіях. 
У 1929 г. выехаў у Бельгію, дзе вучыўся на медыцынскім факультэце 
ўніверсітэта ў Льежы, у Політэхнічным інстытуце ў Генце, у Гор-
ным інстытуце ў Льежы, а таксама працаваў у вугальных капаль-
нях. У 1931 г. удзельнічаў у Сусветным студэнцкім кангрэсе ў Брусэлі. 
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У 1932–1934 гг. служыў у польскім войску, пасля зноў ненадоўга вяр-
нуўся ў Льеж. У 1934 г. пераехаў у Югаславію, паступіў на багаслоўскі 
факультэт Белградскага ўніверсітэта, які скончыў у 1939 г. 

З пачаткам Другой сусветнай вайны Дз. Касмовіч вярнуўся 
ў Нясвіж. Быў удзельнікам Народнага сходу ў Беластоку, які прыняў 
рашэнне пра далучэнне заходнебеларускіх земляў да БССР і на якім 
быў абраны дэпутатам у Вярхоўны Савет СССР на 5-ю Нечарго-
вую сесію Вярхоўнага Савета ў Маскве і на 3-ю Нечарговую сесію 
Вярхоўнага Савета БССР у Мінску. У 1940–1941 гг. вучыўся ў Мін-
скім політэхнічным інстытуце. З пачаткам нямецкай акупацыі 
кіраваў аддзелам забеспячэння Мінскай управы і мінскай паліцыяй. 
У 1941–1943 гг. выконваў абавязкі інспектара дапаможнай паліцыі 
прыфрантавай зоны групы армій «Цэнтр». Браў актыўны ўдзел 
у беларускім руху, удзельнічаў у пасяджэнні, на якім было абвешчана 
аб утварэнні аўтакефаліі Беларускай праваслаўнай царквы, Цар-
коўным саборы, Другім Усебеларускім кангрэсе. Быў адным з лідараў 
Беларускай незалежніцкай партыі. Пасля адступлення нямецкіх 
войск з тэрыторыі Беларусі ва Усходняй Прусіі служыў у дэсантным 
батальёне «Дальвіц», які займаўся падрыхтоўкай дыверсійных сіл 
для барацьбы з савецкай уладай. 

З 1944 г. Дз. Касмовіч знаходзіўся ў эміграцыі, жыў у ФРГ, дзе 
працягваў займацца грамадскай антыкамуністычнай дзейнас-
цю. Ён узначаліў Замежны сектар Беларускай незалежніцкай пар-
тыі, дэлегатуру Беларускай Цэнтральнай Рады (БЦР) у Германіі, 
а з 1954 г. – Галоўны штаб Беларускага вызвольнага фронту (БВФ). 
У той жа час наладзіў выданне часопіса «Барацьба» як органа 
БВФ. Як кіраўнік БВФ Дз. Касмовіч уваходзіў у склад Цэнтральнага 
камітэта Антыбальшавіцкага блока народаў (Antibolschewistischer 
block der Nationen – ABN), у кіраўніцтва Еўрапейскай рады свабоды 
(European Freedom Council – EFC). Таксама БВФ уваходзіў у міжна-
родныя арганізацыі: Антыкамуністычную лігу народаў Азіі (Asian 
Peoples’ Anti-Communist League – APACL) і Сусветную антыкамуні-
стычную лігу (World Anti-Communist League – WACL). У апошняй 
Дз. Касмовіч быў старшынёй беларускага аддзялення.

Дз. Касмовіч быў жанаты з пляменніцай Якуба Коласа Надзеяй 
Міцкевіч. Жыў у Штутгарце. Пакінуў кнігу ўспамінаў «За вольную 
і сувэрэнную Беларусь» (Вільня, 2006). Пахаваны ў Штутгарце.

Гісторыя з’яўлення архіва Дз. Касмовіча ў Мінску мае некаль-
кі этапаў. Удава Надзея Касмовіч у 2004 г. прапанавала забраць 

з Штутгарта асноўны комплекс дакументаў мужа кіраўніку Бела-
рускага інстытута навукі і мастацтва (Нью-Ёрк) Вітаўту Кіпелю. 
Аднак апошні не меў магчымасці прыехаць у Германію і папрасіў 
зрабіць гэта беларускага гісторыка з Варшавы Юрыя Гарбінскага. 
Той увосень 2004 г. забраў з Штутгарта ўсё, што аддала Надзея 
Касмовіч, і прывёз у Варшаву. Перагледзеўшы паперы, ён выбраў 
сабе тое, што датычыла рэлігійнага жыцця на эміграцыі (сваёй 
прафесійнай цікаўнасці), а рэшту дакументаў спакаваў для да-
лейшай перапраўкі ў БІНіМ. Аднак Вітаўт Кіпель прыняў рашэн-
не прасіць прадстаўнікоў Інстытута ў Беларусі Алега і Наталлю 
Гардзіенкаў забраць паперы да сябе. Пры канцы студзеня 2005 г. 
прадстаўнікі БІНіМа і кіраўніца Рады ЗБС «Бацькаўшчына» Алена 
Макоўская прывезлі скрыні з дакументамі Дз. Касмовіча з Вар-
шавы ў Мінск. Пасля ўзгаднення з В. Кіпелем архіў быў пакінуты 
на захаванне ў ЗБС «Бацькаўшчына», дзе прайшоў папярэднюю 
апрацоўку. У 2015 г. дакументы Дз. Касмовіча ЗБС «Бацькаўшчы-
на» паводле акта перадала ў БДАМЛМ. 

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі да-
кументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Біяграфічныя 
дакументы», «Рукапісы», «Перапіска», «Дакументы, сабраныя 
Дз. Касмовічам для сваіх прац і па цікавячых тэмах», «Дакумен-
ты пра Дз. Касмовіча», «Выяўленчыя дакументы», «Дакументы 
Надзеі Касмовіч (жонкі Дз. Касмовіча)».

Фонд Антона Коршуна
Коршун Антон Ігнатавіч [07.07.1893, в. Смаленікі (Ляхавіцкі 

р-н Брэсцкай вобл.) – 13.03.1988, в. Смаленікі (Ляхавіцкі р-н Брэ-
сцкай вобл.)], грамадскі дзеяч, выдавец. Паходзіў з сялянскай сям’і 
Ігната і Крысціны (дзяв. Ходар). Скончыў тры класы народнай ву-
чэльні. Падчас Першай сусветнай вайны не быў забраны ў войска 
з прычыны хваробы. У 1916 г. выехаў у бежанства. Працаваў у вай-
сковай канцылярыі пры Другім будаўнічым аддзеле Усерасійскага 
земскага саюза як табельшчык. Пасля заканчэння вайны вярнуўся 
на радзіму, але з пачаткам Грамадзянскай вайны служыў у Чырво-
най арміі, быў у школе чырвоных камандзіраў. У 1920 г. зноў вяр-
нуўся ў родную вёску, дзе жыў на гаспадарцы, працаваў цесляром. 
У 1922 г. ажаніўся з Каралінай Калесінскай, з якой меў дачку Эмілію 
(1924 г. н.) і сына Вікенція (1928 г. н.). У 1926–1929 гг. быў солтысам 
у роднай вёсцы. 03.06.1930 г. выехаў на заробкі ў Аргенціну. Праца-
ваў як сталяр у розных фірмах да 1955 г., калі выйшаў на пенсію. 
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У 1931 г. запісаны сябрам секцыі «Вольнай Польшчы» Саюза польскіх 
таварыстваў і арганізацый «Польскі дом», але хутка выйшаў з ар-
ганізацыі і стаў сябрам прафсаюза дрэваапрацоўчай прамыслова-
сці. Быў сябрам падпольнай арганізацыі «СУБРО» (Саюз украінскіх 
і  беларускіх працоўных арганізацый). Ад 1937 г. удзельнічаў у за-
снаванні і ўваходзіў ва ўправу Беларускай бібліятэкі імя І. Луцкеві-
ча. Ад 1939 г. працаваў у культурнай камісіі Федэрацыі беларускіх 
арганізацый у  Аргенціне. У 1942–1943 гг. быў дырэктарам што-
тыднёвай газеты «Эхо». У  1944 г. быў арыштаваны і тры меся-
цы правёў у турме. У 1945 г. быў сябрам Беларускага таварыства 
ўзаемадапамогі. У 1947 г. працаваў у культурнай камісіі Федэрацыі 
беларускіх арганізацый у Аргенціне над выданнем Беларускага ка-
лендара на 1948 г. У 1947 г. атрымаў пашпарт грамадзяніна СССР. 
Пасля ліквідацыі Бібліятэкі імя І. Луцкевіча быў сябрам Культур-
на-спартыўнага таварыства імя А. С. Пушкіна. 26.09.1964 г. вы-
ехаў з Аргенціны на сталае жыццё ў СССР. Пасяліўся ў роднай вёсцы 
Смаленікі, дзе і жыў да канца жыцця.

Дакументы з асабістага архіва А. Коршуна паступалі 
ў  БДАМЛМ у два этапы. Спачатку ў 2005 г. частку дакументаў, 
у тым ліку перапіску, перадаў журналіст Ігар Сяргееў, які атры-
маў іх праз С. Шабельцава ад краязнаўца з Ляхавіч М. Турыянска-
га. Пазней, у 2008 г., асноўную частку дакументаў ад імя ўнучкі 
А. Коршуна Ірыны Куляшэвіч прывёз у архіў гісторык Сяргей Ша-
бельцаў. Правы ўласнасці на дакументы належаць І. Куляшэвіч. 

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі да-
кументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Біяграфічныя 
дакументы», «Творчыя дакументы», «Перапіска», «Дакументы, 
сабраныя фондаўтваральнікам для сваіх прац і па цікавячых яго 
пытаннях», «Дакументы пра фондаўтваральніка», «Выяўленчыя 
матэрыялы» і «Дакументы, якія адклаліся ў фондзе».

У першым раздзеле «Біяграфічныя дакументы» сабраныя 
аўтабіяграфіі, сяброўскія пасведчанні А. Коршуна з Аргенці-
ны, дакументы, звязаныя з пераездам у БССР і інш. Асаблівую 
каштоўнасць мае захаваная ў архіве «Книга протоколов Под-
комитета № 1 при Белорусском Центре Помощи Родине», які 
дзейнічаў у  1946–1948 гг. і дзе А. Коршун выконваў функцыі 
сакратара. Таксама каштоўнымі дакументамі з’яўляюцца дзве 
аўтабіяграфіі фондаўтваральніка (на рускай і польскай мовах) ды 
вялікая грамата з подпісамі сяброў-калег па грамадскай дзейна-
сці ў Аргенціне, дадзеная А. Коршуну перад ад’ездам у БССР.

У раздзеле «Творчыя дакументы» адклаліся машынапісы 
і рукапісы вершаў фондаўтваральніка, выразкі з яго публікацый 
у рускамоўных газетах у Аргенціне. Значную каштоўнасць маюць 
нататнікі А. Коршуна з часоў яго працы ў якасці дырэктара га-
зеты «Эхо» (1942–1943) і сакратара Беларускага цэнтра дапамогі 
Радзіме (1947–1948), а таксама асобныя нататкі пра грамадскую 
дзейнасць у Аргенціне пачынаючы ад 1939 г. 

Раздзел «Перапіска» складаецца з лістоў фондаўтваральніка 
да розных асоб і ўстаноў, а таксама з лістоў, адрасаваных А. Кор-
шуну, сярод якіх асаблівую каштоўнасць маюць лісты У. Гайлевіча 
(?–1985), першага старшыні Федэрацыі беларускіх арганізацый 
у Аргенціне, значнага дзеяча дыяспары ў гэтай краіне. 

У раздзеле «Дакументы, сабраныя фондаўтваральнікам для 
сваіх прац і па цікавячых яго пытаннях» адклаліся бланкі бела-
рускіх арганізацый у Аргенціне і некаторых савецкіх устаноў, 
праграма шматнацыянальнага мерапрымства з удзелам белару-
саў у Буэнас-Айрэсе (1959), выразкі і выпіскі з рускамоўных газет 
«Наша газета», «Родной голос» і інш. 

У раздзеле «Дакументы пра фондаўтваральніка» знаходзіцца 
публікацыя, прысвечаная ад’езду А. Коршуна з Аргенціны, зро-
бленая У. Гайлевічам у газеце «Родной голос», а таксама артыкул 
А. Мальдзіса і І. Сяргеева ў газеце «Голас Радзімы».

Асаблівую каштоўнасць утрымліваюць дакументы, сабраныя 
ў раздзеле «Выяўленчыя матэрыялы». Сярод іх дванаццаць па-
асобных здымкаў і два вялікія альбомы з фатаграфіямі А. Кор-
шуна, яго знаёмых, сваякоў, а таксама ўдзельнікаў беларускіх ар-
ганізацый (Бібліятэкі імя І. Луцкевіча і інш.) і мерапрыемстваў 
з удзелам беларусаў у Аргенціне ад 1930-х гг. З увагі на тое, што 
архіваў аргенцінскіх беларускіх арганізацый у Беларусі не заха-
валася, згаданыя альбомы з фатаграфіямі, значная частка якіх 
падпісаная, маюць надзвычай вялікую каштоўнасць.

У раздзеле «Дакументы, якія адклаліся ў фондзе» ўтрымліва-
юцца павестка і паведамленне з Інюркалегіі сыну А. Коршуна Ві-
кенцію ў сувязі са спадчынай па бацьку. 

Фонд Алеся Салаўя
Алесь Салавей [сапр. Альфрэд Радзюк, на эміграцыі Альберт 

Кадняк, 01.05.1922, в. Крысава Койданаўскага пав. (сёння Дзяржын-
скі р-н Менскай вобл.) – 22.01.1978, Мельбурн, Аўстралія], паэт, 
журналіст, грамадска-культурны дзеяч. У 1938–1940 гг. вучыўся 
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ў  педагагічным вучылішчы ў Мінску. Ужо ад 1937 г. яго вершы 
з’яўляліся на старонках розных беларускіх выданняў. Ад 1942 г. жыў 
у Рызе (Латвія), працаваў намеснікам галоўнага рэдактара часо-
піса «Новы шлях». Пры канцы Другой сусветнай вайны апынуўся 
ў Зальцбургу (Аўстрыя), удзельнічаў у выданні газеты «Зь белару-
скага жыцьця» і часопіса «Пагоня». У 1949 г. прыбыў у Аўстралію. 
Першыя некалькі гадоў жыў у Адэлаідзе, у лютым 1950 г. удзельні-
чаў у арганізацыйным сходзе мясцовых беларусаў. Пазней перабраў-
ся ў Мельбурн, дзе таксама далучыўся да грамадскага жыцця. Быў 
сябрам Згуртавання беларусаў у Вікторыі, потым культурным рэ-
ферэнтам Беларускага цэнтральнага камітэта ў Вікторыі і сябрам 
Беларускае секцыі радыё 3ZZ у Мельбурне (1976–1977). Паэтычнай 
творчасцю ў Аўстраліі займаўся мала. У 1982 г. ужо пасля смерці 
паэта ў БІНіМе ў Нью-Ёрку выйшаў зборнік вершаў «Нятускная кра-
са», куды ўвайшлі і творы аўстралійскага перыяду яго жыцця. Па-
хаваны ў Мельбурне на беларускай дзялянцы Fawkner Memorial Park.

Іншыя псеўданімы Алеся Салаўя: А. Вясёлка, Алесь Вясновы, Ан-
тон Дабрыдзень, Максім Блакітны, Тамара Залеская, Тодар Быльнюк.

Большая частка дакументаў з асабістага архіва А. Салаўя была 
перададзена ў БДАМЛМ Вітаўтам Кіпелем у верасні 1999 г. Асоб-
ныя аўтографы і здымкі са збораў БІНіМа былі перададзены ў кра-
савіку 2014 г. гісторыкам Н. Гардзіенкай. Пераважна матэрыялы 
былі сабраны ў часе падрыхтоўкі да выдання Беларускім інсты-
тутам навукі і мастацтва збору твораў паэта «Нятускная краса» 
(Нью-Ёрк – Мельбурн, 1982). 

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі да-
кументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Біяграфічныя 
дакументы», «Творчыя дакументы», «Перапіска», «Дакументы 
пра А. Салаўя», «Выяўленчыя матэрыялы» і «Дакументы, што ад-
клаліся ў фондзе».

Першы раздзел, «Біяграфічныя дакументы», утрымлівае адзі-
ны дакумент – копію заявы А. Салаўя на прыняцце ў сябры Бела-
рускага інстытута навукі і мастацтва.

У раздзеле «Творчыя дакументы» адклаліся каштоўныя аўто-
графы зборніка «Сіла гневу» ды асобных вершаў А. Салаўя з ін-
шых зборнікаў, а таксама копіі аўтографаў, выразкі і ксеракопіі 
з  газет і часопісаў з вершамі, апавяданнямі, сцэнічнымі абраз-
камі. Звяртае на сябе ўвагу копія аўтарскага варыянту рукапісу 
зборніка «Нятускная краса», які не быў выдадзены пры жыцці 

аўтара. У раздзеле таксама захоўваюцца копіі апавяданняў, апу-
блікаваных пад псеўданімамі (Тодар Быльнюк, Тамара Залеская, 
Антон Дабрыдзень), ды кароткага жыццяпісу А. Салаўя. Важнае 
месца ў раздзеле займаюць пераклады, зробленыя А. Салаўём, 
а таксама пераклады яго вершаў аўтарства ўкраінскіх пісьмен-
нікаў Б. Александрыва, І. Качуроўскага. З гэтымі пісьменнікамі 
А. Салавей пазнаёміўся ў часе паваеннага побыту ў Аўстрыі.

Асобную групу ў раздзеле «Творчыя дакументы» складаюць 
матэрыялы, звязаныя з арганізацыяй выдання і распаўсюду па-
смяротнага збору твораў А. Салаўя «Нятускная краса». Кніга рых-
тавалася ў БІНіМе спачатку пад кіраўніцтвам В. Тумаша, а паз-
ней (у сувязі з хваробай дырэктара БІНіМа) – пад кіраўніцтвам 
З. і. В. Кіпеляў. Сярод згаданых матэрыялаў: звароты да суайчын-
нікаў у справе фінансавання выдання, запісы пра ахвярадаўцаў, 
падпісныя лісты і працоўныя нататкі з падрыхтоўкі выдання.

Раздзел «Перапіска» складаецца з дзвюх частак. У першую 
ўвайшла асабістая перапіска А. Салаўя, што вялася пераважна 
з лагераў для перамешчаных асоб у Аўстрыі пасля Другой сусвет-
най вайны з Вітаўтам Тумашам, Ю. Віцьбічам, М. Ганько, А. Гры-
цуком, А. Міцкевічам, А. Лашуком і інш. Ёсць пісьмы да А. Ада-
мовіча з пазнейшых часоў. Захавалася і невялікая колькасць 
лістоў да А. Салаўя ад Ю. Віцьбіча, А. Кавалеўскага і інш. 

Другую частку раздзела «Перапіска» складае карэспандэн-
цыя, звязаная з выданнем і распаўсюдам збору твораў паэта 
«Нятускная краса». Тут захаваліся лісты З. Кадняк (жонкі паэта) 
да А. Адамовіча, што займаўся рэдагаваннем твораў А. Салаўя. 
Вялікую частку перапіскі складаюць лісты В. Тумаша, В. і З. Кіпе-
ляў, якія займаліся падрыхтоўкай выдання, М. Прускага, што 
ажыццяўляў тэхнічную працу, А. Калодкі, М. Скабея і іншых бела-
русаў з Аўстраліі, Канады, ЗША, што дасылалі матэрыялы для кні-
гі ды дапамагалі з фінансаваннем і распаўсюдам выдання. 

У раздзеле «Дакументы пра А. Салаўя» сабраны прысвеча-
ныя паэту вершы, успаміны, некралогі, артыкулы ў беларускім 
і украінскім эміграцыйным друку, а таксама тэксты прадмовы 
і паслямовы да выдадзенага БІНіМам збору «Нятускная краса».

У раздзеле «Выяўленчыя матэрыялы» ўтрымліваюцца інды-
відуальныя здымкі А. Салаўя з пачатку 1950-х гг., фатаграфіі яго 
сям’і, здымак з вядомымі беларускімі літаратарамі з часоў Друго-
га Усебеларускага кангрэсу 1944 г. Таксама ў раздзеле захаваныя 
ілюстрацыі да зборнікаў А. Салаўя. 
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Раздзел «Дакументы, што адклаліся ў фондзе» складаюць улас-
наручна перапісаныя А. Салаўём зборнік вершаў В. Ластоўскага, 
а таксама зроблены А. Зарыцкім пераклад верша К. Данелайціса. 
Тут жа захавалася копія брашуры «25-лецьце Беларускае Гімназіі 
ў Вільні. 1919–1944», выдадзенай у Вільні ў 1944 г.

Фонд Вітаўта Тумаша
Тумаш Вітаўт [20.12.1910, в. Сьпягліца, Вілейскага пав. Вілен-

скай губ. (сёння в. Свяцілавічы Смаргонскі р-н Гродзенская вобл.) – 
27.04.1998, Нью-Ёрк, ЗША], грамадскі дзеяч, медык, літаратура-
знаўца (скарыназнаўца). Скончыў Віленскую беларускую гімназію. 
У 1933–1938 гг. вучыўся на медыцынскім факультэце Віленскага 
ўніверсітэта. Адзін з заснавальнікаў Беларускага студэнцкага са-
юза і Таварыства прыяцеляў беларусаведы. Па сканчэнні навучан-
ня працаваў у этнічнай Польшчы. Пасля верасня 1939 г. працаваў 
у Беларускім нацыянальным камітэце ў Варшаве. У 1940–1941 гг. 
быў старшынёй Беларускага камітэта ў Лодзі. З пачаткам нямец-
кай акупацыі Беларусі ў ліпені-лістападзе 1941 г. быў кіраўніком 
цывільнай адміністрацыі Мінска. Напрыканцы 1941 г. выехаў у Гер-
манію, займаўся лекарствам, уваходзіў у рэдакцыі берлінскіх га-
зет «Раніца» і «Беларускі работнік», працаваў у берлінскім аддзе-
ле Беларускай народнай самапомачы. У 1948 г. выехаў у ЗША. Жыў 
у Нью-Ёрку. Меў лекарскую практыку, а ўвесь вольны час прысвячаў 
грамадскай і  навуковай дзейнасці. Быў сябрам Беларуска-амеры-
канскага задзіночання, старшынёй Нью-Ёрскага аддзела аргані-
зацыі. Адзін з заснавальнікаў БІНіМа і яго кіраўнік у 1955–1982 гг. 
У 1979–1982 гг. быў старшынёй «Беларускай Фундацыі імя Пётры 
Крэчэўскага». Аўтар шэрагу навуковых прац, найперш скарына-
знаўчай тэматыкі. У 1982  г. у выніку хваробы быў паралізаваны. 
Пахаваны ў Іст-Брансвіку на могілках царквы Жыровіцкай Божай 
Маці БАПЦ.

Дакументы з асабістага архіва В. Тумаша захоўваліся ў Бела-
рускім інстытуце навукі і мастацтва (Нью-Ёрк), асноўнай част-
кай былі перададзеныя ў БДАМЛМ разам з іншымі дакументамі 
БІНіМ у красавіку 2014 г. Н. Гардзіенкай, а таксама ў чэрвені 2014 г. 
Г. Сагановічам і асобнымі паступленнямі цягам 2015 г. Ёсць пер-
спектыва і ў далейшым камплектаванні фонду.

У выніку экспертызы каштоўнасці і першаснай апрацоўкі да-
кументаў у вопісе склаліся наступныя раздзелы: «Біяграфічныя 

дакументы», «Творчыя дакументы», «Перапіска», «Дакументы, 
сабраныя фондаўтваральнікам для сваіх прац і па цікавячых пы-
таннях», «Дакументы пра В. Тумаша» і «Выяўленчыя матэрыялы».

У раздзеле «Біяграфічныя дакументы» адклаліся копія анке-
ты ў БІНіМ, запрашэнні на імя фондаўтваральніка, памінальныя 
карткі з нагоды яго смерці.

Раздзел «Творчыя дакументы» складаецца з некалькіх ва-
рыянтаў машынапісу з аўтарскімі праўкамі працы В. Тумаша 
«На Захад і Ўсход», копіі працы «Аўхім Карскі. Жыцьцё, навуковая 
спадчына, пагляды 1861–1931», аўтографы і машынапісы арты-
кулаў «Адмаўленне раману», «Аб беларускіх уплывах на польскую 
мову», «Балцкі элемэнт пры паўстаньні сучаснага беларускага 
народу», «450-годзьдзе друку на беларускай зямлі: Угодкі выхаду 
„Малой падарожнай кніжкі” доктара Ф. Скарыны», бібліяграфія 
В. Тумаша.

Вялікую каштоўнасць уяўляюць дакументы, сабраныя ў раз-
дзеле «Перапіска». Тут адклаліся важныя і цікавыя лісты В. Тума-
ша да паэткі Наталлі Арсенневай, пісьменніка Уладзіміра Сядуры, 
навукоўца Янкі Садоўскага, святароў Льва Гарошкі, Аляксандра 
Надсана, Часлава Сіповіча, Пётры Татарыновіча, грамадскіх дзея-
чаў Вінцэнта і Раісы Жук-Грышкевічаў, рэдактара Станіслава Стан-
кевіча і інш. Асабліва трэба адзначыць 60 лістоў да пісьменніка 
Юркі Віцьбіча, што ўтрымліваюць важную інфармацыю ў галіне 
скарыназнаўства, гісторыі і культуры Беларусі і дыяспары. 

Вялікую каштоўнасць уяўляюць і лісты перакладчыка твораў 
Максіма Багдановіча на нямецкую мову барона Аўгена фон Эн-
гельгарта і ягонай жонкі да В. Тумаша. Захаваліся ў раздзеле такса-
ма пісьмы грамадскай дзяячкі Ніны Абрамчык, навукоўца Часла-
ва Будзькі, спевака Пётры Конюха, мастака з Сіднэя (Аўстралія) 
Аляксандра Раманоўскага, пісьменнікаў Уладзіміра Сядуры, Ма-
сея Сяднёва, перакладчыка Яна Пятроўскага, бібліёграфа Аляк-
сандра Ружанцова і інш. 

У раздзеле «Дакументы, сабраныя фондаўтваральнікам 
для сваіх прац і па цікавячых пытаннях» захоўваюцца ў аўтогра-
фах (перакладчыка), машынапісах і друкаваных выданнях тво-
ры М.  Багдановіча ў перакладзе на нямецкую мову, зробленым 
А. фон Энгельгартам, а таксама выпіскі з кніг і перыядычных вы-
данняў, выразкі з газет і часопісаў, сабраныя В. Тумашам.

У раздзеле «Дакументы пра В. Тумаша» адклаліся машына-
пісы і копіі ўспамінаў В. Кіпеля «Аб настаўніку, супрацоўніку, 
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прыяцелю», Я. Тумаш «Пахвала майму бацьку», Р. Жук-Грышкевіч 
«Мае ўспаміны пра Доктара Вітаўта Тумаша». 

Раздзел «Выяўленчыя матэрыялы» складаюць як індывіду-
альныя здымкі фондаўтваральніка, гэтак і нешматлікія яго фата-
графіі ў групе з В. Кіпелем, С. Шупам, Н. Арсенневай і інш.

Да дакументаў далучана таксама копія пасведчання маці 
В.  Тумаша Петранэлы, зробленая з арыгінала, што захоўваецца 
ў зборах краязнаўцы М. Казлоўскага.

Ганна Запартыка 

БЕЛАРУСКАЯ ПЛАНЕТА ФІНСКАГА МАСТАКА 
АЛЕКСАНТЭРЫ АХОЛА-ВАЛО

У чаканні гасцей з іншай краіны заўсёды хочацца заглянуць 
у гісторыю ўзаемастасункаў: згадаць, што звязвала нашы народы 
ў далёкім і не вельмі далёкім мінулым, якія культурныя, палітыч-
ныя, эканамічныя шляхі пракладваліся адзін да аднаго. Так у на-
шым архіўным жыцці была адгорнута фінская старонка. Падчас 
візіту ў нашую краіну ў жніўні 2015 г. кіраўніка праекта па  мі-
крафільмаванні Нацыянальнага архіва Фінляндыі прафесара 
Дзмітрыя Фралова абмяркоўваліся тэмы надзённа-практычныя. 
Мы ж паспрабавалі адшукаць у архіўных фондах БДАМЛМ свед-
чанні дачыненняў адзін да аднаго ў мінулым. Вось тады і ўзгада-
лася адно даўняе паступленне дакументаў, якія цалкам звязаны 
з беларуска-фінскай тэмай. 

У лістападзе 1998 г. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літа-
ратуры і мастацтва атрымаў з Нью-Ёрка ад спадарства Зоры 
і Вітаўта Кіпеляў нечаканы падарунак, у суправаджальным лісце 
да якога было напісана: «У нас даўно было крыху матэрыялаў пра 
Аляксандра Вало. Лічым, што яны для Вас найбольш надаюцца». 
Невялікі пакунак утрымліваў некалькі выставачных каталогаў 
мастака, фінскую газету «Pohjois Karjala» («Паўночная Карэлія») 
за 29 жніўня 1987 г. з вялікім ілюстраваным артыкулам вядомай 
фінскай журналісткі і пісьменніцы Туулы-Лііны Варыс, значная 
частка якога прысвечана беларускаму перыяду жыцця і  твор-
часці А.  Ахола-Вало, успаміны З. Кіпель пра сустрэчу з маста-
ком у 1988 г. у Хельсінкі і некаторыя іншыя. Але самай вялікай 
неспадзяванкай быў ліст мастака (дакладней – яго чарнавік) 

да беларуска-татарскага грамадска-культурнага дзеяча і літарату-
разнаўца Мацея Канапацкага (1926–2012) з Польшчы. Ліст пісаў-
ся на працягу некалькіх дзён, ад 27 сакавіка да 7 красавіка 1957 г. 
(кожны дзень працягу ліста аўтарам пазначаны), і мае трыцца-
ць тры вялікія рукапісныя старонкі. З яго зместу зразумела, што 
ініцыятарам перапіскі быў М. Канапацкі. У сувязі з гэтым трэба 
адзначыць, што ў сярэдзіне 1950-х гг. у Польшчы заўважна акты-
візавалася беларускае нацыянальнае жыццё: у Беластоку ў 1956 г. 
была заснавана газета «Ніва», пачало дзейнічаць Беларускае гра-
мадска-культурнае таварыства, паўстаў факультэт беларусістыкі 
ў Варшаўскім універсітэце. Адным з актыўных дзеячаў і арганіза-
тарам многіх беларускіх праектаў быў М. Канапацкі. Яму нале жаць 
архіўныя росшукі дакументаў аб жыцці і  дзейнасці Францішка 
Багушэвіча, Янкі Лучыны, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Каруся 
Каганца і інш. Ён вёў перапіску з многімі беларусамі за мяжой, 
адкрываў усё новыя і новыя імёны. Так, аднойчы яго карэспан-
дэнтам стаў Васіль Лукашык (1905–1975), беларускі палітычны 
і культурны дзеяч і выдавец, які жыў у Швецыі і сябраваў з А. Ахо-
ла-Вало. В. Лукашык і пазнаёміў М. Канапацкага з мастаком. Да-
кументы, пра якія тут гаворка, у Беларускі інстытут навукі і мас-
тацтва ў Нью-Ёрку перадаў менавіта В. Лукашык.

Для А. Ахола-Вало гэтае знаёмства прынесла вялікую ра-
дасць і спадзяванні на тое, што ён зноў уключыцца ў плынь бе-
ларускага жыцця, хаця б на Беласточчыне, бо шлях у СССР яму 
быў зачынены. Ліст незвычайны па сваім змесце. Ён напоўнены 
каштоўнай для даследчыкаў факталогіяй, успамінамі з далёкіх 
1920-х гг., філасофскімі адступленнямі, бытавымі сцэнамі бягу-
чага жыцця і бясконцымі выказамі сімпатыі і ўдзячнасці да Бе-
ларусі. Ужо сам пачатак ліста гаворыць пра многае: «Паважаны 
друг беларускай культуры! …Увесь дзень учора і гэту ноч знаёміў-
ся з даўнімі мастацкімі працамі, рэгістраванымі ў маёй хроніцы, 
якая пачата з 1910 года. Я пачаў выдзяляць з яе ў асобны спісак тыя 
творы, якія маюцца ў маіх архівах і што захаваліся ад „зубоў воўка 
злытнасці” цяжкіх часоў гісторыі. У плыні гэтай працы, вакол па-
чатай вялікай справы, я зноў пачуў, крок за крокам, тыя знаёмыя 
цудоўныя гукі цымбал і вясковых жалеек, мяккі говар працалюбівых 
людзей і ўсе ласкаючыя гукі таго края, які, як матка, калісь даўно 
ўскарміў маё натхненне і гадаваў маё пачуцце да мастацкага шля-
ху, і сагрэў мяне. У гэтыя гадзіны і хвіліны я зноў усё больш і больш 
вяртаюся да  былых маіх вялікіх думак аб дапамозе ўзмацавання 
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культуры любага для майго сэрца беларускага народу». Дарэчы ска-
заць, што дзякуючы гэтаму лісту-ўспаміну М. Канапацкі надру-
каваў у «Ніве» за 14 ліпеня 1957 г. вялікі артыкул пад назвай «Алі 
Ахол-Вало» з партрэтам і рэпрадукцыямі прац мастака. 

Выдатны фінскі мастак-графік, пісьменнік і мысляр Алек-
сантэры Ахола-Вало нарадзіўся 27 студзеня 1900 г. у вёсцы Ім-
пілахці (цяпер Рэспубліка Карэлія) ў сям’і фінскага пісьменніка 
і журналіста Петэры (Пекка) Ахола (1875–1919). Пасля заўчас-
най смерці жонкі ў 1902 г. Петэры з сынамі пераехаў у Пецяр-
бург, дзе прайшлі самыя раннія дзіцячыя гады будучага мастака. 
Пасля падзей 1905 г., за ўдзел у рэвалюцыйных выступленнях, 
Петэры Ахола з сям’ёй быў высланы ў Вырыцу пад Пецярбургам. 
У горад дзяцінства Алексантэры вернецца ў 1915 г., каб вучыцца 
у мастацкай школе. Тут ён пачне захапляцца філасофіяй, псіха-
логіяй, але найбольш рэвалюцыйнай рамантыкай. Праз некалькі 
гадоў ідэі сусветнай рэвалюцыі скіруюць яго ў шэрагі Чырвонай 
арміі, а пасля і дабравольцам у паход на Варшаву. 

Значную частку свайго жыцця Алексантэры Ахола-Вало 
пражыў у Швецыі. Былі ў яго біяграфіі, акрамя Санкт-Пецярбур-
га, Адэса, Масква, іншыя гарады. Але быў у яго жыцці перыяд 
у цэлых дзесяць гадоў, які ён называў «вясной жыццёвай і мастац-
кай школы, вясной радаснай і ўпартай працы на карысць белару-
скай культуры». У беларускі горад Віцебск А. Ахола-Вало першы 
раз прыехаў у 1920 г. Прыехаў, можна сказаць, выпадкова: быў 
накіраваны далечвацца пасля ранення, атрыманага падчас пахо-
ду Чыр вонай арміі на Варшаву. Ехаў са спакойным сэрцам. Віцебск 
маляваў у сваім уяўленні паводле расказаў бацькі – удзельніка 
Першай сусветнай вайны, якога лёс закінуў на Віцебшчыну і які 
вельмі добра адзываўся аб беларусах і распавядаў сваім дзецям 
аб цудоўным краі. Гаварыў, што «беларускі народ чакае вялікая 
будучыня за тыя вялікія выпрабаванні, якія гэты народ праходзіў 
на працягу ўсяе свае гісторыі». Пра свой першы дзень у Віцебску 
А. Ахола-Вало ўспамінаў: «Чыгуначны служыцель увайшоў у вагон 
і стаў у дзвярах каля мяне і крыкнуў з усёй сілай усяму шчыльна за-
пакаванаму насельніцтву вагона: „Віцебск!” Сонейка бліскучае ас-
ляпіла вочы, калі я выйшаў з памяшканняў халоднага і паўцёмнага 
вакзала на плошчу. Пайшоў далей з радасным захапленнем да ўся-
го новага. Ішоў доўга па шматлюднай вуліцы (гэта была Вакзаль-
ная вул.), пакуль не дайшоў да моста праз раку Дзвіну. Тутака я 
ўбачыў цудоўную карціну. Па мосце ішлі людзі шэрагамі з лапатамі, 

тапарамі і рознымі зброямі працы і дружна пяялі. Гэта быў дзень 
вялікага суботніка. Стаў я каля агароджы моста, паклаў катомак 
ля ног і пачаў рысаваць фарбавымі алоўкамі гэтае з’явішча. Я зрабіў 
некалькі хуткіх наброскаў, а народ усё ішоў і ішоў з новымі чырво-
нымі штандарамі і лозунгамі». 

У Віцебску А. Ахола вельмі хутка і актыўна ўключыўся 
ў мастацкае жыццё. На той час гэты горад быў цэнтрам гуртаван-
ня мноства мастацкіх плыняў і школ, што вельмі хутка да дуць 
сусветнаму мастацтву імёны Марка Шагала, Казіміра Малеві-
ча, Роберта Фалька, Івана Пуні, Веры Ермалаевай, Эля Лісіцкага 
і інш. Менавіта ў год прыезду А. Ахола ў Віцебск існаваўшай тут 
Народнай мастацкай школе надаецца статус вышэйшай пад на-
звай «Віцебскія дзяржаўныя мастацкія майстэрні», якія ў 1921 г. 
стануць Віцебскім мастацка-практычным інстытутам. Застаец-
ца спрэчным факт паступлення мастака ў ВМПІ. Вядома, што ён 
уладкаваўся на працу мастаком-выхавацелем у адну са школ, 
наведваў заняткі ў  майстэрні Ю. Пэна, С.  Юдовіна, асвоіў май-
стэрства афорта і лінагравюры. Віцебск пакінуў у 1923 г. і экс-
тэрнам здаваў экзамены ў Адэскім мастацкім вучылішчы. Якраз 
гэты факт і можа сведчыць аб тым, што А. Ахола быў студэнтам 
ВМПІ. Вядома, што з верасня 1923 г. інстытут быў рэарганізава-
ны ў тэхнікум. Гэтае рашэнне стала пачаткам вялікага ўнутра-
нага канфлікту: у выніку навучальную ўстанову пакінулі многія 
выкладчыкі, а з імі і некаторыя вучні, якія пасля працягнулі ву-
чобу ў Маскве, Петраградзе і  іншых гарадах. Магчыма, што ад-
ным з гэтых вучняў быў А. Ахола.

У Мінск А. Ахола прыехаў у 1925 г. Тут да свайго прозвішча ён 
далучыў прыстаўку-псеўданім Вало, што ў перакладзе з фінскай 
азначае «Святло» ці «Прамень». Ён ужо дастаткова добра авало-
даў беларускай мовай, стаў заўважнай фігурай у мастацкім ася-
родку, набыў многа сяброў і прыхільнікаў, якія ў друку і ў паўся-
дзённым жыцці называлі яго Алесь Ахол ці Алесь Пятровіч. 
Да таго ж ён паспеў стварыць сям’ю, пабраўшыся шлюбам з бела-
рускай Аленай Нікановіч-Яцкевіч, і ў Мінску ў іх нарадзіліся дзве 
дачкі. Яго мінскі перыяд быў вельмі плённым. Добра знаёмыя 
ўсім часопісы і газеты «Малады араты», «Піянер Беларусі», «Чы-
рвоная змена», «Савецкая Беларусь», «Звязда» ў 1920-я гг. выхо-
дзілі менавіта ў яго афармленні. Тут моцна праявіўся яго талент 
і ў галіне кніжнай графікі. У бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва і іншых бібліятэках краіны 
можна ўбачыць многія выданні 1920-х гг. у афармленні А. Ахола: 
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«Новую зямлю» Я.  Коласа, «Табе» А.  Вольнага, «Плынь» М.  Гра-
мыкі, «Угрунь» А.  Александровіча, «Хвоі гавораць» К.  Чорнага, 
«Ветры буйныя» П. Труса і інш. Ён рабіў малюнкі для Белдзярж-
кіно, стварыў серыю партрэтаў беларускіх дзеячаў А. Баліцкага, 
М.  Каспяровіча, А.  Чарвякова і інш. Мінскі перыяд вызначыўся 
для мастака яшчэ і тым, што кнігі Беларускага дзяржаўнага выда-
вецтва ў яго афармленні, побач з прызнанымі беларускімі маста-
камі В. Дваракоўскім, П. Гуткоўскім, А. Тычынам, Г. Змудзінскім, 
у 1927 г. былі паказаны на Сусветнай выставе кнігі ў Парыжы. 
У Мінску А. Ахола-Вало стварыў вялікую колькасць гравюр, якія 
выстаўляліся на міжнародных выставах і яго першай персаналь-
най выставе, адкрытай у Мінску ў 1928 г. У 1927 г. па ініцыятыве 
мастака арганізуецца творчая суполка «Прамень», задача якой 
была абазначана ўласна А.  Ахола-Вало – фарміраванне новага 
рэвалюцыйнага асяроддзя агітацыйнымі сродкамі скульптуры, 
дэкору, лозунгаў.

У 1930 г. А. Ахола-Вало распрацоўвае і будуе ў Мінску на тэры-
торыі Першай усебеларускай сельска-гаспадарчай і прамысловай 
выстаўкі «Павільён гісторыі пакутаў чалавецтва». На насценных 
роспісах павільёна былі адлюстраваны вядомыя зверскія спосабы 
катаванняў. Пасярод павільёна стаяла гіганцкая шасціметровая 
драўляная скульптура «Галіяф» са светлавой панэллю на спіне, на 
якой наведвальнік мог прачытаць гісторыю вядомых пакутнікаў. 
Манокль гіганта асвятляў усю плошчу выставы. Павільён праста-
яў да 1941 г. і быў знішчаны фашысцкімі захопнікамі. 

1930 г. быў апошнім беларускім годам у жыцці А. Ахола-Вало. 
Яго ліст да М.  Канапацкага раскрывае некаторыя прычыны яго 
рашэння пакінуць Мінск. «Хранікальныя памяткі-архівы і мемуа-
ры захавалі не толькі сведчанні радасці тых далёкіх гадоў, якія зра-
білі грунт майго развіцця, але і сведчанні гора. Найбольш было гора 
ў апошнім 1930 годзе майго прабывання ў Мінску і наогул у Бела-
русі, калі ў мяне больш не хапала сіл змагацца з ворагамі культуры. 
Кепска ўсім прыходзіцца тады, калі культурнымі справамі кіруюць 
сляпыя ворагі культуры. Тады было многа людзей, якім снілася толь-
кі ўлада над другімі ды асабістая карысць. Справы культуры такім 
чынам у  большасці былі ў руках непрагрэсіўных людзей. Дзякуючы 
гэтаму ў тыя часы было загублена шмат светлых ідэй. А аднымі 
лозунгамі не дасягнеш такога цуду, каб у адзін момант усё пера-
мянілася. Дзеля гэтага патрабуецца больш упартай працы ва ўсіх 
галінах, якімі павінна кіраваць толькі навука са  спецыяльнымі 

навуковымі калектывамі, а не прынцыповая сістэма кіравання, 
скапіяваная з мінулых сістэм грамадскасці». Найбольшыя паку-
ты прыносілі мастаку нападкі на «Прамень», а пасля і канфлікт 
з уладамі з-за  нявыплачанага абяцанага ганарару за пабудову 
ўспомненага тут павільёна. І ён прымае рашэнне пераехаць у Ма-
скву. Як напісаў мастак у лісце: «У Беларусі я зрабіў 3 751 твор. 
Яны былі рознымі па велічыні: ад маленькіх ілюстрацый да вялікіх 
дэкарацыйных прац».

У Маскве А.  Ахола-Вало працаваў у Інстытуце аховы сям’і 
і  дзіцяці, распрацоўваў праект «Зялёнага пояса Масквы», але 
ў хуткім часе адчуў злавеснае дыханне набіраўшых хаду рэпрэ-
сій. Па парадзе старога бальшавіка Карла Радэка ў 1933 г. мастак 
выехаў у Фінляндыю, пры гэтым змог вывезці не толькі сям’ю, 
а і свой багаты архіў. Пасяліўся ў Хямяэнлінна і некалькі гадоў 
плённа працаваў. Калі ў 1939 г. пачалася савецка-фінская вайна, 
быў западозраны фінскімі ўладамі ў сувязях з НКВД і арышта-
ваны. Некалькі месяцаў правёў у турме. У 1940 г. змог выехаць 
у Швецыю, дзе пражыў больш за сорак гадоў. У 1982 г. вярнуўся 
ў Фінляндыю.

Пішучы ліст да М.  Канапацкага, А.  Ахола-Вало спадзяваўся 
і  марыў пра выставу беларускай часткі сваіх твораў. «Галоўнае, 
каб гэта думка аб выставе вытварылася і каб мела месца яшчэ 
пры маім жыцці сярод беларусаў. Я жадаю ўбачыць гэту радасць, як 
вышэйшую ўзнагароду за тое, што, будучы адарваным ад Беларусі 
на доўгія часы, застаўся верным ёй», – пісаў ён.

А. Ахола-Вало памёр 15 верасня 1997 г. І ўсё ж напрыканцы 
жыцця яму пашчасціла ажыццявіць сваю патаемную мару вяр-
нуцца ў краіну юнацтва, прайсціся па яго трывожных сцежках 
і здзівіць усіх добрым валоданнем беларускай мовай. Вяртанне 
яго імені ў беларускае мастацтва, як і апошні і адзіны яго пры-
езд у Беларусь пасля 1930 г., адбылося дзякуючы старанням вучо-
ных Адама Мальдзіса і Людмілы Налівайкі. У 1995 г. А. Ахола-Ва-
ло прыняў удзел у Другім міжнародным кангрэсе беларусістаў, 
які праходзіў у Мінску, прачытаў даклад-успамін пра беларускі 
перыяд сваёй творчасці, праз увесь час паўтараючы: «Мая дара-
гая, родная Беларусь». У гэтыя ж дні ў Віцебску была зладжана 
яго выстава, якую ўбачыў сам мастак. 110-годдзе нараджэння 
Алексантэры Ахола-Вало – Алеся Ахола-Вало – у 2010 г. Бела-
русь адсвяткавала вялікай выставай яго твораў у Нацыянальным 
мастацкім музеі.
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Наталля Гардзіенка

ДАКУМЕНТЫ ЯНКІ ЧАРАПУКА-ЗМАГАРА  
І ЯЗЭПА ВАРОНКІ З КАЛЕКЦЫІ БІНІМА Ў БДАМЛМ

Сярод дакументаў, што зберагаліся ў Беларускім інстытуце на-
вукі і мастацтва ў Нью-Ёрку і на працягу апошніх дзесяцігоддзяў 
паступова былі перададзеныя ў Беларускі дзяржаўны архіў-му-
зей літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ), вылучаюцца два невялікія 
комплексы, звязаныя з асобамі прадстаўнікоў БНР і беларускіх 
дзеячаў у Чыкага ў 1920–1950-я гг. Янкам Чарапуком-Змагаром 
і Язэпам Варонкам. 

Спачатку крыху перадгісторыі. У траўні 1922 г. з ідэяй ар-
ганізацыі беларускай дзейнасці ў ЗША і пошуку фінансавання 
для БНР, у Нью-Ёрку, а потым у Чыкага з’явіўся афіцыйны прад-
стаўнік беларускага экзыльнага ўраду Янка Чарапук-Змагар. 
У 1923 г. яму ўдалося стварыць адну з першых беларускіх нацыя-
нальных арганізацый у Чыкага і пераканаць урад БНР скіраваць 
на дапамогу яшчэ аднаго дзеяча – першага старшыню Народнага 
сакратарыята Язэпа Варонку. Разам афіцыйныя ўпаўнаважаныя 
БНР заняліся актыўнай працай. Ужо 1 верасня 1923 г. у Чыкага 
адбыўся беларускі з’езд, у якім узялі ўдзел дэлегаты з Вісконсіна, 
Агаё, Індыяны, Мічыгана, Нью-Джэрсі і Нью-Ёрка і на якім была 
заснаваная Беларуска-Амерыканская нацыянальная асацыяцыя 
(саюз) на чале з Язэпам Варонкам. Гэтая арганізацыя мела на 
мэце гуртаваць беларусаў у Новым Свеце вакол ідэі незалежнай 
беларускай дзяржаўнасці, абараняць правы беларусаў, аказваць 
палітычную, культурную і эканамічную дапамогу бацькаўшчыне. 
У выніку на колькі дзесяцігоддзяў Чыкага стаў цэнтрам белару-
скай прысутнасці ў ЗША. Тут ладзіліся беларускія мерапрыем-
ствы, ад 1924 г. была распачатая традыцыя масавага святкаван-
ня 25 Сакавіка, стала выходзіць газета «Белорусская Трибуна» 
(1926–1932, пераважна ў рускай мове, але на беларускія тэмы 
і скіраваная таксама на беларусаў). 

У канцы 1920-х – на пачатку 1930-х гг. шляхі Янкі Чарапука 
і Язэпа Варонкі пачалі разыходзіцца. Апошні ўсё больш анга-
жаваўся ў рускіх эміграцыйных арганізацыях (дзе, што праўда, 
было багата выхадцаў з Беларусі), увайшоў у кіраўніцтва Руска-
га народнага праваслаўнага таварыства, стаў дырэктарам засна-
ванага ў 1933 г. першага ў ЗША Рускага радыё, перадачы якога 
часта мелі выразную прасавецкую скіраванасць, што асабліва 

стала заўважна з пачаткам Другой сусветнай вайны. Янка Чара-
пук жа працягваў менавіта беларускую дзейнасць. У 1930-я гг. ён 
стаў сябрам амерыканскай каталіцкай арганізацыі «Рыцары Ка-
лумба», выкарыстоўваючы новыя кантакты для прапаганды бе-
ларускай справы ў палітычных колах ЗША. А ў 1942 г. з ягоным 
удзелам была заснаваная новая беларуская структура ў Чыкага – 
Беларуска-Амерыканская нацыянальная рада, што працягнула 
сваю працу і пасля сканчэння Другой сусветнай вайны з прыбыц-
цём беларусаў з новай хвалі эміграцыі. З яе прадстаўнікамі кан-
тактавалі і Язэп Варонка, і Янка Чарапук-Змагар да свайго сыходу 
адпаведна ў 1952 і 1957 гг.

Менавіта дзякуючы гэтай новай эміграцыі і дайшлі да нас 
дакументы згаданых дзеячаў. Лёс архіва Язэпа Варонкі, магчы-
ма, праз ягоную большую заангажаванасць пры канцы жыцця 
ў дзейнасці рускай эміграцыі, застаецца невядомы. Дакументы, 
якія апынуліся ў БІНіМе, – гэта пераважна здымкі дзеяча з пачат-
ку 1930-х гг. (індывідуальныя і ў групах), што зберагаліся ў архіве 
паплечніка абодвух дзеячаў ад самага пачатку беларускай пра-
цы ў Чыкага, скарбніка розных беларускіх арганізацый Макара 
Аблажэя. Ён нашмат перажыў сваіх калег па грамадскай дзейнас-
ці, памёр у 1984 г. Ад Макара Аблажэя здымкі трапілі да шматга-
довага сакратара Беларуска-Амерыканскай нацыянальнай рады 
Міколы Латушкіна, а пасля яго смерці ў 2006 г. дзеці пераслалі іх 
Вітаўту Кіпелю ў БІНіМ (пра гэта сведчаць адпаведныя надпісы на 
архіўнай капэрце). Праўда, некалькі здымкаў з калекцыі Макара 
Аблажэя зберагаліся ў БІНіМе і раней, недзе ад 1990-х гг. У выніку 
з БІНіМа ў БДАМЛМ трапілі 12 здымкаў Язэпа Варонкі з пачатку 
1930-х гг. (індывідуальныя і ў групах з Янкам Чарапуком, Мака-
рам Аблажэем, беларускімі дзецьмі ў Чыкага і інш. – не ўсе яны 
анатаваныя), 5 здымкаў Макара Аблажэя розных часоў, а таксама 
здымкі магіл Варонкі і Аблажэя.

Таксама з Язэпам Варонкам звязаны два рэдкія друкаваныя 
выданні, якія перахоўваліся ў БІНіМе. Першае з іх – «Русский 
народный календарь на 1929 г.», рэдактарам якога быў Язэп Ва-
ронка. У выданні ёсць яго прадмова, рускамоўныя вершы, пад-
пісаныя псеўданімам Юрий Вегов, магчыма, і некаторыя іншыя 
публікацыі, а таксама шэраг фотаздымкаў, у тым ліку і з сябрамі 
аддзела Рускага народнага праваслаўнага таварыства ў Дэтройце. 
Гэтае выданне – не толькі цікавы ўзор друкаў рускай эміграцыі, 
але і, як выглядае, важнае сведчанне беларускай прысутнасці 
ў ЗША (сярод іншых там пазначаныя і беларускія святы).
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Другое выданне – «Памятный альбом 10-летия Русского Ра-
дио в Чикаго (1933–1943)» з партрэтам Язэпа Варонкі на воклад-
цы. Ягоная ж (як дырэктара) і прадмова да выдання, дзе распавя-
даецца кароткая гісторыя Рускага радыё ў Чыкага. На старонках 
альбома можна спаткаць таксама колькі здымкаў дзеяча ў часе 
працы ў студыі або разам з супрацоўнікамі. Асноўны ж змест вы-
дання – вітанні розных асоб з юбілеем радыё, прынагодная рэ-
клама, а таксама кароткія звесткі пра тых, хто працаваў на ра-
дыё ў розныя часы, выступаў з музычнымі нумарамі, быў гасцямі 
і г. д. Сярод іншага цікава даведацца, што першым спонсарам ра-
дыё быў Васіль Музыка, уладальнік пахавальнай канторы ў Чы-
кага (як вядома з іншых крыніц, беларус па паходжанні). Цікава 
таксама адзначыць, што сярод вядомых нам імёнаў беларусаў, 
якія віншавалі радыё з юбілеем, няма Янкі Чарапука (хоць ёсць 
і  Аблажэй, і Лобач, і Чопка, і іншыя, хто фігуруе ў спісах бела-
рускіх арганізацый у Чыкага). Гэта дадаткова сведчыць пра дачы-
ненні паміж двума дзеячамі. Поўны віншаванняў і рэкламы аль-
бом падае каштоўную інфармацыю і да біяграфіі Язэпа Варонкі, 
і да гісторыі эміграцыйнай (у тым ліку і беларускай) штодзённа-
сці ў Чыкага. 

У сэнсе захаванасці дакументаў Янку Чарапуку пашанцавала 
крыху болей, чым Язэпу Варонку. Некаторыя яго асабістыя даку-
менты, найперш пашпарт, а таксама колькі здымкаў і візітоўка, 
захоўваюцца сёння ў Беларускай бібліятэцы імя Ф. Скарыны 
ў Лондане. У БІНіМе ж апынулася частка карэспандэнцыі дзеяча, 
пераважна з 1950-х гг., чарнавікі, а таксама некаторыя біяграфіч-
ныя дакументы. Дакладна невядома, якім чынам гэтыя дакумен-
ты трапілі ў інстытут. Відавочна, іх перадаў нехта з сяброў Янкі 
Чарапука з ужо паваеннай эміграцыі, хто меў блізкія стасункі з ім. 
Гэта мог быць Вацлаў Пануцэвіч, аўтар вялікага пасмяротнага 
біяграфічнага нарыса пра дзеяча, апублікаванага ў газеце «Баць-
каўшчына»50, дзе адначасова былі змешчаны выявы дыпламатыч-
нага пашпарта і некалькі здымкаў Чарапука (праўда, гэта якраз 
з тых дакументаў, што сёння захоўваюцца ў Лондане). Іншая кан-
дыдатура на часовага ўласніка дакументаў дзеяча, да перадачы ў 
БІНіМ, – доктар Станіслаў Грынкевіч, якому Янка Чарапук дапа-
магаў з афармленнем ягонай медыцынскай практыкі ў Чыкага. 
Маглі перахоўваць дакументы дзеяча і ў сям’і чыкагскіх белару-

50 В. П. Янка Чарапук-Змагар // Бацькаўшчына. № 51–52 (385–386). Каталіцкія Каляды 
1957. С. 3, 6.

саў Будзькаў, з якімі ён таксама быў блізкі. Як бы там ні было, але 
ў 1990-я гг. у архіве БІНіМу знаходзілася тэчка з дакументамі Янкі 
Чарапука-Змагара, якая часткова стала падставай для публікацыі 
Лявона Юрэвіча «Сьвет эміграцыйнага эпісталярыю: З матэрыя-
лаў архіву Рады БНР» у часопісе «Аrche»51. Цягам жа апошніх га-
доў згаданыя дакументы былі перададзеныя ў БДАМЛМ. 

Дакументы Янкі Чарапука-Змагара, што сёння захоўваюцца 
ў архіве-музеі, можна падзяліць на некалькі груп. Першая – гэта 
некалькі біяграфічных дакументаў: даведка (на фірменным блан-
ку, у двух паасобніках), выдадзеная дзеячу 26 сакавіка 1951 г., што 
ён ад 16 лістапада 1936 г. працаваў у дрэваапрацоўчай кампаніі 
Chicago and Riverdale Lumbert Company, памінальная картка, а так-
сама фотакопія тастамента, напісанага 12 снежня 1955 г. Цікава, 
што душапрыказчыкамі Чарапука выступаюць Васіль і Багдан 
Музыкі, уласнікі пахавальнага бюро, што ўжо згадвалася вышэй. 
У сваім тэстаменце дзеяч апісвае, дзе і як яго варта пахаваць, які 
мае быць помнік, як размеркаваць грошы, што па ім застануцца. 
Ён асобна ўпісвае тых людзей, якія ім апекаваліся ў апошнія гады 
(прыкладам, Ядзвігу Чарнэцкую, Ванду Махнач), просіць чацвёр-
тую частку сумы аддаць на БІНіМ або іншую беларускую навуко-
вую арганізацыю ў ЗША, а рэшту пераслаць сваякам у Новы Двор 
Сакольскага павету. 

Другая група дакументаў Янкі Чарапука – творчыя. Гэта най-
перш некалькі рукапісных нататак «Уваскрасеньня Хрыстова-
га 34 Угодкі Прагалашэньня Нез. Беларусі», «Несчастный случай 
с Янкой Чарапуком-Змагаром Защитником Белоруссии», «Этот 
номер посвящается Янку Чарапуку-Змагару». Невядома, для якіх 
мэт рабіліся гэтыя нататкі, але з іх мы сярод іншага даведваемся 
пра тое, што ў кастрычніку 1955 г. з дзеячам здарыўся няшчас-
ны выпадак: на пешаходным пераходзе ён быў збіты машынай, 
у выніку чаго з паламанай нагою больш за тры месяцы правёў 
у шпіталі. Магчыма, менавіта гэтае здарэнне выклікала жаданне 
напісаць згаданы тастамент. 

Таксама да творчых дакументаў адносяцца рускамоўныя на-
таткі, планы публікацый, выпіскі, цытаты невядомага пакуль 
прызначэння. Магчыма, Янка Чарапук друкаваўся ў нейкіх руска-
моўных эміграцыйных выданнях. Прынамсі сярод папер захава-
лася невялікая запіска ў перыёдык «Русское обозрение» наступ-

51 ARCHE Skaryna. № 3 (17). 2001. Перадрук у: Юрэвіч, Л. Шматгалосы эпісталярыум: 
Гісторыя людзей і ідэй на эміграцыі ў ліставанні. Мінск, 2012. С. 476–501.
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нага зместу: «гг. Савицкий и Шуйский. Э. Будзько мой друг, будьте 
любезны дать и оказать с вашей стороны совет и возможное со-
действие. Ваш Змагар. 2.12.50. Чыкага». 

Вялікую цікавасць выклікае афіцыйны зварот «Да Белару-
саў Сьвета», напісаны рукой Янкі Чарапука і падпісаны таксама 
Язэпам Варонкам, дзе дзеячы даваеннай БНР выказваюць пры-
знанне паўнамоцтваў паваеннай БНР на чале з Міколам Абрам-
чыкам. Таксама ў паперах захавалася нататка пра прыезд новага 
прэзідэнта БНР у Чыкага 9 лютага 1952 г., відавочна, са спісам 
удзельнікаў спаткання.

Найвялікшую групу дакументаў Янкі Чарапука-Змагара 
складае перапіска. Найбольш раннімі паводле зместу з’яўля-
юцца копіі лістоў: ад старшыні Прэзідыума Рады БНР Пётры 
Крачэўскага ад 25.07.1923 г. (адрасаванае «Члену Рады, і Упоўна-
важанаму ў  Амэрыцы ад Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі 
Івану Чарапуку») аб праграме будучага беларускага кангрэсу 
ў ЗША і заданнях працы, а таксама ад старшыні ўраду БНР Аляк-
сандра Цвікевіча ад 27.08.1923 пра падзяку Чарапуку за склікан-
не першага з’езду беларускай эміграцыі ў Амерыцы і аб пры-
значэнні яго сталым прадстаўніком БНР. Змест гэтых лістоў быў 
выдрукаваны ў згаданым артыкуле Вацлава Пануцэвіча ў газе-
це «Бацькаўшчына», і,  магчыма, іх арыгіналы таксама трапілі 
ў лонданскую Скарынаўку. 

Пазнейшага часу датычыць зварот Янкі Чарапука-Змагара ад 
18 сакавіка 1943 г. у Брытанскую амбасаду ў Вашынгтоне з за-
клікам пасля вызвалення беларусаў ад нямецкай акупацыі спры-
яць атрыманню імі незалежнасці, а не новай акупацыі палякамі 
ці рускімі. Відавочна, што Чарапук неаднойчы звяртаўся да аме-
рыканскіх і іншых палітычных структур і дзеячаў у беларускіх 
справах. Так, захаваліся ліст да каліфарнійскага сенатара Вілья-
ма Ноланда (беларуская версія), а таксама копія ліста да кангрэ-
смена Томаса Гордана і адказ на яго. Да апошняга Янка Чарапук 
звяртаўся з просьбай дапамагчы пераехаць у ЗША з Вялікабры-
таніі дзецям свайго сябра Эдварда Чаславу і Людвіцы Будзькам. 
Янка Чарапук стараўся забяспечыць ім ашуранс для прыезду, дзе-
ля чаго пісаў у тым ліку і ў Талстоўскі фонд, ліст з якога таксама 
захаваўся ў паперах дзеяча.

Яшчэ адзін цікавы сюжэт у ліставанні – справа Міколы 
Дзямідава. Гэты дзеяч з’явіўся ў Чыкага з паваеннай хваляй эмі-
грацыі і выклікаў пэўныя падазрэнні ў сувязах з НКУС. Таму Янка 

Чарапук-Змагар напісаў ліст да генерала Уладзіслава Андэрса 
з просьбай ахарактарызаваць Дзямідава, з якім той разам некалі 
сядзеў у турме на Лубянцы. І копія ліста Чарапука, і арыгінальны 
адказ Андэрса захаваліся сярод папер, што сёння зберагаюцца 
ў БДАМЛМ. 

Сярод захаваных лістоў найвялікшую частку складае ліста-
ванне з прадстаўнікамі паваеннай беларускай эміграцыі. Тут 
арыгінальныя пісьмы і паштоўкі Янкі Чарапука да ўладыкі БАПЦ 
Васіля (Тамашчыка) (2 лісты), Міколы Шчорса (2 лісты), Станісла-
ва Грынкевіча (1 ліст), Эдварда і Часлава Будзькаў (11 лістоў 
і  паштовак), Вацлава Пануцэвіча (9 лістоў і паштовак), Антона 
і  Людвікі Бяленісаў (3 лісты і паштоўкі), Віталя Кажана (1 ліст), 
а таксама ў БІНіМ (1 ліст). Акрамя таго, захаваліся лісты ўладыкі 
Васіля (11 лістоў) і Міколы Шчорса (4 лісты) да чыкагскага белару-
са. Некаторыя з гэтых лістоў (але далёка не ўсе) былі апублікава-
ныя Лявонам Юрэвічам, іншыя яшчэ чакаюць сваіх даследчыкаў. 

Да дакументаў Янкі Чарапука дадаюцца таксама сучасныя 
ксеракопіі з амерыканскіх газет, пераважна звязаныя з пошукамі 
зніклага ў часе вайны ў Карэі сына (гэты сюжэт падрабязна апіса-
ны ў згаданым артыкуле Лявона Юрэвіча).

Агулам з БІНіМа ў БДАМЛМ трапіла 85 дакументаў Янкі Чара-
пука-Змагара. Сёння яны ў комплексе дакументаў БІНіМа чака-
юць на навукова-тэхнічную апрацоўку. 

Калі зірнуць на даступныя ў публікацыях і інтэрнэце біяграфіі 
Янкі Чарапука і Язэпа Варонкі, то можна заўважыць, што асноў-
ны змест іх складае апісанне дзейнасці да ад’езду ў ЗША. Амеры-
канскі перыяд, хоць і значна больш працяглы па часе і не менш 
плённы, застаецца па-за ўвагай біёграфаў. Захаваныя ў БІНіМе 
і перададзеныя ў БДАМЛМ дакументы ўтрымліваюць багата зве-
стак пра жыццё і дзейнасць прадстаўнікоў БНР у ЗША. Безумоўна, 
гэта толькі фрагменты архіваў дзеячаў, але яны даюць выдатную 
магчымасць для папаўнення і ўдакладнення іх біяграфій.
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Наталля Гардзіенка 

БЕЛАРУСКІЯ ПАШТОЎКІ НА ЭМІГРАЦЫІ 
(ПАВОДЛЕ ЗБОРАЎ БЕЛАРУСКАГА ІНСТЫТУТА 

НАВУКІ І МАСТАЦТВА Ў БДАМЛМ)
Беларускія эміграцыйныя паштоўкі з’яўляюцца асобным відам 

гістарычных крыніц і адмысловым відам мастацтва. Іх гісторыя 
пачынаецца з друкаў, ініцыяваных рознымі суполкамі за межамі 
сучаснай Беларусі яшчэ на пачатку ХХ ст., але найбольшай коль-
касцю і разнастайнасцю характарызуюцца паштоўкі паваеннай 
беларускай эміграцыі.

Дасёння гэтая тэма не прыцягвала вялікай увагі айчынных 
даследчыкаў. Ёсць асобныя публікацыі, згадкі пра канкрэтныя 
паштоўкі ці серыі [2; 3]. Першай і бадай адзінай спробай сістэ-
матызацыі звестак пра эміграцыйныя паштоўкі з’яўляецца тэкст 
Юрыя Гарбінскага, заснаваны на асобных пазіцыях «Бібліяграфіі 
беларускага друку на Захадзе» Зоры і Вітаўта Кіпеляў, а таксама 
вывучэнні некаторых прыватных збораў эмігрантаў. Аўтар раз-
гледзеў асноўныя жанравыя асаблівасці паштовак, падаў звесткі 
пра серыі і мастакоў, якія мелі да іх дачыненне [1, с. 484–494].

Найбольшы збор эміграцыйнай філакартыі належаў Бела-
рускаму інстытуту навукі і мастацтва, заснаванаму ў 1951 г. Тут 
збіраліся разнастайныя беларускія друкі, што выдаваліся на За-
хадзе, і паштоўкі складаюць асобную калекцыю. У 2014 г. гэтая 
калекцыя разам з іншымі дакументамі БІНіМа была перададзена 
ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. Ка-
лекцыя складаецца з каля 130 паштовак, выдадзеных у перыяд ад 
1920-х да 2011 гг. Гэтыя выданні адрозніваюцца якасцю, характа-
рам, жанрам, геаграфіяй. 

Паштовак даваеннага і ваеннага часу ў калекцыі няшмат. 
Адна з найбольш ранніх – паштоўка пражскага выдавецтва «Бе-
ларускі сакол» з надпісам «Жылі раней і будзем жыць заўсёды». 
Ёсць таксама рэдкая паштоўка «Беларускі нацыянальны штан-
дар», выдадзеная ў Коўне «Беларускім таварыствам імя Ф. Ска-
рыны». У міжваенны час беларускія паштоўкі выдаваліся эпіза-
дычна, і захавалася іх небагата. 

Больш шырока выданне паштовак разгарнулася адразу пас-
ля Другой сусветнай вайны, калі значная колькасць беларускіх 
эмігрантаў апынулася на тэрыторыі саюзніцкіх акупацыйных 
зон Нямеччыны. Ад гэтага часу паштоўкі выразна выконвалі не-

калькі найважнейшых функцый. Па-першае, яны былі сродкам 
камунікацыі паміж «сваімі», іх скарыстоўвалі не толькі для він-
шаванняў з тым ці іншым святам (хоць святочных паштовак 
было багата), але і для пісанняў кароткіх лістоў-паведамленняў. 
У часы, калі ў лагерах для перамешчаных асоб узнікалі праблемы 
з паперай або ў карэспандэнтаў не было дастаткова часу, для не-
вялікіх пасланняў скарыстоўвалі менавіта паштоўкі. Па-другое, 
паштоўкі станавіліся знакамі беларускай прысутнасці ў шматна-
цыянальным моры паваенных эмігрантаў, яны рэпрэзентавалі 
беларусаў і Беларусь, што абумовіла з’яўленне адметнай колькас-
ці паштовак з беларускімі краявідамі, з выявамі нацыянальных 
дзеячаў і сімвалаў, з эмблемамі нацыянальных арганізацый. 

Выданне паштовак у першыя пасляваенныя часы было спра-
вай даволі складанай. З аднаго боку, існавалі абмежаванні на вы-
давецкую дзейнасць у лагерах для перамешчаных асобаў, з інша-
га – часам не было мастакоў і сродкаў для якаснага друку, таму 
абыходзіліся наяўнымі сіламі, у тым ліку і мастацкімі здольнас-
цямі навучэнцаў гімназій. 

Вялікай актыўнасцю ў выданні паштовак у паваеннай 
Нямеччыне адзначыліся скаўцкія арганізацыі. У зборах БІНіМа 
ёсць асобныя паштоўкі і серыі, выдадзеныя Першым сцягам 
Згуртавання Беларускіх скаўтаў на чужыне ў Ватэнштэце. Сярод 
іх паштоўка, прысвечаная другой гадавіне існавання самога 
Згуртавання (1945–1947), шэраг паштовак з выявамі скаўцкай 
дзейнасці, віншавальныя паштоўкі «Вясёлых святаў». Захавалі-
ся таксама выданні Скаўцкага штандару «Гарц», напрыклад, 
паштоўка ў гонар Кастуся Каліноўскага, а таксама скаўцкага вы-
давецтва «Крыніца», дзе выходзілі серыі паштовак з беларускімі 
краявідамі, з выявамі нацыянальных дзеячаў [4, с. 57–96].

Яшчэ у 1946 г. у лагеры Ватэнштэт арганізаваў сваё выда-
вецтва Янка Сурвіла. Ён выдаў серыю паштовак з беларускімі 
краявідамі, у тым ліку з выкарыстаннем карцін мастака Пётры 
Мірановіча, а таксама паасобныя паштоўкі, напрыклад, «Жыве 
Беларусь».

Розныя выдавецтвы і выдаўцы ў паваеннай Нямеччыне 
працягвалі традыцыю друкавання паштовак з выявамі бела-
рускіх дзеячаў, што была запачаткаваная яшчэ ў міжваенны час. 
Так, у  другой палове 1940-х гг. убачылі свет паштоўкі-партрэ-
ты Францішка Багушэвіча, Янкі Купалы, Кастуся Каліноўскага, 
Пётры Крачэўскага, а таксама з своеасаблівымі галерэямі выяў 
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дзеячаў беларускага адраджэння і Рады БНР. Гэтыя паштоўкі 
адлюстроўвалі ўяўленні паваенных беларусаў пра нацыянальны 
пантэон.

Асобную групу нямецкіх беларускіх выданняў складаюць раз-
настайныя віншавальныя паштоўкі, найперш велікодныя і каляд-
ныя. Яны значна адрозніваюцца паводле якасці. Ёсць прыклады 
даволі простых малюнкаў з адпаведнымі надпісамі, а ёсць і вык-
шталцоная серыя з каля дзясятка калядных паштовак з зімовымі 
краявідамі і вершаванымі радкамі, што пабачыла свет у выда-
вецтве газеты «Бацькаўшчына» ў Мюнхене ў 1955 г. [1, с. 495].

Варта адзначыць і адмысловыя тры рэлігійныя паштоўкі з се-
рыі, прысвечанай беларускім цэрквам у Рэгенсбургу і Віндыш-
бергердорфе, выдадзеныя ў 1948 г. Жыровіцкім брацтвам Бела-
рускай праваслаўнай царквы. Гэтыя паштоўкі суправаджаліся 
ёмістым апісаннем выявы, зробленым лацінкаю на адваротным 
баку. Іншая серыя большага фармату, прысвечаная выявам Божай 
Маці, была выдадзена тады ж тым самым выдавецтвам.

Можна сцвярджаць, што ў паваеннай Нямеччыне ў выданні 
паштовак прысутнічала ці не найбольшая жанравая разнастай-
насць. Пазнейшыя выдавецкія ініцыятывы ў іншых краінах бе-
ларускай эміграцыі мелі больш спецыялізаваны характар. Разам 
з тым на новых месцах сталага жыхарства з развіццём тэхналогій 
відавочна палепшылася якасць саміх паштовак. 

Што праўда, апошняе мала датычыць паштовак, якія выхо-
дзілі ў Аўстраліі. Тут асабліва актыўнае іх выданне было звяза-
на з дзейнасцю беларускага асяродку ў Брысбэне і ягонага лідара 
Даната Яцкевіча. На пачатку 1950-х гг. ён ад імя Згуртавання бе-
ларускіх ветэранаў выдрукаваў некалькі серый паштовак: вінша-
вальную велікодную, з выявамі князя Вітаўта (у розных колерах), 
з выявамі беларускіх краявідаў, а таксама дзве вялікія паштоўкі: 
«Сьв. Прадслава Эўфрасіньня – Асьветніца Беларусі» ды «Жы-
ровіцкая Божая Маці – апякунка беларускага народу». Пасля спы-
нення існавання беларускага асяродку ў Брысбэне ў Аўстраліі 
да  канца 1980-х гг. не выходзілі беларускія паштоўкі. А тады 
ў 1988 г. убачыла свет паштоўка, звязаная з асобай беларускага 
дысідэнта Міхася Кукабакі. Апошнім жа на сёння паштовым вы-
даннем беларускай тэматыкі ў Аўстраліі можна лічыць паштоўку 
з выявай беларускага стэнда ў этнічным музеі Адэлаіды. Аднак яе 
выдалі ў сярэдзіне 1990-х гг. не самі беларусы, а музей.

Іншым цікавым рэгіёнам паштоўкавыдавецкай дзейнасці бе-
ларусаў стаў Мадрыд 1960-х гг. Менавіта ў гэты час, калі тут дзей-
нічала беларуская служба іспанскага радыё, былі выдадзеныя 
некалькі серый паштовак з беларускімі краявідамі, што рэпраду-
кавалі карціны адной з супрацоўніц згаданага радыё Івонкі Шы-
манец-Сурвілы [1, с. 495]. Варта адзначыць, што выкарыстанне 
сваіх карцін для непрамысловай вытворчасці паштовак аўтарка 
працягнула і пазней у Канадзе. 

Калі ж звярнуцца да канадскага вопыту выдання беларускіх 
паштовак, дык ён мае свае асаблівасці. Тут, па-за згаданымі 
вышэй выявамі краявідаў аўтарства Івонкі Сурвілы, больш за ўсё 
выдавалася паштовак з нацыянальна-грамадзянскай тэматыкай. 
Адной з першых была выдадзеная ў 1952 г. паштоўка Згурта-
вання беларусаў Канады з малюнкам мастака Пётры Міранові-
ча «Уздымем яго высока – або ён пакрые нас! (З прысягі бела-
рускіх партызанаў)». Свае спецыфічныя віншавальныя паштоўкі 
з англамоўным тэкстам у некалькіх варыяцыях выдаваў у Та-
ронта Сяргей Хмара. Некаторыя паштоўкі з выявай «Пагоні», 
што друкаваліся ў 1970–1980-х гг., выкарыстоўваліся канадскімі 
беларусамі адначасова і як запрашальнікі на нацыянальныя ім-
прэзы. Пры канцы 1980-х гг. убачыла таксама свет адмысловая 
паштоўка-здымак Крыжа-помніка тысячагоддзя хрысціянства 
на Беларусі, пастаўленага канадскімі беларусамі ў святыні пакут-
нікаў у Мідлендзе. У 1990-х гг. у Канадзе пачалі з’яўляцца паштоўкі 
мясцовага беларускага Чарнобыльскага фонду, што прыцягвалі 
ўвагу да праблемы неабходнасці дапамогі дзецям з пацярпелых 
ад аварыі раёнаў.

Пераважна рэлігійныя матывы першапачаткова дамінавалі 
на паштоўках беларусаў у Вялікабрытаніі. Гэта было вынікам 
выдавецкай актыўнасці двух цэнтраў: Беларускай каталіцкай 
місіі ды Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Пер-
шая ўжо на пачатку 1950-х гг. выдала серыю з 6 паштовак, якія 
адлюстроўвалі выявы з іканастаса капліцы ў лонданскім Марыян 
Хаўзе. Пазней з’явілася таксама калядная паштоўка з выявай ста-
ронкі скарынаўскага выдання і святочным віншаваннем унутры. 
Выдавецкім цэнтрам БАПЦ у Вялікабрытаніі стаў Брадфард, дзе 
намаганнямі беларускага дзеяча Янкі Калбасы былі выдадзеныя 
некалькі калядных паштовак з выявай Жыровіцкай Божай Маці 
(у розных колерах) ды вершаванымі віншаваннямі. 
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Варта адзначыць, што і найбуйнейшая ў Вялікабрытаніі бела-
руская арганізацыя – ЗБВБ – паўдзельнічала ў паштоўкавыдавец-
кай дзейнасці. У 1968 г. яно выдала вялікую паштоўку да юбілею 
Рады БНР, а ў 1980 г. яго намаганнямі ў Вялікабрытаніі ўбачылі 
свет дзве паштоўкі самвыдатаўскага паходжання з Беларусі, аўта-
рам якіх быў Аўген Кулік. Абедзве паштоўкі былі прысвечаны ты-
сячагоддзю беларускай дзяржаўнасці.

Найбольш шырокая дзейнасць па выданні беларускіх пашто-
вак пасля Нямеччыны разгарнулася ў ЗША, што тлумачыцца най-
большай колькасцю беларусаў, якія апынуліся ў гэтай краіне ў па-
ваенны час. 

Асаблівае развіццё атрымала тут выдавецтва віншавальных 
паштовак (велікодных і калядных), якім шмат займалася Згур-
таванне беларускай моладзі ў Кліўлендзе. Варта адзначыць, што 
прадукаваныя тут паштоўкі прынцыпова адрозніваліся ад він-
шавальных выданняў у Нямеччыне. У іх скарыстоўваліся «інтэр-
нацыянальныя» рэлігійныя ці святочныя сюжэты, пазбаўленыя 
нацыянальнага каларыту, аднак унутры абавязкова падаваў-
ся беларускі тэкст віншавання ў прыгожым аздабленні. Часам 
для вытворчасці такіх паштовак выкарыстоўваліся стандартныя 
лісты (кшталту фармату А4), але адмыслова складзеныя. Практы-
кавалася таксама ўжыванне аднолькавых клішэ-віншаванняў для 
выдання паштовак з рознымі выявамі, што значна павялічвала 
вонкавую разнастайнасць прадукцыі. 

Важным выдавецкім цэнтрам у ЗША быў і сам Беларускі ін-
стытут навукі і мастацтва, які час ад часу выдаваў паштоўкі, 
звязаныя з тымі ці іншымі значнымі нацыянальнымі ўгодкамі.
Напрыклад, у 1972 г. убачыла свет паштоўка «Др. Францішак Ска-
рына (1485–1540)», выдадзеная з нагоды 450-х угодкаў белару-
скага друку, а ў 1991 г. выйшла паштоўка, прысвечаная Максіму 
Багдановічу [2]. 

Варта адзначыць, што ў паваенны час пабачылі свет чатыры 
паштоўкі, прысвечаныя Францыску Скарыну. Акрамя згаданай 
вышэй, былі таксама: паштоўка Згуртавання беларускіх лекараў 
на чужыне, выдадзеная ў Нью-Ёрку ў 1953 г., паштоўка выдан-
ня Яна Пятроўскага ды паштоўка Міколы Прускага, выдадзеная 
ў 1990 г. Усе паштоўкі скарыстоўваюць адну і тую ж гравюру з вы-
явай Францыска Скарыны, але з адрозным суправаджальным 
тэкстам. 

Выданнем паштовак займалася і газета «Беларус» – най-
больш масавы і працяглы беларускі эміграцыйны перыёдык. Так, 
у 1980 г. убачыла свет арыгінальнае выданне, прысвечанае бела-
рускаму дысідэнту Міхасю Кукабаку. На адвароце паштоўкі з пар-
трэтам дзеяча быў змешчаны тэкст адмысловага звароту за яго 
вызваленне (былі два варыянты выдання, з тэкстам у англійскай 
і беларускай мовах) і адрас Генеральнага пракурора СССР. Іншы 
варыянт гэтай паштоўкі змяшчаў кароткую біяграфію Міхася Ку-
кабакі, а таксама яго турэмны адрас, куды меркавалася дасылаць 
паштоўкі падтрымкі [3].

Асобнай увагі патрабуюць паштоўкі з беларускай сімволікай 
(савецкай і нацыянальнай), што выдаваліся Арганізацыяй аб’яд-
наных нацый у розныя часы, а таксама іншымі міжнароднымі 
арганізацыямі, напрыклад, Антыбальшавіцкім блокам наро-
даў. Прынагодныя або тэматычныя выданні паштовак, звяза-
ных з Беларуссю, ажыццяўляла таксама і Нью-Ёркская публічная 
бібліятэка.

Сярод паштовак апошніх дзесяцігоддзяў у зборах БІНіМа 
варта адзначыць паштоўкі, прысвечаныя 25 Сакавіка, беларускім 
цэрквам у ЗША і Канадзе, беларусам у Нью-Ёрку і інш. 

Своеасаблівым рарытэтам у калекцыі глядзіцца адна з апош-
ніх – паштоўка з выявай дошкі з малітвай «Ойча наш», што была 
ўсталявана ў 2011 г. у храме «Патэр ностэр» на Эліёнскай гары ў Еру-
саліме. Паштоўка, што праўда, выдадзеная без удзелу беларусаў. 

Зроблены беглы агляд паштоўкавыдавецкай дзейнасці 
на эміграцыі ўяўляе сабой толькі першы вынік аналізу паштовак 
са збораў БІНіМа, які захоўваецца ў БДАМЛМ. Аднак ужо сёння 
можна сказаць, што беларускія паштоўкі на эміграцыі з’яўляюц-
ца надзвычай цікавым феноменам, які адлюстраваў абставіны 
жыцця і характар светаўспрымання замежных беларусаў. Гэтыя 
друкі з’яўляюцца каштоўнымі гістарычнымі крыніцамі і вартыя 
ўсебаковага дэталёвага вывучэння.
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Наталля Гардзіенка

ЗАХАВАНА ДЛЯ ГІСТОРЫІ:  
ДАКУМЕНТЫ ЮРЫЯ ТУРОНКА  

Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ АРХІВЕ-МУЗЕІ  
ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА

Фарміраванне фонду Ю. Туронка

Кантактуючы ў сваіх даследчых справах з беларускімі дзе-
ячамі розных краін, Юры Туронак часта разам з лістамі атры-
моўваў ад сваіх адрасатаў і часткі іх архіваў або кнігазбораў. 
Гэта прывяло гісторыка да думкі пра неабходнасць уладкавання 
атрыманых рарытэтаў, а таксама і ўласных дакументаў на сталае 
захаванне ў  нейкае сховішча. Ад пачатку 1990-х гг. ён наладзіў 
кантакт з тады яшчэ Цэнтральным дзяржаўным архівам-музе-
ем літаратуры і  мастацтва БССР у Мінску, куды паступова стаў 
перадаваць розныя дакументы і выданні. Гэтаму паспрыяла аса-
бістае знаёмства гісторыка з тагачаснай дырэктаркай ЦДАМЛМ 
Ганнай Сурмач. Ужо 20 красавіка 1990 г. Юры Туронак напісаў 
заяву на перадачу ў архіў-музей рукапісаў сваёй кнігі «Беларусь 
пад нямецкай акупацыяй», нарысаў, дакладаў, а таксама некато-
рых кніг і перыёдыкі. І далей на працягу некалькіх гадоў з Вар-
шавы ў Мінск скіроўваліся дакументы, друкі і музейныя экспа-
наты. Нешта дзеяч прывозіў асабіста ў часе прыездаў на розныя 
навуковыя мерапрыемствы, іншае перадавалася праз знаёмых. 
Працэс перапраўкі каштоўнасцей з асабістага архіва гісторы-
ка ў  архіў-музей адлюстраваўся ў некаторай карэспандэнцыі 
з дырэктарам. У лістах і паштоўках гісторык дакладна пазначаў, 
што перадае ў архіў.

Варшава, 3.10.1990
Добры дзень, спадарыня Ганна!

На жаль, не змог пазваніць Вам перад ад’ездам з Менску. Не-
дзе прапала картачка з Вашым тэлефонам, знайшлася толькі 
тут, у Варшаве. Прабачце. Іншай страты не было: кніжку Сачанкі 
атрымаў літаральна ў апошнюю гадзіну, так што з гэтым прабле-
мы няма.

Толькі пад канец верасня атрымаў Ваш ліст ад 2 жніўня, разам 
з некалькімі ліпеньскімі «Нёманамі». За ўсё дзякую.

Прыемна было з Вамі пазнаёміцца асабіста. Шкадую толькі, 
што так мала часу было на размовы. Гэтаму не спрыяў «аргані-
зацыйны канвеер» па дарозе ў Полацк і назад. Спадзяючыся на на-
ступны раз. А калі будзеце ў Варшаве, не мінайце нашай хаты. 

[…]
На днях, здаецца, будзе нагода паслаць у Ваш архіў крыху ста-

рыны. Падрыхтаваў дзве невялікія пакеты – можа добрыя людзі за-
хочуць узяць. Змест падаю на аддзельных картачках. Буду ўдзячны 
за некалькі слоў аб атрыманым (як заўсёды). 

Увогуле гэтага дабра можа быць крыху болей. Буду пасылаць 
часткамі пры нагодзе. Вядома, аб вартасці матэрыялу будзеце ра-
шаць пасля азнаямлення.

Жадаю Вам усяго найлепшага!
З прывітаннем, Юры Туронак. Белавежа, 6.10.90.

Дзякую за перадачу, якую тут атрымаў ад С. Шупы, асабліва 
за здымак з Полацка. Юр.

1 пакет
В. Ярмалковіч. Крывы горад. Вільня. 
Літ.-маст. зборнік, 1970. № 1 і 2.
Ю. Жывіца (сапр. прозв. Юры Попка)
- Пушча шуміць, 1963
- Праз сьлёзы, 1951
- Носьбіт ідэі, 1964
«Беларус» 8/90 – «Кантакт» № 4

2 пакет
«Баявая Ускалось» – 11 сшыткаў
Кавыль. Пад зорамі белымі. 1954
Ruža
«Szkice» № 8/1988
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Program rozwoju kultury w woj. Bialostockim (ні слова пра нашу)
Wystawa sztuki ludowej
Setna rocznica Kupaly i Kolasa
Byelorussian Folk Festival, 1977

Варшава, 19.12.90
Шаноўная Ганна!

Карыстаючыся нагодай шлю:
1. Міркулевіча (старога мінчаніна) Refleksje bialoruskie (машынапіс)
2. Ярмалковіча – пра БХД і БСС 
3. «Весткі беларусаведы» – тры (тамжа працы Ярмалковіча)
Адначасова прыміце мае найлепшыя калядныя і навагоднія він-

шаванні. Прабачце, пішу амаль на калені.
З прывітаннем Ю. Туронак

[паштоўка]
Добры дзень, спадарыня Ганна!

16–17 лютага спадзяюся выступіць на Браслаўскіх чытаннях 
з дакладам пра Друйскі марыянскі манастыр. Калі Вас не сустрэну, 
перадам камусь часопісы і іншае для Вашага архіву.

З прывітаннем Юр. Туронак
Варшава, 4.02.1991

Варшава, 14 лютага 1991 г.
Шаноўная спадарыня Ганна!

Карыстаючыся нагодай, шлю Вам чарговыя матэрыялы: 
1. Раней выслаў Вам некалькі тэкстаў Віктара Ярмалковіча, 

а  сёння шлю ягоную біяграфію, якую прапаную далучыць да кам-
плекту. Прынамсі будзе менш-больш вядома, які быў лёс гэтага ча-
лавека.

2. Маю архіўную папку «Матэрыялы дзядзькі Антона». Артыкул 
быў апублікаваны, магчыма, ён у Вас ёсць, а калі не, то будзе. Уво-
гуле хацеў бы, каб у Вашым архіве былі ўсе мае найважнейшыя апу-
блікаваныя працы. Спадзяюся іх прывезці ў Мінск 24 мая г. г. (у сувязі 
з устаноўчым сходам Міжнароднай Асацыяцыі Беларусістаў).

3. «Летапіс беларускай эміграцыі» №№ 73 і 74. І на мой ліст 
Панькоў не адказаў. Пачакаем цярпліва – можа чалавек хворы, яму 
ўжо бадай каля 84–85 гадоў. Гэтую справу абмяркуем пры сустрэчы. 
Калісь перадаваў некалькі экзэмпляраў «Летапісу» Валі Трыгубовіч 
і адзін-два яшчэ камусь, але не памятаю каму (Шупе ці Янушкевічу 

Язэпу??). Можа яны былі бы згодны іх перадаць у Ваш архіў?
4. Мой даклад пра Друйскі манастыр «ва ўсім творчым пра-

цэсе», г. зн. чарнавікі, скарочаная версія для бюлетэня «Браслаўскіх 
чытанняў» і (пакуль што) апошняя версія + тры здымкі. Усё непа-
трэбнае выкідайце.

16 лістапада 1990 г. звяртаўся да Вас з запытаннем, ці патрэб-
ныя Вам пераклады Пятроўскага і Веры Рыч. Напішыце пры нагодзе.

Як заўсёды, буду ўдзячны за вестку аб атрыманні пасылкі, 
як заўсёды, шлю найлепшыя пажаданні і прывітанні.

5. «Конадні» № 1–7 (камплект) [дапісана ад рукі]
         Ю. Туронак

Варшава, 28 лютага 1991 г.

Шаноўная спадарыня Ганна!
Спадзяюся, што Вы ўжо атрымалі матэрыялы, якія згадзілася 

перадаць сп-ня Таццяна Светловіч. Сёння, дзякуючы новай нагодзе, 
шлю ў Ваш архіў наступныя выданні, якія з’явіліся ў першыя пас-
ляваенныя гады на чужыне:

Сяднёў, На край сьвятла, 1947
-“- Спадзяванні, 1947
-“- У акіяне ночы, 1947
-“- Ля ціхай брамы, 1955
Салавей, Зьвіняць сваны сьвятой Сафіі, 1946
-“- Сіла гневу, 1946
Крушына, Лебедзь чорная, 1947
Кавыль, Пад зорамі белымі, 1954
-“- Цяжкія думы, 1961
Юхнавец, Шорах моўкнасьці, 1956
-“- Калюмбы, 1967
Клішэвіч, далячынь, 1964
Шакун, Сьлед пяра, 1964
Ніна Змагарка, Памятай бацькаўшчыну!, 1950
Е. Кіпель, Аснова маралі, 1953
К. Вітан, Лявон Вітан-Дубейкаўскі, 1954.
Я. Станкевіч, Маленькі маскоўска-беларускі слоўнічак, 1953
Национальность и происхождение Ивана Федорова, 1966 (маг-

чыма, выдадзеная Янкам Станкевічам).
Пішыце хоць некалькі слоў, ці атрымоўваеце пасылкі.

З прывітаннем Ю. Туронак
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Варшава, 17 сакавіка 1991 г.

Шаноўная спадарыня Ганна!

Дзякую за ліст ад 6 сакавіка. Добра ведаць, што часта незнаё-
мыя і выпадковыя людзі акуратна перадаюць Вам пасылкі. Дзякую 
таксама за «Старажытную Беларусь» Ермаловіча, якую вельмі ха-
цеў мець.

У суботу, 24 сакавіка, паедзе ў Менск мой малады прыяцель 
Мікола Ваўранюк, аднак сёння, пішучы гэты ліст, не ведаю, што 
ён з сабой зможа ўзяць. Маю дзьве пасылкі, з якіх, спадзяюся, адна 
паедзе ў суботу:

1. «Летапіс», камплект, які на Вашу і маю просьбы да Панькова 
прыслаў яго супрацоўнік Пеляса. Ад яго таксама розныя старыя вы-
данні, якіх пераважную частку Вы атрымалі. «Летапіс» лічу важ-
ным здабыткам. Гэта т. зв. новая серыя. Раней Леанід Галяк выпус-
ціў у Нямеччыне і ЗША 14 нумароў, з якіх магу Вам прыслаць № 12. 
Іншых, пакуль што, няма. Калісь Панькоў абяцаў зрабіць ксераксы, 
аднак, відаць, не меў такой магчымасці. Да рэчы, здаецца, старая 
серыя мела іншы характар. Аб пачатках «Летапісаў» гл. паказьнік 
беларускіх выданьняў на чужыне, 1952, с. 36. Мы ўжо падзякавалі, 
лічу, што з увагі на паліткарэктнасць справы, пакуль што, гэтага 
не рабіце.

2. Ля чужых берагоў (альманах), 1955.
Брага (Тумаш), Пытаньне імя Скарыны, 1967
Палягошка, Успаміны, 1968
Юстапчык, Каханы горад, 1948
Жылка, Творы (частка кнігі), 1953
Косараў, Англа-беларускі слоўнік, 1982
Засецкі, Міністэрства беларускіх спраў, 1919
Богогласник, 1912
Беларускі царкоўны сьпеўнік, 1979.
Ёсць яшчэ і іншыя матэрыялы, якія буду пакрысе высылаць пры 

нагодзе, або сам прывязу ў Менск, калі атрымаю запрашэнне на 
з’езд Міжнароднай Асацыяцыі Беларусістаў, праектаваны на канец 
мая. За копію пра Івана Фёдарава дзякую, гэтым займацца не буду.

З прывітаннямі і найлепшымі пажаданнямі Ю. Туронак

Варшава, 17.10.1991
Шаноўная спадарыня Ганна!

[…]
Спадзяюся, што Валерыя перадала Вам мае матэрыялы. 

З іх найважнейшыя – часопіс «Беларуская моладзь», чарговы лета-
піс. У  «БМ» цікавыя ўспаміны «Падрэзаныя крылы» (№№ 22–23). 
Пры нагодзе прашу паведаміць новы адрас і тэлефон ЦДАЛіМ.

З прывітаннем, Юры Туронак.

Відавочна, што кантакты і далей працягваліся, аднак лістоў 
з пазнейшага часу не захавалася. Па выніках жа перадач дакумен-
таў у архіве-музеі быў створаны асабісты фонд Юрыя Туронка, 
а першы вопіс перададзенага (уключаў 292 дакументы, а такса-
ма спіс з друкаваных выданняў і музейных экспанатаў) быў пры-
няты на экспертна-метадычнай камісіі 8 верасня 1993 г. Праўда, 
з  надзеяй на далейшае паступленне дакументаў, навукова-тэх-
нічную апрацоўку фонду пакуль вырашылі не рабіць. Але папаў-
нення фонду давялося чакаць больш за 20 гадоў. 

Пры канцы 2014 г. БДАМЛМ сам звярнуўся да Юрыя Турон-
ка з прапановай працягнуць фармаванне ўласнага фонду, і дзеяч 
з радасцю адгукнуўся. Ужо ў красавіку 2015 г. з Варшавы была пе-
рададзеная першая вялікая група дакументаў, і далей на працягу 
некалькіх гадоў архіў-музей атрымаў значнае папаўненне згада-
нага фонду. У выніку быў складзены другі здатачны вопіс амаль 
на дзве тысячы дакументаў. 

Усё перададзенае Юрыем Туронкам у архіў-музей сістэматы-
завана паводле традыцыйнай для фондаў асабістага паходжан-
ня схеме, але перш чым падаць больш дакладнае апісанне, варта 
вылучыць некалькі асобных груп дакументаў, каментарыі да якіх 
напісаў сам фондаўтваральнік.

Дакументы Веры Маслоўскай-Матэйчук-Карчэўскай
І ў перададзеным на пачатку 1990-х гг., і ў дакументах, атры-

маных цягам апошніх гадоў, важнае месца займаюць матэры-
ялы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю грамадскай дзяячкі і паэткі 
Веры Маслоўскай. Першую перадачу яе дакументаў Юры Туронак 
суправадзіў адмысловым лістом-тлумачэннем.

Нататка для Архіва літаратуры і мастацтва
З паловы 60-х гадоў пачаў я вывучаць гісторыю беларускіх 

школ на Беласточчыне. Між інш. цікавіўся становішчам у вёсцы 
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Агароднічкі, што каля Супраслі – якая там была школа «за саве-
таў» (1939–1941) і ў час нямецкай акупацыі, хто вучыў і г. д. Мне 
рэкамендавалі пагаварыць с старой настаўніцай, Верай Карчэўскай, 
якая тады вучыла і зараз жыла ў Супраслі.

У ліпені 1967 г. адведаў Веру. Прыняла мяне стрымана, насця-
рожана, на пытанні адказвала неахвотна, спасылаючыся на  не-
найлепшую памяць. Між інш. сказала, што за немцаў яна вучыла 
ў Агароднічках, але толькі да Каляд 1941 г., потым школу закрылі 
і вучыла тайна, што пагражала рознымі рэпрэсіямі. Гэтая яе інфар-
мацыя была выкарыстана мною ў артыкуле «Акупацыйная школь-
ная палітыка ІІІ Рэйху ў Беластоцкай акрузе» („Przegląd historyczno-
oswiatowy” 1976 r., № 63, s. 310), які выслаў ёй з падзякай.

Праз дзесяць гадоў зноў давялося адведаць Веру. Калі зайшоў у яе 
кватэрку і яшчэ не паспеў прывітацца, як трэба, угледзеў на сцяне 
вялікую фатаграфію «Беларускія вучыцельскія курсы» Вільня 1919 г. 
Запытаў яе неяк недарэчна: – «Чаму гэтая фатаграфія ў Вас?» 
Тады Вера запытала: «А чаму гэта Вас цікавіць?». Тады я: «А таму, 
што і ў мяне ёсць такая ж, мой бацька быў там на гэтых курсах. 
Во яго здымак».

Вера крыху задумалася, памаўчала і раптам клікнула: «Сы-
ночку! Даруйце мне старой, я тады Вас абманула з гэтай шко-
лай… Была яна ў Агароднічках і пазней, у 1943/44 годзе, працавала 
афіцыйна, і я з мужам тады працавалі. Ды вось потым адбыліся 
рэпрэсіі, палякі мужа выдалі саветам, яго вывезлі… Таму баялася.  
А не ведала, што Вы сын Браніслава, які на тых курсах нават крыху 
заляцаўся да мяне…».

З гэтага часу мы ўжо гаварылі спакойна і свабодна. У выніку, 
5 сакавіка 1978 г. у беластоцкай «Ніве» з’явілася мая публікацыя: 
«Забытая ліра Веры Мурашкі». Усё ж, відаць, Вера не пераста-
вала баяцца, прасіла абмежавацца псеўданімам, не падаваць яе 
прозвішча.

Хутка, аднак, пачаў «эксплаатаваць» Веру журналіст «Нівы» 
Мікола Гайдук. Відаць згадзілася на «дэканспірацыю» (гл. артыкул 
Гайдука).

Вера баялася не толькі нямецкай акупацыі, але і сваёй эсэ-
раўскай прошласці. Аднак, колішняя слаўная Маслоўская ў 1939–
1941 гг. была Карчэўская, што, пакуль што, яе ратавала. Несум-
ненна, імкнулася здабыць прыхільнасць новай савецкай улады, аб 
чым можна меркаваць па перапрацоўцы верша «Беларускім парты-
занам», які цяпер прысвячаўся «вызвольнікам-чырвонаармейцам» 

(гл. ксераксы вершаў). Магчыма, таму «не прызнавала» эсэраўскімі 
дзеячамі ні Ластоўскага, ні Бадунову, якую, да рэчы, велічала і якая 
мела вялікі ўплыў на Веру.

Пра ўдзел Веры ў Пражскай канферэнцыі нямала пісалася ў та-
гачаснай польскай прэсе, а пра яе ўдзел у падполлі на Беласточыне – 
у зборніку «Працэс 45-ці беларусаў», Вільня 1923 г.

Пасля турмы выйшла замуж за Уладзіміра Карчэўскага, які 
працаваў псаломшчыкам у уніяцкіх цэрквах над Бугам. Пасля другой 
вайны лічыла сябе праваслаўнай, спявала ў царкоўным хоры ў Су-
праслі, была ў добрых адносінах з мясцовым праваслаўным свята-
ром. Аднак, відаць, нешта засталося з той уніі: пераглядаючы яе 
паперы заўважыў не без здзіўлення, што на пытанне аб сваім вера-
вызнанні адказала – «грэка-каталіцкае».

Вера мела толькі адно дзіця – Валянціну, якая жыла толькі не-
калькі гадзін. 

Мясцовыя палякі ненавідзелі Веру за арганізацыю беларускай 
НСШ у 1939/40 школьным годзе і навучанне па-беларуску пад час 
нямецкай акупацыі і непасрэдна пасля вайны. Пакідалі пагрозлівыя 
лістоўкі, пагражалі крывавай расправай. Па гэтай прычыне Вера 
з сястрой Жэняй былі вымушаны выехаць у Сілезію.

Вера мела некалькі беларускіх кніжак, выдадзеных 
у 1919–1920 гг., бадай усе перадала мне.

Сшытак вершаў, недзе загінуў пасля яе смерці, засталася зро-
бленая мной ксеракопія. Некаторыя яе вершы я прапанаваў крыху 
паправіць, галоўным чынам з боку мовы, але яна не вельмі з гэтым 
пагадзілася.

У папцы між інш. нашая перапіска, амаль усе здымкі, якія пера-
дала мне, лісты жонкі ўкраінскага дзеяча Махно, Галіны, дасыланыя 
з Парыжа ў беластоцкую турму (арыгіналы), калекцыя пражскіх 
паштовак – на памяць ад удзельніка Пражскай канферэнцыі і іншыя 
матэрыялы. Там жа ксэракс сшытка вершаў.

Юры Туронак
Варшава, 27 кастрычніка 1990 г.

Дзякуючы рупнасці Юрыя Туронка ў БДАМЛМ трапілі надз-
вычай каштоўныя дакументы, сярод якіх можна адзначыць ко-
пію аўтографа сшытка з вершамі Веры Маслоўскай (54 старонкі), 
машынапісы і рукапісы вершаў 1944 г., а таксама машынапісныя 
копіі вершаў, зробленыя самім гісторыкам. Таксама перададзе-
ная копія аўтабіяграфіі Веры Маслоўскай (напісана па-польску 
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недзе пры канцы 1950-х гг.), копія выпіскі з яе працоўнай кніжкі, 
ліст з рэдакцыі газеты «Наш Сцяг» ад 12 ліпеня 1923 г. да маці 
Веры Маслоўскай з просьбай даслаць яе фотаздымак і кароткі 
жыццяпіс, набор паштовак з выявамі Прагі, падораны на па мяць 
ад В. Анісковіча ў 1921 г. Асаблівую цікавасць выклікаюць шэсць 
арыгінальных пісьмаў-паштовак за 1925–1928 гг. з Парыжа 
ад жонкі Нестара Махно Галіны да Веры Маслоўскай у Беластоц-
кую турму. Да лістоў дадаюцца фотаздымкі Галіны і яе дачкі. 

Найбольшую частку дакументаў з архіва Веры Маслоўскай, 
перададзеных Юрыем Туронкам, складаюць арыгінальныя фо-
таздымкі. Гэта індывідуальныя здымкі і самой Веры розных 
узростаў, і іншых дзеячаў міжваеннай Заходняй Беларусі (Янкі 
Станкевіча, Клаўдзія Дуж-Душэўскага, Янкі Трахімовіча, Адама 
Станкевіча, Палуты Бадуновай і інш.). Ёсць таксама здымкі на-
стаўніц беларускіх школ у Бельску і Беластоку (1918 г.) Вольгі Гоф-
ман і Вольгі Скаўронскай, і самой Веры з вучнямі (1917–1918 гг.). 
Групавыя здымкі ўдзельнікаў настаўніцкіх курсаў у Вільні, праж-
скай канферэнцыі 1921 г., настаўніцкай канферэнцыі беларускіх 
школ у Беластоку (1943/44 г.), беларускіх пісьменнікаў 1920 г. і інш. 

Дадаецца да даваенных дакументаў Веры Маслоўскай такса-
ма ліставанне яе з Юрыем Туронкам: 26 лістоў і паштовак ад яе 
за 1967–1980 гг. і 7 лістоў ад яго за 1977–1978 гг.

Дакументы Надзеі Артымовіч
Яшчэ адзін цікавы комплекс дакументаў у фондзе Юрыя Ту-

ронка звязаны з пісьменніцай Надзеяй Артымовіч. Разам з ім 
таксама быў перададзены адмысловы каментар ад гісторыка:

Варшава, 20 красавіка 1991 г.
Інфармацыя для Архіва ЛіМ, Мінск
З Надзеяй Артымовіч пазнаёміўся восенню 1976 г. Прыйшла 

да мяне ў пошуках «Нівы», хацела перапісаць усе свае вершы, якія да 
гэтага часу былі надрукаваныя ў гэтым штотыднёвіку. Я ёй запра-
панаваў, што сам зраблю тыя выпісы. Перапісваючы, зацікавіўся яе 
паэзіяй, захацеў яе падтрымаць. Паколькі Надзея была хаатычная, 
разгубленая, прасіў яе даваць мне прынамсі копію кожнага новага 
верша. Яна рабіла тое ахвотна, была ўпэўнена, што ў мяне яе вер-
шы не прападуць, што раней нярэдка бывала. Так пачалося супра-
цоўніцтва, у якім я займаўся яе паэтычнай бухгалтэрыяй: аналі-
заваў, сістэматызаваў, высылаў у «Ніву» і беластоцкія «Беларускія 
календары», заахвочваў яе высылаць нешта ў «Маладосць», пісаў 
нешта пра яе творчасць у «Ніве», арганізаваў аўтарскія вечары.

У сакавіку 1977 г. зрабіў машынапіснае выданне «Роздумаў», 
«тыражом»… 5 паасобнікаў. Гэта зрабіла на яе адпаведнае ўра-
жанне. Пісала штораз больш. Бадай на кожным вершы была дата 
напісання, аднак прасіла не друкаваць гэтых дат. Усё знаходзіцца 
ў архіўных папках. 

Вясной 1979 г. Надзея выехала з Варшавы ў Бельск у сувязі з хва-
робай маці. З гэтага часу пачалася карэспандэнцыя, супрацоўні-
цтва не спынялася. Летам 1981 г. з’явіўся зборнічак «Роздумаў», 
а яшчэ ў 1979 г. пераклад вершаў на польскую мову. Вершы, якія былі 
ў мяне, паступова публікаваліся і, бадай, усё было надрукавана.

Са снежня 1981 г. нашае супрацоўніцтва абарвалася, па сутна-
сці таксама і карэспандэнцыя. Здаецца, што за мінулае 10-годдзе 
напісала ўсяго некалькі новых вершаў. Не выключаю, што пераш-
каджалі асабістыя справы. У 1990 г. выйшаў трэці зборнічак Надзеі 
Артымовіч – «Сезон у белых пейзажах», у якім надрукаваныя вершы, 
напісаныя да 1981 г. 

Далучаю ўсе тры зборнічкі з аўтарскімі аўтографамі.
Юры Туронак

Сярод захаванага, дзякуючы Юрыю Туронку, у архіве-му-
зеі можна адзначыць лісты і паштоўкі Надзеі Артымовіч 
за 1979–1985 гг. (42 дакументы), спісы вершаў паэткі, складзе-
ныя Ю. Туронкам, выразкі публікацый яе вершаў і тэкстаў пра яе, 
машынапісы і аўтографы вершаў, высыланых у «Ніву», і іншыя 
выданні, а таксама фатаграфіі Надзеі Артымовіч.

Дакументы да біяграфіі Юрыя Туронка
Важную частку фонду Юрыя Туронка ў БДАМЛМ скла даюць 

дакументы да яго біяграфіі. Тут сабраныя разнастайныя пасвед-
чанні аб адукацыі спачатку хіміка, а потым гісторыка, якую ён 
атрымоўваў у Вільні, Беластоку, Шчэцыне, Варшаве. Значны ком-
плекс дакументаў датычыць працы Юрыя Туронка ў Экспарт-
на-імпартавай цэнтралі хімікатаў і хімічнай апаратуры (Ciech) 
і на пасадзе рэдактара газеты «Rynki zagraniczne». Важныя таксама 
такія матэрыялы – навуковай і грамадскай беларускай дзей насці 
ў Варшаве, як сяброў Беларускага грамадска-культурнага тава-
рыства, Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў і інш. Ціка васць 
уяўляюць дакументы, звязаныя з абаронай доктарскай дысерта-
цыі і публікацыяй працы «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», 
матэрыялы да ўдзелу Юрыя Туронка ў міжнародных канферэнцы-
ях і іншых мерапрыемствах, як у часе працы на пасадзе рэдактара 
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газеты «Rynki zagraniczne», гэтак і ў сувязі з беларусазнаўчай на-
вуковай дзейнасцю. Дастаткова поўна прадстаўлены і дакументы 
аб дзяржаўных узнагародах Юрыя Туронка. Увагу звяртае такса-
ма той факт, што гісторык даволі даўно стаў клапаціцца пра пе-
радачу назбіраных ім кніжных і дакументальных каштоўнасцей. 
Таму ў раздзеле ёсць дакументы аб перадачы гісторыкам Нацы-
янальнай бібліятэцы ў Варшаве, Нацыянальнай бібліятэцы Бела-
русі і іншым у дар беларускіх кніг з асабістых збораў.

Своеасаблівым дадаткам да біяграфічных дакументаў вы-
ступаюць матэрыялы пра Юрыя Туронка. Гэта вялікая колькасць 
рэцэнзій і водгукаў на розныя кнігі гісторыка, а таксама публіка-
цыі Аляксея Каўкі, Лены Глагоўскай, Язэпа Янушкевіча і іншых, 
прысвечаных фондаўтваральніку. Асаблівую цікавасць выклікае 
копія спецыяльнага данясення агента службы бяспекі БССР «Бу-
рана» пра кантакты з Юрыем Туронкам пры канцы 1950-х гг., 
і каментарыі гісторыка з высвятленнем рэальнай асобы згадана-
га агента, якім аказаўся пісьменнік Алесь Бажко.

Дакументы навуковай дзейнасці Юрыя Туронка
Большая частка творчых дакументаў гісторыка тра-

піла ў  архіў-музей яшчэ на пачатку 1990-х гг. Гэта аўтографы 
і  машынапісы прац «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Па-
мяці Браніслава Туронка», «Да гісторыі Друйскага мацыянскага 
манастыра 923–1938», машынапіс даследчай працы па сямейнай 
гісторыі «Reszecie. Zarys genealogii linii Rodziny», прысвечанай 
продкам па мацярынскай лініі – Рэшацям і зробленай пераваж-
на для сямейнага карыстання ў 2000 г., матэрыялы да артыку-
лаў і варыянты артыкулаў «Дзядзька Антон», «Непакорная Вера» 
і інш. Ёсць таксама некалькі артыкулаў Юрыя Туронка ў газеце 
«Rynki zagraniczne» і шэраг інтэрв’ю з гісторыкам, звязаных з яго 
навукова-даследчай дзейнасцю.

Фонд Юрыя Туронка ўтрымлівае таксама вельмі разнастай-
ныя па характары дакументы, сабраныя ім у працэсе падрых-
тоўкі сваіх публікацый. Яны адлюстроўваюць шырокае кола ін-
тарэсаў гісторыка. Тут ёсць матэрыялы, звязаныя з выданнем 
кнігі даследчыцы Ціны Клыкоўскай пра Саюз беларускай моладзі, 
у кім быў зацікаўлены і Юры Туронак. Праца над падрыхтоўкай 
выдання кнігі стала штуршком як для наладжвання перапіскі, 
напрыклад, з Міколам Латушкіным, так і, магчыма, для падрых-
тоўкі ўласнай працы Ю. Туронка «Людзі СБМ». 

У фондзе таксама можна знайсці дакументы да біяграфій 
Аляксандра Каўша, Юркі Геніюша, Аляксея Грыцука, Міколы 
Грэбня, Лявона Луцкевіча, Уладзіміра Тарасевіча, Віктара Ярмал-
ковіча і інш., асабліва тых, з кім гісторык перапісваўся. Тут жа 
звяртаюць на сябе ўвагу машынапіс працы Віктара Ярмалковіча 
пра Беларускі студэнцкі саюз у Вільні, аўтабіяграфічныя тэксты 
Мар’яна Пецюкевіча, артыкулы Пятра Ластаўкі і іншых пра бе-
ларускае жыццё ў даваеннай Варшаве, дакументы да дзейнасці 
беларусаў на Беласточчыне і шмат іншых публікацый і выпісак, 
зробленых Юрыем Туронкам па розных тэмах. 

Асаблівай увагі патрабуюць, як выглядае, адзіныя захава-
ныя асобнікі машынапісу невядомага раней падпольнага выдан-
ня (самвыдату) 1979 г. – «Новая Наша ніва», якія некалі перадаў 
гісторыку даследчык Мікола Іваноў. Гісторыя з’яўлення гэтых 
машынапісаў вартая адмысловага вывучэння.

Ліставанне Юрыя Туронка
Сярод перададзенага Юрыем Туронкам у архіў-музей най-

большую колькасць складае ліставанне. Усю карэспандэнцыю 
гісторыка можна падзяліць на некалькі груп. Так, Юры Туронак 
часта пакідаў сабе аўтарызаваныя копіі лістоў да іншых асоб, 
у выніку асобную групу складаюць уласныя лісты Юрыя Турон-
ка. Сярод яго адрасантаў можна знайсці даследчыкаў, грамадскіх 
дзеячаў з розных краін: Сцяпана Александровіча, Міколу Грэбня, 
Аляксея Каўку, Святаслава Каўша, Міколу Латушкіна, Лявона Луц-
кевіча, Аляксандра Надсана, Міколу Панькова, Марыяна Пецю-
кевіча і дзясяткаў іншых. Арыгіналы некаторых уласных лістоў, 
напрыклад, да Юзафа Александровіча (Найдзюка) або Марыяна 
Пецюкевіча, Юры Туронак атрымаў пасля смерці сваіх адрасатаў.

Яшчэ больш шырока захаваліся лісты, дасланыя Юрыю Ту-
ронку. Паводле аб’ёму ліставання можна вылучыць асноўных 
карэспандэнтаў гісторыка: Міколу Грэбня (ЗША), Аляксея Каўку 
(Расія), Святаслава Каўша (ЗША), Аляксандра Надсана (Вяліка-
брытанія), Марыяна Пецюкевіча (Польшча), Здзіслава Сямашку 
(Польшча), Міхаліну Татарыновіч (Польшча), Віктара Ярмалкові-
ча (Польшча) і інш. Перапіска Юрыя Туронка каштоўная тым, 
што ўтрымлівае багата фактычнай інфармацыі па гісторыі бе-
ларускага руху міжваеннага і ваеннага часу, да біяграфій тых ці 
іншых яго ўдзельнікаў. Гэтыя звесткі даследчык збіраў для сваіх 
прац, але, відавочна, скарыстаў далёка не цалкам. Шмат якія 
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лісты суправаджаюцца фатаграфіямі або артыкуламі ці іншымі 
матэрыяламі. Сярод карэспандэнтаў Юрыя Туронка гісторыкі, 
грамадскія дзеячы, сябры з Беласточчыны і іншых частак Поль-
шчы, з Беларусі, калегі-даследчыкі з Германіі, Літвы, Швейцарыі, 
а таксама адметная колькасць дзеячаў беларускай паваеннай эмі-
грацыі на Захадзе. Шырокая геаграфія перадвызначыла і моўную 
разнастайнасць дакументаў: тут прадстаўлены, акрамя белару-
скай, польскай і рускай, англійская, нямецкая і літоўская мовы. 

Асобную невялікую групу складае ліставанне Юрыя Турон-
ка адносна біяграфіі яго бацькі Браніслава. Даследчык актыўна 
збіраў звесткі з сямейнай гісторыі наогул і адносна жыцця і дзей-
насці Браніслава Туронка, якому была прысвечана адна з яго кніг. 
Гісторык распрацаваў адмысловы апытальнік для сваякоў, пры-
клады адказаў на які можна знайсці ў згаданых лістах. 

У яшчэ адну невялікую групу можна выдзяліць ліставанне 
Юрыя Туронка ў справе спадчыны Марыяна Пецюкевіча. Пасля 
смерці гэтага дзеяча, з якім гісторыка звязвалі доўгія прыяцель-
скія адносіны, Ю. Туронак клапаціўся пра належнае забеспячэнне 
захавання яго архіву і бібліятэкі як у Акруговым музеі ў Беласто-
ку, гэтак і ў Аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуко-
вай бібліятэкі АН БССР.

Выяўленчыя дакументы Юрыя Туронка
Багатая на каштоўныя дакументы выяўленчая частка фонду 

гісторыка. Акрамя згаданых вышэй здымкаў з архіва Веры Мас-
лоўскай і Надзеі Артымовіч, іншыя фатаграфіі можна таксама 
падзяліць на некалькі груп. Першую складаюць уласна фатаграфіі 
Юрыя Туронка, як індывідуальныя, гэтак і ў групах з бацькамі, 
жонкай, дзецьмі, а таксама калегамі і сябрамі з Беларусі, Поль-
шчы, Францыі і інш. 

Да другой групы можна аднесці фатаграфіі да гісторыі на-
цыянальнага беларускага руху, сабраныя Юрыем Туронкам. 
Тут аб’яднаныя здымкі са збораў Аўгена Аніські, Міколы Латуш-
кіна і інш., што датычаць як саміх згаданых асоб, гэтак і гіста-
рычных падзей, у якіх яны ўдзельнічалі. Вялікая група здымкаў 
паходзіць з архіваў Мар’яна Пецюкевіча. Гэта арыгінальныя фа-
таграфіі вучняў Радашковіцкай і Віленскай беларускіх гімназій, 
удзельнікаў Беларускага студэнцкага саюза ў Вільні, урада Тава-
рыства прыяцеляў беларусаведы і групы беларускіх гуманітарыяў 
Віленскага ўніверсітэта і інш. Асобную вялікую групу складаюць 

здымкі, звязаныя з адкрыццём помніка на магіле Алеся Гаруна 
на Ракавіцкіх могілках у Кракаве 24 верасня 1987 г. 

Багата арыгінальных фатаграфій са збору Марыяна Пецю-
кевіча, дапоўненых вынікамі ўласных пошукаў Юрыя Туронка, 
склалі і асобную тэматычную групу «Выявы беларускіх рэлігій-
ных дзеячаў і падзей, сабраныя Юрыем Туронкам». Тут можна 
ўбачыць арыгіналы і копіі індывідуальных здымкаў ксяндзоў 
Станіслава Глякоўскага, Яна Семашкевіча (Янкі Быліны), Адама 
Станкевіча, Віктара Шутовіча і інш., а таксама праваслаўных і ка-
таліцкіх дзеячаў беларускай паваеннай эміграцыі. Каштоўнас-
ць уяўляюць і арыгінальныя здымкі груп беларускіх рэлігійных 
дзеячаў, фатаграфіі ўдзельнікаў хору касцёла Св. Мікалая ў Віль-
ні ў суправаджэнні Антона Грыневіча, Адама Станкевіча, Альбі-
на Стэповіча і інш. Важна адзначыць, што здымкі максімальна 
праанатаваныя аўтарам, што асабліва каштоўна і для архівістаў, 
і для даследчыкаў. 

Дакументы Браніслава Туронка (бацькі)
Асобную частку фонду Юрыя Туронка складаюць сабраныя ім 

дакументы з дзейнасці яго бацькі Браніслава. Сярод іх арыгіналы 
і копіі біяграфічных дакументаў Браніслава Туронка і яго жонкі 
Марыі, рэдкія друкаваныя выданні аўтарства дзеяча, напрыклад, 
брашура «Hygijena uzhadawannia dziciaci», часопіс «Мой шлях» 
(1922), які рэдагаваў бацька Юрыя Туронка. Захаваўся і аўтограф 
аднаго пісьма Браніслава Туронка. Таксама ў раздзеле сабраныя 
публікацыі пра дзеяча, яго фатаграфіі ў групах з сям’ёй, сябрамі 
і калегамі і схема сядзібы Туронкаў у Дукштах.

Друкаваныя выданні і музейныя рэчы
Як бачна са змешчаных вышэй лістоў Юрыя Туронка, разам 

з дакументамі ён перадаваў у архіў-музей і разнастайныя дру-
каваныя выданні, пераважна з міжваеннай Заходняй Беларусі, 
або друкі беларускай эміграцыі. Самыя раннія з перададзеных – 
«Сборник церковных песнопений и духовных песен» (СПб, 1912), 
«Колас беларускай нівы» (Гродна, 1913), «Міністэрства беларускіх 
спраў за 10 месяцаў існаваньня» М. Засецкага (Коўна, 1919). Былі 
перададзены ў архіў-музей розныя віленскія выданні 1930-х гг. 
і амаль усе нумары беларускага літаратурна-навуковага часопіса 
«Калосьсе», які выдаваўся ў Вільні ў 1935–1939 гг. (асобнікі пахо-
дзяць з бібліятэкі Пётры Ластаўкі).
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Дзякуючы Юрыю Туронку ў архіве-музеі ёсць выданні боль-
шасці эміграцыйных паэтаў і пісьменнікаў: Антона Адамовіча, 
Льва Гарошкі, Міхася Кавыля, Рыгора Крушыны, Яна Пятроўска-
га, Алеся Салаўя, Масея Сяднёва, Уладзіміра Сядуры-Глыбінна-
га, Янкі Шакуна, Янкі Юхнаўца і інш. Таксама гісторык перадаў 
у Мінск дзясяткі назваў эміграцыйных перыёдык, сярод якіх 
асобныя нумары або нават цэлыя камплекты газет «Беларус», 
«Беларускі час» (1975–1987), часопісаў «Сакавік» (1947–1948), 
«Шыпшына» (1947–1950), «Веда» (1951–1954), «Летапіс белару-
скай эміграцыі» (1978–1991), «Конадні» (1954–1963), «Баявая Ўска-
лось» (1962–1981), «Весткі Інстытута беларусаведы» (1983–1984), 
«Зважай» (1989–1991) і шмат іншых. Асабліва варта звярнуць ува-
гу на поўны камплект унікальнага выдання беларусаў Мельбурна 
«Праваслаўным шляхам» (1964–1970).

Акрамя друкаў, ад Юрыя Туронка архіў-музей атрымаў 
два паясы Ніны Абрамчык і дзве кружэлкі з запісамі бела-
рускіх песень у выкананні Барбары Вержбаловіч і Вячаслава 
Селяха-Качанскага. 

Прадстаўлены агляд фонду Юрыя Туронка ў БДАМЛМ мае 
агульны характар. Больш дакладнае апісанне пазіцый можна бу-
дзе знайсці ў вопісе, калі скончыцца навукова-тэхнічная апра-
цоўка дакументаў. І варта дадаць, што фонд гісторыка дасёння 
яшчэ мае перспектыву папаўнення. 

Ганна Запартыка

СУСТРЭЧЫ, ЯКІЯ ПОМНЯЦЦА
(памяці Зоры Кіпель)

Шчырыя пачуцці ўдзячнасці Зоры і Вітаўту Кіпелям за іх 
спрыяльнасць і вялікую працу на карысць Беларускага дзяржаў-
нага архіва-музея літаратуры і мастацтва, дзе прайшло больш са-
рака гадоў майго прафесійнага жыцця, за падтрымку ў асабістых 
складаных варунках будуць у маім сэрцы да канца дзён. Спадар-
ства Кіпеляў я пазнала ў 1997 г. Добра памятаю паездку вялікай 
грамадой пад патранажам прафесара Адама Мальдзіса ў Полацк, 
дзе з 9 да 12 верасня праходзілі Трэція міжнародныя скарынаўскія 
чытанні. Удзельнікамі былі прадстаўнікі некалькіх краін і са-
мымі заўважнымі сярод усіх – Зора і Вітаўт Кіпелі. І не таму што 

прыехалі з далёкіх Злучаных Штатаў Амерыкі, а  найперш сва-
ёй актыўнасцю ў кантактах і зацікаўленасцю тэмамі дакладаў, 
сваім адзінадушшам, ці, можа, дакладней – дву адзінствам, пра-
мяністай энергіяй, якая лучыла з усім наваколлем. Яна свяцілася 
ў іх гаворцы, рухах, зваротах да іншых удзельнікаў. Я з захаплен-
нем глядзела ў іх бок з нясмелым спадзяваннем на знаёмства. 
Вельмі хвалявалася, калі чытала даклад «Рукапісная спадчына 
беларускіх кляштароў», зноў жа таму, што ў зале прысутнічалі 
выдатныя бібліёграфы, бібліятэказнаўцы, як і публіцысты, гісто-
рыкі, грамадска-палітычныя і культурныя дзеячы Зора і Вітаўт 
Кіпелі. Што новага магло быць для іх у маім дакладзе, цалкам 
заснаваным на дадзеных, якія публікаваліся ў розных польскіх, 
беларускіх, рускіх выданнях ХІХ–ХХ стст.? І таму зусім нечака-
ным для мяне сталася, калі ў перапынку да мяне падышоў Вітаўт 
Кіпель і  ахваліў, не – не за змест і навуковасць, а за эмацыяналь-
на сказаную праўду пра вялікія страты помнікаў нашай гісто-
рыі. Вельмі хутка падышла і Зора Кіпель – усмешлівая, шчырая, 
зацікаўленая. Так і адбылося знаёмства. Вечарам і назаўтра мы 
многа гаварылі, але да тэмы майго даклада не вярталіся. Вітаўт 
і Зора, да майго вялікага здзіўлення, вельмі зацікавіліся літара-
турным архівам, яго дакументамі і фондамі. Іх цікавіла ўсё: пра-
блемы камплектавання і з якіх крыніц паступаюць дакументы, 
як яны апісваюцца, як захоўваюцца. Па першым часе здавалася, 
што іх цікавіць гэта, найперш, як бібліятэказнаўцаў. Мы ў той 
дзень паспелі расказаць адно аднаму і пра прыватныя акалічна-
сці жыцця, але праз усю полацкую вандроўку Вітаўт і Зора зноў 
і зноў вярталіся да архіўнай тэмы, і я з задавальненнем расказва-
ла пра ўладкаванне архіва-музея, яго жыццё, яго планы. А ў пла-
нах было стварыць умовы для вяртання ў Беларусь дакументаў 
агромністай плеяды беларускіх літаратурных і культурных дзе-
ячаў замежжа. Вітаўт і Зора паабяцалі спрыяць як мага гэтаму. 
З Полацка я вярталася з думкай аб перспектыве важнай сумеснай 
працы. На той час я і ўявіць не магла, што гэтая праца будзе мець 
такі выдатны вынік, што дзякуючы спадарству Зоры і Вітаўту 
Кіпелям архіў-музей атрымае некалькі тысяч унікальных даку-
ментаў, беларускія замежныя кніжныя і перыядычныя выданні 
і нават асабістыя рэчы многіх, у тым ліку ўласна Зоры і Вітаўта. 

Тое, што зацікаўленасць Зоры і Вітаўта літаратурным 
архівам падчас нашага першага знаёмства была не звычайнай 
дыпламатычнай ветлівасцю гасцей, а магчымасцю адкрыць 
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для сябе ў Беларусі яшчэ адну ўстанову, якой можна даверыць свае 
скарбы, я вельмі хутка ў гэтым упэўнілася. Праз колькі дзён па пры-
ездзе з Полацка я атрымала ліст, датаваны 27 верасня 1997 г.:

«Высокашаноўная спадарыня Ганна!
Найперш – нашае шчырае вітаньне з Амэрыкі! Хоць вярнуліся 

мы ўжо амаль тыдзень таму, але ўсё яшчэ жывем клопатамі Бела-
русі ды спрабуем залагодзіць нанова паўсталыя праблемы-абавязкі. 
Як мы выказвалі Вам думку – наведаць яшчэ раз сёлета Беларусь 
у сувязі з адзначэньнем 75-годзьдзя Нацыянальнае Бібліятэкі – мы 
гэта зробім, ды аб гэтым мы напісалі сп. Алейнік і выказалі жа-
даньне ўдзельнічаць у канфэрэнцыі, прысьвечанай праблемам 
бібліятэказнаўства. У Менск мы прылятаем 19-га кастрычніка, 
а  вылятаем назад 25-га. Канфэрэнцыя ж будзе адбывацца ад 22 
да 24-га. Гэтакім парадкам у нас будуць нібыто „вольныя” працоў-
ныя дні 20 і 21 кастрычніка. Памятаючы Вашыя запросіны наве-
даць і  азнаёміцца з Літаратурным Архівам, карыстаем нагодай 
у Вас спытаць, ці ў адзін з гэтых днёў нам можна было б наведаць 
Ваш архіў. У выпадку, калі б гэта было магчыма, то паведамце нам 
па тэлефону кузыны Зоры, дзе мы затрымоўваемся, яе зваць Валя, 
а прозвішча Караткевіч – аднафамільцы зь вялікім Караткевічам! 
Азнаёміцца з архівам мы вельмі хацелі-б. 

У міжчасе Вы можаце напісаць на адрас сына Натальлі Арсень-
невай ды спытаць аб лёсе ейнага архіву, калі ўважаеце патрэбным, 
можаце спаслацца на нашу з Вамі гутарку ды параду напісаць у гэ-
тай справе.

Дык з прывітаньнем яшчэ раз і да сустрэчы, з пашанай Вітаўт 
і Зора Кіпель».

«Азнаёміцца з архівам мы вельмі хацелі-б» – гэта было для 
мяне самым важным і самым абяцаючым. І знаёмства з архівам, 
а таксама сустрэча з калектывам адбыліся. Была нязмушаная 
і шчырая гаворка за гарбатай, экскурсія ў сховішча, агляд архіў-
нага будынка. Гэта будзе помніцца заўсёды: і па-таварыску шчы-
рае зацікаўленне нашым штодзённым жыццём, і добрыя словы 
ў адрас калектыву і яго працы, і захапленне нашым «архіўным 
парадкам». 

Першую пасылку з беларускімі рарытэтамі ад Зоры і Вітаўта 
Кіпеляў архіў-музей атрымаў у самым пачатку 1998 г., а калі 
меркаваць па датаваных «выясьненьнях» Вітаўта, укладзеных 
у скрыні пасылак, пакаваць іх спадарства Кіпелі пачалі амаль 

адразу па прыездзе з Полацка-Мінска. 14 студзеня 1998 г. пісалі 
да мяне: 

«Высокашаноўная спадарыня Ганна!
Пару тыдняў таму назад выслаў Вам, на адрас архіву, дзьве 

ладныя пачкі. Выслаў праз спэцыяльную перасыльную кантору. Яны 
абяцалі, што пасылкі дойдуць праз 7–8 тыдняў, прыпушчаю, што 
ў сярэдзіне лютага!

У пасылках – поўны камплект „Запісаў”, некаторыя эмігра-
цыйныя выданьні, а найбольш архіўны – манускрыптны матар’ял: 
рукапісы Дудзіцкага, Сэляха-Качанскага і інш. Сярод манускрып-
таў ёсьць некалькі сшыткаў Юльяны Дубейкаўскай. Да тых, Дубей-
каўскіх, манускрыптаў якраз і належыць фатаграфія Егера, якую 
дасылаю. Наагул-жа, калі атрымаеце пасылкі – чырканіце пару 
слоў! Мы з Зорай шчыра вітаем Вас і Ваш калектыў з Новым Годам! 
Спадзяемся на памыснае супрацоўніцтва. З глыбокай да Вас паша-
най Зора і Вітаўт Кіпель». 

Пасля атрымання пасылкі я 12 сакавіка 1998 г. напісала ў ад-
каз: «Наша бібліятэка набыла сто асобнікаў кніг і часопісаў, а наша 
архіўнае сховішча – многа ўнікальных дакументаў. Да самых шчырых 
захапленьняў Вашай нацыянальнай, навуковай, грамадскай дзейна-
сьцю дадаем цяпер і назаўсёды сардэчную ўдзячнасьць за скарб, зло-
жаны Вамі ў навукова-архіўную спадчыну Бацькаўшчыны». 

У лістападзе 1998 г. прыйшла наступная пасылка, у дададзе-
ным лісце да якой было напісана: «У нас даўно было крыху матэры-
ялаў пра Аляксандра Вало. Лічым, што яны для Вас найбольш на-
даюцца». Невялікі пакунак утрымліваў некалькі выставачных 
каталогаў мастака, фінскую газету «Pohjois Karjala» («Паўночная 
Карэлія») за 29 жніўня 1987 г. з вялікім ілюстраваным артыкулам 
вядомай фінскай журналісткі і пісьменніцы Туулы-Лііны Варыс, 
значная частка якога прысвечана беларускаму перыяду жыц-
ця і творчасці А. Ахола-Вало, успаміны З. Кіпель пра сустрэчу 
з мастаком у 1988 г. у Хельсінкі і некаторыя іншыя. Крыху пазней 
Зора даслала яшчэ некалькі дапаўненняў да матэрыялаў мастака 
А. Ахола-Вало.

Калі б мы атрымалі толькі гэтыя пасылкі – былі б назаўсёды 
ўдзячнымі Зоры і Вітаўту за іх неацэнны дарунак. Пасылкі ж на-
былі рэгулярны характар. Толькі ў 1998–1999 гг. архіў-музей атры-
маў іх не менш пяці. І ўсё гэта трэба было спакаваць, выправіць 
у далёкую дарогу, аплаціць, ды так, каб аж у самы архіў даставілі, 
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а яшчэ не забыць пакласці пачкі кавы з гарбатаю, каб падвысіць 
наш працоўны настрой. Успаміны пра ўсё гэта абвастрае і ліст, 
напісаны 22 ліпеня 1999 г.:

«Высокашаноўная спадарыня Ганна!
Шлю чародныя „пачкі”. Усё ў іх архіўнае. Пару кніжак – на Вашыя 

патрэбы. Адзін камплект Архіваў БНР прашу перадаць Генадзю Са-
гановічу. Буду Вам шчыра ўдзячны. Як завядзёнка ў нас – частава-
та п’ем усе разам каву. Пасыланая кава і чай (найбольшы клопат 
Зоры!) для ўжываньня на перапынках, паседжаньнях і г. д.

З прывітаньнем усяму калектыву Вашыя сябры Вітаўт і Зора К.»
У канцы 1999 г. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры 

і  мастацтва пачаў рыхтавацца да стогадовага юбілею вядома-
га беларускага вучонага Міколы Каспяровіча. Меркавалася кан-
ферэнцыя, адкрыццё выставы, паездка на радзіму М. Каспяровіча 
ў в. Ізабалёва Пухавіцкага раёна, а там сустрэчы і адкрыццё ме-
марыяльнай дошкі. Гэтымі планамі я падзялілася ў лісце з Зорай 
і Вітаўтам Кіпелямі. У лютым 2000 г. я атрымала ліст, які да таго 
ж раскрывае адзін з эпізодаў гісторыі камплектавання архіва 
Наталлі Арсенневай.

«3 лютага 2000
Высокашаноўная Ганна!

Шчыра, шчыра Вам удзячныя за прывітаньні ды інфармацыйны 
ліст. Нам сапраўды прыемна, што пасылкі даходзяць і ўсё разьмяр-
коўваецца як трэба! Дасланы раней матар’ял, улучна з матар’я-
ламі Н. Арсеньневай – усе з архіву БІНІМу. Сын Влодак (так мы яго 
звалі ў маладыя гады) выслаў на наш адрас пачку з матар’яламі 
Н.  Арсеньневай, але тая пачка дзесьці прапала? Відаць паблытаў 
адрас. Цяпер пошта робіць расьсьледаваньне – я выпаўніў ужо не-
калькі фармуляраў, але валакіта, відаць, будзе цягнуцца даўгавата. 
Я асабіста падазраю, што ён выслаў на „Rutherford” без паштовага 
індэксу, а такіх „Rutherford”аў у ЗША штук трыццаць. Ну, будзем 
чакаць.

Ганна! Выдатна, што ў архіве адбываюцца канферэнцыі, па-
седжаньні. Мы вельмі хацелі б быць, узяць удзел, у канферэнцыі, 
прысьвечанай Касьпяровічу. Гэта было б магчыма, калі б Вашая кан-
ферэнцыя адбывалася ў тым самым часе, што і канфэрэнцыя, якую 
плянуе Скарынаўскі цэнтр. Ці можна было-б, каб Вашая канфэрэн-
цыя была заплянаваная на прыблізна той самы пэрыяд, што і Ска-
рынаўска-Танкаўская? Пакуль, як нам паведаміў спадар Мальдзіс, 

іхная канфэрэнцыя плянавалася на канец-сярэдзіну травеня. Мы 
плянуем быць на той Скарынаўска-Танкаўскай канфэрэнцыі і бязу-
моўна, зь вялікай прыемнасьцю, узялі б удзел у канфэрэнцыі ў архіве.

На канфэрэнцыі, прысьвечанай Касьпяровічу, мы падзяліліся 
б  дасьведчаньнем з укладаньня бібліяграфіі слоўнікаў, якую цяпер 
заканчвае ў Менску З.  Саўка. Пакуль гэта і ўсё – сьпяшаюся ада-
слаць ліст. Можа ўдасца пабыць на дзьвух канферэнцыях. З глыбо-
кай да Вас пашанай Вітаўт К.»

Канферэнцыя Міколы Каспяровіча адбылася 18 траўня 2000 г., 
паездка на яго радзіму – 19 траўня. У гэтыя дні разам з намі былі 
Зора і Вітаўт Кіпелі. З тых дзён захавалася некалькі здымкаў, дзе 
Зора, Вітаўт, сын Міколы Каспяровіча Аляксандр Каспяровіч, які 
прыляцеў з Новасібірска, Аляксей Каўка з Масквы, галоўны «ма-
тор» Каспяровічавага свята Віталь Скалабан, Зміцер Саўка, Іван 
Германовіч, працаўнікі беларускіх архіваў, пісьменнікі. Незабыў-
ныя і непаўторныя дні, шчаслівыя сваёй працай і сваімі пары-
ваннямі людзі. 

Зора і Вітаўт пабывалі ў архіве-музеі разам яшчэ ў 2001 г. Гэта 
былі ліпеньскія дні Трэцяга з’езда беларусаў свету. Як і ў папярэд-
нія гады, за кожнай пасылкай наўздагон ляцеў ліст. І на гэты раз 
Зора і Вітаўт зноў абяцалі наведаць архіў. 7 траўня 2001 пісалі: 

«Высокашаноўная Ганна!
Сёньня я Вам паслаў вялікую пасылку зь некаторымі архіўнымі 

матар’яламі, пару кнігаў і лятучкі-адозвы і г. д. бібліяграфічнага 
парадку, цалкам падыходзячых для архіву ў рубрыцы „беларуская 
эміграцыя”.

Да месца, аднак, пару выясьненьняў. У друку знаходзяцца 
два тамы працы „Бібліяграфія Беларускага Друку на Захадзе” 
З. і В. Кіпель. Том першы – п’рыёдыка, панад 400 назоваў; том дру-
гі – манаграфічны матар’ял, каля 5 тыс. пазыцыяў. Храналагічна 
друк улучае час ад першае паловы ХІХ ст. да году 2000. У гэтай 
бібліяграфіі мы сабралі прыблізна 90 % друкаў, расклалі альфабэ-
тычна-храналагічна гэты збор у 240 архівальных скрынак і пера-
далі гэтую калекцыю ў The New York Public Library, адначасна за-
лажыўшы там Фонд Беларускай Кнігі. Відавочна, што калекцыя 
даступная кожнаму ў любы час, калі адчынена бібліятэка. Гэтыя 
два тамы – ключ да калекцыі. Цяпер, чаму я гэта пішу? А таму, 
што шмат дублетных – не кніжных – матар’ялаў мы перашлем 
Вам. Уважаем, што Вы іх неяк уладкуеце. Могуць быць сярод іх і пару 
кнігаў, дык рабіце зь імі што Вы палічыце патрэбным.
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У пасылцы таксама далучаная мая англамоўная кніга 
„Belarusans in the US”. Гэта значна пашыранае, значна! – выдань-
не „Беларусы ў ЗША”. Аднак, выдавецтва шмат чаго і не пусьціла, 
бо зашмат! Вось жа архіў гэтае кнігі – увесь даведачны апарат – 
перададзены Універсітэту штату Мінесота – Архіву гісторыі эмі-
грацыі ЗША. Гэта, бадай, найбольшы архіў эміграцыі ЗША. Архіў 
у ведамстве штатным і фэдэральным. Беларуская сэкцыя-аддзел 
там расьце. Дарэчы, і я, пішучы кнігу, карыстаўся тым архівам. 
Прыяжджаюць у той архіў дасьледчыкі з Украіны, Расеі, Фінляндыі 
і г. д. Беларускай дакументацыі – там месца і з цягам часу будуць 
наведваць той архіў нашыя людзі зь Беларусі. Зноў-жа некаторыя 
дублікаты з друкаў амерыкаyскіх мы перашлем Вам, асабліва, друкі 
літаратурнага профілю. Вось такія былі-б мае ўдакладненьні! 

Плянуем быць з Зорай у Менску на кангрэсе беларусаў сьвету 
і, ясна, думаем угледзецца з Вамі. Трымайцеся! Шчырыя Вашы сябры 
Вітаўт і Зора К.»

Мы сустрэліся на з’ездзе, а пасля спадарства Кіпеляў наведала 
архіў. Было добра пасядзець за кубачкам гарбаты, абмерка ваць 
новыя выданні, абмяняцца сувенірамі і, як заўсёды, гаварыць 
пра беларускія матэрыялы, якіх так многа ў прыватных замежных 
архівах. Гэта была наша апошняя сустрэча з Зорай Кіпель. Цяжка 
пісаць – апошняя. Засталася ў памяці светлай, абаяльнай, прыго-
жай, мудрай і моцнай, з аптымістычным стаўленнем да жыцця.

«Чытаю лёс…»
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Ганна Запартыка

ПА АРХІЎНЫХ СЛЯДАХ  
БАГДАНОВІЧАВАГА «ВЯНКА»

Падчас даследавання гісторыі прыватнага выдавецтва Ан-
тона Грыневіча і яго выданняў маю ўвагу звярнуў на сябе вель-
мі цікавы дакумент пад назвай «Opis kniharni Bielaruskaho wyd. 
T-wa u Wilni, zdadzienych Apiekunčaj Kamisii 23.  04.  1917  h.» 
[1, арк. 44–47]. Вопіс кнігарні налічвае каля двухсот сарака назваў 
беларускіх выданняў і ўказвае на колькасць асобнікаў кожнага 
выдання, кошт аднаго выдання і іх агульную суму. Сярод мно-
гіх прысутнічае тут і зборнік Максіма Багдановіча «Вянок». Вопіс 
складаўся, відавочна, вельмі спешна: належная сістэматызацыя 
ў ім адсутнічае, звесткі пра адны і тыя ж выданні сустракаюцца 
ў розных месцах вопісу. 

Здзівілі ў вопісе лічбы нерэалізаваных на 1917 г. кніг, 
якія выхо дзілі ў свет на працягу 1907 – пачатку 1914  гг. Так, 
у кнігарні заста валася 1 768 асобнікаў «Гапона» В.  Ду ні на-
Марцінкевіча і 1 412 асобнікаў яго перакладу на беларускую мову 
«Пана Тадэвуша» А. Міцкевіча з 1907 г.; 1 273 асобнікі «Апавя-
данняў» Тараса Гушчы (Якуба Коласа) з 1912 г.; 2 476 асобнікаў 
«Сыгнала» У. Гаршына ў перакладзе Ядвігіна Ш. з 1914 г. і інш. 

Першы запіс пра зборнік М. Багдановіча «Вянок» у названым 
вопісе, зроблены на старонцы 2 кірыліцай, указвае на 1 355 асоб-
нікаў па пяцьдзясят капеек кожны – на агульную суму 677 ру-
блёў 50 капеек. Наступны запіс знаходзім на старонцы 4 лацін-
кай: «46 – Wianok – 50 – 18.00». Тут відавочная памылка. Калі суму 
лічыць правільнай, то асобнікаў павінна быць 36, а не 46. На гэтай 
жа старонцы яшчэ адзін запіс лацінкай: «30 – Wianok – 50 – 15.00». 
Адразу ж узнікае пытанне: чаму два названыя запісы зроблены 
лацінкай? Вядома, што беларускія выданні таго часу друкаваліся 
як лацінкай, так і кірыліцай альбо рабіліся паралельныя накла-
ды: адно выданне ў двух шрыфтах. Гэтую з’яву адлюстроўвае і да-
дзены вопіс. «Вянок», як вядома, выйшаў кірылічным шрыфтам. 
Чаму тады складальнік вопісу зрабіў два запісы лацінкай, калі 
прытрымліваўся фіксацыі назваў кніг адпаведна іх шрыфту? Адказ 
можа быць простым: гэтая адпаведнасць не заўсёды захоўвалася, 
бо  аўтар раз-пораз «збіваўся» на больш зручную для  яго лацін-
ку. Тым не менш не трэба адпрэчваць думку, што магла быць не-
вялікая частка накладу «Вянка» і лацінскім шрыфтам. Ці так ужо 
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дэталёва даследавана ў нашым літаратуразнаўстве гісторыя вы-
данняў таго часу?

Годам выхаду «Вянка» ў свет пазначаны 1913 г. Наклад вы-
дання, відавочна, быў тыповым для таго часу – не менш за дзве 
тысячы асобнікаў. Гэта ж ускосна пацвярджаюць і лічбы дадзе-
нага вопісу: у адпаведнасці з ім агульная колькасць нерэалізава-
ных кніг «Вянка» ў 1917 г. складала 1 421 асобнік. Чаму так не-
эфектыўна рэалізоўваўся наклад зборніка, якія перашкоды стаялі 
на яго шляху да шырокага чытача? Адказ на гэтае пытанне дае 
вывучэнне архіўнага фонду Беларускага музея імя А. Луцкевіча, 
а таксама газеты «Наша Ніва» ад канца 1913 г. да апошняга яе 
нумара 7 жніўня 1915 г. На жаль, дакументаў захавалася не так 
многа, але і гэтая невялікая колькасць дапамагае раскрыць нека-
торыя дэталі арганізацыі працы па выданні.

Ва ўспамінах Вацлава Ластоўскага, змешчаных у «Выбраных 
творах» (Мінск, 1997 г.), чытаем, што «за некалькі месяцаў пасля 
выезду з Вільні М.  Багдановіч надаслаў у рэдакцыю „Нашай Нівы” 
рукапіс, у якім былі сабраны яго вершы як некаторыя з раней дру-
каваных у „Нашай Ніве”, так і нанова ім напісаныя, пад загалоўкам 
„Кніжка выбраных вершаў” з просьбай выпусціць асобнай кніжач-
кай. Рукапіс гэты пралежаў у рэдакцыі больш паўгода, бо не было 
грошы, каб надрукаваць яго. І толькі ў 1913 годзе былі дабыты гро-
шы на друкаванне рукапісу». 

Сапраўды, адсутнасць фінансавання іграла выключную ролю 
ў лёсе многіх выданняў. Але ў дадзеным выпадку справа была 
не толькі ў гэтым. Калі звярнуцца да некаторых фактаў з гісто-
рыі выдавецкай справы таго часу, то становіцца відавочным, што 
кніга М.  Багдановіча не магла выйсці ў Вільні раней за другую 
палову 1913 г. 

Паводле звестак В. Ластоўскага, паэт даслаў свой рукапіс пад 
канец 1912 ці ў самым пачатку 1913 г. Менавіта ў гэты перыяд 
у Вільні пачало рыхтавацца прадпрыемства, якое ў гісторыю на-
шай культуры ўвайшло пад назвай «Беларускае выдавецкае та-
варыства» (БВТ), а рэдакцыя газеты «Наша Ніва», у сваю чаргу, 
усю выдавецкую справу перадала новастворанаму таварыству. 
1 ліпеня 1913 г. «дваранін Вацлаў Леанардавіч Іваноўскі, дваранін 
Барыс Лявонцьевіч Даніловіч, дваранін Іван Іванавіч Луцкевіч, два-
ранін Канстанцін Баляслававіч Шпакоўскі і дваранін Антон Іва-
навіч Луцкевіч заключылі […] дамову таварыства на даверы» [1, 
арк. 7]. 2 жніўня 1913 г. В. Ластоўскі паведамляў, што «выдавецтва 

„Н.Н.” перадало Беларускаму выдавецкаму таварыству ў Вільні вы-
давецтва сваё „Беларускі календар”, які існуе ўжо чацвёрты год, ра-
зам з фірмай, непрададзенымі экзэмплярамі кніг, падрыхтаванымі 
для друку матэрыяламі і правам на атрыманне грошай за прыня-
тыя да друку ў календары аб’явы і заказы на каляндар» [1, арк. 22]. 

Так, усе выдавецкія праекты, распачатыя ў «Нашай Ніве», пе-
раходзілі да БВТ. З гэтага часу і была актывізаваная праца па па-
дрыхтоўцы да выдання такіх вядомых зборнікаў, як «Курганная 
кветка» К. Буйло, «Родныя з’явы» Якуба Коласа, «Васількі» Ядвігі-
на Ш. і інш. Сярод іх сваё годнае месца заняў і «Вянок» М. Багда-
новіча. Хоць і пазначаны годам выхаду на зборніку 1913 г., трэба 
думаць, што выхад яго ўсё ж адбыўся ў пачатку 1914 г. Захаваўся 
дакумент — «Выпісі с касавай кнігі грашовых рахункаў Кнігарні 
з Бел. Выд. Таварыствам гатоўкай», які сведчыць, што на праця-
гу студзеня 1914 г. яшчэ рабіліся аплаты па выданні [1, арк. 32]. 
У чарнавіку справаздачы захаваўся запіс аб значных сумах «га-
тоўкай», якія выдаваліся В.  Іваноўскаму пад распіску. Усе гэтыя 
дакументы складаліся загадчыкам кнігарні БВТ В. Ластоўскім.

Мяркую, што названыя касавыя запісы можна растлума-
чыць наступным чынам. Кнігарня БВТ, якая мела ад продажу кніг 
і канцылярскіх тавараў наяўныя грошы («гатоўку»), выдавала 
сумы пад распіску, за кошт якіх рабіліся разлікі за пэўныя вы-
давецкія заказы, у тым ліку на атрыманне тыражоў з друкарняў. 
Разлікі з друкарнямі праз адсутнасць грошай часам зацягваліся, 
што стрымлівала своечасовы выпуск ці нават выдачу заказчыку 
гатовых накладаў. Праца друкарняў вельмі моцна залежала ад за-
казчыкаў. Незадоўга да арганізацыі БВТ Іван Луцкевіч пісаў брату 
Антону ў Пецярбург: «Дарагі Антоне! У нас вельмі гора з грашамі, 
так, што, калі 6га або 7га зранку Кухце 200 рублёў не заплацім, 
то яму кабель электрычны здымуць» [2, арк. 21].

Магчыма, што і зборнік М.  Багдановіча трапіў у сітуацыю, 
калі выдаўцам не хапіла грошай, каб адразу цалкам разлічыц-
ца з друкарняй і забраць наклад агулам. Да гэтай думкі прывя-
ло адно назіранне. 21 лютага 1914 г. Антон Луцкевіч надрукаваў 
на старонках «Нашай Нівы» рэцэнзію на зборнік «Вянок» пад на-
звай «Пясняр чыстай красы». Праз некалькі нумароў, 7 сакавіка 
1914 ., «Наша Ніва» змясціла інфармацыю пра «Вянок» у раздзеле 
«Агляд кніг». З першага нумара (4 студзеня) 1914 г. «Наша Ніва» 
распачынае друкаваць абвесткі «Беларускай кнігарні»: спачатку 
пра тыя выданні, якія браліся на продаж ад розных выдавецтваў, 
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а пасля і пра тыя, якія пачалі паступаць з БВТ. Так было аб’яўлена 
аб паступленні на продаж кніг «Васількі» Ядвігіна Ш., «Сыгнал» 
У.  Гаршына, «Родныя з’явы» Т.  Гушчы (Якуба Коласа), «Курган-
ная кветка» К. Буйло, «Рунь» М. Гарэцкага і інш. Але пра тое, што 
ў  «Беларускую кнігарню» паступіў на продаж зборнік М.  Багда-
новіча, аб’ява ў «Нашай Ніве» ў 1914 г. так і не з’явілася. У 1915 г. 
газета такіх аб’яў ужо, можна сказаць, не друкавала, за выключэн-
нем № 19–20, дзе было паведамлена аб выхадзе кніжкі С. Бірылы 
«Стражнік».

І ўсё ж «Вянок», як відаць са згаданага ў самым пачатку «Opisu 
kniharni…» 1917 г., паступіў. Але гэта магло адбыцца тады, калі 
ўжо ўся грамадскасць была паглынутая падзеямі Першай сусвет-
най вайны. Неўзабаве БВТ, а ў жніўні 1915 г. – і газета «Наша Ніва» 
спынілі сваю дзейнасць. Іх арганізатары і кіраўнікі яшчэ ў маі 
1915 г. стварылі «Беларускае таварыства помачы пацярпеўшым 
ад вайны», «маршалкам камітэту» якога стаў В.  Іваноўскі, а яго 
намеснікамі А. Луцкевіч і В. Ластоўскі. Уся маёмасць БВТ, у тым 
ліку кнігарні і кніжны склад, зразумела, заставаліся пад іх апекай. 
У 1917 г., калі загадчык кнігарні В. Ластоўскі ўжо цалкам аддаў-
ся палітычнай працы, узнікла неабходнасць стварыць апякунчую 
камісію і прыняць ад В. Ластоўскага ўсе выданні, якія былі ў «Бе-
ларускай кнігарні». 

БВТ аднавіла сваю дзейнасць толькі ў 1920 г. У чэрвені 1921 г. 
С. Рак-Міхайлоўскі зрабіў інвентарныя вопісы маёмасці яго кніж-
нага складу і «Беларускай кнігарні». У першым вопісе пад № 9 
выяўлены запіс: «„Вянок” М. Багдановіча 190 × 25 = 4.750»; у дру-
гім – пад № 10: «„Вянок” Багдановіча 25 × 25 = 650» [1, арк. 48, 50]. 
Як бачна, з 1 421 асобніка, зафіксаванага ў вопісе 1917 г., у чэрвені 
1921 г. засталося толькі 215. 

Паўстае пытанне: якім чынам была рэалізаваная ў такі не-
спрыяльны для грамадства час такая значная колькасць кніг і не 
толькі зборніка «Вянок», а і многіх іншых, пазначаных у вопісе 
1917 г. выданняў? Можна меркаваць, што нейкая частка была 
аддадзеная на рэалізацыю ў іншыя кнігарні. Але, як аднойчы 
ў прыватнай размове выказаў думку А. Сідарэвіч і якую паўтару 
яшчэ раз, значная частка кніг, якія знаходзіліся ў Вільні, у тым 
ліку «Вянок», пайшла ў часы Першай сусветнай вайны і Сярэдняй 
Літвы на патрэбы беларускіх навучальных і культурна-асветных 
устаноў. Толькі на паднямецкай тэрыторыі да канца 1918 г. былі 
адчынены 153 беларускія школы, з 1919 г. дзейнічала Віленская 

беларуская гімназія, а ў першы перыяд існавання Сярэдняй Літ-
вы, калі Б. Тарашкевіч, В. Іваноўскі, А. Луцкевіч і некаторыя іншыя 
дзеячы прынялі рашэнне выкарыстаць спрыяльныя для развіцця 
беларускай адукацыі і асветы палітычныя абставіны, ужо вясной 
1921 г. працавала 186 беларускіх школ, Барунская настаўніцкая 
семінарыя, настаўніцкія курсы, створана Таварыства беларускай 
школы.

Цешыць думка, што такая значная колькасць Багдановічавага 
«Вянка» не стала ахвярай полымя вайны, а была надзейнай пад-
трымкай у працы настаўніцтва беларускай нацыянальнай шко-
лы, выхавацелем патрыятычных пачуццяў і эстэтычных густаў 
маладога пакалення беларусаў.

Спіс крыніц

1. БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Адз. зах. 33.
2. БДАМЛМ. – Фонд 3. – Воп. 1. – Адз. зах. 261.

Таццяна Кекелева 

РЭЖЫСЁР, ПЕДАГОГ, АКТРЫСА52

Любоў Іванаўна Мазалеўская – імя вядомае ў тэатральных ко-
лах, а таксама ў прыхільнікаў тэатра, якія сваё першае знаёмства 
са сцэнай пачыналі са спектакляў Тэатра юнага гледача ў Мінску. 
На ўсё жыццё кожны з нас запомніў шчаслівыя хвіліны ў прадчу-
ванні цуду, ні з чым не параўнальны пах тэатральнай залы, той 
калейдаскоп пачуццяў ад сустрэч з казачнымі персанажамі, якія 
здаваліся сапраўднымі, жывымі, тыя шчырыя імгненні радасці 
і хвалявання ад знаёмстваў з героямі-аднагодкамі на сцэне тэатра.

А прозвішча той, хто ствараў гэтае магічнае хараство, гэтае 
незабыўнае дзейства, сціпла значылася ў тэатральнай праграм-
цы – Мазалеўская Л. І., галоўны рэжысёр тэатра, заслужаны дзеяч 
мастацтваў БССР.

З вядомага фотапартрэта, які і сёння вісіць у фае тэатра, угля-
даецца ўдаль жанчына з сівымі скронямі. У позірку – мудрасць, 
строгая разважлівасць, іранічнасць. Адчуваецца характар ва-
лявы і рашучы. Задаткі лідара, чалавека мэтанакіраванага і на-
стойлівага Любоў Мазалеўская выявіла з юнацтва. Гэтыя рысы 

52 Артыкул быў напісаны да 100-годдзя Л. І. Мазалеўскай (1903–1964).
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характару шмат у чым паспрыялі юнай Мазалеўскай зрабіць адзі-
ны правільны выбар у жыцці – працаваць у тэатры, служыць яму.

Нарадзілася яна 25 студзеня 1903 г. у вёсцы Каўшова 
Мастоўскага раёна на Гродзеншчыне ў заможнай сям’і. Вучылася 
ў Гродзенскай жаночай гімназіі. Віхуры рэвалюцыйных перамен 
захапілі сямнаццацігадовую дзяўчыну, і ў 1920 г. яна назаўсёды 
пакінула бацькоўскую хату, добраахвотна ўступіўшы ў Чырвоную 
армію. Маладая настаўніца займалася з непісьменнымі чырвона-
армейцамі, арганізоўвала мастацкую самадзейнасць, наладжва-
ла спектаклі, у якіх сама была артысткай, рэжысёрам, мастаком 
і дэкаратарам. Так прыходзіў першы педагагічны і тэатральны 
вопыт, а з ім неадольнае жаданне іграць на прафесійнай сцэне.

У 1922 г. Любоў Мазалеўская паступае ў Беларускую драма-
тычную студыю ў Маскве, дзе студэнты з Беларусі, будучыя зна-
камітасці, спасцігалі сцэнічнае майстэрства ў найлепшых педа-
гогаў тэатральнай сталіцы.

У 1926 г., вярнуўшыся на радзіму, выпускнікі студыі ствара-
юць новы нацыянальны тэатр у Віцебску. На сцэне БДТ-2 – Дру-
гога беларускага драматычнага тэатра – і пачалася прафесійная 
артыстычная дзейнасць Л.  І.  Мазалеўскай. Актрыса любіла ка-
медыйныя, вострахарактарныя ролі, лёгка і свабодна адчувала 
сябе ў бытавых і народных вобразах: Агаты і Паланеі («Паўлін-
ка» і «Прымакі» Я. Купалы), Караліны («Вайна вайне» Я. Коласа), 
Сцепаніды («Пагібель воўка» Э. Самуйлёнка). Вельмі блізкай яе 
духоўнай сутнасці была роля настаўніцы Любові Яравой з аднай-
меннай п’есы К.  Транёва, якая, пакінуўшы родны дом, пайшла 
будаваць новае жыццё, змагацца з невуцтвам і цемрай.

У 1930 г. творчы лёс актрысы нечакана змяніўся. З мэтай па-
дрыхтоўкі нацыянальных кадраў для беларускага кінематографа 
яе муж, акцёр Павел Малчанаў, быў накіраваны Народным камі-
сарыятам БССР на кінастудыю «Савецкая Беларусь». Разам з му-
жам у Ленінград паехала і Любоў Іванаўна, якая на той час вы-
хоўвала маленькую дачку.

«Сялянская» знешнасць Л. Мазалеўскай прыцягнула ўвагу 
рэжысёраў, і яе сталі запрашаць на ролі вясковых жанчын – як 
станоўчыя, так і адмоўныя. Надзвычай праўдзівай і натуральнай 
была актрыса ў эпізадычных ролях: Марфы – «Баям насустрач», 
Ваўчыхі – «Залатыя агні». 

Самабытным талентам Л. Мазалеўскай быў адзначаны воб-
раз шматдзетнай маці-бяднячкі, калгасніцы Ульяны ў фільме 

Я. Дзігана «Жанчына», у якім актрыса глыбока раскрыла нацыя-
нальныя рысы, стыхію народнага характару. 

Работа ў кіно ўдасканаліла акцёрскае майстэрства Любові Ма-
залеўскай, але не наталіла яе прагі да самаадданай, напружанай, 
глыбока задавальняючай творчай працы. Праз пяць гадоў «кіна-
кар’еры» Любоў Іванаўна вяртаецца ў Віцебскі тэатр, каб выявіць 
сябе ў новым амплуа – рэжысёра. Менавіта рэжысёрская дзейнасць 
дала ёй магчымасць спалучыць у адзіны непаўторны сплаў пры-
роджаныя педагагічныя здольнасці, артыстызм і рамантычнасць 
натуры з жыццёвым вопытам, эрудыцыяй і творчай энергіяй.

На працягу часу яна выступала асістэнтам рэжысёра ў спекта-
клях В. Бебутава, В. Дарвішава, І. Самбурава. З 1948 г. пасля закан-
чэння рэжысёрскіх курсаў пры Дзяржаўным інстытуце тэатраль-
нага мастацтва імя А. Луначарскага пачалася самастойная праца 
Мазалеўскай у якасці рэжысёра. У тэатры імя Якуба Коласа яна 
паставіла шэраг спектакляў, найбольш удалымі з якіх былі «Закон 
Лікурга» паводле Т.  Драйзера, «Аксамітны сезон» М.  Пагодзіна, 
«Па той бок» А. Бар’янава, «Напярэдадні» І. Тургенева, «Яе сябры» 
В. Розава, «Атэстат сталасці» Л. Гераскінай і інш.

Акцёр і рэжысёр К. Л. Кулакоў, з якім Любоў Іванаўна праца-
вала ў канцы 1940-х гг., адзначаў: «Мазалеўская лічыла галоўным 
і першасным у рабоце над спектаклем драматургію і яе матэрыял – 
тэкст, словы, з якіх рэжысёр і акцёр лепяць, выяўляюць, ствараюць 
вобразы... „Кожнае слова, – казала яна, – павінна быць абцякальным 
і паднесеным гледачу, як на сподачку, адпаведна яго ўнутранаму 
эмацыянальнаму пасылу. Душэўны настрой, эмоцыя, разняволены 
мускульны стан, не астываючыя на працягу ўсяго дзеяння, і, зразу-
мела, слова – яснае, выразнае, дакладнае – усё гэта аснова акцёрска-
га майстэрства, якое садзейнічае поспеху спек такля”» [1, арк. 1–2]. 

Любоў Мазалеўская прытрымлівалася рэалістычных пазі-
цый у сваёй творчасці, была гарачай прыхільніцай сістэмы 
Станіслаўскага, якую рэалізоўвала ў сваёй працы, асабліва ў на-
цыянальным рэпертуары. Яе найлепшыя работы вызначаліся 
глыбінёй жыццёвай праўды, мэтанакіраванасцю і дэтальнай рас-
працоўкай характараў герояў.

Чалавек сумленны і адказны, Любоў Мазалеўская пасля-
доўна адстойвала свае жыццёвыя і творчыя прынцыпы, але не 
заўсёды знаходзіла паразуменне ў вырашэнні шматлікіх рэжы-
сёрскіх праблем у кіраўніцтва тэатра. Ціск у вызначэнні рэпер-
туару і размеркаванні роляў, у абавязковым падпарадкоўванні 
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ідэалагічным пастулатам і нормам стрымлівалі яе творчыя по-
шукі. І калі ў 1952 г. яе мужа, Паўла Малчанава, запрасілі на ста-
лую працу ў драмтэатр імя Янкі Купалы, з ім разам паехала і Лю-
боў Іванаўна, хоць выбар для яе быў не з лёгкіх.

На сцэне купалаўскага тэатра рэжысёрскае майстэрства 
Любові Мазалеўскай узнялося на новую вышыню. На працягу 
1952–1955 гг. яна паставіла спектаклі «Макар Дубрава» А.  Кар-
нейчука, «У добры час!» В. Розава, «Чайка» А. Чэхава. Выдатнай 
рэжысёрскай работай вызначаўся спектакль «Даходнае месца» 
А. Астроўскага, які быў паказаны ў Маскве, Кіеве, Варшаве. Поль-
ская тэатральная крытыка была ў захапленні ад пастаноўкі і ігры 
акцёраў Б.  Платонава, У.  Уладамірскага, З.  Стомы, Л.  Ржэцкай, 
З. Браварскай, параўноўваючы гэты спектакль з найлепшымі ра-
ботамі МХАТаўцаў.

Талент Любові Іванаўны працаваць з маладымі і для маладых 
спрыяў поспеху пастаноўкі п’есы Івана Мележа «Пакуль вы мала-
дыя» на сцэне Купалаўскага тэатра. Лірычны і пранікнёны спек-
такль доўга радаваў мінскага гледача.

У 1955 г. Міністэрства культуры БССР прапанавала Л.  Ма-
залеўскай стаць на чале новага тэатра для дзяцей і юнацтва. 
Няўрымслівая Любоў Іванаўна, захопленая ідэяй асветніцкага 
і  выхаваўчага прызначэння сцэны, пачала фарміраваць калек-
тыў тэатра, вызначаць яго рэпертуар, працаваць з драматургамі. 
Рэпетыцыі, па ўспамінах першага дырэктара тэатра У. Стэльма-
ха, які падтрымліваў галоўнага рэжысёра ў яе творчых задумах 
і планах, «праходзілі ў непрыстасаваным пакойчыку клуба хлеба-
завода, потым пад лесвіцай на будаўніцтве тэатра. Рэпеціравалі 
і на кватэры ў Мазалеўскай. У рэпетыцыях, сустрэчах, гутарках 
раскрываліся будучыя вобразы спектакляў» [2, арк. 5]. Тэатр ад-
крыўся ў красавіку 1956 г. спектаклямі «Як гартавалася сталь» 
М. Астроўскага, «Горад майстроў» Т. Габэ, «Каханне Ані Бярозкі» 
У.  Пісталенкі. За кароткі час Любоў Іванаўна змагла аб’яд наць 
у адзі ны творчы ансамбль акцёраў, рэжысёраў, драматургаў. Разам 
са сталымі, вопытнымі майстрамі сцэны, такімі як У. Говар-Бан-
дарэнка, В. Окалаў, А. Ротар, Ю. Флейто, працавалі студэнты і вы-
пускнікі Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута Л.  Ціма-
феева, Р. Маленчанка, Б. Барысёнак, В. Лебедзеў, П. Дубашынскі, 
а таксама моладзь з самадзейных калектываў.

Любоў Іванаўна адносілася да маладых з мацярынскім цяплом 
і любоўю, і ў той жа час строга і патрабавальна. Яна лічыла, што 

маладыя акцёры з іх чысцінёй, адкрытасцю, максімалізмам 
надаюць спектаклю асабліва светлую і аптымістычную аўру. Калі 
яна бачыла ў акцёры іскру божую, заўсёды давала яму шанец рас-
крыцца, заявіць пра сябе. Многім сваім выхаванцам, як у тэатры, 
так і ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце, у якім Л. Ма-
залеўская выкладала ў 1953–1959 гг., яна падказала шлях у жыцці. 
Сяргей Пятровіч стаў тэатральным крытыкам, Ігар Дабралюбаў – 
вядомым кінарэжысёрам. Са сцэны ТЮГа ўпершыню прагучала 
музыка Яўгена Глебава, загадчыка музычнай часткі тэатра, буду-
чай зоркі беларускай кампазітарскай школы.

Мазалеўская валодала цудоўным талентам – адкрываць но-
выя імёны і ў беларускай драматургіі. Разам з аўтарам п’есы яна 
дапрацоўвала тэкст, набліжала яго да сцэнічнай завершанасці 
і прастаты. Дзякуючы тюгаўскім пастаноўкам, набылі вядомасць 
імёны настаўнікаў І. Козела і Я. Пасава, журналістаў А. Гуткові-
ча і У. Хазанскага, пісьменнікаў Ю. Багушэвіча і В. Зуба. Упершы-
ню з п’есай «Не верце цішыні» на сцэне ТЮГа выступіў будучы 
народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін. Адметнае месца 
ў рэпертуары тэатра заняла пастаноўка «За лясамі дрымучымі» 
А. Вольскага і П. Макаля.

У найлепшых традыцыях беларускага нацыянальнага маста-
цтва рэжысёрам быў створаны спектакль «Папараць-кветка» 
І.  Козела, які стаў этапнай падзеяй у жыцці тэатра. У артыкуле 
«На шляху да сталасці» Л. Мазалеўская пісала: «З выключнай ста-
раннасцю рыхтавалі да пастаноўкі „Папараць-кветку” І.  Козе-
ла. Тэатру спадабаўся гэты твор багатым нацыянальным кала-
рытам, яркім паказам побыту, звычаяў і абрадаў нашага народа. 
У паэтычным паданні аб папараці-кветцы нам хацелася ўвасобіць 
прыгожую душу беларускага народа, яго высокую мару аб шчасці» 
[3, арк. 32]. У 1958 г. гэты паэтычны спектакль разам з «Прыгодамі 
Чыпаліна» Дж. Радары і «Юнымі мсціўцамі» А. Гутковіча і У. Ха-
занскага стаў удзельнікам Фестывалю дзіцячых тэатраў у Маскве. 
Прэса і крытыкі далі высокую ацэнку працы маладога калектыву: 
«Беларускаму тэатру юнага гледача няма і двух гадоў, а на сцэне яго 
ўжо трывала пануюць тры „сваіх” спектаклі. Аб кожным з іх можна 
сказаць як аб прынцыповай з’яве – такі шлях тэатра да фарміра-
вання свайго нацыянальнага рэпертуара, сваёй сцэнічнай мане-
ры, свайго стылю. Своеасаблівасць тэатра ўзгадваецца і ў мягкай 
лірычнасці характараў, і ў героіцы, і ў яркасці камедыйных фарбаў, 
блізкіх традыцыям беларускай літаратуры і народнай творчасці. 
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Індывідуальнасць тэатра – у паэтычных абагульненнях, рамантыза-
цыі таго лепшага, што адкрывае перад намі рэчаіснасць» [4, арк. 5].

Традыцыя стварэння свайго нацыянальнага рэпертуару, 
свайго кірунку мастацкага развіцця, якая належала таленавіта-
му рэжысёру і педагогу Л. І. Мазалеўскай, – гэтая традыцыя жыве 
ў тэатры юнага гледача ўжо больш за паўвека. Ставяцца новыя 
спектаклі, нараджаюцца новыя імёны драматургаў, дасягаюць 
вяршынь творчасці новыя акцёры. І неаднойчы яны заглядваюць 
у ясныя, праніклівыя вочы той, якая пазірае на іх з партрэта ў фае 
тэатра, вымяраючы свае крокі ў мастацтве на жыццёвым і твор-
чым прыкладзе Любові Іванаўны Мазалеўскай.

Дасягненні Л. І. Мазалеўскай у станаўленні і развіцці маста-
цтва для моладзі бяспрэчны і адзначаны на дзяржаўным узроўні. 
З 1992 г. па рашэнні Міністэрства культуры і Саюза тэатральных 
дзеячаў Беларусі прэміяй імя Мазалеўскай адзначаюцца най-
лепшыя пастаноўкі ў галіне тэатра для дзяцей і юнацтва. Пер-
шымі гэтую ўзнагароду атрымалі рэжысёр Дзяржаўнага тэатра 
лялек А.  Ляляўскі, мастак А.  Фаміна, кампазітар У.  Кандрусевіч 
за спектакль «Сымон-музыка» паводле Я. Коласа.

Сёння – слова ёй самой... Шчырае сяброўства звязвала Любоў 
Іванаўну з актрысай Бабруйскага драматычнага тэатра Тацця-
най Андрэеўнай Бандарчык. Разам яны вучыліся ў Белдрамсту-
дыі ў  Маскве, разам пачыналі творчую дзейнасць у тэатры імя 
Якуба Коласа... А потым таксама былі разам: у думках, учынках, 
лістах, – хоць шляхі іх разышліся. Лісты Л. Мазалеўскай, якія пра-
пануюцца ўвазе чытача, адрасаваны Таццяне Андрэеўне, цяпер 
яны захоўваюцца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літара-
туры і мастацтва ў асабістым фондзе Т. Бандарчык (ф. 23, воп. 2, 
адз. зах. 48, л.1–31). У іх – складанае тэатральнае жыццё, праца 
над спектаклямі, хвалюючыя сцэны творчых перамог, вялікія 
і малыя праблемы штодзённага жыцця тэатра. Лісты пісалі-
ся ў  1948 – пачатку 1964 гг. і тычацца працы Л. І. Мазалеўскай 
у  тэатрах Якуба Коласа і Юнага гледача. Большасць дат на лі-
стах прастаўлена рукой Таццяны Бандарчык. Лісты публікуюц-
ца ў перакладзе з рускай мовы, са скарачэннямі, якія датычаць 
падрабязнасцей асабістага жыцця, некаторых другарадных па-
дзей у тэатры. Звернемся яшчэ раз да гісторыі беларускіх тэатраў 
і зірнем на тагачасныя падзеі непрадузятым вокам іх сапраўднай 
сведкі і ўдзельніцы – выдатнага рэжысёра Л. І. Мазалеўскай.

1948 г.
Дзень добры, Танюша!

Як ты жывеш? Я на старасці гадоў ізноў стала студэнткай. 
Нашуся па Маскве і вучуся. Нас водзяць па тэатрах амаль кожны 
дзень, за 13 дзён бачыла 12 спектакляў. Працую па рэжысуры з Су-
даковым. За шэсць месяцаў мы павінны прайсці ўвесь пяцігадовы 
курс. Работы зашмат. Нас тут каля 50 чалавек, сярод іх 4 жанчы-
ны. [...] З Беларусі, акрамя мяне, галоўны рэжысёр Нікіцін з Магілёва. 
На жаль, не выкарысталі яшчэ 2 месцы. Вельмі цікава. Акрамя вучо-
бы, у нас сустрэчы з майстрамі тэатра. Паглядзім некалькі спек-
такляў, а потым абмяркоўваем. Сёння – сустрэча з Таіравым, у яко-
га мы глядзелі «Заслонава», «Жыццё ў цытадэлі», «Лёс Рэджынальда 
Дэвіса», а потым – з Ахлопкавым. У яго бачылі «Вялікія дні», «Мала-
дую гвардыю», «Таню»...

18 лістапада 1948 г. 

[...] Я зараз буду ставіць «Аксамітны сезон» М. Пагодзіна. П’еса, 
як у нас кажуць, пра «баброў», але ж гэта не так, тэма значна шы-
рэй. Зразумела, ваюю. [...] Мастацкі савет і Дорскі лічаць, што са-
кратаром партарганізацыі сярод прафесуры можа быць работніца 
ад станка, а я кажу, што прайшоў той час, сёння гэты вобраз трэ-
ба паказваць роўным па культуры таму асяроддзю, якім кіруе...

[...] Спектакль В.  Палескага «Песня нашых сэрцаў», прысвеча-
ны тэме аднаўлення, атрымаўся добрым, яго мяркуюць высунуць 
на Сталінскую прэмію. Мой няшчасны «Аксамітны сезон» не здыма-
юць. Яго глядзелі прадстаўнікі абкама і гаркама, а таксама намеснік 
таварыша Цанавы. Глядзеў Атрошчанка з Мінска. У спек таклі няма 
нічога шкоднага, усе кажуць, што спектакль мае вялікае выхаваў-
чае значэнне, але ў Маскве так расправіліся з п’есай, што я думаю, 
яго ўсё роўна давядзецца спыніць. Спектакль пускаюць паралельна 
з іншымі, і даводзіцца рабіць шмат уводаў, так што ён ідзе на ніз. 
Я вырашыла яго не як забаўляльную камедыю, а з пункту гледжан-
ня моладзі, як гэта ўплывае на яе. І ў сцэне суда бацькі і дачкі мно-
гія вымаюць насоўкі... Сцэна суда ідзе пры асвятляльнай глядзель-
най зале, гледачы становяцца сведкамі працэсу і пры патрабаванні 
«Устаць!» некаторыя таксама ўстаюць. Вельмі шкада, што да п’есы 
так паставіліся ў Маскве. Мне здаецца, што п’еса паказала пальцам 
на некаторых пісьменнікаў, таму з ёй так і атрымалася.

[...] Я пакуль свабодная, зрабіла лекцыю пра Пушкіна, яе зацвер-
дзілі ў таварыстве распаўсюджвання навуковых і палітычных ведаў. 
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Шмакаў і Канапелька чытаюць вершы паэта ў час лекцыі. Мы вы-
ступалі на КіМе, а зараз выязджаем на раён, пасля канікул будзем 
чытаць у інстытутах...

Сакавік 1949 г.

[...] Схапілася з Дорскім на размеркаванні роляў у п’есе «На тым 
баку» А. Бар’янава. Кіраўніцтва настойвае на тым, што савецкіх 
людзей павінны іграць найлепшыя акцёры. І калі я на галоўную ролю 
назначу не падыходзячую ім актрысу, то павінна зрабіць для сябе 
вывады... Я не адступілася, паабяцала, што бяру на сябе адказнасць 
за работу прапанаванай мной Маркоўскай, а пасля прэм’еры ўвя-
дзём Бялінскую для ўзмацнення ролі...

Умовы працы былі жудасныя: на мізансцэны (15 карцін) мне былі 
дадзены 4 дні, і ўвесь час былі выезды ў раён. Працавала, як чорт, 
не згубіла ні воднай хвілінкі. Мяне выручала цыркавая хватка Мар-
коўскай у працы і абсалютная вера ў мяне як у рэжысёра. Яна амаль 
не спала, і раўла, і пальцы грызла, казала, што, калі не атрымаецца 
роля, павесіцца. І вось адбылася прэм’ера – усе аднагалосна прызналі, 
што Маркоўская зрабіла каласальную працу. Спектакль усім вель-
мі падабаецца. Ёсць добрыя акцёрскія работы: Матусевіча ў ролі 
Мудзімуры, Бялевіча – у ролі Болдырава (яго хацелі скараціць, але я 
прапанавала паспрабаваць яго яшчэ і атрымалася). Мельдзюкова 
зрабіла добры эпізод у рэстаране – яна спявае з «Марыцы» і «Гайда, 
тройка!». Публіка пытаецца, адкуль гэтая актрыса? У нас аркестр 
скарочаны, і я замест джаза ў рэстаране выпусціла на сцэну Веру 
Васілеўну ў шыкоўнай сукенцы. Яна акампануе Мельдзюковай, а по-
тым іграе танга і атрымліваецца пераканаўча без джаза. Дорскі 
задаволены, што ёсць зборы, але злуе, што я пакінула яго ў дурнях...

Люты 1950 г.

[...] Вельмі захоплена працай над п’есай І. Тургенева «Напярэдад-
ні». Нічога больш не ведаю і ведаць не хачу. Усе занятыя ў  спек-
таклі таксама стараюцца, як кажуць, дарваліся да сапраўднай 
рэчы. Не ўяўляю, што з гэтага атрымаецца, але цяпер атмасфе-
ра ў творчым калектыве спектакля нагадвае лепшыя часы працы 
ў  драмстудыі... Акцёры, асабліва моладзь, перад кожнай рэпеты-
цыяй хвалююцца, рыхтуюцца. Працуем без нахабства з маста-
цтвам, з унутраным трапятаннем. Гэтага ў нас даўно не было. 
Вельмі хачу, каб вынік атрымаўся добры. Гэта мне важна не таму, 

каб здзейснілася чарговая работа, а тут справа ў прынцыповых 
пытаннях, у метадзе. Ёсць шэраг рэчаў, пра якія ў нас не прынята 
казаць, як, напрыклад, біяграфія вобраза і г. д.

[...] Шмат яшчэ трэба зрабіць, але мне здаецца, што ўжо 
ўлоўліваем водар прозы Тургенева...

Сакавік 1950 г.
[...] Рапартую: спектакль атрымаўся. Усе, хто не прызнаваў 

мяне, прызналі і лічаць, што зроблена добрая рэжысёрская праца. 
З усяго, што кажуць пра спектакль, самае каштоўнае для мяне тое, 
што гэта Тургенеў. У нас прынята казаць пра класіку, што гэта 
не Астроўскі, ці не Чэхаў, а тут, здаецца, спектакль, прасякнуты 
духам аўтара. Мне самой ён падабаецца сваёй унутранай чысцінёй, 
свежасцю, шчырасцю. Вельмі шмат добрых акцёрскіх работ. І, вя-
дома, я тысячу разоў мела рацыю, калі ваявала так настойліва, каб 
на галоўных ролях была моладзь. І ў гэтым ёсць поспех спектакля: 
юнацтва і чысціня, якую нясуць на сцэну маладыя акцёры, робяць 
спектакль незвычайным. Па-першае, на сцэне ціха размаўляюць, 
а не крычаць, і ўсе акцёры разумеюць: тое, што гавораць, гэта ўжо 
шмат.

[...] Акцёры зрабілі ўсё, што маглі. Мяне не зусім задавальняе 
Сяргейчык – Стахаў, але нічога не зробіш. Адзначалі на абмерка-
ванні выдатную работу Ільінскага – Іван Іванавіч, такая ж незвы-
чайная работа ў Глебаўскай – Стахава.

Усе аднадушна хваляць Казлова – Бярсенева і маладую пару Але-
ну – Шпакава і Інсарава – Яроменку. Добрая Мельдзюкова – Зоя.

Танюша! Як мне прыемна падзяліцца з табой радасцю таму, 
што гэта першая работа, якую я рабіла ад усяго сэрца.

[...] Мяне выбралі ў мясцовы камітэт і далі вытворчы сектар. 
Не люблю я займацца грамадскай працай, але даводзіцца. Ва ўсякім 
выпадку цяпер абмеркаванне спектакляў ідзе не па загадзе дырэк-
тара, а ўжо па лініі МК...

Канец 1951 г.

Дарагая Танюша!
Не адразу табе адказала, чакала, калі выйдзе прэм’ера «Раскіда-

нага гнязда», каб табе напісаць. Спектакль, у асноўным, атрымаўся 
добрым, вельмі шмат яшчэ трэба працаваць, але публіка ўспрымае 
добра і будзе хадзіць. Самае галоўнае, што цяпер зусім ясна, што 
п’есу можна ставіць, і яе будуць ставіць іншыя тэатры.
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[...] Павел закончыў здымкі, заехаў на пару дзён дадому і ціха па-
ехаў у Мінск. Ты яго там, магчыма, сустрэнеш. Я пакуль на разда-
рожжы, не ведаю, што будзе далей. Тэлефанаваў Лютаровіч і прапа-
наваў мне месца галоўнага рэжысёра Белдзяржэстрады. Я, вядома, 
адмовілася.

[...] Прапануюць у Купалаўскі... Але ў іх там перавытворчасць 
рэжысёраў: Паляжаеў, Саннікаў, Кухта, Гагава і галоўны над галоў-
нымі Судакоў. Ад варыянта Лютаровіча даць замест мяне тэатру 
імя Я. Коласа Кухту ці Гагаву Скібнеўскі катэгарычна адмовіўся.

[...] Трэба сказаць, што калі ўзнікла пытанне аб маім адыходзе 
ў сувязі з пераводам Малчанава, да мяне ў тэатры склаліся такія 
цудоўныя адносіны, як з боку кіраўніцтва, так і калектыву тэатра, 
якіх я і не чакала. Я бадай што адзіны чалавек у тэатры, аб якім 
ніхто нічога не кажа дрэннага.

[...] Што будзе са мной, дзе я буду працаваць? Нічога не ведаю, 
хілюся да таго, каб застацца ў Віцебску. Калі Малчанаву трэба будзе 
нешта пераадольваць, дык мне тым больш. Мінскі тэатр – гэта, 
зразумела, не МХАТ, куды можна ісці на любыя ўмовы, а ваяваць 
з інтрыгамі і займацца палітыканствам я не ўмею і не хачу, такі 
характар, накшталт твайго, але тут да мяне ўжо прызвычаіліся...

2-ая палова 1956 г.

[...] Я нядаўна прыехала з Масквы, з Усесаюзнай нарады па пы-
таннях рэжысуры і драматургіі. Шмат было цікавага. Ад Беларусі 
былі я і Рахленка.

 [...] Прачытала «Известия». Мяне гэта абсалютна не хвалюе, 
мне ўсё роўна, што пра мяне кажуць. Я ведаю, што раблю правіль-
на, а як я размаўляю, гэта мая справа.

[...] Цяпер да нас прыехаў акцёр з Масквы, ужо з вопытам з групы 
Целешавай, працаваў ў МХАТе; паслалі выклік акцёру з Львоўскага 
ТЮГа, які іграў Цімура, Паўліка Марозава, Валодзю Ульянава і г. д.; 
пяройдуць да нас былыя выпускнікі нашага інстытута Лебедзеў 
з Гродна, Куляшоў і Іваноў з Гомеля; узялі ў ТЮГ Говар-Бандарэн-
ку, у мінулым іграў Жадава, а таксама Сміта з «Рускага пытання», 
так што застануцца месцы толькі для нашых салдат.

[...] Пакуль я працую, да нас будуць прыходзіць толькі патрэб-
ныя тэатру людзі, а наладжваць дабрабыт тых, каго мне прапану-
юць, я не буду, і ніхто мяне не прымусіць гэта рабіць...

 Чэрвень 1957 г. 
Добры дзень, Танюша!

[...] Ты хочаш, каб я падказала ў Міністэрстве пацікавіцца спра-
вамі Вашага калектыву – я паспрабую, але думаю, што з гэтага 
нічога не атрымаецца. Абыякавых усюды поўна, а тым больш сярод 
чыноўнікаў.

Спіс крыніц
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Наталля Сакалоўская

МУЗЫЧНЫ СВЕТ РАМАНТЫКА53

У другой палове 30-х гг. мінулага стагоддзя ва ўмовах агуль-
нага ўздыму музычнай культуры Беларусі, паспяховага росту на-
цыянальнай кампазітарскай і выканальніцкай школы ў галіне 
фартэпіяннай музыкі адбываюцца істотныя перамены. У знач-
най меры яны былі звязаны з творчай дзейнасцю таленавітага 
беларускага кампазітара, піяніста, педагога, заслужанага артыста 
БССР Аляксея Канстанцінавіча Клумава.

Няпоўныя чатыры гады працы А. Клумава ў Беларускай дзяр-
жаўнай кансерваторыі былі вельмі плённымі. Ён стварыў першы 
ў гісторыі нашай нацыянальнай музыкі канцэрт для фартэпіяна 
з аркестрам. Першыя канцэртныя апрацоўкі беларускіх народ-
ных мелодый для фартэпіяна таксама належаць яму. Ён першы 
з беларускіх музыкантаў у 1938 г. стаў дыпламантам Усесаюзнага 
конкурсу піяністаў і адным з першых сярод музычных дзеячаў 
Беларусі атрымаў званне заслужанага артыста рэспублікі (1940).

Аляксей Клумаў пражыў усяго 37 гадоў. Але творчы шлях яго 
быў бліскучы. Зроблена было не мала. А колькі засталося неза-
вершанага альбо толькі задуманага...

Улюбёны ў паэзію і музыку, ён адначасова займаецца ў Ма-
скве на Вышэйшых дзяржаўных літаратурных курсах і ў Музыч-
ным тэхнікуме імя Гнесіных па класах фартэпіяна і кампазіцыі. 

53 Артыкул быў напісаны да 100-годдзя з дня нараджэння кампазітара А. К. Клумава 
(1907–1944).



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

190 191

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

У  1929  г. А. Клумаў паступае ў Маскоўскую дзяржаўную 
кансер ва торыю, вучыцца па класе фартэпіяна ў выдатнага пе-
дагога, прафесара Г. Нейгаўза. У пратаколе аб іспытах за подпі-
сам найбуйнейшых дзеячаў музычнай культуры А. Гольдэнвей-
зера, К.  Ігумнава, Г.  Нейгаўза было напісана: «Залічыць, маючы 
на ўвазе выключную таленавітасць і музычную падрыхтава насць». 
Праз некалькі месяцаў эрудзіраванага студэнта А. Клума-
ва вызваляюць ад наведвання заняткаў па тэарэтычных дыс-
цыплінах. Пасля заканчэння кансерваторыі А. Клумаў з 1934 
па 1937 г. займаецца ў Г. Нейгаўза ў аспірантуры.

Калі ў верасні 1937 г. Аляксей Канстанцінавіч Клумаў прые-
хаў працаваць у Мінск, за яго плячыма былі вялікая канцэртная 
дзейнасць у многіх гарадах былога Савецкага Саюза і паспяховы 
ўдзел у двух конкурсах. У снежні 1935 г. на конкурсе аспірантаў 
кафедраў Маскоўскай кансерваторыі А. Клумаву за найлепшае 
выкананне савецкай музыкі была прысуджана другая прэмія. 
У 1937 г. на Усесаюзным конкурсе на найлепшы музычны твор, 
прысвечаны памяці А. С. Пушкіна, ён атрымаў трэцюю прэмію.

У Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі А. Клумаў кіра-
ваў фартэпіяннай кафедрай, у 1939 г. атрымаў званне дацэнта. 
У гэты час ён робіць першыя спробы выкарыстаць народную 
песню як аснову для стварэння віртуозных музычных твораў 
розных жанраў. Адна за адной з’яўляюцца яго сольныя і хара-
выя апрацоўкі беларускіх народных песень «Кума, мая кумачка», 
«Пайшоў Ясь...», «Кацілася чорна галка», «Полька-Янка» і  інш. 
У 1939 г. кампазітар піша і выдае ў Маскве сваю славутую «Бе-
ларускую танцавальную сюіту» для фартэпіяна. У кастрычніку 
1940 г. ён завяршае канцэрт для фартэпіяна з сімфанічным ар-
кестрам. У  брашуры доктара мастацтвазнаўства І. Д. Назінай 
«Белорусский фортепианный концерт» пра фартэпіянную твор-
часць А.  Клумава сказана: «Зварот да жанру канцэрта з’явіў-
ся заканамерным вынікам пашырэння дыяпазону фартэпіяннай 
творчасці кампазітара, што сведчыла аб росце яго прафесійнага 
мастацтва [...]. У фартэпіянным канцэрце А. Клумава аб’яднаны 
некалькі стылявых пластоў: народная песеннасць, рамантычнае 
мастацтва Ліста, руская класічная музыка і  савецкае музычнае 
мастацтва. Усё гэта сведчыць аб фарміраванні канцэртнага жан-
ру ў беларускай музыцы 30-х гадоў». У 1941 і 1943 гг. кампазітар 
стварае дзве фартэпіянныя санаты, у якіх выкарыстоўвае бела-
рускія і яўрэйскія народныя музычныя тэмы.

У даваенныя гады выключную ролю ў музычным жыцці рэспу-
блікі адыграла канцэртна-выканальніцкая дзейнасць А. Клумава. 
Таленавіта, з вялікім натхненнем ён выконваў творы Р. Шумана, 
І. Брамса, А. Скрабіна, М. Метнера, С. Пракоф’ева. Сам рамантык, 
А. Клумаў аддаваў перавагу музыцы Ф. Ліста і Ф. Шапэна. Некато-
рыя яго творы былі непасрэдна звязаны з музыкай Ліста. Шапэн 
у  інтэрпрэтацыі А. Клумава не салонны кампазітар, ён – вялікі 
рамантык, творчасць якога прасякнута глыбокім лірызмам. Аляк-
сей Канстанцінавіч прыкладаў вялікія намаганні, каб з эстрады 
пастаянна гучалі творы савецкіх рускіх і беларускіх кампазітараў. 
Нездарма ў 1938 г. на Усесаюзным конкурсе піяністаў ён быў уз-
нагароджаны спецыяльным дыпломам за найлепшае выкананне 
твораў савецкай музыкі. Выдатны піяніст быў першым выканаў-
цам славутых «Паэмы» і «Такаты» А. Хачатурана. Ён быў таксама 
аўтарам канцэртнай транскрыпцыі ўрыўкаў з балета «Гаянэ».

А. Клумаў выявіў сябе і як таленавіты і патрабавальны педа-
гог. Ён паважаў і цаніў такіх студэнтаў, як Мечыслаў Вайнберг, які 
ў будучым у Маскве стаў вядомым кампазітарам, народным ар-
тыстам РСФСР.

У гады Вялікай Айчыннай вайны А. Клумаў па стане здароўя 
не быў на фронце. Ён жыў і працаваў у Ташкенце. Там кампазітар 
стварыў музычную камедыю «Прыгоды Фрыца» («Сорак чацвёр-
ты дзень») паводле сатырычнага лібрэта А. Астрэйкі і У. Няфёда. 
Разам з М. Вайнбергам і групай узбекскіх кампазітараў працуе 
над операй «Меч Узбекістана», пачаў пісаць беларускую оперу на 
ваенную тэму, ствараў музыку да спектакляў і фільмаў, выступаў 
з канцэртнай дзейнасцю.

У красавіку 1943 г. А. Клумаў вяртаецца ў Маскву, а ў маі 1944 г. 
Аргкамітэт Саюза савецкіх кампазітараў выклікае яго на паста-
янную творчую працу ў Маскву. У канцы 1943 г. Аляксей Канстан-
цінавіч пачынае працаваць над сімфанічнай паэмай «Беларусь», 
якую не паспявае закончыць у выніку раптоўнай смерці, якая 
здарылася 5 верасня 1944 г.

22 красавіка 1962 г. у Цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры 
і мастацтва БССР ад Вольгі Канстанцінаўны Клумавай паступілі 
дакументы яе брата А. К. Клумава. У яго асабісты фонд увайшлі 
творчыя матэрыялы (нотныя рукапісы), біяграфічныя дакумен-
ты, перапіска, фатаграфіі. Сярод нотных рукапісаў – усе асноў-
ныя творы кампазітара, у тым ліку музычная камедыя «Прыгоды 
Фрыца», беларуская танцавальная сюіта для фартэпіяна, канцэрт 
для фартэпіяна з аркестрам (партытура), які захаваўся адзіны 
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з беларускіх інструментальных канцэртаў даваеннага часу. Пры-
цягваюць увагу два лісты А. Клумава ў Маскву, сябру музыказнаў-
цу Я. І. Мільштэйну (1940), у якіх аўтар піша аб тым, што работа 
над фартэпіянным канцэртам закончана.

Найбольшую цікавасць па змесце ўяўляюць лісты А. Клу-
мава ў Маскву і Фрунзе свайму найлепшаму сябру, кампазіта-
ру і піяністу Марку Уладзіміравічу Мільману, якія захоўваюцца 
ў  фондзе беларускага музыказнаўцы І. Г. Нісневіча ў колькасці 
27 лістоў за 1933–1944 гг. (ф. 236, воп. 1, адз. зах. 435). 

У лістах А. Клумава да М. Мільмана прасочваецца амаль 11-га-
довы адрэзак жыццёвага і творчага шляху вельмі таленавітага, 
эрудзіраванага чалавека, чые прыродныя інтэлігентнасць і пры-
стойнасць былі перашкодай на пачатковай стадыі яго творчасці. 
Першыя два лісты напісаны з Масквы і Падмаскоўя. Апошні курс 
кансерваторыі. Падрыхтоўка да экзаменаў. Хвароба Г. Нейгау-
за – настаўніка А. Клумава і М. Мільмана. Няўпэўненасць у сваіх 
сілах і магчымасцях. Наступны ліст А. Клумава датуецца 15 ве-
расня 1937 г. Ён, былы аспірант, прыехаў працаваць разам з жон-
кай Лорай, таксама піяністкай, у Беларускую дзяржаўную кансер-
ваторыю. Малады педагог з хваляваннем рыхтуецца да першай 
лекцыі. Сям’я жыве ў гасцініцы, жыллёвыя ўмовы дрэнныя. Пасту-
пова А. Клумаў уцягваецца ў работу. Ён адчувае, што тут патрэб-
ны і ёсць жаданне многае зрабіць. Часу зусім не хапае. Аляксей 
Канстанцінавіч, акрамя кансерваторыі, чытае лекцыі ў музыч-
най школе для педагогаў, пачынае выступаць на радыё, удзель-
нічае ў канцэртах, рыхтуе сольныя канцэрты. Расце ўпэўненасць 
у сваіх музычных здольнасцях. У канцы 1937 г. А. Клумаў рыхтуе 
праграму да Усесаюзнага конкурсу піяністаў і ў 1938 г. становіц-
ца дыпламантам гэтага конкурсу. У Мінску ён знаёміцца з тале-
навітымі прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі, сярод якіх быў 
оперны рэжысёр Мікалай Васілевіч Смоліч. У 1938 г. ён паставіў 
у Беларускім тэатры оперы і балета оперу «Ціхі Дон» І. Дзяржын-
скага. А. Клумаў ходзіць у тэатр на рэпетыцыі і неўзабаве піша 
артыкул пра оперу і балет. У Беларусь з гастролямі прыязджаюць 
вядомыя маскоўскія выканаўцы – піяніст Якаў Фліер, скрыпачка 
Елізавета Гілельс, якіх добра ведае А. Клумаў. У гэты час у лісце 
да М. Мільмана ён піша, што настрой у яго сапсаваны і сэрца су-
муе па Маскве і сябрах. А сэрца ўжо было хворае ад частых ан-
гін, і А. Клумаў усё збіраўся адпачыць у Крыме, але, як заўжды, 
не хапала часу. І вось кампазітар зноў захоплены творчасцю. 

Ён многа працуе, стварае скрыпічныя п’есы і фантазію з выка-
рыстаннем беларускай тэмы. Як педагог А. Клумаў арганізоўвае 
кожны месяц закрытыя фартэпіянныя вечары для выступлення 
сваіх студэнтаў. Ён уваходзіць у камісію па падтрымцы мала-
дых талентаў, прапануе адкрыць музычную школу-дзесяцігодку. 
А. Клумаў і М. Мільман абменьваюцца сваімі музычнымі творамі 
для выканання іх у Маскве і Мінску. Аляксей Канстанцінавіч пра-
цуе над новымі творамі: піша квінтэт, упершыню апрацоўвае на-
родную песню для хору, разам з кампазітарам П. Падкавыравым 
працуе над варыяцыямі на беларускую тэму для аркестра народ-
ных інструментаў, стварае фартэпіянныя, скрыпічныя і віялан-
чэльныя п’есы. 

У канцы 1939 г. адбываюцца перамены ў асабістым жыцці 
А. Клумава і М. Мільмана. Абодва ў другі раз жэняцца. Клумаў 
шчаслівы. Ён кахае, і яму адказваюць узаемнасцю. 

Кампазітар рыхтуецца да дэкады савецкай музыкі ў Ма-
скве. У маі 1941 г. ён завяршае сваю першую санату і выконвае 
яе на сваім творчым вечары. 23 мая 1941 г. ён піша М. Мільма-
ну пра гэтую падзею: «Па водгуках, гэта найлепшае, што я напі-
саў». Аўтара хваляць піяніст і музыказнаўца Р. Коган і кампазітар 
В.  Шабалін. А. Клумаў акрылены гэтым поспехам. Ён збіраецца 
з канцэртам у Маскву, але пачынаецца вайна. Кампазітар па ста-
не здароўя застаецца ў тыле. Наступны ліст М. Мільману, які пе-
раязджае ў Фрунзе, датуецца 24 красавіка 1942 г. і дасланы з Таш-
кента (Узбекістан). Тут А. Клумаў сустракаецца са сваім былым 
вучнем М. Вайнбергам. Яны жывуць у інтэрнаце і абодва ўдзель-
нічаюць разам з узбекскімі кампазітарамі ў стварэнні музычнай 
драмы «Меч Узбекістана». Спектакль з вялікім поспехам паказва-
юць у Бухары і Самаркандзе. 

У ваенны час Аляксей Канстанцінавіч многа працуе як кам-
пазітар і выступае з канцэртамі як піяніст. У 1942–1944 гг. ён ства-
рае музычную камедыю на беларускую тэму «Прыгоды Фрыца» 
(«Сорак чацвёрты дзень»), якую пачынаў пад назвай «Каханне 
партызана». Яна была адобрана, рыхтавалася да пастаноўкі бе-
ларускім тэатрам у Маскве, але давялося перарабляць лібрэта, 
і прэм’ера так і не адбылася. У Ташкенце А. Клумаў пачынае пі-
саць беларускую аднаактавую оперу на ваенную тэму. Урывак 
з оперы быў паказаны на сцэне Ташкенцкага опернага тэатра.

Кампазітар супрацоўнічае з джазам Эдзі Рознера, для якога піша 
сюіту на беларускія тэмы. Ён просіць у М. Мільмана прабачэння 
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за доўгае маўчанне ў сувязі з паездкай у Алма-Ату. Там ён пісаў 
музыку да кіназборніка з дзвюх навел. У Ташкенце А. Клумаў пра-
цуе над музычным афармленнем спектакля В. Гусева «Масквічка». 
Кампазітара ўжо ведаюць і ад заказаў няма адбою. Але ён лічыць 
такі заробак грошай халтурай і марыць пра сур’ёзную музыку.

А. Клумаў піша М. Мільману: «Многа думаю, многа перажы-
ваю...». Ён перажывае, што яго адносіны з жонкай Люсяй на ад-
легласці становяцца халоднымі. Як любячы сын вельмі сумуе 
па маці і перажывае за яе. Адчувае сябе вельмі адзінокім і чакае 
выкліку з Масквы.

Наступны і апошні ліст А. Клумава М. Мільману быў напісаны 
ўжо з Масквы ў Фрунзе. Красавік 1943 г. А. Клумаў шчаслівы, што 
зноў у Маскве, што нарэшце сустрэўся з маці, якая вельмі паста-
рэла за гэты час. Ён чакае прыезду свайго дарагога сябра М. Міль-
мана. Кампазітар поўны сіл і творчых планаў. У Саюзе кампазіта-
раў Беларусі, які аднавіў сваю дзейнасць у Маскве, адобрылі яго 
аперэту і першую санату, далі заказ на другую. У канцы 1943 г. 
Аляксей Канстанцінавіч пачынае работу над вялікім музычным 
палатном – сімфанічнай паэмай «Беларусь». Жыць яму застаецца 
меней за год... 

Віктар Сямашка

JAZZ БССР: ГІД ПА ДАКУМЕНТАХ  
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖДЖАЗУ (1940–1947 гг.)

Grand introduction. Афіцыйная, хоць і яшчэ не напісаная 
гісторыя беларускага джаза пачынае адлік з кароткай нататкі, 
змешчанай 30 студзеня 1939 г. у газеце «Советская Белоруссия»: 
«Упраўленнем па справах мастацтваў пры СНК БССР створаны 
рэспубліканскі джаз-аркестр у складзе 25 чалавек. У ліку ўдзель-
нікаў джазу – кампазітар Надаль, кампазітар Пецярбургскі ды ін-
шыя». Але Дзяржаўным джаз-аркестрам БССР неўзабаве стане 
іншы калектыў, створаны паралельна Юрыем Бяльзацкім і ўзна-
чалены Эдзі Рознерам. Фармацыя будзе лічыцца галоўным у та-
гачаснай Беларусі джазавым калектывам, які значнай часткай 
свайго рэпертуару адпавядаў абранаму музычнаму кірунку. Бо 
пад джазам у Савецкім Саюзе, як, зрэшты, і па ўсёй міжваеннай 
Еўропе, часта разумеліся папросту модныя танцы з абедзвюх 

Амерык. Колькасць самадзейных калектываў у Беларусі канца 
1920–1930-х гг., што выкарыстоўвалі ў самавызначэнні тэрмін 
«джаз», не паддаецца падліку, але наўрад ці яны ўсур’ёз практы-
кавалі такія джазавыя складнікі, як сінкапаванне ды імправіза-
цыя. Прынамсі, пацверджанняў таму не знаходзіцца.

Першы склад Дзяржджаза сфармавалі пераважна музы-
кі-яўрэі – тыя, што з пачаткам Другой сусветнай вайны ўцякалі 
ад наступу нацыстаў на Польшчу (многія перад тым збеглі ад 
тых жа нацыстаў з Нямеччыны), а таксама літвакі з Заходняй 
Беларусі. 26 лістапада 1939 г. «СБ» сведчыла: «У Беластоку, Грод-
на, Брэст-Літоўску і Пінску выяўлена болей 500 музычных пра-
цаўнікоў  – кампазітараў, дырыжораў, аркестрантаў, салістаў, 
інструменталістаў і вакалістаў. Значная колькасць музычных 
працаўнікоў маецца таксама і ў астатніх гарадах». У прыватна-
сці, у  «горадзе тэкстыльшчыкаў» Беластоку, які стаўся цэнтрам 
далучанай да БССР Заходняй Беларусі замест планаванай Віль-
ні, апынуліся не проста выдатныя, а лепшыя з лепшых прад-
стаўнікоў міжваеннай польскай эстрады, сапраўдныя піянеры 
джаза ў ІІ Рэчы Паспалітай – такія, як Эдзі (Адольф, Пінхас) Роз-
нер, Зігмунт Карасіньскі, Юрый (Ежы) Пецярсбурскі, а таксама 
Юрый (Ежы, Ёхунон) Бяльзацкі, Леон Баруньскі (Борух) і інш. Як 
кажуць польскія знаўцы, sama śmietanka.

«Музычныя працаўнікі» актыўна пераходзілі з калектыву 
ў калектыў у пошуку лепшых умоў (як, зрэшты, рабілі і ў міжваен-
ны час), цэнтравыя асобы з’язджалі з Беластока ў Львоў і назад... 
То бок, фармаванне Дзяржаўнага джаз-аркестра праходзіла ў да-
волі хаатычных і не зафіксаваных як след умовах. Прынамсі, 
у Беластоцкім дзяржаўным архіве дакументы пра культурніцкае 
жыццё ў горадзе падчас «першых Саветаў» адсутнічаюць цалкам. 
Святло на тыя абставіны праліваюць старыя газетныя публіка-
цыі ды афішы, інтэрв’ю і мемуары музыкаў, даследаванні, пра-
ведзеныя беларускімі (Якаў Басін, Зміцер Падбярэзскі), польскімі 
(Кшыштаф Карпіньскі, Дарыюш Міхальскі, Войцех Слешыньскі), 
латышскімі (Дзмітры Драгілёў), англійскімі (Альбэрт Мак’Карці), 
амерыканскімі (С. Фрэдэрык Стар) і аўстралійскімі (Брус Джон-
сан) адмыслоўцамі. 

Можна сцвярджаць, што будучы беларускі Дзяржджаз са-
браўся пры Польскім тэатры мініяцюр, створаным ужо ў Савец-
кім Беластоку. Першым арганізатарам музычнага калектыву 
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выступіў Зігмунт Карасіньскі, неўзабаве да яго далучыўся Юрый 
Пецярсбурскі. Мастацкім кіраўніком тэатра лічыўся Казімір 
(Казімеж) Крукоўскі, а музычным кіраўніком – Леон Баруньскі.

Той жа восенню 1939 г. Пецярсбурскі ў пошуку лепшых вары-
янтаў з’ехаў у Львоў, дзе сустрэў свайго кузэна Генрыка Гольда. 
Абодва разам са спеваком Станіславам Ляндаў прынялі запрашэн-
не ад Белдзяржэстрады стварыць на базе яе філіяла ў Беластоку 
свой аркестр, названы «СБ» «рэспубліканскім». У Львоў перабраў-
ся і Карасіньскі, дзе арганізаваў уласнае «Джаз-Рэвю», і ў Бела-
русь ужо не вяртаўся.

Юрый Бяльзацкі трапіў у склад аркестра пры Польскім тэатры 
мініяцюр значна пазней за іншых, прыбыўшы ў Беласток у снежні 
1939 г. І калі пачалася гаворка пра «дзяржаўны джаз», то менавіта 
ў Бяльзацкага разам з Крукоўскім з’явілася ідэя ўзяць франтме-
нам і мастацкім кіраўніком Эдзі Рознера, які ўцёк з Варшавы 
ў Беласток яшчэ ў кастрычніку, але, як і Пецярсбурскі, вырашыў 
рушыць у Львоў, дзе сабраў свой бэнд. Рознер таксама прыняў 
прапанову, прыхапіў з сабой некалькіх музыкаў і ўзначаліў ужо 
фактычна створаны Дзяржджаз у студзені 1940 г. У выніку Поль-
скі тэатр мініяцюр спыніў існаванне, а аркестр увайшоў у штат 
абласной філармоніі. Гэтак у Беластоку пачала адначасова база-
вацца пара буйных джазавых фармацыяў Гольда – Пецярсбурска-
га і Рознера – Бяльзацкага, абедзве выязджалі адтуль на гастролі 
па Беларусі і ўсім Саюзе. Першая ў 1941 г. перайшла ў армію Ан-
дэрса, другая пратрывала да 1947 г. 

Некаторыя высновы, зробленыя ў гэтай працяглай інтра-
дукцыі, таксама пацвярджаюцца дакументамі з фондаў Юрыя 
Бяльзацкага, Юльяна Дрэйзіна, Белдзяржэстрады і Дзяржаўнага 
джаз-аркестра БССР, якія захоўваюцца ў Беларускім архіве-музеі 
літаратуры і мастацтва. Пазнаёмімся з імі бліжэй.

1. Джаз-банд (ф. 401, воп. 1, спр. 2, л. 6) 
Выразка з першай газетнай згадкай пра джазавыя калек-

тывы ў Беларусі захоўваецца ў фондзе вядучага айчыннага му-
зыказнаўцы 1920–1930-х гг. Юльяна Дрэйзіна. У артыкуле, апу-
блікаваным 11 снежня 1927 г. у газеце «Зьвязда» (№ 282), Дрэйзін 
называе «джаз-банд» пашыранай у Беларусі з’явай. У якас-
ці прыкладу прыводзіць мінскі джаз-банд, «складзены вучнямі 
музтэхнікуму пад кіраўніцтвам аднаго з настаўнікаў (Пагрэбня-
ка)». Аўтар адразу ж абвяргае прыналежнасць гэтага «невялічка-

га аркестру з раялем» да сапраўднага джаза, «бо ў ім нічога няма 
„джаз-банднага”». Паводле назіранняў Дрэйзіна, «рэпертуар яго 
быў не „Чарльстоны” і фокстроты, а скокі розных народаў СССР». 
Эксперту можна давяраць – большую частку артыкула музыко-
лаг акурат распавядае пра вытокі джаза са спасылкай на тэкст 
ямайска-амерыканскага журналіста Джоўэла Роджэса, змешчаны 
ў зборніку «The New Negro» (Нью-Ёрк, 1925 г.).

2. Канцэрт-вальс (ф. 67, воп. 1, спр. 25, л. 1)
З нотнай партытурай першай зафіксаванай на стужку кам-

пазіцыі Дзяржджаза можна азнаёміцца ў фондзе Юрыя Бяльзац-
кага, музычнага кіраўніка фармацыі. Дакумент не толькі навочна 
дэманструе складаназлучаную структуру фантазіі на тэму «Казак 
Венскага лесу» Штрауса: «Swingi / Cool piano / Coll tr. Ady / Tutti / 
Bolero / Rumba / Cadenza ad. lib. / English Waltz / Swingi / Finale. Walse 
Brillanto / Tutti / Presto». Але і пералічае чацвёрку аўтараў: «Роз-
нер, Баруньскі, Надаль, Бяльзацкі». Прозвішчы напісаны па-руску 
дробным почыркам у правым кутку першай старонкі. Ад другога 
пазначанага кампазітара, праўда, засталіся толькі першыя чаты-
ры літары – Бору... У некаторых крыніцах адзіным аўтарам «Кан-
цэрт-вальсу» няслушна называюць аднаго Эдзі Рознера. 

Кампазіцыя была запісана ў 1940 г. для аднайменнай кіна-
стужкі «Масфільма» «Канцэрт-вальс», дзе можна пабачыць увесь 
першы склад Дзяржаўнага джаз-аркестра БССР. У прыватнасці, 
менавіта суаўтар Леон Баруньскі віртуозна саліруе, пачынаючы 
з 00:43 секунды твора (бывае, яго блытаюць з Бяльзацкім). Пры-
сутнасць Германа (Гары) Надаля на нотным аркушы сведчыць 
пра  тое, што гэты кампазітар і скрыпач, згаданы напрыканцы 
1939 г. «СБ», перайшоў з калектыву Пецярсбурскага да Рознера. 
Дарэчы, той жа Надаль зрабіў першую аранжыроўку песні на му-
зыку свайго мастацкага кіраўніка «Парень-паренёк», якая пад імем 
«Cicha woda» стала пасля вайны фактычна польскай народнай.

3. Службовыя анкеты (ф. 81, воп. 2, спр. 1, л. 1–4; ф. 115, воп., 
прадмова)

Некалькі анкет, запоўненых Юрыем Бяльзацкім ця-
гам 1940-х гг., ствараюць уяўленне пра тое, што адбывалася 
ў культурным жыцці Беластока пасля далучэння да Савецкай Бе-
ларусі. У анкеце для Беларускага аддзялення аховы аўтарскіх пра-
воў за 21 красавіка 1940 г. музычны кіраўнік Дзяржджаза указаў 
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месцам працы Беластоцкую абласную філармонію, а асабістым 
адрасам пазначыў: «Беласток, Савецкая, 55, кв. 8». Дырэктар 
Падляскага музея ў Беластоку Анджэй Ляхоўскі адшукаў на да-
ваенных картах дом, дзе спыніўся музыка. Вайну будынак не пе-
ражыў, як і амаль увесь цэнтр месца, а знаходзіўся ён напрыканцы 
вул. Савецкай (раней і цяпер Ліповай), на яе правым баку, побач 
з касцёлам св. Роха. 

Яшчэ адзін беластоцкі адрас Юрый Бяльзацкі назваў у ан-
кеце для Упраўлення па ахове аўтарскіх правоў, што месцілася 
ў Маскве: «Аддзел мастацтваў, Новы Свет 7». Там цяпер таксама 
стаіць сучасны будынак. А на пытанне «Якімі мовамі валодаеце?» 
адказаў: «Ідыш, польская, нямецкая, слаба руская». На момант пры-
быцця ў Беласток Бяльзацкаму амаль споўнілася 30 гадоў, з якіх 
палову займаў працоўны стаж. Магчыма, што ўзрост таксама даў 
яму фору падчас таго, як Панцеляймон Панамарэнка выбіраў 
кіраўніка Дзяржджаза. Бо згаданыя Карасіньскі і Пецярсбурскі – 
ураджэнцы яшчэ XIX ст. 

6 студзеня 1940 г. у «Советской Белоруссии» з’явілася паве-
дамленне пра тое, што ў «западных белорусов» створаны 7 тэа-
траў, 10 музычных школ, філармонія і эстрада. 10 лютага газета 
«Звязда» дадасць, што ў склад Беластоцкай абласной філармоніі 
ўвайшлі сімфанічны аркестр, хор і джаз-аркестр, ансамбль белару-
скай песні і танца. Штат філармоніі налічваў болей за 200 адзінак. 
Варта зазначыць, што цяперашні сімфанічны аркестр у Беластоку 
вядзе свой адлік толькі з 1954 г., а Падляская опера і філармонія 
з 1974 г. Акрамя Белдзяржфілармоніі, як мы ўжо маглі дазнацца 
з уступу, свае аддзяленні ў Беластоку, а таксама ў Брэсце ствары-
ла Беларускае дзяржаўнае аб’яднанне эстрады. Пад яго падпарад-
каваннем да 1941 г. знаходзілася пара эстрадных аркестраў, адна 
з іх Гольда – Пецярсбурскага.

4. Асабовыя карткі (ф. 224, воп. 1, спр. 9, л. 2, 5, 29)
«Нацыянальнасць: яўрэй. Сацыяльнае паходжанне: служачы. 

Прафесія: піяніст, канцэртмайстар. Асноўная спецыяльнасць: 
піяніст-кампазітар. Грамадзянская адукацыя: вышэйшая. Пар-
тыйнасць: беспартыйны». Картка Юрыя Бяльзацкага за 1946 г. 
выглядала больш выгодна для кіраўніка аркестра, чым анкета 
Эдзі Рознера таго ж года. Той у картцы пазначаўся паводле спе-
цыяльнасці проста як «музыка-трубач» і, між іншым, быў кры-
ху маладзейшы за калегу – прыкладна на паўгода. Прытым іхні 

аклад розніўся амаль у 6 разоў: у Рознера – 13 300 р., у Бяльзац-
кага – 2 250 р. Зрэшты, у іншых дакументах побач з прозвішчам 
Рознера пазначаюцца меншыя сумы.

Сярод асабістых картак членаў Дзяржаўнага джаз-арке-
стра прываблівае ўвагу дакумент, датычны тэнар-саксафаніста 
з Мінска Канстанціна Чараповіча. Гэта адзіны аркестрант 
(прынамсі, з тых, чые дадзеныя захаваліся), у якога ў графе «на-
цыянальнасць» прапісана «беларус». У аркестры Рознера – Бяль-
зацкага музыка прабыў нядоўга – з 10 студзеня да 24 жніўня 
1946 г. Затое праз тузін гадоў, у 1958 г., Чараповіч увайшоў у склад 
эстраднага аркестра пры Камітэце радыёвяшчання і тэлебачан-
ня, якім тады і да 1961 г. кіраваў Юрый Бяльзацкі.

5. Аўтабіяграфіі (ф. 224, воп. 1, спр. 9, л. 11, 15, 39, 47, 56)
Кароткія аўтарскія жыццяпісы, што пакінулі першыя ўдзель-

нікі Дзяржджаза БССР, сведчаць пра немалы творчы і падарожны 
досвед, з якім кожны апынуўся ў Беластоку. Можна канстата ваць, 
што аркестр Рознера – Бяльзацкага шмат у чым рэтрансляваў 
вольны дух Веймарскай рэспублікі (данацысцкай Нямеччыны). 
Да прыкладу, у Берліне з’явіліся на свет сам Эдзі Рознер і яго 
кузэн па кудзелі Лётар Лямпель. У аўтабіяграфіі Лётар сведчыць, 
што паходзіў з сям’і гадзіннікавага майстра, вучыўся спевам тры 
гады ў кансерваторыі і прыватным чынам: «У 1929 г. пачаў праца-
ваць у якасці джазавага спевака ў розных джаз-аркестрах. З 1933 г. 
па ехаў у гастрольную паездку па Еўропе, а ў 1936 г. я прыехаў у Вар-
шаву, дзе працаваў да 1939 г.». У Беласток Лётар Лямпель уцёк ра-
зам з Эдзі і стаў вакалістам Дзяржджаза. 

З Берлінам звязана і біяграфія кантрабасіста Абрама Бяль-
зацкага, дзядзькі Юрыя Бяльзацкага. Музыка паходзіў з польска-
га горада Петрыкава, што пад Лоддзю. Вучыўся ў Варшаве акурат 
да пачатку Першай сусветнай вайны: «Згубіўшы ў раннім узросце 
бацькоў, я рана пачаў працаваць, з 16-гадовага ўзросту, у аркестры 
кінатэатра. У 1919 г. я з’ехаў з Варшавы ў Берлін, пабываў і ў іншых 
гарадах Нямеччыны, працуючы ў кіно ды кавярнях да 1933 г.» Пасля 
Абрам Бяльзацкі збег ад гітлераўцаў у Парыж, дзе пару гадоў граў 
у ансамблі пры тэатры. Адтуль перабраўся ў Варшаву, дзе «праца-
ваў да 1939 г., і калі Чырвоная Армія вызваліла Заходнюю Беларусь, 
я пераехаў у Беласток».

Праз нямецкі горад Лейпцыг праходзяць лёсы двух удзель-
нікаў Дзяржаўнага джаз-аркестра БССР. Там пасля народзінаў 
у  Лоддзі правёў дзяцінства і маладосць Лазар (Лэйзер, Луі) 
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Маркевіч (Маркавіч), з перапынкам на шасцігадовае знаходжан-
не ў  Лондане. Цягам 1920-х гг., кінуўшы навучанне ў палітэх-
нікуме, Луі выступаў у складзе «Лейпцыгскага радыё-джаза», гра-
ючы на банджа і гітары. А амаль усе 1930-я правёў у Парыжы 
па запрашэнні ансамбля Roland Dorsey-Jazz: «У 1938 г. я прыехаў 
у Варшаву, дзе працаваў у джазе. У 1939 г. я прыехаў у Беласток 
і пачаў працаваць спачатку ў Беластоцкім Джазе, перайменава-
ным пасля ў 1940 г. у  Дзяржджаз БССР». Зразумела, што ў сваёй 
біяграфіі Лазар Маркевіч не згадвае інцыдэнт на мяжы ў верасні 
1939 г., калі савецкі мытнік канфіскаваў яго гітару. 

Напачатку 1930-х гг. у дзіцячым інтэрнаце Лейпцыга вучы-
лася варшавянка Соф’я Шэфталь. У інтэрнат яе ўладкавалі баць-
кі-акцёры падчас гастроляў па Нямеччыне, што доўжыліся аку-
рат да прыходу Гітлера. Соф’я таксама стала актрысай яўрэйскіх 
драмтэатраў у Варшаве і Беластоку, а потым радысткай у Дзярж-
джазе (то бок, адказвала за апаратуру). Бацькі Лазара і Соф’і за-
гінулі падчас нямецкай акупацыі. 

Адметная дэталь маецца ў аўтабіяграфіі акардэаніста Давіда 
Кагановіча з Вільні. Музыка заяўляе, што «прыняў удзел у аргані-
зацыі Дзяржджаза БССР», чым далучае сваё прозвішча да ланцуга 
бацькоў-заснавальнікаў Карасіньскі – Пецярсбурскі – Крукоўскі – 
Баруньскі – Бяльзацкі – Рознер.

6. Спісы працаўнікоў (ф. 224, воп. 1, спр. 4, л. 1, 2, 7, 8, 9; 
спр. 9, л. 1)

Вялікія табліцы 1944–1947 гг. з прозвішчамі, датамі, пазна-
камі кшталту «Якую навучальную ўстанову скончыў» і «Калі пры-
ехаў на тэрыторыю СССР» даюць магчымасць выявіць тых арке-
странтаў, якія заставаліся з Эдзі Рознерам ад пачатку да канца. 
Гэта яго жонка Руфь (Рут) Камінская, стрыечны брат Лётар Лям-
пель, Юрый Бяльзацкі з малодшым братам і дзядзькам, Лазар 
Маркевіч, Эрвін Вальфайлер, Давід Кагановіч і інш. 

У той жа час становіцца відавочным, наколькі істотна змяніў-
ся склад Дзяржджаза за час франтавых гастроляў. Калі болей чым 
палова аркестра (пераважна польскія яўрэі) сышла ў армію Ан-
дэрса, яе замянілі ўраджэнцы самых розных кропак СССР – у тым 
ліку Кіева, Адэсы, Жытоміра, Ленінграда, Саратава, Варашылава, 
Тбілісі і Баку. Адпаведна ў графе «нацыянальнасць» ужо пазна-
чаліся і ўкраінцы, і рускія, а таксама армянін і вугорац.

Яшчэ больш шырокая геаграфія ў заяўленых месцах адукацыі: 
Вышэйшая музычная акадэмія ў Берліне, Мюнхенская музву-
чэльня, Венская, Варшаўская, Маскоўская, Азербайджанская кан-
серваторыі... Дарэчы, у спісе па стане на 1 студзеня 1947 г. Рознер 
і Камінская ўжо адсутнічаюць, сужэнцаў арыштаваў НКУС.

7. Расход аўтарам (ф. 224, воп. 1, спр. 7, л. 1, 4, 18–22)
Бухгалтарскія і рэвізійныя справаздачы ўтрымліваюць багата 

інфармацыі, датычнай гастроляў і рэпертуару Дзяржджаза БССР 
пасля вайны. Гэтак у апошнія гады свайго існавання аркестр 
з Эдзі Рознерам на чале (да лістапада 1946 г.) і без яго (да красавіка 
1947 г.) паспеў выступіць у розных гарадах Беларусі, у Вільні, Коў-
не, Ленінградзе, Маскве, Таліне, Растове, Харкаве, Баку, на курор-
тах Мінеральных водаў, Крыма і Грузіі. Толькі за 1946 г. калектыў 
даў 173 канцэрты. Прытым, «джаз-аркестр, не маючы пастаяннай 
базы, раз’язджаў па гастролях са сваімі сем’ямі». Жонкі і дзеці му-
зыкаў складалі ў суме каля 30 чалавек, прыкладна столькі ж было 
непасрэдных супрацоўнікаў аркестра.

Дакумент пад загалоўкам «Расход аўтарам і кампазітарам» 
абвяргае заявы пра тое, што ў музыцы Дзяржджаза БССР адсут-
нічала хоць нейкая беларускасць. Аркестр сярод іншага выкон-
ваў «Беларускую фантазію» Ісака Любана, «Беларускую кантату» 
(верагодна, Юрыя Бяльзацкага), сюіту «Беларуская партызанка» 
і «Два беларускія танцы „таўкачыкі”» Самуіла Палонскага. Можна 
дадаць і «Беларускую рапсодыю», складзеную Бяльзацкім яшчэ 
ў 1-й палове 1940 г.

8. Загады дырэктара (ф. 224, воп. 1, спр. 3, л. 18, 20, 24, 25, 31, 
36; спр. 5, л. 20) 

На пасаду дырэктара Дзяржджаза БССР Эдзі Рознера пры-
значыў 5 снежня 1943 г. заходнебеларускі паэт Піліп Пястрак, 
які падчас вайны кіраваў Упраўленнем па справах мастацтваў 
пры Савеце народных камісараў БССР. Давід Рубінчык (бацька 
кінарэжысёра Валерыя Рубінчыка) стаў тады ж намеснікам ды-
рэктара, а з 1946 г. замяняў Рознера на дырэктарскай пасадзе. Ад-
паведна, загады, што захаваліся ў архіве, падпісаныя альбо Эдзі, 
альбо Давідам.

Збор загадаў сведчыць пра няпростае ўнутранае жыццё ка-
лектыву. У прыватнасці, пра непаразуменні паміж творчымі 
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лідарамі – Эдзі Рознерам і Юрыем Бяльзацкім. Цытата з загаду 
№ 53 (дакумент не датаваны) за подпісам першага: «У Батумі на 
прапанову мастацкага кіраўніка зрабіць аркестроўку для танца 
Бяльзацкі адмовіўся: „Хай пішуць тыя, хто ездзіць у міжнародным 
вагоне і паліць добрыя папяросы”». Бяльзацкі ў сваім адказе, віда-
вочна, намякаў на Рознера. Той завяршае загад пазбаўленнем 
Бяльзацкага абавязкаў музычнага кіраўніка, пакідаючы на  па-
садзе «піяніста джаза». 

У загадзе № 9 за 15 сакавіка 1945 г. крытыкуюцца канферан-
сье і вакалісты: «Літаратурная частка праграмы... вымаўляец-
ца з  вялікімі памылкамі з пункту гледжання рускае мовы, марш-
рут гастроляў джаза набліжаецца да цэнтральных раёнаў саюза, 
дзе асаблі ва важная правільнасць рускай мовы».

Шмат загадаў тычыцца спазнення супрацоўнікаў на канцэр-
ты, мелі месца і бойкі: «В. Б. Цымбал... вяртаючыся з канцэрта... 
нанёс моцны ўдар кулаком па твары артысту Гофману Ф. За нявар-
тыя паводзіны таварыша Цымбала з Дзяржджаза БССР звольніць 
з 9 жніўня 1945 г.».

У іншых выпадках канферансье Юрый Благаў ужыў рука-
прыкладства супраць Эдзі Рознера, бубнач Адам Бяльзацкі гру-
ба высвятляў стасункі з саксафаністам Парвізам Рустамбэкавым 
(у  іншым выпадку «Піро» выбіў шыбу ў вагоне), танцор Міхаіл 
Чайкоўскі «завязаў спрэчку і бойку з артыстам Бяльзацкім, пад-
час якое ён дайшоў да стану непрытомнасці... нанёс у адрас усяго 
калектыву невыбачальную абразу». Чайкоўскі сварыўся і са сваёй 
жонкай-напарніцай Лідзіяй, з-за чаго «знізілася якасць нумароў». 
Кантрабасіст Іван Мураўёў, акардэаніст Арон Штоксфэдэр і скры-
пач Павал (Файвэль) Гофман маглі з’явіцца на канцэрт у нецвя-
розым стане. Займаючы пасаду намесніка дырэктара ў 1944 г., 
Гофман «спіcаў з бягучага рахунку 11 420 рублёў на тытунь для ка-
лектыву», за што меў строгую вымову.

Арышт Рознера ў лістападзе 1946 г. падчас спробы пакінуць 
СССР у дакументацыі абстаўлены як тое, што мастацкі кіраўнік 
выйшаў у «адпачынак за свой рахунак». Часовай заменай пры-
значылі Юрыя Бяльзацкага. Рознер вярнуўся з «адпачынку» 
ў ГУЛАГу толькі ў 1954 г. А згаданы Парвіз Рустамбэкаў загінуў 
у 1949 г. у турме азербайджанскага МДБ. 

9. Ліквідацыя (ф. 224, воп. 1, спр. 7, л. 18; спр. 8, л. 1, 7; ф. 115, 
воп. 1, спр. 1, л. 17, 33)

Расфармаванне Дзяржджаза пачалося падчас гастроляў у Грузіі, 

а скончылася адпаведным загадам № 226 Упраўлення па спра-
вах мастацтваў пры Савеце міністраў БССР, датаваным 29  жніў-
ня 1947 г.: «Працу па ліквідацыі Дзяржаўнага джаз-аркестра ў ас-
ноўным лічыць завершанай». Адказнасць за нявернутую маё масць 
усклалі на цяпер ужо старшыню Ліквідкама Давіда Рубінчыка.

Падчас «ліквідацыі» ўдзельнікам аркестра трэба было здаць 
усе рэчы, што належалі дзяржаве: інструменты, сцэнічную во-
пратку, тэхнічныя прылады, пячаткі, архівы, а таксама закрыць 
бягучы рахунак у Дзяржбанку. У дакуменце за 1 жніўня 1947 г. 
пазначана, што няздадзеная труба разам з футаралам і чахлом да 
яе, а таксама белая шаўковая кашуля па-ранейшаму знаходзяцца 
ў Эдзі Рознера. Пасля арышту прайшоў амаль год, 26 кастрычніка 
таго ж 1947 г. джазмена этапавалі ў Хабараўск. Між тым, у  Рут 
Камінскай заставалася «чорная сукенка з балеро за 3 500 р.» Ар-
тыстка адбывала пакаранне ў Какчэтаве (Казахстан) і вярнулася 
ў Беларусь на два гады раней за мужа. 

У 1946 г. пачалася ліквідацыя яшчэ адной фармацыі – Тэа-
тралізаванага джаз-аркестра Белдзяржэстрады, сфармаванага 
ў Баранавічах. Адметна, што на самым пачатку таго ж года ад-
ноўленая Белдзяржэстрада ўключыла гэты Тэа-джаз «у скла дзе 
23  чалавек» у свой штат. То бок, калектыў  праіснаваў  меней за 
год. Аркестру паставілі ў віну тое, што «вялікі па колькасці склад... 
не  дае мажлівасці выкарыстоўваць яго для абслугоўвання малых 
пляцовак». Акрамя таго, «аркестравая група, складзеная ў большас-
ці з музыкаў невысокай кваліфікацыі, не можа забяспечыць паўна-
вартаснага гучання Джаз-аркестра». 

10. Зварот у абарону джаза (ф. 67, воп. 1, спр. 1, л. 1; спр. 40, 
л. 1; спр. 61, л. 1) 

Нягледзячы на тое, што джаз як з’ява пасля вайны трапіў у апа-
лу, Юрый Бяльзацкі ў 1949 г. напісаў адмысловую музыку да спек-
такля «Хаціна дзядзькі Тома», што ставіўся ў Рускім дзяржаўным 
драматычным тэатры ў Мінску. З рэцэнзіі музычных кансуль-
тантаў Упраўлення па ахове аўтарскіх правоў: «Аўтар ведае не-
грыцянскі каларыт і здолеў даць яго не толькі ў звыклай, джазавай 
манеры...». Шкада, што ноты, якія захаваліся, не ўтрымліваюць 
тэкстаў песень: «Калыханка Тома», «Вясёлая песенька Тома», «Пе-
сенька маладых негрыцянят», «Танец гандляроў неграмі», «Пес-
ня нявольнікаў». Апошняя нагадала рэцэнзентам «старыя негры-
цянскія песні, з’яўляючыся па сутнасці апрацоўкай».
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Пра негатыўнае стаўленне да джаза з боку ўладных інстыту-
цый, што панавала напрыканцы 1940-х і 1-й палове 1950-х гг., 
і  пра яго наступствы Юрый Бяльзацкі выказаўся ў чарнавіку 
свайго ліста ў адрас часопіса «Советская музыка»: «Джаз існуе, 
і ён будзе існаваць. Пярэчанне выклікае атаясненне джаза з лёгкай 
эстраднай музыкай. Джаз – гэта музыка асаблівага стылю, што 
выказваецца спецыфічнымі рытмамі, інтанацыяй і гармоніяй, якія 
не ўласцівыя ніякай іншай музыцы».

Падрабязней пра (перад)гісторыю беларускага джаза мож-
на даведацца з цыкла аўтарскіх падкастаў на сеціўных рэсур-
сах https://www.mixcloud.com/vvsiamashka/, http://vvsiamashka.
podfm.ru, https://www.racyja.com/peradachy/krakatuk.

Аксана Данільчык

РУКАПІС «АЎТАБІЯГРАФІЧНАЙ АПОВЕСЦІ»  
І МАШЫНАПІСНЫ ЗБОРНІК З. БАНДАРЫНАЙ 

«ВЫБРАНЫЯ ВЕРШЫ» Ў ФОНДАХ БДАМЛМ

Зінаіда Бандарына (1909–1959) пакінула цікавую спад-
чыну, якая, дзякуючы яе маці Таісіі Аляксееўне Бандарынай 
(1889–1974), у 1964 г. была перададзена ў БДАМЛМ «у колькасці 
26 кг у россыпі» і склала фонд № 75. Многія тэксты і да сённяш-
няга дня чака юць свайго даследчыка, асабліва тыя творы, якія 
не былі апублікаваныя, а многія так і засталіся ў рукапісах.

Напрыклад, у фондзе З. Бандарынай захоўваецца арыгінал 
рукапісу на рускай мове (90 старонак), пазначанага як «Аўта-
біяграфічная аповесць» [1], дзе распавядаецца пра жыццёвы 
шлях галоўнай гераіні да пачатку Вялікай Айчыннай вайны, а да-
кладней да ўступлення ў армію. Першае пытанне, якое адразу ж 
узнікае: наколькі насамрэч твор з’яўляецца аўтабіяграфічным? 
Адзначым, што галоўную гераіню першапачаткова планавалася 
назваць Зінай, пасля «З» было выпраўлена на «Н», а потым гэтае імя 
ўвогуле было перакрэслена і зверху напісана «Еленой» [1, арк. 2].

Аповесць напісана ад першай асобы і напрыканцы рукапі-
су аўтар тлумачыць: «Не ручаюсь, что моя автобиографическая 
повесть покажется моим родным и близким до конца безупречно 
правдивой, в основном, я рассказываю в ней о том, что видела сво-
ими глазами. А ведь и глаза и сердце у всех разные и каждый одно 

и то же видит по-своему и по-своему лишь сможет о нем расска-
зать. Однако канвой здесь служат факты уже не раз выверенные 
и  лишь единственная вольность, допущенная мною, это некото-
рые перемещения их во времени, что не приукрашивает, а про-
сто облегчает труд рассказчика» [1, арк. 90]. На справе, у якой 
захоўваецца рукапіс, пазначана «без даты», але відавочна, што 
як мінімум праца над творам адбывалася пасля вайны, паколь-
кі аповесць пачынаецца з абяцання расказаць, як гераіня патра-
піла ў войска. Адзначаючы, што большасць аднапалчан «выйшла 
з народа», гераіня падкрэслівае: «Моя довоенная биография была 
намного сложнее, в ней много спорного. Спор идет даже о моем воз-
расте…» [1, арк. 1]. 

Згодна з аповесцю, сапраўдны год нараджэння гераіні – 1911, 
а не 1909, як пазначана ў большасці даведнікаў: «Папа склонен при-
бавлять всем года и считает датой моего рождения 1909 год. Мать 
утверждает, что родилась я глубокой осенью в 1911 году, по паспор-
ту, якобы от того, что не хватало лет для поступления в техни-
кум, а затем и для замужества она вынуждена была прибавить мне 
два года. Конечно, как каждой женщине, а я всё-таки женщина, ког-
да ей стукнет 47 лет, хочется верить в мамину правду. Согласно 
этой правде я родилась на Нёмане в городе Гродно… Мать моя рабо-
тала в училище, отец был подпоручиком…» [1, арк. 1]. Але тут ізноў 
узнікае шэраг пытанняў, як мінімум пра якое замуства можа ісці 
гаворка (калі аповесць лічыць сапраўды аўтабіяграфічнай)? 

Пытанне з датай нараджэння ўзнікае ў першую чаргу 
з-за вельмі малой розніцы з датай нараджэння брата – Вадзіма 
Аляксандравіча Бандарына. Аднак далей у тэксце чытаем: «Пер-
вым ребенком у мамы родился мой брат, ей было семнадцать лет. 
Через полтора года должна была появиться на свет моя милость, 
явно нежеланная» [1, арк. 1]. Паколькі маці Зінаіды нарадзілася 
21 лістапада 1889 г. (згодна з датай, пазначанай на надмагіль-
ным помніку (Мінск, Усходнія могілкі), то сямнаццаць гадоў ёй 
споўнілася адпаведна ў канцы 1906 г., і калі ўлічыць, што дзень 
і месяц нараджэння Вадзіма Бандарына пададзены правільна – 
(22.04(05.05).1909–23.09.1985 [5]), то ў красавіку-маі 1907 г. Таісіі 
Бандарынай якраз і было сямнаццаць гадоў, плюс паўтара года – 
атрымліваецца 1908 г. У анкеце ўдзельніка з’езда «Маладняка» 
ў 1925 г. З. Бандарына і пазначыла датай свайго нараджэння 1908 г. 
(такім чынам, робіцца зразумелым яе запрашэнне сяброў-малад-
някоўцаў у Гомель на 11 кастрычніка 1928 г. адзначыць яе двац-
цацігоддзе [11]), але гэта ўсё роўна не здымае пэўных пытанняў…
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Калі ўсё ж такі адштурхоўвацца ад «афіцыйнай» даты на-
раджэння паэткі, то пачаткам працы над «Аповесцю» можна 
лічыць 1956 г. і, адпаведна, крайнімі датамі напісання 1956–
1959 гг. Заўважым таксама, што імя Аляксандра Фёдаравіча Бан-
дарына можна знайсці ў спісах царскай арміі (на што звяртае 
ўвагу і краязнавец з Гародні А. П. Госцеў [6, с. 87–95]. Спасылаецца 
даследчык і на вядомыя інтэрнэт-рэсурсы, дзе пазначана паса-
да бацькі «на 1 января 1909 г. – 2-й кадровый обозный батальон, 
штабс-капитан»54. 

Гераіня аповесці распавядае таксама пра сем’і бацькоў: «Па-
пина мать росла на Брестчине в имении своих родителей, она была 
полячка и не любила русских, особенно офицеров» [1, арк. 6]. Да-
лей раскрываецца прычына гэтай нелюбові: «Во время польского 
восстания 1863 года вся семья папиной матери, и в том числе она 
сама, примкнули к повстанцам. Их разоружила и преследовала цар-
ская армия... Моя бабка с папиной стороны была очень образован-
ная девушка, кроме того прекрасно скакала на коне, владела ору-
жием, участвовала в схватке, где погибли ее отец и единственный 
брат» [1, арк. 7]. Пасля паўстання маёмасць сям’і была канфіска-
вана. Другая бабуля гераіні паходзіла з Паволжжа, з Саратаўскай 
вобласці. 

Аповесць у асноўным прысвечана ўспамінам маленства 
і згадкам пра бацькоў, шмат увагі надаецца штодзённаму жыц-
цю. Распавядаецца таксама і аб часах Першай сусветнай вайны, 
пра нямецкую і польскую акупацыю Мінска і г. д. 

Адзін з самых цікавых момантаў аповесці – знаёмства гераіні 
з Уладзіславай Францаўнай і Янкам Купалам, з якімі да гэтага ўжо 
была знаёмая маці гераіні, прычым, наколькі можна зразумець 
з аповесці, сустрэча адбываецца ў Мінску паміж нямецкай і пер-
шай польскай акупацыямі. Гераіня аповесці распавядае: «Вышли 
мы из дому под вечер, шли по направлению к Комаровскому лесу, как 
мне казалось очень далеко на самый край города. Край этот был те-
перешней Долгобродской, а в ныне реставрированном домике-музее 
І съезда РСДРП в те годы жил Янка Купала с женой, той самой весе-
лой дамой с кренделями, которая сразу завоевала мое ребячье серд-
це. Никогда не забуду своей первой встречи с любимым всю жизнь 
поэтом. Был закат. Окна в его комнате раскрыты. Из красного угла 
бросился мне в глаза золотой сноп ржаных колосьев. Сам Купала 

54 http://ria1914.info/index.php?title=Бандарин_Александр_Федорович; дата доступу: 
15.02.2020; http://ria1914.info/images/0/05/186_obschiy_spisok_1909.pdf; дата доступу: 
16.02.2020.

худощавый, с бледным продолговатым лицом и очень пытливыми 
грустными глазами сидел за столом у окна, в руке он держал ста-
кан недопитого чая и, видимо, позабыл о нем. Сидел неподвижно, как 
изваяние, смотрел через окно на закат» [1, арк. 60]. І з жалем кан-
статуе: «А говорить нам с ним в то время все-таки было не о чем, 
правда мне было чрезвычайно приятно, что он ласково гладит 
по голове, спрашивает: – „А ты любіш чытаць?”» [1, арк. 61]. Паэт 
падарыў гераіні кнігу: «Чытай, а што хочаш і напамяць вывучы. 
Як прыйдзеш яшчэ раз да нас, раскажаш, – с этими словами я полу-
чила в подарок от Купалы свою первую белорусскую книжку „Мат-
чын дар”» [1, арк. 61]. З аповесці вынікае, што сустрэча адбылася 
да акупацыі Мінска белапалякамі, значыць, да ліпеня 1919 г. Ку-
пала вярнуўся ў Мінск са Смаленска ў студзені 1919 г., але сустрэ-
ча, безумоўна, магла адбыцца і пазней. Адзначым таксама, што 
ўспаміны пра Я. Купалу З. Бандарына публікавала і асобна.

Са старонак аповесці паўстае жывое, няўрымслівае дзяўчо, 
якое ўсім цікавіцца. Сустракаецца і азначэнне «дзікарка», даволі 
характэрнае для перыяду 20-х гг. (яно сустракаецца і ў вершах 
самой Бандарынай, і ў творах іншых паэтаў). На жаль, пра «Ма-
ладняк» у аповесці не сказана ні слова. Увогуле, увесь перыяд 
навучання ў «тэхнікуме» і пасля яго займае ў рукапісе не больш 
за пяць старонак, аднак і тут ёсць цікавыя моманты, якія могуць 
праліць святло на некаторыя абставіны жыцця Бандарынай (калі 
дапусціць, што так і адбывалася насамрэч). 

Асноўнае захапленне гераіні аповесці не літаратура, а жы-
вапіс. Як вядома, З.  Бандарына была аспіранткай Дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў у Ленінградзе. Гэты факт адлюстраваны 
і ў творы: «А будущим стала Академия художеств. Писала по на-
строению, преимущественно брала за натуру всё лучшее, сохранен-
ное самой природой. В те годы это вышло из моды, от меня тре-
бовали иного – индустриальных пейзажей, рабочей тематики. Как 
и многие мои товарищи, я запуталась, стала терять то, чем обла-
дала раньше – непосредственность и свежесть. К тому же произо-
шло событие, надолго поразившее мою душу и на много лет выбив-
шее меня из творческой колеи. Лучшие мои товарищи в Белоруссии 
были арестованы и высланы как враги народа. Я не верила, что 
они могут быть врагами, и не скрывала своего мнения. На этом 
отыгрались карьеристы, мне на бюро комсомола было предъявлено 
обвинение – связь с врагами, скрытие социального происхождения. 
Последнее особенно казалось обидным, я не скрывала, что во время 
войны отец был офицером, хотя точно так и не знала его чина, 
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но в анкете перед графой „Основная профессия родителей” писа-
ла – педагоги» [1, арк. 87]. Далей распавядаецца пра выключэнне 
з камсамола: «…вырванная из коллектива, одинокая, стала жить 
своей верой. Жизнь наносила мне все новые и новые удары, послан-
ные и принятые для выставки мои картины, неизвестно кем были 
утеряны, бесследно исчезли. Имя мое, как молодой талантливой 
художницы, заглохло» [1, арк. 87]. 

Галоўная гераіня аповесці цяжка перажывала тое, што з ёй 
адбывалася: «После исключения из комсомола у меня началось 
тяжелое нервно-психическое заболевание, по целым дням я могла 
просидеть неподвижно на месте без еды и питья, как в столбня-
ке… Домой о случившемся не писала, на каникулы не ездила и даже 
не знала, что стряслась еще беда – арестован отец». Маці паеха-
ла з дакументамі бацькі і галоўнай гераіні ў Маскву да Крупскай. 
«В тот же день она [Крупская – А. Д.] позвонила парторгу нашей 
Академии, потребовала пересмотра моего дела, объяснила, почему 
я вправе и должна чувствовать себя дочерью педагога, а не иначе» 
[1, арк. 88–89]. Аднак уся гэтая гісторыя вельмі цяжка адбілася 
і на душэўным, і на фізічным стане гераіні, у выніку яна пакінула 
Акадэмію, а фраза «[Только] На фронте, после [многих лет] блу-
жданий и мытарств я снова почувствовала себя в родном коллек-
тиве» [1, арк. 88–89; у квадратных дужках – закрэсленыя словы] 
сведчыць пра многае.

Безумоўна, цікава было б высветліць, наколькі гэтыя факты 
адпавядаюць рэальнасці, але цалкам магчыма, што так яно і адбы-
валася. Завяршаецца аповесць, як ужо адзначалася, пачаткам вай-
ны і ўступленнем галоўнай гераіні ў войска. Думаецца, што гэты 
аўтограф з’яўляецца першым варыянтам і ў далейшым ён мог бы 
быць дапоўнены, пра гэта сведчаць шматлікія праўкі. Тым больш, 
што Зінаідзе Бандарынай сапраўды было пра што расказаць.

Не выклікае сумненняў, што ўсе члены сям’і Зінаіды Бан-
дарынай былі цікавымі людзьмі. Арсень Ліс пакінуў наступныя 
ўспаміны: «З першых лекцый яшчэ запомніліся заняткі лацінскай 
мовы. Перш-наперш сваім выкладчыкам А. Бандарыным, які неяк 
ласкава, даверліва загаварыў з намі. Супакоіў тым, што паколькі 
лацінская мова амаль да Новага часу была мовай навукі і доўга мо-
вай літаратуры ў Еўропе, то нам, будучым філолагам, уведаць яе 
трэба. Але, вядома, не ў тым аб’ёме, як жывую, абавязковую сён-
ня замежную мову. Маўляў, з большага авалодаем яе граматыч-
най сістэмай, навучымся са слоўнікам перакладу. Пабачыце, якая 
лаканічная прыгожая яе форма. Адразу зацікавіў нас прыказкамі: 

„Jutto, cavat lapidem” – „Кропля (вада) драбіць камень”, „Aquila non 
capit muscas” – „Арол мух не клюе”, „Historja est magistrae vitae” – 
„Гісторыя – настаўніца жыцця”. Гэты апошні выраз неяк асабліва 
запаў у сэрца. Зарыентаваўшыся, што група наша беларускамоў-
ная, Бандарын загаварыў з намі пра беларускую творчую моладзь 
1920-х гадоў. Сярод іх была і яго дачка Зінаіда, якая пазней напісала 
апо весць пра юнацтва Янкі Купалы, а ў 20-я гады з Масквы, дзе вучы-
лася, тэлеграмы бацькам адбівала толькі па-беларуску. Выкладчык 
казаў, што, мабыць, яго прозвішча ў продках мела форму „Бандарык”. 
Перайначылі, знаць, яго рускія пісцы ў канцы ХVІІІ стагоддзя. А яшчэ 
аднойчы, стоячы перад сталом, дзе я намагаўся перакласці сілагізм 
Цыцэрона, загаварыў пра гісторыка Усевалада Ігнатоўскага, пра 
тое, што раіў яго сынам пасля гвалтоўнай смерці бацькі з’ехаць, каб 
не падпасці пад рэпрэсіі, бо сыноў, так званых ворагаў народа, улада 
звычайна не пакідала. Баялася помсты ў будучым?» [9]. 

У рукапісе Зінаіды Бандарынай шмат цікавых момантаў, на ўсіх 
немагчыма спыніцца. Мы спадзяемся, што публікацыя гэтага тво-
ра дасць магчымасць пазнаёміцца з ім шырокай аудыторыі.

Падзеі, якія асвятляюцца ў аповесці, пэўным чынам тлу-
мачаць перыяд доўгага творчага маўчання. Як вядома, Зінаіда 
Бандарына – аўтарка дзвюх апублікаваных кніг паэзіі: першая – 
гэта сумесны зборнік з Я. Пфляўмбаум і Н. Вішнеўскай «Вершы» 
(1926 г.), другая – яе самастойны паэтычны зборнік «Веснацвет», 
які выйшаў у 1931 г. і ўключае вершы, напісаныя ў 1926–1929 гг. 
[7, с. 78–84].

Як і гераіня аповесці, Зінаіда Бандарына ў сваёй творчасці 
імкнулася не толькі адлюстраваць пульс эпохі, але і ці не ў пер-
шую чаргу пачуцці і думкі жанчыны свайго часу. У артыкуле «Маё 
слова ў спрэчках», надрукаваным у 1933 г., З. Бандарына пісала: 
«Новая якасць у нашай паэзіі ў тым, што яна павінна гучэць „во 
весь голос”, узнімаючы на найвялікшую прынцыповую вышыню і 
палкую ідэёвасць – кожны апаэтызаваны факт, кожную з’яву вы-
карыстаць у паэзіі. Узнятасць, усхвалёванасць, палкасць – эма-
цыянальным згусткам арганізуюць, накіроўваюць масу, і паэзія не 
проста канстатуе ды  пералічае факты, яна дае эмацыянальную 
зарадку» [4, с. 3]. У прынцыпе, імкненне да «палкай ідэёвасці» вы-
явілася хутчэй у зборніку З. Бандарынай «Веснацвет», які тым не 
менш атрымаў сваю долю крытыкі: «Прынамсі калісьці т. Двор-
кіна („Маладняк”, № 9), крытыкуючы мой „Веснацвет”, абвіна-
вачвала мяне ў няшчырасці, базуючыся на разыходжаннях у гэтак 
званай грамадскай і асабістай лірыцы. Так і цяпер – я пішу вершы 
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палітычна актуальныя і больш таго, для „Работніцы і калгасніцы”, 
старанна працуючы над больш простай і даступнай формай, сты-
мул дзеля іх – новы творчы дзень будаўніцтва, пульс звязаны з маім 
пульсам. Мяне глыбока хвалюе кожная перамога, і ў гэтым вялізнае 
маральнае задавальненне. Аднак, пэўныя творчыя няўдачы, вузка 
асабістыя перажыванні жанчыны таксама нараджаюць лірыку, 
і мне цяжка вырашыць яе мастацкую вартасць. Тады прыходзіць 
патрэба ў крытыцы грамадскасці і неабходнасць дыскусійнай тры-
буны» [4, с. 3]. Паэтка нібы выбачаецца перад магчымымі апанен-
тамі і імкнецца адвесці ад сябе розныя вульгарызатарскія абвіна-
вачванні. Аднак пасля выхаду «Веснацвету» наступае складаны 
перыяд у жыцці не толькі самой паэтэсы, але і ўсёй беларускай 
інтэлігенцыі. 

Мы ўжо адзначалі ў ранейшых артыкулах, што 
ў  біябібліяграфічным даведніку «Беларускія пісьменнікі» 
ў  біяграфіі З. Бандарынай гады з 1934 па 1945 не адзначаныя 
ніводнай паэтычнай публікацыяй. Тым не менш у рукапісах, што 
захоўваюцца ў архіве, трыццатыя гады прапушчаныя цалкам. 
Ёсць рукапісы вершаў, якія датуюцца 1941-м і 1942-м гг., а так-
сама вершы без даты. Магчыма, гэта звязана з тым, што Банда-
рына ў гэты час жыла не ў Беларусі і паперы маглі застацца, на-
прыклад, у Расіі, а магчыма, варта пашукаць у іншых установах, 
куды перадаваліся матэрыялы З. Бандарынай.

У лісце да Веры Ніжанкоўскай-Тарашкевіч ад 21 лютага 
1959 г., то бок літаральна за некалькі месяцаў да смерці, Зінаіда 
Бандарына пісала: «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 рабоце рука. Нідзе 
не паказваюся…» [10].

І сапраўды, сярод матэрыялаў, перададзеных у БДАМЛМ пас-
ля смерці паэтэсы яе маці Таісіяй Аляксееўнай Бандарынай, ма-
ецца і машынапісны зборнік «Выбраныя вершы», які складаецца 
з крыху менш за 130 вершаў (187 старонак) і падзелены на дзве 
справы: 113 і 114. На тэчцы справы 113 і канверце справы 114 
пазначана: «Зборнік, падрыхтаваны да выдання». 

На першай старонцы зборніка ў левым верхнім кутку на рус-
кай мове пазначана:

ІІІ – 103
2850 стр. – 4,05 л.
Старонка аформлена наступным чынам: 

Зінаіда Бандарына

Выбраныя вершы
Мінск
1961

Гэта дазваляе меркаваць, што, хутчэй за ўсё, зборнік такі рых-
таваўся да друку і павінен быў выйсці ў 1961 г. Як вядома, Зінаіда 
Бандарына памерла 6 красавіка 1959 г., але, думаецца, праца над 
зборнікам у вялікай ступені была завершана, паколькі праўкі, 
зробленыя яе рукою, маюцца па ўсім машынапісе. Застаецца не-
калькі магчымых пытанняў: хто завяршыў падрыхтоўку збор-
ніка/перадаў у выдавецтва і чаму кніга не выйшла? 

Часткова адказ на апошняе пытанне мы атрымалі, працуючы 
з фондам № 11 выдавецтва «Беларусь», дзе захоўваецца ўнутра-
ная рэцэнзія выдавецтва на зборнік Зінаіды Бандарынай, напі-
саная Аляксеем Зарыцкім [8], згодна з якой многія творы патра-
бавалі дапрацоўкі, а ледзь не палову трэба было ўвогуле зняць, 
асабліва творы, поўныя, на думку рэцэнзента, дэпрэсіўных на-
строяў55. Тым не менш рэцэнзію нельга лічыць адмоўнай, хоць уз-
нікае пытанне – хто павінен быў рэдагаваць «Выбраныя вершы»? 
Хутчэй за ўсё, у выдавецтва зборнік і паступіў у 1961 г., а магчыма 
і раней, бо на рэцэнзіі пазначана імя тагачаснага дырэктара вы-
давецтва З. Матузава і дата: «З. Матузаў 15/ІІІ-62 г.». 

Большая за палову вершаў новай кнігі – творы, напісаныя 
пасля зборніка «Веснацвет», і папярэдні аналіз дазваляе з вялікай 
доляй верагоднасці сцвярджаць, што абсалютная большасць з іх 
нідзе не друкавалася. 

Творы размешчаны ў больш-менш храналагічным парадку, 
але кніга адкрываецца вершам «На купалаўскіх сцежках», напі-
саным відавочна пасля вайны. Зборнік падзяляецца на невялікія 
часткі, кожная з якіх мае эпіграф, некаторыя пазначаны датамі. 
Тры эпіграфы – з У. Маякоўскага (усе – з вядомага верша «Необы-
чайное приключение…»). Аб прыхільнасці Бандарынай да гэтага 
аўтара можна меркаваць ужо па зборніку «Веснацвет», дзе даволі 
выразна адчуваецца эстэтычны ўплыў рускага паэта. 

Такім чынам: 1927–1930 гг. – эпіграф з У. Маякоўскага («Сте-
на теней, / ночей тюрьма / под солнц двустволкой пала. / Стихов 
и  света кутерьма / Сияй во что попало!») [2, с. 7], падраздзел 

55 З некаторымі вершамі зборніка можна таксама азнаёміцца ў нашым артыкуле: 
Данільчык А. А. «Асабістая справа» Зінаіды Бандарынай і іншыя матэрыялы 
да біяграфіі паэткі // Маладосць. – 2020. – № 1. – С. 63–73.
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з эпіграфам з М.  Багдановіча («І тчэ, забыўшыся, рука / Замест 
персідскага узора / Цвяток радзімы васілька», верш «Слуцкія 
ткачыхі») [2, с. 18], падраздзел з эпіграфам з верша М. Някрасава 
«Зине»: «Мне борьба мешала стать поэтом, / песни мне мешали 
стать борцом» [2, с. 33]; 1931–1935 гг. – эпіграф з У. Маякоўскага: 
«А мне, ты думаешь, / светить, / легко?» [2, с. 65]; 1942–1946 гг. – 
эпіграф з У. Маякоўскага: «Светить всегда, светить везде, / до дней 
/ последних донца» [2, с. 72]; 1945–1946 гг. – эпіграф з П. Панчанкі, 
верш «Анкета» (1954 г.): «Пра ўсё расказаць бы з суроваю ласкаю – / 
Пра шчасце і смутак, пра радасць і гнеў, / А слова часамі прыглу-
шана бразгае, / I песні няма той, якой бы хацеў» [2, с. 79], падраз-
дзел з эпіграфам з верша Я. Купалы «І прыйдзе»: «І прыйдзе новых 
пакаленняў / На наша месца грамада / Судзіце суд ці мы сумленна 
жылі…» [2, с. 84] (адзначым, што верш Я. Купалы прыведзены не 
зусім дакладна), зноў падраздзел з эпіграфам з верша Я. Купа-
лы «Гэй, наперад!»: «Дык наперад, пакуль сэрца / Рвецца, б’ецца 
на прастор!» [3, арк. 7]. 

Далей перыядызацыі няма і падраздзелаў няма, хоць да-
лей у кнізе шмат вершаў, напісаных у канцы пяцідзясятых га-
доў. Як бачым, у новую кнігу планавалася ўключыць як вершы, 
што ўваходзілі ў папярэднія зборнікі (гэта значыць напісаныя 
ў 1920–1930-я гг., іх меншасць), так і новыя творы, напісаныя 
ў ваенны і пасляваенны час (большасць у 1950-я гг.), якія склада-
юць больш за палову кнігі.

У 1957 г. Зінаіда Бандарына ўступіла ў Саюз пісьменнікаў СССР, 
што, магчыма, паспрыяла творчаму ўздыму паэткі, бо ў зборніку 
шмат вершаў, датаваных менавіта 1957–1958 гг. Увогуле, у дру-
гой палове 1950-х гг. у гісторыі беларускай літаратуры і культуры 
пачынаецца якасна новы перыяд, звязаны з «адлігай», паступовым 
вяртаннем з небыцця многіх забытых імёнаў, хоць, як адзначае 
А. Макмілін, «у Беларусі не было „адлігі” як такой, і, вядома, не было 
такой хуткай рэакцыі на смерць Сталіна, як у Расіі... Марнымі былі 
любыя спробы вяртання да досыць свабоднай духоўнай атмасфе-
ры літаратурных аб’яднанняў кшталту „Узвышша” і „Полымя”, як 
было ясна паказана ў знамянальным, хоць і абразлівым артыкуле 
„За ідэйную чыстату нашых літаратурных пазіцый” (Абецэдарскі 
і Сідарэнка, 1957), апублікаваным у часопісе ЦК КПБ» [12, с. 13]. 
Але, прынамсі, знікла пагроза смяротнага пакарання за літаратур-
ную дзейнасць. І ў той час, калі пачалі зноў публікавацца паэты 
1920–1930-х гг., натуральным выглядае і жаданне З. Бандарынай 
вярнуцца да актыўнага літаратурнага жыцця. 

Што можна ў цэлым сказаць аб паэзіі З. Бандарынай позняга 
перыяду? Яна характарызуецца спакойнай інтанацыяй, яе можна 
назваць хутчэй ліра-эпічнай. Шмат вершаў у зборніку прысвеча-
на вайне, такіх як «З франтавога дзённіка», «Перад боем», «Жон-
цы загінуўшага друга», а таксама вершы «Сказ пра франтавічку», 
«Быў сцяганосец», «Жывыя ў палон не здаюцца» і інш. Натураль-
на гучаць вершы, прысвечаныя сыну: «У садзе вясной», «На ра-
дзіме», «Паднялося сонейка вышэй…», «Шацёр зялёны і густы...», 
«Зірні, мой каханы...».

Настальгіяй па даваенным жыцці прасякнуты такія творы, як, 
напрыклад, «Па-над Свіслаччу»: «Падыйду, пагляджу я ціхутка / 
На руіны прыдарожныя... / Быльняком яны пазарасталі. / Не знай-
сці слядоў даўняй ростані. / Не знайсці канца маёй роспачы, / сэрца 
вырвацца з грудзей хоча / ды сівой бяздомнай зязюляй / закуваць на 
знаёмай вуліцы... / Дзе тыя ветлыя людзі, / Хто спатыкаць мяне 
будзе... / Руіны, руіны, руіны...» [2, арк. 80; апублікаваны цалкам 
у часопісе «Маладосць», 2020, № 1].

Ёсць у кнізе і лірычныя вершы пра каханне, такія як «Занадта 
многа нагадала мне пісьмо...» (1958), «Не пыталася» (1957), «Мне 
страшна з табою спаткацца на людзях...» (1958), «Не стамлюся 
цябе я чакаць і чакаць...» (1958) або «Стулілася кволая бярозка 
да явара...» (1957) і іншыя:

Не, не маю я сіл туліцца
І табе не жадаю хіліцца,
Непахісных звяла нас бура,
Непахіснаю і памру я [3, арк. 31]. 

У многіх вершах гучыць матыў асэнсавання пройдзенага 
шляху і ўласнага лёсу, як у вершы «Зноў лес шуміць…» (1957):

Зноў лес шуміць…
У вясновым сінім небе
Знянацку ў міг
Лягла істужка срэбра
З прыгожаю і тонкаю разьбой,
То за аблокамі, над галавой, 
Як лёс мой, рэактыўны самалёт,
Вядзе адважны малады пілот.
Я падняла руку, вітаю,
І разам з стужкай той, павольна таю [3, арк. 32].
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У некалькіх вершах гучаць выразныя матывы хуткага раз-
вітання з жыццём. Цяжка цяпер сказаць, ці гэта было прадчуван-
не смерці.

Ты з жывымі, як жывы жыві,
І жывую, як мяне любіў, любі:
Пачнуць ластаўкі гняздзечкі сабе віць,
Пра мяне ты пазабудзь лепш, не заві... [3, арк. 33] 

      («Ты з жывымі...», 1958). 

Асабліва выдзяляецца верш «Не мірацца ў сэрцы…» (1958), 
які можна разглядаць як своеасаблівае прысвячэнне пакаленню 
маладнякоўцаў і ўзвышэнцаў. Лейтматывам верша гучыць фраза 
«Хаджу я, блукаю па жытніх палетках, / Шукаю любімую простую 
кветку», якая на працягу верша паўтараецца тры разы.

Блакітна-зялёны жытнёвы палетак
Мужнее без смецця, дужэе без кветак.
Труцілі і чысцілі зерне-насенне,
І чыстае жыта, як наша сумленне.
Чагось не хапае, шукаю… Дзіўлюся,
Хіба васількоў больш няма ў Беларусі?!
Паўсвета прайшла б я і ўсюды шукала
Любімую кветку. Іду я памалу,
Разважліва ў думках свой лёс правяраю,
Без клопата жыць жа не маю я права.
Хаджу я, блукаю па жытніх палетках,
Шукаю любімую простую кветку [3, арк. 9].

Сэнс верша зразумелы, тым больш, што зусім побач у збор-
ніку стаіць верш «Вітаючы жыццё» (1958) з эпіграфам з М. Багда-
новіча «...Добра быць коласам, але шчасліў той, каму давялося быць 
васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў», у якім у звароце 
да сына раскрываецца жыццёвая пазіцыя лірычнай гераіні:

Я на зямлі была рамантыкам і госцей,
Скрозь подзвігаў шукала. Найчасцей 
Ахвяравалася і прагнула геройства
/А на героя мо’ і не выйшла ростам.../ [3, арк. 27]

Сёння цяжка меркаваць, ці паўплываў бы выхад кніжкі З. Бан-
дарынай «Выбраныя вершы» на развіццё беларускай паэзіі ў цэ-
лым, аднак, несумненна, што яе публікацыя была б у нейкай сту-
пені знакавай, тым больш, што ў канцы 1950-х – пачатку 1960-х гг. 
жанчын у беларускай літаратуры ўсё яшчэ было вельмі мала. Ме-
навіта таму мы прыкладаем усе намаганні, каб творчасць Зінаі-
ды Бандарынай пазнейшага перыяду стала вядома як шырокаму 
колу даследчыкаў, так і чытачоў.
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Таццяна Кекелева

УСПАМІНЫ І ЛІСТЫ ЮЛІІ БІБІЛЫ Ў БДАМЛМ

Імя Юліі Бібілы ў гісторыі беларускай культуры менш вядо-
ма, чым імёны яе сучасніц Зоські Верас, Паўліны Мядзёлкі, Лары-
сы Геніюш, Надзеі Шнаркевіч. Але яе ўнёсак у культурна-асвет-
ніцкае жыццё Беларусі 1920–1930-х гг. не менш значны і важкі. 
Юлія Бібіла стала першым прафесійным бібліёграфам, адной 
з пачынальніц бібліятэчнай справы на Беларусі. 

Юлія Восіпаўна Бібіла нарадзілася 10 студзеня 1897 г. 
у  мястэчку Поразава Ваўкавыскага павета Гродзенскай губерні 
(цяпер Свіслацкі раён Гродзенскай вобл.) у сям’і валаснога пі-
сара. Была адзінай дачкой у сям’і. Дзяўчыну вельмі цягнула да 
кніг, да ведаў, да асветы. Бацька і маці ў гэтым яе падтрымлівалі. 
Скончыла 7 класаў Ваўкавыскай жаночай гімназіі. Пасля заўчас-
най смерці бацькі пераехала з маці ў Бабруйск, дзе ў 1914 г. скон-
чыла восьмы (педагагічны) клас прыватнай гімназіі Аляксеевай 
і пачала настаўнічаць. Праз нейкі час здолела паступіць на Бясту-
жаўскія курсы ў Петраградзе, якія з’яўляліся аднымі з першых 
навучальных устаноў Расійскай Імперыі, дзе жанчыны розных 
саслоўяў маглі атрымаць вышэйшую адукацыю. Многія слухач-
кі былі прыхільніцамі новых сацыяльных ідэй, сябрамі розных 
рэвалюцыйных кружкоў і арганізацый. Калі адбылася Лютаўская 
рэвалюцыя 1917 г., студэнткі-бястужаўкі, у тым ліку Юлія Бібіла, 
сталі актыўнымі ўдзельніцамі рэвалюцыйных падзей. У красавіку 
1917 г. яна вярнулася да маці ў Бабруйск, які на той час адыгры-
ваў адметную ролю ў палітычна-грамадскім жыцці Беларусі. 
Зноў працавала ў мясцовым камітэце дапамогі ахвярам вайны, 
стала сябрам аддзялення Беларускага культурна-асветнага тава-
рыства «Бацькаўшчына». Праз знаёмства з пісьменнікам і публі-
цыстам Фабіянам Шантырам, старшынёй Бабруйскага камітэта 
БСГ, далучылася да дзейнасці левага крыла Беларускай сацыялі-
стычнай грамады, настаўнічала, працавала ў гарадской бібліятэ-
цы, займалася краязнаўствам. Была добра знаёмая з Іосіфам Сі-
маноўскім, выпускніком Бернскага ўніверсітэта Швейцарыі, які 
пачынаў сваю працу ў бібліятэках Бабруйска, і настаўнікам Міка-
лаем Азбукіным, будучым вядомым географам і краязнаўцам. 
Такім чынам, фарміраванне светапогляду, грамадзянскай пазі-
цыі Юліі Бібілы адбывалася ў абставінах вялікіх грамадскіх змен 
у жыцці краіны. Рэвалюцыйна-рамантычны настрой дзяўчыны 

падтрымлівалі звесткі пра сваяцкія сувязі па лініі маці з сям’ёй 
Кастуся Каліноўскага, якому родныя вельмі спачувалі.

У 1921 г. па запрашэнні дырэктара бібліятэкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта Іосіфа Сіманоўскага яна пераязджае 
ў Мінск і арганізуе ў бібліятэцы аддзел беларускай літаратуры 
і бібліяграфіі. Адначасова Юлія Бібіла становіцца студэнткай эт-
нолага-лінгвістычнага аддзялення факультэта грамадскіх навук 
БДУ, які скончыла ў 1925 г. У 1926 г. пасля рэарганізацыі ўнівер-
сітэцкай бібліятэкі ў Беларускую дзяржаўную бібліятэку Юлія 
Восіпаўна ўзначаліла ў ёй беларускі аддзел, занялася яго ўкам-
плектаваннем, распачала складанне картатэкі кніг і перыядыч-
ных выданняў Беларусі, удзельнічала ў выданні «Летапісу белару-
скага друку». Чацвёртая частка ЛБД, дзе быў апісаны перыядычны 
друк на беларускай мове з 1917 па 1926 г., была ўкладзена непа-
срэдна Юліяй Бібіла.

Сярод археаграфічных прац таго часу вылучаецца яе арты-
кул «Матэрыялы да біяграфіі Цёткі», надрукаваны ў 1928 г. у «За-
пісках гуманітарнага аддзелу навук Інбелкульта». Гэта была адна 
з грунтоўных публікацый, прысвечаная паэтэсе-рэвалюцыянер-
цы. Акрамя таго, Ю. Бібіла склала персанальную бібліяграфію 
пісьменніка, грамадскага і палітычнага дзеяча Цішкі Гартнага 
(Змітра Жылуновіча), якая ўвайшла ў кнігу «Цішка Гартны ў літа-
ратурнай крытыцы» (1928). Дапамагала Янку Купалу ў складан-
ні картатэкі яго твораў. Неаднойчы рабіла выстаўкі кніг і даку-
ментаў Янкі Купалы і іншых беларускіх пісьменнікаў як у Мінску, 
так і ў Маскве. Працуючы ў бібліятэцы Саратаўскага ўніверсітэ-
та, склала даведнік «Янка Купала ў дні Вялікай Айчыннай вайны 
ў рускіх перакладах». А знайшоўшы вясной 1941 г. рэцэнзію на 
зборнік паэта, даслала яму копію з прыпіскай «Бібліяграфічнае 
прывітанне з прастораў Волгі». На што атрымала шчыры адказ 
Янкі Купалы ад 10 красавіка 1941 г. з Масквы: «Мілая Юлія Іосіфаў-
на! Я надта ўжо ўсцешыўся, атрымаўшы Вашу запісачку з выраз-
кай. Адразу дагадаўся, што гэта пісала Ваша рука. З нецярпеннем 
буду чакаць вестачкі, болей падробнай, аб Вашым цяперашнім жыц-
ці-быцці. І так чакаю. Шчыра Вам адданы Янка Купала…» [2, с. 237].

Беларускае адраджэнне было маланкава кароткім. Масавыя 
рэпрэсіі, якія ахапілі ўсю краіну, не абмінулі і супрацоўнікаў дзяр-
жаўнай бібліятэкі. Юлію Бібілу звальняюць з бібліятэкі «як асобу, 
якая не справілася з працай». З дапамогай Мікалая Улашчыка яна 
разам з маці пераязджае ў Саратаў, дзе ўладкоўваецца на працу 
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ў фундаментальную бібліятэку ўніверсітэта. Зімой 1938–1939 гг. 
Юлія Восіпаўна была арыштавана і зняволена ў Саратаўскую 
турму. У 1939 г. была вызвалена «за адсутнасцю складу злачын-
ства», адноўлена на пасадзе бібліёграфа ў бібліятэцы Саратаўска-
га дзяржуніверсітэта, дзе працавала амаль 20 гадоў і карысталася 
вялікай павагай за добразычлівасць, прафесіяналізм, энцыкла-
педычныя веды.

У 1959 г. Юлія Бібіла вярнулася на Беларусь, сувязі з якой не 
губляла і падчас знаходжання ў Расіі. Праз 22 гады аднавіла пра-
цу ў Беларускай дзяржаўнай бібліятэцы, захапілася мастацкім 
ткацтвам. Працягвала бібліяграфічную рэгістрацыю друку БССР, 
складанне першай у Беларусі краязнаўчай бібліяграфічнай кар-
татэкі. У сааўтарстве з Ф. Амерынай падрыхтавала «Летопись пе-
чати БССР. Ч. ІІІ. 1917–1924. Тетрадь 2» (Мінск, 1969), у якую былі 
ўключаны выданні на рускай, польскай, яўрэйскай мовах. Прыня-
ла ўдзел у складанні «Бібліяграфіі па гісторыі Беларусі. Феадалізм 
і капіталізм» пад аўтарствам М. Г. Краканэ, А. А. Сакольчыка (Мінск, 
1969). Разам з А. А. Сакольчыкам падрыхтавала бібліяграфічны 
паказальнік «Асвета Беларускай ССР за 50 гадоў Савецкай ула-
ды» (Мінск, 1973). Акрамя працы ў бібліятэцы, супрацоўнічала 
з Акадэміяй навук Беларусі, выконвала розныя даручэнні выда-
вецтваў і навукоўцаў, звязаныя з бібліяграфічнай справай.

Гартаваная няпростымі жыццёвымі абставінамі, руплівая 
з натуры, інтэлігентка-асветніца Юлія Бібіла сваёй працай рэаль-
на дапамагала, аблягчала даследчыкам беларушчыны спасці гаць 
культурніцкія здабыткі свайго народа, яго гісторыю. Памерла 
Юлія Восіпаўна 4 снежня 1974 г.

У Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і маста-
цтва захоўваецца значная колькасць дакументаў Юліі Восіпаўны 
Бібілы. Усе яны знаходзяцца ў розных фондах, але маюць выклю-
чнае значэнне для вывучэння гісторыі нашай краіны, вызначэн-
ня ўнёску чалавека, бясконца адданага кніжнай справе, у куль-
турна-духоўны пласт нацыянальнага жыцця.

Найвялікшую каштоўнасць уяўляюць успаміны Юліі Бібілы 
пра дзяцінства, юнацтва, вучобу, якія прыпадаюць на перыяд 
Першай сусветнай вайны, Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалю-
цый 1917 г., а таксама працу ў Беларускай дзяржаўнай бібліятэцы 
з 1921 па 1935 г. і ў фундаментальнай бібліятэцы Саратаўскага 
ўніверсітэта з 1937 па 1959 г. Гэтыя мемуары напісаны ў кан-
цы 1960-х гг. па просьбе навукоўца, фалькларыста, пісьмен-

ніка Арсеня Сяргеевіча Ліса і знаходзяцца ў яго асабістым фон-
дзе. Тэксты запісаны ў 1 агульным і 15 вучнёўскіх сшытках, якія 
адрозніваюцца колькасцю аркушаў, якія аўтарка ўкладала ў кож-
ны сшытак. Аркушы спісваліся з аднаго боку, другі пакідаўся для 
дапаўненняў і заўваг. Большасць сшыткаў мела назву, напісаную 
на вокладцы алоўкам: Поразава, Свянціца, гімназія, Бабруйск, 
курсы, зноў Бабруйск, людзі, сябры, чытачы і прыхільнікі, Дзяр-
жаўная Бібліятэка (беларускі аддзел). Самы вялікі аб’ём маюць 
сшыткі, у якіх Юлія Бібіла распавядала пра вучобу на Бястужаўскіх 
курсах у Петраградзе (55 рукапісных старонак) і працу ў бібліятэ-
цы (77 старонак у агульным сшытку). Многія сшыткі пачынаюц-
ца з эпіграфаў на лацінцы, цытат з твораў беларускіх, польскіх, 
рускіх аўтараў. Тэксты напісаны аўтаручкай на вучнёўскіх лістках 
у клетку дробным, прыгожым, чытэльным почаркам.

Кожны чытач знойдзе для сябе адпаведную сваім інтарэсам 
тэму: апісанне побыту, народных свят і даваеннага жыцця ў за-
ходнебеларускіх мястэчках, у гарадах Ваўкавыску і Бабруйску; 
звернецца да падзей Першай сусветнай вайны, акупацыі, рэва-
люцыі на тэрыторыі Беларусі і Расіі; з цікавасцю прасочыць ста-
наўленне характару ўпартай, мэтанакіраванай, прагнай да ведаў 
дзяўчынкі, пошукі гераіняй аповеду свайго месца ў жыцці, заха-
пленне беларускасцю і творамі Янкі Купалы; азнаёміцца з вучо-
бай у Ваўкавыскай і Бабруйскай гімназіях і на Бястужаўскіх курсах; 
адзначыць яркія ўражанні ад лекцый знакамітых расійскіх вы-
кладчыкаў-прафесараў, выступленняў экзальтаванага паэта Кан-
станціна Бальмонта і ўкраінскага сляпога бандурыста Грыцько 
Кажушкі; зафіксуе факт удзелу беларускай студэнткі-бястужаўкі 
ў рэвалюцыйных выступленнях у лютым 1917 г. у Петраградзе; 
азнаёміцца з педагагічнай і асветніцкай дзейнасцю маладой на-
стаўніцы ў школах Бабруйска, а таксама з асаблівасцямі і шмат-
лікімі накірункамі працы загадчыцы беларускага аддзела ў Дзяр-
жаўнай бібліятэцы. 

Асаблівую цікавасць выклікаюць замалёўкі пра выдатных 
дзеячаў палітыкі, культуры, навукі 1920–1930 гг., сярод якіх Янка 
Купала, Змітрок Бядуля, Язэп Дыла, Цішка Гартны, Мікалай Аз-
букін, Іосіф Сіманоўскі, Юльян Дрэйзін, Уладзіслаў Галубок, Еўс-
цігней Міровіч, Мікалай Галадзед, Аляксандр Чарвякоў, Уладзімір 
Пічэта і многія іншыя. Дакладнымі штрыхамі, трапнымі дэталямі 
Юлія Бібіла стварыла запамінальныя партрэты знакавых асоб бе-
ларускай гісторыі. 
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Тэксты ўспамінаў былі расчытаны аўтарам гэтага даклада 
і надрукаваны сумесна з А. С. Лісам пад назвай «…Прысвяціць 
сябе справе блізкай, харошай!» у часопісе «Дзеяслоў» (2017, № 6; 
2018 , № 1–4).

Пасля вяртання ў Мінск Юлія Бібіла ўзнавіла сувязі з ся-
броўкамі сваёй маладосці Нінай Ватацы, Зоськай Верас, Паўлінай 
Мядзёлкай, Надзеяй Шнаркевіч, Алесяй Смоліч і інш., цікавілася 
іх жыццём, працай, захапленнямі, узгадвала мінулае, дзялілася 
ведамі, амаль з усімі вяла перапіску. У асабістым фондзе Зоські Ве-
рас захаваліся 144 лісты Юліі Бібілы, якія датуюцца 1966–1974 гг. 
і сведчаць пра яе асабістае жыццё і працу на карысць беларускай 
літаратуразнаўчай і бібліяграфічнай навукі. Да іх прыкладалі-
ся шматлікія выразкі з газет аб культурным жыцці на Беларусі. 
У асабістым фондзе Зоські Верас захаваліся і 3 лісты, напісаныя 
Юліяй Восіпаўнай яшчэ ў далёкія 1917–1918-я гг.

Да канца дзён яна заставалася няўрымслівай, зацікаўленай 
да розных праяў культурнага жыцця краіны. Сярод дакумен-
таў Станіслава Шушкевіча таксама ёсць 2 лісты, дасланыя Юліяй 
Бібілай. Вось адзін з іх ад 30 студзеня 1966 г.: «Паважаны Станіслаў 
Пятровіч! Ці не маглі б Вы дапамагчы ў аднэй справе? Думаю, што 
яна Вас зацікавіць. Мы, г. зн. Н. Улашчык і Ю. Бібіла, даведаліся, што 
ў Будславе цікавы касцёл з добрым арганам, жывапісам і цудоўнай 
акустыкай, пабудаваны як кажуць, у канцы ХVI ст. Нядаўна там 
памёр ксёндз, ёсць небяспека, што касцёл могуць пашкодзіць. Нам 
хацелася б, каб аб гэтым старадаўнім помніку даведаўся хто-не-
будзь зацікаўлены, у прыватнасці Ул. Чантурыя, з артыкулам якога 
мы з прыемнасцю пазнаёміліся ў «ЛіМе» («Помнікі гісторыі і жывое 
жыццё», 1966, № 4.). Пра гэты касцёл нам паведаміла П. Мядзёлка. 
З прывітаннем Ю. Бібіла, Н. Улашчык» [1, арк. 2].

У фондзе рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва» захавалі-
ся артыкулы Юліі Восіпаўны з рэдактарскай праўкай, прысве-
чаныя знаёмству з Янкам Купалам (1962), а таксама стварэнню 
і дзейнасці Дзяржаўнай бібліятэкі Беларусі (1967).
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Ганна Запартыка

ІГНАТ КУЛАКОЎСКІ Ў ЛІСТАХ  
ГЕНАДЗЯ КАХАНОЎСКАГА ДА ЗОСЬКІ ВЕРАС

Эпісталярная спадчына Г.  А. Каханоўскага з’яўляецца ўда-
кументаваным сведчаннем яго натхнёнай штодзённай працы 
па збіранні слаўных імёнаў Беларусі і наданні многім яе мясці-
нам мемарыяльнай значнасці. Гэта своеасаблівы дыялог з тымі, 
хто захаваў у сваёй памяці драбніцы мінулага, альбо з тымі, хто 
мог падзяліцца радасцю адкрыццяў ці дапамагчы разблытаць 
складаныя вузельчыкі няпростых пошукаў. Думаецца, што карэ-
спандэнтаў у Г. А. Каханоўскага быў не адзін дзясятак, а значыць, 
і яго лісты выявяцца яшчэ ў многіх і многіх асабістых архівах. 
Тыя ж, якія сёння даступныя, уражваюць багаццем звестак пра 
невядомыя старонкі гісторыі, пра забытыя літаратурныя імёны, 
прыцягваюць сваёй дзённікавасцю і незвычайным святлом і це-
плынёй кожнага радка. Гэтая характарыстыка цалкам пацвяр-
джаецца лістамі Г. А. Каханоўскага да Зоські Верас, напісанымі 
з 27 снежня 1970 г. да 21 жніўня 1988 г., якія паступілі з яе асабі-
стым архівам на захаванне ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей 
літаратуры і мастацтва. Мяркуючы па самым першым лісце, пе-
рапіска між імі пачалася намнога раней, бо звяртаўся Г. А. Каха-
ноўскі да З. Верас ужо як да сябра, з якім даўно склаліся цёплыя 
ўзаемаадносіны і выпрацаваліся агульныя інтарэсы. Тут жа пры-
цягваюць ўвагу вельмі падрабязнае апісанне біяграфіі Янкі Па-
таповіча (Янкі Чабора) і цікавая заўвага карэспандэнта: «Я ўзяў 
на сябе смеласць палічыць, колькі ўсяго беларускіх пісьменнікаў 
за ўсю гісторыю нашае літаратуры – 2 310 чалавек. І мне зда-
ецца яна няпоўнай, бо выпадае XVIII ст. (чыталі ж Мальдзіса?), 
не ўпэўнены ў дакладнасці па Заходняй Беларусі (20–30-я гады). 
Дакараю сябе, што не пералічыў такога літаратуразнаўцу, як 
Б. Эпімах-Шыпіла» [1, с. 1].

На старонках амаль ста лістоў Г. А. Каханоўскага да З. Верас на-
званага вышэй адрэзку часу падаюцца звесткі пра Марціна Кухту, 
Алену Душ-Душэўскую, Усевалада Семашкевіча, Янку Касцюкеві-
ча, Міхася Забэйду-Суміцкага, Ядвігіна Ш., Максіма Багдановіча, 
Паўліну Мядзёлку, Янку Маркевіча, Сымона Рак-Міхайлоўска-
га, Аляксандра Уласава, Мар’яна Пецюкевіча, Язэпа Шнаркеві-
ча, Пётру Касцюкевіча, Хведара Імшэнніка і іншых, апісваюц-
ца многія мемарыяльныя мясціны Беларусі і вандроўкі па іх, 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

222 223

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

паведамляюцца навіны літаратурнага жыцця. Сярод мноства по-
стацей, якіх вылучаюць лісты Г. Каханоўскага, ёсць, на маю дум-
ку, адна вельмі яркая, а ў навуковай біяграфіі іх аўтара адметная, 
як па  выніках пошуку, так і па аб’ёме выкананых задач. Гавор-
ка ідзе пра Ігната Рыгоравіча Кулакоўскага – беларускага гра-
мадскага і культурна-асветнага дзеяча і педагога ХІХ ст. Нарыс 
«Асветнік з Палесся» ў кнізе «Адчыніся, таямніца часу» (Мінск, 
1984), скупыя радкі пра І. Р. Кулакоўскага ў Энцыклапедыі гісто-
рыі Беларусі, артыкул у «Анталогіі педагагічнай думкі ў Беларусі» 
(Масква, 1986) – гэта ўсё вынік шматгадовых пошукаў і намаган-
няў Г. Каханоўскага па вяртанні ў беларускі культурны кантэкст 
забытага імя. Многія звесткі для нарыса «Асветнік з Палесся» 
Г. А. Каханоўскі чэрпаў з лістоў З. Верас, якая, да таго ж, давод-
зілася праўнучкай І. Р. Кулакоўскаму. Але пакуль што лісты З. Ве-
рас нам не даступныя і гісторыю пошукаў можна ўзнавіць толькі 
па лістах аўтара нарыса. Першая спроба біяграфіі І. Р. Кулакоўска-
га занатавана ў лісце ад 3 сакавіка 1979 г.:

«Глыбокапаважаная Людвіка Антонаўна!
Не здагадваўся я пра такое, што Ігнат Кулакоўскі з’яўляецца 

Вашым прадзедам. Вельмі ж сімпатычны чалавек. На жаль я мала 
ведаю пра яго. Нарадзіўся ў 1800 г. у Янаўшчыне (Янаўшчызна) 
Пружанскага пав. Гродзенскай губ. у сям’і небагатага беларускага 
шляхціца. Недзе ў 1820-х ён скончыў Свіслацкую гімназію (тую, што 
і К. Каліноўскі) і паступіў у Варшаўскі ўніверсітэт. У 1830-х гадах 
займаў розныя пасады ў Гродзенскай дырэкцыі вучылішчаў (ЦДГА 
Літ. ССР, ф. 567, воп. 2, спр. 3404, л. 340).

У 1834 г. з Гродна ён адправіў пісьмо міністру асветы, у якім 
расказаў гісторыю беларускага народу і нягледзячы на працяглае 
прабыванне пад уладай іншых краін і каталіцкай царквы ў яго су-
айчыннікаў захавалася нацыянальная самабытнасць. Аднак пагро-
за дэнацыяналізацыі беларускага народу яшчэ не адпала, а гісторыя 
яго ледзьве ўпамінаецца ў гісторыі Расіі. У сувязі з гэтым І. Р. Кула-
коўскі даводзіў міністэрству аб неабходнасці стварэння спецыяль-
нага падручніка, у якім бы была гісторыя заходніх губерняў, пад вы-
ключнай назвай „Гісторыя краю”.

Ужо па гэтым можна меркаваць, што Ваш прадзед быў сумлен-
ным інтэлігентам.

На жаль, апошнія гады жыцця яго я не ведаю. Па адной крыніцы 
даведаўся, што ён быў пераведзены ў Беласток і жыў паблізу ад яго. 
Меў бібліятэку, шмат рукапісаў. Які іх лёс – не ведаю. Ці казаў хто 

калі з Вашых сваякоў пра гэта? Мяне вельмі цікавіць лёс яго збораў. 
Нават пытаўся ў беластоцкіх журналістаў, каб неяк паспрабавалі 
там шукаць. Прайшло некалькі гадоў, але ні адзін „слядок” не адшу-
каўся. Буду рад, калі Вы што тут дапаможыце. Ён трохі публіка-
ваўся. Але таксама яшчэ трэба шукаць» [1, с. 28–29].

Пасля гэтага З. Верас, па ўсяму, выказала сумненні наконт 
ідэнтыфікацыі асобы І. Р. Кулакоўскага, бо Г. А. Каханоўскі ў на-
ступным лісце ўсклікае: «Але я веру, што гэта адзін і той жа Ку-
лакоўскі. Бо каб яшчэ адзін быў такі Кулакоўскі, то ў Пецярбурзе 
быў бы перапалох і не малы. Ім і гэтага хапала, што звяртаўся 
да міністраў і ўсюды біў у званы, што Беларусь мае свае адметныя 
рысы і прасіў ні з кім не блытаць, а паважаць яе. Не можа быць, каб 
мне не ўдалося яшчэ што адшукаць у архівах. Думаю, што гэта быў 
адзін з цікавейшых ідэолагаў прагрэсіўнай думкі Беларусі першай 
паловы ХІХ ст. Цікава ўсё ж калі ён памёр? Можа ў Вас ёсць хоць 
прыблізныя звесткі. Па маіх меркаваннях ён памёр на Беласточчы-
не. Цікавая яго радаслоўная. Нехта ж і на яго зрабіў уплыў. Напры-
клад, П. Багрым не мог, бо замалады, хіба Ян Баршчэўскі, Ян Чачот, 
а можа і С. Богуш-Сестранцэвіч? Усё гэта патрабуе часу на пошукі, 
а самае галоўнае, знайсці правільны кірунак пошукаў. Нейкае жыве 
перакананне, што можна знайсці яго творы, бо такі чалавек не мог 
не пісаць. А шукаць трэба – Кулакоўскімі не поле насеяна. Я ўжо сабе 
памеціў: „Праўнучка І. Кулакоўскага – беларуская паэтэса Зоська 
Верас”. Мусіць гэта так і ёсць!» [1, с. 30].

Думаецца, што менавіта пасля гэтага ліста З. Верас стала 
пісаць Г.  А.  Каханоўскаму пра І. Р. Кулакоўскага як пра свайго 
прадзеда: што чула і напэўна ведала, што магла пацвердзіць да-
кументальна. Даследчык не адзін раз выказваў словы ўдзячнасці: 
«Вашым пісьмом, Вашым расказам пра І. Кулакоўскага я вельмі за-
цікавіўся… А Вам шчырае [дзякуй], што Вы змаглі мне дапамагчы 
ўявіць яго радаслоўную». А праз нейкі час: «Шчыра дзякую за яшчэ 
адну цікавую звестку пра Ігната Кулакоўскага. Сапраўды, вось так 
паціху і нешта яшчэ прыдасца да гэтай вельмі каларытнай постаці 
на беларускім полі ХІХ ст.» [1, с. 31–32].

У хуткім часе Г. А. Каханоўскі і З. Верас сталі аднадушнымі 
ў  памкненнях стварыць біяграфію І. Р. Кулакоўскага і вярнуць 
яго з забыцця. Кожны вёў свой пошук, але пры гэтым дзяліўся 
адзін з адным нават самай маленькай дэталькай. Г. А. Каханоўскі 
верыў у поспех і ішоў да мэты апантана: «Трэба будзе шукаць 
старыя фатаграфіі і малюнкі, можа дзе ўдасца знайсці партрэт 
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І. Кулакоўскага. Трэба абавязкова вывучаць усю спадчыну. Вядома, 
праз год ці два яшчэ рана спадзявацца на поспех пошукаў, але веру 
ў тое, што нехта яшчэ адшукаецца. Буду чытаць пісьмы тых, хто 
быў блізкі да І. Кулакоўскага і тады можа яшчэ што адшукаецца 
з жыццёвай і творчай біяграфіі гэтага патрыёта» [1, с. 36].

Праз год здымкі І. Кулакоўскага ўсё ж адшукаліся, і было тое 
заслугай Зоські Верас. «Самае галоўнае, што мы з Вамі дайшлі 
да  поўнага ўразумення ідэнтычнасці постаці ўсім нам дарагога 
І. Р. Кулакоўскага. Вельмі рад, што захаваліся яго фотаздымкі», – 
пісаў Г. Каханоўскі 3 чэрвеня 1980 г. А яшчэ праз год: «Шчыра дзя-
кую Вам за цікавыя весткі пра І. Кулакоўскага. Вось так па крошач-
цы і збярэцца ўся радаводная і стане больш ёмістай біяграфічная 
даведка. А ён па майму настаянню будзе ўключаны ў БелСЭ (літа-
ратурную), а там і ў агульную» [1, с. 49–50].

Летам 1981 г. Г. Каханоўскі адправіўся ў Ленінград, каб па-
працаваць у Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве «па 
справе Кулакоўскіх». Спяшаўся паведаміць пра гэта ў Вільню: 
«Я  не спадзяваўся, што Кулакоўскіх (лініі, магчыма, некалі аднаго 
роду) шмат. Я пакуль што прагледзеў тры тамы спраў. […]. Чым 
мяне прывабліваюць справы архіўныя Кулакоўскіх? Там жывыя лю-
дзі. Пішуць просьбы, пра сябе расказваюць, просяць пацвярджэння 
ў дваранстве. Ім выдаюцца гербавыя паперы. Узнагароды ёсць, у якіх 
паходах здабытыя» [1, с. 51].

Вялікае значэнне надаваў Г. А. Каханоўскі і атачэнню І. Кула-
коўскага, шукаў яго навуковыя, літаратурныя сувязі, выяўляў маг-
чымыя ўплывы на яго светапогляды і грамадзянскую пазіцыю. 
Дзеля гэтага пералістаў агромністую колькасць перыёдыкі таго 
часу. Напрыклад, сярод падпісчыкаў пецярбургскага альманаха 
«Незабудка» Яна Баршчэўскага выявіў І. Кулакоўскага. А выпісвалі 
альманах таксама А. Міцкевіч, В. Дунін-Марцінкевіч, Т. Зан і ін-
шыя вядомыя асобы. У сувязі з гэтым Генадзь Аляксандравіч 
выказваў меркаванне, што з некаторымі з гэтых дзеячаў І. Кула-
коўскі мусіў быць знаёмы і сустракацца пры пэўных абставінах. 
У лісце да З. Верас 28 чэрвеня 1979 г. пісаў: «Працуючы над гісто-
рыяй беларускага краязнаўства знаходжу шмат вельмі цікавага. 
Зноў жа і пра І. Кулакоўскага. Аказваецца ён супрацоўнічаў у часо-
пісе „Teka Wileńska” (т. 1–6, 1857–1858). Тут жа друкаваліся В. Ка-
ратынскі, М. Балінскі, І. Ходзька, Ал. Тышынскі, браты Тышкевічы, 
Т. Нарбут, І. Крашэўскі, Ул. Сыракомля, А. Плуг, Р. Зянькевіч, Б. За-
лескі, А. Мухлінскі, А. Адынец і іншыя. А запрасіў да супрацоўніцтва 

яго Адам Кіркор. Трэба думаць, што кола знакамітых людзей у яго 
было досыць шырокае».

У другой палове 1984 г. у выдавецтве «Мастацкая літарату-
ра» выйшла з друку вядомая кніга Г. А. Каханоўскага «Адчыніся, 
таямніца часу», на старонках якой змешчаны нарыс «Асветнік 
з Палесся», прысвечаны І. Р. Кулакоўскаму. Гэта сталася першай 
публічнай спробай біяграфіі асветніка і вынікам пошукаў вучо-
нага за больш як пяць гадоў. Зразумела, што асобнічак кнігі аўтар 
даслаў і З. Верас, як зразумела і тое, што вельмі хутка атрымаў 
падзяку і сяброўскую крытыку. А гэта вымагала тлумачэнняў і на-
ват апраўданняў.

«Шаноўная Людвіка Антонаўна!
Шчырае дзякуй за добрае слова пра маю кнігу „Адчыніся, та-

ямніца часу”. Я ведаю, што памылкі знойдуцца і не адна. І ад гэтага 
амаль ніхто не застрахаваны.

Пра І. Кулакоўскага гэта толькі артыкул. Я рад быў яшчэ адшу-
каць пра яго матэрыялы, каб і на маленькую кніжачку нацягнуць. 
Буду пра гэта думаць і збіраць. А гэта публікацыя мною разглядаец-
ца як трамплін да шырокага абнародвання яго дзейнасці. Так што 
яшчэ нічога не позна. Яго імя будзе ўпомнена і ў маёй новай кнізе 
„Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI–XIX стст.”. 
Так што я не першы і дай бог не апошні раз звярнуся да І. Кулакоўска-
га. Буду яшчэ шукаць у архівах. Цікава было б знайсці яго эпісталяр-
ную і творчую спадчыну. Шкада толькі што Ваша і яго фатаграфіі 
не „сышліся” ў кнізе разам. Розны час» [1, с. 90].

Сваё слова Г. А. Каханоўскі стрымаў. Яшчэ многія гады 
ён працаваў дзеля «шырэйшага абнародавання дзейнасці» 
І. Р. Кулакоўскага, адшукваў усё новыя і новыя звесткі. Дапамага-
ла яму ў гэтым руплівая Зоська Верас. Праз тры гады пасля выха-
ду кнігі ён пісаў ёй:

«Дарагая Людвіка Антонаўна!
Дзякуй Вам за цікавы ліст, за прыемную вестку, што ў Вас ёсць 

архіўныя весткі пра І. Кулакоўскага. Трэба абавязкова паглядзець.
Не памятаю ці пісаў Вам, што І. Р. Кулакоўскі ўвайшоў у „Ан-

тологию педагогической мысли Белорусской ССР” (Масква, 1986, 
с.  71–175). Далі той партрэт, што Вы мне давалі. Зрабілі і спа-
сылку на „Адчыніся, таямніца часу”. Мне здаецца, што гэта вельмі 
цікава і важна» [1, с. 119].
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Генадзь Каханоўскі бясконца захапляўся асобай І. Кулакоўска-
га, яго падзвіжніцкай працай і актыўнай грамадзянскай пазіцы-
яй, прыкладам улюбёнасці ў свой край і народ. «Гэта быў якраз 
той чалавек, які для краю працаваў без рэкламы і паказухі. Мы ўсе 
толькі здагадваемся, што нехта ж рабіў. Дык вось сярод гэтых 
„нехта” і быў Кулакоўскі» [1, с. 122], – пісаў ён у Вільню. 

Апошнім адкрыццём Г. А. Каханоўскага ў дзейнасці асветніка, 
зафіксаваным у лісце да З. Верас, было наступнае:

«Ігнат Кулакоўскі да ўсяго, што мы ведаем, яшчэ займаўся 
і запісамі беларускага фальклору. З гэтага ён, напэўна, і пачынаў. 
Справа ў тым, што ў „Dzieńniku Wileńskim” (1829, t. 4, s. 395–397) 
апублікавана яго паэма „Русалка”, якая пабудавана на народных 
паданнях, з выкарыстаннем вусна-паэтычных твораў. Вось такія 
справы. Можа быў яшчэ адзін Ігнат Кулакоўскі, жыў на Беларусі? 
Але не, мусіць гэта адзін і той жа чалавек. Значыць, ён быў яшчэ 
і паэт. Пісаў [на] дзвюх мовах, а можа і на трох. Словам, хочачы ці 
не хочачы, але я раптам станаўлюся следапытам І. Р. Кулакоўска-
га. Вымалёўваецца яго біяграфія, хоць загадак яшчэ шмат. Усё ж 
гэта ХІХ стагоддзе» [1, с. 120].

Таямніцы часу адчыняюцца таму, хто не шкадуе сябе дзеля 
вяртання незаслужана забытых і неабачліва страчаных імёнаў. 
Такім і быў Генадзь Аляксандравіч Каханоўскі: няўрымслівым, 
руплівым, у пастаянным клопаце за ўсіх, каго лічыў гонарам 
свайго народа. Разам са многімі адкрытымі ім слаўнымі імёнамі 
на адну з вяршынь гісторыі Беларусі ён узвёў Ігната Рыгоравіча 
Кулакоўскага – асветніка, педагога і пісьменніка.

Спіс крыніц

1. БДАМЛМ. – Фонд 318. – Воп. 1. – Адз. зах. 76.

Валянціна Данекіна

«АБ ТАБЕ Я ЎСПАМІНАЎ І ДУМАЎ БОЛЬШ  
ЧЫМ АБ РОДНЫХ І САМЫХ БЛІЗКІХ СЯБРАХ»  

(Пісьмы У. Г. Брыгневіча да А. А. Паслядовіч)

Нечакана для мяне гэтая звыклая для архівіста работа 
па ўстанаўленні прозвішча карэспандэнта адгарнула таямнічую 
старонку жыцця вядомай мастачкі, графіка, заслужанага дзе-
яча мастацтваў Беларусі Аляксандры Ануфрыеўны Паслядовіч 
(1918–1988). У архіве мастачкі захавалася мала пісем, хаця яна 
мела шмат знаёмых. Хутчэй за ўсё, пісьмы былі знішчаны самой 
гаспадыняй. Засталіся толькі віншавальныя аўтарскія паштоўкі 
ад сяброў-мастакоў і некалькі пісем ад родных і знаёмых, а так-
сама 18 пісем ад невядомага Уладзіміра з неразборліва напіса-
ным прозвішчам за 1942–1944 гг. Канверты не захаваліся. Вель-
мі хацелася даведацца пра Уладзіміра. Хто ж ён? Пляменніца 
В. Грыдзіна адказала: «Цётка Шура – таямнічая натура, як і ба-
буля. Нічога лішняга ад іх нельга было даведацца». Параіла звяр-
нуцца да мастачкі Раісы Уладзіміраўны Кудрэвіч (1919–2000). 
Мы  сустрэліся ў яе майстэрні на вуліцы Сурганава. Я паказала 
спачатку фатаграфіі студэнтаў Віцебскага мастацкага вучылі шча, 
сярод якіх была і сама Р. У. Кудрэвіч. Яна дапамагла прааната-
ваць незнаёмых мне асоб, некаторыя з якіх упаміналіся ў пісь-
мах Уладзіміра. А потым пачала чытаць самі пісьмы. Я назірала 
за зменамі твару мастачкі. Розныя пачуцці бударажылі яе. Потым 
яна сказала: «Гэта Уладзімір Брыгневіч (1924–1944), які вучыўся 
на курс ніжэй у вучылішчы. Мы сябравалі з Шурачкай усё наша 
жыццё, але ніколі нічога не чула ад яе пра гэтыя пісьмы і іх пе-
рапіску ў гады вайны!» У яе голасе адчувалася здзіўленне. Раска-
занае Раісай Уладзіміраўнай вярнула з небыцця яшчэ адно імя. 
«Вайна застала нас у Віцебску. Мы схапілі дакументы, фатаграфіі 
і яшчэ нейкія рэчы. З рознымі прыгодамі даехалі да Пензы. Адтуль 
на падводах нас перавезлі ў вёску Концаўка Пензенскага раёна Куй-
бышаўскай вобласці, дзе мы пачалі працаваць у калгасе, які знахо-
дзіўся на высокім беразе Волгі. Аднойчы мы выклалі на тым беразе 
надпіс з дзірвану: „Здесь живут девушки из Минска”, спадзеючыся, 
што хто-небудзь з праплываючых міма параходаў і барж зверне 
ўвагу і адгукнецца. Але марна спадзяваліся». Потым шляхі сябро-
вак разышліся, і сустрэліся яны ўжо пасля вайны. «Шурачка была 
вельмі прыгожая дзяўчына, а потым – жанчына, – успамінала Раіса 
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Уладзіміраўна.  – Многія юнакі ў мастацкім вучылішчы звярталі на 
яе ўвагу, але мне тады здавалася, што ёй больш падабаўся Ула дзі-
мір Козін. На  пачатку 1960-х гадоў я сустрэлася з ім у Рызе. За-
пыталася пра іх адносіны з Шурачкай. Ён расказаў, як ездзіў да яе 
ў Ленінград, каб жаніцца, але яна адмовіла. Цяпер мне зразумела, 
чаму яна так паступіла». 

Развітаўшыся з Раісай Уладзіміраўнай, я ехала ў архіў 
і  ўспамінала пра сваё знаёмства з Аляксандрай Ануфрыеўнай, 
якое адбылося ў 1979 г., калі пасля тэлефонных перамоў прыеха-
ла да яе ў майстэрню забіраць частку яе архіва. Мастачка адразу 
выклікала прыхільнасць да сябе. Мы шмат размаўлялі пра маста-
цтва, пра яе вяртанне на радзіму з Ленінграда, пра вандроўкі 
па  беларускіх вёсках, адкуль яна прывозіла розныя народныя 
прылады для сваіх нацюрмортаў, і як за ёй іншыя мастакі такса-
ма «пайшлі ў народ». 

У 1994 г. паступіла ў БДАМЛМ дапаўненне да архіва мастачкі 
ад яе сястры З. А. Грыдзінай. Разам з ім і пісьмы Уладзіміра Бры-
гневіча. Аляксандра Ануфрыеўна ўсё сваё жыццё берагла і пе-
рачытвала іх – гэта бачна па зацёртых месцах на згібах старонак, 
у іх гучаў для яе яго голас, жыла яго душа. 

Выпрабаванні ваенных гадоў прымусілі маладую дзяўчы-
ну шмат перажыць, паездзіць па краіне. Так, у Казані яна пра-
цавала кантралёрам на авіяцыйным заводзе, потым са сваякамі 
пера ехала ва Уфу, дзе была экскурсаводам у мастацкім музеі. Тут 
у красавіку 1942 г. яна атрымала першае пісьмо ад Уладзіміра. 
Тады ж была прынята кандыдатам ва Уфімскі гарадскі саюз са-
вецкіх мастакоў, а восенню 1943 г. стала студэнткай жывапіснага 
факультэта Ленінградскай акадэміі мастацтваў (потым Ленін-
градскі інстытут жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя І. Я. Рэ-
піна), якая ў той час знаходзілася ў эвакуацыі ў Самаркандзе. По-
тым разам з акадэміяй пераехала ў Загорск, дзе студэнты жылі 
ў славутай Троіца-Сергіевай лаўры, а ўжо адтуль увосень 1944 г. 
разам з акадэміяй вярнулася ў Ленінград.

Менавіта гэты ваенны перыяд і знайшоў сваё адлюстраванне 
ў радках пісем Уладзіміра Брыгневіча. На жаль, не ўсе пісьмы збе-
рагліся, а з тых, якія захаваліся, – 5 прыйшло з Пензы (31 сакавіка – 
18 ліпеня 1942 г.), 2 – з ваеннай школы з горада «К» (без дат) 
і астатнія 11 пісем з фронту (26 ліпеня 1943 г. – 7 ліпеня 1944 г.). 
Пра ваенныя падзеі Уладзімір піша скупа, намёкамі – цэнзура за-
бараняла называць месцы дыслакацыі войскаў. Толькі ў апошнім 

пісьме ён пералічвае вызваленыя гарады. У сваіх лістах ён дае 
волю сваім пачуццям да Шурачкі, просіць яе пісаць і пісаць па-
драбязней. У гэтых пісьмах адчуваецца характар самога маладо-
га чалавека і высвятляюцца некаторыя яго рысы. (У манаграфіях 
і артыкулах пра А. А. Паслядовіч поўнасцю адсутнічаюць звесткі 
пра яе асабістае жыццё, бо яна не любіла пра сябе расказваць). 
Уладзімір Георгіевіч Брыгневіч загінуў 14 ліпеня 1944 г. на тэры-
торыі Беларусі. Яму было ўсяго 20 гадоў.

Аляксандра Ануфрыеўна скончыла ў 1950 г. інстытут па спе-
цыяльнасці мастак-графік. Пасля вучобы засталася працаваць 
у ленінградскіх выдавецтвах. У 1954 г. стала членам Саюза маста-
коў Ленінграда. Але вайна і клімат горада вельмі паўплывалі 
на яе здароўе. З дапамогай сваёй сяброўкі Р. І. Кудрэвіч і яе мужа 
жывапісца А. С. Гугеля яна вяртаецца на радзіму ў Мінск у 1956 г. 
(бацькі яе ў гэты час жылі ў Вільнюсе). Тут яна актыўна займаец-
ца творчай працай у галіне кніжнай графікі, стварае станковыя 
графічныя серыі, дзе шмат увагі ўдзяляе колеру. Творы яе адзна-
чаны дыпломамі. У 1963 г. атрымлівае званне заслужанага дзеяча 
мастацтваў БССР. У гэтым жа годзе Аляксандра Ануфрыеўна вый-
шла замуж за ўкраінскага мастака В. І. Сахненку. У 1964–1966 гг. 
выкладала ў Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім ін-
стытуце. Потым займалася толькі ўласнай творчасцю. 

Аляксандра Паслядовіч памерла ў дзень свайго 70-годдзя. 
У 1988 г. пасмяротна ўзнагароджана Дзяржаўнай прэміяй БССР. 
Сваімі таленавітымі творамі яна ўнесла важкі ўклад у развіццё бе-
ларускага мастацтва, была ў шэрагу нашых найлепшых графікаў. 
Ніжэй прыводзім лісты з асабістага архіва А. А. Паслядовіч.

Пенза 31/III 42 г.
Шура!

…До сих пор я делал всё возможное, чтобы разыскать твои сле-
ды. Все попытки, однако, оставались безрезультатны. Из деревни, 
где вы жили с Раисой, мне не ответили. Из адресного бюро г. Казани 
прислали справку, в которой сообщалось, что Последович А. О. не 
значится в списках проживающих в городе. Письмо к тебе до вос-
требования в г. Казань мне прислали обратно. Раиса и Вовча Козин 
сообщали, что связи с тобой не имеют. Признаюсь, я начинал ду-
мать, что тебя нет в живых. Наконец, вчера я получил письмо от 
Вовчи с твоим адресом и прочел письмо твое к Ханану Самуйлови-
чу, в котором ты не проявила обычной «рассеянности» и сообщила 
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свой настоящий адрес. Стоит ли тебя ругать за умышленное мол-
чание? Тебе нечего было писать – это единственное оправдание. 
Будь милостивее, Киса, хоть ко мне. Не думаю, чтобы тебе было 
трудно сообщить о себе мне. Неужто и я не имею никакого права 
на твое доверие?

Странно подумать, но за последнее время, после твоего побега 
из Витебска, о тебе я вспоминал и думал больше, чем о родных и са-
мых близких друзьях. В Пензе я встретил Х. С. Это было неожидан-
ным счастьем. Потом завязал переписку с Вовчей и Раисой. Вско-
ре нашелся брат, потом отец. От него, я получаю теперь помощь 
и имею возможность учиться. Мать и меньшего братика потерял 
и, думаю, что навсегда. Тяжко быть одиноким, но что будешь де-
лать. Единственно близкого человека, которого я мог бы видеть 
и  говорить, теперь взяли в ряды РК КА. Иногда Х. С. приезжает 
в отпуск на 10–8 часов в Пензу. И то большая радость, в Пензе дру-
зей у меня нет. А без них жить мне нужно привыкать. Чувствую 
себя неважно. Ослабел, отупел, но ещё живу…

Вовча уже, наверное, на фронте. Переписывался с ним часто, он 
мог поддерживать во мне силы, мог быть искренним другом. Ни од-
ного письма не было между нами, где не говорилось бы о тебе. А ты, 
Киска, уже, наверное, забыла «всё». Это «всё» оставило во мне боль-
шой след, вряд ли он сгладится до конца жизни… Думаю, что ты 
все-таки напишешь о себе, не правда ли, Киса! Я тебе смогу дать 
интересные справки о последних днях в училище, о том, кто с кем 
в какую сторону убежал и кто остался. Или тебе это не интерес-
но? Пиши, Шура! Пиши о себе все, и я буду отвечать тем же.

Остаюсь твоим другом.
     Твой [подпіс]
P. S. Мой адрес. г. Пенза, ул. Богданова д. 1/6. Пензенское художе-

ственное училище.

Пенза 26/IV–42 г.
Здравствуй, Киса!

…Спасибо за письмо, хотя оно было для меня ведром холодной 
воды на горячую голову. Компрессы такого рода иногда бывают по-
лезны.

Ты находишь странным мою внимательность к тебе. Что ж 
удивляйся: воля твоя. Вовка Козин не удивился моему письму. Он 
хорошо чувствует, что мы находимся не в прежнем положении. 

Дрязги сейчас забываются, в памяти встает лицо близкого чело-
века. Эту близость ощущаешь ещё сильнее, когда возле тебя рядом 
нет ни родного, ни близкого, все чужие. …Принимаю всё, что ты 
взвалила в своем письме на мою шею. Да, я много делал тебе гадо-
стей, Киса, признаюсь и не пытаюсь оправдываться. Прости ещё 
раз. Я  часто бываю дурным человеком и теперь, но быть таким 
заставляют обстоятельства. Попади мы сейчас в прежнее поло-
жение, я вёл бы себя много иначе.

Благодарю за сочувствие моему горю и за поздравление с днём 
рождения. Ты не любишь писать, Киса, не так ли? Не стану в письме 
выражать сочувствие твоему несчастью. Его я хорошо чувствую. 
В письме же боюсь снова влепить слово вроде «разыскивал», от ко-
торого тебе станет тошно.

О Доре и Фане знаю немного. Помню, 3-го июля кто-то получил 
ваше письмо из Пензы. В училище оставалось человек 10 студентов 
и педагогов. В этот день уехал Х. С., 4-го уехала Фаня с семьёй сту-
дента 1-го курса (помнишь франтика с лейкой, он фотографировал 
ваш курс с Х. С. в садике). Уехали они, кажется, в Ижевск. Юзик Пу-
чинский ушел на запад с неизменной Верой из музык[ального] учили-
ща к её родителям. Что с ним – ничего не знаю. 5-го ушли все педа-
гоги. Лейтман и Дежец с женами – на Яновичи. Изергина с мужем 
и кладовщицей – на Колышки. 

Дора оставила семью в Витебске и ушла с Изергиной. В учи-
лище остались Сивакова, Шабека и сторож. 5-го я ушёл к Мишке 
в деревню. Вечером этого дня был первый крупный налёт на город. 
Затем 7-го, 8-го, 9-го налёты повторялись. 9-го один был в Янови-
чах. Миша остался с семьёй. Из Янович смотрел на горящий город. 
Жуткое зрелище. 10-го ушёл из Янович. В каждом городе видел то 
же самое. Шёл через Демидов, Духовщину, Ярцево. Затем путь на 
эшелоне. Доехал до Рузаевки, дальше ехать не хотелось, надоело. 
Работал в колхозе, затем в Рузаевке плотником. К началу учёбы 
приехал в Пензу. Нашёл Х. С., от него узнал о Рае и о Вовче. От Х. С. 
знаю также, что Грубин находится в Вольске, Розенгаус – в Ивано-
ве. Здесь, в Пензе, живет и работает Конторович. Недавно окон-
чил Пензенскую артшколу и отправился на фронт Шандарович В.  
Семья его в Саратове. Больше ни о ком не знаю.

Дня два назад получил местное письмо от Вовчи. Досадно, Вов-
ча проезжал через Пензу и не было возможности увидеться. Жаль. 
Ты, наверное, получила от него тоже местное письмо. Возле Казани 
их эшелон стоял целые сутки.
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Пенза. 29/V–42 г.
Здравствуй, Киса!

Давно мы не говорили с тобой, хотя мысленно я с тобой гово-
рю каждый день. Как ты живешь, Киса? Что ты делаешь? Я тебе 
задаю самые прозаичные вопросы, но […]. Занимаешься ли ты ис-
кусством? Киса, ведь это нельзя бросить. О, как бы я хотел, хоть 
одним глазом посмотреть на тебя в Казани. Ты хоть пиши, Киса, 
почаще. Мне хочется знать о тебе. Я готов писать тебе каждый 
день, если бы получал ответы только через неделю.

Сегодня сдаём последний экзамен. До сих пор у меня все шло 
гладко, даже неожиданно гладко. С 1го июня, после защиты дипло-
ма по метод[ике] черчения, почти месяц предстоит работать над 
композицией. Счастливое и несчастное время! Страшно мало я вы-
ношу из школы. Но хочется мне верить, что не пропаду. 

До призыва ещё поработаю, накоплю силенок, уверенности 
в себе, а там будь, что будет… Получил письмо от Вовчи. Он где-
то в прифронтовом городе с чином зам. политрука. Быть бы нам 
вместе. Жили бы одним, помогали бы друг другу. Одному тяжело на 
фронте. Меня довольно часто навещает Ханан Самуйлович. Мне он 
сейчас близок, но нравится не очень. Потерял он всякую солидность, 
стал молодцом, практиком и пр., словом, младшим лейтенантом. 
Сердится он на Раису, что не пишет ничего. Что с ней, Киса! Жива, 
здорова она?

Привет самый теплый тебе от Х. С. Привет от Вовчи и от 
меня.

Пиши обязательно и много. Я буду писать часто, только ты 
отвечай, Кис. Будь здорова. Твой В.

Пенза 7/VI–42 г.
Привет, Киска!

… Получил твоё письмо с дороги. Завидую твоему «турне». 
Жаль, что оно окончилось для тебя, очевидно, не совсем удачно. Ни-
когда не получал писем, подобных тому, что ты прислала из Уфы. 
Хочется верить, что это твое настроение расстроилось.

А я последнее время делал всё возможное, чтобы проснуться, 
но старания мои до сих пор не приносят плодов. «Выпускной день» 
в гостях у Горюшкина прошел очень быстро и незаметно. Не могу 
наверняка сказать, чтобы во мне что-нибудь осталось после всего, 
что я видел, слышал и ел и выпил у этого полубога. Пришли мы в его 
усадьбу рано утром – часов в 5, до 12-ти дня нас обильно угощали 

всевозможными дамскими портретами, затем, в отсутствии Го-
рюшкина, мы сами перерыли его мастерскую (боже, сколько человек 
работал, представить трудно) и насытились до отвала монаха-
ми, божьими людьми и зимними пейзажами (чудные вещи его зим-
ние этюды и картины). В 12 часов нам подали, наконец, обильные 
угощения, доступные, главным образом, желудку. Целый год недо-
едания дал о себе знать. Преподаватели и студенты набросились 
на пищу с нечеловеческой жадностью. В течение получаса дюжина 
человек поглотила два огромных таза превосходно приготовлен-
ной картошки, несколько блюд салата, хлеба, пряностей, несколько 
бутылок водки и пр. Я, разумеется, преуспевал. Вся эта процедура 
проходила в глубоком молчании (страшно глупо, но естественно, 
вместо тостов и речей, слышны были только покрякивание и чмя-
канье). Наконец, кто-то сообразил, что молчать неудобно, и вы-
пил за здоровье хозяина, и снова наступило молчание. По окончании 
этого глубокомысленного пира я еле-еле поднялся с кресла, побрел 
в сад и повалился полумертвый под стог душистого сена. Часам 
к 6 вечера я очухался, перестал ощущать нестерпимые боли во всех 
частях длинного тела и с ужасом узнал, что нужно идти обедать. 
Но пришлось все-таки, чтобы не огорчить гостеприимных хозя-
ев, отхлебнуть ложку супа, проглотить второе, укусить булоч-
ку… дальше я уже не мог и снова завалился на сей раз уже на ковре, 
вынесенном специально для этих целей. К вечеру мне сказали, что 
я ужасно изменился, глаза впали, нос заострился, скулы выступили 
наружу, лицо было белое… и это от пищи. Когда стемнело, пошли 
домой, расцеловались с добрым и пьяным в дым хозяином. По дороге 
домой я хотел удивить педагогов-художников своими анекдотами, 
но был сам удивлён, увидев, как из них полился нескончаемый поток 
до тошноты пошлых анекдотов. Домой я приплёлся ночью чуть жи-
вым. На следующий день я уже не был студентом училища. Первая 
приятная мысль была: никто теперь не обязан о тебе заботиться, 
никому ты не нужен, никто тебя больше не знает.

Сейчас работаю «художником» ДКА. Пока в мои служебные обя-
занности входит: свозка имущества в ДКА, художественное рытье 
щелей и т. д., таким образом, первая половина дня у меня занята, 
вторую половину я затрачиваю на то, чтобы удовлетворить свое 
божество, и третью, т. е. вечер, отдаю книгам, театру или кино. 
Все это мне не доставляет ровно никакого удовлетворения, но для 
того, чтобы не спать, лучше слушать, как пензенский артист хри-
пит, пытаясь изобразить собой Фигаро, или видеть, как свинарка 
выходит замуж за пастуха (видела ли ты эту дрянь?).
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Получаю корреспонденцию от Ханаана Сам[уйловича] и от Вов-
чи. Х. С. умствует, мне нравится, Вовка тоскует, но крепится. Все. 
Будь здорова!

        
18/VII–42 г.

Привет, Киска!
Спасибо за хорошее письмо. Мой «психоз», слава богу и к тебе, 

уже, кажется, прошел. Я снова влез в свою тарелку. Теперь и вспо-
минать не хочется об этом противном сне. Не буду себя оправды-
вать, но скажу, что «психоз» этот естественен. Ничего не было 
проще всем, и телом и душой, отдаться нахлынувшему чувству 
равнодушия ко всему на свете. Когда человек теряет или лишается 
идеи, которая вела его и владела им довольно долго, наступает мо-
мент существования бессмысленного. В зависимости от темпера-
мента, человек ведет себя по-разному: одни беснуются, скрывают 
свою внезапно открывшуюся пустоту чувствительным весельем 
или начинают пьянствовать, развратничать и т. д. Другие поют, 
много и красиво говорят о пустоте жизни, иногда подражают сами 
себе, третьи стараются уверить себя, что это временно и скоро-
проходяще (эти люди наиболее удачливы, даже сильны)... Я же пред-
почитаю ничего не делать – спать, пока не выздоровею сам по себе. 
И если писал тебе об этом, то потому, что больше писать было 
нечего. А к тебе я отношусь искренне, готов признаться во всем 
самом дурном и хорошем, что есть во мне. Но это прошло, «А что 
прошло, то будет…», ты знаешь дальше, а я боюсь, что все это мо-
жет вернуться ещё не один раз, так что не стоит делать ни окон-
чательных выводов, ни решений. Кто-то сказал «вера в сомнении». 
Я не верю этому, но пусть оно будет так. Ты догадываешься, что 
заставляет меня сомневаться, быть в дурном настроении, ниче-
го не делать и порою лихорадочно браться за работу, опускать-
ся и снова целым и здоровым подниматься и если не окончательно 
получать веру, то хоть не носить в себе безнадёжность. Все это 
молодость, юность и глухое одиночество. Самгин у Горького остро-
умно созидает иногда из «системы фраз» солидные изречения, по-
добные вот этому: «Суббота для человека, а не человек для суб-
боты. – Каждый свободен жертвовать собою или не жертвовать. 
Если даже допустить, что сознание определяется бытием, – это 
еще не определяет, что сознание согласуется с волей». Не нравится 
мне Самгин, и, может быть, потому, что во многие его оправда-
тельные афоризмы мне хочется верить. Но будет об этом.

Ты пишешь, что «хорошо живёшь. Всеми и всем довольна. 
Счастлива. Работаешь до самозабвения». Хочется верить. Да, ког-
да работаешь, тогда забываешься – это верно. О, если бы ты сама 
не научила меня не верить этим словам, я, безусловно, верил бы. 
А ведь я тоже чувствовал бы себя счастливым, если бы ты была 
счастливой…

У тебя ведь каждый день из новой жизни, а в общем-то все ста-
ро. Ты ведь у меня эксцентрик. Не так ли, Кис? А вообще я доволен. 
Дай бог, чтобы это твое настроение держалось подольше, как мо-
розы в ненастную зиму.

Не хотелось бы мне портить тебе настроение, но не могу, Киса. 
Недавно получил письмо от Вовчи. Напиши ему, пожалуйста. Он, 
кажется, даже не знает твоего нового адреса.

Брата его не стало на фронте. Ведь это его слабое место – 
любимый родной брат. Напиши, утешь, ради бога. Родным своим 
об этом просит не сообщать.

Не хорошо, если ты не напишешь ему. Адрес его ты знаешь.
Ханан Самуйлович пишет. Я виноват, не всегда нахожу время 

ответить ему. Сейчас вот на работе в ДКА пишу тебе. После ра-
боты не сумел бы. Устаю, читать еще могу, а написать не сумею.

Раиса молчит уже давно. Как она, что было? Пиши, Киска! 
В Пензе толстопятой я еще, видно, пробуду несколько больше, чем 
хотел бы.

 Будь здорова и счастлива! Твой Вовка.

[1942]
Здравствуй, Киса!

Я получил твои два письма по этому «новому» адресу. Спаси-
бо. Ты еще не совсем забыла Вовчу, по крайней мере, когда писала 
письмо. Ведь мы изменились за это время, сужу по себе, разумеется, 
а образ Кисы остался в душе, таким как был. Хорошо, очень хоро-
шо, что тебе стало легче. Я вспоминаю твои настроения несколько 
месяцев тому назад… да и там в Витебске, в счастливую пору… 
Теперь, когда у тебя появилась нотка оптимизма, даже не верит-
ся, что это ты, Киска. Помнишь Вовку в роли «валерьяновых ка-
пель»? Теперь ты, кажется, стала проще. Я еще очень хорошо чув-
ствую тебя, хотя уверен, что встретясь с тобой уже не был бы 
так близок тебе. Так ли это, Киса? Но встретиться боле, видно, не 
придется. Зря ты не хочешь прислать мне своё фото. Упрямишься. 
Я готов просить, молить, стать перед тобой на колени, помнишь, 
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становился ведь. Сейчас пишу, как будто из необитаемого края. 
Один все время жил, так и умру, наверное. Приобрести друга в ар-
мии дело оказывается сложное. В гражданке я об этом думал иначе.

Скоро выпуск, время напряженное. Началась проверка и в связи 
с ней отчисления, наказания и т. д. Мне туго придётся: очень мало 
занимался, все больше во время занятий писал для б[атальо]на ло-
зунги, плакаты, графики, расписания и еще какую-только ерунду не 
выдумают… Время для работы над собой нет, от занятий толку 
тоже мало. Я теряюсь, не могу себе представить, что мне, может 
быть, навсегда придётся забыть гражданское платье. Дело это 
решит война и, надеюсь, ближайшие проверочные испытания, если 
меня выпустят младшим командиром, то я не буду слишком огор-
чен. Но так или иначе, а скоро нас отсюда выдворят, к этому ведет-
ся подготовка. От души желаю, чтобы это было поскорее. Надоело, 
страшно надоело это заключение, где и мысли и чувства ограждены 
четырьмя казарменными стенами. За все время раз 5 только сумел 
вырваться в город. Два раза был в Большом театре, насыщал свою 
голодную душу. Слушал «Демона» и смотрел «Бахчисарай» – силь-
но поставлены вещи. Декорации тоже исключительные. Приятно, 
знаешь, на сцене никого нет, а зал аплодирует декорациям, – худож-
нику. Это ценно, значит, умеют чувствовать и ценить. Был ещё 
на здешней выставке «Отечественная война». Есть несколько не-
значительных, сырых работ молодых художников, которые остав-
ляют недурное впечатление. Модные портреты Ефанова противно 
приторны, от них несёт форсистостью и каким-то ловкачеством, 
преждевременным. Новый портрет Вождя – Герасимова мне тоже 
не понравился. Смотрел еще в драмтеатре «Фронт» Корнейчука, 
остался чрезвычайно доволен этой смелой вещичкой. Как-то про-
ще становится все кругом, после просмотра наших талантливых 
современных вещей или книг. Принимаешь их, как оздоровительный 
душ после пребывания на солнцепеке. Мечтаю как-нибудь просмо-
треть «Русские люди» и обязательно в Большом «Онегина». Это 
будет, очевидно, после отпуска. Киска, есть ли журналы или репро-
дукции с вещей последней выставки в Москве. Ведь там отдельно, 
кажется, была даже выставка белорусских художников. Я ничего 
не видел и не слышал. Мне из училища (из Пензы) шлют газету «Ли-
тература и искусство», но там ничего про выставку почти нет. 
А выходят ли вообще журналы?

Ну, будь счастлива! Желаю успеха.
Будь добра, пришли фото. Вл. 

[февраль-март 1943]
Здравствуй, Киса!

…Спасибо за письмо и фото. С трудом узнал твою полненькую 
рожицу. Не похожа. Знакомы только наклон головки и прическа. 
Чудные и мягкие рыжие локоны. Их я помню хорошо.

Письмо от Вовчи сильно обрадовало… Я тебе уже писал, что 
думал о его судьбе. Приятно было услышать его снова. Хороший, 
крепкий парень. Вы уж там как хотите, а мне он здорово нравит-
ся. Никогда я хорошо не понимал ваших настоящих отношений… не 
буду и теперь разбираться в них: вы слишком запутались.

Ты спрашиваешь, почему я редко пишу. Затрудняюсь тебе отве-
тить. Разумеется, не время, не моя занятость тому виной. Ты зна-
ешь мое настроение из прошлых писем, не хочется повторяться. 
Это не хандра, Киса. Я сам не пойму, не приду к цельному, спокой-
ному, серьёзному образу мыслей о своем будущем, о настоящем… 
Страшно противоположные мысли и чувства бродят во мне, но ни-
чего нет постоянного, определенного. Иногда хочется плакать, ино-
гда спать, иногда смеяться… горько смеяться над своим прошлым.

Недели три назад я заболел и здорово. Ни одной весны не могу 
прожить нормально. Словом, я совсем размяк и расклеился, хотя 
внешне это мало заметно. Вот тебе и картинка, т[ак] ск[азать] 
автопортрет. Хорошо, правда! 

Осталось нам тут существовать немного. Занятия еще про-
должаются, но смысл в них невелик. Стали чаще заменять уро-
ки работой на дорогах, в лесу и т. д. Ко мне, слава богу, это еще 
не пристало: дают работу по специальности, но и в этой офор-
мительской писанине ни сердцу, ни уму удовлетворения. Хочется 
на свободу, страшно хочется, хоть некоторое время побыть одно-
му, не в коллективе… зачем – не знаю, но много бы дал за это.

Давно оборвалась переписка с отцом. Не знаю, что и думать. 
Часто и охотно переписываюсь со своим добрым другом, моей новой 
матерью, Александрой Ивановной Смирновой. Я когда-то писал 
тебе о ней. Привык и полюбил её как родную за год студенчества 
в Пензе. Если мы потеряем друг друга, Киса, и будет у тебя желание 
узнать, где я и что со мной, то спрашивай у этой женщины, моего 
доброго, родного человека. Адрес Пензенского художественного учи-
лища, она завуч там.

Фаине передай мое «нижайшее». Как она там устроилась? 
Муженька еще не подцепила себе? А от Раисы ничего. Провали-
лась сквозь землю. Рад за тебя, Киса. Если ты можешь не впадать 
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в  прежнее настроение, то тебе не худо. Дай бог тебе всяческого 
счастья и благополучия. Кстати, хоть и с опозданием, поздравляю 
с вашим, т[ак] ск[азать], праздником. Вспомни, Киса, 8 марта в Ви-
тебске. Большие во всю стену шаржи, карикатуры… Ха! Ха! – ведь 
запомнится на всю жизнь. Чувствуешь ли ты еще ту атмосферу? 
Как ни мелочны были тогда наши дела в то время, а вспоминается 
весь этот кусок времени как хорошее, счастливое время. В Пензе 
весь год тянулся [как] сплошной черный день. Он тоже запомнит-
ся надолго. А вот сейчас я себя еще не нашел. Жалкое существо-
вание. Впрочем, все свыкнется, войдет в кровь и будет, чем черт 
не шутит, еще необходимостью, потребностью руководить людь-
ми, учиться у них и их учить. Всяко бывает, а пока… Бог мне судья, 
а я пока не уважаю это существование.

Ну, все. Отвечай. Март я, видно, еще продержусь на этом ме-
сте. В апреле госэкзамены, производство и отправка… а так рабо-
та трудная и нелюбимая.

Желаю здоровья и счастья! Твой В.

26.7.43 г.
Привет с фронта!

Кис, ты опять скажешь, что мне стало тоскливо, горько, труд-
но и потому я вспомнил о тебе. Приятно будет уверить тебя в об-
ратном, если твою первую мысль я предугадал. Знаешь, это даже 
неожиданно. Здесь я ожил, услышал свой прежний голос, с какой-то 
молодой радостью переношу все трудности, выпадающие на долю 
мою и доверенных мне людей. Здесь некогда думать о своих чув-
ствах, минутных переживаниях, но настает минута, когда вдруг 
вспомнишь о прожитом времени и почувствуешь, что жив, здоров, 
крепок и бойцы твои целы, здоровы и никакая дрянь не залезет ни-
кому в голову, ни в душу, не сломит здорового молодого настроения. 
Люди привыкли видеть смерть, кровь и сжились с этим. Привыкли 
к грохоту, завыванию мин, свисту пуль и осколков. Привыкли к ди-
кой жаре, к жажде, привыкли к холоду, дождю и все крепки, здоровы. 
Первые дни мне было трудновато. Переживал все один. Смотрел 
на погибших с болью, на фрицев живых и дохлых с отвращением, 
уж слишком они жалки. А и этих жалких стоит ненавидеть, бить, 
уничтожать. Так вот и началась моя новая жизнь, о которой там 
в тылу я много думал, пытался представлять её, а вышло все не 
так. Может быть это мое впечатление временное, ведь я нови-
чок, может, после первых ранений оно изменится, но пока здесь 

я почувствовал себя лучше, бодрее, здоровее за эти последние 2 года. 
Не забыть мне моего настроения [зачеркнуто] – вот где был мой 
ад, а ведь здесь тоже самое, чуть только пострашней, да поужас-
ней. Нет, там тыл, там глупая выматывающая силы игра в войну, 
здесь фронт, жизнь. Накопилось много, много материалов, виден-
ное крепко въедается в память, но еще собрать, обобщить всего не 
могу. Единственное, что выходит наружу – это здоровое чувство 
свободного, честного человека. Давно я ничего подобного не  чув-
ствовал.

Ну, пиши о себе. Если есть, пришли большое лучшее фото.
Не будем забывать друг друга. Крепко жму руку. Владимир.

13 октября 43 г.
«Вьется в теплой печурке огонь»… захотелось тебе написать…
Киска! Как твои дела? Каждый божий день думаю, устроилась 

ли, как себя чувствуешь, чем разрешилась твоя «неизвестность». 
О том, что ты принята, не сомневаюсь. Жду очень твоих писем 
из Самарканда. Это мое второе письмо к тебе «до востребования». 
Ты  ведь просила писать пока по этому адресу. Через Александру 
Ивановну Смирнову послал тебе немного денег, примерно столь-
ко же буду высылать каждый месяц, ты ведь не будешь обижать-
ся, а они тебе помогут. Еще раз прошу тебя не понимать это, как 
что-то дурное… ограничивающее твою свободу и проч. Единствен-
ное мое искреннее желание – помочь тебе в новой твоей жизни. 
Буду счастлив, если эти совершенно ненужные мне средства сколь-
ко-нибудь помогут тебе. Прошу еще, чтобы ты не благодарила и не 
чувствовала себя чем-то мне обязанной. Договорились, Киска! Усё. 
Надеюсь на твою добрую душу…

Сижу в блиндаже, друзья спят, мою бумагу освещает слабый 
мерцающий свет коптилки. Прошел длинный трудовой день. Тру-
довой потому, что мы сейчас не воюем, а учимся. Целый день в поле 
занятия, строй и проч. То же, что было в военной школе в К., толь-
ко с той разницей, что там я был солдатом, а здесь офицером (с по-
зволения сказать). Приходится трудновато, но ничего, жаловать-
ся не буду: настроение самое здоровое. Надо тебе признаться (ты, 
наверное, помнишь мои письма из К.), что все, что раньше было не-
приятным, непривычным, вредным всей моей натуре, теперь ста-
ло родным, необходимым. Привык, сжился. Это очень легко понять. 
Молодой, здоровый организм легко помирился со всем армейским, 
строгим и точным. Пропало все дохлое, мертвое, расплывчатое. 
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И поэтому я очень доволен. Боюсь, что со временем у меня сложит-
ся взгляд на мою настоящую жизнь совершенно противоположный 
тому, который был с начала вступления в военную службу и кото-
рый держится еще до сих пор. Все зависит от тех условий, в кото-
рые попадаешь, и, разумеется, время, привычка сыграют свою роль. 
Но  не хочется об этом думать… покаместь идет война, мысль 
об  уходе из армии – напраслина. Сейчас я одет, обут, сыт и чув-
ствую себя во много раз лучше, чем чувствовал бы себя в гражданке. 
Это ясно, как день. Вот и все дела мои. Пиши, Киска, ведь у меня, 
несмотря на то, что каждый день передвигаюсь, адрес постоянный. 
Переписываюсь с Александрой Ивановной и Вовчей Козиным. Адрес 
его: Пятигорск, 02. У него тоже, кажется, про изошли кое-какие из-
менения. Вообще, надо сказать, здесь немного прижмут, потом ос-
вободят объятия, смотришь – и форма мозга твоего изменилась.

Александра Ивановна стала мне настоящей матерью. Днями 
получил от нее дорогую посылку, не знал, как и благодарить. Все 
спрашивает, в чем я нуждаюсь, а я и сам не знаю. Киса, а фото ты 
так и не прислала. Наказываешь меня за что-то. Терплю, ладно. 
Получила ли ты мое письмо перед отъездом из Уфы? А. И. писала 
тебе тоже. Ну, усё.

Жму твои руки! Твой Волк.

14.11.43 г.

Киса!
Сегодня получил еще одно твое письмо… из трех слов. Ты даже 

волнуешься. Вот хорошо, если это не притворно. Ты знаешь, что 
достаточно твоих нескольких слов и Вовча, если жив, то твой. Если 
не знала, то пусть это будет тебе известно. Раб божий, а пишу, 
как великий человек. Знаешь, Киска, дел столько, что теряешь голо-
ву. Переброшен снова в другое место, на другой фронт. Третий раз 
меняю своих людей. А с новыми людьми, как всегда, работы по горло. 
Зима. Приходиться заботиться не только о боеспособности, учёбе 
вверенных людей, но и об их жизни. Целый день на ногах и только 
ночью при свете коптилки в собственном «доме» имеешь возмож-
ность опомниться и переключиться на личные дела. Личные – это 
даже как-то не по-фронтовому звучит. Все личное – это сейчас 
твои дела, дела твоих людей – бойцов, за которых отвечаешь, с ко-
торыми живешь и воюешь. С жизнью этой освоился вполне и даже 
нахожу в ней много полезного в том смысле, что у меня теперь нет 

больше дурных настроений, неестественных мыслей и желаний. 
Все идет, как будто так оно и было с первого дня моей жизни. Рабо-
та поглощает все. К этому могу добавить еще то, что настроение 
мое и чувства возбуждены заранее предстоящими событиями. Впе-
реди бои. Готовимся к ним. А воевать придётся на родной земле, 
в районе города, в котором родился и где мы проучились, провели 
три счастливых года. Понимаешь теперь моё настроение? Со вре-
менем может случиться, что придется драться там, где остались 
родные нам люди. А здесь уже места, природа пошли наши, родные. 
Чувствую себя вполне удовлетворительно, даже немного лучше. 
Невозможность заниматься искусством компенсируется необхо-
димостью работать и быть все время на воздухе. А природа чуд-
ная, родная, в России такой нет. Вот и все мои дела на сегодняшний 
день. Немного скучно, правда? Тебя это не удовлетворяет, но я не 
виноват. Что могу, чем богат, говорят, тем и рад. А ты и того не 
делаешь. В каждом письме ты «не хочешь повторяться», а выходит, 
что повторяешь одну и ту же фразу о нежелании повторяться. 
Хочу иметь твое фото, на это ты ни гу-гу. А я, право, был бы очень 
тебе благодарен. Молю, пришли. И, пожалуйста, пиши больше, мно-
го, как ты умела это делать раньше.

Ты спрашиваешь, переписываюсь ли с Козиным. Я уже писал тебе 
об этом. Переписывался. Сейчас почему-то и он молчит. Занят не 
меньше моего, наверняка. Адрес его такой – Пятигорск, часть № 02. 
Работает в штабе. Писал, что сильно скучает, но имеет возмож-
ность иногда ходить на этюды. Завидую этой счастливой возмож-
ности, но завистью себя не накормишь. Пока будем сохранять уме-
ренность своих чувств. Что будет дальше, узнаем, как утечет еще 
немножко воды. Я все еще упорствую в мысли, что стану когда-ни-
будь заниматься искусством. До сих пор «бог не обижал», не может 
быть, чтобы обидел и потом, когда кончим играть в городки. А ко-
нец как будто недалек. Вот и усе.

Желаю успеха в учебе. Будь здорова, жму руки! Вовка.

30.11.43 г.

Привет, Киска!
Вчера получил твое, наконец-то «большое» письмо. Спасибо. 

Но опять ты не написала того, что мне нужно. Киска, и так редко 
писать, – разве это можно. Будь добра, выполни две моих просьбы. 
Пришли свое фото и сообщи отчество. Выслал еще тебе немного 
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презренного металла, чтобы ты не очень садилась на студенческий 
пай. Да и халтура пусть не смущает тебя. Получила ли ты? Только 
сообщи, но без благодарностей, я писал уже, пригодятся. А молод-
чина, что решилась ехать. Поступила. Теперь можно сказать, что 
еще один шаг тобою сделан с удачей. Если ты довольна, то я тоже 
очень рад. Ведь там, у вас в тылу, сейчас тоже не слишком сладко. 
Я сужу об этом по письмам, которые присылают к моим товари-
щам. Мне не приходилось получать писем такого характера. Так 
что я решительно не знаю, как живут сейчас мои друзья. О родных 
вспоминать не будем. Я растерял решительно всех. От отца не по-
лучаю более никаких вестей со времени поступления в в/училище 
в К. И знаешь, я не слишком сокрушаюсь. Как-то свыкся с этой пе-
чальной необходимостью и аминь. Вот о матери иногда вспоми-
нается: приблизились знакомые родные места, родная природа. 
Вспомни нашу зиму. Липкий снег, до сего времени без мороза, запад-
ный ветер. Ноги зябнут от сырости. Земля – рыжий песок. Сме-
шанные леса и болота, холмики, лозняки и дикие старинные камни, 
поросшие мхом. До города, где мы учились очень недалеко. Стоим 
из-за безобразных непролазных дорог. Настроение хорошее, но я 
уже устал. Удивляюсь себе, но себя трудно обмануть. Пройдет вре-
мя – всё исправится. Хочется думать, что здесь есть что-то зна-
менательное. Иду туда, откуда ушел. Тогда было начало – теперь 
виден конец.

Кто-то мне пророчил, что умру я в том городе, где родился. То-
роплюсь попасть туда, чтобы испытать свою судьбу. Ты чувству-
ешь, что тон моего сегодняшнего письмо напоминает портрет 
скромного юноши с томными глазками. Но глаза мои действитель-
но закрываются. Пишу тебе после суточного дежурства – это зна-
чит, после суток каторжной работы. А завтра времени не будет. 
Трудно понять, откуда берется работа, заполняющая целый день. 
Времени свободного – кот наплакал и его использовать удается 
очень редко. Хотел бы я сейчас, знаешь чего? Мечта. Скажу тебе, 
так и быть. Вымыться хорошенько по тыловому, в бане. Расчесать-
ся, очистить ногти. Одеть чистое, тонкое белье и лечь в кровать 
на простынь и подушку. Уснуть. Дальше фантазия не идет: фабула 
ее разбивается и не находит одной общей дороги. Но оставим свои 
мечты на потом. Надо закаляться, говорят. А знаешь, уж на что 
я молод, а уже чувствую, что на мне отражается пребывание на 
фронте. Ноги. Подведут они меня. Но все это уже чепуха. Я болтаю, 

хочется говорить с тобой, мудрить нет охоты, вот и получается 
глупость на глупости. Но ты простишь, правда?

Киса, когда я теперь получу от тебя ещё письмо, а? Скупишься 
ты очень. Эх, хотел бы я тебя увидеть сейчас. Кажется, что ты 
стала уверенной, взрослой особой. Только не смейся моим пред-
ставлениям. Шли скорее фото, чтобы я не фантазировал на тему 
о твоей внешности.

Ну, прости, я здорово устал. Жму твои руки! Твой Владимир.

1 марта 44 года
Киска!

Сегодня получил сразу 2 твоих письма из Загорска. Давно 
я ожидал их. Даже если ты писала больше, то мне понятно, почему 
я не получал их. Дело в том, что последние пару недель я не стою 
на одном месте. Ты знаешь, что я был у стен своего родного города. 
Расстояние, которое отделяло меня от него, было менее десятка 
километров. Кое-что можно было уже видеть… но успеха не было, 
хотя бои были очень сильные. В промежутках между делом я ча-
сто думал о твоем переезде: тогда я получил твое последнее пись-
мо из Самарканда. А сейчас я уже далеко-далеко от родного города, 
на севере, где, ты знаешь по сводкам, дела идут нехудо. Движемся 
вперед-вперёд. А это, ты знаешь, не совсем легко… Впереди не род-
ная земля, не родные и знакомые города, а как раз наоборот… т[ак] 
ск[азать] наши братские республики, незнакомый язык, незнако-
мые места и пр. Ты должна понимать, насколько это усложняет 
общую борьбу и частную боевую жизнь. Вот таковы мои дела. А во-
обще, я здоров, бодр.

Ты понимаешь теперь, почему я тебе не мог писать. А меня 
ещё совсем недавно информировали из Пензы, что все вы, акаде-
мисты, находитесь в дороге, застряли где-то в Ташкенте и жи-
вёте на колесах. Я и не писал в Загорск, хотя денег выслал до вос-
требования или на академию, уже не помню. Сообщи, как получишь. 
Знаю, что надо слать ещё, деньги есть, но я нахожусь не там, где 
мои финансы и финансисты. Ты, Киска, не отворачивайся от них. 
Уже я, слава богу, немножко знаю, что они значат для студента и 
тем более сейчас, в военное время. Поэтому ты уж прости греш-
ника, а презренный металл я буду посылать точно такими сум-
мами. Потом жить в Загорске наверняка будет труднее, чем там, 
под теплым солнцем. Обо мне ты не заботься, то, что мне надо, 
я оставляю. Потом, Киса, пойми, наконец, что деньги эти тебя 
ни к чему не обязывают… Пускай этот случай будет отступлени-
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ем от обычных понятий и пр., но пойми хорошенько и не реагируй 
слишком бурно ни в каком направлении.

Я хочу тебе помочь и доволен, что это можно осуществить. 
Это все, больше мне ничего не надо…

Правда, ты знаешь мои чувства к тебе, остаюсь в них прежним, 
твоим Вовкой. А от тебя прошу только дружеской откровенности. 
Еще никто не знает, придется ли нам увидеться… А пока – я люблю 
тебя, люблю твой родной мне образ и больше ничего не хочу знать. 
Родных, близких людей слишком мало, чтобы суметь забыть тебя, 
а новых знакомств я очень не люблю, да тут, на фронте, их и нет. 
Кажется, я оправдал себя… Мне всегда в письмах, в разговоре с то-
бой приходиться оправдываться.

Шура, черт побери, ведь сегодня мне 20 лет. Шутка ли? А уж 
мне давно их давали. Но сегодня я их имею законными. Время ле-
тит, кажется, еще вчера я желал дожить до своих 20 лет, а было 
это год назад. Получил сегодня поздравительные письма от Алек-
сандры Ивановны и Горюшкина. Старик соблаговолил написать 
сам. Ох, и люблю же их обоих!

18.3.44 г.
Добрая ночь!

Дай мне бог сил и возможностей наконец-то написать тебе 
письмо. Знаешь, Киска, третий день собираюсь, сажусь и никогда 
не могу окончить. Дело, работа – постоянная сутолока не дает 
возможности сосредоточиться… Даже ночью времени очень мало 
для  того, чтобы написать толковое письмо. Буду торопиться, 
чтобы хоть сегодня ночью это стало возможным.

Прежде всего, выражаю тебе искреннюю благодарность за твое 
последнее письмо. Я очень люблю такие твои настроения и с на-
слаждением перечитываю письмо по нескольку раз. Как бы я хотел 
получать от тебя такие письма часто-часто, но, к сожалению, ты 
умеешь писать их только один раз в 2–3 месяца. Спасибо и за это. 
Ты не знаешь, наверно, что твои и Александры Ивановны письма – 
это мой настоящий желанный мир, моя вторая жизнь, и если бы 
их не было, то бог знает, до какой степени мои мозги и душонка 
заросли бы густым мхом. Право, я странно отупел от этой бес-
конечно-однообразной жизни. Ты, очевидно, знаешь, что Вовча не 
принадлежит к числу людей могущих жить официальными красно-
речивыми и содержательными идеями. Эти необходимости я по-

нимаю и искренне молчаливо одобряю, но это не моя область, не 
моя жизнь. Я страшно люблю внутреннюю жизнь любого существа, 
а в ней нет ни официальностей, ни красноречия, ни ярких раскрасок. 
Может быть, это очень плохо, может быть, это зародыш моих бу-
дущих неудач и катастроф, но я хочу быть самим собой. Ты должна 
понять меня, и я чувствую, что поймешь: ты сама точно такого 
же теста. Говорят, два сапога пара. Ну и прекрасно. Я чрезвычайно 
рад вниманию своего доброго друга А. И. Каждый месяц почти она 
присылает мне маленькую библиотечку книг по моему или своему 
выбору. Не все, правда, доходят, но что доходит, – проглатывается 
с жадностью голодного волка. Потом книги переходят из рук в руки 
и, наконец, теряются на горизонте, но к этому времени приходят 
новые книги. Чудная женщина.

Знаешь, Киска, у меня с ней установились, ты не поверишь, на-
стоящие близкие отношения, кажется, я имею дело со своим ста-
рым другом-ровесником. Тебя я больше стесняюсь и держусь с тобой 
много сдержанней. А ведь у нее голова уже белая, но она прелестна 
своей внутренней красотой. Никогда бы не думал, что может су-
ществовать такая близкая душевная привязанность. И странно, 
я никогда не имел такой связи с кем-нибудь из своих ровесников или 
младших по возрасту. Как будто и в этом случае соблюдается за-
кон услужливой субординации.

Ну, буду кончать и скорее запечатывать письмо, а то у меня 
старая привычка, нажитая в училище – рвать то, что сделал, если 
что-нибудь вдруг покажется не тем, что хотелось сделать. Еще 
раз благодарю за твои добрые чувства. Спасибо за поздравления 
с моим двадцатилетием. Поцелуй приму с великим удовольстви-
ем, но, к сожалению, не чувствую его, слишком большое расстояние 
разделяет мою мордашку от твоих губ… Ну пиши, Киска. Желаю 
здоровья и успеха в учебе. Твой Владимир.

21.3.44 г.
Добрая ночь, Киска!

Жаль, что ты днём ведь получишь письмо. Сейчас второй час 
ночи, а я все еще думаю о тебе. Ты только оцени такую привя-
занность – привязался со своими письмами, что и ночью покоя не 
дает, да! Не надоел ещё, а? А ведь ты говорила, что я мало пишу. 
Вот тебе, каждый белый день, вернее ночь, в доказательство от-
писываю. Не спится, что-то на волю хочется, а воля там, где-то 
с тобой витает. Эх, и надоело же, что бы знала, эта дикая тють-
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кина жизнь. Хоть бы малость пожить чуть-чуть по-другому. 
А то ведь, что отдых, что и бои – один чёрт, как птицы в клет-
ке, которую переносят с одного поганого места в другое, ничуть не 
лучше. Смотрю Серова – душу жжет. На воздух выйдешь из блин-
дажа – ещё хуже душа сжимается – вздыхаешь, зеваешь – это на-
зывается мой отдых. Там, в книге красивые, чудеснейшие вещи, но 
ведь не живые, не ощутимые плотью, телом. А все вокруг меня хоть 
и живое, да пустынное, голое, безлюдное... Сам себе становишься 
противен. Что будешь делать.. А на юге дела двигаются чудо-как 
хорошо… Вот где нет ни скуки, ни тоски. Я помню, летом и у нас 
так было. И книг с богатыми репродукциями не надо было… Дня-
ми снова двинемся, может, пойдет дело… Прощевай! Будь здорова 
и бодра. Жму твои славные руки! Твой Владимир. Пиши, не то пом-
ру с тоски, Киска.

1.4.44 г.
…Что-то ты замолчала, Киса, а мне так хочется говорить 

с тобой, слышать тебя. Живу всё там же, как в клетке. Каждый 
день становится все тоскливее и тоскливее и нет писем от Вас…

Весна пришла, а у нас все тоже однообразие. Ну почему ты мол-
чишь? Не о чем писать, да? Скука, тоска и одинаковые длинные 
безразличные дни. Неужели там, в тылу то же самое… Не может 
быть. Не вериться, чтобы весна, солнце воспринимались там точ-
но так, как и у нас… Александра Ивановна пишет, но тоже не ча-
сто и не весело. Удивительный Вы народ. Мне кажется, был бы я на 
свободе, где есть книги, есть возможность заниматься, писать… 
возможность легко, свободно вздохнуть, думать о том, что нуж-
но, что лучше делать сегодня, что завтра. А как ты живешь ма-
териально? Ты об этом ни гу-гу, как будто сей предмет не стоит 
внимания. Вот ты не понимаешь, Киска, на сколько я ушел от всего 
этого. Пусть эта сугубая проза и предмет недостойный, а меня 
интересует, право: как ты одеваешься, как ты питаешься, что 
ты делаешь утром в свободное время, как ты проводишь вечер? 
Тебе, наверное, смешно, да? Побыла бы здесь, не стала бы смеять-
ся. Здесь ведь теряется то обыденное ощущение времени, которое 
было в тылу.

Словом, ты пойми, что ты обижаешь меня своим молчанием. 
Исполняю твой каприз, не пишу никому, кроме тебя и А. И., но ты 
хоть не обижай сама меня. Пиши, ради бога. О чем, – выдумай. Ведь 

ты можешь писать такие чудные письма, когда захочешь, вернее, 
это бывает скорее непроизвольно, когда у тебя бывает настроение. 
Когда ты хочешь, ты не можешь писать. Ведь так? У нас с тобой 
странные отношения, странные чувства, может быть, когда ты 
об этом думаешь, то не можешь писать. А я тебя все-таки очень, 
очень люблю… Пусть это звучит как угодно: ты всегда свободна. 
Ну, пиши. Пиши о чем угодно, мне все интересно, все с жадностью 
проглатываю, что ты пишешь.

Днями пойдем вперед. Довольно засиделись, надоело и отды-
хать. Смена всего – впечатлений, чувств, мыслей – всегда прихо-
дит с боями. Жму руки. Твой Владимир.

1.4.44 г.
Киска!

Сегодня у меня дурацкое настроение… так и хочется сказать, – 
как всегда: дурацкое настроение – тоже не новость ведь… Безделье 
рождает тоску и дурь: ничего не делать – это оказывается тоже 
не отдых – наоборот устаешь больше – морально т[ак] ск[азать]. 
Очень плохо, я не живу теми событиями, которыми, казалось бы, 
надо жить молодому организму, т. е. я просто отупел от всего 
прожитого за последние годы. Надо возвращаться в свою старую, 
теперь уже наполовину забытую, но еще горячо любимую среду… 
Надо почувствовать себя свободным не на короткий проходимый 
промежуток времени, а на всё время… Тогда будут возвращаться 
чувства, мысли, а от них и то, что называется творчеством. Для 
меня стало совершенно ясным то, что для того, чтобы расти – 
то есть жить своей прежней, ощутимой сознанием жизнью, необ-
ходимо изменить среду… Страшно беднеет, опустошается чело-
век, когда его помещают не туда, где живет он своей, питающей 
его жизнью. Правда, бывают исключения, но я почему-то не вошел 
в число этих счастливых. Тут я дошел до заковыристого места. 
Следующими словами должны обязательно быть – долг, отече-
ство. Но если бы мое сознание не было отравлено ядом бесшабаш-
ной практической жизни, я продолжал бы эту полемику с самим 
собой. У нас очень плохо воспитывают молодежь – и я продукт 
этого воспитания.

Право, я бы очень дорого заплатил бы за то, чтобы вернуть-
ся на школьную скамью и начать воспитываться сначала. Но это 
вещь невозможная, и надо думать о возможном. А все возможное 
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рисует мне мое будущее в самых мрачных красках. Надо перестра-
ивать самого себя, чтобы жизнь стала такою, которая давала бы 
мне соки, пищу для сносного существования. А это тоже из обла-
сти невозможного. Словом, сплошной мрак сегодня у меня на душе. 
Пожалей, Киска, утешь. Ведь ты можешь.

Эх, хоть бы еще один крутой поворот, а то умрешь ведь дурнем 
на этой холмистой дороженьке, если уж назад возвратиться невоз-
можно.

Ты, разумеется, меня не понимаешь, и добро. Тебе вредно сейчас 
мое настроение.

Извини, Киса, за такое нескладное письмо, но ты чувствуешь 
ведь всего меня, я знаю и потому говорю с тобой откровенно и ис-
кренне всегда. Будь здорова. Вовка.

5 июля [1944]
Здравствуй, Киска!

Спасибо за письмо, за хорошие тёплые слова. Я помню письмо, 
о котором ты говоришь, но потом я писал ещё. Прости, если оно 
написано в том же тоне. Я не всегда хозяин своего настроения. Но и 
ты тоже хороша: после письма, в котором отшлепала меня, скоро 
перестала сердиться, а написать об этой желаемой кончине не со-
образила, я и думал, что ты все ещё дуешься. Но написал тебе все 
же раньше, чем ты мне.

Киска, заметь, что в нашей переписке завелась традиция – ты 
«ругаешься», а я оправдываюсь. Один раз я попробовал изменить ей, 
и все вдруг нарушилось: теперь снова мы чувствуем неизменного 
спутника нашей переписки. Традиция вообще вещь недурная. Ну, 
ладно, я не буду. Чувствую, что ты уже готова возражать. Отсту-
паю. Сдаюсь.

Киса, ты болеешь – это ерунда или что-нибудь серьезное? На-
деюсь, что первое. Знаешь, твои недоговорки и вообще все, что ты 
затрагиваешь, как-то вскользь заставляет больше думать, чем 
то, что сказано просто и ясно. Ты иногда пишешь «живу хорошо» 
и мне вспоминается, как я отписывал домой в самые черные дни, 
когда терял надежду найти у кого-нибудь пару рублей, чтоб пойти 
покушать, отписывал почти так – живу хорошо.

Пиши, ради бога, чаще и больше. На меня не смотри: в каких 
бы условиях я не был – они для меня все равно тяжелы, пока я ношу 
военную форму. «Отдых» мой уже кончился. Да и был он или нет 
трудно сказать, потому что похож очень на отдых пса на цепи, ко-

торому нечего делать, потому, что хозяева дома. Пишу тебе за сто 
с лишним километров от того места, где писал тебе на отдыхе. 
Где буду через неделю-две – понятия не имею, но хочется думать, 
что где-нибудь на белорусской земле. Может быть, этого я больше 
всего желал бы, попаду на центральное направление, как раз на то, 
на котором лежат наши родные города.

Город, в котором мы учились, уже обошли в каких-нибудь 20 км 
от него. Прошли реку, которая протекает в нем, и я дивился, как 
похожа она сама на себя – ничто не изменило ее, хотя всё вокруг 
на  сотни километров совершенно потеряло свой прежний облик. 
Был, между прочим, на том месте, где в 41 году очутился на второй 
день побега из города. Большое местечко у озера. Красивая березовая 
аллея из старых вековых берез. Вспомнил о ней потому, что тогда 
в дни «паломничества» я любовался ею (больше ничего не остава-
лось делать). Теперь эти места – сплошная пустыня. Аллеи тоже 
нету – торчат одни пни и обгоревшие трубы – всё заросло густой 
бархатной травой. Такую же картину, очевидно, встречу я и там, 
в родных городах. Но пусть будет, что угодно, скорее бы увидеть их. 

Ну, усё, Киска. Просьба к тебе, пиши чаще и полнее. Буду отве-
чать тем же. Привет Мише В. и Вронскому.

А Меерст был на фронте – этого ты мне не писала. То, что он 
в тылу, – этого можно было бы не писать – национальность его 
тому вернейший залог. Будь здорова. Целую руки. Вовка.

7 июля [1944]
Здравствуй!

Кошка, как твое самочувствие? Хороши события, не правда 
ли? Чувствую, что ты живешь на иголках. Наверное, уже написала 
в Минск? Я только вчера успел это сделать – некогда. И хорошо, 
что свободны наши родные гнезда, но будет больно, если мы не най-
дем никого. А мне радостно еще и потому, что ты больше не суме-
ешь хоть и в шутку, но зло упрекнуть – «Когда же вы, черт возьми, 
освободите Белоруссию».

Очень жалею об одном: не пришлось мне побывать ни в Борисо-
ве, ни в Минске. А я мечтал об этом еще до прорыва немецкой обо-
роны, когда мы были на исходных позициях. Наша часть прорывала 
как раз в таком месте, что дальнейшее движение должно было при-
вести к этим городам. Не повезло. Мы перешагнули Березину 10 км. 
севернее Борисова и когда соседи наши вели уличные бои в городе, 
мы были уже в районе Минска. Но и сюда, на штурм города, успели 
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подойти части, у которых ноги на резиновом ходу – моточасти, 
нам оставалось исполнять роль опоздавших на праздник и  дви-
гаться вперёд, обходя Минск и наши части, которые долбали нем-
цев, оставшихся в кольце. Ты представляешь, что все это значит? 
Это значит – непрерывное движение вперед с малюсенькими оста-
новками для того, чтобы ноги могли бы хоть немножко подумать 
об отдыхе. Наконец мы вырвались вперед, позади остались Радаш-
ковичи, Красное, Молодечно, Сморгонь, Западная Белоруссия. Впе-
реди Вильно, и, очевидно, Каунас… словом, пока обижаться не сле-
дует: городов еще много. А настроение самое доброе, дай бог такое 
всякому хорошему человеку. Люди не знают усталости – самая ха-
рактерная черта. Из общих впечатлений характерны такие: на-
конец-то я увидел плачущих немцев. Плаксивые дикие хари… Ой, 
надо бы тебе посмотреть: портрет трудно нарисовать: люди се-
рьезные скажут, что они не любят карикатуры. Увидел красивых 
довольных своим пленом, но очень жалких итальянцев… Они уже 
пытаются играть роль наших союзников. Встречаются поляки, 
давно потерявшие свой прежний спесивый гонор… (дальше 4 строч-
ки зачёркнуты военной цензурой) с ними не церемоняться. Они это 
знают и потому торопяться улепетнуть первыми. А вообще ты, 
очевидно, немножко представляешь настроение – картины войн 
часто очень одинаковы. 

Дорога и люди с оружием мешаются в пыли с огромной техни-
кой, которая двигается с грохотом, свистом, громом и молнией…

Вид дохлых фрицев уже не занимает. Больше всего приглядыва-
юсь к павшим лошадям. Люблю это животное. Сколько я рисовал 
в доброе старое время эту чудесную натуру. Теперь не представля-
ется случая нарисовать хоть один труп лошади. Пожираю глазами. 
У немцев изумительные лошади – громадины. Помнишь картины 
Рубенса – вот такие паровозы – чудо! Много остаётся на нашем 
пути немецкой техники. Она интересна по своей вычурности – ма-
хины, дай боже, разрисованы головами чертей, страшил земных 
и небесных, но имеют жалкий вид: размотанные обмотки-гусени-
цы, безнадёжно повисшие пятиметровые дулища, которые еще не-
давно изрыгали смерть. Много машин и прочих ходовых штук слу-
жат теперь нашим, новым хозяевам. 

Киска, а места, по которым мы ходим, чудо. Кажется, я ни-
когда не видел такой красоты. Многое, что уцелело от немецкой 
«культуры», от прикосновения их лап передних и задних – красиво 
по-новому, какая-то дикая прелесть. Вот бы, где шагать с этюд-

ником, а не с оружием… Районы нашей исконной советской Бело-
руссии красивы еще и потому, что они родные мне. Население в них 
тоже наше – родное, натерпевшееся жестокостью пришельцев. Де-
ревеньки убогие, заросшие дикой растительностью – никто ведь не 
заботился о садах, аллеях, рощах… Поля испещрены цветистыми 
полосками. Убожество усугубляется множеством больших почер-
невших крестов на каждом перекрестке, у входа и выхода в дерев-
ни и населенные пункты. Это явление я вижу впервые. На крестах 
маленькие иконки Христа или Божей матери, обрамленные цвети-
стым запыленным ручником. «Мир и спокойствие». Все происхо-
дящее, все заботы белоруса должны были поклониться этому па-
мятнику древности, для того, чтобы в каждом шаге человека была 
заложена божья воля, покорность и нерушимость немецкой власти. 

Наши гвардейцы с недоумением смотрят на эти ненужности, 
а весельчаки, проходя мимо этих черных громадин, выкрикивают 
«Помолимся, русское православное воинство!» – это вызывает 
громкий здоровый хохот уставших, белых от пыли людей.

Западная Белоруссия. Места красивые, но чуть меняется ланд-
шафт. На дорогах больше пыли, деревни с мощенными улицами, 
в  постройках больше тесноты, ненужной аккуратности, даже 
в березовых рощицах есть какая-то тонкая, не наша вычурность. 
Равнину сменяют холмы, всё также, не по-нашему засаженные 
и  засеянные, много интересных хуторков, построенных заботли-
выми маленькими хозяевами. Люди, ты, наверное, помнишь еще их, 
с длинными носами, прикрытыми такими же длинными козырька-
ми неуклюжих западных шапченок.

Пісьмо А. І. Смірновай да А. А. Паслядовіч

14/VIII [1944]
Дорогая моя!

Все кончено! Я до дикости осиротела, до боли сжимаю зубы! 
Значит, в пятницу 7/VII Вовча вам писал последнее письмо, а 14/VII 
в пятницу его уже не стало.

Нет больше нашего родного и любимого! «Вечная слава героям!» 
Он всегда писал об этой фразе, называл ее красивой. 

Тяжело ранен был 12/VII, умер в медсанбате – 14/VII.
Вместе с Вашим письмом мне принесли письмо с номером Вов-

чи, но почерк – чужой.
Не сомневаясь в роковом, начала читать. Удивляюсь, что нет 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

252

слез. Голова болит, болит сердце, протестует, не верит! Видимо 
протест его позволяет так переносить такое тяжелое известие 
о большом моем сынке…! Пишут комсомольцы.

Сейчас, не понимая себя, пишу Вам, которую так любил Вов-
ча! А как он Вас любил – много, много раз он мне говорил, ещё бо-
лее писал. Все кончено с ним, Шурча, всё! Смотрю на его рисунки, 
разбросала его фото, письма и не верю, никак не верю, что нет 
больше Володи, нет моего счастья, песни моей! Вы знаете, как он 
мог писать письма, за это-то уменье его письма были песней мне. 
Когда-то я любила петь, теперь не помню, когда я пела, но читая 
письма Вовы мое сердце пело от радости, что такой парень стал 
мне так дорог, что я немного учила его, что он вырос таким, как 
мы, советские учителя, хотим. 

Вовочки больше нет!
Погиб на родной земле! С родной стороны он мне прислал авто-

портрет. Вот он – офицер наш! И подпись – очень дорогая сердцу: 
«Моей Александре Ивановне Смирновой, моему другу, моей матери. 
Не взыщите, рука не слушается, глаз не видит. 24/IV 44 г. Ваш Во-
лодька». Вот и всё! Неужели все?

Господи, как не хочется верить! Не знаю, что делать с Георгием 
Минычем? Как ему сообщить? Посоветуйте! Прошу Вас. Безумно 
рада за Вас, за Вашу семью. Жду с нетерпением подробностей. Хочу 
иметь от Вас фото. Вовча хотел мне переслать как-то свое, а по-
том писал, чтобы я «хорошенько попросила» Вас и верил, что Вы 
мне пришлете! Не откажите, родная!

Ой! Шура, милая, мне было бы легче, если бы Вы были около! 
Тяжело будет и Вам, родная, но Вы молоды!

А Некрасов был прав, говоря, что… «слезы бедных матерей, им 
не забыть своих детей…»

Ну, я дописалась. Грянули слёзы. Кончаю, родная! Пишите мне!

Аналітыка і вопыт
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Міхась Мушынскі 

ЗБОРНІКІ «ПРА ЧАС „УЗВЫШША”» – НОВАЯ 
СТАРОНКА БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Наш час не назавеш часам, спрыяльным для літаратур-
най крытыкі. Тое самае можна сказаць і пра публічную ацэнку 
гістарычна-літаратурных, навукова-даследчых прац. З гэтай 
прычыны многія прыкметныя з’явы літаратурна-грамадскага, 
навуковага, культурнага жыцця застаюцца без належнага раз-
гляду. Пры знаць такое становішча за нармальнае нельга. Вось 
і чатыры кніжкі матэрыялаў навуковых канферэнцый «Пра час 
„Узвышша”» да гэтага часу як след не ацэнены. А паколькі ўзвы-
шаўская даследчая прадукцыя вырастае на трывалым фактала-
гічным грунце, узмоц неным глыбінёй тэарэтычнага асэнсаван-
ня, а таксама на навізне выкарыстаных аўтарамі матэрыялаў, 
у тым ліку і архіўных, дык менавіта гэтая прадукцыя павінна 
аказацца запатрабаванай не  толькі спецыялістамі, але і больш 
шырокай аўды торыяй. Спашлюся хоць бы на публікацыі IV чы-
танняў (2004 г.; вып. 2, 2005) – да 100-годдзя П. Труса. Сёння ўжо 
немагчыма весці гаворку пра складанасць творчага лёсу аўтара 
«Дзясятага падмурка» без уліку апублікаваных лістоў, без гісто-
рыі яго выхаду з «Маладняка» і  няўдалага ўступлення ва «Уз-
вышша». Ці  многія прыхільнікі паэта ведаюць, што Паўлюк не 
сам пісаў т. зв. пакаянную заяву пра свой выхад з «Маладняка» 
як пра нібыта памылку. У сапраўднасці ж тэкст заявы належаў 
пяру прадстаўнікоў афіцыёзу. І намаганні ўступіць ва «Узвышша» 
спарадзілі ланцуг праблем творча-псіхалагічнага характару. Гэта 
– толькі адзін са шматлікіх прыкладаў таго, як новыя матэрыялы 
ўносяць істотныя папраўкі, карэктывы ў ранейшыя традыцый-
ныя ўяўленні і высновы даследчыкаў. А такіх прыкладаў багата.

Хацелася, каб даклады, агучаныя на Узвышаўскіх чытаннях, 
атрымлівалі больш шырокі грамадскі рэзананс, бо праблемы, 
якія выносяцца на абмеркаванне, – сур’ёзныя, вартыя ўвагі су-
часнага літаратуразнаўства, увагі не толькі калег па даследчым 
цэху, але і выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў, работнікаў белару-
скага радыё, тых, хто прапагандуе прыгожае пісьменства. Узвы-
шаўскія чытанні маюць сваю адметнасць у параўнанні з іншымі 
навуковымі канферэнцыямі. Так, калі аб’ектам Купалаўскіх чы-
танняў, «Каласавінаў», Гарэцкіх чытанняў, Куляшоўскіх чытан-
няў з’яўляецца творчасць пераважна аднаго пісьменніка, дык 
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Узвышаўскіх  – слаўная кагорта, у якую ўваходзяць А. Бабарэка 
(110-годдзе), Я. Пушча (100-годдзе), Т. Кляшторны (100-годдзе), 
П. Трус (100-годдзе), К. Чорны (105-годдзе), З. Бядуля (120-год-
дзе), Я. Купала (125-годдзе), М. Каспяровіч (100-годдзе), 75-год-
дзе ўтварэння «Узвышша» (2001), 80 гадоў утварэння «Маладня-
ка» (2003), 80 гадоў «Узвышша» (2006). За 10 гадоў (1999–2008) 
надрукавана 113 дакладаў (прачытана значна болей). Праведзена 
сем канферэнцый. Выдадзена чатыры выпускі матэрыялаў.

Калі надрукаванае ацэньваць у агульным плане, дык трэ-
ба сказаць, што даклады ў сваім змесце маюць шмат агульнага 
з зыходнымі прынцыпамі самога «Узвышша», з яго ўстаноўкай 
браць творча-мастацкія вышыні не колькасным складам, а вы-
сокім узроўнем майстэрства, узроўнем даследчай культуры. 
І  гэтая выснова – не жаданне зрабіць юбілейны камплімент 
аўтарам публікацый, а аб’ектыўная ацэнка. Яна пацвярджаецца 
непрадузятым аналізам дакладаў і выступленняў, якія пакіда-
юць уражанне ўнутранай цэласнасці. Між іншым, арганізатары 
пералічаных вышэй канферэнцый настойліва дабіваюцца ад вы-
ступоўцаў вось гэтай цэласнасці, бо часта некаторыя ўдзельнікі 
прапануюць даклад, які не мае непасрэдных адносін да агульнай 
тэмы форума. Вядома, і такія выступленні прымаюцца, аднак 
пажадана, каб усе дакладчыкі працавалі на заяўленую тэму. Зрэ-
шты, такое патрабаванне замацавана традыцыяй правядзення 
міжнародных сімпозіумаў.

Сканцэнтраванасць інтарэсаў удзельнікаў узвышаўскіх кан-
ферэнцый не вядзе да нівеліроўкі поглядаў, метадычных падыхо-
даў. Наадварот, мае месца свабоднае выяўленне думкі і шырока 
практыкуюцца дыскусійнасць, палемічнасць. Спрэчкам садзей-
нічае і ўдалае спалучэнне прадстаўнікоў старэйшага пакалення 
вучоных і моладзі. Сярод сталых удзельнікаў канферэнцый, тых, 
хто выступае фактычна на кожных чытаннях, апроч гаспада-
роў-арганізатараў – Ганны Вячаславаўны Запартыкі (6 дакладаў), 
Таццяны Віктараўны Кекелевай (6), – мы бачым У. Конана (7), 
М. Мушынскага (6), В. Назарава (5), Я. Гарадніцкага (4), А. Даніль-
чык (4), М. Кеньку (3), І. Шаладонава (3), Ж. Шаладонаву (3), Ж. Ка-
пусту (3). Сярод тых, хто надрукаваў 6 і нават 7 дакладаў, ёсць вя-
домыя гісторыкі літаратуры, настаўнікі, выкладчыкі, архівісты.

У большасці сваёй апублікаваныя даклады – гэта сучаснае 
літаратуразнаўства, якое шырока глядзіць на літаратуру, шукае 
новыя метадалагічныя падыходы, улічвае прыроду вобразнага 

адлюстравання жыцця, а галоўнае, імкнецца даследаваць ме-
навіта нацыянальнае слоўнае мастацтва, унутраныя заканамер-
насці беларускай літаратуры, якія апасродкавана звязаны са свое-
асаблівасцямі гістарычных умоў развіцця беларускага народа, 
светаўспрымання, менталітэту беларуса. Гэта – перспектыўны 
шлях, які прыносіць плённыя вынікі.

Ужо канферэнцыя, якая стаіць ля вытокаў Узвышаўскіх 
чытанняў – а яна была прысвечана 100-годдзю А. Бабарэкі 
(14–15 кастрычніка 1999 г.), – выразна акрэсліла кірунак далейша-
га вывучэння ўзвышаўскай літаратурнай і навуковай спадчыны. 
У выступленнях Г. Запартыкі, Р. Гарэцкага, Н. Гілевіча, ва ўспамінах 
Алесі Бабарэкі, у дакладах У. Конана, А. Каўкі, М. Ількевіча, А. Гесь, 
Л. Маракова закрануты многія актуальныя гістарычна-літаратур-
ныя пытанні, звязаныя з дзейнасцю гэтага адметнага літаратур-
нага згуртавання і з раскрыццём асобы аднаго з яго заснаваль-
нікаў, ідэолагаў. Вось такое спалучэнне праблемнага разгляду 
агульналітаратурных, тэарэтычных аспектаў і ацэнкі творчасці 
канкрэтнага дзеяча аказалася вельмі прадуктыўным, бо засце-
рагала даследчыкаў ад паспешлівых меркаванняў, неабгрунтава-
ных высноў. Тыя ці іншыя сцверджанні вывяраліся канкрэтным 
матэрыялам, нярэдка архіўным, яшчэ не ўведзеным у навуковы 
ўжытак. З другога ж боку, больш зразумелымі станавіліся ўну-
траныя, псіхалагічныя матывы дзейнасці кіраўнікоў «Узвышша», 
змест іх эстэтычных лозунгаў, літаратурна-мастацкіх установак. 
У гэтым сэнсе «Успаміны пра бацьку» Алесі Бабарэкі (а яны зай-
маюць болей за 14 старонак друкаванага тэксту) аказаліся вельмі 
каштоўным матэрыялам для далейшага вывучэння гісторыі «Уз-
вышша», разумення прычын выхаду шэрагу пісьменнікаў з «Ма-
ладняка». Прычын аб’ектыўных, дэтэрмінаваных не толькі гра-
мадскімі, але і маральна-этычнымі фактарамі.

У дакладах вядомых беларускіх даследчыкаў У. Конана, 
А. Каўкі глыбока раскрыта сутнасць тэорыі ўзвышэнства, мэты, 
якія ставілі перад сабой заснавальнікі аб’яднання. «А. Бабарэка, – 
гаворыць У. Конан, — акцэнтаваў увагу на тым, што якраз у па-
няцці аквітызм (ад лацін. аquа – вада + vіtа – жыццё) сканцэн-
травана сутнасць узвышэнства. Жывая вада – адзін з ключавых 
сімвалічных вобразаў і архетыпаў сусветнай культуры, у тым 
ліку беларускага фальклору і літаратуры. Яна арганічна ўводзі-
ць нашую мастацкую культуру ў кантэкст хрысціянскай трады-
цыі. Паводле старазапаветных кніг Бібліі жывая вада сімвалізуе 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

258 259

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

эманацыю, выпраменьванне Божай усемагутнасці (Іерэмія 2:13; 
Іезекііль 47: 8–12; Захарыя 14: 7–8). У Новым Запавеце яна – сім-
вал выратавальнай місіі Ісуса Хрыста (Ян 4: 14; 7: 38–39) і Святога 
Духу (Апакаліпсіс 21: 4–6; 22: 1). З эсхаталагічнага прароцтва пра 
Новае неба і Новую Зямлю аўтар паэтычнага эпасу «Новая зямля» 
Якуб Колас узяў загаловак свайго твора» [1, с. 31–32].

Публікацыя Л. Маракова пра рэпрэсаваных беларускіх літара-
тараў арганічна ўпісалася ў змест першых чытанняў. Гэта – прын-
цыповы момант у плане метадалогіі вывучэння ўзвышаўскай 
тэмы. Маецца на ўвазе не толькі трагічны лёс многіх прад-
стаўнікоў «Узвышша», фізічна знішчаных (А. Мрый, Т. Кляштор-
ны, Л. Калюга) або на доўгі час пазбаўленых умоў для нармальнай 
творчай працы (Я. Пушча, У. Дубоўка і інш.). Гаворка і пра ўзноў-
леную атмасферу эпохі 1930-х гг., у якой не заставалася месца 
для працягу, для развіцця традыцый, закладзеных узвышаўскімі 
паэтамі, празаікамі: першы масавы расстрэл беларускіх літара-
тараў адбыўся 17 траўня 1934 г., другая хваля арыштаў пачалася 
ў Дзень Чырвонай арміі 23 лютага 1933 г., трэцяя пачалася ўлетку 
1936 і працягвалася… да сярэдзіны 1938 г., чацвёртая – у 1939 г. 
«За паўтара года было арыштавана больш за сто чалавек (шмат 
паўторна)» [2, с. 48–49]. 

Што датычыць трэцяй па ліку канферэнцыі, якая адбылася 
26 мая 2001 г. і якая абвешчана «Першымі ўзвышаўскімі чытан-
нямі», дык агучаныя там даклады, на жаль, не надрукаваны ў ад-
паведным выпуску зборніка. Тым не менш Ганна Вячаславаўна 
знайшла выйсце, каб захаваць для гісторыі гэтую значную падзею 
ў навуковым, грамадска-культурным жыцці Беларусі. Па-першае, 
яна ўзнавіла тэкст звароту Максіма Лужаніна, які не змог асабіста 
прысутнічаць на чытаннях, але з дапамогай аўдыязапісу рас-
павёў прысутным пра тое, як было створана аб’яднанне, як яно 
працавала, як выходзіў часопіс. Слухалася выступленне актыўна-
га ўдзельніка жывога літаратурнага працэсу, непасрэднага сведкі 
поспеху «Узвышша» і арышту сяброў з вялікай цікавасцю і ўвагай.

Па-другое, Г. Запартыка коратка выклала асноўныя палажэнні 
заслуханых дакладаў – У. Конана, І. Багдановіч, І. Чыгрына, а так-
сама выступленняў А. Гесь, А. Бабарэкі, М. Кляшторнай, Л. Глеб-
кі, Ю. Гарбінскага, В. Скалабана, І. Куркова. Ганаруся тым, што 
і мой даклад «„Узвышша”: маральна-этычныя і творча-мастацкія 
ўрокі літаратурнай дзейнасці» не быў абмінуты ўвагай Ганны Вя-
чаславаўны. Дазволю сабе прывесці невялічкі фрагмент, у якім 

гаворка ідзе пра дзейнасць «Узвышша» як пра фенаменальную 
з’яву ў гісторыі беларускай літаратуры і нацыянальнай культуры. 
«Гэта – няспынны творчы пошук, прага духоўнай вышыні, творчае 
засваенне багаццяў фальклору і традыцый сусветнай класікі, у тым 
ліку нацыянальнай, паслядоўная барацьба за высокі эстэтыч-
ны ўзровень літаратуры, глыбокае пачуццё асабістай адказнасці 
за друкаванае і прамоўленае слова. На літаратуру ўзвышаўцы гля-
дзелі як на самаахвярнае служэнне Бацькаўшчыне, служэнне праўдзе, 
справядлівасці і многае зрабілі ў справе нацыянальнага адраджэння. 
Пафасам абароны чалавека, агульначалавечых каштоўнасцей, бе-
ларускай нацыянальнай ідэі прасякнута ўся дзейнасць узвышаўцаў. 
Здрада таленту ўспрымалася імі як смяротны грэх. Гісторыя па-
цвердзіла жыццёвасць эстэтычных установак аб’яднання: шэраг 
твораў, надрукаваных у часопісе „Узвышша”, увайшоў у залаты фонд 
беларускага прыгожага пісьменства. „Узвышша” – адзі ная ў двац-
цатых гадах суполка, у якой літаратурна-крытычная дзей насць 
ураўноўвалася з уласна мастацкай. Маральна-этычныя і літара-
турна-творчыя ўрокі „Узвышша” маюць непераходную каштоў-
насць, шкада, што яны, урокі, у наш час не асэнсоўваюцца належ-
ным чынам» [3, с. 79–80]. І дзесяць гадоў таму, і цяпер для мяне 
важна было, апроч усяго іншага, падкрэсліць заслугу ўзвы шаўцаў 
у развіцці і станаўленні беларускай літаратурнай крытыкі. Ураў-
ноўваючы творча-мастацкую і крытычную дзейнасць, заснаваль-
нікі аб’яднання ўздымалі грамадскі прэстыж крытыкі, аўтарытэт 
навуковай думкі як арганічных складнікаў літаратурнага працэсу.

Даволі поўна выкладзены ў артыкуле Г. Запартыкі і змест да-
клада «Узвышэнства і аквітызм у кантэксце хрысціянскай цы-
вілізацыі» У. Конана: «узвышэнства як ідэя і мастацкая твор часць 
узнікла ў эпоху нашаніўскага адраджэння <…> Сутнасць ідэі: 
пераход беларускай літаратуры, і шырэй – мастацкай культуры, 
з рэгіянальнага на сусветны ўзровень». А паводле зместу даклада 
І. Багдановіч «Паэтыка ўзвышаўскага аквітызму», літаратурная 
дзейнасць У. Дубоўкі, А. Бабарэкі і іх паплечнікаў вяртала слоўна-
му мастацтву яго арганічныя функцыі як сродку спазнання ду-
хоўнага свету чалавека, свету яго пачуццяў, перажыванняў і тым 
самым станавілася «выклікам афіцыйнаму курсу на палітыза-
цыю мастацтва». Падрабязна выкладзены канцэптуальныя па-
лажэнні даклада І. Чыгрына «Проза „Узвышша” (Чорны, Мрый, 
Калюга)». Выступоўца зрабіў экскурс у гісторыю нацыяналь-
най прозы, вызначыў тры этапы яе развіцця – дакастрычніцкі 
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перыяд (Ядвігін Ш., Я. Колас, З. Бядуля, М. Гарэцкі), маладнякоўскі 
(М.  Зарэцкі, М. Чарот) і ўзвышаўскі. Менавіта празаікамі гэтага 
кірунку быў створаны філасофскі раман (К. Чорны), сатырычны 
(А. Мрый).

Нават з кароткага агляду бачна, што першыя Узвышаўскія 
чытанні сталі сур’ёзным крокам у асэнсаванні шляхоў вывучэння 
багатай літаратурна-мастацкай спадчыны «Узвышша».

Падборка матэрыялаў (12 дакладаў і паведамленняў), прысве-
чаных Язэпу Пушчу (ІІ чытанні, 24.05.2002), таксама ўносіць 
шмат новага ў вывучэнне літаратурнай спадчыны таленавітага 
ўзвышаўскага паэта, чалавека драматычнага лёсу. Тэма «Мадэр-
нісцкія плыні ў творчасці Язэпа Пушчы» недастаткова распра-
цавана даследчыкамі, і У. Конан дае глыбокую трактоўку гэтай 
ідэйна-мастацкай, стылёвай плыні ў вершах і паэмах Я. Пушчы. 
Наталля Заяц паставіла за мэту раскрыць філасофскі і эстэтычны 
змест паэм «Песня вайны» (1927–1928), «Цень Консула» (1928), 
«Крывавы год» (1930), «Сады вятроў» (1930). І. Багдановіч аналі-
зуе творчасць Я. Пушчы ў аспекце беларускай авангарднай паэзіі 
1920-х гг. Асобнай гаворкі заслугоўваюць даклады Ганны Запар-
тыкі пра «Лісты Я. Пушчы да А. Бабарэкі» (с. 149–190) і Таццяны 
Кекелевай «Фонд Язэпа Пушчы ў БДАМЛМ (архіве-музеі літара-
туры і мастацтва)» (с. 205–211).

Творчасць Тодара Кляшторнага таксама недастаткова поў-
на вывучана беларускімі літаратуразнаўцамі. Не вызначана 
месца гэтага арыгінальнага паэта ў айчыннай паэзіі. Фактычна 
да гэтага часу няма і больш-менш здавальняльнага збору тво-
раў Т.  Кляшторнага, не напісана яго навуковая біяграфія. Таму 
з вялікай цікаўнасцю чытаюцца матэрыялы ІІІ чытанняў (2003), 
прысвечаныя Тодару Кляшторнаму, у прыватнасці даклады 
Л.  Гараніна «О роли возрожденческой парадигмы в творчестве 
Т. Кляшторного», Я. Гарадніцкага «Творчая індывідуальнасць 
Т. Кляшторнага ў кантэксце агульных тэндэнцый мастацкага раз-
віцця», У. Агейкі «Змястоўнасць жанравай формы» [на прыкладзе 
паэмы «Калі асядае муць»], М. Кенькі «Тодар Кляшторны – пера-
кладчык», «Матыў скокаў у творчасці Тодара Кляшторнага і эстэ-
тычныя асаблівасці беларускага дэкадансу» І. Багдановіч.

Каб выразна паказаць высокі ўзровень даследавання, навізну 
падыходу, сілу аналітычнай думкі, уменне ўвесці творы ў еўра-
пейскі літаратурны кантэкст, канкрэтызую гэты тэзіс кароткім 

разглядам апошняга даклада (Вып. 2. С. 66–73). Пераканальна 
даводзіць І. Багдановіч думку пра адмоўнае стаўленне савецка-
га літаратуразнаўства да культуры і эстэтыкі дэкадансу. Слова 
«дэкаданс» зрабілася ацэначнай характарыстыкай, а творы гэта-
га кірунку не прымалі як мастацкую з’яву. Тэарэтыкі савецкага 
літаратуразнаўства не хацелі разумець таго, што жыццё дыкта-
вала неабходнасць абнаўлення, пошукаў новых формаў і сродкаў 
вобразнага спазнання свету. Гэтую ісціну зразумелі прадстаўнікі 
«Узвышша», і хоць у іх праграмных дакументах гаварылася 
аб пралетарскім мастацтве, але сваёй практыкай яны дэманстра-
валі, як падкрэслівае І. Багдановіч, альтэрнатыву «агульнапрыня-
таму на той час стандарту». «Тодар Кляшторны сваёй творчасцю 
да 30-х гадоў аніяк не ўкладваўся ў дазволеныя ідэалагічныя пара-
метры, пастаянна парушаючы прынцып абсалютнага грамадска-
га прагрэсізму, звязанага з пабудовай шчаслівай працоўнай краіны 
пасля перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі. Творчасць магла толь-
кі адпавядаць прагрэсу або супярэчыць яму» [4, с. 67]. Пад пяром 
вульгарызатарскай крытыкі вершы і паэмы Т. Кляшторнага як-
раз і былі скіраваныя на тое, каб гэты прагрэс тармазіць. Герой 
Т. Кляшторнага парваў сувязі з грамадскім жыццём. Лірыка яго 
ўпадніцкая, песімістычная, вузка-індывідуалістычная. Але ўвесь 
парадокс у тым, што гэтыя характарыстыкі не раскрывалі сут-
насць творчасці Т. Кляшторнага. Так, яго вершы і паэмы не на-
лежалі да па-казённаму аптымістычнай, бадзёра-заклікальнай, 
гераічна-ўзвышанай плыні. «Яна была выразна альтэрнатыўнай 
афіцыйна абвешчаным на той час ідэалагічным стандартам 
і  відавочна ўпісвалася ў эстэтычную парадыгму дэкадансу. Мож-
на сказаць, што менавіта эстэтыка дэкадансу ратавала тады 
паэзію Кляшторнага ад спрошчанай вульгарызацыі і вызначыла 
яе непаўторнае аблічча» [4, с. 67]. Як бачым, І. Багдановіч абра-
ла вельмі прадуктыўны ў метадалагічным плане падыход: яна 
не стала абвяргаць крытычныя ацэнкі афіцыйнай крытыкі, на-
ват пагадзілася з імі, але патлумачыла вытокі, прычыны звароту 
Т.  Кляшторнага да вобразна-выяўленчых сродкаў, да метафар, 
увасабленняў, характэрных для многіх твораў еўрапейскіх паэ-
таў авангардысцкага кірунку. 

Вельмі цікава разгледжана і тэма, вынесеная ў назву дакла-
да, – матыў скокаў. «Эстэтыка верша [„Блындае вецер”] рэалізу-
ецца не ў рэчышчы рэвалюцыйнага канцэптуалізму і пралеткуль-
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таўскіх парадыгмаў. Тут мы можам заўважыць хутчэй мадэрнавую 
сумесь імажынізму і імпрэсіянізму, жаданне спецыяльна ўразіць 
нечаканай і дзёрзкай асацыятыўнасцю, якая амаль мяжуе з безгу-
стоўнасцю» [4, с. 69].

Блындае вецер па вуліцы,
Скача ў пацёмках балет.
П’яным брадзягаю туліцца
К вуснам кабет [4, с. 69].

Заключная выснова І. Багдановіч гучыць вельмі пераканаль-
на – выснова, у адпаведнасці з якой творчасць Т. Кляшторнага – 
як аднаго з прадстаўнікоў «Узвышша» – успрымаецца як альтэр-
натыўны афіцыйным устаноўкам метад мастацкага пісьма. І гэты 
метад шмат у чым адпавядаў эстэтычным прынцыпам мадэрніз-
му і дэкадансу. 

Л. Гаранін таксама знайшоў свой адметны ракурс дасле-
давання творчасці Т. Кляшторнага. На падставе аналізу паэзіі 
Т. Кляшторнага аўтар даклада робіць наступную выснову: «Поэ-
тому есть все основания говорить не просто о стилевом новатор-
стве Т. Кляшторного, своеобразии его речевой и образной системы, 
а о его особой мировоззренческой позиции, возрожденческой пара-
дигме, как определяющем компоненте его творчества» [5, с. 35]. 
Вельмі патрэбен сёння і заглыблены разгляд мастацкага свету, 
паэтыкі, вобразна-выяўленчай палітры Т. Кляшторнага, і аба-
гульняльны погляд на яго творчасць. 

Не будзем ставіць цалкам у заслугу аргкамітэту Узвышаўскіх 
чытанняў той факт, што кожная чарговая канферэнцыя вылуча-
ецца ўдалым падборам дакладаў, іх як бы ўзаемадапаўняльнасцю. 
Такое ўражанне, што матэрыялы канферэнцыі – гэта калектыў-
ная манаграфія, а не звычайнае спалучэнне розных артыку-
лаў. Кожны наступны раздзел як бы дапаўняе папярэднія – тут 
няма паўтарэння, кніга ўзбагачаецца новым ракурсам вывучэн-
ня. У якасці прыкладу можна прывесці V чытанні, прысвечаныя 
105-годдзю з дня нараджэння К. Чорнага (2005). З чатырнаццаці 
дакладаў непасрэдна Кузьму Чорнаму прысвечана дванаццаць. 
У іх закрануты найбольш значныя, прынцыповыя аспекты твор-
часці пісьменніка: ранні перыяд (У. Мархель); экзістэнцыя і ан-
талогія ў паэтыцы К. Чорнага (Я. Гарадніцкі); праблемы эстэтыкі 
(Ул. Конан); філасофскі аспект апавяданняў (жыццё і смерць, чала-

век і свет) (І. Шаладонаў); сатыра, гратэск і гіпербала (В. Назараў); 
ваенныя раманы ў кантэксце італьянскай прозы (А. Данільчык); 
майстэрства дыялогу ў раманах «Сястра» і «Зямля» (З. Драздова); 
мемуарная і эпісталярная спадчына К. Чорнага (М. Мушынскі); 
згаданыя вышэй публікацыі лістоў К. Чорнага.

Сапраўды, без перабольшання, гэта новая старонка сучасна-
га чорназнаўства. Каштоўна тое, што большасць з пералічаных 
вышэй даследчыкаў, абапіраючыся на зробленае папярэднікамі 
(а іх набыткі і сапраўды важкія!), уздымалі новыя або недастат-
кова распрацаваныя пытанні агульнатэарэтычнага і канкрэтнага 
характару. Напрыклад, У. Конан засяродзіў сваю ўвагу на  вель-
мі складанай праблеме: як К. Чорны выкарыстоўваў у публі-
цыстычных жанрах эстэтычныя прынцыпы, выпрацаваныя 
ва  «Узвышшы». Так, артыкул «Небеларуская мова беларускай 
літаратуры» – гэта творчая канкрэтызацыя першага тэзіса пра-
грамнага «Камуніката» «Узвышша»: «Вялікая беларуская моўная 
стыхія, – казаў пісьменнік, – не толькі не загінула за час шматве-
кавога нацыянальнага падняволення Беларусі, не толькі не была 
праглынута моцнымі культурамі суседніх народаў, а захавала 
сваю чыстату, скрышталізавалася ў надзвычайнае багацце ары-
гінальных формаў, служачы нават багатым матэрыялам для су-
седніх моўных культур. Беларуская мова – мова беларускіх казак 
і песень, фразеалогія народнае гутаркі, – гэта найглыбшая сама-
бытнасць і хараство» [6, с. 34].

У заключнай частцы даклада У. Конана размова ідзе пра той 
трагічны перыяд дзейнасці Чорнага-публіцыста, калі «Узвышша» 
было зліквідавана, а некаторыя з былых заснавальнікаў, актыў-
ных сяброў арганізацыі пачалі прызнавацца ў дапушчаных імі 
ідэалагічных памылках, пачалі выкрываць нацдэмаўскія ўхілы 
і хістанні ўчарашніх сяброў. «К. Чорны каяўся ўсё сваё кароткае 
жыццё. Не яўна, патаемна, эзопаўскім метадам правядзення ўз-
вышаўскіх матываў у бальшавіцкіх па тэматыцы і сюжэтах публі-
цыстычных творах» [6, с. 37].

Абраны даследчыкам ракурс вывучэння публіцыстычнай 
спадчыны выдатнага беларускага пісьменніка – прадуктыўны 
падыход, які заслугоўвае пільнай увагі з боку прыхільнікаў та-
ленту К. Чорнага.

Рысамі наватарства пазначаны і даклад Я. Гарадніцкага 
«Экзістэнцыйнае і анталагічнае ў паэтыцы Кузьмы Чорнага», 
дзе прапанавана вывучаць творчасць пісьменніка з дапамогай 
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семіятычных метадаў. Такі кірунак, як слушна адзначана аўта-
рам, у айчынным літаратуразнаўстве толькі пачынаецца. Гарад-
ніцкі якраз і паспрабаваў разгледзець майстэрства Чорнага-пра-
заіка «праз аналіз структурнага спалучэння паасобных элементаў 
яго паэтыкі» [7, с. 39]. Спроба аказалася вельмі ўдалай, паспяхо-
вай: разгляд вобраза зямлі і звязаных з ім матываў трываласці, 
устойлівасці дапамаглі даследчыку прыйсці да высновы, што 
«экзістэнцыйнае і быццёвае, анталагічнае… як бы ўроўніваюцца 
ў сваім значэнні і, па сутнасці, становяцца ў дадзеным выпадку 
амаль тоеснымі» [7, с. 41].

Нельга не аддаць належнага І. Шаладонаву, які ў якасці аб’ек-
та даследавання абраў тэму «Суадносіны жыцця і смерці, чалаве-
ка і свету ў апавядальнай творчасці Кузьмы Чорнага». Уважлівае 
прачытанне ранніх твораў пісьменніка («Будзем жыць», «Дзень») 
у супастаўленні з маральна-філасофскай канцэпцыяй Л. Талстога 
дазволіла І. Шаладонаву паказаць глыбіню мастацкага мыслення 
беларускага пісьменніка, плённасць яго творчых пошукаў.

Прадуктыўнасць вывучэння пісьменніцкай індывідуальнасці 
праз паэтыку дыялогу ў яго творах наглядна прадэманстравала 
З. Драздова на прыкладзе выдатных раманаў К. Чорнага «Сястра» 
і «Зямля». Яе даклад на гэтую тэму недастаткова ацаніць як на-
ватарскую навуковую працу. Гэта яшчэ і змястоўная старонка 
сучаснага беларускага чорназнаўства. Асабліва каштоўныя на-
зіранні і высновы аўтара, якія датычаць тыпалагічнага апісання 
формаў і мадыфікацый дыялогаў у згаданых раманах.

Апавяданні К. Чорнага 1930-х гг. знайшлі ў асобе В. Назара-
ва ўдумлівага даследчыка, які здолеў сказаць сваё, новае слова 
пры разглядзе гратэскава-гіпербалічных рыс гэтых твораў. За-
слугоўвае ўхвалы ўменне аўтара ўспрымаць пісьменніка ў руху, 
у творчых пошуках, у развіцці. «Такім чынам, – гаворыцца ў за-
ключнай частцы даклада, – відавочна, што спадчына пісьмен-
ніка ў  30-я гг. … становіцца больш песімістычнай, смех – больш 
жорсткім, з’едлівым. Вельмі актыўна карыстаецца аўтар такімі 
мастацкімі сродкамі, як перабольшанне, гратэск, падпарадкоўвае 
ім вобразную сістэму сваіх твораў, насычае апавяданні знішчаль-
най іроніяй, сарказмам» [8, с. 80].

Думка пра тое, што славутыя нацыянальныя пісьмен-
нікі творча засвойвалі багаты вопыт еўрапейскай, сусветнай 
класікі, арыентаваліся на найлепшыя традыцыі папярэднікаў, 
сёння не патрабуе доказу. Але канкрэтнымі працамі, у якіх зга-

даная думка набывала форму рэальнага ўвасаблення, форму 
вобразна-сюжэтных супастаўленняў, беларускае літаратуразнаў-
ства пакуль што пахваліцца яшчэ не можа. Публікацыі А. Даніль-
чык паспяхова запаўняюць гэты прабел. Яе даклад «Ваенныя 
раманы Кузьмы Чорнага ў кантэксце італьянскай прозы» – адно 
з  пацвярджэнняў справядлівасці сказанага. Публікацыя пабу-
давана на багатым фактычным матэрыяле, у ёй шмат тонкіх 
назіранняў і абгрунтаваных высноў, якія пашыраюць раней-
шыя ўяўленні пра беларускую літаратуру, бо яна ацэньваецца 
ў кантэксце іншай літаратуры.

Гэткае ж глыбокае ўнутранае задавальненне пакідае і знаём-
ства з матэрыяламі VІ чытанняў (2006), прысвечаных 120-годдзю 
З. Бядулі і 80-годдзю з часу ўтварэння «Узвышша». Тут ужо 24 да-
клады. Адпаведна і шырыня праблемнага поля ўзрасла, паболь-
шала. Але ў межах вызначанага на выступленне часу ахаракта-
рызаваць гэтыя матэрыялы нават у агульным плане немагчыма. 
Тут патрэбна была б грунтоўная гістарычна-літаратурная праца. 

Зразумела, тэматыка згаданых чытанняў не абмяжоўвалася 
толькі ўзвышаўскай тэмай. Так, на VІ чытаннях у гонар 120-гадова-
га юбілею З. Бядулі і 80-годдзя (2006) з часу ўтварэння «Узвышша» 
(2006) абмяркоўваліся даклады пра Уладзіміра Жылку (А. Каўка), 
пра тэорыю і практыку літаратурных маніфестаў (А. Бязлепкіна), 
пра паэзію Анатоля Бярозкі (М. Мікуліч), пра гісторыю выдання 
яго твораў (Т. Махнач), пра апавяданні М. Зарэцкага (І. Шаладо-
наў), майстэрства пабудовы дыялогаў ў раманах М. Зарэцкага 
«Сцежкі-дарожкі» і «Вязьмо» (З. Драздова), пра літаратурны рух 
у 20–30-я гг. ХХ ст. (А. Данільчык). 

Хацелася б, аднак, яшчэ раз звярнуцца да архіўных матэрыя-
лаў. Сярод іх сваёй змястоўнасцю вылучаюцца сем лістоў К. Чор-
нага да А. Бабарэкі (1925–1926, 1928 гг.) з каментарыем публіка-
тара – Г. Запартыкі. Сем лістоў сапраўды выключна змястоўныя. 
Яны раскрываюць унутраны свет, перажыванні, філасофскі роз-
дум К. Чорнага над загадкамі прыроды чалавека, над законамі 
грамадскага развіцця (Вып. 3. С. 99). А колькі найцікавейшых 
выказванняў Чорнага пра літаратурнае жыццё, пра стан літа-
ратуры расійскай! Няхай не ўвесь матэрыял, які там выкары-
станы, цалкам новы, але ён падаецца пад пунктам гледжання 
пастаўленай дакладчыкам праблемы і, такім чынам, аказваецца 
вельмі патрэбным як аргументацыя, як доказ, як пацвярджэнне 
галоўнага тэзіса.
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Таксама заслугоўваюць высокай ацэнкі і артыкулы Ж. Гізун: 
«„Узвышша” як асяродак розных ідэйна-мастацкіх кірункаў» – 
даклад на V чытаннях (2005) і «Тыпалагічнае падабенства ідэй-
на-мастацкай праграмы „Узвышша” і „Перевала”» (VІ чытанні).

Беларускім літаратуразнаўцам ёсць чым ганарыцца ў плане 
даследавання гісторыі ўтварэння «Узвышша», адметнасці гэтага 
аб’яднання, яго ролі ў актывізацыі літаратурнага працэсу, а так-
сама павучальнасці ўрокаў узвышаўскай творчай, грамадскай 
дзейнасці. 
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Радзім Гарэцкі

УКЛАД БДАМЛМ У СПРАВУ ЗАХАВАННЯ 
СПАДЧЫНЫ І ЎШАНАВАННЯ ПАМЯЦІ  

СЯМ’І МАКСІМА ГАРЭЦКАГА

Як вядома, Максім Гарэцкі і яго сям’я ў 1930 г. трапілі ў кіп-
цюры ГУЛАГа, а 10 лютага 1938 г. пісьменніка расстралялі. Яго 
творы, а таксама творы яго жонкі – пісьменніцы Леанілы Чар-
няўскай-Гарэцкай – былі забаронены на 30 гадоў. Пасля рэа-
білітацыі М. Гарэцкага ў 1959 г. паступова пачалося вяртанне яго 
імя і спадчыны. Нягледзячы на страшэнныя цяжкасці часу, нама-
ганнямі Леанілы Усцінаўны і яе дачкі Галіны Максімаўны многія 
рукапісы, дакументы і нават рэчы Максіма Іванавіча захаваліся.

У 1972 г. Галіна Гарэцкая перадала ў аддзел рэдкіх кніг і ру-
капісаў Фундаментальнай бібліятэкі імя Я. Коласа Акадэміі на-
вук БССР матэрыялы, якія склалі фонд № 7 «Гарэцкі Максім 
Іванавіч». У вопіс № 1 увайшлі рукапісы «Віленскіх камунараў», 
«Камароўскай хронікі», апавяданняў, лісты да сям’і, некато-
рыя дакументы. У 1977 г. Г. М. Гарэцкая перадала яшчэ творчыя 
матэрыялы пісьменніка, лісты, фотаздымкі і інш. (вопіс № 2), 
а ў 1982 г. – фотакопіі творчых матэрыялаў (вопіс № 3).

Супрацоўнікі БДАМЛМ зацікавіліся спадчынай Максіма 
Гарэцкага ўжо ў сярэдзіне 1990-х гг., але дакументы пра жыццё 
і дзейнасць пісьменніка яны выяўлялі ў іншых фондах, асабліва 
шмат у «Калекцыі дакументаў аддзела рукапісаў Беларускага му-
зея імя І. Луцкевіча ў г. Вільні» (ф. № 3).

У Беларускай энцыклапедыі (том 2, 1996) у артыкуле Г. В. За-
партыкі «Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і маста-
цтва» ў спісе асабістых фондаў пісьменнікаў імя Максіма Гарэц-
кага яшчэ адсутнічае. Ужо з пачатку новага стагоддзя БДАМЛМ 
робіцца не толькі галоўнай скарбонкай, дзе захоўваюцца многія 
рукапісы, лісты, дакументы, фотаздымкі, рэчы Максіма Гарэц-
кага, Леанілы Чарняўскай і іх дзяцей Галіны і Леаніда, але і вы-
датным прапагандыстам па ўшанаванні іх памяці і пашырэнні 
ведаў пра гэтую сям’ю і яе спадчыну. У 2001 г. адбылася перадача 
матэрыялаў сям’і М. Гарэцкага супрацоўнікам архіва-музея, што 
зрабіла ў Санкт-Пецярбургу Галіна Максімаўна, якая там жыла. 
У 2003 г. у БДАМЛМ створаны спецыяльны фонд № 426, прысве-
чаны сям’і М. Гарэцкага. 
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Значна папоўніўся гэты сямейны фонд пасля таго, як Г. В. За-
партыка прывезла з Санкт-Пецярбурга вялікі хатні архіў Галі-
ны Максімаўны. Тады разам з Ганнай Вячаславаўнай паехаў і я, 
каб адзначыць саракавіны з дня смерці (20 верасня 2006 г.) маёй 
стрыечнай сястры Галіны. Нас сустрэлі і ў далейшым дапамагалі 
мой траюрадны брат Вялянцін Яўгенавіч Тэадарчук і яго сяброўка 
Надзея Дзмітраўна з сынам Кірылам. У невялічкай аднапакаё-
вай кватэры, якую Галіна Максімаўна завяшчала Валянціну Яў-
генавічу, Ганна Вячаславаўна (трохі з маёй дапамогай) адабрала 
ўсё самае каштоўнае для фонду архіва-музея. Я з павагай назіраў 
за карпатлівай працай сапраўднай архівісткі, якая не шкадавала 
ні часу, ні сіл, каб адабраць, дбайна запакаваць і забраць усё, што 
трэба для дзяржаўнага архіва. Як беражліва Ганна Вячаславаўна 
разглядала кожную паперку, прачытвала кожную пісульку!

Мы вялікай групай родных і знаёмых Галіны Максімаўны па-
былі на Паўднёвых могілках, дзе апошні прытулак знайшла мая 
сястра побач са сваёй маці. Мы адзначылі саракавіны, цёплымі 
словамі ўспомнілі гэтых мужных, таленавітых, шчырых, добра-
зычлівых, працавітых, верных жанчын.

Ганна Вячаславаўна рупліва і ўважліва працавала два дні 
і адну ночку без перапынку, набрала два вялізарныя чамаданы, 
з якімі і ад’ехала ў Мінск, а я застаўся на міжнародную навуковую 
канферэнцыю ва Усерасійскім геалагічным інстытуце.

З таго часу БДАМЛМ стаў месцам найбольш поўнага збору 
самых розных матэрыялаў сям’і М. Гарэцкага, прычым Г. В. За-
партыка і супрацоўнікі архіва-музея пільна працягваюць збі-
раць весткі пра іх. Дарэчы, я перадаў машынапісныя копіі рука-
пісаў М.  Гарэцкага, якія захоўваюцца ў Цэнтральнай навуковай 
бібліятэцы імя Я. Коласа НАН Беларусі, а таксама некаторыя лі-
сты Леанілы і Галіны Гарэцкіх і збіраюся з часам перадаць і ін-
шыя лісты, якія ёсць у маім хатнім архіве.

Вялікую справу супрацоўнікі БДАМЛМ праводзяць па ўша-
наванні памяці сям’і М. Гарэцкага. З пачатку гэтага стагоддзя, 
а з 2005 г. афіцыйна БДАМЛМ удзельнічае ў падрыхтоўцы і пра-
вядзенні ХІІІ–ХVII Гарэцкіх чытанняў, Г. В. Запартыка з’яўляец-
ца нязменным сябрам Аргкамітэта па правядзенні чытанняў 
і сябрам Рэспубліканскага фонду імя братоў Гарэцкіх.

На ХІ Гарэцкіх чытаннях (Мінск, 18 лютага 2003 г.), прысвеча-
ных 110-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага, Г. В. Запар-
тыка зачытала цікавы даклад «Максім Гарэцкі. 1923 год. Хроніка 

адной падзеі (па старонках архіўных крыніц)», у якім на падставе 
архіўных дакументаў БДАМЛМ асвяціла ўдзел М. Гарэцкага і яго 
жонкі ў «З’ездзе беларускіх вучыцялёў сярэдніх школаў», дзе ён 
зрабіў два даклады, што выклікалі вялікую цікаўнасць дэлегатаў 
і былі пакладзены ў аснову некаторых рашэнняў з’езду. Ва ўступ-
ным слове старшыня Аргкамітэта ХІ Гарэцкіх чытанняў Лідзія 
Макарэвіч выказала «шчырую ўдзячнасць дырэктару БДАМЛМ Ган-
не Вячаславаўне Запартыцы за перадачу для часовага экспанавання 
на сумеснай выставе ўнікальных экспанатаў з фонду М. Гарэцкага, 
якія ўпершыню прадстаўлены наведвальнікам». Дарэчы, такія вы-
ставы былі арганізаваны і на многіх наступных Гарэцкіх чытан-
нях.

У тым самым годзе ў БДАМЛМ была праведзена вельмі 
змястоўная выстава, прысвечаная 110-годдзю з дня нараджэння 
Леанілы Чарняўскай-Гарэцкай, дзе асабліва прыцягвалі ўвагу яе 
цудоўныя вышыўкі, якія ў свой час высока ацаніў вядомы маста-
цтвазнавец і этнограф Міхаіл Раманюк і якім Галіна Гарэцкая 
прысвяціла спецыяльны артыкул «Невычэрпныя крыніцы» ў ча-
сопісе «Мастацтва Беларусі» (1988, № 3).

На наступны год на ХІІ Гарэцкіх чытаннях (Мінск, 4 мая 
2004  г.) Г. В. Запартыка ў дакладзе «Дакументальны і музейны 
фонды сям’і Гарэцкіх у БДАМЛМ» паведаміла пра змест фонду 
і гісторыю яго стварэння.

На ХІІІ Гарэцкіх чытаннях (Мінск, 16 чэрвеня 2005 г.), прысве-
чаных 105-годдзю з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага, Г. В. За-
партыка зрабіла даклад «Ліставанне беларускіх дзеячоў з Гаўры-
лам Гарэцкім як крыніца па гісторыі спасціжэння спадчыны 
Максіма Гарэцкага» і прыйшла да высновы: «Усё, што змог, колькі 
хапала сілы – рабіў для памяці свайго брата – выдатнага пісьмен-
ніка Максіма Гарэцкага, дзеля вяртання імені і яго літаратурнай 
спадчыны працаваў да самазабыцця. З гэтым увайшло ў гісторыю 
нашай літаратуры і імя Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага».

На ХIV Гарэцкіх чытаннях (Мінск, 8 чэрвеня 2006 г.), прысве-
чаных Году Маці, Г. В. Запартыка агучыла даклад «Галіна Гарэцкая – 
дачка і даследчыца жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага і Леанілы 
Чарняўскай-Гарэцкай». Ганна Вячаславаўна як быццам адчувала, 
што трэба хутчэй аддаць павагу і даніну найвялікшага прызнання 
і ўдзячнасці Галіне Максімаўне – гэтай шчырай дапытлівай даслед-
чыцы творчасці сваіх бацькоў, бо менавіта ў хуткім часе 20 верасня 
на 86-м годзе жыцця яна назаўсёды пайшла ад нас.
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На XV Гарэцкіх чытаннях (Мінск, 7 чэрвеня 2007 г.) Г. В. Запар-
тыка зачытала даклад «Педагагічная дзейнасць Максіма Гарэц-
кага ў высылцы (па дакументах асабістага архіва пісьменніка)», 
а на наступны год да 115-годдзя з дня нараджэння пісьменніка 
ў  часопісе «Полымя» (2008, № 2) надрукавала два артыкулы: 
«Максім Гарэцкі. 1923 год. Хроніка адной падзеі (па старонках 
архіўных крыніц)» і «Да гісторыі вяртання літаратурнай спадчы-
ны М. Гарэцкага», а ў часопісе «Роднае слова» (2008, № 2) – арты-
кул «Педагагічная дзейнасць Максіма Гарэцкага ў высылцы (па 
дакументах асабістага архіва пісьменніка)». У абодвух часопісах 
яна змясціла некалькі фотаздымкаў. У тым самым юбілейным 
годзе на XVI Гарэцкіх чытаннях (Мінск, 15 лютага 2008 г.) быў 
заслуханы даклад вядучага навуковага супрацоўніка БДАМЛМ 
Таццяны Шырокавай «Музейны фонд сям’і Гарэцкіх у Бела-
рускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва», у якім 
яна падрабязна паведаміла пра змест фонду і некаторыя моман-
ты гісторыі яго развіцця.

У 2009 г. у студыі «Летапіс» нацыянальнай кінастудыі «Бе-
ларусьфільм» быў створаны дакументальны фільм «Неразгада-
ныя людзі» (рэжысёр Ала Вольская), які быў прысвечаны жыц-
цю і  дзейнасці Максіма Гарэцкага і ў якім былі выкарыстаны 
матэрыялы з фонду сям’і Гарэцкіх БДАМЛМ. На наступны год не-
каторыя фотаздымкі і іншыя дакументы з гэтага фонду БДАМЛМ 
увайшлі ў кнігу Максіма Гарэцкага «Выбраныя творы» (50-ты том 
«Беларускага кнігазбору»), а таксама ў экспазіцыю выставы, якую 
арганізаваў аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуко-
вай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі да 110-годдзя з дня на-
раджэння Гаўрылы Гарэцкага.

Г. В. Запартыка трапна зазначыла: «…архіўны і музейны фон-
ды сям’і Гарэцкіх з’яўляюцца ўнікальным помнікам літаратуры, 
мастацтва, культуры Беларусі і маюць багатую перспектыву на-
вуковага даследавання і выкарыстання» (ХІІ Гарэцкія чытанні. 
Мінск, 2005. С. 43). Я, як прадстаўнік сям’і Гарэцкіх, шчыра ўдзяч-
ны ўсім супрацоўнікам БДАМЛМ на чале з Ганнай Вячаславаўнай 
Запартыкай за плённую працу па захаванні спадчыны маіх род-
ных і ўшанаванні іх памяці, сардэчна віншую са славутым юбіле-
ем і жадаю далейшых выдатных поспехаў на ніве Беларушчыны, 
нацыянальнай культуры і мастацтва Беларусі. На прыкладах фон-
ду сям’і Гарэцкіх мы яскрава бачым, што БДАМЛМ – сапраўдная 
скарбніца духоўнай культуры Беларусі.

Наталля Гардзіенка

ДА ПЫТАННЯ ЭКСПЕРТЫЗЫ КАШТОЎНАСЦІ 
ДАКУМЕНТАЎ БЕЛАРУСКАЙ ЭМІГРАЦЫІ  

Ў ФОНДАХ БДАМЛМ  
(на прыкладзе дакументаў БІНІМа)

У агульным плане паняцце каштоўнасці дакумента можна 
разглядаць у двух аспектах: грамадска-культурным (значнасць, 
каштоўнасць) і фінансавым (кошт). Пры гэтым грашовая вар-
тасць дакумента з’яўляецца вытворнай ад яго гістарычнага, куль-
турнага, навуковага і іншага значэння. І хоць на рэальны кошт 
уплываюць таксама адметнасці рынку, наяўнасць ці адсутнасць 
попыту на канкрэтны дакумент, вызначэнне грамадска-культур-
най значнасці застаецца найважнейшым. Яно ж з’яўляецца ад-
ной з базавых архіўных функцый. 

Экспертыза каштоўнасці – вызначэнне навукова-гістарыч-
най, сацыяльна-культурнай каштоўнасці і практычнай значнасці 
дакументаў з мэтай устанаўлення тэрмінаў іх захоўвання і ад-
бору для захоўвання на аснове прынятых крытэрыяў [1]. Зразу-
мела, што зафіксаваныя ў афіцыйных дакументах (інструкцыях, 
рэкамендацыях і г.  д.) крытэрыі каштоўнасці адлюстроўваюць 
уяўленні менавіта архіваў пра тыя ўласцівасці дакументаў, што 
маюць найвялікшае значэнне для навукі, грамадства, культу-
ры і г. д. Пакідаючы ўбаку аналіз саміх крытэрыяў, засяродзімся 
на некаторых практычных аспектах іх выкарыстання.

У заканадаўстве вызначана пэўная ўніверсальнасць паняцця 
«архіўны дакумент» як «дакумент з зафіксаванай на ім інфар-
мацыяй незалежна ад віду яе носьбіта, што захоўваецца ў архіве 
з  прычыны яго значнасці для грамадзян, грамадства і  дзяржа-
вы» [2]. Пры гэтым у метадычных рэкамендацыях можна заўва-
жыць некаторыя асаблівасці ў вызначэнні крытэрыяў каштоў-
насці дакументаў асабістых архіваў і дакументаў арганізацый. 
У якасці крытэрыяў каштоўнасці дакументаў асабістага архіва 
выступа юць: 1) значэнне дзяржаўнай, грамадска-палітычнай, на-
вуковай, творчай і іншай дзейнасці аўтара / фондаўтваральніка; 
2) час і  гістарычныя ўмовы стварэння дакумента; 3) значнасць 
яго зместу, інфармацыйная, гістарычная, навуковая, мастацкая 
каштоўнасць; 4) фізічныя асаблівасці; 5) унутрыфондавыя і між-
фондавыя ўзаемасувязі дакумента [3, с. 17–18]. 
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У дачыненні да дакументаў арганізацый вызначаюць тры 
групы крытэрыяў: 

1) крытэрыі паходжання: роля і месца арганізацыі ў сістэме 
дзяржаўнага кіравання і (ці) функцыянавання канкрэтнай галі-
ны, яе функцыянальнае значэнне; роля ці значэнне грамадзяніна 
ў дзяржаўнай дзейнасці, развіцці навукі, культуры, другіх галінах 
грамадскага жыцця, час і месца стварэння дакумента;

2) крытэрыі зместу: значнасць падзеі, адлюстраванай у да-
куменце, значнасць інфармацыі, што ўтрымліваецца ў змесце, 
паўторнасць інфармацыі дакумента ў іншых дакументах, від 
дакумента;

3) крытэрыі знешніх асаблівасцей: сапраўднасць дакумента, 
юрыдычная верагоднасць (наяўнасць подпісаў, пячатак), наяў-
насць рэзалюцый, пазнак, асаблівасці перадачы тэксту, адмет-
насці матэрыяльнай асновы, фізічны стан [4, с. 44–45].

Як бачым, крытэрыі блізкія, крыху па-рознаму сфармулява-
ныя і структураваныя, але паўсюль на першым месцы стаіць фак-
тар паходжання дакументаў. 

Дакументы і архіўныя зборы беларускай эміграцыі ма юць 
выразную спецыфіку ў параўнанні са створанымі ў Беларусі. 
Безумоўна, важна ўсведамляць, што замежныя беларусы з’яўля-
юцца натуральнай часткай беларускай нацыі, а іх дзейнасць, іх 
даробак – неад’емная частка агульнай нацыянальнай спадчыны, 
якая да  пэўнага часу не была ўключана ні ў гістарыяграфію, ні 
ў архіўныя фонды. Аднак варта заўважыць адмысловую для вы-
значэння каштоўнасці эміграцыйных дакументаў «сістэму ка-
ардынат», у якой немагчыма казаць пра дзяржаўную значнасць 
асобы ці  месца арганізацыі ў сістэме кіравання, а замест таго 
варта звяртацца да месца арганізацыі ці асобы ў гісторыі і куль-
туры беларускай эміграцыі ці (і) агульнанацыянальнай гісторыі 
і культуры. 

Яшчэ адна важная акалічнасць каштоўнасці эміграцыйных 
дакументаў вынікае з іх доўгачасовай недасяжнасці і наогул 
«закрытасці» тэмы эміграцыі ў метрапольнай Беларусі. Паколь-
кі сістэматычнага збірання сведчанняў беларускай актыўнасці 
ў свеце ні ў БССР, ні ў Рэспубліцы Беларусь не было, дакументы 
эміграцыйных дзеячаў і арганізацый сёння маюць для метра-
польных архіваў (і даследчыкаў) апрыёрную важнасць. 

Адметнасці правядзення экспертызы каштоўнасці даку-
ментаў эміграцыі і вызначэння крытэрыяў можна прасачыць 

на прыкладзе збораў нью-ёркскага Беларускага інстытута навукі 
і мастацтва, што былі перададзены ў БДАМЛМ. 

БІНіМ быў заснаваны ў Нью-Ёрку ў 1951 г. прадстаўнікамі 
эміграцыйнай інтэлектуальнай эліты з мэтай падтрымання бе-
ларускай творчай інтэлігенцыі на Захадзе. У інстытуце захоўва-
ецца не толькі дакументацыя з яго ўласнай дзейнасці (пратаколы 
пасяджэнняў, спісы сяброў, матэрыялы канферэнцый і выдан-
няў, падрыхтаваных інстытутам, карэспандэнцыя), але і асабі-
стыя фонды эміграцыйных дзеячаў. БІНіМ ад пачатку выконваў 
адначасова функцыю навуковага цэнтра і архіва, акумулюючы 
не  толькі дакументы сваіх сяброў, але і сведчанні беларускай 
прысутнасці на Захадзе наогул. Не маючы прыдатных умоў для 
захавання, а таксама ўсведамляючы важнасць уключэння даку-
ментаў замежжа ў агульнанацыянальную культурную спадчыну, 
кіраўніцтва БІНіМа ад сярэдзіны 1990-х гг. стала паступова пера-
сылаць назапашаныя дакументы ў БДАМЛМ. Вялікая частка ка-
лекцый (сярод якіх зборы марак, паштовак, улётак, запрашэнняў, 
візітовак, значкоў, рэчаў, а таксама вялікае ліставанне) была пе-
рададзена ў красавіку 2014 г., але і пасля гэтага дакументы з ін-
стытута працягваюць паступаць у Беларусь.

Асаблівасці фармавання збораў БІНіМа не дазваляюць па-
дыходзіць да яго дакументаў (і да вызначэння іх каштоўнасці) 
як да класічнага архіва арганізацыі. На падставе перададзенага 
былі створаны не толькі ўласна фонд інстытута, але і асабістыя 
фонды Вітаўта Тумаша, Антона Адамовіча, Юркі Віцьбіча, Юлья-
ны Вітан-Дубейкаўскай, Алеся Салаўя, Міхася Кавыля, Уладзіміра 
Дудзіцкага і інш., а таксама сямейныя фонды Кіпеляў – Савёнкаў 
і Наталлі Арсенневай ды Францішка Кушаля. 

Паспрабуем прыкласці да БІНіМаўскай спадчыны згаданыя 
вышэй крытэрыі вызначэння каштоўнасці дакументаў, засяро-
дзіўшыся на самым першым аспекце, звязаным з іх паходжаннем.

1. Значэнне грамадска-палітычнай, навуковай, творчай 
і іншай дзейнасці арганізацыі / аўтара.

У зборах БІНіМа захоўваюцца дакументы, створаныя рознымі 
беларускімі грамадскімі, культурнымі, асветнымі, палітычнымі, 
навуковымі і іншымі структурамі і асобнымі дзеячамі на Захадзе. 
Пры гэтым ступень адлюстраванасці дзейнасці гэтых арганіза-
цый і асоб у сучаснай навуковай літаратуры даволі розная. У аба-
гульняльных працах, прысвечаных беларускім дыяспарам у ЗША, 
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Канадзе, Аўстраліі і Вялікабрытаніі, прадстаўлена большасць 
створаных на Захадзе беларускіх арганізацый, але найбольш вы-
вучаныя на сёння: Беларуская гімназія імя Янкі Купалы [5], Бе-
ларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі [6], Згуртаванне беларусаў 
у Вялікабрытаніі і Англа-беларускае таварыства [7]. Іншыя засна-
ваныя эмігрантамі структуры сёння даследаваны слаба, патрабу-
юць удакладнення і храналогія, і сяброўскі склад, і ўласна змест 
дзейнасці. 

Гісторыя самога БІНіМа – цэнтральнай навуковай эмігра-
цыйнай інстытуцыі – дасёння застаецца нявывучанай, ёсць 
толькі асобныя публікацыі [8, с. 5–23]. І з гэтай прычыны пера-
дадзеныя ў БДАМЛМ дакументы (карэспандэнцыя, інфармацый-
ныя матэрыялы, анкеты сяброў і інш.) маюць вялікую каштоўна-
сць. Гэтыя дакументы важныя не толькі з гледзішча навукоўцаў, 
што даследуюць функцыянаванне арганізацыйных структур бе-
ларускай эміграцыі ці навуковай супольнасці, але і для разумен-
ня кірункаў навуковай працы, яе ўмоў, кантэксту. 

Акрамя дакументаў уласна БІНіМа, у перададзеным можна 
вылучыць дакументы дзейнасці беларускіх арганізацый у пава-
еннай Германіі, найперш студэнцкіх і скаўцкіх, а таксама Бела-
рускага Цэнтральнага Прадстаўніцтва (у архіве ёсць лісты, спісы 
і  каля сотні запоўненых беларусамі анкет-апытальнікаў). Дзей-
насць гэтых арганізацый вельмі мала прадстаўлена ў гістары-
яграфіі, хоць яе значэнне для гісторыі паваеннай беларускай эмі-
грацыі надзвычай вялікае. 

Асаблівую каштоўнасць маюць дакументы беларускіх наву-
чальных устаноў у лагерах Ды-Пі ў другой палове 1940-х гг. Да-
волі шырокая адукацыйная дзейнасць беларускіх эмігрантаў таго 
часу прадстаўлена сёння толькі ў манаграфіі Яна Максімюка [5] 
і зборнай працы Алеся Вініцкага [9]. Захаваныя ў зборы БІНіМа 
дакументы, відавочна, былі сабраныя апошнім для сваёй кнігі. 
Сярод іх можна знайсці:

– матэрыялы дзейнасці беларускай пачатковай школы і гім-
назіі ў Остэргофене: карткі паспяховасці і паводзінаў вучняў 
пачатковай школы (1946–1947), ведамасці паспяховасці вучняў 
школы і гімназіі за 1947–1948 гг., кніга паспяховасці вучняў гім-
назіі (1948–1949), ведамасці паспяховасці вучняў пачатковай 
школы (1948–1949), «класавы дзённік» для І і ІІ класаў пачатко-
вай школы (1948–1949), пратаколы паседжанняў Педагагічнай 
рады школы і гімназіі (1948–1949); 

– класныя журналы і дакументы ўліку паспяховасці вучняў 
беларускіх пачатковых школ у Менхегофе, Міхельсдорфе, Він-
дышбергердорфе;

– дублікаты пасведчанняў сталасці, атэстаты вучняў Белару-
скай гімназіі імя Я. Купалы ў Рэгенсбургу, Віндышбергердорфе, 
Розенгайме;

– пісьмовыя працы па беларускай, англійскай, лацінскай, 
нямецкай мовах і матэматыцы выпускнікоў і вучняў Беларускай 
гімназіі імя Я. Купалы ў Віндышбергердорфе і Розенгайме;

– ведамасці аплаты працы настаўнікаў у беларускіх школах 
у Германіі;

– іншыя матэрыялы па гісторыі беларускіх пачатковых школ 
у Германіі і Аўстрыі, сабраныя А. Вініцкім: выпісы, лісты А. Каха-
ноўскага, Г. Паланевіча, Ф. Родзькі, Я. Скурата, А. Яцэвіча, М. Ніка-
на, В. Стомы, В. Літаровіча, Я. Гладкага, І. Любачкі, Б. Лішчонка, 
А. Кудасава, Р. Жук-Грышкевіч і інш.

Далёка не ўсе згаданыя матэрыялы былі выкарыстаны Але-
сем Вініцкім, а таму захаваныя ў БІНіМе дакументы маюць 
вялікую цікавасць як для даследчыкаў гісторыі адукацыі, гэтак 
і для вывучэння гісторыі штодзённасці паваеннай эміграцыі 
ў Германіі.

Асобныя групы дакументаў у зборах БІНіМа паходзяць з дзей-
насці Беларускага аб’яднання ў Аўстраліі, Беларускага вызволь-
нага руху ў Аўстраліі, Беларускага цэнтральнага камітэта ў Вікто-
рыі, Беларускага студэнцкага згуртавання ў Лювэне, Беларускага 
акадэмічнага каталіцкага аб’яднання «Рунь» (Лондан), Дэтройц-
кага, Кліўлендскага, Нью-ёркскага і іншых аддзелаў Беларуска-
Аме рыканскага задзіночання, Беларускага кангрэсавага камітэ-
та Амерыкі, Згуртавання беларусаў Канады і іншых арганізацый. 
Іх дзейнасць у дакументах іншых беларускіх архіваў фактычна не 
адлюстравана. 

Найбуйнейшыя з асабістых архіваў дзеячаў эміграцыі, што 
захаваліся ў зборах БІНіМа, належаць найбольш вядомым пісь-
меннікам, навукоўцам, чые імёны маюць значэнне для агульнай 
беларускай культуры і навукі. Сярод іх – колішнія ўдзельнікі «Уз-
вышша» Антон Адамовіч і Юрка Віцьбіч, паэты Наталля Арсен-
нева, Уладзімір Дудзіцкі, Алесь Салавей, Міхась Кавыль і інш. Да-
кументы згаданых дзеячаў, што таксама амаль не прадстаўлены 
ў айчынных архівах, маюць надзвычайную каштоўнасць. Разам 
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з тым у БІНіМаўскім фондзе ёсць дакументальныя сведчанні 
дзейнасці менш вядомых ці амаль невядомых у Беларусі эмігра-
цыйных творцаў: Язэпа Гладкага, Часлава Будзькі, Васіля Стомы, 
Пётры Татарыновіча і інш. І гэтыя дакументы, праз сваю рэд касць, 
каштоўнасцю могуць супернічаць з дакументамі больш знаных 
дзеячаў.

2. Час, месца і гістарычныя ўмовы стварэння дакументаў.
Дакументы ў БІНіМаўскіх зборах пераважна датычаць пе-

рыяду дзейнасці паваеннай эміграцыі (ад другой паловы 1940-х 
да канца 1990-х гг.). Найбольш раннія паходзяць не з эміграцыі, 
а з Беларусі і датуюцца першай паловай ХХ ст. Пераважна гэта 
матэрыялы з сямейных архіваў дзеячаў, паштоўкі, маркі, асабі-
стыя дакументы (сярод якіх, напрыклад, замежныя пашпарты бе-
ларусаў 1911 і 1913 гг., багата пасведчанняў, даведак і г. д. дзеячаў 
беларускай культуры і навукі 1920–1930-х гг.). Напэўна, найбольш 
каштоўнымі раннімі метрапольнымі дакументамі з’яўляюцца 
аўтографы Янкі Купалы і Уладзіміра Жылкі, уратаваныя і заха-
ваныя сем’ямі Кіпеляў і Савёнкаў і вернутыя сёння на радзіму. 
Значную цікавасць таксама выклікаюць дакументы часоў Дру-
гой сусветнай вайны, такія як пратаколы Другога Усебеларускага 
кангрэса, пасяджэнняў мовазнаўчай канферэнцыі і інш.

З уласна дакументаў эміграцыі найбольш раннія даты чаць 
1930-х гг. Гэта квіткі на беларускае мерапрыемства ў Чыкага 
(1930), сяброўскія пасведчанні ўдзельнікаў «Хаўрусу» з перадва-
еннай Францыі і некаторыя іншыя. 

Натуральнай з’яўляецца шырокая геаграфія эміграцыйных 
дакументаў. Беларускія асяродкі цягам ХХ ст. былі створаны 
ў  Германіі, Францыі, Бельгіі, Вялікабрытаніі, Аўстраліі, Арген-
ціне, ЗША, Канадзе і іншых краінах. Пераважная большасць да-
кументаў у зборы БІНіМа датычыць найбольш колькасных бе-
ларускіх грамад. Аднак ці не найвялікшую каштоўнасць сёння 
маюць дакументальныя сведчанні з невялікіх асяродкаў ці асоб-
ных груп беларусаў, дзе не ствараліся ўласныя архівы. Надзвы-
чай рэдкія сёння дакументы беларускіх арганізацый ці асобных 
дзеячаў з Швецыі, Даніі, Аргенціны, Бразіліі, якія можна знайсці 
ў фондзе БІНіМа.

З увагі на ўмовы стварэння асаблівую каштоўнасць маюць 
дакументальныя сведчанні беларускай прысутнасці ў лагерах 
Ды-Пі ў паваеннай Германіі. Створаныя пераважна на паперы 

нізкай якасці, захаваныя праз пераезды з лагера ў лагер і кло-
паты ўладкавання на сталае жыццё ў далёкіх краінах аўтографы 
і машынапісы, лісты і пратаколы, разнастайныя перыядычныя 
выданні другой паловы 1940-х гг. – адносна колькасныя і вельмі 
каштоўныя адзінкі захавання ў фондзе БІНіМа.

Такім чынам, паходжанне эміграцыйных дакументаў, шмат 
у чым адметнае ў параўнанні з метрапольнымі, сапраўды з’яўля-
ецца надзвычай важным, хоць і, зразумела, не адзіным, фактарам 
пры правядзенні экспертызы іх каштоўнасці. Яго ўлік дапамагае 
не толькі ў ацэнцы дакументаў, але і ў працэсе сістэматызацыі іх 
у межах фондаў.
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Ганна Запартыка

ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ ФОНДЫ БДАМЛМ  
І ІХ МЕСЦА Ў НАВУКОВЫХ ПРАЦАХ  

І НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНЫХ ВЫДАННЯХ
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва 

(БДАМЛМ) з’яўляецца ў нашай краіне самым вялікім сховішчам 
дакументаў па гісторыі літаратуры і мастацтва Беларусі. У ство-
раным амаль шэсцьдзясят гадоў таму архіве-музеі сканцэнтра-
вана звыш 520 фондаў, большую частку якіх складаюць фонды 
асабістага паходжання. Сярод іх фонды класікаў беларускай літа-
ратуры Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, Аркадзя Ку-
ляшова, Пімена Панчанкі, Янкі Брыля, Уладзіміра Дубоўкі, Івана 
Мележа, Івана Шамякіна, Міхася Лынькова, Канстанцыі Буйло, 
акцёраў – народных артыстаў СССР і Беларусі Галіны Макара-
вай, Стэфаніі Станюты, Фёдара Шмакава, Аляксандры Клімавай, 
Уладзіміра Уладамірскага, Леаніда Рахленкі і Лідзіі Ржэцкай, 
кампазітараў Юрыя Сямянякі, Яўгена Глебава, Яўгена Цікоцкага, 
Пятра Падкавырава, Яна Тарасэвіча, Анатоля Багатырова, маста-
коў Аркадзя Астаповіча, Валянціна Волкава, Арлена Кашкурэві-
ча, Барыса Малкіна, кінарэжысёраў Уладзіміра Корш-Сабліна, 
Віктара Турава, Віталя Чацверыкова і многіх іншых. Выключ-
ную частку фондаў асабістага паходжання БДАМЛМ складаюць 
фонды дзеячаў літаратуры і мастацтва, якія паступілі з розных 
краін свету: Расіі, Польшчы, Літвы, Латвіі, Злучаных Штатаў Аме-
рыкі, Вялікабрытаніі, Чэхіі, Аўстраліі. Сярод іх фонды спевака 
Міхася Забэйды-Суміцкага, пісьменнікаў Масея Сяднёва, Янкі 
Запрудніка, вучонага Вітаўта Кіпеля, артысткі Ірмы Яўнзэм, пе-
ракладчыкаў Яўгена Мазалькова і Паўла Кабзарэўскага і многіх 
іншых. Значную частку комплексаў крыніц па гісторыі літарату-
ры і мастацтва складаюць фонды творчых дзяржаўных і недзяр-
жаўных устаноў і грамадскіх арганізацый, сярод якіх кінастудыя 
«Беларусьфільм», Беларуская акадэмія музыкі, Беларуская дзяр-
жаўная філармонія, нацыянальныя тэатры, рэдакцыі літаратур-
на-мастацкіх часопісаў і газет, творчыя саюзы і таварыствы.

Прысутнасць у архіве-музеі значнай колькасці фондаў аса-
бістага паходжання і крыніц, на якія распаўсюджваецца Закон 
аб аўтарскім праве і сумежных правах, а таксама патрабаванні 
Інструкцыі аб парадку доступу да архіўных дакументаў са звест-
камі, якія адносяцца да асабістай таямніцы грамадзян, у  мно-
гім дыктуе ўмовы выкарыстання дакументаў у практычнай 

дзейнасці архіва-музея, і найперш у публікацыйнай працы. З ад-
наго боку, мы маем унікальную магчымасць публікаваць і тым 
самым уводзіць у навуковы ўжытак рукапісы невядомых твораў, 
пісьмы, дзённікі, з іншага – як супрацоўнікі архіва, так і яго знеш-
нія карыстальнікі, маем адчувальныя стрымліваючыя фактары, 
сярод якіх, найперш, воля фондастваральнікаў і іх спадчыннікаў, 
якую павінны улічваць і выконваць. Толькі своечасовае прававое 
ўрэгуляванне ўсіх пытанняў, звязаных з выкарыстаннем даку-
ментаў асабістага паходжання і дакументаў, якія ўтрымліваюць 
асабістую тайну грамадзян, дапаможа пазбегнуць непажаданых 
сітуацый і будзе садзейнічаць публікацыйнай дзейнасці як само-
га архіва-музея, так і навуковым працам і навукова-папулярным 
выданням, якія ствараюцца на дакументальнай базе БДАМЛМ.

Дакументальныя фонды БДАМЛМ у навуковых працах і на-
вукова-папулярных выданнях займаюць сваё адметнае месца. 
Сёння можна канстатаваць, што ў агульным рэчышчы дзейнасці 
архіва-музея публікацыйная праца займае адзін з прыярытэт-
ных кірункаў. На дадзеным этапе самым актуальным яе відам 
з’яўляецца падрыхтоўка тэматычных дакументальных збор-
нікаў і зборнікаў творчай спадчыны беларускіх пісьменнікаў. 
Гэтая праца вядзецца ў двух кірунках. Першы – калі ідэя збору 
твораў ці зборніка дакументаў належыць, да прыкладу, Інсты-
туту літаратуразнаўства імя Я. Купалы Нацыянальнай акадэміі 
навук або іншаму архіву, як Нацыянальны архіў Рэспублікі Бела-
русь, а архіў-музей толькі адрасуе для выдання свае дакументы. 
Пры падрыхтоўцы такіх выданняў выяўленне дакументаў у фон-
дах архіва-музея, іх тэксталагічная і археаграфічная апрацоўка 
праводзяцца супрацоўнікамі архіва-музея, уся далейшая пра-
ца ажыццяўляецца тытульнай установай. Дакументы БДАМЛМ, 
з падачы ўласна архіва-музея, напрыклад, уключаны ў зборнікі 
НАРБ «Беларусь в первые месяцы Великой Отечественной вой-
ны» (Мінск, 2006), «Памятники Великой Отечественной вой ны 
в Беларуси» (Мінск, 2007), у зборнік БДУ «Память и слава: Бело-
русский государственный университет. 1921–1941» (Мінск, 2006), 
зборнік музея У. Караткевіча «Мир глазами Короткевича» (Орша, 
2006). Ёсць прыклады і сумесных, так званых міжведамасных 
выданняў: «Анатолий Васильевич Богатырёв: материалы, до-
кументы, статьи о творчестве / сост. Е. В. Лисова, В. В. Невдах; 
рэд. кал.: Е. Н. Дулова и др. – Минск, 2014» – сумесна з Белару-
скай дзяржаўнай акадэміяй музыкі; «Лірычная мелодыя: тво-
ры беларускіх кампазітараў ХІХ–ХХ стагоддзяў у перакладанні 
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для  камернага ансамбля (флейта, скрыпка, фартэпіяна) / скла-
данне і перакладанне Максіма Расохі. – Мінск, 2014» – сумесна 
з Дзіцячай музычнай школай імя Я. Глебава.

У кантэксце тэмы падрыхтоўкі сумесных выданняў лічу па-
трэбным сказаць пра адзін міжнародны праект, які будзе ілю-
страваць працэс падрыхтоўкі, ролю і месца ў ім дакументальных 
фондаў БДАМЛМ, а таксама Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь, іншых архіваў. Некалькі гадоў таму БДАМЛМ прыняў 
удзел у сумесным навукова-даследчыцкім праекце Інстыту-
та славістыкі Універсітэта імя Карла фон Асецкі ў Ольдэнбургу 
«Аўтаномія, кніжны рынак і ідэалогія беларускай літаратурнай 
прасторы ў першай трэці 20 стагоддзя». Праграмай праекта пра-
дугледжваліся выяўленне дакументаў па названай тэме ў бе-
ларускіх архівах, і перш за ўсё ў БДАМЛМ, арганізацыя і ўдзел 
у канферэнцыях, як у Мінску, так і ў Ольдэнбургу, і падрыхтоўка 
дакументальнага зборніка. Гэта быў адзін з модульных праек-
таў Праграмы па канцэптуалізацыі гісторыі літаратуры Беларусі 
ў кантэксце развіцця еўрапейскіх літаратур. 

Для даследавання літаратурнай сістэмы Беларусі першай трэ-
ці ХХ ст. у адлюстраванні дакументаў архіўных фондаў патрэбна 
было мець, перш за ўсё, дакладнае ўяўленне пра комплексы да-
кументаў, якія захаваліся і якія могуць адыграць сваю выключ-
ную ролю ў стварэнні дадзенага канцэпту. Трэба адзначыць, што 
яшчэ на стадыі распрацоўкі праграмных дакуметаў да тэмы была 
ўлічана верагоднасць адсутнасці ў будучым зборніку важкіх да-
кументаў. Гэта звязана, прычым у значай ступені, з раскіданасцю 
літаратурнай беларусікі па многіх краінах свету, раз’яднанасцю 
раней існуючых як адзінае цэлае комплексаў, непублічнасцю і на-
ват закрытасцю тых матэрыялаў, якія сталі ўласнасцю прыват-
ных збораў і калекцый. Сабраць інфармацыю пра ўсё гэта ў адну 
цэласную навуковую сітэму апісання ўяўляецца справай шматуз-
роўневай і разлічанай не на адно дзесяцігоддзе. Але, калі нават 
уявіць, што ў далёкай перспектыве такая рэканструкцыя ў фор-
ме інфармацыйнай навуковай сістэмы адбудзецца, нельга будзе 
разлічваць на яе крыніцавую вычарпальнасць у сувязі з вялікімі 
стратамі, якія панесла Беларусь найперш у ХХ ст. 

Адразу заўважу, што пры адборы дакументаў па даследаваным 
перыядзе гісторыі беларускай літаратуры для будучага зборніка 
быў вывучаны фондавы склад не толькі спецыялізаванага 
архіва-музея, але і іншых беларускіх архіваў. У гэтым неацэнную 
паслугу аказаў Фондавы каталог дзяржаўных архіваў Рэспублікі 

Беларусь, размешчаны на сайце «Архівы Беларусі». Значную част-
ку патрэбных для зборніка крыніц захоўвае Нацыянальны архіў 
Рэспублікі Беларусь, які, акрамя афіцыйных дакументаў, валодае 
пэўнай часткай аўтарскіх тэкстаў, якія ў свой час выконвалі ролю 
доказнасці пры цэнзураванні ці аўтарскай легітымацыі і былі 
далучаны да адпаведных пратаколаў. Пры распрацоўцы вышэй-
названай тэмы быў вывучаны ўвесь фондавы склад архіва і ада-
браны для дэтальнага прагляду пятнаццаць фондаў. Гэта фонды 
за перыяд ад 1917 г. і да пачатку Другой сусветнай вайны. Сярод 
іх фонды Беларускага нацыянальнага камісарыята, Цэнтральна-
га камітэта Камуністычнай партыі Беларусі, Камітэта па справах 
друку пры Савеце Народных Камісараў БССР, Наркамата асветы 
БССР, Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі Заходняй 
Беларусі, рэдакцый газет «Савецкая Беларусь», «Звязда», а такса-
ма некаторыя фонды асабістага паходжання. Самым асноўным 
з іх стаў фонд № 4п «Цэнтральны камітэт Камуністычнай пар-
тыі Беларусі». У бібліяграфіі даследаванняў гісторыі беларускай 
літаратуры 1920–1930-х гг. гэтыя дакументы маюць выключ-
нае значэнне. Дзякуючы ім паўстае гісторыя выданняў кніг цэ-
лай плеяды пісьменнікаў, прасочваецца лёс твораў, многія з якіх 
так і не дайшлі да чытача, становіцца магчымай рэканструкцыя 
ўзаемаадносін улады і творчай асобы той трагічнай эпохі. Фонд 
утрымлівае дакументы, якія адлюстроўваюць забарону твораў 
Т.  Кляшторнага і Я. Пушчы, зацвярджэнне дазволаў на рукапі-
сы, у тым ліку рукапіс «Беларускага правапісу» Я. Лёсіка, спісы 
выданняў за 1918–1928 гг., дакументы па гісторыі літаратурных 
згуртаванняў «Маладняк» і «Узвышша», а таксама дакументы 
літаратурных груп «Звенья», «Юнгер Арбейтер» і многае іншае. 

І ўсё ж асноўным сховішчам па адборы колькасці крыніц 
для будучага зборніка сталі Беларускі дзяржаўны архіў-музей 
літаратуры і мастацтва і найперш фонды пісьменнікаў – а гэта 
звыш 220  комплексаў дакументаў, у якіх адлюстраваныя жыц-
цё, дзейнасць іх стваральнікаў і, галоўнае, іх творчая лабарато-
рыя. Менавіта асабістыя фонды дзеячаў літаратуры і мастацтва 
1920–1930-х гг. сталі асновай для стварэння архіўнай бібліяграфіі 
па тэме «Аўтаномія, рынак і ідэалогія ў беларускім літаратурным 
полі ў першай трэці ХХ ст.» 

Важную частку крыніц архіва-музея па названай тэме скла-
даюць дакументы і некаторых устаноў, сярод якіх галоўную 
ролю адыграў фонд Беларускага музея імя Івана Луцкевіча 
ў  Вільні, які на працягу дваццаці пяці гадоў мэтанакіравана 
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ствараў свае архіўныя зборы. Ён унікальны тым, што ў ім за-
хоўваюцца дакументы ўсіх названых тут груп фондаў: даку-
менты дзяржаўных устаноў, грамадскіх арганізацый, дакумен-
ты асабістага паходжання. 

Асобна трэба адзначыць бібліятэчныя зборы архіва-му-
зея. У кантэксце даследавання тэмы і выяўлення крыніц вялікае 
значэнне мелі камплекты газеты «Наша Доля», «Наша Ніва», 
«Вольная Беларусь», «Звон» і інш., часопісы «Маладая Беларусь», 
«Маладняк», «Узвышша», «Калоссе», «Беларуская борць», выданні 
выдавецкай суполкі «Загляне сонца і ў наша ваконца» ў Пецярбур-
гу, Беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні і многія іншыя. 
Усе названыя перыядычныя выданні фарміруюць уяўленне пра 
беларускую літаратурную прастору, якая складвалася на праця-
гу трэці стагоддзя, спачатку ва ўмовах Расійскай імперыі, а пас-
ля БССР і Польскай Рэспублікі. Вывучэнне беларускай перыёдыкі 
таго часу дае магчымасць зразумець як агульныя правілы, па якіх 
ішло развіццё беларускай літаратуры, так і тыя асаблівасці, якія 
былі выкліканы ўплывам палітычных, сацыяльных, медыйных 
установак на пэўным часавым адрэзку ў межах пэўнай прасторы. 

На дадзеным этапе зборнік дакументаў, працэс працы 
над якім тут часткова праілюстраваны, рыхтуецца да друку.

Другі кірунак і найбольш выніковы ў практычнай дзейна-
сці архіва-музея – гэта падрыхтоўка выключна калектывам 
архіва-музея ці асобнымі яго энтузіястамі зборнікаў творчай 
спадчыны дзеячаў літаратуры, фонды і дакументы якіх захоўва-
юцца ў БДАМЛМ. Прыкладам гэтага могуць служыць зборнікі 
творчай спадчыны паэтаў і празаікаў Змітрака Астапенкі, Паўлю-
ка Труса, Якуба Брайцава, Алеся Наўроцкага, двухтомнік крыты-
ка, пісьменніка Адама Бабарэкі. Толькі ў 2014–2018 гг. Беларускі 
дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва падрыхтаваў 
і выдаў 12 зборнікаў дакументаў (2 з іх – міжведамасныя выданні, 
якія ўжо тут названы), апублікаваў 99 навуковых і навукова-па-
пулярных артыкулаў і 28 падборак дакументаў на старонках пе-
рыядычных выданняў і ў зборніках матэрыялаў навуковых кан-
ферэнцый. Атрымалі прызнанне зборнікі, створаныя выключна 
на падставе дакументальных крыніц асабістых фондаў і рэдкіх 
выданняў бібліятэкі архіва-музея: Зоська Верас. Выбраныя тво-
ры / уклад., прадм., камент. Г.  Запартыка. – Мінск : Беларуская 
навука, 2015; Алесь Наўроцкі. Выбраныя творы / уклад., прадм., 
камент. В. Жыбуля. – Мінск : Беларуская навука, 2016; Тамаш 
Грыб. Выбранае / уклад., уступ. слова Н. Гардзіенкі, Л. Юрэвіча. – 

Мінск : Кнігазбор, 2017; Уладзімір Самойла. Выбранае / уклад., 
падрыхт. тэкстаў, уступ. слова Н. Гардзіенкі, Л. Юрэвіча. – Мінск : 
Кнігазбор, 2017; Бліскавіцы: анталогія беларускай жаночай паэзіі 
міжваеннага перыяду / уклад., камент. А. Данільчык, В. Жыбуля. – 
Мінск  : Кнігазбор, 2017; Паўліна Мядзёлка. Сцежкамі жыцця  / 
прадм., падрых. тэксту, камент. Г. Запартыкі. – Мінск : Лімары-
ус, 2018; Усевалад Ігнатоўскі. Выбранае / уклад., прадм., камент. 
Г. Запартыка. – Мінск : Беларуская навука, 2018; Юрка Лявонны. 
Пералівы / уклад. і прадм. В. Жыбуля. – Мінск: Галіяфы, 2018.

Дакументы архіва-музея ў значнай ступені з’яўляюцца пад-
ставай для падрыхтоўкі многіх археаграфічных публікацый. 
Прыкладам могуць служыць публікацыі: «Ядвігін Ш. ва ўспамінах 
Паўліны Мядзёлкі» Г. Запартыкі (Матэрыялы навукова-краязнаў-
чай канферэнцыі «Асветнік з Карпілаўкі»); «Да гісторыі паста-
ноўкі „Паўлінкі” Янкі Купалы ў рэжысуры Л. М. Літвінава» Т. Кеке-
левай (Архівы і справаводства. 2014. № 3); «Янка Будзька (Будзько) 
і яго ўспаміны пра Якуба Коласа» В. Жыбуля (Зборнік навуковай 
канферэнцыі «Каласавіны. Зямля – аснова ўсёй Айчыне». Мінск : 
Ковчег, 2014); «Ліставанне Галіны Гарэцкай з перакладчыкамі 
твораў Максіма Гарэцкага» Г. Запартыкі (Матэрыялы XXIV Гарэц-
кіх чытанняў, 16 чэрвеня 2016 г. Мінск, 2016); «Постаць Кузьмы 
Чорнага ў дакументах архіўнага фонду Адама Бабарэкі» Г. Запар-
тыкі (Кузьма Чорны. Чалавек – гэта цэлы свет. Укл. Г. Шаблінскай. 
Мінск : Маст. літ., 2016); «Калі ўваскрасае імя: новыя дакументы 
ў архіве Барыса Мікуліча» (Літаратура і мастацтва. 18 лістапада 
2016. № 46); «Успаміны М. Улашчыка „Віцкаўшчына. Ад мален-
ства да юнацтва”» Т. Кекелевай (Улашчык, М. Даць народу праў-
ду: успаміны, лісты. Мінск : Лімарыус, 2016) і многія іншыя.

Значная колькасць навукова-папулярных публікацый па да-
кументах архіва-музея была змешчана ў такіх часопісах, як «Род-
нае слова», «Дзеяслоў», «Архівы і справаводства» і інш. У пера-
важнай большасці гэта артыкулы супрацоўніка архіва-музея, 
кандыдата філалагічных навук Віктара Жыбуля: «Удзяку Акіта 
ў Менску: вопыт уважлівага прачытання» (Дзеяслоў. 2014. № 3); 
«Тры Марыі з Белпедтэхнікума, альбо Каму прысвячаў вершы 
Паўлюк Трус» (Роднае слова. 2014. № 5, 7); «Пра шыпшыну і Чар-
нобыль» (Бярозка. 2014. № 7); «Вышынёю ахапіць шырыню» 
(Новы час. 2014. № 45); «Трактаразаводскія старонкі жыцця Ан-
дрэя Александровіча» (Роднае слова. 2016. № 1–2).

Дакументы архіва-музея з’яўляюцца запатрабаванымі крыні-
цамі для даследаванняў самых розных узроўняў: ад дыпломных 
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праектаў, кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый да стварэння ка-
лектыўных манаграфій, а таксама для падрыхтоўкі збораў тво-
раў класікаў беларускай літаратуры, дакументальных зборнікаў, 
прысвечаных жыццю і творчасці выдатных дзеячаў мастацтваў 
Беларусі. Значная колькасць дакументаў архіва-музея лягла ў ас-
нову такіх вядомых дакументальных зборнікаў, як «Я помню 
ўсё» – успаміны Зоські Верас, «Ларыса Геніюш» – выйшаў спе-
цыяльным выпускам альманаха «Асоба і час», «Невядомы Мак-
сім Багдановіч» і інш. Дакументы архіва-музея, як і практычны 
вопыт яго супрацоўнікаў, шырока выкарыстаны пры ўкладанні 
збораў твораў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Танка, Івана 
Навуменкі, Івана Шамякіна, Уладзіміра Караткевіча і інш. Усе гэ-
тыя выданні ажыццяўляліся ці ажыццяўляюцца ў межах навуко-
вай тэматыкі Інстытута літаратуразнаўства імя Я. Купалы Нацы-
янальнай акадэміі навук і філалагічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Пастаяннымі карыстальнікамі фондаў архіва-музея з’яўляюц-
ца прадстаўнікі розных навукова-даследчых інстытутаў і вышэй-
шых навучальных устаноў Расіі, Польшчы, Літвы, ЗША, Германіі, 
Украіны, Ізраіля. Прывяду толькі некалькі тэм, у даследчыцкія 
крыніцы якіх уключаны дакументы БДАМЛМ: «Евреи в  БССР. 
Фронтовые письма 1941–1945» (Л. Л. Смілавіцкі, Ізраіль); «А. Цви-
кевич и его эпоха (к. ХІХ – І пол. ХХ в.)» (Дарота Міхалюк, Поль-
шча); «Жизненный и творческий путь Василя Быкова» (С. А. Га-
лавецкі, Расія); «Великая Отечественная война в произведениях 
советских белорусских писателей» (Анн Ліўшыц, ЗША); «Женщи-
ны в БССР после 1945 г.» (Е. В. Сляповіч, Германія); «Культурные 
связи ГДР и БССР (1949–1990)» (М. Клекнер, Германія); «Белорус-
ская Народная Республика» (М. Кратахвілава, Чехія); «Русско-ев-
рейская литература и культура в Советском Союзе 1917–1953» 
(А. Сендэровіч, ЗША); «Евреи в БССР» (Клер Ле Фоль, Францыя); 
«Социокультурная история Беларуси и Литвы. ХІХ – нач. ХХ стст.» 
(О. Масцяніца, Літва) і многія іншыя.

За апошнія гады заўважна актывізавалася ў асваенні дакумен-
тальных крыніц БДАМЛМ навуковая грамадскасць, пашырылася 
геаграфія карыстальнікаў, з’явіліся новыя цікавыя тэмы.  Інтэн-
сіўнасць выкарыстання дакументаў у навуковых працах і навуко-
ва-папулярных выданнях моцна падтрымлівае Фондавы каталог 
дзяржаўных архіваў, уласны сайт БДАМЛМ, шырокая папуля-
рызацыя дакументаў у медыяпрасторы ўласна супрацоўнікамі 
архіва-музея.

Таццяна Кекелева

АД ДАКУМЕНТАЛЬНАЙ ВЫСТАЎКІ ДА СТВАРЭННЯ 
АРХІЎНАГА ФОНДУ ТОДАРА КЛЯШТОРНАГА56

У апошнія гады адным з напрамкаў камплектавання БДАМЛМ 
новымі дакументамі стала іх паступленне ў архіў-музей падчас 
працы над падрыхтоўкай дакументальных выставак.

Арыгінальныя матэрыялы, перададзеныя роднымі і знаё-
мымі таго ці іншага дзеяча беларускай культуры і навукі, а так-
сама копіі дакументаў, выяўленых беларускімі і расійскімі архіві-
стамі і навукоўцамі, закладваюць аснову для фарміравання 
новага архіўнага фонду, збору ці калекцыі. І таму шмат прыкла-
даў у практыцы работы архіва-музея.

Пачатак гэтай працы паклала выстаўка «Ён між намі жыў...» 
да 200-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча, якая рыхтава-
лася па копіях дакументаў паэта, атрыманых з Расійскага дзяр-
жаўнага архіва літаратуры і мастацтва. Яны заклалі аснову ка-
лекцыі дакументаў, прысвечанай жыццю і творчасці А. Міцкевіча 
і правядзенню яго юбілейных мерапрыемстваў на Беларусі.

Стварэнне фонду Міколы Каспяровіча пачалося адначасова 
з падрыхтоўкай выстаўкі «...Усім вядомы Вам Мікола Каспяровіч» 
і правядзеннем канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю з дня яго 
нараджэння. Аснову фонду склалі арыгінальныя біяграфічныя 
дакументы і фотаздымкі, якія перадаў з Новасібірска сын Міко-
лы Каспяровіча – Аляксей Мікалаевіч Каспяровіч, а таксама да-
кументы, выяўленыя супрацоўнікамі Цэнтральнага навуковага 
архіва НАН Беларусі, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, 
Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці і Беларускага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва. У склад фонду ўключылі 
таксама пералікі дакументаў, якія тычацца жыцця і дзейнасці 
М. Каспяровіча.

Тут трэба назваць і фарміраванне калекцыі дакументаў Янкі 
Лучыны пасля экспанавання іх на выстаўцы «Дар братам у род-
ным краю» ў час прэзентацыі кнігі У. Мархеля «Янка Лучына. Тво-
ры» (Мінск, 2002) з нагоды 150-годдзя з дня нараджэння выдат-
нага беларускага паэта. У калекцыю ўвайшлі фотакопіі рукапісаў 
і некаторых выданняў, зробленыя Уладзімірам Мархелем, сярод 
якіх аўтографы «Паляўнічых акварэлек» Я. Лучыны, зборнік вер-

56 Артыкул напісаны ў 2003 г. з нагоды дакументальнай выставы «Мне наканована ў песні 
дагарэць…» да 100-годдзя з дня нараджэння паэта. 
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шаў «Паэзія», выдадзены ў Варшаве, і інш. Вялікі аб’ём дакумен-
таў, звязаных з паходжаннем, радаводам, веравызнаннем сям’і 
Неслухоўскіх (сапраўднае прозвішча Янкі Лучыны), выявіў Ула-
дзімір Дзянісаў у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. 
Знайшліся цікавыя дакументы і ў фондах БДАМЛМ.

Найкаштоўнейшыя дакументы Адама Бабарэкі, якія перадала 
ў дар архіву-музею яго дачка Алеся Адамаўна Бабарэка, спачатку 
былі выкарыстаны на выставе «У душы гарэў святы агонь» у час 
правядзення навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю 
з дня нараджэння слыннага крытыка і літаратуразнаўцы. Гэтыя 
рукапісы, перапіска, фотаздымкі прайшлі навукова-тэхнічную 
апрацоўку і склалі архіўны фонд Адама Бабарэкі.

Сёння архіў-музей прэзентуе новую дакументальную вы-
стаўку «Мне наканована ў песні дагарэць...» да стогадовага 
юбілею Тодара Кляшторнага. Асноўную частку экспазіцыі склалі 
дакументы, выяўленыя і сабраныя супрацоўнікамі БДАМЛМ. 
Дзякуючы матэрыялам, перададзеным для выставы дачкой паэ-
та Маяй Кляшторнай, супрацоўнікамі НАРБ Аляксандрай Гесь 
і Віталем Скалабанам, удалося стварыць змястоўную і паўнавар-
тасную экспазіцыю.

Трэба адзначыць, што на выставе Тодара Кляшторнага, якая 
дэманстравалася на юбілейнай вечарыне паэта ў Доме літарата-
ра 10 гадоў таму (1993), архіў-музей паказаў усяго 23 дакумен-
ты і выданні. А сённяшняя экспазіцыя налічвае каля 85 назваў 
дакументаў, кніг, часопісаў. І мы спадзяемся, што гэтая выстава 
створыць умовы для фарміравання ў архіве-музеі новай фонда-
вай адзінкі – калекцыі дакументаў Тодара Кляшторнага.

На выстаўцы прадстаўлены рарытэт – адзін з двух вядомых 
на Беларусі паэтычных аўтографаў Т. Кляшторнага – верш «Калі 
спяваюць буруны», датаваны 1933 г. Ён паступіў у архіў-музей 
у 1981 г. у складзе невялікай калекцыі Самуіла Шуба, журналіста 
і рэдактара-перакладчыка. У 1933 г. Шуб працаваў у гарадскім ад-
дзеле беларускага радыёвяшчання, куды для агучвання ў эфіры 
і  прынёс свой верш Тодар Кляшторны. З 1937 г. Самуіл Залма-
навіч жыў у Маскве, быў супрацоўнікам апарата Прэзідыума Вяр-
хоўнага Савета СССР. Амаль праз 50 гадоў, дзякуючы пошукам 
архівістаў, аўтограф заняў пачэснае месца ў фондах архіва-музея.

На стэндах выстаўкі – прыжыццёвыя выданні твораў Тодара 
Кляшторнага: «Кляновыя завеі», «Светацені», «Ветразі», «Праз 
шторм – на штурм», «Палі загаманілі». Усе яны, акрамя апошняга, 

паступілі ў бібліятэку архіва-музея з фондам Л. А. Бэндэ. Паэ-
ма «Палі загаманілі» была падаравана Нацыянальным архівам 
Рэспублікі Беларусь у сувязі з юбілеем паэта. На тытульным ар-
кушы зборніка «Ветразі» – дароўны надпіс Тодара Кляшторна-
га, які сведчыць аб палітычнай наіўнасці і дзіцячай даверлівасці 
апошняга:

«Т. Бэндэ! Нас шмат разоў зводзілі сварыцца. Але не магло 
быць ворагаў у лягеры будаўнікоў сацыялізму. Згуртоўвай, брат, 
фронт пралетарскай літаратуры, каб мацней ударыць па затхлай 
групаўшчыне і па ўсякіх перазвоншчыках. Тым, хто шчыра стаў 
на наш бок, мы павінны дапамагчы вызваліцца ад шкодных уплываў. 
Т. Кляшторны. 27.05.1930». 

У час працы над выстаўкай нас чакалі неспадзяваныя сюр-
прызы. Як вядома, ва ўсіх даведніках, у тым ліку ў бібліяграфіч-
ным слоўніку «Беларускія пісьменнікі», значацца пяць прыжыц-
цёвых зборнікаў паэзіі Т.  Кляшторнага і кніжка-малюнак для 
дзяцей «Казка пра зайца, ваўка і мядзведзя». Але былы вязень 
ГУЛАГа паэт С. Шушкевіч, рэцэнзент рукапісу кнігі «Залатое 
вязьмо» (1960) А. Вялюгін і сакратар Саюза пісьменнікаў Бела-
русі М. Калачынскі называюць яшчэ пяць зборнікаў, падрых-
таваных паэтам: «Май над сусветам», «Красуй, ардэнаносная», 
«Мы дружнай сям’ёй працуем», «Малады расцвет» (усе за 1935 г.), 
«Апошні акорд» (1936). Гэтыя кнігі мы беспаспяхова шукалі ва 
ўсіх галоўных бібліятэках г. Мінска. І толькі выпадкова ў каталозе 
архіва-музея трапілі на зборнік песень «Красуй, ардэнаносная», 
у які ўвайшлі тры песні Тодара Кляшторнага на музыку М. Равен-
скага і С. Палонскага. Захады, каб вырашыць гэтую загадку ці раз-
веяць чарговы літаратурны міф, будуць працягвацца.

Як адзначалі сучаснікі Тодара Кляшторнага, біяграфія паэта 
не паспела скласціся: вельмі мала ён пражыў – усяго трыццаць 
чатыры гады. Але і ў гэтым кароткім жыцці трагічны і непрад-
казальны час пакінуў свае «белыя плямы». Напрыклад, не вы-
значана да канца служба паэта ў Чырвонай арміі. Каб знайсці 
адказы на некаторыя пытанні, супрацоўнікі архіва-музея скіра-
валі свае пошукі ў архіў Камітэта дзяржаўнай бяспекі РБ. Але ні-
чога суцяшальнага гэты візіт нам не прынёс. Мы азнаёміліся са 
следчай справай палітычнага зняволенага Тодара Кляшторнага. 
Паэт быў арыштаваны 3 лістапада 1936 г. Першы допыт адбыўся 
5 лістапада. А з 8 жніўня ў справе ляжала прадпісанне на арышт. 
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Усе неабходныя паперы, у тым ліку і анкеты, запаўняліся след-
чым па прозвішчы Кунцэвіч, які вёў справу паэта. Пад пратако-
ламі і анкетай ёсць толькі подпісы арыштаванага, якія з кожным 
допытам станавіліся ўсё больш слабымі і неразборлівымі. Анкета 
запоўнена скупымі і кароткімі звесткамі толькі дзеля фармаль-
насці. У адным з радкоў значыцца: «У арміі не служыў». Пратакол 
вобыску складзены з парушэннем усякіх юрыдычных нормаў: 
у 1936 г. ужо не патрэбны былі канкрэтыка і залішняя падрабяз-
насць. На невялічкім аркушыку паперы пазначана: канфіскава-
ны 66 кніг, 15 фотакартак, 4 адрасы, 1 961 ліст рознай перапіскі. 
Да яго не забыліся прыкласці і квітанцыі аб знішчэнні кніг і ру-
капісаў. Добра распрацаваны сцэнарый допытаў здзіўляе сваім 
цынізмам. Усе матэрыялы следчай справы сведчаць аб тым, што 
лёс паэта-пакутніка быў прадвызначаны. Сярод іншых дакумен-
таў – спіс следчых, якія ўжывалі катаванні, у іх ліку – і Кунцэвіч.

Вялікую колькасць матэрыялаў перадала на выстаўку Мая То-
дараўна, дачка паэта. Гэта фотаздымкі 20–30-х гг. мінулага ста-
годдзя: сям’і Кляшторных, бацькоў паэта, жонкі Яніны Міхайлаў-
ны Германовіч і маленькай Маі ў час высылкі ў Краснаярскі край, 
фотаздымкі аршанскага і мінскага перыядаў жыцця – індывіду-
альныя, з рабфакаўцамі, беларускімі пісьменнікамі. Сярод сучас-
ных здымкаў – родныя мясціны паэта, бацькава хата, святкаванне 
90-годдзя з дня нараджэння паэта і інш. На выстаўцы – матэры-
ялы аб узнаўленні Тодара Кляшторнага ў членстве ў Саюзе пісь-
меннікаў БССР, даведка аб рэабілітацыі. Свае ўспаміны пра баць-
ку занатавала і другая дачка паэта, Тадзіяна Тодараўна Азаронак, 
якой у час арышту бацькі споўнілася шэсць гадоў і якая добра па-
мятае дарагія сэрцу хвілінкі сяброўства з ім. Сёстры садзейнічалі 
стварэнню экспазіцыі, прысвечанай Тодару Кляшторнаму, на яго 
радзіме, у Лепельскім краязнаўчым музеі.

Сёння родныя Тодара Кляшторнага, архівісты і навукоўцы не 
толькі ўзнаўляюць і ўшаноўваюць памяць аб таленавітым паэ-
це, а, ствараючы архіўны фонд паэта, закладваюць падмурак для 
вывучэння яго творчай спадчыны будучымі пакаленнямі літара-
тараў і аматараў паэзіі. 

Ганна Запартыка 

АДЛЮСТРАВАННЕ ЭВАЛЮЦЫІ ТЭКСТУ  
Ў АРХІЎНЫМ ВОПІСЕ

Адным з унікальных аб’ектаў навуковых інтарэсаў літара-
туразнаўцаў, мовазнаўцаў, гісторыкаў культуры і даследчыкаў 
яшчэ цэлага шэрагу гуманітарных дысцыплін з’яўляецца Бела-
рускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. На дадзены 
момант у яго сховішчах сабрана звыш пяцісот архіўных фондаў, 
87 % якіх створаны на аснове асабістых архіваў дзеячаў літарату-
ры і мастацтва. З гэтых 87 % найбольшую колькасць склада юць 
фонды пісьменнікаў – каля 210 комплексаў дакументаў, у якіх 
адлюстраваны жыццё, дзейнасць іх стваральнікаў і, галоўнае, 
іх творчая лабараторыя. У адрозненне ад традыцыйных архіўных 
фондаў, фонды асабістага паходжання паступаюць у дзяржаўны 
архіў у неапісаным выглядзе і патрабуюць ад архівістаў, найперш, 
вырашэння тэарэтычных і практычных задач для дасягнення га-
лоўнай мэты – стварыць для патэнцыйнага карыстальніка на-
вукова-даведачную пошукавую сістэму, якая б забяспечыла яго 
паспяховую працу. Кожны канкрэтны фонд патрабуе выпра-
цоўкі індывідуальных падыходаў для вырашэння такіх задач, 
што выклікана спецыфікай дакументаў асабістага паходжання: 
уласцівасцямі іх формы і зместу, своеасаблівасцю працэсу іх 
стварэння, дакументных сувязяў. Спецыфіка дакументаў аса-
бістага пахо джання абумоўлена перш за ўсё ўмовамі і характа-
рам іх узнікнення: яны ўзнікаюць па ініцыятыве прыватных асоб 
і з’яўляюцца іх уласнасцю, а частка – аб’ектам дзеяння аўтарскага 
права. Працэс іх стварэння і руху не можа рэгулявацца абавязко-
вымі нормамі. Такім дакументам уласцівыя адвольнасць формы 
і зместу, эмацыянальная і псіхалагічная адметнасць, выкліканая 
характарам асобы аўтара, неабавязковасць дакументных сувя-
зяў, неўпарадкаванасць умоў іх існавання. Атрыбуцыя дакумен-
таў асабістага паходжання (подпіс, дата, анатацыя на фатаграфіі 
і г. д.) часта зусім адсутнічае або недастатковая. Спецыфіку мае і 
інфармацыя дакументаў, якую нельга разглядаць толькі з пункту 
гле джання насычанасці фактамі гістарычных ці сацыяльна-куль-
турных з’яў. Змест дакументаў асабістага паходжання фіксуе 
перш за ўсё творчы працэс, жыццё канкрэтнай асобы. Рэчаіснас-
ць жа адлюстроўваецца праз ўспрыманне з’яў і падзей ствараль-
нікам дакумента.
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Асноўным навуковым даведнікам да фонду асабістага пахо-
джання з’яўляецца вопіс, які суправаджаецца тытульным лістом, 
прадмовай, зместам і інш. Сам вопіс уяўляе сістэматызаваны пе-
ралік адзінак захоўвання, які адлюстроўвае склад і змест фонду 
і забяспечвае іх паадзінкавы ўлік. 

Вызначальным фактарам у навуковай арганізацыі архіўнага 
фонду асабістага паходжання з’яўляецца правільны выбар прын-
цыпаў фарміравання адзінак захоўвання. Рукапiсы ў фондзе 
пісьменніка аб’ядноўваюцца па жанравым прынцыпе, незалеж-
на ад спосабу іх узнаўлення. Чарнавiкi i варыянты твора могуць 
складаць як самастойныя адзiнкi захоўвання (раманы, аповесці 
і г. д.), так i быць далучанымi да асноўнага рукапiсу (апавяданні, 
эсэ, артыкулы і г. д.). Калi рукапiс твора значны па аб’еме, ён можа 
складаць некалькi адзiнак захоўвання: па раздзелах, частках i г. д. 
Гэтае правiла распаўсюджваецца i на варыянты вялiкiх па аб’ёме 
твораў, а таксама на зборнікі твораў, падрыхтаваныя аўтарам або 
рэдактарам, пераклады твораў, зробленыя фондаўтваральнiкам. 

Пры фармiраваннi адзiнак захоўвання з аднайменнымi 
i сюжэтна звязанымi, але рознымi па жанры творамі кожны жанр 
складае самастойную адзiнку захоўвання. Газетныя i часопiсныя 
выразкi з творамi фондаўтваральнiка аб’ядноўваюцца ў адзiнкi 
захоўвання па жанрава-храналагiчным прынцыпе. Чарнавыя за-
пiсы i выпiскi аб’ядноўваюцца ў адзiнкi захоўвання па творах, да 
якiх яны зроблены, або па тэмах. Кожная навукова-дапаможная 
картатэка, складзеная фондаўтваральнiкам, утварае самастойную 
адзiнку захоўвання.

Важным у раскрыцці зместу, а значыць, вызначальным для 
разумення інфармацыйнай значнасці дакумента пры неабход-
насці яго навуковага выкарыстання, з’яўляецца загаловак адзiнкi 
захоўвання. Як сцiслая форма адлюстравання складу i зместу да-
кументаў, якiя складаюць яе, загаловак мае абавязковыя ў архіў-
ным апісанні як асноўныя, так і дадатковыя элементы. Асноўнымі 
элементамі загалоўка адзінкі захоўвання з рукапісамі навуковых 
прац, літаратурных і іншых твораў з’яўляюцца: прозвішча аўта-
ра, назва твора, абазначэнне жанру твора. Да дадатковых элемен-
таў адносяцца: абазначэнне ступені паўнаты рукапісу, спосабу 
ўзнаўлення, капійнасці, апісанне знешніх асаблівасцей. 

Загаловак павінен адлюстроўваць усе асаблівасці дакументаў, 
якія яго складаюць, пры гэтым не быць перагружаным другарад-
най інфармацыяй. 

Наступным адказным крокам у раскрыцці складу дакументаў 
архіўнага фонду з’яўляецца выбар схемы сiстэматызацыi адзінак 
захоўвання, што, як правіла, вызначаецца характарам дзейнасцi 
фондаўтваральнiка, а таксама складам i аб’ёмам дакументаў фон-
ду. Творчы раздзел «Рукапісы» ў схеме сістэматызацыі фонду дзе-
яча літаратуры можа мець наступныя жанравыя групы: 1) рама-
ны, аповесцi; 2) п’есы, сцэнарыi, лібрэта; 3) апавяданнi, нарысы, 
нататкі; 4) паэмы, вершы; 5) артыкулы, даследаваннi, манаграфіі; 
6) даклады, рэцэнзіі, інтэрв’ю; 7) аўтабiяграфii, успамiны, дзён-
нiкi; 8) пераклады; 9) выпiскi, чарнавыя запiсы.

Да раздзела «Рукапiсы» належаць адзінкі захоўвання з аўто-
графамі твораў; планамі, накiдамі, варыянтамі твораў, машына-
пiснымі, рукапiснымі копіямі i ксеракопiямі твораў; гранкамі, 
вёрсткамі; выразкамі з часопiсаў i газет з творамi; дзённiкамі, 
успамінамі, аўтабiяграфiчнымі запiсамі; тэкстамі, стэнаграмамі, 
тэзiсамі выступленняў, прамоў i дакладаў; канспектамі лекцый; 
выпiскамі, зробленымі фондаўтваральнiкам; запiсамі гутарак, 
iнтэрв’ю з фондаўтваральнiкам; аўтабібліяграфіямі.

Размяшчэнне падраздзелаў у раздзеле «Рукапiсы» вызначае 
літаратурны жанр, характэрны творчасцi дадзенага пісьменніка: 
у фондзе паэта на першы план вылучаюцца паэтычныя творы, 
у фондзе драматурга – п’есы i сцэнарыi, у фондзе лiтаратуразнаў-
цы – лiтаратуразнаўчыя i крытычныя працы i г. д.

Адзінкі захоўвання з рукапiсамі ў межах адпаведнага раздзела 
фонду сiстэматызуюцца па жанравым ці тэматычным прынцы-
пах. Тэматычны прынцып сiстэматызацыi найбольш характэр-
ны для фондаў, у якіх пераважаюць навукова-даследчыя i тэарэ-
тычныя жанры. Адасобленую групу могуць складаць дакументы, 
якiя ўзнiклi ў вынiку працы фондаўтваральнiка над адной тэмай 
цi творам. 

Усе агучаныя тут тэарэтыка-практычныя дэталі навуковага 
апісання фондаў дзеячаў літаратуры патрабуюць пацвярджэння 
канкрэтным прыкладам, які б наглядна адлюстраваў эвалюцыю 
тэксту праз архіўны вопіс. Такім вельмі яскравым прыкладам 
можа паслужыць вопіс фонду народнага пісьменніка Беларусі 
Івана Паўлавіча Мележа. 

Дакументы з асабістага архіва І. П. Мележа ў Беларускі дзяр-
жаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва паступілі ў  1985  г. 
і  ў 1986 г. прайшлі навуковае апісанне і тэхнічную апра-
цоўку. У  выніку было сфарміравана 608 адзінак захоўвання 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

292 293

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

за 1938–1978 гг. Найбольш поўна ў фондзе прадстаўлены раздзел 
«Рукапісы». Ён складаецца з шаснаццаці жанравых падраздзелаў 
і ахоплівае ўвесь творчы шлях пісьменніка, пачынаючы ад 1938 г. 
Схема сістэматызацыі раздзела пабудавана ў наступным парад-
ку: раманы, аповесці, п’есы, апавяданні і вершы, эсэ, нарысы, 
артыкулы, дысертацыя, нататкі, рэцэнзіі, даклады, выступленні, 
успаміны, інтэрв’ю, дзённікі і запісныя кніжкі, пераклады. Жан-
равы падраздзел «Раманы» складаюць рукапісы рамана «Мінскі 
напрамак» і раманаў з цыкла «Палеская хроніка».

Першая кніга рамана І. П. Мележа «Мінскі напрамак», як вядо-
ма, выйшла ў 1950 г. Гэтаму папярэднічаў шэраг публікацый асоб-
ных частак твора ў беларускіх перыядычных выданнях. Газетныя 
публікацыі, а таксама гранкі асобных частак ад 1948 г. і  склалі 
самую першую адзінку фонду пісьменніка. Наступнае выданне 
цалкам усіх трох кніг рамана адбылося ў 1952 г., а ў 1958 г. – вы-
данне перапрацаванага варыянта ўжо ў двух тамах – трох кнігах. 
Працу І. Мележа над падрыхтоўкай менавіта другога перавыдан-
ня 1958 г. і адлюстроўвае архіўны вопіс. Для працы над другім 
варыянтам аўтар выкарыстаў расклейкі выдання 1950 г. пер-
шай кнігі «Хмары на світанні», а таксама расклейкі другой кнігі 
«Мінск за небакраем» і трэцяй кнігі «Будучыня з намі» выдання 
1952 г., зрабіўшы значную аўтарскую праўку і дадаўшы шматлікія 
варыянты і машынапісныя ўстаўкі да многіх старонак. Некалькі 
адзінак складаюць даволі значныя дапаўненні да варыянта дру-
гой кнігі, датаваныя тым самым перыядам.

Пры падрыхтоўцы збору твораў у 6 тамах, які выйшаў 
у 1969–1971 гг., І. Мележ зноў вярнуўся да працы над раманам. 
У вопісе зафіксавана некалькі адзінак захоўвання з расклейкай 
першай кнігі «Хмары на світанні» выдання 1958 г. з аўтарскай 
праўкай 1969–1970 гг. 

У хуткім часе пасля выхаду збору твораў І. Мележ зноў вярнуў-
ся да свайго рамана. У яго архіўным фондзе захаваўся машынапіс 
першай і трэцяй кніг рамана са значнай аўтарскай праўкай. Пра-
ца гэтая была завершана ў 1974 г. выхадам у свет рамана ў двух 
тамах (трох кнігах) у выдавецтве «Мастацкая літаратура». 

Усе варыянты рамана ў архіўным вопісе размешчаны ў хра-
налагічным парадку працы над імі. Заўважым, што ў гэтым шэ-
рагу адсутнічаюць магчымыя самыя першыя накіды рамана і яго 
першы чарнавы варыянт. А такія павінны былі быць. Захаваўся 
толькі друкаваны асобнік з аўтарскай праўкай нарыса «Заўсёды 

наперадзе», выдадзены ў 1947 г. Дзяржаўным выдавецтвам БССР, 
які папярэднічаў задуме рамана. Названы нарыс у вопісе фонду 
змешчаны ў адпаведным жанравым падраздзеле.

У сярэдзіне 1950-х гг. І. Мележ пачаў працу над першым ра-
манам «Палескай хронікі» «Людзі на балоце». Вопіс яго фонду 
ўключае сорак шэсць архіўных адзінак раманаў хронікі, дзякую-
чы якім можна прасачыць увесь працэс стварэння эпічнага тво-
ра. Пачынаюць гэтую частку вопісу аўтографы накідаў і асобных 
частак, а таксама аўтарскі машынапіс з праўкай першага рама-
на «Людзі на балоце», якія датуюцца 1956–1960 гг. Знаходзіўся 
аўтар і ў пошуку назвы: спачатку «На балоце», пасля «Туманы 
над багнаю» і пасля ўжо «Людзі на балоце». Як сведчаць даты ру-
капісаў, над другім раманам «Подых навальніцы» І. Мележ пра-
цаваў у 1958–1965 гг. Захаваліся планы, накіды, чарнавыя запісы 
рамана, аўтограф першага варыянта пад аўтарскай назвай «На-
вальніца над полем», машынапіс з аўтарскай праўкай другога 
варыянта пад вядомай назвай «Подых навальніцы», а  таксама 
публікацыі ў друку асобных яго частак. Ад 1969 г. і да апошніх 
дзён свайго жыцця І. Мележ працаваў над трэцяй кнігай хронікі, 
якая выйшла па смерці пісьменніка ў 1978 г. пад назвай «Завеі, 
снежань». У яго архіве захаваліся незавершаныя чарнавы аўто-
граф рамана і машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай пад ра-
бочымі назвамі «Жыццё на пераломе» і «Клопаты ў снежні». 
І. Мележ задумваў і працяг «Палескай хронікі». Пра гэта сведчаць 
як старонкі з запісамі варыянтаў назваў усяго цыкла, так і пла-
ны, накіды, чарнавыя аўтографы і машынапіс асобных раздзелаў 
чацвёртага рамана, аўтарская назва якога мае некалькі варыян-
таў: «Час спадзяванняў», «Ліхалецце», «Сцежкі ў асацэ», «Праўда 
вясны», «Сакавіцкія ручаі», «Веснавое поле». Незакончаныя 
раздзелы, планы, накіды да незавершаных раманаў «Палескай 
хронікі» былі сабраны і апрацаваны Алесем Адамовічам і Лідзі-
яй Пятровай-Мележ для  10-томнага Збору твораў, які выходзіў 
у 1979–1985  гг. Гэтая падборка таксама захоўваецца ў  складзе 
фонду І. Мележа.

Многа фактаў да гісторыі стварэння як «Мінскага напрамку», 
так і «Палескай хронікі» дадаюць лісты І.  Мележа да пісьмен-
нікаў, выдаўцоў, крытыкаў, сяброў, а таксама запісныя кніжкі, 
інтэрв’ю і іншыя дакументы. Вопіс архіўнага фонду ўсе названыя 
матэрыялы зафіксаваў у адпаведных жанравых і відавых раздзе-
лах. Уважлівае іх прачытанне дапамагае ўявіць працэс стварэння 
раманаў ад варыянта да варыянта, ад выдання да выдання.
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Віктар Жыбуль

«І ЎВЕСЬ ПАДЦЯГНУТЫ І СТРОЙНЫ…»:
УЛАДЗІМІР СЯДУРА Ў ЗГАДЦЫ ЗМІТРА ВІТАЛІНА

Змітро Віталін (сапр. Сергіевіч; 1912–2004) і Уладзімір Глы-
бінны (сапр. Сядура; 1910–1995)… Лёсы гэтых двух пісьменнікаў 
беларускай дыяспары шмат у чым розныя, але шмат у чым і па-
добныя. Абодва дэбютавалі ў друку амаль адначасова, уваходзілі 
ў Беларускую асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП), 
сябравалі… Абодва ж былі арыштаваныя па сфабрыкаванай спра-
ве ў 1933 г. (Віталін – 23 лютага, Сядура – 3 сакавіка) і ў адзін дзень 
(10 жніўня таго самага года) асуджаны адпаведна на 2 і 3 гады па-
праўча-працоўных лагераў. Разам ехалі ў Сібір у вагоне-«цялят-
ніку»57. І абодва атрымалі датэрміновае вызваленне: Віталін 
9  лістапада 1934 г., Сядура – у жніўні 1935 г. Абодва вярнуліся 
на Беларусь, але, як і многія былыя «зэкі», сутыкнуліся з  пра-
блемаю працаўладкавання, таму мусілі старанна хаваць факты 
сваіх «заплямленых» біяграфій. Змітру Віталіну гэта дазволіла 
заняцца журналісцкай дзейнасцю, а Уладзіміру Сядуру – пасту-
піць у Маскоўскі ўніверсітэт, а потым у Ленінградскі педагагічны 
інстытут імя М. Пакроўскага і нават абараніць у 1941 г. у Мінску 
кандыдацкую дысертацыю па філалогіі.

У першыя месяцы Другой сусветнай вайны Уладзімір Сядура 
застаўся ў акупаваным Мінску, а Змітро Віталін пайшоў на фронт. 
Але ў Беларусі ўрэшце не затрымаліся абодва: Сядура падзяліў 
лёс многіх эмігрантаў, з’ехаўшы ў Нямеччыну, Чэхію, а пазней – 
у ЗША; Віталін жа, пайшоўшы па ваенна-журналісцкай лініі, 
апынуўся ў Аўстрыі, Вугоршчыне і ўрэшце ва Украіне, у Адэсе. 

57 У тым самым вагоне знаходзіліся і іншыя бязвінна асуджаныя літаратары: Змітрок 
Астапенка, Сяргей Астрэйка, Франц Гінтаўт, Уладзімір Дудзіцкі, Міхась Кавыль, Лукаш Калюга, 
Сцяпан Ліхадзіеўскі, Максім Лужанін, Мікола Нікановіч, Сяргей Русаковіч, Юлі Таўбін.

Удалечыні ад радзімы абодва пісьменнікі даволі паспяхова зай-
маліся літаратурнай дзейнасцю, але дзеля гэтага былі вымушаны 
актыўна карыстацца не сваёй роднай мовай: так, частка літара-
туразнаўчых і крытычных прац Уладзіміра Сядуры (Глыбінна-
га) выйшла па-англійску, а паўтара дзясятка кніг прозы Змітра 
Сергіевіча (Віталіна) – па-руску. Толькі ў адрозненне ад  выбіт-
нага эміграцыйнага дзеяча Сядуры Сергіевіч па-беларуску не 
друкаваўся ўвогуле: жывучы ў СССР, ён баяўся, што колішняе 
ўтойванне рэальных фактаў біяграфіі яму можа абярнуцца но-
вым крымінальным пераследам, і нікому не прызнаваўся, што ён 
і ёсць той самы беларускі паэт 1930-х Змітро Віталін. Таму вершы 
на роднай мове ён пісаў «у шуфляду», адважыўшыся ізноў «ад-
крыцца» і вярнуцца ў беларускую літаратуру толькі ў 1990-х гг. – 
пасля таго, як даведаўся, што ў энцыклапедыях і біяграфічных 
слоўніках пра яго пішуць як пра «зніклага без вестак на фронце 
ў час Вялікай Айчыннай вайны» [1, с. 68] альбо «застрэленага пры 
ўцёках з лагера» [4, с. 13].

Нядаўна агульнымі намаганнямі апякункі пісьменніка Валян-
ціны Андрыянавай, адэскага беларуса Вячаслава Яфімава і калін-
кавіцкага краязнаўца, аўтара кнігі «Тры жыцці Змітра Віталіна» [3] 
Уладзіміра Лякіна асабісты архіў Змітра Віталіна быў перададзе-
ны ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і  мастацтва 
(БДАМЛМ). Асноўную частку рукапісаў складаюць тэксты вершаў, 
якія ніколі не публікаваліся: філасофская, рэлігійная, пэйзажная і 
публіцыстычная (з антысталінскім і антыбальшавіцкім пафасам) 
лірыка, сатырычныя і гумарыстычныя творы58. Прыцягва юць 
увагу вершаваныя ўспаміны Змітра Віталіна пра часы рэпрэсій, 
лагерныя будні, сяброў маладосці (пераважна рэпрэсаваных), 
калег па пяры ўвогуле: «За што?», «Юлі Таўбін», «Памяці Тодара 
Кляшторнага», «Крапіва», «Памяці Петруся Броўкі»… Ёсць і верш 
«Сябра», прысвечаны «памяці Уладзіміра Сядуры». Дата пад тэкс-
там адсутнічае (аўтар быў не схільны датаваць свае познія вер-
шы), аднак, мяркуючы па почырку і паперы, твор быў напісаны 
ў 1990-х гг. Як вядома, Уладзімір Сядура (Глыбінны) памёр пасля 
працяглай хваробы 13 сакавіка 1995 г. Аднак Змітро Віталін нічо-
га не ведаў пра лёс сябра маладосці: ён быў перакананы, што Ся-
дура «загінуў недзе за Байкалам» яшчэ ў 1930-х гг. Гэта не выгля-
дае чымсьці дзіўным – асабліва калі ўлічыць ступень культурнай 

58 Публікацыю некаторых вершаў з архіва Змітра Віталіна гл. у: Роднае слова. – 2012. – 
№ 9. – С. 20–21; Дзеяслоў. – 2016. – № 5. – С. 241–250.



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

296 297

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

ізаляванасці, у якой жыў Змітро Віталін, а магчыма, і пэўныя па-
рушэнні памяці. Так, падчас сустрэчы ў Адэсе ў ліпені 1998 г. ён 
спытаўся ў мяне пра Петруся Броўку: «Як ён там цяпер?» – і вельмі 
здзівіўся і засмуціўся, калі я адказаў: «Памёр яшчэ ў 1980-м годзе». 
Калі ён не ведаў (ці забыўся) пра лёс вядомага на ўвесь СССР на-
роднага паэта, дык што ўжо казаць пра пісьменнікаў-эмігрантаў 
з іншага кантынента? Так што, магчыма, верш «памяці Уладзіміра 
Сядуры» мог быць напісаны нават яшчэ пры жыцці апошняга. 
Па іроніі лёсу, як ужо згадвалася, самога Віталіна гэтак «хавалі» 
ў энцыклапедыях, і неаднаразова.

У вершы-ўспаміне Змітро Віталін прыгадвае і перадае змест 
размоў і літаратурных спрэчак, якія адбываліся паміж ім і Уладзі-
мірам Сядурам у пачатку 1930-х гг.; успамінае і тое, як у 1933 г. 
былі разам этапаваныя ў лагер. 

Асабліва цікавы верш тым, што Змітро Віталін быў адным 
з нямногіх на той момант жывых сяброў Уладзіміра Сядуры, хто 
памятаў яго яшчэ як паэта – хоць яго захапленне вершапісан-
нем было непрацяглым. Пэўнае ўяўленне пра яго раннюю паэ-
тычную творчасць дае літаграфічны часопіс студэнцкага літа-
ратурнага гуртка пры мінскім Белпедтэхнікуме «Крыніца», дзе, 
у прыватнасці ў № 1 (4) за 1929 г., быў надрукаваны верш Сядуры 
«Рытмы сённяшняга дня». Аўтарка прадмовы да факсімільнай 
публікацыі нумара Ірына Багдановіч назвала гэты твор «бадай 
самым адпаведным авангарднаму стылю тых часоў, які зьмяшчаў 
у сабе футурыстычна-ЛЕФаўскія рысы й індустрыяльна-машынны 
патас супраць „сахі старасьвецкага стылю”», заўважыўшы ў вер-
шы «ўсе прыкметы тагачаснага авангардызму зь ягонай прапа-
гандысцка-агітацыйнай устаноўкай на ўтылітарную грамадзкую 
ролю мастацтва» [2, с. 259]. Але ўспамін Змітра Віталіна сведчы-
ць, што пісаў Уладзімір Сядура ў той час не толькі агітацыйную 
публіцыстыку кшталту «Поэты! Ударнай брыгадай / Пурнём пе-
рашкоды, пурнём!..», але і вершы, прасякнутыя зусім інакшым на-
строем: «Ля дамавіны чорных дум / З вачмі патухшымі прайду…». 
Трэба думаць, гэтыя радкі аўтэнтычныя: Змітро Віталін часам 
устаўляў у вершы-ўспаміны дакладныя цытаты з іншых паэтаў: 
Францішка Багушэвіча («Багацце»), Тодара Кляшторнага («Памя-
ці Тодара Кляшторнага»), Уладзіміра Хадыкі («Чакаючы пісьма 
ад сябра»), Веліміра Хлебнікава («Смех») і інш. Прысутнічаюць 
у творы і  некаторыя элементы вонкавага і ўнутранага партрэ-
ту маладога Уладзіміра Сядуры: «…увесь падцягнуты і стройны», 

 «Як той паэт, ён быў ня горды, / А горды быў як чалавек»; «Ён чэс-
на жыў, ён палка марыў, / Як  бацьку, Коласа любіў…». Запомніліся 
Віталіну і хітраватая ўсмешка сябра, і «погляд неспакойны / У зату-
маненую даль». 

Верш Змітра Віталіна «Сябра» каштоўны як мемуарнае свед-
чанне пра далёкія студэнцкія гады таленавітага пісьменьніка 
і навукоўца, вядомага даследчыка творчасці Фёдара Дастаеўска-
га, доктара Народнага ўніверсітэта Амерыкі, заслужанага прафе-
сара Уладзіміра Сядуры (Глыбіннага).

Друкуецца тэкст з захаваннем арыгінальнага правапісу.

Змітро Віталін
Сябра

Памяці Ўладзімера Сядуры

«Ля дамавіны чорных дум
З вачмі патухшымі прайду…» –
Пісаў мой сябра так сур’ёзна
І мне чытаў амаль ня слёзна.

Якая к чорту дамавіна,
Калі захоплены жыццём,
Калі гуляе ён з дзяўчынай,
Каторая кроў з малаком.

Было мне смешна тое слухаць –
Ну, хоць кладзіся, памірай! –
Усмешка – з вуха і да вуха,
І радасць пырскае праз край,

І ўвесь падцягнуты і стройны –
Чорт ведае, адкуль той жаль?
Ды погляд – погляд неспакойны
У затуманеную даль.

У тую даль, дзе потым крочыў
Тайгой сібірскай у журбе,
Нібыта сам і напрарочыў
Онь тую долю сам сабе.
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Ахоплены чарнейшай думай,
Ішоў пад брэх аўчарак злых.
У землю ціха лёг, бяз тлуму,
Як леглі тысячы другіх.

Загінуў недзе за Байкалам,
Пракладваючы той наш БАМ.
Пурга на сопках бушавала,
Шаман лупіў у барабан…

Я ўспамінаю – прачытае 
І запытае: «Ну і як?»
Сказаць няпраўду ён ня раіць:
«Ня будзеш мне тады дружбак!»

І як кажу, хоць з неахвотай, –
У крытыцы ж я толькі госць:
– Ад Пастарнака колькі нотак
І ад Хадыкі штосьці ёсць…

І ён руку маю хапае,
Трасе і цісне, долу гне:
– Я лепшай пахвалы ня знаю,
Цяпер я бачу – друг ты мне!

І гаварыў далей з уздымам:
– І калі ёсць паэта [я] –
То наш Хадыка Уладзімер
І Пастарнак, [дык удвая!]

І хітранька так ён смяецца –
Маўляў, што скажаш у адказ?
І я кажу яму ад сэрца:
– Паэты, браце, першы клас!

Далей кажу я шчырым [гартам],
Кажу сур’ёзна, не смяшком:
– Пазногця іхняга ня варты
Мы ўсе – [звязаўшы] іх вузлом.

Бывалі й спрэчкі – не заўсёды
Па шэрсці, а й насупярэк.
Як той паэт, ён быў ня горды,
А горды быў як чалавек.

Калі ж нас падсякла нядоля,
Ён суцяшаў мяне ня раз:
– Дзе воля, браце, дзе няволя –
Пра тое скажа яшчэ час.

Казаў загадкава, з падтэкстам –
Усё-ткі крытыкам ён быў –
І тое лагернае цеста,
Як тысячы другіх, мясіў.

Я шчасны тым, што у дарозе
Йшоў поплеч гэты сябра мой,
Што нас аднолькава марозіў
Той холад лютаю зімой.

Я шчасны, што ў жыццёвых бітвах
Сустрэўся гэты чалавек,
Так, ЧАЛАВЕК з вялікіх літар,
Ліхому злу насупярэк.

Жыццё, браткі, такая штука –
Ну, думаеш, не ахапіць! –
А як прыглянеш – той навукі:
Каб толькі чэсна век пражыць.

Ён чэсна жыў, ён палка марыў,
Як бацьку, Коласа любіў…
Гараць нязгасныя Стажары,
І ток крыві – ён жыў, ён быў. 

[1990-я гг.]

Спіс літаратуры

1. Змітро Віталін // Пісьменнікі савецкай Беларусі : кароткі давед-
нік / скл. А. К. Гардзіцкі. – Мінск : Маст. літ., 1981. 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

300 301

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 1

2. Крыніца: літ.-маст. часопісь літгуртка МенБПТ. № 1 (4). 
1929-30 нав. год : факсымільная публікацыя / прадм. І. Багдановіч // Запі-
сы БІНіМ. – 2004. – № 27. 

3. Лякін, У. А. Тры жыцці Змітро Віталіна : гіст.-біягр. нарыс / 
У. А. Лякін. – Мазыр : Белы вецер, 2012. – 201, [3] с.

4. Харошка, Г. П. Змітро Віталін / Г. П. Харошка, З. У. Драздова // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўнік. – Мінск : БелЭн, 1993. – Т. 2. 

Віктар Жыбуль

НЯВЫДАДЗЕНАЯ КНІГА «СУПРОЦЬ ВЕТРУ» – 
ВЫНІКОВАЯ ПРАЦА АДАМА БАБАРЭКІ  

ПРА ЯЗЭПА ПУШЧУ: СІМВОЛІКА НАЗВЫ  
І ПРАБЛЕМА РЭКАНСТРУКЦЫІ ТЭКСТУ

Сярод рукапіснай спадчыны вядомага ўзвышаўскага крыты-
ка Адама Бабарэкі (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літарату-
ры і мастацтва, ф. 407, воп. 1; далей спасылкі на гэтую архіўную 
крыніцу) захавалася шмат артыкулаў, рэцэнзій, эскізаў і накідаў, 
прысвечаных творчасці таленавітага паэта Язэпа Пушчы, таксама 
актыўнага ўдзельніка «Узвышша». Характэрна, што гэтыя тэксты 
паміж сабою ўзаемазвязаныя, перагукаюцца, часткова дублююц-
ца па змесце і, магчыма, утвараюць разам агульны матэрыял, на 
аснове якога А. Бабарэка рыхтаваў выніковую манаграфію пра 
жыццё і творчасць Я. Пушчы. Сваёй кнізе крытык даў назву «Су-
проць ветру» і працаваў над ёю пераважна цягам 1927–1928 гг., але 
свет яна так і не ўбачыла. Магчымасць апублікаваць яе з’явілася 
толькі цяпер, падчас падрыхтоўкі Збору твораў Адама Бабарэкі.

Раскіданасць матэрыялаў, якія мусілі скласці змест кнігі «Су-
проць ветру», па некалькіх адзінках захоўвання запатрабава-
ла грунтоўнага тэксталагічнага аналізу рукапісаў. Першае, што 
ўявілася мэтазгодным для аднаўлення структуры тэксту, – гэта 
адабраць азагалоўленыя тэкставыя фрагменты, прычым зага-
лоўкі павінны паказваць на прыналежнасць гэтых тэкстаў да 
згаданай кнігі. Усяго ў рукапісах А. Бабарэкі злучэнне «Супроць 
вет ру» ў якасці назвы сустракаецца 4 разы (для зручнасці будзем 
называць адпаведныя тэкставыя фрагменты літарамі лацінскага 
алфавіта).

Пачнем з фрагмента А (адз. зах. 2, арк. 1–13 адв.), дзе твор 
«Супроць ветру» пазіцыянуецца аўтарам менавіта як кніга (і дзе 

да таго ж адкрываецца паходжанне гэтага загалоўка) – у дадзеным 
выпадку фрагмент мае назву «Хто такі Пушча», а  падназву – 
«З кнігі „Супроць ветру”». У гэтым тэксце (а ён уключае 22 старонкі 
рукапісу, зробленага алоўкам) А. Бабарэка крытыкуе сітуацыю, 
што стварылася ў тагачасным літаратурным грамадстве, калі 
ўвага звярталася не на якасць літаратурных твораў, а на прына-
лежнасць паэта да той ці іншай сацыяльнай групы ці класу. Пе-
раходзячы канкрэтна да творчасці Я. Пушчы, аўтар рукапісу 
імкнецца абазначыць паэтава месца ў літаратуры, прыводзіць 
факты з яго жыццёвай і творчай біяграфіі, супастаўляючы з не-
каторымі адпаведнымі фактамі з жыцця і творчасці іншых пісь-
меннікаў папярэдняга (Я. Купала, Я. Колас, М. Гарэцкі) і сучаснага 
(У. Дубоўка, М. Чарот, А. Александровіч) Я. Пушчу літаратурных 
пакаленняў. Далей А. Бабарэка разважае пра прычыны абурэння, 
якое выклікалі ў шэрагу тагачасных крытыкаў некаторыя творы 
Я. Пушчы, у прыватнасці цыклы вершаў «Лісты да сабакі» і «Асен-
нія песні» (абодва – 1927 г.). Аўтар падрабязна спыняецца на ар-
тыкуле «Сацыяльныя матывы творчасці, або Сабачыя лісты паэта 
Язэпа Пушчы» (Зьвязда, 1928, 11 студз.) аднаго з такіх крытыкаў, 
Алеся Сянкевіча (1884–1938), які спрабаваў грубымі і прымітыў-
нымі метадамі заганьбіць Я. Пушчу, высоўваючы апошняму не 
так эстэтычныя, як палітычныя абвінавачанні, небяспечныя для 
таго часу («кулацкая, нэпманская ідэалёгія і контррэвалюцыя»). 
Найбольшы гнеў крытыкаў-вульгарызатараў выклікалі радкі, 
у якіх Я. Пушча ў алегарычна-вобразнай форме па сутнасці кідаў 
выклік афіцыёзным літаратурным колам, адстойваючы права 
паэта на выказванне вольнай думкі: 

Нашто ж мне падхалімам быць, крывіцца
І ў хмары ўрэзвацца чырвоным буслам?
Лепш вольным птахам рэзаць шыр нябёсаў
І супроць ветру размахнуць крыламі. [вылучэнне наша – В. Ж.]
Хто хоча – кпіце над пяснярскім лёсам 
І бэсьце, лайце у гандлярскай краме [3, с. 113].

І Адам Бабарэка, узяўшы для назвы кнігі менавіта ключавыя 
словы прыведзенага фрагмента верша, фактычна стаў на абарону 
не толькі канкрэтна ўзятага паэта, але і ўсёй Паэзіі, якая апынула-
ся пад ідэалагічным каўпаком, у сітуацыі, калі для сцвярджэння 
свайго месца ў літаратуры трэба было займацца падхалімствам 
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і пісаць пераважна «на злобу дня». Характэрна, што вобраз 
«чырвонага бусла» таксама перыфразуецца ў тэксце А. Бабарэкі: 
«Гэта сапраўды буслы, ахварбаваўшыяся ў чырвоны колер, гэта 
чырвоныя буслы. Ці не пара ўжо ім абрэзаць крыльлі, каб так ня 
ўрэзваліся ў хмары, у тое, што яшчэ ня ясна для сам[ога] проле-
тар’яту?..» (адз. зах. 2, арк. 2). А. Бабарэка даводзіць неабгрун-
таванасць палажэнняў А. Сянкевіча і дае сваю інтэрпрэтацыю 
вобразна-сімвалічнай канвы цыкла «Лісты да сабакі». Заключ-
ны абзац уяўляе сабой зварот да чытача, напісаны аўтарам як бы 
з  пачуццём выкананага абавязку: «Цяпер ужо мне асталося ня-
многа сказаць. Тое, што павед[амлена] тут мною, ты, дарагі чы-
тач, ні знойдзеш нідзе. А відзь гэта-ж факты, факты, дадзенныя 
самім жыцьцём. І ты, чытач, павінен іх прыняць пад увагу, калі хо-
чаш зразумець, менавіта зразумець поэзію Пушчы, яе ацэніць. Яны 
табе павінны дапамагчы разабрацца ў пытаньні, каго выражае 
Пушча сваёю поэзія[й]. І ты сам павінен устанавіць, кулацкая яна ці 
можа якая іншая» (адз. зах. 2, арк. 13 адв.). Што меў на ўвазе кры-
тык, напісаўшы «Тое, што павед[амлена] тут мною…»? Ці толь-
кі ўласны аналіз цыклу «Лісты да сабакі», ці што-небудзь яшчэ, 
што выкладзена, магчыма, у іншых – папярэдніх – частках кнігі? 
Ці прадугледжвае фармулёўка «…мне асталося нямнога ска заць» 
якое-небудзь далейшае развіццё тэксту? Адказы паспрабуем 
знайсці ў іншых фрагментах рукапісу.

Вось фрагмент B (адз. зах. 1, арк. 15), які мае аўтарскі зага-
ловак «Супроць ветру». Па сутнасці гэта кароткі і беглы, багаты 
на скароты пераказ зместу «Лістоў да сабакі». Паколькі тое самае 
ёсць у фрагменце А, ды яшчэ з элементамі літаратурнага аналізу, 
а тут амаль без іх, то мэтазгодна лічыць фрагмент В чарнавым 
варыянтам фрагмента А.

Фрагмент С (адз. зах. 1, арк. 16–20; адз. зах. 55, арк. 1) так-
сама мае загаловак «Супроць ветру», але змест у яго зусім іншы: 
у адрозненне ад фрагмента А, які нагадвае заключны раздзел кні-
гі, гэты фрагмент уяўляе сабой яе пачатак, разбіты аўтарам на не-
вялікія часткі. Першая з іх (уступная) не мае нумара, наступныя 
пазначаны рымскімі лічбамі I, II, III. Тэкст напісаны чырвоным 
атрамантам, якім А. Бабарэка карыстаўся вельмі рэдка. Менавіта 
колер атраманту дапамог нам выявіць яшчэ адну частку гэтага 
фрагмента, якая пры апрацоўцы фонду апынулася ў іншай ад-
зінцы захоўвання (адз. зах. 55, арк. 1). Такім чынам, ва ўступе да 
задуманай кнігі аўтар піша пра ўзаемадзеянне паэзіі і крытыкі 

ўвогуле, пра іх унутраную сутнасць і ролю ў грамадстве, высту-
пае супраць павярхоўнай, некампетэнтнай крытыкі, супраць-
пастаўляючы ёй крытыку абгрунтаваную, глыбока аналітычную, 
«першы акт» якой «складаецца з наступных момантаў: 1) непа-
срэднае дачыненьне да  твораў (чытаньне бяз загадзя пастаўле-
най мэты); 2) экспэрымэнтальнае чытаньне (чытаньне з загадзя 
пастаўленай мэтаю); 3) параўнаньне свайго набытку ў  практы-
цы чытаньня з вопытам іншых чытачоў (праверка свайго вопыту 
дасьведчаньня на вопыце іншых); 4) сынтэзаваньне ў адзінст[в]а ўся-
го вопыту для вывядзеньня законаў дадзенай творчасьці; 5) слоўнае 
аформаваньне ўсёй практыкі і яе набыткаў» (адз.  ах. 1, арк. 18). 
Толькі потым аўтар пераходзіць да персаналіі Я. Пушчы, на пры-
кладах з паэзіі якога збіраецца праілюстраваць пералічаныя тэ-
зісы. А галоўнае – тут А. Бабарэка раскрывае задуму сваёй кні-
гі, абазначаючы асноўныя моманты яе зместу: «1) Уласьці васьці 
творчасьці поэты, выяўленыя ў непасрэдным да  яе дачыненьні; 
2)  Вобраз поэты, як ён увазнаны па фактах яго твораў, па ха-
рактару гэтых апошніх; 3)  Уласьцівасьці творчасьці, выяўленыя 
ў апасродкаваным дачыненьні да іх (экспэрымэн тал[ьнае] чытань-
не); 4) Вобраз мастака, якім ён увазнаны па характару яго твор-
часьці (як процэсу), па яе мэтадах; 5) Сынтэтычны вобраз як адно 
з творча-мастацкіх выяўленьняў пясьнярскага тыпу прац[оўнага] 
беларускага (нац[ыянальнага]) жыцьцяадчуваньня. Кожны з  гэ-
тых момантаў будзе складацца з суб’ектыўнага і аб’ектыўн[ага] 
дасьведчаньня» (адз. зах. 55, арк. 1). Далей А. Бабарэка абвяшчае, 
што ў ягоным нарысе Я. Пушча паўстане «ў абліччы ўсяго таго, 
што ім створана за дні свае вясны» (намёк на назву трэцяй кнігі 
Я. Пушчы «Дні вясны» (1927)), г. зн. мы даведваемся, што рэаль-
ная задума аўтара нашмат больш маштабная і шырокаахопная, 
чым палеміка з А. Сянкевічам з нагоды паэтычных цыклаў «Лісты 
да сабакі» і «Асеннія песні». Вядома ж, агляд матэрыялаў, напіса-
ных пра паэзію Я. Пушчы іншымі крытыкамі, уваходзіў у задуму 
А. Бабарэкі (пра што ён піша ў зносцы да паняцця «аб’ектыўн[ага] 
дасьведчаньня»), але фактычна гаворка ідзе, можна сказаць, пра 
паўнавартасны нарыс жыцця і творчасці паэта, дзе знайшлі б мес-
ца як палемічныя ўстаўкі, так і знаёмства з біяграфіяй Я. Пушчы, 
і літаратуразнаўчы аналіз, і філасофскае асэнсаванне яго паэзіі. 
Параўноўваючы Пушчу з коласаўскім Сымонам Музыкам, «тален-
там з народа», А. Бабарэка абяцае вывесці ў сваім нарысе «вобраз 
рэальнага С[ымона] М[узыкі] у сучасным горадзе, які праходзіць тут 
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розныя кусты рэволюцыйнага быту па шляху да сьвету і які ўжо сам 
гаворыць аб сваіх перажываньнях гэтага падарожжа ў сьвет агуль-
налюдзкай вядомасьці з сьвету нязнанасьці і няпрыкметнасьці, па-
дарожжа сьвету быцьця ў сабе ў сьвет быцьця для сябе» (адз. зах. 55, 
арк. 1). Адпаведна, метафара «Супроць ветру» распаўсюджваецца 
не на нейкі асобны перыяд у творчасці Я. Пушчы (напрыклад, пе-
рыяд напісання «Лістоў да сабакі»), а на ўвесь яго творчы шлях, 
часта поўны неразумення з боку сучаснікаў. У раздзелах, прану-
мараваных І, ІІ і ІІІ А. Бабарэка пачынае развіваць некаторыя з за-
яўленых ва ўступе тэзісаў. На жаль, канец раздзела ІІ страчаны, 
а раздзел ІІІ не дапісаны аўтарам да канца, а абрываецца пасярод 
старонкі. Аднак, улічваючы звычку А. Бабарэкі пакідаць некалькі 
варыянтаў напісанага (прычым нярэдка – абсалютна раўнапраў-
ных па інфармацыйнасці, але адрозных паводле падбору фактаў, 
а часам і стылістыкі), мела сэнс пашукаць варыянт з працягам.

І нарэшце, фрагмент D (адз. зах. 1, арк. 1–8, 10–11) мае зага-
ловак і падзагаловак: «Супроць ветру (Лісты да невядомага дру-
га)». Часткі гэтага фрагмента напісаны сапраўды ў форме лістоў, 
і гэта не адзіны прыклад літаратурна-крытычнай палемікі, 
стылізаванай пад эпісталярны жанр: у А. Бабарэкі таксама ёсць 
«Адкрытыя лісты да чытача» і «Лісты з літаратурнага падарож-
жа». Аўтар дзеліцца з уяўным адрасатам навінамі з літаратур-
нага жыцця, у цэнтры якіх – нападкі А. Сянкевіча на Я. Пушчу. 
(Яшчэ адзін тэкст на гэтую тэму і, па ўсёй верагоднасці, таксама 
прыналежны да цыкла «Лісты да невядомага друга», маецца ў ад-
ной адзінцы захоўвання з раздзелам «Хто такі Пушча»: адз. зах. 2, 
арк.  4–4 адв.) Аперуючы амаль аднымі і тымі фактамі, А.  Ба-
барэка па-рознаму расстаўляе акцэнты і інтанацыі, то іранізую-
чы, то выяўляючы гранічную сур’ёзнасць, засяроджваючы ўвагу 
то на паэзіі Я. Пушчы, то на артыкуле А. Сянкевіча, то ўвогуле на 
супрацьстаянні паміж згуртаваннем «Узвышша» і іншымі літара-
турнымі арганізацыямі, г. зн. паказваючы сітуацыю ў розных ра-
курсах і з рознай адлегласці. На адным з такіх «лістоў» (адз. зах. 1, 
арк. 3 адв.) спынімся падрабязней, бо ў ім раскрываецца дадат-
ковы сэнс назвы кнігі «Супроць ветру». «Пры жаданьні можна 
зьдзі віцца ды запытаць: супроць якога ветру пасылаюцца лісты?» – 
фармулюе пытанне А. Бабарэка, але сам жа ад наўпроставага ад-
казу ўхіляецца, замяняючы яго жартоўнай сафістыкай, да таго ж 
завэлюмаванай эзопавай мовай, г. зн. фактычна сігналізуючы 
пра тое, што насамрэч адкрыта разважаць пра прыроду гэтага 

«ветру» небяспечна: «Я ведаю, што вецер ня дрэнная рэч, калі ёсьць 
вятрак, а таксама калі патрэбен дождж. <…> Так што я, уласна 
кажучы, ня супроць ветру наогул. Але… ведаеце чаму я сказаў, што 
ня супроць, не. А вам н[я] гэта хочацца ведаць. Ну дык маеце: я ска-
заў „ня супроць” таму, што мне трэба, каб вы не падумалі, што 
я наогул, а калі вы гэтага не падумаеце, тады падумаю я». Але га-
лоўнае – А. Бабарэка распаўсюджвае сімволіку пазіцыі «супроць 
ветру» не толькі на творчасць Я. Пушчы, але і на сваю ўласную. 
Выказваючы салідарнасць з паэтам, крытык і сам расцэньвае на-
пісанне сваіх «лістоў» (а па сутнасці і ўсёй кнігі) як нейкі нон-
канфармісцкі акт, таксама скіраваны «супроць ветру». Невядома, 
ці спадзяваўся А. Бабарэка выдаць кнігу або хоць бы апублікаваць 
яе фрагменты, але калі справа дайшла б да друку, ён рызыкаваў 
як мінімум працай: на той момант А. Бабарэка быў выкладчыкам 
беларускай мовы і літаратуры ў Камуністычным універсітэце Бе-
ларусі імя У. І. Леніна, а А. Сянкевіч атрымаў пасаду рэктара гэтай 
навучальнай установы і адначасова працаваў загадчыкам аддзе-
лаў друку, культуры і прапаганды ЦК КП(б) Беларусі.

Натуральна, нас цікавіць пытанне: а якое ж месца ў структу-
ры кнігі займае фрагмент D? Згадак пра «Лісты да невядомага 
друга» мы ў іншых фрагментах не знаходзім – нават у апісанні 
задумы кнігі. Адрозніваюцца яны ад астатняга тэксту «Су проць 
ветру» і  стылістычна. Відавочна, А. Бабарэка хацеў змясціць 
«лісты» асобным блокам – магчыма, у якасці своеасаблівага да-
датку – стараючыся пераканаць чытача не толькі тэарэтычнымі 
і культурна-гістарычнымі довадамі, але і эмацыйна.

Такім чынам, структура кнігі выбудоўваецца па формуле CXAD 
(фрагмент B выпадае як першапачаткова-чарнавы), дзе X – част-
ка тэксту, назва якой аўтарам не абазначана, але сярод вялікай 
колькасці рукапісаў А. Бабарэкі яе можна выявіць з дапамогаю 
тэзісаў, выкладзеных у фрагменце С. У ходзе пошуку выяўляецца, 
што найбольш адпавядаюць гэтай задуме тэксты, якія зберага-
юцца ў адзінках захоўвання 6, 8, 10, 57, 67: тут распавядаецца і 
пра першыя ўражанні ад паэзіі Я. Пушчы, і пра больш глыбокае яе 
прачытанне, і пра вобраз лірычнага героя, і пра матывы і вобразы 
паэзіі, і пра светапогляд аўтара – словам, пра тое, пра што А. Ба-
барэка і збіраўся напісаць у кнізе «Супроць ветру». Акрамя таго, 
адзінка захоўвання 57 (арк. 10 адв.) утрымлівае ў сабе разгорну-
ты план, які таксама супадае з задумаю кнігі «Супроць ветру». На 
карысць яго непасрэднага дачынення да кнігі сведчыць, напры-
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клад, некаторая спецыфіка нумарацыі: уступная частка «Паэзія 
і крытыка» пазначана ў плане як нулявая (0), а наступныя пра-
нумараваны рымскімі лічбамі І, ІІ, ІІІ, IV, V, VI (характэрна, што 
згадка пра «Ліс ты да невядомага друга» адсутнічае і тут). Боль-
шасць з іх (акрамя часткі VI), у сваю чаргу, у плане разбіваецца 
на 5 падпунктаў, хоць на графічнай разбіўцы самога тэксту гэта 
не адбіваецца – толькі на змесце.

Дарэчы, да канчатковага структурнага вырашэння кнігі 
А.  Бабарэка прыйшоў не адразу, а спачатку ўяўляў яе, магчы-
ма, не ў выглядзе суцэльнага нарыса (з дадаткам, стылізаваным 
пад эпісталярны жанр), а ў выглядзе зборніка артыкулаў, прычым 
заключны раздзел «Хто такі Пушча» (Фрагмент A) быў напісаны 
першым – адразу пасля публікацыі артыкула А. Сянкевіча і раней 
за ўсе астатнія часткі задуманай кнігі. Да гэтай думкі падштур-
хоўвае адна невялікая дэталь: у падзагалоўку раздзела маецца 
адно закрэсленае слова, так што першапачаткова ён (падзагало-
вак) выглядаў так: «З кнігі артык[улаў] „Супроць ветру”». 

Не выключана, што некаторыя з фрагментаў, напісаных 
для  «Супроць ветру», А. Бабарэка мог выкарыстаць (у выглядзе 
варыянтаў) і для іншых задуманых ім артыкулаў ці нарысаў пра 
Я. Пушчу альбо наадварот – уключыў у рукапіс кнігі створаныя 
раней літаратурна-крытычныя «эскізы». Сказаць пра гэта з да-
кладнасцю мы не можам, паколькі аніводная з прац А. Бабарэкі 
пра Я. Пушчу (прывядзем толькі азагалоўленыя аўтарам: «Нашы 
поэты і пісьменьнікі: Язэп Пушча», «Язэп Пушча. Дні Вясны. По-
эзіі. БДВ. Менск, 1927», «Аб мастацкіх шляхох беларускай поэзіі», 
«Творы як мова загадак», «Напярэдні. Эскіз вобразу», «С[ымон] 
М[узыка] у горадзе», «Лісты да сабакі», «Песьня вайны», «Увага да 
„П[есьні] О[купацыі]”», «Літаратурнае падарожжа») пры жыцці 
аўтара апублікавана не была.

Увядзенне тэксту кнігі «Супроць ветру» Адама Бабарэкі 
ў  навуковы ўжытак мае вялікае значэнне для беларускага літа-
ратуразнаўства. Па-першае, гэта першая (хоць і не выдадзе-
ная своечасова) манаграфія, прысвечаная творчасці Я. Пушчы, 
па-другое – адна са значных прац беларускай крытычнай дум-
кі 1920-х гг.: на прыкладзе творчасці аднаго паэта А. Бабарэка 
разглядае глабальныя агульналітаратурныя і агульнаэстэтыч-
ныя праблемы. Яшчэ ў 1970-х гг. азнаёміўшыся з раздзелам «Хто 
такі Пушча», доктар філасофскіх навук Уладзімір Конан высока 
ацаніў яго ідэйна-эстэтычную скіраванасць і ахарактарызаваў як 

«амаль цалкам прысвечаны абароне паэзіі, у першую чаргу ліры-
кі, ад некампетэнтнай ці проста злосніцкай крытыкі» [2, с. 117]. 
Праца А. Бабарэкі адметная не толькі сваім зместам, але такса-
ма і наз вай. У дадзеным выпадку «Супроць ветру» – метафарыч-
ная характарыстыка пазіцыі творцы, адданага высокім ідэалам 
Паэзіі, у адносінах да марыянетачнага літаратурнага афіцыёзу. 
Гэтая назва, пазначаная аўтарам на разнародных паводле зме-
сту і стылю тэкставых фрагментах, саслужыла добрую службу 
ўкладальнікам Збору твораў Адама Бабарэкі [1, с. 687–733], пад-
казаўшы ключ да  аднаўлення даволі няпростай структуры ма-
награфіі пра Я. Пушчу. І наадварот, падрабязны аналіз тэксту 
разгледжанай намі працы А. Бабарэкі дапамог зразумець увесь 
сімвалічны сэнс, укладзены аўтарам у назву «Супроць ветру».
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Жорава Клара Сцяпанаўна (1926–2005) –  
першы дырэктар Беларускага дзяржаўнага  

архіва-музея літаратуры і мастацтва

Клара Сцяпанаўна нарадзілася ў г. п. Капыль Мінскай вобл. 
у сям’і Сцяпана Іосіфавіча і Ганны Антонаўны Корзунаў. Яе ран-
няе дзяцінства прайшло ў Капылі, які быў і радзімай яе бацькоў. 
У 1929 г. Ганна Антонаўна з дочкамі Кларай і на год малодшай 
Верай пераехала ў Мінск, дзе на той час вучыўся ў Камвузе (Ка-
муністычны ўніверсітэт Беларусі імя У.  І.  Леніна) Сцяпан Іосі-
фавіч. Пасля сканчэння Камвуза бацька некаторы час працаваў 
у Цэнтральным камітэце камуністычнай партыі бальшавікоў Бе-
ларусі, а пасля быў накіраваны палітработнікам у шэрагі Чырво-
най арміі. Прыблізна ў 1933 г. той самы Камвуз скончыла і маці 
Клары Сцяпанаўны, пасля чаго была накіравана ў адну з воінскіх 
частак пад Мінскам загадваць бібліятэкай. У першы клас Кла-
ра Сцяпанаўна пайшла ў вёсцы Масюкоўшчына Мінскага раё-
на, што сведчыць аб тым, што менавіта там было месца службы 
маці. У 1937 г. сям’я Корзунаў зноў пераехала ў Мінск, калі Ганна 
Антонаўна паступіла ў Рэспубліканскую школу прапагандыстаў 
пры ЦК КП(б), пасля сканчэння якой была пакінута на працы ў 
той самай школе. У Мінску Клара Сцяпанаўна вучылася ў Сярэд-
няй школе № 13 і да пачатку Вялікай Айчыннай вайны паспела 
скончыць восем класаў. Бацька, афіцэр Чырвонай арміі, адразу 
апынуўся на фронце, а маці з дзецьмі (на той час у сям’і было 
ўжо трое дзяцей, у 1938 г. нарадзіўся брат Валерый) была эваку-
явана ў г. Ташкент. У 1942 г. Клара Корзун паступіла ў Ташкенцкі 
педагагічны інстытут на аддзяленне рускай мовы і літаратуры. 
У лістападзе таго ж года загінуў на фронце бацька – старшы ба-
тальённы камісар Сцяпан Іосіфавіч Корзун. Восенню 1943 г. Ган-
на Антонаўна, як  кадравы партыйны работнік, была выклікана 
ў  Маскву на працу ў  апараце ЦК КП(б)Б. Так пасля доўгай ван-
дроўкі сям’я Корзунаў апынулася ў Маскве. Тут Клара Сцяпа-
наўна працягнула вучобу, пачатую ў  Ташкенцкім педагагічным 
інстытуце, на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўна-
га ўніверсітэта, які ў маі 1943 г. аднавіў сваю дзейнасць на пад-
маскоўнай станцыі Сходня. У жніўні 1944 г. БДУ вярнуўся ў Мінск 
і новы навучальны год пачаўся для Клары Корзун у вызваленай 
сталіцы Беларусі. У 1946 г. яна скончыла БДУ і была накіравана на 
працу настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў г. Брэст. Працавала 
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ў сярэдняй школе № 1 і адначасова ў школе рабочай моладзі. Праз 
год працы ў Брэсце пераехала ў  г.  Асіповічы Магілёўскай вобл., 
дзе працавала завучам, а пасля настаўнікам рускай мовы і літа-
ратуры сярэдняй школы № 1. У 1947 г. Клара Сцяпанаўна Корзун 
пабралася шлюбам з  настаўнікам гэтай жа школы Аляксандрам 
Піліпавічам Жоравым. У 1948 г. у сям’і Жоравых нарадзілася дач-
ка Аляксандра, у 1951 г. – сын Віктар. У 1956 г. Клара Сцяпанаўна 
паступіла ў аспірантуру БДУ і ў гэтым жа годзе канчаткова перае-
хала ў Мінск. Будучы аспіранткай, адначасова працавала на кафе-
дры рускай літаратуры: кіравала студэнцкай практыкай, дыплом-
нымі працамі. Пасля сканчэння ў 1959 г. аспірантуры нейкі час 
працавала настаўнікам у сярэдняй школе № 34 г. Мінска і аднача-
сова выкладала ў БДУ.

У лютым 1960 г. Клара Сцяпанаўна Жорава была запрошана 
на працу інструктарам аддзела прапаганды і агітацыі Мінскага 
абкама партыі, але літаральна праз паўгода ёй была прапанавана 
пасада дырэктара (у той час – начальніка) толькі што створанага 
Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва БССР. 
На новае месца працы была залічана 9 верасня 1960 г. У той час, 
магчыма, і сама не ўяўляла, што гэтая праца стане галоўнай яе 
прафесіяй, што без малога дваццаць два гады свайго жыцця ад-
дасць архіўнай справе. Яна, як кіраўнік, прайшла самы склада-
ны шлях з тых, хто быў пасля яе. Гэта быў перыяд станаўлення 
архіва, перыяд, калі ішла актыўная арганізацыйная праца, вы-
працоўвалася методыка камплектавання, навуковага апісання 
дакументаў асабістага паходжання, стварэння сістэмы архіўных 
даведнікаў. Самым складаным у гэты перыяд было нала дзіць 
камплектаванне дакументаў асабістага паходжання дзеячаў літа-
ратуры і мастацтва. Асновай поспеху ў гэтым кірунку павінна 
была стаць шырокая тлумачальная праца, актыўная папулярыза-
цыя дзейнасці архіва, пошук крыніц камплектавання не толькі 
ў Беларусі, але і за яе межамі. І гэта з вялікім энтузіазмам рабіла 
Клара Сцяпанаўна. Яна была частым госцем на радыё, для якога 
сама пісала сцэнарыі і выступала ў навукова-асветных перада-
чах, падчас якіх не абмінала тэму дзейнасці архіва і яго асноўнай 
задачы – са браць у адзіным сховішчы дакументальныя старонкі 
мастацка-культурнай спадчыны беларусаў. Стараннямі Клары 
Сцяпанаўны і яе руплівых супрацоўніц менавіта ў той перы-
яд паступілі ў архіў асабістыя фонды Паўла Кабзарэўскага і Лукі 
Бэндэ з Ленінграда, сям’і Максіма Багдановіча з Яраслаўля, Язэ-
па Дылы з Саратава, Алеся Жаўрука з Масквы і многія іншыя. 

Сваю адметную ролю яна адыграла і пры перадачы з Дзяржаў-
нага архіва Літвы дакументаў Беларускага музея імя Івана Луц-
кевіча. З вялікім захапленнем Клара Сцяпанаўна арганізоўвала 
выкарыстанне дакументаў архіва: выступала з лекцыямі, на якіх 
дэманстравала копіі ўнікальных памятак, стварала выставы 
і часта сама вяла экскурсіі, публікавала артыкулы і выступала на 
канферэнцыях. Многія памятаюць яе лекцыі, шматлікія публіка-
цыі ў перыядычным друку і выступленні на радыё і тэлебачанні, 
прысвечаныя літаратарам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны. Гэта былі вынікі яе ўласных пошукаў і даследаванняў, якія 
яна даносіла да аўдыторыі з неверагодным эмацыйным запалам 
і захапленнем жыццём і ўчынкамі сваіх герояў. 

Клара Сцяпанаўна была ўдзельніцай ці не ўсіх знакавых куль-
турніцкіх мерапрыемстваў свайго часу. Яе ведалі пісьменнікі, 
мастакі, артысты, дзяржаўныя дзеячы. Адна з былых супрацоўніц 
архіва ўспамінала, як на адным з пісьменніцкіх з’ездаў яна стала 
сведкай таго, як цёпла з ёю прывітаўся, а пасля нейкі час гутарыў 
Пётр Машэраў. Зразумела, што яе актыўная пазіцыя, яе аўтарытэт 
спрыялі развіццю архіва. Вядомы факт, што ў 1976 г. яе і Саюза 
пісьменнікаў БССР ідэю аб пераўтварэнні архіва ў архіў-музей 
падтрымаў менавіта П. М. Машэраў. Клара Сцяпанаўна на ўсе з’я-
вы і падзеі мела сваё меркаванне, заўсёды прынцыпова і смела 
адстойвала свае пазіцыі, што вельмі часта негатыўна ўплывала на 
яе ўзаемаадносіны з некаторымі людзьмі як у прафесійнай сфе-
ры, так і ў прыватным жыцці. Яна была цвёрдай у сваіх перака-
наннях. І калі здараўся выпадак, які мог нашкодзіць справе ўста-
новы, якой яна кіравала, ці быць пагрозай культурнаму аб’екту, 
то тут яна ўжо не думала, што, як у той час казалі, можа «пакласці 
партыйны білет». У 1970-я гг., калі пачалі актыўна «акультурваць» 
Нямігу ў Мінску, нехта з высокіх чыноўнікаў горада даў каманду 
знішчыць гістарычны тын вакол царквы Пятра і Паўла, у якой на 
той час месціўся Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літарату-
ры і мастацтва. Прыгналі адпаведную тэхніку, і калі бульдозер 
уключыў матор, перад ім нечакана паўстала Клара Сцяпанаўна. 
Падзея гэта атрымала шырокі рэзананс, была прыцягнута ўвага 
грамадскасці, і гістарычны аб’ект удалося адстаяць.

Клара Сцяпанаўна не была адзначана высокімі дзяржаўнымі 
ўзнагародамі. У яе паслужным спісе сціплы медаль «За доблест-
ный труд» і некалькі падзяк. Але ў памяці тых, хто з ёй працаваў, 
яна засталася прынцыповым і ў той жа час вельмі дэмакратычным 
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кіраўніком, цікавым суразмоўцам, інтэлектуалам, іранічнай у са-
маацэнках і адданай у сяброўстве. 

Памерла Клара Сцяпанаўна Жорава 6 ліпеня 2005 г., пахавана 
на Паўночных могілках г. Мінска.

Астрэйка Алена Аляксандраўна

(н. 23.07.1955, г. Мінск), бібліятэкар-бібліёграф, архівіст. З сям’і 
служачых. Скончыла СШ № 13 г. Мінска (1972), Мінскі інстытут 
культуры (1978), завочныя курсы пры МДГАІ (1982). У 1972–1973 
працавала ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна, з 1976 – 
старшы навуковы супрацоўнік, малодшы навуковы супрацоўнік 
аддзела навуковага выкарыстання і інфармацыі, у 1981–1986 – за-
гадчык аддзела забеспячэння захаванасці дакументаў ЦДАМЛМ 
БССР. Унесла значны ўклад у распрацоўку навукова-даведачнага 
апарата архіва-музея: фондаў, бібліятэкі, музейнай часткі. З 1986 
працавала загадчыкам Урадавага архіва Кіраўніцтва справамі 
Савета Міністраў БССР і на іншых пасадах. Апошняя – загадчык 
сектара прыёму і апрацоўкі дакументаў Упраўлення справавод-
ства апарата Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. З чэрвеня 
2012 – на заслужаным адпачынку.

Балыніна Лілія Ільінічна

(15.06.1938, г. Чалябінск, Расія – 24.07.1990, г. Мінск), гісторык, 
архівіст. Нарадзілася ў сям’і вайскоўца. Скончыла СШ № 12 г. Мін-
ска (1956), факультэт архіўнай справы МДГАІ (1964). У 1957–1965 
працавала архіварыусам, навуковым супрацоўнікам Цэнтральна-
га дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістыч-
нага будаўніцтва БССР, у 1965–1969 навуковым супрацоўнікам 
у Дзяржаўным музеі БССР. З 1969 зноў працавала ў сістэме Дзяр-
жаўнай архіўнай службы рэспублікі: была прызначана на паса-
ду інспектара аддзела навуковага выкарыстання і інфармацыі 
Галоўархіва пры Савеце Міністраў БССР. З 1977 да канца жыцця 
займала пасаду загадчыка аддзела інфармацыі, публікацыі і на-
вуковага выкарыстання дакументаў ЦДАМЛМ БССР. 

Л. І. Балыніна была адным са складальнікаў зборніка дакумен-
таў і матэрыялаў «Мастацтва Савецкай Беларусі. 1941–1965  гг.» 
(Т. 2., 1986), укладальнікам зборніка паэзіі З. Астапенкі «Пад 

шум дажджу» (1991), аўтарам публікацый дакументаў па гісто-
рыі беларускіх тэатраў і Саюза пісьменнікаў БССР, артыкулаў 
пра творчасць акцёраў, кампазітараў, пісьменнікаў (М. Алада-
ва, У. Галубка, Я. Дылы, М. Клімковіча, У. Крыловіча, Б. Платона-
ва, Р. Пукста, Н. Сакалоўскага, В. Яфімава і інш.). Падрыхтавала 
да публікацыі перапіску Я. Коласа і Я. Маўра (1988). Распрацава-
ла лекцыі «Яны змагаліся за Радзіму» (аб дакументах беларускіх 
пісьменнікаў  – удзельнікаў Вялікай Айчынай вайны), «Дзеячы 
беларускага мастацтва ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў». Л.  І.  Балыніна была актыўным удзельнікам многіх 
навуковых канферэнцый. За сваю працу была узнагароджана ме-
далём «Ветэран працы», бронзавым медалём ВДНГ СССР, знакам 
«Выдатнік архіўнай справы».

Кісялёва Яніна Міхайлаўна

(21.01.1941, в. Гіры Астравецкага р-на Гродзенскай вобл.), 
філолаг, бібліятэкар, архівіст. Скончыла сярэднюю шко-
лу ў  п.  Марыямполе Вільнюскага р-на Літоўскай ССР (1960). 
З  1960 да 1964 вучылася на гісторыка-філалагічным факультэ-
це Вільнюскага ўніверсітэта па спецыяльнасці «Літоўская мова 
і  літаратура». З  1964 да 1966 працавала старшым лабарантам 
у Навукова-даследчым інстытуце школ Літвы, а з 1966 да 1972 – 
захавальнікам фондаў, навуковым супрацоўнікам у ЦДГА Літ-
вы. Займалася навукова-тэхнічнай апрацоўкай радавых архіваў 
Агінскіх, Радзівілаў, Плятэраў, Тышкевічаў. З 1972 жыве ў Мін-
ску. З 1974 да 2002 – рэдактар, старшы рэдактар, загадчык секта-
ра, навуковы супрацоўнік сектара рукапісаў Аддзела рэдкіх кніг 
і рукапісаў Фундаментальнай бібліятэкі АН Беларусі (цяпер Цэн-
тральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі). У 1982 скончыла 
двухгадовыя бібліятэчныя курсы пры ФБ АН Беларусі. З 2002 – 
вядучы архівіст аддзела інфармацыі, публікацыі і навуковага 
выкарыстання дакументаў, у 2003–2008, 2010–2014 – вядучы 
архівіст, галоўны архівіст аддзела ведамасных архіваў, камплек-
тавання і  экспертызы каштоўнасці дакументаў, у 2008–2010 – 
вядучы навуковы супрацоўнік аддзела забеспячэння захаванас-
ці дакументаў БДАМЛМ. З 2014 – на пенсіі.

Займалася камплектаваннем і навуковай апрацоўкай ру-
капісных матэрыялаў, кіравала працай сектара рукапісаў. 
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Апрацавала асабістыя архівы Я. Брыля, А. Вечара, М. Гарэцкага, 
Л. Геніюш, М. Грынблата, А. Грыневіча, Я. Драздовіча, А. Клімовіча, 
І. Краскоўскага, М. Машары, А. Станкевіча, Я. Шутовіча, Калекцыю 
матэрыялаў па гісторыі, навуцы, культуры і літаратуры (1506–1983) 
і інш. Брала ўдзел у апрацоўцы асабістых архіваў Ю. Гаўрука, П. Глеб-
кі, У. Дубоўкі, У. Караткевіча, К. Крапівы, акадэміка І.  Краўчанкі, 
М. Лужаніна, А. Пальчэўскага, Ю. Пшыркова і інш. У 1998 па сумяш-
чальніцтве працавала ў БелНДІДАС. Разам з В. Скалабанам падрых-
тавала да друку па рукапісных матэрыялах архіва М.  Улашчыка 
(захоўваецца ў ЦНБ НАНБ) яго кнігі: «Працы па археаграфіі і крыні-
цазнаўстве гісторыі Беларусі» (1999); «Мемуары і дзённікі як крыні-
цы па гісторыі Беларусі» (1999) і «Краязнаўства» (1999).

Я. М. Кісялёва ў перыядычным друку апублікавала шэраг 
архіўных матэрыялаў, падрыхтавала артыкулы для энцыклапе-
дычных выданняў. З’яўлялася членам рэдакцыйнай калегіі эн-
цыклапедычнага даведніка «Хто ёсць хто сярод беларусаў свету» 
(Ч. І. Беларусы і ўраджэнцы Беларусі ў памежных краінах, 2000). 
Падрыхтавала для гэтага даведніка 34 артыкулы аб беларусах 
і ўраджэнцах Беларусі ў Літве. Удзельнічала ў працы па падрых-
тоўцы энцыклапедычнага даведніка «Сузор’е беларускага па-
межжа: беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах» 
(2014). Надрукаваны 39 яе артыкулаў пра ўраджэнцаў Беларусі 
ў Літве. Пераклала з літоўскай мовы асобныя апавяданні А. По-
цюса, Э. Легутэ, нарысы, артыкулы; з польскай мовы – успаміны 
М. Маліноўскага.

Падчас работы ў БДАМЛМ была рэдактарам і адным са скла-
дальнікаў зборнікаў матэрыялаў навуковых канферэнцый, уз-
вышаўскіх чытанняў «Пра час „Узвышша”» (2002, 2005), членам 
рэдакцыйнай калегіі гэтых выданняў. Адным з укладальнікаў 
матэрыялаў навуковых канферэнцый «Архіўныя чытанні 
І–ІІІ» (2006). Прымала ўдзел ў падрыхтоўцы выстаўкі «Беларускі 
Пецярбург». Правяла экспертызу каштоўнасці і апрацавала да-
кументы асабістых архіваў А. Багатырова, Д. Бічэль-Загнетавай, 
А. Кавалюк, Г. Кісялёва, Л. Літвінава, А. Мальдзіса, А. Петрашкеві-
ча, М. Сяднёва, І. Холадавай, Д. Чаркасавай, Ф. Янкоўскага, калек-
цыю дакументаў музея Тэатра імя Янкі Купалы і інш.

Я.  М.  Кісялёва дасканала валодае беларускай, польскай, 
літоўскай мовамі, якія шырока выкарыстоўвала ў сваёй пра-
цы. Узнагароджана знакам «Ганаровы архівіст Беларусі» (2010). 
З 2014 – на заслужаным адпачынку.

Ладзік Галіна Анатольеўна

(14.06.1936, г. Мінск), філолаг, архівіст. З сям’і служачых. Скон-
чыла вячэрнюю школу (1957), філалагічны факультэт БДУ імя 
У. І. Леніна (1962). У 1953–1957 – сакратар-стэнаграфістка, з 1962 – 
тэхнік ва Упраўленні Беларускай чыгункі, у 1964–1971 – выклад-
чык стэнаграфіі і машынапісу кафедры стылістыкі і літаратурна-
га рэдагавання БДУ імя У. І. Леніна. З 1976 – старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела камплектавання, экспертызы і ведамасных 
архіваў, у 1979–1983 – загадчык аддзела інфармацыйна-пошука-
вых сістэм ЦДАМЛМ БССР. З 01.02.1983 – старшы інжынер Асоба-
га канструктарскага бюро НПА «Гранат». З 1991 – на заслужаным 
адпачынку.

Г. А. Ладзік ажыццявіла камплектаванне часткі архіва сям’і 
Багдановічаў з Яраслаўля. Яна ж – аўтар «Памяткі па напісанні 
назваў, умоўных скарачэнняў, якія выкарыстоўваюцца пры апі-
санні і каталагізацыі дакументаў рэдакцый часопісаў, газет, фон-
даў асабістага паходжання» (1980). 

Мірановіч Ірына Іванаўна

(29.12.1961, г. Мінск – 04.03.2018, г. Мінск), архівіст, гісторык. 
З сям’і рабочых. Скончыла сярэднюю школу № 58 г. Мінска (1979), 
гістарычны факультэт БДУ імя У. І. Леніна (1986). З 1979 – архіва-
рыус, з 1984 – старшы захавальнік фондаў, архівіст І катэгорыі, 
у 1994–2005 – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела забеспячэн-
ня захаванасці дакументаў БДАМЛМ.

І. І. Мірановіч займалася праблемамі забеспячэння захавана-
сці дакументаў у архіве-музеі. Вяла працу па ўліку фондаў, вы-
яўленні асабліва каштоўных дакументаў і спраў, стварэнні страха-
вога фонду, уліку музейных прадметаў, стварэнні базы дадзеных 
праграмнага модуля «Картка фонду». Адна са складальнікаў да-
ведніка «Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і маста-
цтва» (1997).
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Міронава Рыяна Рыгораўна

(06.02.1930, г. Ленінград – 09.01.2007, г. Мінск), гісто-
рык-архівіст. З сям’і служачых. Скончыла сярэднюю школу 
ў г. Туле (1948), МДГАІ (1953). З 1953 па 1956 працавала старшым 
навуковым супрацоўнікам Дзяржархіва Паўднёва-Казахстан-
скай вобл. (г. Чымкент), у 1956–1960 – старшым навуковым су-
працоўнікам аддзела даведачнай літаратуры Дзяржархіва Ровен-
скай вобл. УССР (г. Роўна). З 1961 – на архіўнай службе ў Мінску: 
кіраўнік аддзела навукова-даведачнага апарата ЦДАКР БССР, 
з 1963 – кіраўнік аддзела ўліку, НДА і выкарыстання Дзяржаўнага 
архіва Мінскай вобл., потым ЦДГА БССР, у 1968–1975 – кіраўнік 
аддзела ўліку, НДА і выкарыстання ЦДАНТД БССР, у 1976–1981 – 
загадчык аддзела забеспячэння захаванасці дакументаў і фондаў 
ЦДАМЛМ БССР.

Р. Р. Міронава была ўзнагароджана медалём «За доблесную 
працу. У азнаменаванне 100-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна».

Сакалоўская Наталля Георгіеўна

(30.08.1943, г. Кемерава, Расія), архівіст, філолаг. Паходзіць 
з  сям’і служачага. Скончыла сярэднюю школу № 2 г. Мінска 
(1960), філалагічны факультэт БДУ імя У. І. Леніна (1969). З 1971 
працавала малодшым навуковым супрацоўнікам, старшым на-
вуковым супрацоўнікам аддзела інфармацыйна-пошукавых 
сістэм, з 1981 – старшым навуковым супрацоўнікам аддзела ін-
фармацыі, публікацыі і навуковага выкарыстання дакументаў, 
з  1990 па  2001  – загадчыкам гэтага аддзела, з 2001 – вядучым 
навуковым супрацоўнікам БДАМЛМ. З 2014 – на заслужаным ад-
пачынку.

Н. Г. Сакалоўская зрабіла навуковае апісанне фондаў аса-
бістага паходжання А. Арсенкі, Г. Грыгоніса, В. Волкава, І. Гітгар-
ца, Л. Кроля, Б. Малкіна, А. Марыкса, І. Нісневіча, С. Селіханава, 
Я. Семяжона, М. Танка, А. Туранкова, У. Уладамірскага, Я. Цікоц-
кага, В.  Яфімава і інш. Яна з’яўляецца адным са складальнікаў 
зборніка дакументаў і матэрыялаў «Мастацтва Савецкай Бе-
ларусі. 1941–1965 гг.» (раздзел «Тэатральнае мастацтва»; т. 2, 
1986); даведнікаў «Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры 
і мастацтва» (1997), «Документы по истории и культуре евреев 

в  архивах Беларуси» (2003). Аўтар-складальнік «Метадычных 
рэкамендацый па падрыхтоўцы лекцый па дакументах БДАМЛМ» 
(1983). Распрацавала цыкл лекцый пра склад і змест дакументаў 
БДАМЛМ па тэмах: літаратура; выяўленчае і музычнае мастац-
тва; Дзяржаўны тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь; гісто-
рыя стварэння Беларускага тэатра імя Я. Коласа.

Наталля Георгіеўна з’яўляецца аўтарам артыкулаў і публіка-
цый дакументаў па гісторыі беларускай культуры для часопісаў, 
газет, выдавецтва «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» імя 
П. Броўкі, энцыклапедыі «Тэатральная Беларусь» і інш., аўта-
рам-складальнікам календароў знамянальных і памятных дат 
па гісторыі літаратуры і мастацтва Беларусі.

Н. Г. Сакалоўская ўзнагароджана медалём «Ветэран працы» 
(1986), знакамі «Ударнік ХІ пяцігодкі» (1985), «Выдатнік архіўнай 
справы» (1991), «Ганаровы архівіст Беларусі» (2006).

Сурмач Ганна Іванаўна

(04.07.1947, в. Пацэвічы, Мастоўскага р-на Гродзенскай 
вобл.), гісторык, архівіст, журналіст, грамадскі дзеяч. Паходзіць 
з сялянскай сям’і. Скончыла Самуйловіцкую сярэднюю школу 
(1965), гістарычны факультэт БДУ імя У. І. Леніна (1970). У 1970–
1973 працавала захавальнікам фондаў, старшым навуковым су-
працоўнікам Дзяржаўнага архіва Мінскай вобл., у 1973–1977 – 
інспектарам, старшым інспектарам па асноўнай дзейнасці 
архіўнага аддзела Мінскага аблвыканкама, у 1977–1982 – загад-
чыкам аддзела ведамасных архіваў, камплектавання і эксперты-
зы каштоўнасці дакументаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобл. 
У 1982–1993  гг. Ганна Іванаўна Сурмач узначальвала Беларускі 
дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. У 1993 была 
абрана старшынёй рады Міжнароднай грамадскай арганізацыі 
«Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына”». Гэтую пасаду 
займала да 1999 г. 

Арганізавала камплектаванне архіва-музея асабістымі фон-
дамі З. Верас, М. І. Забэйды-Суміцкага, В. Ф. Мачульскага і інш. 
Даследавала гісторыю архіваў Беларускай Народнай Рэспублікі. 
Аўтар шэрагу публікацый па гэтай тэме. Член рэдакцыйнай ка-
легіі зборніка дакументаў і матэрыялаў «Мастацтва Савецкай 
Беларусі. 1941–1965 гг.» (Т. 2, 1986), гісторыка-літаратурнага 
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зборніка «Шляхам гадоў» (1990), даведніка «Беларускі дзяржаўны 
архіў-музей літаратуры і мастацтва» (1997). Аўтар артыкулаў 
па праблемах вяртання дакументальнай спадчыны і нацыяналь-
на-адраджэнскім руху 20-х гг. ХХ ст. 

Удзельніца міжнародных і рэспубліканскіх навуковых кан-
ферэнцый.

З сярэдзіны 1980-х прымала актыўны ўдзел у беларускім 
адраджэнскім дэмакратычным руху. Была адным са ствараль-
нікаў ЗБС «Бацькаўшчына», якое ў ліпені 1993 арганізавала ў Мін-
ску Першы з’езд беларусаў свету. У сувязі з абраннем старшынёй 
Вялікай рады ЗБС «Бацькаўшчына» перайшла на грамадскую 
працу. Падрыхтавала і выдала дакументальны зборнік «Першы 
з’езд беларусаў свету» (Беласток, 2007). 

З верасня 1999 – у Чэхіі. З канца 2000 да жніўня 2006 праца-
вала ў Беларускай рэдакцыі Радыё Свабода ў Празе як аўтар і вя-
дучая праграмы «Беларускае замежжа». Тэксты радыёперадач 
былі выдадзены ў Мінску асобнай кнігай пад назвай «Беларусь 
бязь межаў» (2013). У верасні 2007 выехала на пастаяннае жыхар-
ства ў ЗША (Нью-Ёрк). У 2011–2017 была старшынёй Галоўнай 
управы Беларуска-Амерыканскага задзіночання (БАЗА), цяпер – 
намеснік старшыні. З лістапада 2010 – галоўны рэдактар газеты 
амерыканскіх беларусаў «Беларус». Падрыхтавала да выдання да-
веднік «Беларускі Нью-Ёрк», які складаецца з дзвюх частак – «Ка-
роткі агляд гісторыі беларускай прысутнасці ў Нью-Ёрку» і «Спа-
дарожнік па беларускіх мясцінах Нью-Ёрку».

Фок Валянціна Аляксандраўна

Фок Валянціна Аляксандраўна, беларускі архівіст і грамадскі 
дзеяч, нарадзілася 13 жніўня 1936 г. у г. Петрыкаве Гомельскай 
вобл. у сям’і Аляксандра Маркавіча і Веры Фабіянаўны Карне-
яўцоў. Бацька Валянціны Аляксандраўны быў ваеннаслужачым, 
і сям’я часта мяняла месца жыхарства. У 1944 г. Валянціна Аляк-
сандраўна пайшла ў першы клас Мамыкінскай сярэдняй школы 
Татарскай ССР, а ў 1954 г. скончыла сярэднюю школу ў г. п. Шар-
коўшчына Маладзечанскай вобл. (цяпер Віцебская вобл.). У 1956 г. 
стала студэнткай гісторыка-філалагічнага факультэта Мінскага 
дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага, які паспя-

хова скончыла ў 1961 г. Была накіравана на працу настаўнікам 
гісторыі ў в. Малыя Гарадзяцічы Любанскага раёна Мінскай вобл. 
У 1963 г. па сямейных абставінах вярнулася ў Мінск і ўладкавала-
ся на працу выхавацелем у дзіцячы садок. На педагагічнай ніве 
працавала да 1969 г., пакуль лёс не прывёў Валянціну Аляксан-
драўну ў Дзяржаўны архіў Мінскай вобл. 3 сакавіка 1969 г. яна 
была прынята на працу ў названы архіў малодшым навуковым 
супрацоўнікам гаспадарча-разліковага аддзела. Праз год працы 
ў архіве была пераведзена на пасаду старшага навуковага супра-
цоўніка таго ж аддзела, а ў верасні 1970 г. ёй была прапанавана 
пасада старшага навуковага супрацоўніка ў аддзеле інфармацыі, 
публікацыі і навуковага выкарыстання дакументаў. У названым 
аддзеле Валянціна Аляксандраўна працавала на розных пасадах 
і на працягу шаснаццаці гадоў актыўна прадстаўляла Дзяржаўны 
архіў Мінскай вобл. на радыё, тэлебачанні, у перыядычным друку. 
У гэты час яна многа публікавалася. У газетах «Звязда», «Совет-
ская Белоруссия», часопісах «Советские архивы», «Помнікі гісто-
рыі і культуры Беларусі» апублікавала цэлы шэраг тэматычных 
падборак дакументаў, прысвечаных гісторыі культуры Беларусі 
1920–1930-х гг. На радыё і тэлебачанні пэўны час вяла старонку 
«Архіўныя дакументы расказваюць».  

У 1986 г. Валянціна Аляксандраўна Фок была запрошана на 
працу ў Цэнтральны дзяржаўны архіў-музей літаратуры і маста-
цтва БССР у якасці намесніка дырэктара. На гэтай пасадзе яна 
праявіла сябе як выдатны арганізатар многіх праектаў архіва-му-
зея, паспяхова кіравала яго навукова-даследчай і метадычнай 
працай, узначальвала экспертна-метадычную камісію, вялікую 
ўвагу надавала камплектаванню даведачна-інфармацыйнага 
фонду. У 1989 г., калі пачалася актыўная праца над першым выпу-
скам даведніка па фондах Цэнтральнага дзяржаўнага архіва-му-
зея літаратуры і мастацтва БССР (з 1993 г. Беларускі дзяржаўны 
архіў-музей літаратуры і мастацтва), Валянціна Аляксандраўна 
увайшла ў яго рэдакцыйную калегію і стала адным са складаль-
нікаў і аўтарам цэлага шэрагу анатацый.

Пачатак 1990-х гг. звязаны з вялікімі пераменамі ў грамад-
ска-палітычным жыцці краіны, стварэннем многіх нацыяналь-
ных грамадскіх арганізацый, актывізацыяй дзейнасці творчых 
асяродкаў. Не засталася ў баку ад новых грамадскіх задач і Ва-
лянціна Аляксандраўна. Яна стала пастаянным удзельнікам 
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мерапрыемстваў, якія былі скіраваны на падтрымку нацыянальнай 
культуры, папулярызацыю ў беларускім грамадстве прыярытэтаў 
незалежнасці і міжнароднага супрацоўніцтва. У кастрычніку 1993 г. 
Валянціна Аляксандраўна прыняла складанае для сябе рашэнне 
пакінуць архіўную працу, якой аддала дваццаць чатыры гады жыц-
ця, і цалкам уключыцца ў дзейнасць Міжнароднай грамадскай ар-
ганізацыі «Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына”». 

Праца Валянціны Аляксандраўны Фок у архіўнай галіне ад-
значалася многімі падзякамі і ганаровымі граматамі. У 1986 г. яна 
была адзначана Ганаровай граматай Галоўархіва БССР, у 1987 г. – 
Ганаровай граматай Галоўархіва СССР і ВЦСПС. 10 ліпеня 1988 г. 
Валянціна Аляксандраўна была ўзнагароджана знакам «Отлич-
ник архивного дела».

Цяпер Валянціна Аляксандраўна на заслужаным адпачынку. 
Для ўсіх, хто з ёю побач працаваў, яна застаецца ўдзячным, до-
брым, сціплым чалавекам. Пажадаем ёй добрага самаадчування, 
светлага настрою і ўпэўненасці ў тым, што яе ўнёсак у архіўную 
справу Беларусі важкі і памятны.

Харавец Ганна Дзмітрыеўна

Ганна Дзмітрыеўна Харавец належыць да пакалення архівістаў, 
якое пачынала амаль з нуля ўзводзіць падмурак сучаснага Бела-
рускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Зусім 
юнай дзяўчынай яна спачатку пераступіла парог Цэнтральнага 
дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага 
будаўніцтва, ненадоўга, але так прадвызначальна для свайго лёсу 
і так прадбачліва для будучага архіва літаратуры і мастацтва. Яе 
прафесійная дзейнасць прыпала на вельмі складаны час, але час 
стваральны і значны ў гісторыі краіны і яе архіўнай галіны.

Г. Д. Харавец (у дзявоцтве Турко) нарадзілася 1 красавіка 
1940 г. у в. Ператокі на Стаўбцоўшчыне ў сям’і сялян Надзеі Вікен-
цьеўны і Дзмітрыя Міхайлавіча Турко. Самае трагічнае маленства, 
якое толькі можна ўявіць, – маленства ваеннае. Ганна Дзмітры-
еўна часам прыгадвала страшныя дзіцячыя ўявы вайны, ад якіх 
запомніліся толькі самыя яркія і ўражлівыя, але так і не сцёртыя 
часам з памяці падзеі. З малых гадоў – штодзённасць сялянскай 
працы, абавязкі па хатняй гаспадарцы, якіх ніхто з  сялянскіх 
дзяцей нават у думках не аспрэчваў. Характар будучага вядомага 

архівіста, яе працавітасць і цяга да сістэмнасці і парадку ў самых 
розных прафесійных абавязках гартаваліся ў няпростых умовах 
пасляваеннага станаўлення. Але, да ўсяго, дзяўчына расла нату-
рай рамантычнай, улюбёнай у свой край, яе культуру і літаратуру. 
Яна ведала і сама падтрымлівала народныя традыцыі, зачытвала-
ся паэзіяй – беларускай, рускай, сусветнай, многія творы ведала 
на памяць. У 1956 г., скончыўшы Стара-Свержаньскую сярэднюю 
школу, доўга не выбірала, была ўпэўнена, што рана ці позна, але 
стане студэнткай і будзе вывучаць беларускую мову і літаратуру, 
спасцігаць яе гісторыю, глыбіню яе творчых здабыткаў. Так яно 
і адбылося. У 1957 г. Ганна Дзмітрыеўна стала студэнткай завоч-
нага аддзялення філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаў-
нага ўніверсітэта. Праца ў Мінску яе сама знайшла: на толькі што 
здадзены ў эксплуатацыю Мінскі камвольны камбінат набіралі 
маладых дзяўчат. Ганна Дзмітрыеўна прыняла рашэнне скары-
стаць такую магчымасць і ў сакавіку 1957 г. стала работніцай кам-
біната. Той час яна ўспамінае з вялікай цеплынёй і сардэчнасцю да 
людзей, якія яе падтрымлівалі. Для маладой дзяўчыны, учараш-
няй школьніцы, гэта было сапраўдным выпрабаваннем: праца 
ў тры змены, позняе, за поўнач, вяртанне з працы па малаасвет-
леным і малазнаёмым горадзе, жыллёвая неўладкаванасць. Але 
ўсё гэта было другасным у параўнанні з тым, што давала жыццё 
ў вялікім горадзе чалавеку ўзвышанаму і дапытліваму. Бібліятэкі, 
тэатры, кіно наведваліся з неверагоднай актыўнасцю. Праз ней-
кі час выпадак прывёў у Цэнтральны дзяржаўны архіў Кастрыч-
ніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва, і ў сакавіку 
1959 г. Ганна Дзмітрыеўна напісала заяву з просьбай прыняць яе 
на пасаду архіварыуса. Якраз у гэты перыяд пачаліся актыўнае 
абмеркаванне і распрацоўка праблемы арганізацыі ў  Беларусі 
літаратурнага архіва. Ганна Дзмітрыеўна была сведкай многіх 
дыскусій і падзей, якія прывялі да стварэння 9 чэрвеня 1960 г. 
Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва. Роўна 
праз два месяцы ёй прапанавалі працу ў новаствораным архіве, 
нават з невялікім павышэннем, старшага архіварыуса. 8 жніўня 
1960 г. у асабовым спісачным складзе архіва яна стала другім су-
працоўнікам, прынятым на працу з дня стварэння архіва. Жыццё, 
вучоба – усё цяпер было падпарадкавана клопатам літаратурнага 
архіва. На першым этапе даводзілася выконваць самую розную 
працу: быць машыністкай, складаць вопісы, рабіць тэхнічную 
апрацоўку дакументаў, весці перамовы з архіваўладальнікамі 
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і яшчэ многае з таго, што пасля стане неад’емнай часткай працы 
архівістаў самастойных аддзелаў.

У канцы чэрвеня 1963 г. Ганна Дзмітрыеўна атрымала ды-
плом аб сканчэнні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а не-
калькімі тыднямі раней была прызначана на пасаду малодшага 
навуковага супрацоўніка. З гэтага часу пачынаецца яе актыўная 
пошукавая і навукова-даследчая праца. Крыху больш чым праз 
год Ганна Дзмітрыеўна атрымлівае пасаду старшага навуковага 
супрацоўніка і па сутнасці ўзначальвае адзін з найважнейшых 
напрамкаў дзейнасці літаратурнага архіва – камплектаванне. 
У  1976  г. Цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва 
БССР быў рэарганізаваны ў архіў-музей, а ў яго структуры з’явілі-
ся аддзелы. Выконваючым абавязкі начальніка аддзела камплек-
тавання і ведамасных архіваў была прызначана Ганна Дзмітры-
еўна Турко. 16 сакавіка 1977 г. яна была зацверджана і працавала 
на гэтай пасадзе да 1995 г.

Працуючы загадчыкам аддзела камплектавання, ствары-
ла сваю ўнікальную методыку прыцягнення на дзяржаўнае за-
хоўванне асабістых архіваў пісьменнікаў, акцёраў, мастакоў, 
кампазітараў. Не шкадавала асабістага часу на сустрэчы з ула-
дальнікамі архіваў вечарам ці ў выхадны дзень, з многімі ліста-
валася, падтрымлівала пастаянную сувязь па тэлефоне. Часта 
выязджала ў многія гарады СССР, адкуль прывозіла архівы дзе-
ячаў беларускай літаратуры і мастацтва, якія сталі гонарам На-
цыянальнага архіўнага фонду. Пры яе непасрэдным удзеле былі 
вернуты на Радзіму асабістыя архівы спявачкі Л. Ф. Аляксее-
вай (Масква), сям’і паэта М.  Багдановіча (Яраслаўль), пісьмен-
ніка Я.  Брайцава (Масква), паэткі К.  Буйло (Масква), крытыка 
Л. Бэндэ (Ленінград), празаіка В. Горбука (Пяцігорск), скульпта-
ра А. Грубэ (Масква), пісьменніка і дзяржаўнага дзеяча Я. Дылы 
(Саратаў), паэта А. Жаўрука (Масква), паэта А. Дзеркача (Ленін-
град), рэжысёра А.  Літвінава (Казань), літаратуразнаўца С.  Лі-
хадзіеўскага (Ташкент), перакладчыка Я. Мазалькова (Масква), 
літаратуразнаўца В. Мачульскага (Масква), акцёра Г. Някрасава 
(Масква) і многіх іншых. Гэтак жа шчыра і самааддана працава-
ла па выяўленні і збіранні архіваў у розных кутках Беларусі. Гэта 
з яе старанняў Нацыянальны архіўны фонд мае сёння асабістыя 
архівы народных артыстаў СССР і БССР Л.  П. Александроўскай, 
І. Ф. Ждановіч і Б. В. Платонава, Г. Б. Абуховіч, В. У. Галіны, З. І. Ка-
напелькі, Р. М. Кашэльнікавай, Уладамірскіх і інш.; кампазітараў 

Л. М. Абеліёвіча, С. С. Аксакава, А. В. Багатырова, Ю. Д. Бяльзацка-
га, Г. М. Вагнера, Я. А. Глебава, П. П. Падкавырава, Ю. У. Семянякі, 
А.  Я. Туранкова, Я.  К. Цікоцкага, М.  М.  Чуркіна і інш.; пісьмен-
нікаў Я. Брыля, В. У. Быкава, С. У. Грахоўскага, У. М. Дамашэвіча, 
Я. Журбы, М. Ц. Лынькова, І. П. Мележа, І. П. Шамякіна і многіх 
іншых. Многія з названых фондаў былі цалкам сфарміраваны 
ў гады дзейнасці Ганны Дзмітрыеўны, некаторыя толькі пачаты, 
але гэты пачатак быў арганізаваны так, што ўладальнікі архіваў 
і далей працягвалі перадаваць дакументы, ні разу не ўсумніўшы-
ся ў правільнасці свайго рашэння. І сённяшнія архівісты, і, маг-
чыма, яшчэ не адно пакаленне будуць вывучаць запісы Ганны 
Дзмітрыеўны ў «Картатэцы ўліку асабістых архіваў», дзе роўным 
прыгожым почыркам пазначаны даты перамоў з архіваўладаль-
нікамі, іх змест і вынікі. Яна пакінула лаканічную, але такую бяс-
цэнную інфармацыю, якая і далей будзе спрыяць паспяховаму 
камплектаванню архіва-музея.

Ганна Дзмітрыеўна Харавец стала ўніверсальным спецыялі-
стам. Выдатны эксперт, археограф у галіне навуковага апісання 
фондаў асабістага паходжання, яна была да таго ж выдатным 
«ведамаснікам». У 1970–1971 гг. скончыла курсы пры Маскоўскім 
дзяржаўным гісторыка-архіўным інстытуце, дзе вывучала тэо-
рыю і практыку архіўнай справы, сучасную арганізацыю архіўнай 
справы і арганізацыю справаводства ў СССР, гісторыю дзяржаў-
ных устаноў. Выдатна валодала тэорыяй і практычна падтрым-
лівала працу з ведамаснымі архівамі – крыніцамі камплектаван-
ня архіва-музея.

У працоўным спісе Ганны Дзмітрыеўны мноства падзяк: 
«за добрыя паказчыкі ў працы», «за добрасумленныя адносіны 
да працы», «за шматгадовую і бездакорную службу», «за паспяхо-
вае выкананне і перавыкананне планавых паказчыкаў». Памята-
ецца, як з радасцю ўспрыняў калектыў Указ Прэзідыума Вярхоў-
нага Савета СССР 20 жніўня 1986 г. аб узнагароджанні Харавец 
Ганны Дзмітрыеўны медалём «За трудовое отличие», а ў хуткім 
часе Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб узнагароджан-
ні медалём «Ветеран труда». У чэрвені 1996 г. Ганна Дзмітрыеў-
на Харавец пайшла на заслужаны адпачынак. Але не забывае 
свой Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, 
дзе прайшлі яе яркія і напоўненыя высокім стваральным сэнсам 
гады маладосці і сталасці і дзе засталася вялікая доля яе працы. 
У гэтым годзе яна адзначыла і свой асабісты юбілей. Доўгіх летаў 
Вам, Ганна Дзмітрыеўна, у здароўі і спрыянні.
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Цалянчук Лідзія Сцяпанаўна

(25.12.1923, г. Крапоткін Краснадарскага краю – 2005, 
г.  Мінск), гісторык, архівіст. Паходзіла з сям’і служачага. Скон-
чыла сярэднюю школу № 44 г. Крапоткіна (1942), гістарычны 
факультэт Львоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Івана Фран-
ко (1957). На пачатку 1943 добраахвотна пайшла на фронт санін-
структарам, пасля ранення працавала медсястрой у палявым 
шпіталі. У  снежні 1945 дэмабілізавана з радоў Чырвонай арміі. 
У 1960–1963 працавала старшым лабарантам, метадыстам на 
розных кафедрах Львоўскага дзяржуніверсітэта імя І. Франко. 
З 1965 да 1968 – інспектар аддзела фондаў, захавальнік фондаў 
Дзяржаўнага архіва Мінскай вобл., з 1969 да 1972 – інспектар 
архіўнага аддзела Мінскага аблвыканкама, у 1976–1981 – старшы 
навуковы супрацоўнік аддзела навукова-даведачнага апарата, 
малодшы навуковы супрацоўнік аддзела інфармацыйна-пошу-
кавых сістэм ЦДАМЛМ БССР. З 1981 г. – знаходзілася на заслу-
жаным адпачынку. Л. С. Цалянчук была ўзнагароджана медалямі 
«За баявыя заслугі» (1945), «За Перамогу над Германіяй у Вялікай 
Айчыннай вайне 1941–1945 гг.» (1945) і інш.

Бібліяграфія БДАМЛМ
2008–2019
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