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Балада ксяндза Адама Станкевіча

Як канваір, мяцеліца збівае з ног
І замятае, як агонь, крывавы след.
І чорная тайга з дарогай на той свет,
Як страшны сон, які прысніцца толькі мог,
А яваю не стаць, бо ёсць над намі Бог,
Як ёсць заўжды святло ў касцёле і царкве,
Але святар ідзе —вялікі філантроп—
Па мёртвае дарозе ў свой апошні шлях,
І снег, нібыта крыж бялюткі, на плячах
Ляжыць і снег наўкол, нібы другі патоп,
Дзе белы свет з жыццём губляецца ў снягах
І паўстае, нібыта ўдар кувадлы ў лоб,
Каб раптам не ажыў, хто жыць яшчэ хацеў
І верыў, і любіў, і спадзяваўся зноў
Вярнуцца ў родны край, дзе светла ад дажджоў,
Як ад малітвы...

Віктар Шніп, 

галоўны рэдактар выдавецтва 
“Мастацкая літаратура” (Мінск)

член СП Беларусі, 

Да 130-годдзя кс. Адама Cтанкевіча
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Чалавек прадвесня: біскуп Стафан Дзенісевіч (1836 – 1913)

Пабываўшы у Смаленску, яшчэ можна пабачыць, як там паціху 
разбураецца гіганцкі гмах каталіцкага касцёла. Побач захаваўся вялікі 
компекс могілак, дзе вечным сном спяць яго колішнія парафіяне і 
духавенства. Мала хто з беларусаў ведае, што менавіта тут пахаваны 
Стафан Дзенісевіч – каталіцкі біскуп, які адным з першых яшчэ ў пачатку 
мінулага стагоддзя выступаў за ўвядзенне беларускай мовы ў Касцёле. 

Першы каталіцкі храм у гэтым горадзе з'явіўся вельмі даўно. У 1168 г. 
побач з праваслаўнай царквой Св. Пятра і Паўла была пабудавана 

1“лацінская бажніца” . Горад у той час актыўна гандляваў з нямецкімі 
2купцамі Рыгі і “Гоцкага берага” . У касцёле не толькі праводзіліся службы 

для замежных купцоў, але і знаходзіліся эталоны мер і вагі. Той першы 
храм праіснаваў да канца XVI стагоддзя. 

У наступным XVIІ-м стагоддзі каталіцтва ненадоўга стала на 
Смаленшчыне пануючай канфесіяй. Тады рэгіён уваходзіў у склад 
“саюзнай дзяржавы” Польшчы і ВКЛ. Аднак і пасля 1654 г. гісторыя 
заходняга хрысціянства ў рэгіёне не заканчваецца. Каб залагодзіць новых 
падданых – смаленскую шляхту, якая прысягнула новай уладзе, цар 
Аляксей Міхайлавіч дазволіў ёй пэўныя правы, у тым ліку магчымасць 
прытрымлівацца каталіцкай веры. Гэту рэгіянальную аўтаномію 
адмяніла ўжо царыца Кацярына ІІ, незадоўга да першага падзелу Рэчы 
Паспалітай. А вось каталіцтва засталося.

Смаленская парафія моцна пацярпела падчас вайны 1812 г. Касцёл 
згарэў, а на яго месцы былі пахаваны салдаты арміі Напалеона. Пазней 
тут жа быў пабудаваны маленькі драўляны храм, разабраны ў 1838 г. 

У 1866 годзе пробашчам у горад над Дняпром быў прызначаны 
3малады ксёндз Стафан Дзенісевіч . Ён ужо паспеў трохі папрацаваць у 

Оршы і Магілёве. Святар, які толькі прыбыў у горад, адразу ж адзначыў 
беднасць прыхода. Касцёл у імя Нараджэння Найсвяцейшай Дзевы 
Марыі, пабудаваны ў 1839 годзе, патрабаваў правядзення неадкладных 
рамонтных работ. Вартае жалю відовішча ўяўлялі сабой і іншыя 
касцёльныя пабудовы. Таму давялося адразу ж узяцца за развіццё 
парафіі.

1 Алексеев Л. В. Смоленская земля в IX – XIII вв. Очерки истории Смоленщины и 
Восточной Белоруссии. М., 1980, С. 238.
 2 Гоцкі бераг – востраў Готланд, які зараз належыць Швецыі і ў той час займаў 
вядучыя пазіцыі ў гандлі на Балтыцы (заўвага аўтара – А. С.)

3 Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь (далей – НГАБ). Ф. 1781, Воп. 
25, Спр. 208, Арк. 8
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Касцёл у нашы дні

Старая паштоўка з выявай касцёла ў пачатку ХХ ст.



Кс. Стафан праявіў сябе як таленавіты адміністратар. Ён арганізаваў 
работы ў касцёле і па-за ім, з кожным годам паляпшаючы інтэр'ер святыні 
і прастору вакол яе. У 1873 годзе кс. Дзенісевіч зноў быў пераведзены ў 
Магілёў пробашчам Магілёўскага архікафедральнага касцёла і дэканам 
горада. Але жыхары Смаленка настойвалі на вяртанні свайго пастыра і ў 
студзені 1877 года ён прыязджае назад. 

Дзенісевіч вёў актыўную выкладчыцкую дзейнасць. З 1877 і да 1879 г. 
святар выкладаў Закон Божы для католікаў у мужчынскай класічнай 
гімназіі і рэальным вучылішчы Смаленска. У 1891-1896 гг. выконваў яшчэ і 
абавязкі клімавіцка-мсціслаўскага дэкана на Магілёўшчыне. На 
актыўную працу святара звярнулі ўвагу ўлады – як духоўныя, так і свецкія. 
Так, у 1881 годзе ён атрымаў «наперсный» крыж, у 1888 годзе стаў 
ганаровым канонікам, а яшчэ праз два гады быў узнагароджаны 
Ордэнам Св. Станіслава ІІІ ступені.

Гэта быў цяжкі час пасля задушэння паўстання 1863 г. У пачатку 80-х 
гадоў у Смаленск прыязджаюць з сібірскай ссылкі рэпрэсаваныя 
ксяндзы. Дзенісевіч дапамагаў ім з жыллём, патрэбнымі паперамі, 
нярэдка сам звяртаўся ў разнастайныя дзяржаўныя ўстановы, каб 
аблегчыць лёс гэтых людзей.

Горад у другой палове ХІХ – пачатку ХХ стст. актыўна расце. Згодна з 
першым Усерасійскім перапісам насельніцтва, там пражывала каля 
47000 чалавек. Стары храм ужо не змяшчаў усіх вернікаў, таму ксёндз 
Дзенісевіч, звярнуўся да ўладаў з просьбай аб пабудове новага. Ён, між 
іншым сцвярджаў: “… Давераная мне Смаленская рымска-каталіцкая 
парафія ўключае ў сябе ўсю Смаленскую губерню і частку Аршанскага 
павета Магілёўскай губерні… Католікаў абодвух палоў ва ўсёй парафіі 
налічваецца па спісах 3 015 чалавек, а ў самім горадзе 956, але гэта 
колькасць у апошні час значна павялічылася з-за пасялення літоўцаў і 

4латышоў , а таксама з-за прыбыцця войскаў, у якіх католікаў маецца 
5больш за 1 500 чалавек…”

Пасля паўстання ў літоўска-беларускіх губернях касцёлы амаль не 
будаваліся, бо ў краі праводзілася палітыка па ліквідацыі ўплываў 
каталіцтва. У Смаленскай жа губерні такіх абмежаванняў не было, 
мясцовы губернатар праект не толькі падтрымаў, а нават разам з 
пробашчам прасіў улады ў Пецярбургу выдзеліць 10 тысяч рублёў на 
будаўніцтва новай святыні. Гэтых грошай, праўда, не далі, але і не 
заміналі ў справе – у красавіку 1894 года стары храм быў разабраны, а ў 

6

 4 Яны перасяляліся ў рэгіён у пошуках таннай зямлі (заўваг аўтара – А. С.). 
 5 Дзяржаўны архіў Смаленскай вобласці. Ф. 2, Воп. 2, Спр. 478, Арк. 2, 



чэрвені пачалася закладка будынка вялікага мураванага касцёла. Праўда, 
да пачатку працы праект святыні давялося некалькі спрасціць – з-за 
недахопу сродкаў. Згодна з дакументамі, будаўніцтва абыйшлося ў 42 473 
рублі 47 капеек. Грошы збіралі не толькі мясцовыя парафіяне, але і 
большасць духавенства Магілёўскай архідыяцэзіі.

Газета “Смаленскі веснік” 3 красавіка 1894 г. паведамляла жыхарам 
горада, што: “…за Малахоўскімі варотамі на Касцёльнай вуліцы будзе 
ўзведзены новы каталіцкі храм, які будзе каштаваць 40 000 рублёў. 
Патрэбныя для пабудовы матэрыялы ўжо дастаўляюцца”.

Замову на будаўніцтва па праекту губернскага архітэктара 
М.Мейшара атрымала брыгада дойлідаў пад кіраўніцтвам Лявона 
Вітан-Дубейкаўскага (1867 – 1940). У сувязі з будаўніцтвам Дубейкаўскі 
пераехаў ў горад над Дняпром на стала. На пачатку ХХ ст. ён накіраваўся ў 
Пецярбург, дзе ў 1903 г. атрымаў дыплом інжынера-будаўніка пры 
Інстытуце цывільных інжынераў. Пасля гэтага вярнуўся ў Смаленск, 
займаўся там рэалізацыяй розных праектаў, уваходзіў у склад кіраўніцтва 
мясцовага каталіцкага таварыства дапамогі бедным. Цікавіўся 

6нацыянальным Адраджэннем, ствараў “беларускі стыль” у архітэктуры.
Да восені 1896 года асноўныя будаўнічыя работы былі завершаны, 13 

кастрычніка кс. Дзенісевіч выканаў г.зв. малое асвячэнне храма, каб 
можна было праводзіць там богаслужэнні яшчэ да поўнай кансэкрацыі. 
Поўнае ўрачыстае асвячэнне касцёла біскупам Альбінам Францішкам 
Сымонам адбылося 29 чэрвеня 1897 года. Хуткае будаўніцтва такога 
вялікага аб'екта было заўважана вышэйшай духоўнай ўладай у 
Пецярбургу. Кс. Дзенісевіча было вырашана перавесці туды. У 1898 г. ён 
перадае новазбудаваны касцёл свайму пераемніку і з гэтага часу 
служыць у паўночнай сталіцы Расіі. 

І тут кар'ера кс. Стафана развіваецца паспяхова. Ён быў прызначаны 
асэсарам (засядальнікам) Магілёўскай рымска-каталіцкай духоўнай 
кансісторыі, а з 1901 г. – афіцыялам гэтай установы. Тройчы ў 1903 – 1910 
гг. станавіўся фактычным кіраўніком Магілёўскай архідыяцэзіі, а 30 
лістапада 1908 года атрымаў годнасць біскупа. 

Тым не менш, нават атрымаўшы такую высокую пасаду, айцец 
Дзенісевіч не забыўся пра сваё паходжанне і пра неабходнасць нешта 
зрабіць для Беларусі. 

Па архіўных звестках нарадзіўся будучы святар у 1836 г. у Сенненскім 
павеце Магілёўскай губерні ў сям'і вольнаадпушчаных сялян. Атрымаў 

7

6 Пінчук М.Лявон Дубейкаўскі. Дойлід нацыянальнага стылю. Мн, 2016. С. 7
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добрую адукацыю – вучыўся ў Мінскай духоўнай семінарыі (1856 – 59) і 
7Духоўнай Акадэміі ў Пецярбургу (1859 – 63).  

У пачатку ХХ ст. заахвочваў маладых ксяндзоў да выкарыстання 
беларускай мовы ў Касцёле, перакладаў духоўную літаратуру, сам 
выступаў цэнзарам такіх выданняў. За свае грошы выдаў брашуры 
“Elementarz dla dobrych dzietak-katolikou” (Пецярбург, 1906) і “Karotki 
katachizm dla pryspasablennia dziaciej da pierszaj spowiedzi” (Вільня, 1907). 
Падчас біскупскага візіта ў 1910 г. па парафіях Магілёўшчыны прамаўляў 
казанні па-беларуску. Біскуп шчодра падтрымліваў выданне віленскай 
каталіцкай газеты “Беларус”. 

Пад яго і Браніслава Эпімаха-Шыпілы апекай у Духоўнай каталіцкай 
акадэміі у Пецярбургу сярод студэнтаў утварыўся беларускі гурток. Па 
словах ксяндза Адама Станкевіча, які ўдзельнічаў у яго рабоце: “…кс. 
Данісэвіч разумеў і жыва адчуваў патрэбы душы беларускай і шчыра 

8імкнуўся аблягчыць яе долю” .
У той жа час нельга забываць пра абставіны, у якіх развіваўся Каталіцкі 

касцёл у царскай Расіі. Пануючай рэлігіяй у гэтай дзяржаве было 
афіцыйнае праваслаўе, а прадстаўнікі іншых канфесій нярэдка 
падвяргаліся ганенням. Не займеў спакойнага жыцця і біскуп Дзенісевіч. 

У 1910 годзе ў Беларусі ладзіліся царкоўныя ўрачыстасці, звязаныя з 
вяртаннем у Полацк мошчаў Св. Ефрасінні Полацкай. У жніўні на станцыі 
Бобр на Магілёўшчыне адбыўся інцыдэнт, які каштаваў біскупу Стафану 
кар'еры. Тагачаснаму расійскаму прэм'еру Сталыпіну далажылі, што: “… 
21 жніўня 1910 года на чыг. станцыю Бобр Сенненскага павета 
Магілёўскай губерні прыбыла з паштовым цягніком з горада Полацка 
ікона вялебнай Ефрасінні, князёўны Полацкай. З гэтым цягніком 
прыехаў і біскуп Дзенісевіч з двума пралатамі. Гэтыя духоўныя асобы, 
выйшаўшы з вагона, разам з мясцовымі ксяндзамі … прайшлі сярод 
прыбылых для сустрэчы праваслаўнай іконы, не зняўшы капелюшоў. 
Прычым адным з ксяндзоў, відавочна па неахайнасці, быў перакулены 

9падсвечнік са свячой, што гарэла” . 
Ад іерарха ўлады запатрабавалі тлумачэнняў, якія П. Сталыпіну не 

спадабаліся. Дзенісевіч у сваім адказе звярнуў увагу на віну паліцыі, якая 
не змагла навесці парадак на станцыі. Гэта раззлавала прэм'ера і было 
вырашана распачаць татальную праверку ўсіх дзеянняў біскупа за час яго 
службы. Па яе выніках 4 красавіка 1911 года на стол Мікалаю ІІ лягла 

 7 НГАБ. Ф. 1781, Воп. 25, Спр. 208, Арк. 8
8  Станкевіч А. З Богам да Беларусі. Збор твораў. Вільня, 2008. С. 470.

 9 Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў. Ф. 821, Воп. 128,  Спр. 384, арк. 2
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справаздача пад назвай “Аб незаконных дзеяннях біскупа Дзенісевіча”. 
Высокі чыноўнік прапанаваў пазбавіць апальнага іерарха ўсіх займаных 
пасад і штогадовага грашовага ўтрымання ў памеры 2 000 рублёў. Рэшту 
жыцця Дзенісевіч мусіў правесці без пенсіі ад дзяржавы. Імператар з 
такім рашэннем пагадзіўся. 

Мітрапаліт Магілёўскай архідыяцэзіі Вінцэнт Ключынскі прыняў 
дзейсны ўдзел у вырашэнні далейшага лёсу біскупа С. Дзенісевіча. Ён 
звярнуўся да дырэктара Дэпартамента духоўных спраў Я. Менкіна з 
просьбай аб вяртанні біскупу Дзенісевічу пенсійнага забеспячэння і 
ўзнаўленні яго на пасадзе пралата Магілёўскага кафедральнага капітула. 
Як вынік – іерарху была вернута палова пенсіі, а 7 ліпеня 1912 г. яго 
аднавілі на пасадзе.

Гэту вестку біскуп атрымаў у Смаленску, куды ён канчаткова 
пераязджае з Санкт-Пецярбурга вясной 1912 г. Доўгае цкаванне 
пажылога іерарха царскімі ўладамі канчаткова падарвала яго здароўе. 
Усё больш частымі станавіліся прыступы грудной жабы, а ў сярэдзіне 1913 

Біскуп Стафан Дзенісевіч



года ўрачы выявілі ў дадатак і 
неаперабельную пухліну страў-
ніка. 3 снежня 1913 года Стафан 
Дзенісевіч адыйшоў у лепшы 

10свет .
На яго пахаванне 7 снежня 

1913 г. прыехала трое біскупаў, 
мноства ксяндзоў і парафіян. 
Дзенісевіч спачыў каля магілы 
сваёй маці непадалёк ад касцёла. 
З гэтай нагоды у пятым нумары 
газеты “Беларус” за 1914 г. ксёндз 
Францішак Будзька змясціў вялікі 
некралог. Смаленскія парафіяне ў 
тым жа годзе замовілі марму-
ровую надмагільную пліту, якую ў 
1970-я нехта скраў. 

У 1998 г., дзякуючы клопатам 
мясцовага смаленскага пробаш-
ча, да 85-годдзя з дня смерці 
гэтага выдатнага чалавека быў 
усталяваны новы помнік.

Дзякуючы энергіі такіх асоб як 
б і с к у п  С т а ф а н  Д з е н і с е в і ч ,  
Каталіцкі Касцёл развіваўся і ў 

10  X. P. B. [Кс. Францішак Будзька]. Ś. P. Biskup Stefan Denisewicz // Biełarus, 
1914, № 5 (30 студзеня); Ś. p. Biskup Denisewicz // Dwutygodnik Dyecezjalny, 1913, 
№ 23. (10 (23) grudnia).

складаных умовах царскай Расіі. Быў распачаты працэс увядзення 
беларускай мовы ў сакральную сферу. Падаецца, гэтаму чалавеку 
пашанцавала ва ўсім, акрамя памяці ўдзячных суайчыннікаў. У нашай 
краіне яго імя знаёмае, так бы мовіць, толькі вузкім спецыялістам. Самы 
час успомніць пра тое, што біскуп зрабіў для Беларусі.

Сяргей Астанковіч, краязнаўца (Крычаў)

Аўтар шчыра дзякуе смаленскаму краязнаўцу А. Гурзову за 
матэрыялы, без якіх немагчыма было б стварэнне гэтага артыкула.

10

Магіла біскупа Дзенісевіча ў Смаленску
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Этыка нацыянальнага адраджэння: жыццё і погляды 
Дамініка Аніські – сябра Адама Станкевіча

Публіцыстычная думка Заходняй Беларусі міжваеннага часу 
з'яўляецца аб'ектам даследвання для многіх айчынных і замежных 
навукоўцаў. За апошнія часы была зроблена вялікая праца па выяўленню, 
апрацоўцы і сістэматызацыі твораў гэтага літаратурнага жанру. Яго 
прадстаўнікі мелі ва ўмовах Заходняй Беларусі вельмі значны фронт для 
працы, што і абумовіла вялікую колькасць публіцыстычных трактатаў і 
артыкулаў, пакінутых для нашчадкаў. Але па-ранейшаму, у цяні гісторыі 
застаюцца шмат імёнаў тых, хто ў свой час вызначаў рэй думак соцень і 
нават тысячаў людзей. Сярод іх – імя Дамініка Аніські, малавядомага 
сёння публіцыста міжваеннай Заходняй Беларусі. Творчасць гэтага 
беларускага асветніка і дзеяча ўяўляе сабой цікавы прыклад развіцця 
беларускай грамадска-палітычнай і рэлігійнай думкі і з'яўляецца вельмі 
карыснай для вывучэння тых працэсаў пошуку, якія адбываліся ўнутры 
хрысціянска-дэмакратычнай плыні беларускага нацыянальнага руху. 
Пры гэтым, летапісцу беларускай хадэцыі выказванні Дамініка Аніські 
наконт самых розных аспектаў жыцця могуць паказацца часам 
незвычайнымі і нават рэвалюцыйнымі, што яшчэ больш падагравае 
інтарэс да гэтай асобы. Ужо былі маштабна вывучаны і апрацаваны 
творчасць беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў А. Станкевіча, Ф. 
Абрантовіча, В. Гадлеўскага, К. Стаповіч (К. Сваяка), чакаюць свайго 
грунтоўнага даследчыка Я. Пазняк, В.Шутовіч і А.Стаповіч. Цяпер 
прыйшоў час і спадчыны Дамініка Аніські.

Будучы публіцыст нарадзіўся ў 1888 г. на Беласточчыне, а дакладней у 
вёсцы Слойнікі Сакольскага павету ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння ў 
1906 г Сакольскай гарадской школы, ён вяртаецца ў родную вёску, дзе 
дапамагае бацькам па гаспадарцы і падрабляе прыватным настаўнікам. 
Пад уплывам твораў Г.Сянкевіча юнак вырашае звязаць свой лёс з 
вайсковай справай. Здаўшы экзамен на волназапіснога пры варшаўскім 
кадэцкім корпусе, ён у 1907 г. трапляе ў 102-і Вяцкі пяхотны полк, які 
кватэраваўся ў горадзе Гродна. Дамінік Аніська удзельнічаў у Першай 
сусветнай вайне, потым у складзе польскага войска быў накіраваны на 
фронт у Галіччыну. Пасля звальнення з войска ў 1923 г. Дамінік Аніська 
вярнуўся ў Заходнюю Беларусь, дзе далучыўся да беларускага 
нацыянальнага руху. Падчас Другой сусветнай вайны ваяваў у польскай 
арміі генерала Андэрса. З 1949 г. жыў у Лондане, друкаваўся ў некаторых 
беларускіх выданнях, у прыватнасці ў часопісе “Божым шляхам”. Памёр 
Аніська 28 студзеня 1971 г. [1].
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Яшчэ да заканчэння школы ў Саколцы малады Дамінік пачаў упарта 
задаваць сабе пытанне: да якой нацыянальнасці я належу? Знайсці адказ 
яму дапамагла творчасць Францішка Багушэвіча. Аднойчы, блукаючы па 
гарадзенскіх вуліцах, ён убачыў у вітрыне кнігарні “Дудку беларускую” 
Мацея Бурачка і адразу яе купіў. “I гэта была першая кнiжка — 
беларуская! Прадмова да гэтай кнiжкi вельмi мяне парушыла i ўмацавала 
ў пракананьнi, што я беларус” – успамінаў на эміграцыі Аніська [1]. Яшчэ 
да Першай сусветнай вайны ён шчыра ўсвядоміў сябе беларусам, 
выпісваў газету “Наша ніва” і нават пісаў некаторыя матэрыялы ў 
каталіцкі тыднёвік “Беларус”. Па ідэалагічным поглядам быў блізкі да 
хрысціянскага дэмакратызму, што і абумовіла яго далучэнне да 
беларускага хрысціянска-дэмакратычнага руху ў 1920-я гг. У гэты час ён 
змясціў значную колькасць карэспандэнцыяў і артыкулаў у выданнях 
партыі БХД – “Крыніца” і “Хрысціянская думка”. Акрамя гэтага, у 1930-я гг. 
Аніська выдаў у Вільні шэраг брашураў этычнага і рэлігійна-палітычнага 
зместу: “Усё ў міласці”, “Да беларускага народу”, “Для чыйго дабра! (Да 
справы беларускай мовы ў касцёле)” [2, с. 318–319].

Для публіцыстыкі Дамініка Аніські заходнебеларускага перыяду 
характэрны стылістычная прастата і ў той жа час глыбіня вырашаемай 
праблемы. Калі многія заходнебеларускія публіцысты пісалі свае творы 
для інтэлектуальнага чытача і палітычных дэбатаў з апанентамі, то 
Дамінік Аніська ў сваёй творчасці арыентаваўся пераважна на 
малапісьменную сялянскую і рабочую аўдыторыю, якая неразбіралася ў 
тонкасцях палітычнай кухні.  Гэта абумовіла перавагу ў брашурах і 
артыкулах аўтара простых, неабцяжараных навуковай і спецыяльнай 
лексікай, сказаў. Дамінік Аніська звяртаўся да народа як блізкі сваяк ці як 
вясковы настаўнік, якому не трэба прыбягаць да мудрагелістых словаў 
каб распавесці пра свае праблемы і турботы. Але пад гэтым прастамоўем 
хаваліся вялікі патрыятызм, дасціпная рэлігійнасць і бязмежнае жаданне 
аўтара змяніць маральнае аблічча беларускага народа, змяніць яго 
духоўныя арыенціры. Аніська потым успамінаў: “…у сваiх артыкулах я 
стараўся класьцi нацiск на тое, каб нашаму адраджэньню надаць кiрунак 
хрысьцiянскi…” [1].

Амаль усе свае творы Аніська пісаў лацінскім шрыфтам, што 
вызначала іх скіраванасць выключна на беларускае каталіцкае 
насельніцтва краю. Сам публіцыст быў паслядоўным католікам і ні на 
кроплю не сумняваўся ў сваім веравызнанні.  Для яго рыма-каталіцтва – 
самая найдасканалая рэлігія ў свеце, “вялікае дабрадзейства для ўсяго 
чалавечага роду”. У адным са сваіх артыкулаў ён нават выказвае думку, 
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што да касцёла ў будучыні будуць належаць усе людзі на зямлі [3, с. 1]. З 
гэтага вынікаюць і адносіны аўтара да праваслаўя – яно, на яго думку, 
з'яўляецца “адшчапенствам”, адыходам ад спрадвечнай веры. Цікава 
выглядае і гістарычная аргументацыя наконт гэтага. Так, паводле 
ўяўленняў Аніські, нашыя продкі першапачаткова прынялі святло 
хрысціянства менавіта ад усясветнага каталіцкага касцёла, то бок да 
падзелу хрысціянства ў 1054 г. яны ўсе былі каталікамі. Падчас гэтага 
падзелу адбылося першае масавае адарванне беларусаў ад “скалы 
Пятровай” і з'яўленне “адшчапенства” ў выглядзе праваслаўнай царквы. 
Другое адарванне адбылося ў 1839 г., калі беларускія ўніяты былі бяз 
уласнай згоды далучаны да праваслаўных [5, с. 13–14]. Зараз, калі пасля 
ўсіх рэвалюцыйных падзей пачатку ХХ ст. праваслаўная царква на гэтых 
землях апынулася ў глыбокім духоўным крызісе і страціла свой аўтарытэт 
у народзе, беларусы, паводле Аніські, павінны былі зноў вярнуць status 
quo у рэлігіі. “Цяпер-жа, – заклікаў ён, – браты праваслаўныя, вы можаце 
вярнуцца да веры айцоў Вашых, за каторую яны кроў пралівалі” [5, с. 14]. 
У адрозненні ад іншых сябраў БХД, публіцыст вітаў распаўсюджванне ў 
Заходняй Беларусі візантыйска-славянскага абрада (т.зв. неауніі) і 
падкрэсліваў вартасць гэтай формы ўнійнай працы не столькі з 
нацыянальнага, колькі з рэлігійнага пункту гледжання. Болей таго, справу 
спалучэння двух канфесій ён лічыў гістарычным заданнем (чытай – 
місіяй) беларускага народа. Увогуле такія радыкальныя думкі з'яўляюцца 
даволі незвычайнымі на той час, калі ўлічыць, што ў канцы 1920-х гг. 
многія лідары БХД выказваліся менавіта супраць інтэрнацыянальнага 
характара неауніі і імкнуліся актыўна супрацоўнічаць па партыйнай лініі з 
праваслаўнымі вернікамі [7, с. 184–186].

Чырвонай лініяй у творах Аніські праходзяць ідэі каталіцкага 
празелітызму – імкнення распаўсюдзіць уплывы каталіцкага касцёла на 
некаталіцкія тэрыторыі. Дзеля гэтага ён выпрацаваў ўласную тэорыю, 
змест якой уражвае сваёй незвычайнасцю. Ідэя надання беларускаму 
адраджэнню хрысціянскага (каталіцкага) кірунку ім выказвалася не 
толькі з этычнага, але і з практычнага пункту гледжання. Таму Аніська 
прапаноўваў выкарыстаць беларускі нацыянальны рух для пашырэння 
каталіцтва на праваслаўныя рэгіёны. “Беларускае адраджэнне адчыніць 
для каталіцкага касцёла дзверы на Усход, яно з'яўляецца ключом 
усходняга рэлігійнага пытання” – падкрэсліваў публіцыст. Аднак 
спачатку, на думку Аніські, трэба было пашырыць гэтую канфесію на 
ўласна беларускіх землях і перад усім у Заходняй Беларусі. Тут, паводле 
яго, беларускі рух дапаможа народу пазнаць каталіцтва як 
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найдасканалую рэлігію, але для гэтага трэба сцерці ўсе перашкоды, у тым 
ліку гвалтоўную паланізацыю і асіміляцыю мясцовага насельніцтва. 
Непрыхільнасць польскага грамадства да беларускай справы і 
выкарыстанне ў касцёле польскай мовы зрабілі вялікую мяжу паміж 
католікамі і праваслаўнымі. Аніська адзначаў: “Польскі нацыяналізм тут 
(у Заходняй Беларусі – А.Г.) хоча замкнуць каталіцтва ў польскасьці. І дзе ж 
ідэя каталіцтва можа прайсьці праз граніцу і пашырыцца далей у Радавых 
Рэспубліках, калі тут, яшчэ далёка ад граніцы, польскі нацыяналізм 
ставіць як бы другую граніцу для пашырэння каталіцкай ідэі на Усход”. 
Панаванне ў каталіцтве ўсяго польскага рабіла яму негатыўную рэкламу, 
асабліва для праваслаўных. Публіцыст заклікаў польскае грамадства 
змяніць такія адносіны, увесці беларускую мову ў рэлігійнае жыццё і 
пашыраць такім чынам нацыянальную свядомасць хаця б дзеля справы 
распаўсюджвання каталіцтва на Усходзе [6, с. 1–4].

Звяртаўся Дамінік Аніська і да этычнай складанай беларускага 
нацыянальнага руху. Для яго самымі галоўнымі прынцыпамі любой 
справы былі прынцыпы хрысціянскай маралі і хрысціянскага жыцця. 
Беларускае адраджэнне, згодна з яго поглядамі, павінна абапірацца на 
два галоўныя чыннікі: міласць і праўду. Пры гэтым пад міласцю Аніська 
разумеў перш за ўсё любоў і самаадданасць да свайго народа, імкненне 
да самаахвярнасці дзеля яго. Калі чалавек любіць уласны народ, любіць 
свайго блізкага, ён можа аддаць яму ўсе свае сілы, увесь свой розум для 
дасягнення лепшай долі [4, с. 1]. Ніякай хлусні, ніякага падману, асабліва 
гістарычнага і нацыянальнага, не павінна быць у адраджэнскай працы.

Паводле поглядаў публіцыста, калі народ хоча адрадзіцца 
нацыянальна, то перш за ўсё павінны змяніцца маральна ўсе людзі, якія 
належаць да яго. “Шукаючы новых дарог да лепшага жыцця, мусім разам 
з гэтым дбаць аб сваёй асабістай маральнай вартасці” – сцвярджаў 
Дамінік Аніська [5, с. 24]. Таму нацыянальны рух павінен актыўна 
выкарыстоўваць у сваёй дзейнасці рэлігію і духавенства. Увогуле Аніська 
трактаваў узаемаадносіны чалавека і рэлігіі выключна ў традыцыях 
каталіцкага светапогляду. Паводле гэтай трактоўцы, чалавек уяўляўся 
недасканалай істотай, пастаянна адхіляючайся ад нармальнай 
жыццядзейнасці. Рэлігіі была наканавана роля нармаваць чалавечыя 
учынкі, настаўляць чалавека на ўласцівую яму дарогу [5, с. 21]. Такія 
падыходы былі ўласцівы і да нацыянальнага руху, які лічыўся адной з 
праяў чалавечай волі. У сваю чаргу нацыянальнае адраджэнне павінна 
было спрыяць пашырэнню культуры і асветы сярод народа, што 
дапаможа яму ў тым ліку і ў рэлігійных памкненнях.

У сваіх творах Дамінік Аніська надаваў вялікую ўвагу праблемам 
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хрысціянскіх каштоўнасцяў у палітыцы. Ён неаднаразова падказваў 
беларусам будаваць сваё народнае жыццё выключна на запаветах Бога. У 
адной са сваіх работ публіцыст нават прапаноўваў “прызнаць Хрыста за 
свайго народнага Валадара”, што безумоўна можа тлумачыцца як 
імкненне зацвердзіць хрысціянскія прынцыпы ў палітычным і грамадскім 
жыцці. Пры гэтым Аніська нярэдка заклікаў сваіх чытачоў да палітычнай 
памяркоўнасці і нават пасіўнасці, абараняючы такім чынам існуючы 
дзяржаўны лад. Задума Бога, на яго думку, вядзе наш народ гэткай 
палітычнай дарогай і мы не ведаем ці ёсць яна для нас дрэннай, ці ёсць 
добрай. “Можа тое, што мы лічым для сябе благім, чаго мы ня хочам – 
можа якраз тое для нас ёсьць найбольш патрэбным” – рабіў высновы 
публіцыст [5, с. 28]. Такія перакананні не былі ўласцівы астатнім сябрам 
хрысціянска-дэмакратычнага руху, якія займалі актыўную пазіцыю ў 
палітычнай барацьбе за абарону правоў беларусаў у міжваеннай 
Польшчы.

Публіцыстыка Дамініка Аніські дае яскравы прыклад развіцця 
беларускай грамадска-палітычнай думкі Заходняй Беларусі. Яна 
з'яўлялася цікавым сінтэзам каталіцкага традыцыяналізму і ідэй 
нацыянальнага адраджэння, чаго раней у беларускай літаратуры не 
назіралася.  Пяро аўтара ўздымала вострыя этычныя і рэлігійныя 
праблемы беларускага жыцця і прапаноўвала своеасаблівыя вырашэнні 
гэтых праблем. Але каталіцкая абмежаванасць і часам няправільная 
ацэнка падзей у заходнебеларускіх умовах стрымлівала Дамініка Аніську 
ад выйсця на больш высокі публіцыстычны ўзровень, якога ён так і не 
дасягнуў.
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Алесь Горны, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенс-
кага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы 

Справа збірання беларускага фальклору на 
старонках газеты “Крыніца”

“Крыніца” (з 1925 да 1937 года – “Беларуская крыніца”) – 
перыядычнае друкаванае выданне Беларускай хрысціянскай 
дэмакратыі, якое пашыралася на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Гэта 
найбуйнейшая і найбольш уплывовая газета з тых, што выдаваліся ў 
міжваенны перыяд. Галоўнымі рэдактарамі газеты ў свой час былі А. 
Васілеўскі, В. Грыневіч, У. Знамяроўскі, Б. Туронак, Т. Вайцяховіч, П. 
Каруза, затым Янка Пазьняк і Адам Дасюкевіч [Каранеўская 1999]. Газета 
“Крыніца” выдавалася лацінкай і кірыліцай, налічвала ад 4 да 8 
друкаваных старонак, ад пачатку мела падзагаловак “тыднёвая 
сялянская газета”, які пазней быў зменены на іншы – “палітычная, 
грамадская і літэратурная газета”. Як відаць з падзагалоўкаў, у фокусе 
ўвагі апынуліся найперш пытанні грамадска-палітычнага жыцця, тут 
удзялялася ўвага праблемам культуры і гаспадаркі. Акрамя таго, у газеце 
актыўна друкаваліся навіны з далёкага і блізкага замежжа; асобны 
раздзел “Наша пошта” быў прысвечаны перапісцы рэдакцыі з аўтарамі. 

Сярод тэмаў, да якіх звярталіся аўтары на старонках газеты, выразна 
гучыць – беларускі песенны фальклор. У цэлым, у міжваенны перыяд 
дамінуе погляд на народную песню як на выразнік душы народа, “скарб 

1народнай душы” . Вось як характарызуе народную песню на старонках 
газеты аўтар пад псеўданімам Bielaruski Trubadur: “Песьня – то сіла духа, 
якая сягае да вышыні надзямельнай. Песьня амаль неразлучны кумпан у 
жыцьці кожнага чалавека ў працягу ўсяго яго жыцьця – ад калыскі аж да 
магілы. Сьпеў народна-людовы то-ж люстра душы народу, у каторым 
відзіцца пачуцьцё яго, пажаданьні, радасьці і смутак. Сьпеў народна-
людовы то-ж магутная сіла народнага духа!” [Biełaruskaja Krynica 1925, 
№7, С. 4].

Акрамя канстатацыі як хараства і мілагучнасці, інтарэс да народнай 

1 Выраз Мар'яна Пецюкевіча.
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песні меў некалькі практычных аспектаў. Першы з іх павязаны з 
неабходнасцю збірання песень з мэтай далейшай апрацоўкі 
(“удаскананлення”) і пашырэння. Другі ж – звязаны з патрэбай у 
беларускай рэлігійнай песні, якая была б створана паводле добра 
вядомых і зразумелых народных узораў.

Найперш гэтым пытанням прысвечаны публікацыі пра беларускі 
фальклор у газеце “Крыніца”.

Рэдакцыя газеты “Беларуская крыніца” у другой палове 1920 – 
пачатку 1930-х гг. фактычна правяла падрыхтоўчую працу і зладзіла 
цэлую кампанію па збору беларускай песеннай творчасці. 

У 1925 годзе ў газеце друкуецца артыкул “Ці патрэбны спеў?” за 
подпісам Biełaruski Trubadur [Biełaruskaja Krynica 1925, №7, С. 4]. У ім 
аўтар разважае пра ролю і значэнне народнай песні, ён піша: “людовы 
сьпеў ёсьць безумоўна здабытак культурны, пераказаны нам як жывы 
тэстамант праз нашых продкаў і з пэўнасьцю можна сказаць, што ён 
адыграў немалую роль у жыцьці нашага народу, не дапускаючы яго 
памерці” [Biełaruskaja Krynica 1925, №7, С. 4]. Ён падкрэслівае, што 
беларускі народ, як і іншыя народы, мае свае беларускія песні, якія даўно 
ўжо сабралі і запісалі этнографы. Аднак калі “незалежныя народы ў сваіх 
сьвятынях праз сваю родную песьню заносяць агульную малітву да Бога”, 
то беларусы такой магчымасці і права пазбалеўны з-за неспрыяльных 
варункаў свайго жыцця [Biełaruskaja Krynica 1925, №7, С. 4]. Такім чынам, 
аўтар артыкула ўздымае, ставіць падставовае пытанне пра адсутнасць 
рэлігійных спеваў на беларускай мове, а пасля заўважае, што беларускай 
песні ў цэлым удзяляецца няшмат увагі. “Кожны здабытак культурны 
моўчкі не хаваецца ў музэй, а разглядаецца, удасканальваецца і 
пашыраецца”, – піша Biełaruski Trubadur [Biełaruskaja Krynica 1925, №7, С. 
4]. Напрыканцы артыкула аўтар заклікае да ўдасканалення і пашырэння 
роднага спеву, для чаго прапануе стварыць адпаведную арганізацыю – 
Таварыства беларускай песні. Такім чынам, на старонках газеты 
падкрэслена значэнне народнай песні і агучаны актуальныя задачы, 
звязаныя з ёй.

Асноўная ж мэта кампаніі па збіранню народных песень была 
сфармулявана пазней, у 1926 г. у артыкуле “Аб родным спеве”, 
падпісаным псеўданімам Arhаnisty Biełarus: “Кожны народ любіць свой 
родны сьпеў, так-сама і мы беларусы павінны любіць усё тое, што ёсьць 
нашае роднае і павінны любіць і цаніць нашу родную песьню і разьвіць яе 
так, каб сваімі песьнямі дараўняцца да другіх народаў славянскіх і каб 
наша песьня не была ў такім палажэньні, як цяпер і наш сьпеў быў чутны 
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ня толькі на вуліцы, але ўсюды – у школе і ў касьцеле” [Biełaruskaja Krynica 
1926, №2, S. 2]. 

Далей газета публікуе важны артыкул у дачыненні да збірання 
беларускага песеннага фальклору – “Як збіраць і запісываць народныя 
песьні” [Biełaruskaja Krynica 1926, №45, S. 5]. Найперш аўтар, Bielaruski 
Trubadur, акцэнтуе ўвагу на тым, што беларуская народная песня 
захавалася і бытуе найперш на вёсцы, дзе мала людзей з музычнай 
адукацыяй. Аднак усе могуць прыняць удзел у такой важнай справе, як 
збіранне, дакументацыя народных песень, паколькі дакументацыя 
тэкстаў песень – гэта нескладаная праца, з якой можа справіцца любы 
пісьменны чалавек. “Гэны наш скарб культуры мастацкай безаткладна 
трэба сабраць і запісаць, бо ён ёсць адзінай асновай нашай народнай 
музыкі”, – падкрэслівае аўтар [Biełaruskaja Krynica 1926, №45, С. 5]. Далей 
змяшчаюцца кароткія інструкцыі для запісу. Тым, хто не можа 
зафіксаваць мелодыю, трэба запісаць тэкст песні, мясцоваць, дзе чуў яе 
найчасцей, акрэсліць да якой пары года яны належаць або да якога 
ігрышча, пры якой рабоце пяюцца і г.д. Далей, калі збіральнік умее 
спяваць, то неабходна вывучыцца добра спяваць альбо свістаць гэту 
мелодыю і прадыктаваць яе чалавеку, які можа запісаць. Гэтак запісаныя 
песні трэба прысылаць у Вільню у Беларускі інстытут гаспадаркі і 
культуры [Biełaruskaja Krynica 1926, №45, С. 5].

Асобна на старонках газеты “Беларуская крыніца” гучыць тэма 
адсутнасць рэлігійных песень і спеўнікаў на беларускай мове.

Артыкул-заклік “Для Беларускага Народу патрэбны сьпеў па 
беларуску зь свойскімі для Яго мэлёдыямі!” [Biełaruskaja Krynica 1925, 
№17, S. 3], пачынаецца словамі сцвярджэння таго, чым ёсць народная 
песня: “Народная песьня, гэта ёсьць часьць душы народу. А калі-б 
прыгледзіцца, ці прасцей сказаць прыслухацца да мэлёдыі беларускай – 
людовай песьні, то аткрыта можна сказаць, што мэлёдыя беларускай 
людовай песні вельмі шырокая, багатая…” [Biełaruskaja Krynica 1925, 
№17, S. 3]. Аўтар паказвае, што народ паступова перакруціў чужую 
(расейскую і польскую рэлігійную) мелодыю на свой беларускі лад, 
“дадаючы гэтым мэлёдыям свае заканчэньні, звароткі і т. д., у каторых 
чуецца характар беларускай мэлёдыі згодна зь беларускай 
акцэнтуацыяй” [Biełaruskaja Krynica 1925, №17, S. 3]. Ён даводзіць, што 
крыніцай для рэлігійных песняў могуць быць толькі зразумелыя і добра 
вядомы песні народныя: “у родных мэлёдыях, узяўшы іх у формы 
музычныя, трэба даваць спьеў для шырокіх народных масаў” 
[Biełaruskaja Krynica 1925, №17, S. 3]. У завяршэнне аўтар заклікае да 
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пашырэння роднай песні са свойскімі для беларускага народу 
мелодыямі.

У працяг тэмы ў артыкуле “Патрэба рэлігійнай песні па беларуску” 
[Biełaruskaja Krynica 1925, №27, S. 2–3] аўтар зноў звяртае ўвагу манеру і 
якасць выканання беларусамі польскіх рэлігійных песень у касцёле. Ён 
канстатуе, што беларускія сяляне дрэнна валодаюць польскай мовай, 
выконваюць польскія песні з беларускай акцэнтуацыяй і, таму, рэлігійныя 
спевы ператвараюцца ў “пародыю і сатыру з польскай мовы” [Biełaruskaja 
Krynica 1925, №27, S. 2–3]. Пасля даволі разгорнутых тлумачэнняў, як і 
чаму гэта адбываецца, аўтар заключае, што “для Беларускага Народу 
трэба песьні па-беларуску, ды інакш і быць ня можа!” [Biełaruskaja Krynica 
1925, №27, S. 2–3].

У адказ на гэта рэдакцыя зладзіла збор такіх твораў з мэтай выдання 
беларускага спеўніка, які “увядзе нашу мову ня толькі ў касьцел, але і 
жывую народную гушчу і гэтым прыблізіць наш народ да поўнага 
адраджэньня агулам і ў касьцельным жыцьці” [Biełaruskaja Krynica 1926, 
№14, S. 6]. 

Важнае месца ў справе збірання, пашырэння і ўдасканалення 
беларускай песні адводзілася касцёльным арганістам, паколькі запіс 
мелодый патрабаваў хаця б мінімальнай музычнай адукацыі. Менавіта 
таму немалая частка зваротаў апелявала да касцёльных арганістаў 
[Biełaruskaja Krynica 1926, №2, №13, №32, №45]. Апошнія, па меркаванні 
рэдакцыі, маглі б стаць “найпершымі зьбіральнікамі і рассаднікамі песьні 
беларускай і ўсяго таго, што ёсьць беларускае” [Biełaruskaja Krynica 1926, 
№2, S. 3]. Адметна і тое, што ім, людзям з музычным талентам і 
здольнасцямі, прапаноўвалася таксама ўкладаць свае ўласныя творы, 
каб можна было распачаць выданне беларускай музычнай літаратуры. 

Адначасова з гэтым на старонках газеты паказвалася незайздроснае 
становішча арганіста пры касцёле, апісваўся яго карыкатурны стан і 
вобраз, створаны ў польскай літаратуры, асабліва ў творах Г. Сянкевіча. У 
публікацыі “Аб нашых арганістых” [Biełaruskaja Krynica 1926, №13, S. 3] 
абазначалася істотная па сваёй сутнасці праблема адсутнасці 
спецыяльнай школы ў межах Польшчы для навучання арганістаў. У 
дадатак да гэтага падкрэслівалася музычная бязграматнасць 
грамадзянства, застой у жыцці рэлігійных інтэлігентаў і эгаізм 
духавенства. Аўтар публікацыі, St. Al., сцвярджаў, што “Грамадзянства не 
адчула патрэбу добрага сьпеву і музыкі ў касьцёле” [Biełaruskaja Krynica 
1926, №13, S. 2–3]. Касцёльная музыка бачыцца ім вытокам, пачаткам 
музыкі сучаснай. Таму асноўная задача касцёльнага арганіста – вярнуцца 
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да народу і там працаваць на яго карысць: “Трэба, каб беларускі арганісты 
вучыў сьпевакоў сваіх беларускай песьні і выступаў з імі на вечарынах-
канцэртах. Трэба, каб арганісты збіраў свае песьні, перакладаў іх на ноты і 
перасылаў-бы іх хоць-бы ў рэдакцыю “Бел. Крыніцы” [Biełaruskaja Krynica 
1926, №13, S. 3]. Арганісты павінны ўключацца ў грамадскае жыццё праз 
падпіску/чытанне газеты, а ў адказ на гэта: “Рэдакцыя ж “Крыніцы” 
ахвотна дасьць голас сваім прыяцелям і супрацоўнікам-арганістым. 
Больш таго: рэд. “Крыніцы” гатова навет адкрыць спэцыяльна аддзел у 
газэце прызначаны на справу музыкі, сьпеву і арганізацыйнага жыцьця 
нашых арганістых” [Biełaruskaja Krynica 1926, №13, S. 4]. Такім чынам, 
рэдакцыя газеты яшчэ раз дэманстравала падрымку ўсправе збірання і 
пашырэння беларускай народнай песні.

У дваццаць дзявятым нумары газеты “Беларуская крыніца” за той жа 
год публікуецца адказ пад назвай “Аб арганістых” [Biełaruskaja Krynica 
1926, №29, S. 2–3] на цытаваны вышэй артыкул. У ім аўтар Arhanisty-
Bielarus, па-першае, указвае на аднабаковасць погляду свайго апанента: 
“St.Al. прыпісывае ўсю віну ўпадку становішча арганістага польскай 
літаратуры, інтэлігенцыі і ксяндзам Палякам, памінуўшы тое, што і 
беларускіе літэратары, інтэлігенцыя і некаторыя ксяндзы аднолькава 
ўглядаюцца на арганістых, як і першыя” [Biełaruskaja Krynica 1926, №29, S. 
2]. У прыклад аўтар прыводзіць Янку Быліну, які ў сваёй творчасці 
выводзіць вобраз арганіста блізкі да Сянкевічавага. Звяртаецца ўвага і на 
тое, што некаторыя ксяндзы-беларусы гэтак жа нядобра, як і палякі, 
адносяцца да арганістаў-беларусаў. Адказ на сітуацыю, якая скалася, 
бачыцца ў тым, каб “паказаць ксяндзам і арганістым Палякам, што 
сапраўды паміж ксяндзамі Беларусамі і арганістымі Беларусамі няма 
ніякай клясовай пропасьці і што мы Беларусы павінны ненавідзіць і 
несправядлівасць і нявольніцтва” [Biełaruskaja Krynica 1926, №29, S. 2]. 
Аўтар артыкула заклікае звярнуць увагу на беднасць арганістых і 
падкрэслівае, што змяніць іх матэрыяльнае і духовае становішча могуць 
толькі ксяндзы.

Палеміка працягнулася і далей – у трыццаць другім нумары газеты 
“Беларуская крыніца” за 1926 год. У артыкуле “Яшчэ ў справе арганістых” 
St.Al. адказвае, што Arhanisty-Bielarus недастаткова добра ўчытаўся ў яго 
словы, і ў сучасным стане арганістаў вінавата не літаратура, якая толькі 
адлюстроўвае жыццё, “а вінавата грамадзянства, асабліва яго складовая 
частка – духавенства, якое будучы на нізкай ступені музыкальнасьці не 
вымагае культуры музыкальнай у арганістых” [Biełaruskaja Krynica 1926, 
№32, S. 2]. Урэшце, аўтар прыходзіць да высновы, што “ксяндза і 
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арганістага беларускага можа і павінна лучыць, калі ня блізкае суседства і 
супольная праца касьцельная, то прынамсі ідэя адраджэння нашага 
народу і супольная праца ў гэтым кірунку” [Biełaruskaja Krynica 1926, 
№32, S. 2].

Гэта палеміка, якая разгарнулася на старонках газеты, прыцягвае 
ўвагу да незайздроснага становішча арганіста ў касцёле, паказвае яго 
ролю ў захаванні і папулярызацыі песеннай спадчыны беларусаў, 
уздымае праблему адсутнасці рэлігійных спеваў на беларускай мове. Хто 
ж хаваецца пад псеўданімамі Arhanisty-Bielarus і St.Al.? Аказваецца, што 
абодва псеўданімы належаць аднаму і таму ж чалавеку – Альбіну 
Стаповічу [Саламевіч 1983, С. 198]. Вядомы беларускі дзеяч, брат 
Казіміра Сваяка, ён кіраваў некалькімі беларускімі хорамі, пісаў нарысы 
пра беларускую народную песню і нават ствараў музычныя творы сам. Як 
чалавек зацікаўлены, Альбін Стаповіч выкарыстаў такі прыём для 
прыцягнення ўвагі да важнага пытання па збіранню і пашырэнню 
беларускіх народных песень, стварэння рэлігійных спеваў па-беларуску.

Такім чынам, у выніку рэгулярных публікацыяў артыкулаў, заклікаў, 
зваротаў да сваіх чытачоў збіраць народны, пераважна песенны 
фальклор, рэдакцыяй “Беларускай крыніцы” быў сабраны ні многа ні 
мала цэлы фальклорны архіў. Невялікая частка якога была надрукавана 
на старонках газеты. Напрыклад, этнограф Мар'ян Пецюкевіч надрукаваў 
у 1930 годзе запісы з роднай вёскі Цяцеркі Браслаўскага павета 
[Беларуская Крыніца 1930, №18, №20]. Гэтыя матэрыялы, даюць 
нагляднае ўяўленне аб жанрава-відавым складзе фальклору, які збірала 
міжваенная беларуская інтэлігенцыя ў Заходняй Беларусі.

 Аднак большасць сабраных матэрыялаў так і засталася невядомай. У 
далейшым архіў газеты трапіў на захаванне ў Беларускі музей імя І. 
Луцкевіча, а сёння знаходзяцца ў архіве Інстытута літоўскай літаратуры і 
фальклору [LTR 7579]. Паступова гэтыя матэрыялы пачалі апрацоўвацца і 
друкавацца беларускімі даследчыкамі [Внуковіч, Грыневіч, 2020, С. 
319–325].
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Грыневіч, кандыдат філалагічных 

Імя Адама Станкевіча ў архіўным фондзе 
Беларускага музея імя Івана Луцкевіча

Адам Станкевіч быў актыўным удзельнікам многіх нацыянальных 
праектаў 1920-х - 1930-х гадоў, ратаваў калекцыі Беларускага музея імя 
Івана Луцкевіча і падтрымліваў сувязь з антыфашыстамі ў гад Вялікай 
Айчыннай вайны. Яго самаахвярная праца знайшла адлюстраванне і 
доказ у многіх дакументах яго эпохі. Але адной з самых значных архіўных 
крыніц яго жыцця і дзейнасці з'яўляецца архіўны фонд № 3 “Калекцыя 
дакументаў аддзела рукапісаў Беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў г. 
Вільня” ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва. 

Адам Станкевіч, будучы васямнаццацігадовым юнаком, пазнаёміўся з 
супрацоўнікамі газеты “Наша Ніва”, пасябраваў з Іванам Луцкевічам, 
Вацлавам Ластоўскім, Янкам Пазняком. Янка Шутовіч сцвярджаў, што 
сваю першую карэспандэнцыю ў папулярную беларускую газету Адам 



напісаў у 1909 годзе, а па доказах Уладзіміра Конана непадпісаныя 
карэспандэнцыі ў тую ж газету з Нова-Вілейкі былі менавіта ад яго. Але, 
на вялікі жаль, рэдакцыйны архіў не меў, ці не захаваў, аўтарызаваных 
доказаў гэтага. У дакументах, сабраных у свой час Беларускім музеем імя 
Івана Луцкевіча, адлюстравалася дзейнасць Адама Станкевіча больш 
пазнейшага перыяду. Перш за ўсё – гэта яго актыўны ўдзел і падтрымка 
Беларускага навуковага таварыства (БНТ). Адам Станкевіч браў удзел у 
пасяджэннях рады БНТ, у працы камісіі аховы культурных помнікаў 
Беларусі пры БНТ, з'яўляўся пастаянным ахвярадаўцам Грамадскага 
фонду ўтрымання самога музея. Гэтыя факты адлюстраваны ў 
пратаколах, спісах і інш. дакументах. 

1920-я гады ў дзейнасці Адама Станкевіча звязаны з працай 
Беларускага выдавецкага таварыства, паўнамоцным сябрам якога ён 
з'яўляўся. 13 кастрычніка 1920 г., разам з Б. Тарашкевічам, А. Луцкевічам, 
С. Рак-Міхайлоўскім і інш., ён падпісаў статут таварыства. Цікава, што пад 
дакументам месцам свайго пастаянннага прабывання пазначыў “Св. 
Мікалай”, відавочна, маючы на ўвазе рыма-каталіцкі касцёл у Вільні. Як 
вядома, польскія ўлады ў 1921 годзе дазволілі праводзіць у гэтым 
касцёле набажэнствы на беларускай мове і тут служылі многія беларускія 
ксяндзы, у тым ліку Адам Станкевіч.

 “Матэрыялы падрыхтоўкі і 

 
Выдавецкая дзейнасць А. Станкевіча ўгрунтавана ў гісторыю 

штотыднёвай газеты “Беларуская крыніца” – органа Беларускай 
хрысціянскай дэмакратыі, часопіса “Хрысціянская думка”, Беларускага 
каталіцкага выдавецтва. Захаваўся дазвол камісара ўраду г. Вільні на імя 
Адама Станкевіча аб правядзенні святкавання 10-годдзя газеты 
“Беларуская крыніца”. Гэты дазвол прыводзіць праграму свята на 24 
кастрычніка 1936 г., якая, відавочна, і дасылалася на дазвол-
зацвярджэнне. У праграму ўключалася канферэнцыя “супрацоўнікаў і 
прыхільнікаў як уласна газеты так і Беларускай хрысціянскай 
дэмакратыі”, рэфераты кс. В. Гадлеўскага на тэму “20-лецце беларускай 
прэсы” і д-ра Б. Туронка “10-лецце “Беларускай крыніцы”, канцэрт і 
дэкламацыя твораў.

Варта адзначыць крыніцы, звязаныя з педагагічнай дзейнасцю Адама 
Станкевіча. Як вядома, ён быў выкладчыкам Віленскай беларускай 
гімназіі, часта выступаў з лекцыямі перад студэнцтвам. Найшырэй 
дакументы адлюстравалі яго ўдзел у першым з'ездзе беларускіх 
настаўнікаў, які праходзіў у Вільні 11 – 14 красавіка 1923 года. Адам 
Станкевіч уваходзіў у Віленскую беларускую цэнтральную школьную 
раду, якая і склікала названы з'езд.
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правядзення з'езда беларускіх настаўнікаў сярэдніх школ” сведчаць пра 
яго актыўную пазіцыю ў дні з'езду: меў “рашучы” голас і прысутнічаў 
амаль на ўсіх пленарных пасяджэннях. Адама Станкевіча запрашалі з 
лекцыямі ў самыя розныя аўдыторыі. Да прыкладу, 12 лістапада 1923 
года Гурток беларускіх кабет у памяшканні Віленскай беларускай гімназіі 
зладзіў вечарыну на карысць дзіцячага прытулку, у праграме якой была 
лекцыя А. Станкевіча. 

Праца Адама Станкевіча першай паловы 1920-х гадоў моцна звязана з 
дзейнасцю Беларускага камітэта па аказанні дапамогі пацярпелым ад 
вайны. Пратаколы пасяджэння прэзідыума камітэта за 1923 – 1925 гады 
адлюстравалі многія моманты яго ўдзелу ў гэтай працы. Улістападзе 1923 
г. быў абраны яго віцэ-старшынёй, прысутнічаў амаль на ўсіх 
пасяджэннях, выступаў з прапановамі, прымаў удзел у мерапрыемствах 
дзіцячых прытулкаў.

У 1922 – 1928 гг. Адам Станкевіч быў абраны паслом у польскі Сейм ад 
блока нацыянальных меншасцяў. Гэты перыяд яго жыцця і дзейнасці 
знайшоў адлюстраванне ў многіх матэрыялах спраў па выбарах у Польскі 
Сейм і Беларускага пасольскага клуба. Пратаколы арганізацыйнага сходу і 
пасяджэння прэзідыума Цэнтральнага беларускага выбарчага камітэта, 
фінансавыя дакументы па выбарах у Сейм, мандаты на ўдзел у 
канферэнцыі нацыянальных меншасцяў Польшчы, статут Беларускага 
пасольскага клуба, падпісаны ў ліку іншых і А. Станкевічам – дакументы, 
якія даюць шырокае ўяленне пра ролю Адама Станкевіча ў гэтай важнай 
палітычнай акцыі беларусаў у перыяд Другой Рэчы Паспалітай. 

Пасля сканчэння пасольскага тэрміну Адам Станкевіч вярнуўся да 
працы ў Віленскай беларускай гімназіі. Пераследаваўся польскімі 
ўладамі і ў 1933 годзе быў з гімназіі звольнены. Да 1935 года працаваў у 
гандлёвай школе ў Вільні, да 1938 г. выдаваў часопіс “Хрысціянская 
думка”, быў арганізатарам беларусізацыі касцёла, за што ў 1938 годзе яго 
выслалі ў Слонім на пяць гадоў. У сувязі з гэтым фактам газета “Беларускі 
фронт” за 1 студзеня 1939 года № 1 (рэдкі экзэмпляр газеты таксама 
захаваўся ў фондзе музея) пад загалоўкам “Высяленне з Вільні” 
паведамляла: “Пару тыдняў таму ведамыя беларускія дзеячы: кс. Адам 
Станкевіч і інж. Адольф Клімовіч атрымалі загад Віленскага ваяводы 
выехаць з Вільні, якая ляжыць у прыгранічнай паласе. Матывы 
высялення не паказаны. Тэрмін выезду, даны да 28. 12. 38. Просьба 
выселеных прадоўжыць тэрмін дзеля ліквідацыі асабістых спраў 
астаўлена без рэзультату. У назначаны тэрмін абодва дзеячы выехалі з 
Вільні: кс. А. Станкевіч у Слонім, куды назначаны духоўнымі ўладамі на 
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капэляна пры кляштары “СС. Непока-
лянэк”, а інж. А. Клімовіч у Варшаву, 
дзе будзе шукаць для сябе працы.

Разам з імі ў гэтым жа тэрміне 
выселены яшчэ шырока ведамы ў 
віл. і пазавіленскім грамадзянстве 
кс. Уладыслаў Талочка. Матывы 
высялення таксама не паказаны. У 
прэсавым паведамленні кс. Ул. 
Талочка быў залічаны да беларускіх 
дзеячоў. […] Кс. У. Талочка выехаў у 
Беласток”.

Сярод дакументаў архіўнага 
фонду Беларускага музея захавалася 
значная колькасць лістоў беларускуіх 
дзеячаў, у асноўным – беларускіх 
каталіцкіх святараў, да Адама 
Станкевіча за 1930-я гады. Яму пісалі 
з розных краін свету святары-
місіянеры: прасілі падтрымкі і 
парады, клапаціліся пра рэдагаванне 
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Адам Станкевіч

“Беларускай крыніцы”, прасілі за сваіх блізкіх. 
Айцец Ян (Вярсоцкі Іван Іванавіч; 1888 - 1937) у ліпені 1936 года пісаў з 

Казахстана (Алма-Ата, Малая ст.): “Шмат за гэты час перажылося.., 
прыйшлося пабываць на Беламорскіх астравох і нарэшце апынуцца у 
Алма-Аце (быўшы Верный) паміж патомкаў Батыя і Чынгісхана. Працую 
счэтаводам у “аптекауправлении” і гэтым зарабляю сабе на штодзённы 
хлеб, бо “хто не працуе, той не есць”. Усё б нічога, каб не матуля-старушка 
ў Гальшанах, каторая патрабуе дапамогі, а я не магу ёй пасылаць. Ці не 
згадзіўся бы лішнія інтэнцыі (можна і грыгарыянкі) прысылаць мне для 
адправы, а належнасць матулі маей. За гэта быў бы Табе вельмі ўдзячны я 
і старушка-мама.” Лёс святара, як і многіх іншых беларускіх ксяндзоў, 
скончыўся трагічна. Ён быў арыштаваны ў 1927 годзе і высланы на 
Салаўкі, дзе таемна працягваў пастырскую дзейнасць. У лагеры 
арыштаваны паўторна і адпраўлены ў Алма-Ату. З працытаваных тут 
радкоў зразумела, што і на новым месцы ён не пакідаў пастырства. Трэці 
арышт у верасні 1937 года падвёў яго жыццё да трагічнага завяршэння ў 
снежні таго ж года. З лістоў іншых становіцца зразумелым, што А. 
Станкевіч адшукаў маці айца Яна і, зразумела, паклапаціўся пра яе.
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Андрэй Цікота да Адама Станкевіча пісаў з Рыма. Праз перапіску 
разам працавалі над перакладам на беларускую мову [Канстытуцыі 
Sacrosanctum Concilium]. Пра гэта яскрава сведчыць ліст ад 19.11.1933: 
“Будзьце ласкавы звярнуць увагу на мае папраўкі. Некаторые з іх не 
важныя, але некаторыя маюць галоўнае значэнне. […] Першага аркуша я 
яшчэ не перагледзеў, але да “шратоў” паспею даць адказ. Хоць гэта 
зацягне справу, але будзь добры прысылаць і далей да перагледжання, 
бо некаторых рачэй прапусціць ня можна. Было б добра, каб да Каляд усё 
ўдалося надрукаваць, бо ў палавіне студня вяртаюся ў Амэрыку, тады ўжо 
перасыланне будзе немагчымым, ды ў Амэрыку хацеў бы ўзяць з сабой 
ужо гатовую, бо там ёсць украінцы і ім бы наша Констытуцыя, 
пераложаная на беларускую мову, прыдалася”.

Выявіліся лісты і ад Вінцука Адважнага (Іосіфа Станіслававіча 
Германовіча)  з Харбіна. Адзін з іх, ад 05.03. 1935, варты асобнай 
публікацыі, так як тлумачыць многія варункі місіянерскай дзейнасці 
беларускіх святароў на Далёкім Усходзе. Толькі адна маленькая цытата з 
яго: “Як там друкуецца “Хлапец”? Нешта “Крыніца” да нас не даходзіць, 
дык ня ведаю ў якім палажэнні “Хлапец” знаходзіцца. Я думаў бы навет 
зарызыкаваць і друкаваць тут некаторыя брашуры: што сказала бы ваша 
цэнзура, ці прапусцілі бы вашы праз граніцу. Тут значна танней 
абыходзіцца друк і папера: ведама, кітайская работа каштуе вельмі 
нядорага. Навет Рым маніцца перанесці некаторыя выдавецтвы сюды.”

Некалькі лістоў ад Яна Тарасевіча з Амерыкі,  у якіх гаворка пра справы 
выдавецкія і справы асабістыя. З ліста ад 15. 05. 1936,: “Браце Адаме! 
Пасылаю Вам кніжкі Зарэцкага, якія знайшоў у сябе. Тако ж дзве 
кароценькія стацейкі, мо куды прыдадуцца”. 

Адаму Станкевічу пісалі Тамаш Грыб, Міхась Маскалік, Уладыслаў 
Талочка, Станіслаў Шчэмірскі, Янка Быліна (Ян Семашкевіч) і многія 
іншыя. 

Захоўваюцца ў названым архіўным фондзе і рэдкія фотаздымкі 1920-х 
– 1930-х гадоў. На іх Адам Станкевіч побач з В. Гадлеўскім, С. Глякоўскім, 
П. Карузам і іншымі. 

Інфармацыю пра Адама Станкевіча ўтрымліваюць артыкулы многіх 
аўтараў таго часу, у якіх згадваецца яго імя ў сувязі са становішчам 
беларускага касцёла, дзейнасцю Беларускага пасольскага клуба, 
дзейнасцю палітычных арганізацый у Заходняй Беларусі. Згадваецца яго 
імя і ў лістах Г. Корсак-Нікіфароўскай да Б. Тарашкевіча, С. Грынкевіча да У. 
Талочкі, Я. Станкевіча да В. Ластоўскага і іншых.

Храналагічны ахоп матэрыялаў Адама Станкевіча ў архіўным фондзе 
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Беларускага музея імя Івана Луцкевіча: 1918 – 1939 гг. Гэта пацвярджае 
пералік дакументаў яго жыцця і дзейнасці, выяўленых у Беларускім 
дзяржаўным архіве- музеі літаратуры і мастацтва ў фондзе № 3 (вопіс 
№1):

1. Спiс укладчыкаў Грамадскага фонду ўтрымання Беларускага музея iмя I. 

Луцкевiча ў Вiльнi, у т.л. А. В. Станкевiча. [пачатак 1930-х гг.]. (Адз. зах. 1. 

С. 6).
2. Пратаколы пасяджэнняў рады Беларускага навуковага таварыства з 

удзелам А. В. Станкевiча. 1920.06.10. Запрашэнне Беларускаму 
навуковаму таварыству на пасяджэнне Беларускага нацыянальнага 
камiтэта ў Вiльнi з дакладам А. В. Станкевiча. 1924. 02. 19. (Адз. зах. 4. Сс. 4 - 
7, 28).

3. Пратаколы пасяджэнняў камiсii аховы культурных помнiкаў Беларусi пры 
Беларускiм навуковым таварыстве з удзелам А. В. Станкевiча. 1924. 06. 26 - 
30. (Адз. зах. 8. Сс. 4-6).

4. Спiсы дэлегатаў “I з'езда беларускіх настаўнікаў сярэдніх школ”, у т.л. А. В. 
Станкевiча. 1923 . 04. 11-14. (Адз. зах. 20. Сс. 82, 86 - 87, 95 - 97, 99, 101).

5. Аб'ява аб правядзеннi лекцыi А. В. Станкевiча "Жыццё i дзейнасць М. 
Баброўскага", наладжанай Таварыствам прыяцеляў беларусазнаўства 
пры Вiленскiм унiверсiтэце iмя С. Баторыя (на пол. м.). 1937. 02. 27.  (Адз. 
зах. 25. С. 37).

6. Статут Беларускага выдавецкага таварыства за подпiсамi А. В. Станкевiча i 
iнш. (на пол. м.). 1920. 10. 13. Спiс сябраў Беларускага выдавецкага 
таварыства ў Вiльнi, у т.л. А. В. Станкевiча. [1920]. (Адз. зах. 33. Сс. 14, 27).

7. Пратакол пасяджэнняў Беларускага выдавецкага таварыства ў Вiльнi з 
удзелам А. В. Станкевiча. 1920.10.17. (Адз. зах. 34. С. 17).

8. Лiсты Т. Грыба да А. Станкевiча. 1935. 01. 13, 03.12. Дазвол камісара ўраду г. 
Вільні на правядзенне святкавання 10-годдзя газеты "Беларуская 
крынiца" на iмя А. В. Станкевiча (на пол.м.). 1936. 10. 02. (Адз. зах. 44. Сс. 16 
– 19, 23).

9. М. С. "Каталiцтва ў савецкай Беларусi". Артыкул з згадкай пра А. В. 
Станкевiча. 1924. 06. 25. (Адз. зах. 57. С. 39).

10. Пратаколы пасяджэнняў прэзiдыума Беларускага камiтэта па аказаннi 
дапамогi пацярпелым ад вайны з удзелам А. В. Станкевiча (04. 11. 1923 - 
02. 03. 1925). (Адз. зах. 130. Сс. 9 – 24).

11. А. I. Луцкевiч. "Мэмор'ял аб палажэннi ў Усходняй Беларусi". Артыкул са 
згадкай пра А. В. Станкевiча. 03. 04. 1918. (Адз. зах. 134. Сс. 31-42).

12. Р. "Политические организации в Белоруссии". Артыкул са згадкай пра А. В. 
Станкевiча (на рус. м.). 29. 09. 1921. (Адз. зах. 169. С. 94).

13. Рэзалюцыя Беларускага сялянскага саюза па пытаннi пераследавання 
беларусаў у Польшчы (на анг.м.), са згадкай пра А. В. Станкевiча. 30. 08. 
1924. (Адз. зах. 191. Сс. 5 – 7).
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14. Справаздача польскай палiцыi аб дзейнасцi БСРГ са згадкамi пра А. В. 
Станкевiча (на пол. м.). 1926. (Адз. зах. 195. Сс. 14 - 53, 84 – 105).

15. Статут Беларускага пасольскага клуба ў Сойме i Сенаце Польшчы за 
подпiсамi А. В. Станкевiча, Б. А. Тарашкевiча, А. М. Уласава i iнш. [1922]. 
(Адз. зах. 207. Сс. 3 -  4).

16.Пратакол пасяджэння Прэзiдыума Цэнтральнага беларускага выбарнага 
камiтэта са згадкай пра А. В. Станкевiча. [1922]. Мандат, выдадзены 
Беларускiм цэнтральным выбарным камiтэтам А. I. Луцкевiчу для яго 
паездкi на канферэнцыю нацыянальных меншасцяў Польшчы за подпiсам 
А. В. Станкевiча. 1922. 08. 15. (Адз. зах. 209. Сс. 26, 37).

17. Фiнансавыя дакументы па выбарах у Сойм Польшчы са згадкай пра А. В. 
Станкевiча. 1922. Пратакол арганiзацыйнага сходу Цэнтральнай выбарнай 
рады з удзелам А. В. Станкевiча. 1922. 11. 26. (Адз. зах. 210. Сс. 63, 220, 349, 
372 – 372).

18. Лiст Г. Корсак-Нiкiфароўскай да Б. А. Тарашкевiча са згадкай пра А. В. 
Станкевiча. 1925. 10. 10. (Адз. зах. 227. С. 100).

19. Лiст С. Грынкевiча да У. Талочкi са згадкай пра А. В. Станкевiча. 1936. 05. 24. 
(Адз. зах. 234. С. 4).

20. Лiсты Я. М. Ладнова да Л. I. Дубейкаўскага са згадкамi пра А. В. Станкевiча. 
1921. 06. 25, 1924. 01. 05. (Адз. зах. 236. Сс. 41, 84).

21. Зварот БНК у Вiльнi да прэзiдэнта Устаноўчага сойму Лiтвы аб беларуска-
лiтоўскiх узаемаадносiнах, падпiсаны М. С. Кахановiчам i А. В. 
Станкевiчам. 1920. 09. 30. (Адз. зах. 241. Сс. 335 – 337).

22. Лiст Я. Станкевiча да В. Ю. Ластоўскага са згадкай пра А. В. Станкевiча. 1924. 
(Адз. зах. 256. С. 110).

23. Паказаннi А. С. Трэпкi на грамадскiм судзе па справе Р. К. Астроўскага 
супраць А. I. Луцкевiча, У. I. Самойлы, А. С. Трэпкi са згадкай пра А. В. 
Станкевiча. 1935. 02. 06. (Адз. зах. 270. С. 118).

24. Лісты да А. В. Станкевіча: А. Цікоты (1933. 11. 19 - 1936. 11. 15.), У. Талочкі 
(1934. 11. 9 – 1936 . 10. 08), Ст. Шчэмірскага (1935. 08. 25), М. Маскаліка 
(1935. 09. 01), І. Вярсоцкага (1935. 03. 05 - 1936.07.1.), В. Адважнага (1935. 
03. 05. – 1936), Я. Тарасевіча (1936. 05. 15 - 10.26.), Я. Быліны (1934. 01. 13 – 
1935 . 04. 19.) (Адз. зах. 279. Сс. 5 – 74).

Ганна Запартыка, дырэктар Беларускага 
дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 
мастацтва (Мінск)
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Выданні Адама Станкевіча ў фондах Дзяржаўнага 
літаратурнага музея Янкі Купалы

Адам Станкевіч (1892 – 1949) – вядомы дзеяч беларускага руху з 
вялікай павагай выказваўся пра Янку Купалу, называў яго “вялікім 
беларускім паэтам”, “народным волатам”. У Дзяржаўным літаратурным 
музеі Янкі Купалы (далей па тэксце ДЛМЯК) зберагаецца шэраг адметных 
выданняў Адама Станкевіча. Прыводзім звесткі пра захаваныя выданні і 
некаторыя цікавыя факты звязаныя з імі.

“Прафэсар Браніслаў Эпімах-Шыпіла. З яго жыцьця і працы” (Вільня, 
1935 год). Кніга паходзіць з уласнай бібліятэкі Ганны Іосіфаўны Станкевіч. 
Дадзеная асоба звярнулася ў музей Купалы ў 1962 годзе з прапановай 
набыць рэдкія выданні, “в связи с ликвидацией моей личной 
библиотеки” (цытата паводле ейнага ліста ў кнізе актаў прыёму 1960-
1965 гг. Захоўваецца ў ДЛМЯК). Дадзеная кніга адна з 63-х, якія перайшлі 
ў фонды музея паэта. Апроч выдання Адама Станкевіча музей папоўніўся 
шэрагам прыжыццёвых кніг Янкі Купалы, а таксама працамі Я.Карскага, 
М. Гарэцкага, Х.Ільяшэвіча, адметнымі спеўнікамі і многім іншым. Сёння 
гэта адзін з самых вялікіх збораў такога кшталту ў музеі Купалы.

“Franciš Bahušewič. Jaho žyćcio i tworčaść. U tryccatyja uhodki śmerci 
(1900–1930)” (Wilnia, 1930). На выданні маецца подпіс Уладзіславы 
Луцэвіч, першага дырэктара музея Янкі Купалы, жонкі паэта. Частка 
старонак кнігі засталася не разрэзана.

“Bie?aruski chryścijanski ruch” (Vilnia, 1939). Кніга паступіла ў музей у 
2007 годзе ад Тамары Генадзьеўны Малючэнкі і згодна музейных 
дадзеных паходзіць з архіва пісьменніка Максіма Лужаніна. На старонках 
экзэмпляра маюцца адзнакі зробленыя алоўкам. Таксама паміж 
старонкамі ўкладзены дадатковы рукапісны аркуш з цытатамі Евангелля 
паводле Мацвея (раздзел 6: вершы 31-33 і раздзел 7: верш 24) на 
польскай і беларускай мовах. Нехта [ці не Лужанін?] для сябе прывёў 
цытату пра якую ідзе гаворка на старонцы 139.

“Na śviata matki (Uvahi ab dastojnaści I značeńni matki)” (Vinius, 1940, 
Vilnia). Прысвечана значэнню для чалавека маці. Прыводзяцца цытаты 
вершаваных твораў Алеся Гаруна, Якуба Коласа, Паўлюка Труса. Таксама ў 
выданні гучыць думка, што Беларусь ёсць маці для нас усіх. Кніга 
перададзена ў музей Я.Кавальчук – дачкой вядомага дзеяча Язэпа 
Сушынскага.

“Да гісторыі беларускага палітычнага вызваленьня” (Вільня, 1935). 
На выданні маецца аўтограф “Майхровіч, 1945”. Кніга была ва ўласнасці 
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Сцяпана Казіміравіча Майхровіча (1908–1981) – літаратуразнаўца, 
кандыдата філалагічных навук. У музей Купалы рарытэт перадала яго 
дачка Святлана Майхровіч.

Таксама ў музеі захоўваюцца наступнае выданні А. Станкевіча: “Kastuś 
Kalinouski “Mużyckaja Prauda” i Ideja Niezależnaści Bielarusi” (Wilnia, 
1933), а таксама паштоўка з выявай Адама Станкевіча, выдадзеная ў 
Маладзечне ў 2000 годзе (мастак Г.Селядзец, выдавец М.Казлоўскі).

Наяўнасць адметных кніг Адама Станкевіча, да таго ж з прыватных 
бібліятэк Максіма Лужаніна, Сцяпана Майхровіча, Язэпа Сушынскага, 
Уладзіславы Луцэвіч – сведчыць пра вялікую цікавасць да творчай 
спадчыны дзеяча беларускага хрысціянскага адраджэння.

Кніга а. Станкевіча 
“На сьвята маткі”

Выява кнігі “Беларускі хрысьціянскі 
рух” (з архіва Максіма Лужаніна)

Рукапісныя цытаты з Евангелля знойдзеныя ў 
выданні “Беларускі хрысьціянскі рух”
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Па родных мясцінах Адама Станкевіча

Шчодрая на таленты зямля былога Ашмянскага павета дала 
нашчадкам шмат вядомых людзей, якія сваёй дзейнасцю праславілі 
гэтую частку прасторы. Сярод іншых грамадска –палітычных і культурных 
дзеячаў у першым шэрагу знаходзіцца асоба выдатнага дзеяча 
беларускага адраджэння, каталіцкага святара Адама Станкевіча. Каб 
зразумець усю веліч яго постаці і любові да роднага краю, неабходна 
звярнуцца да гісторыі мясціны, дзе ён з'явіўся на свет, куды пры любой 
нагодзе спяшаўся каб адпачыць душой.

На скрыжаванні Ашмянскага, Валожынскага і Смаргонскіх раёнаў, 
уздоўж ракі Ластайкі раскінулася маляўнічая мясцовасць, якая ў мінулым 
набыла аднайменную з ракой назву Ластая. Першы чалавек узняўся на 
стромкія тутэйшыя пагоркі яшчэ невядомага яму края ў той час, калі 
апошні ледавік пакінуў гэты куточак зямлі, а наступнае за ім пацяпленне 
сфармавала цяперашні ландшафт. Першыя людзі трапілі на гэтыя землі ў 
каменным веку, аб чым сведчыць самая старажытнае паселішча 
–мезалітная стаянка каля в. Падбярэззе. Кароткачасовае паселішча было 
выбрана невыпадкова і заснавана на першай тэрасе левага берага ракі 
Заходняя Бярэзіна, пры ўпадзенні ў яе ракі Ластайка.

З цягам часу адны прышэльцы змяняюць іншых, працэс засялення не 
заўсёды адбываецца мірна. Сведкамі таго з'яўляюцца знойдзенныя ў 
1976 і 1989 г.г. у самой Ластаі дзве шліфаванныя каменныя сякеркі і 
большая па памерах сякерка з суседняга фальварка Баўдыры, якая была ў 
міжваенны час перададзена ў Віленскі музей імя І.Луцкевіча.

У раннім жалезным веку ў гэтым краі ўзнікаюць умацаваныя 
гарадзішчы, насельніцтва якіх належала да плямён культуры 
штрыхаванай керамікі. Абапал Крэва фарміруецца даволі ўрэгуліраваная 

Літаратура

1. Кніга “Беларускі хрысьціянскі рух” з архіва Максіма Лужаніна;
2. Рукапісныя цытаты з Евангелля знойдзеныя ў выданні “Беларускі хрысьціянскі 

рух”.
3. Кніга “Na śviata matki (Uvahi ab dastojnaści I značeńni matki)”. Захоўвалася ў 

архіве Язэпа Сушынскага

Павел Каралёў, вядучы навуковы супрацоўнік 
Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы 
(Мінск)



арганізацыя жыцця і абароны мясцовага насельніцтва. Вакол крэўскага 
гарадзішча, на адлегласці 9 -10 кіламетраў, ля вытокаў невялікіх рэчак ці ў 
сярэднім іх цячэнні, ствараюцца гарадзішчы ў Крыўску, Лоску, Сіньках, 
Суцькаве, Мысе, Монтацішках і Ластаі. Яны абараняюць і звязваюць 
водныя шляхі рэк басейна Віліі і Заходняй Бярэзіны.  Крэва становіцца 
важным цэнтрам, кантралюючым міжрэчча Віліі і Немана. Не вядома з 
якіх меркаванняў, усе адзначаныя гарадзішчы, за выключэннем 
крэўскага, былі заснаваны на правым беразе гэтых прытокаў.

У перыяд праўлення Вялікіх Князёў Літоўскіх, для абароны муроў 
Крэўскага замка, сюды былі запрошаны татарскія воіны. У раёне 
пералічаных гарадзішчаў закладваюцца моцныя татарскія асады. 
Заслону замка ад варожых нападаў з паўднёва – заходняга накірунка 
трымае асяродак пад назвай Ластая. У часопісе “Татарскае жыццё” за 
1938 год Рамуальд Мурза – Талькоўскі у артыкуле “Ластая” прывёў 
паданне, згодна з якім назва мясцовасці выводзілася наступным чынам. 
Калісьці літоўскі князь, будучы ў ваколіцах Крэва на паляванні, заўважыў 
пры адной рачулцы, названай потым Ластайкай, вялікі статак ласёў, на 
якіх наладзіў тут загоны. На памяць аб шчодрым паляванні наказаў гэтую 
мясцовасць назваць “Лосьстая” ці “Ластая”. Як адзначаў аўтар 
публікацыі: “Цяпер аб слядах тых ласёў і іншай жывёльнасці, якая калісьці 
вадзілася ў ластайскай старонцы, нагадваюць звярыныю косткі, што 
часам трапляюцца, і скамянелыя пні дрэў, якія засталіся ад былых 
літоўскіх пушч”.

Быў ці не на самой справе прыведзены выпадак на паляванні ў 
мінулым, мы ўжо не дазнаемся, аднак з XVІ стагоддзя ўзгаданая назва 
трапляе ў пісьмовыя крыніцы. Трэба адзначыць, што Ластаёй называюць 
абшар маёнткаў і фальваркаў татарскага асадніцтва ўздоўж усёй 
аднайменнай ракі. Па сённяшні дзень паселішчы з нетутэйшымі назвамі, 
як Ардашы, Чаркасы, Гейляшы,  Бергалішкі, Бянюны, Гейстуны, 
Балобаны, Курманіха, Абадзішча, Каяцяняты, Біціняты, Урляняты і г.д. 
нагадваюць пра тыя далёкія часы. 

Вернемся да разгляду гісторыі радзіннага месца Адама Станкевіча – 
вёскі Урляняты (Урленента, Вурляняты, Арлянята, Орленята, Urlenięta, 
Urlinięta, Orlinięta, Orlenięta). Назва мясціны ўтварылася ад імя першага 
яго уладальніка “Урлі”, якое было распаўсюджана ва ўсходнім племені 
Найманаў і літоўскага канчатка “ -няты”. Але гэта не адзіная версія. Ёсць 
таксама меркаванне, што вытокі наймення паходзіць ад башкірскага 
слова “Урле”, што ў перакладзе азначае “вяршыня”, “падымацца”. 
Пагоркавы характар мясцовасці мог утварыць таксама гэтую назву.
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Ужо ў XV стагоддзі Урляняты уваходзілі ў пералік населеных пунктаў 
Вішнеўскай воласці. У “Рэвізіі Татарскіх маёнткаў у ВКЛ”, апрацаванай у 
1631 годзе земскім пісарам Ашмянскага павета Янам Кэрдзеям, 
адзначана, што з Урлянят павінна было выстаўляцца ў войска тры коні і 
пералічаны чатыры прозвішчы татар Уланскай харугві: улан Ахмет 
Фурсавіч, улан Багдан Фурсавіч, улан Чымбай Яхіч і Абрам Гурздаў. Але 
гэтыя звесткі браліся пад сумнеў, так як адзначаныя татары Фурсы 
прадалі той фальварак Урляняты “на вечнасць” пану Андрэю Тачыле, а 
самі загінулі падчас вайны Рэчы Паспалітай са Швецыяй. Пасля 1617 года 
наваградскі ваявода Юрый Літавор-Храптовіч скупіў дробныя татарскія 
паселішчы, у тым ліку і фальварак Урляняты.  Юрый Храптовіч, уласнасць 
якога месцілася толькі з аднаго боку ракі Ластаі, прысвоіў другі бераг, што 
належаў татарам. Ён загадаў збудаваць там мост і браць з татар маставое. 
І праз гэта татары збіраліся з ім судзіцца.

У наступныя гады права валодання гэтай зямлёй і прыгоннымі 
сялянамі пераходзіць уладальнікам Вішнева. 24 верасня 1750 года Соф'я 
Саванеўская запісала Вішнеўскаму парафіяльнаму касцёлу плябанію з 
усімі землямі і сенажацямі фальварка Урляняты ў Ашмянскім павеце. З 
вопісі Крэўскай парафіі за 1784 год вынікае, што фальварак і вёска 
Арляняты належаць вішнеўскаму пробашчу Кладніцкаму і знаходзіліся за 
паўтары вялікія мілі на летні поўдзень ад Крэўскага касцёла. Па дадзеным 
за 1844 год фальварак Урленята належаў Вішнеўскай альтарыі і складаўся 
з 40 рэвізійных душ.

Больш звестак знаходзім у “Геаграфічным слоўніку Каралеўства 
Польскага і іншых славянскіх краін”, дзе запісана, што дзяржаўны 
фальварак, вёска і засценак Урленята ўваходзілі ў вясковую акругу 
Вярэбушкі, фальварак меў 1 дым і 14 праваслаўных жыхароў. Вёска 
складалася з 9 дымоў, 16 праваслаўных і 52 каталіцкіх жыхароў (у 1865 
годзе – 41 рэвізійных душ), засценак – 4 рэвізійных душ. Гэтыя ж лічбы 
фігуруюць у спісе валасцей за 1874 год. “Спіс населеных мест Віленскай 
губерні за 1905” падае наступныя звесткі: вёска Урленяты складалася з 51 
мужчын і 49 жанчын, валодалі яны 139 дзесяцінамі зямлі. Засценак той 
жа назвы складаўся з 19 мужчын і 17 жанчын, належала ім 97 дзесяцін 
зямлі. 

Амаль такімі ж заставаліся па колькаснаму складу жыхароў вёска 
Арляняты і засценак з такой жа назвай у 1931 годзе. Вёска складалася з 18 
будынкаў, дзе пражывала 96 чалавек, а засценак -5 будынкаў і 43 
жыхары. Можна тут дабавіць некаторыя звесткі, якія падаў стрыечны 
брат Адама Станкевіча, мовавед і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч ў сваім 
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артыкуле “На што й як зьбірацці географічныя й асабовыя назовы 
беларускія?” З даследвання можна даведацца, што ў Арлянятах тае пары 
жыў адзін гаспадар з прозвішчам Аляшкевіч, адзін Жаўток, два браты 
Гірштыновічы, два гаспадары Чарняўскія, тры сваякі Вайніловічы, восем 
Станкевічаў, якія складалі тры групы сваякоў. Акрамя таго, пасля Першай 
сусветнай вайны з іншых суседніх вёсак сюды перасяліліся Арлоўскія, 
Мацавіч, Сабалеўскі і Чатырка. Распавядаючы пра мясцовыя мянушкі 
аўтар адзначыў, што “Станкевічаў шмат, дык іх у сваім сяле Станкевічамі 
блізу што не завуць, але дзеля адрознення завуць альбо па імені альбо 
мянушкамі. Станкевіча, што сядзіць за выганам, завуць Завыганскі, 
іншага Аляксейчык, бо бацька быў Аляксей, іншых Рыбачкі (тры сям'і), бо 
ловяць рыбу, яшчэ дзве сям'і Карусёнкі ад бацькі Каруся”.

Жменьку цікавых фактаў, пацвярджаючыя папярэднія высновы, 
прывёў ва ўспамінах “Бацькава Адысея” сын Янкі Станкевіча Вячаслаў: “… 
Арляняты, або, як іх раней называлі – Вурліняты, старавечнае сяло, якое 
сярод сваіх пачаткаў, паводле расказаў мясцовых людзей, было ўездам 
татарскай рыцарскай дружыны, пакліканай сюды Вялікім Князем 
Літоўскім для абароны гаспадарства. Гэтыя татарскія рыцары тут у 
Віленшчыне й Меншчыне асяліліся, пажаніліся зь беларускамі, перанялі 
беларускую мову й шмат якія зь іх – хрысціянскую веру тутэйшага 
жыхарства. Гэтак, паводле расказаў, калі ім можна поўнасцю верыць, 
пачаўся род Станкевічаў у Арлянятах. Праўда, пэўныя рысы твару 
Станкевічаў і рысы характару на думку некаторых згаджаюцца з гэтай 
тэорыяй. А Станкевічаў у Арлянятах было шмат, гэтулькі, што, каб іх 
адрозніваць, называлі мянушкамі. Напрыклад сям'ю Янкі, што жыла за 
выганам, называлі Завыганскімі”.

Узгадваючы родную старонку Адам Станкевіч казаў: “Прыпомніш 
мінулае, паходзіш па старых, так знаёмых сцежках, абойдзеш па некалькі 
разоў у дзень усе тыя палі, гаі, а нават паасобныя кусты й дрэвы, якія 
хараством сваім парывалі мяне ў краіну нейкага нязнанага, 
страйнейшага й лепшага жыцьця, і лягчэй стане на душы, і, адпачнуўшы, 
ізноў бярэсься за працу на родным, так запушчаным загоне”. Таму пры 
кожнай нагодзе спяшаўся “пад'ехаць на Рыўеру, але не на францускую, а 
на самую настаяшчую – арляняцкую”.

Уладзімір Прыхач, краязнаўца (Смаргонь)
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Штрыхі да біяграфіі Адама Станкевіча: 
пастыра, настаўніка, беларуса.

“Час – гэта тое, што хвалі рачныя, што выпушчаная страла, што віхор 
заўзяты. Час бяжыць, а мы мусім лавіць яго, мусім з яго карыстаць, мусім 
ткаць на ім узор добрага і прыгожага жыцця нашага, бо інакш – час 
праміне, а мы застанемся з пустымі рукамі або яшчэ горш – абцяжараны 
грахамі”.

Так гаварыў ойча Адам Станкевіч, беларускі грамадскі дзяяч, 
выдавец, гісторык, крытык… Дый колькі яшчэ ў яго абліччаў, аб'яднаных 
адным – служэннем беларускай ідэі. Ён выткаў багаты ўзор свайго 
прыгожага і трагічнага жыцця… Галоўнае, не пакідаць па-за ўвагаю тыя 
штрыхі ўзору, якія робяць героя жывым чалавекам, блізкім нам…

Настаўнік Віленскай гімназіі

“У Вільні было вельмі многа Станкевічаў і чамусьці ўсе яны, якіх я 
ведаў, за выняткам аднаго, называліся Станіславамі”. 

Так пісаў у сваіх “Успамінах” былы навучэнец Віленскай беларускай 
гімназіі Леанід Галяк. 

Той згаданы “вынятак” са шматлікіх віленскіх Станкевічаў называўся 
Адамам. І быў для Леаніда Галяка настаўнікам: “выкладаў у гімназіі 
рэлігію ад самага пачатку існаваньня гімназіі”. 

Айцец Адам Станкевіч не раз сутыкаўся з пэўнымі цяжкасцямі, калі 
трэба было прымірыць ідэалы хрысціянства, якія ён спавядаў, і 
палітычныя інтарэсы, якія часам патрабавалі дзейнічаць жорстка. Пра 
што сведчыць хаця б такі эпізод, згаданы Леанідам Гулякам: 

“У Беларускай гімназіі ў міжчасе праводзіўся ў выкананьне загад 
кампартыі аб справакаваньні палякаў да закрыцьця гімназіі. Група 
камсамольцаў, вучняў гімназіі пачала ўрывацца з крыкамі, што гімназія 
зачыняецца і каб усе разыходзіліся. Настаўнікі на чале з дырэктарам Р. 
Астроўскім спачатку займаліся ўгаварваньнем, многа і доўга гаварылі, 
што калі нехта ня хоча вучыцца, дык няхай выходзіць і не перашкаджае 
іншым. Ясна, што кампартыі такое разьвязаньне не адказвала і скандалы 
прадаўжаліся. Было нарэшце скліканае паседжаньне пэдагагічнай рады 
гімназіі (агульны сход усіх настаўнікаў) і пасьля разгляду палажэньня 
было пастаноўлена апошні раз папярэдзіць, што калі скандалы ня 
спыняцца, дык будзе выклікана паліцыя супроць парушальнікаў 
публічнага парадку. Пастанова была прынята аднагалосна; не галасаваў 
супроць яе і кс. Адам Станкевіч. Ясна, што пагроза вызаву паліцыі не 
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падзеяла і дырэктар гімназіі Р. Астроўскі выклікаў паліцыю, якая вывела 
камсамольскую групу і праз некалькі гадзінаў выпусьціла яе 
папярэдзіўшы, што калі прыйдзецца выводзіць яшчэ раз, дык справа 
скончыцца судам аб парушэньні парадку. У гэтай камсамольскай групе 
выведзенай паліцыяй зь гімназіі было 20 асобаў. Чамусьці ня ўсе 
камсамольцы прыймалі ўдзел у скандалах. Напрыклад не прыймалі 
ўдзелу сёстры-камсамолкі Асаевіч Соня і цяперашняя жонка Максіма 
Танка (Скуркі) Люба ды іншыя”.

Заўважце фармулёўку: “не галасаваў супроць”. То-бок не быў рады 
аддаваць маладзёнаў паліцыі, напэўна, і пярэчыў гэтаму, але і разумеў, 
што гімназію трэба бараніць.

Пастыр і суддзя

Для сучаснікаў Адам Станкевіч быў не толькі грамадскім дзеячом… 
Але і пастырам, святаром, духаўніком, да якога звярталіся ў цяжкія 
хвіліны. Цесныя стасункі склаліся ў Адама Станкевіча з Юльянай Мэнке, 
дачкой віленскага прадпрымальніка-немца, які фінансаваў беларускую 
справу. Яны былі калегамі па Віленскай беларускай гімназіі, дзе Юльяна 
выкладала нямецкую мову, агульную гісторыю і прапедэўтыку філасофіі.

Юльяна была сяброўкай, фактычна грамадзянскай жонкай лідара 
беларускага руху Івана Луцкевіча. Іх лучнаць доўжылася нядоўга з-за 
цяжкой хваробы, сухотаў, Луцкевіча. Юльяна Мэнке ўспамінала пра час, 
калі яму пагоршала:

“Праўда, прыходзілі людзі вельмі мілыя Івану, гэтак праф. Вацлаў 
Іваноўскі, ксёндз Адам Станкевіч (апошняга я прасіла рады, як 
падрыхтаваць Івана да прыняцьця Сьв. Сакрамэнтаў і ён мне абяцаў 
пагутарыць зь ім, але потым казаў, што за ўсімі чужымі людзьмі й пры 
цяперашнім настроі Івана ён нічога асягнуць ня можа)”.

Смерць Івана Луцкевіча, які памёр на яе руках, стала для Юльяны 
вялікім выпрабаваннем.

Праз нейкі час яна пазнаёмілася з чалавекам, якога таксама змагла 
пакахаць – архітэктарам, таксама беларускім дзеячам Лявонам Вітан-
Дубейкаўскім. Пазней, у некралогу па ім, яна напіша: сватаецца да яе i 25 
лютага 1922 г. кс. Адам Станкевiч дае iм шлюб у касьцеле сьв. Мiкалая, 
першы раз у Вiльнi шлюб у беларускай мове”.

А праз тры гады Адаму Станкевічу давялося ўдзельнічаць у судзе 
гонару, на які Лявон Вітан-Дубейкаўскі выклікаў Антона Луцкевіча, брата 
памерлага Івана Луцкевіча.

У Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва 
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захоўваецца пратакол суда гонару, які адбыўся 16 лютага 1925 года 
“памiж п. Лявонам Дубейкаўскiм i п. Антонам Луцкевiчам”. Сярод суддзяў 
значацца Уладзімір Самойла, Антон Трэпка, Адам Станкевіч. Суд 
“разглядаў справу аб закiдах, учыненых п. Антонам Луцкевiчам п. Лявону 
Дубейкаўскаму друкам у газэце “Беларускi звон” № 19 з 1922 г. i зьборнiку 
“Заходняя Беларусь” — закiдах, якiя п. Дубейкаўскi прызнае ганьбячымi 
ягоную чэсьць i добрае iмя”.

Антон Луцкевіч, старшыня Віленскай беларускай рады, вінаваціў 
Вітан-Дубейкаўскага, што той злоўжываў пасадай старшыні Беларускага 
Варшаўскага камітэту, і ўвогуле з'яўляецца здраднікам. Цкаванне 
доўжылася гадамі, Лявон быў даведзены амаль да самагубства. Юльяна 
Мэнке тлумачыць нападкі Антона Луцкевіча тым, што яе муж адмовіўся 
ўступаць у масонскую ложу, якую ўзначальваў Луцкевіч: “адна 
мiжнародная арганiзацыя пасулiла Дубейкаўскаму стацца ейным 
сябрам. Калi ён адмовiўся, то меў ад яе несправядлiвыя нападкi i вялiкiя 
прыкрасьцi. Зь гэтае прычыны ягоная кандыдатура да сэнату была 
зьнята, а ён, як i ягоная жонка, адышлi ад палiтычнае працы беларускае”.

Але, думаю, можна высунуць і такую версію. У 1922-м, калі з'явіўся 
абразлівы артыкул у зборніку “Заходняя Беларусь”, адбыўся і шлюб 
Юльяны і Лявона. Антон Луцкевіч, які пакланяўся памяці старэйшага 
брата, напэўна, быў непрыемна ўражаны “здрадай” каханай жанчыны 
Івана. 3 красавіка 1923 года Антон Луцкевіч піша Юльяне Вітан-
Дубейкаўскай пасля халоднага прыёму ў іх доме: “…за ганебныя паступкi 
зяця ня можа адказваць ваш бацька, пан Кароль Мэнке, я ня лiчыў 
магчымым абiдзець апошняга i прыняў яго запросiны, зробленыя пры 
вас, — значыць, аб iх вы ведалi i ведалi, што мая вiзыта адносiлася да 
вашага бацькi, а не да вас. У вашым пiсьме я бачу адно толькi жаданьне 
абiдзець мяне бяз нiякага поваду з майго боку. На гэтай аснове пазволю 
сабе адгэтуль такжа лiчыць сябе звольненым i ад усялякага знаёмства з 
вамi”

Суд, а значыць, і Адам Станкевіч, прызнаў абразлівыя выказванні 
Антона Луцкевіча на адрас Вітан-Дубейкаўскага недапушчальнымі і 
непраўдзівымі. 

А калі 6 лістападу 1940 году памёр Лявон, яго адпяваў той самы Адам 
Станкевіч. 

Перыпетыі з-за Францішка Багушэвіча

Для Віктара Шутовіча Адам Станкевіч быў аднакурснікам па рымска-
каталіцкай духоўнай Акадэміі ў Петраградзе, Станкевіч вучыўся там у 
1918-м годзе. Шутовіч успамінаў:

37



“Прыходзе да мяне калега паляк, каб я ў ягоны кружок запісаўся. А я 
без вялікага надуманьня не згадзіўся. Падходзіць да мяне калега Адам 
Станкевіч, каб я ў ягоны кружок запісаўся. Я гэта раблю без многіх гутарак. 
Хутка пасля я чытаў рэфэрат аб Фр. Багушэвічу. Мяне слухалі калегі 
беларусы і паважаны прафэсар Эпімах Шыпіла. З майго рэфэрату не зусім 
быў здаволены гэны самы Адам Станкевіч. Ён быў маім крытыкам і 
загадзя яшчэ ён пераглядаў маю працу і вычыркнуў з яе два пасажы. Я ўсё 
ж-такі гэныя месцы ў рэфэраце прачытаў. Мне яны падабаліся. Я іх узяў з 
гісторыі польскай літаратуры прафэсара Тарноўскага. За гэта Адам 
Станкевіч назваў мяне ўпорыстым. На цяперашні мой розум, дык і 
сапраўды – што супольнае маглі мець між сабой польскі прафэсар 
Тарноўскі зь беларускім Фр. Багушэвічам?”

Не дзіўна, што Адам Станкевіч так пільна паставіўся да рэферату пра 
Багушэвіча – бо і сам вывучаў гэтую постаць. Сярод іншых ягоных прац, у 
1930-м у Вільні выйшла кніга “Мацей Бурачок – Сымон Рэўка з-пад 
Барысава”. А 30 красавіка 1931 года ў газеце “Беларускі звон” з'яўляецца 
ананімны допіс пад назвай “Ксяндзоўская “цэнзура” твораў 
Ф.Багушэвіча”. 

“Ня вельмі даўно Інстытут Беларускай Гаспадаркі і Культуры выдаў 
шырока ведамыя творы Францішка Багушэвіча “Беларускую Дудку” і 
“Смык”. Вялікую прадмову да гэтых выдавецтваў напісаў “сам” кс. Адам 
Станкевіч, які, відаць, пераняўшыся празь меру сваей роляй рэдактара, 
пазволіў сабе выкінуць зь верша Багушэвіча “Быў у чысцы” эпізод, дзе 
гаворыцца некарысна аб ксяндзах. Ува ўсіх нам ведамых выданьнях, як 
краёвых, так і загранічных, Багушэвіч аб ксяндзах, што “цярпяць у чысцы”, 
піша так:

Я ж то думаў, што ксяндзоў тут няма,
Калі зірк, аж і ксёндз тут сядзіць:
Чорт яго аблажыў грашыма
Запаліў у грашах тых, і ксёндз так гарыць.
А другі дык вісіць, але як? —
Дык і стыдна мне вам гаварыць,
А са стыду чырвоны як рак,
Вочы жмура, як кот, і гарыць.
А тут баба яго так кляне
Ды так лае з астатніх жа слоў,
Што каб гэтак хто лаяў мяне,
Я б яго зь сьвету даўно перавёў

Вось жа ў успомненым выдавецтве нашых клерыкалаў спатыкаем 
толькі першыя чатыры радкі з прыведзенай цытаты. Усё астальное 
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Станкевічы з Вурлянятаў: да пытання 
родавых і сваяцкіх сувязяў 

У кожным раёне Беларусі ёсць такія мясцовасці, адкуль паходзяць 
знакамітыя людзі, вядомыя сваёй дзейнасцю, вучонасцю, творчасцю, 
любоўю і патрыятызмам да свайго краю. Да прыкладу, в. Зачэпічы 
Дзятлаўскага раёну – вёска трох паэтаў: Пятрусь Граніт (сапраўднае 
прозьвішча Іван Івашэвіч), Гарасім Прамень (Іван Пышко), Васіль 
Струмень (Аляксандр Лебедзеў); альбо в. Чамяры Слонімскага раёна – 
Максім Бурсевіч, Анатоль Іверс (Іван Міско), Якуб Міско, Іван Чыгрын і 
іншыя.

Вёска Арляняты Смаргонскага раёна (былога Ашмянскага павета) 
вядомая тым, што тут нарадзіліся знаныя не толькі ў Заходняй Беоарусі, 
але і далёка па-за межамі Еўропы чатыры асобы: Адам Станкевіч, Янка 
Станкевіч, Стась Станкевіч (кнігар і паэт), Стась Станкевіч (літаратар). У 
шмат якіх інфармацыйна-даведачных выданнях не заўсёды карэктна 
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выкасаваў чырвоны алавік самазванага “духоўнага цэнзара” кс. 
Станкевіча. Нам няведама, ці гэны эпізод зь верша Багушэвіча кс. 
Станкевіч узяў на свой рахунак, калі яго выкінуў, ці, можа, хацеў бараніць 
польскіх ксяндзоў, да якіх за часоў Багушэвіча гэта аднасілася. Кожнаму 
затое ведама, што такая цэнзура кампрамітуе цэнзара, фальшуе твор, а 
касты чорнага інтэрнацыяналу ў часы цяперашняга яго зьмярканьня ня 
выратуе.

Якое шчасьце, што не жывём у тых часох, калі падобныя вершы не 
цэнзуравалі, а палілі... разам з аўтарам! У нашы цяжкія часы можна мець 
хоць тую невялікую пацеху, што часы інквізыцыі і панаваньня чорнага 
інтэрнацыяналу ня вернуцца”.

Цікава тое, што аўтарам гэтага з'едлівага допісу быў Антон Луцкевіч. 
Той самы, чыю неправату ў судзе гонару з Вітан-Дубейкаўскім прызнаў у 
якасці суддзі Адам Станкевіч.

Што ж, сапраўды – “Час – гэта тое, што хвалі рачныя, што выпушчаная 
страла, што віхор заўзяты”, але будзем лавіць свой беларускі час, збіраць 
створанае беларускімі патрыётамі, як рабіў гэта ойча Адам Станкевіч. 

Людміла Рублеўская, пісьменніца, супра-
цоўніца газеты “Звязда” (Мінск)



падаюцца іх біяграфічныя звесткі, сваяцкія адносіны, блытаюць творчую 
1спадчыну, незаслужана прыпісваючы іншаму Станкевічу .

У артыкуле “На што й як зьбіраці географічныя й асабовыя назовы 
беларускія?” Янка Станкевіч, вядомы мовавед, у якасці ўзору 
інфармацыйнага пашпарту падае дадзеныя пра сваю вёску: “Сяло (вёска) 
Вурняняты, родны склон Вурнянятаў, прыкмета вурняняцкі, Ашмянскага 
пав., Крэўскае вол., 7 вёрстаў да м-ка Баруны і 8 да м-ка Крэва, 1 вярста да 
гасцінца з Ашмяны ў Валожына. Ля самае вёскі ё засценак таго-ж імені. У 

2воласьці гэтая вёска запісана як Урленяты” .
Дадамо, што старыя людзі гаварылі Вурляняты і мелі рацыю ў тым, 

таму што назва вёскі праўдападобна паходзіць ад татарскага 
антрапоніма Вурня (Вурля). Паводле такой аналогіі можна растлумачыць 
іншыя навакольныя тапонімы: Бяйнюны – Беня, Гяйлешы – Гейля, 
Гяйстуны – Гейста, Сідлярэўшчына – Сідла… Татарскі след бачым ў 
тапонімах і мікратапонімах Ардашы, Асманоўка, Бяргалішкі, Мізяры, 
Каранды і г. д. Гаворым пра гэта з той нагоды, што і прозвішча Станкевіч 
Янка Станкевіч тлумачыў паходжаннем ад татарскага стан (калі браць 
шырэй – з індаеўрапейскай мовы ад кораня -ста- (“стаяць”) з шматлікімі 
значэннямі, але найбольш важныя: 1) месца стаянкі; 2) дыслакацыя і 
места пражывання цывілізацый; 3) назва тэрыторыі, мясцовасці. Можна 
дапусціць такую спекулятыўную думку: цэнтр размяшчэння нейкай часткі 
татарскага войска ў ХІV ст. у дадзеным рэгіёне знаходзіўся ў Ардастане (в. 
Ардашы), а пасля чужым вайскоўцам давалася магчымасць ажаніцца з 
мясцовай жанчынай і набыць зямлю, дзе яны і сяліліся. За такімі 
мясцовасцямі замацоўвалася назва паводле імя гаспадара. Станавым 
быў чалавек са стану. Пры абавязковай рэгістрацыі прозвішча, сын (віч) 
Станавога мог атрымаць прозвішча Станкевіч (паводле аналогіі: Васіль-
евіч, Тамаш-эвіч, Адамовіч). Такім чынам, род Станкевічаў бярэ пачатак 
недзе ў ХІV ст.

Паводле прыкладу Янкі Станкевіча як збіраць асабовыя назовы 
можна даведацца пра Арляняты наступнае: “Прозьвішчы: 1 гаспадар 
Аляшкевіч, 3 Вайніловічы (сваякі), 2 Гірштыновічы (браты…), 1 Жаўток, 
родн. скл. Жаўтка, 8 Станкевічаў, каторыя складаюць тры групы сваякоў, 
2 Чарняўскія” [с. 246]. Удакладнім: у міжваенны час (артыкул Янкі 
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Станкевіча, на які мы спасылаемся, датуецца 1931 г.) у Арлянятах бьло 8 
сем'яў (хат) з прозвішчам Станкевіч. Далей мовавед піша, што 
Станкевічаў ніхто прозвішчам не называў, таму што было іх шмат, а 
карысталіся імянем і мянушкамі. Так, тых, хто сядзеў за Выганам, звалі 
Завыганскія, іншага Аляксейчык, бо бацька быў Аляксей, іншых Рыбачкі 
(тры сям'і), бо ловяць рыбу, яшчэ дзве сям'і былі Карусёнкі ад бацькі 

3Каруся .
Але нават і такі расклад Янкі Станкевіча не зусім дакладны, так, Стася 

Станкеівіча, кнігара і паэта, і яго родных называлі Лявонамі – бацька быў 
Лявонам і меў шэсць сыноў, у тым ліку старэйшага Стася, і адну дачку. 
Сёння цяжка ўдакладніць, каго адносілі да Завыганскіх; калі ўлічыць, што 
цэнтр Арлянятаў знаходзіўся на заходне-паўночным баку выгана, дзе 
была школка і каплічка, дык усходне-паўднёвы бок выгана, дзе якраз 
размешчана хата кс. Адама Станкевіча быў завыганскім.

Спроба ўстанавіць родавыя і сваяцкія сувязі вядомых Станкевічаў з 
Вурлянятаў не можа не выклікаць пэўных складанасцей. Першае, на што 
хацелася б звярнуць увагу, дык гэта даволі вялікія сем'і ад чатырох да 
васьмі дзяцей. Другое – выкарыстанне ў сем'ях адных і тых жа імёнаў; 
найбольш папулярныя: Стась, Вінцэсь, Валюсь, Янка, Язэп. Трэцяе – 
блытаніна па жаночай лініі (па кудзелі ) і па мужчынскай (па мячу). І 
чацвёртае – другі шлюб бацькоў; так, да прыкладу, бацька Стася (кнігара і 
паэта), бацька Стася (літаратара) і бацька Адама, у сувязі з хваробамі і 
смерццю сваіх жонак, бралі паўторныя шлюбы, у якім нараджаліся дзеці.

Варта яшчэ было б звярнуць увагу на такую акалічнасць: усе 
беларускія энцыклапедычныя выданні не падаюць імя Янкі Станкевіча 
паводле бацькі (у адрозненні ад іншых Станкевічаў). У свой час, 
адпраўляючы ў Слоўнік Польскі Бібліяграфічны біяграму Янкі Станкевіча, 
рэдакцыя папрасіла ўдакладніць такі прагал. І напаткаў я дзве версіі: 
Антон, дзе ён падаваўся як родны брат бацьку Адама Вінцэнту (Вікенцію): 
у такім разе Адам і Янка – стрыечныя браты; і другі варыянт, больш 
пераканаўчы, Янка Станкевіч быў сынам Яна і Ганны. Нехта з іх меў 
прозвішча Вайцяховіч, бо ў ранніх дакументах (ведамасці Віленскай 
рымска-каталіцкай духоўнай семінарыі) згадваецца Янка Станкевіч-
Вайцяховіч. Гіпататычна – Янка Станкевіч у малым узросце страціў свайго 
бацьку, і нехта з іх: Антон ці Ян усынавіў яго. Не выключна, што яны маглі 
быць і роднымі братамі.
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Янка Станкевіч згадвае пра тры групы сваякоў сярод Станкевічаў, але 
гэта не гаворыць пра тое, што чатыры асобы Станкеівічаў, якія нас 
цікавяць, у абавязковым парадку павінны былі належаць да гэтых групаў. 
Калі ж прытрымлівацца групавога размежавання, дапусцім, да першай 
групы маглі належаць прашчуры па мячу – бацькі і дзяды Адама, Янкі і 
Стася (кнігара і паэта). Бацька Адама і бацька Янкі, хутчэй за ўсё былі 
роднымі братамі, а сыны – стрыечнымі.

Дачка Стася Станкевіча, кнігара і паэта, Міраслава Русак у кнізе 
«Лявонава доля» піша, што яе бацька і Адам Станкевіч былі стрыечнымі 

4братамі ; выходзіць, што Лявон і Вінцэнт былі роднымі? Згодна 
інфармацыі Валюся – роднага брата Стася (кнігара), роднымі былі не іх 
бацькі, а дзяды: дзед Адама і Янкі быў родным братам дзеду Лявонавым 
(Валюсю, Стасю і іншым) і прыходзіліся Адаму і Янку братамі ў трэцяй 
сустрэчы. Такая інфармацыя з вуснаў жывога сведкі сваяцкіх адносінаў 
выглядае больш праўдападобнай.

Да другой групы сваякоў між Станкевічамі адносіўся род, з якога 
паходзіў Стась Станкевіч (літаратар), бо сваяцтва ў адносінах да першай 
групы назіраецца па жаночай лініі (па кудзелі). Так, родная сястра Яна 
Станкевіча Эмілія была замужам за Язэпам Станкевічам, бацькам Стася 
(літаратара), і ён, такім чынам, прыходзіўся пляменнікам Янку Станкевічу 
(і такая інфармацыя пацвярджаецца ў беларускім міжваенным друку).

Сваяцтва, больш далёкае, Стася Язэпчыкава (літаратара) 
прасочваецца ў адносінах да Адама Станкевіча: стрыечная сястра Адама 
была роднай бабулей Стася, г. зн. сам Стась прыходзіўся Адаму унучатым 
стрыечным пляменнікам. Такая ступень сваяцтва звычайна ўжо не 
падтрымліваецца.

Пра яшчэ больш далёкае сваяцтва можа ісці гутарка між Стасем 
(літаратарам) і Лявонавымі. Валюсь Лявонаў гаварыў, што ніякага 
сваяцтва няма, хіба што былі сувязі на ўзроўні прапрадзедаў.

Такім чынам, мы падалі спробу сістэматызацыі сваяцкіх адносінаў 
чатырох Станкевічаў з Арлянятаў. Зразумела, што такая спроба павінна 
быць пацверджана дакументамі і метрычнымі кнігамі.

Янка Трацяк, дацэнт, кандыдат 
культуралогіі (Гродна)
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Беларуская мова ў рэлігійным жыцці 
беларусаў-каталікоў у 1917 г. 

(паводле матэрыялаў ксяндза А. Станкевіча)

Становішча беларускай мовы ў царкоўна-рэлігійным жыцці Беларусі 

цікавіла А. Станкевіча як з гледзішчы тэарэтычнага, гістарычнага, так і з 

пункту гледжання святарскай практыкі. У 1929 г. ён выдаў працу “Родная 

мова ў сьвятынях”, дзе выклаў вынікі сваіх даследаванняў па гэтым 

пытанні. Што датычыцца беларусізацыі касцёла ў 1917 г., то А. Станкевіч 

быў непасрэдным удзельнікам гэтага працэсу, і ў працы “Родная мова ў 

сьвятынях” змясціў свае ўспаміны.

Паводле А. Станкевіча, пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г., пытанне 

пра мову набажэнства ў Каталіцкім касцёле Беларусі ўздымалася як 

самімі вернікамі (знізу), так і прадстаўнікамі беларускага руху і 

беларускімі арганізацыямі. Так, Беларускі нацыянальны камітэт, 

утвораны ў Менску 25 сакавіка 1917 г., як орган беларускага 

прадстаўніцтва ў краі, праз месяц пасля свайго стварэння звярнуўся з да 

магілёўскага каталіцкага арцыбіскупа з мемарыялам наконт беларускай 

мовы, дзе адзначалася:

“1. Каб завясьці ад восені 1917 году ў Магілёўскай сэмінарыі ў 

Петраградзе лекцыі беларускай мовы, літаратуры і гісторыі Беларусі; 2. 

Прыпомніць усяму духавенству на Беларусі яго абавязак, наколькі хопе 

сіл і магчымасьці, прамаўляць па-беларуску да людзей у навучаньні веры 

ў касьцёле і школе; 3. Чытаць па касьцёлах усе адозвы вышэйшага 

духавенства (Папежа, біскупа) між іншымі мовамі, таксама і па-

беларуску; 4. Даць беларукаму духавенству ўсе касьцёлы, яія маюць 

быць зьвернутыя праз новы ўрад, у каторых можна было б безь усякіх 

звадак, адразу завясьці беларушчыну; 5. Паручыць ксяндзам заняцца 

выданьнем беларускіх рэлігійных кніжак для касьцёла і школы, а таксама 

беларускай рэлігійнай часопісі; 6. Камітэт просіць назначаць на Беларусь 

ксяндзоў-беларусаў, або тых, каторыя знаюць беларускую мову; 7. 

Камітэт просе прычыніцца, каб на Беларусі быў назначаны біскуп-

беларус, або такі, каторы ўмее па-беларуску гаварыць, знае беларускі 
 1народ і яго патрэбы” . 

Гэтыя пажаданні Беларускага нацыянальнага камітэта А. Станкевіч 

 1 Станкевіч А. З Богам да Беларусі. Збор твораў. Вільня, 2008. С. 421.
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цытаваў паводле 39-га нумара газеты “Homan” за 1918 г. Мемарыял БНК 

быў падпісаны яго старшынём Р. Скірмунтам, а таксама дзейснымі 

каталіцкімі святарамі В. Гадлеўскім і Ф. Будзькам.

Асабліва важнае значэнне ў спараве беларусізацыі касцёльнага 

жыцця А. Станкевіч надаваў з'езду беларускага каталіцкага духавенства, 

які прайшоў у Менску 24-25 траўня 1917 г. і ў працы якога ён сам браў 

удзел, прачытаўшы рэферат “Аб беларускім руху і яго адносінах да 
2жыцьця касьцельнага” .

А. Станкевіч вельмі высока ацаніў ролю біскупа Эдварда Ропа ў справе 

беларусізацыі рэлігійнага жыцця беларусаў-каталікоў. Ён пісаў, што Э. 

Роп, скарыстаўшыся вынікамі Лютаўскай рэвалюцыі і той свабодай, якую 

гэта рэвалюцыя прынесла ў Беларуь: “Стварыў як бы новую эпоху ў 
3справе ўжываньня беларускай мовы ў касьцёле” .

Будучы афіцыйна прызнаным віленскім біскупам, Э. Роп улетку 1917 г. 

аб'язджаў з візітацыяй Віленскую дыяцэзію. 20 ліпеня 1917 г. ён наведаў 
4Дзісну, дзе яго сустрэў “з беларускай прамовай” ксёндз М. Пятроўскі . На 

наступны дзень, 21 ліпеня 1917 г., у Дзісне адбылася імша з удзелам 

біскупа Э. Ропа, на якой прысутнічала вялікая колькасць людзей, у тым 

ліку і праваслаўных. Яшчэ перад набажэнствам біскуп выступіў за тое, каб 

казань была прамоўлена па-беларуску, прапаведаваць даручылі ксяндзу 

А. Станкевічу.

Сам А. Станкевіч так апісаў свой стан, калі даведаўся, што яму 

даверана прапаведаваць па-беларуску на набажэнстве з удзелам 

біскупа: “Радасьць мая была неапісаная.Хацелася плакаць як малому 

дзіцяці, якое, згубіўшы радню сваю, доўга бадзялася па чужых руках, 

зносячы ўсю паняверку чужацкіх сэрцаў, аж урэшце знайшло свайго 

дарагога добрага бацьку! Мне было цяжка сабраць свае думкі ў парадак і 

паддаць іх пад законы лёгікі… Ідучы да амбону праз народ, якім бітком 

быў набіты касьцёл і якога поўна было за касьцёлам, праз адчыненыя 

вокны слухаючага набажэнства і слова Божага, я толькі помніў тое, што 

бадай нічога ня помніў, я ня ведаў, аб чым гаварыць маю, бо думкі мае 
5цалком вырваліся з панаваньня майго і роем мітусіліся ў галаве маёй” .
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Тую казань ксёндз А. Станкевіч заснаваў на падставе Псальма 117. Ён 

казаў пра свабоду, якую дала рэвалюцыя беларускаму народу, пра 

адраджэнне Беларусі і пра шанец збудаваць уласны дом на Божым 

грунце. Беларускамоўную пропаведзь, людзі ўспрымалі з вялікім 

энтузіязмам, некаторыя плакалі ад пачуцця гонару за свой народ. 

Некаторыя пасля імшы падыходзілі да Э. Ропа і прасіл пакінуць А. 

Станкевіча ў Дзісне. Пра гэту казакнь А. Станкевіча пазней пісала газета 

“Homan”, узгадваючы пры гэтым, што біскуп Э. Роп “загадаў” 

прпаведаваць па-беларуску “ва ўсіх касьцёлах Беларусі”. Апроч Дзісны, у 

часе той жа візітацыі А. Станкевіч прапаведаваў у Друі і Барадзенічах.

Лета 1917 г. А. Станкевіч лічыў пераломным часам у справе ўвядзення 

беларускай мовы ў касцёльнае набажэнства, паколькі менавіта тады 

прайшлі беларускамоўныя казані практычна па ўсёй Віленскай дыяцэзіі. 

Цікавы выпадак, апісаны А. Станкевічам адбыўся ў Ваўкалаце на 

Пастаўшчыне. Там улетку 1917 г. мясцовы ксёндз Эйсмант правёў перад 

набажэнствам галасаванне па пытанні на якой мове прапаведаваць. 

Абсалютная большасць парафіян прагаласавала за тое, каб ксёндз 
6прапаведаваў па-беларуску .

Асаблівую ўвагу А. Станкевіч звярнуў на прапаведніцкую дзейнасць 

ксяндза В. Гадлеўскага, які прапаведаваў па-беларуску ў Будславе, 

Касцяневічах, Крывічах і Радашковічах. Пры гэтым у Радашковічах 

здарыўся не зусім прыемны інцыдэнт. “Польская рабочая дружына”, якая 

стаяла ў мястэчку і “пан Хэлхоўскі” вырашылі сарваць беларускамоўную 

казань В. Гадлеўскага. Як толькі ён пачаў прпаведаваць, група людзей 

чалавек 40-50, заклікала ўсіх выходзіць з касцёла. Але большсць 

мясцовых жыхароў не пайшла за імі, а з той ваяўнічай групай правёў 
7перамовы асабіста біскуп Э. Роп, і яны супакоіліся .

У Красным, Маладзечне і Мосары ўлетку 1917 г. прапаведаваў ксёндз 

М. Шалкевіч. Паводле А. Станкевіча асабліва прыязна прынялі 

беларускую мову набажэнства ў Красным. На імшу прыйшлі нават 

праваслаўныя і засталіся вельмі задаволеныя. У Маладзечне, перад 

набажэнствам ксяндзу Шалкевічу сказалі, што ў горадзе шмат палякаў-

уцекачоў. Ксёндз запытаўся ў біскупа на якой мове прамаўляць казань, і 
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6 Тамсама. С. 425.
7 Тамсама.
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тады  Э. Роп звярнуўся да прысутных і запытаўся ці ёсць сярод іхбеларусы. 

Калі біскупу адказалі, што ў храме ёсць беларусы, ён загадаў 

прпаведаваць па-беларуску. Важным момантам таксама з'яўлялася тое, 

што Э. Роп выдаў адпаведны дакумент, які заахвочваў выкарыстанне 

беларускай мовы ў касцёлах на абшарах з пераважным беларускім 
8насельніцтвам  

Важна таксама, адзначыць, што ўвосень 1917 г. Э. Роп быў 

прызначаны арцыбіскупам магілёўскім, які адказваў за ўсе касцёлы Расіі, 

і ўвёў беларускую мову для беларусаў-каталікоў нават у Петраградзе. Але 

апошняя новаўвядзенне пратрымалася вельмі нядоўга, бо да ўлады ў 

Петраграградзе неўзабаве прыйшлі бальшавікі.

Газета “Беларуская думка” ў 1919 г. пісала, што беларусы-каталікі 

толькі ў 1917 г. рэальна атрымалі магчымасць пачуць родную мову ў 

касцёле. І такая магчымасць у Віленскай дыяцэзіі з'явілася дзякуючы 

біскупу Э. Ропу і энтузіязму маладых ксяндзоў, якія яго падтрымлівалі, у 

тым ліку і ксяндза А. Станкевіча.

Такім чынам, можна з упэўненасцю канстатаваць, што ў 1917 г. 

адбыўся пэўны прарыў у справе выкарыстання беларускай мовы ў 

касцёльным набажэнстве на тэрыторыі Заходняй Беларусі неакупаванай 

кайзераўскімі войскамі. Пры гэтым, як сведчаць даследаванні і ўспаміны 

А. Станкевіча, беларусізацыя касцёла мела падтрымку фактычна на ўсіх 

узроўнях – з боку вернікаў, ксяндзоў-пробашчаў і высокіх касцёльных 

ерархаў. У дадатак да гэтага, у 1917 г. для беларусізацыі рэлігійнага 

жыцця беларусаў-каталікоў склаліся надзвычай спрыяльныя грамалска-

палітычныя ўмовы. Пытанне заставалася толькі ў тым, як доўга ўсе гэтыя 

фактары будуць дзейнічаць, каб беларуская мова ў касцёле магла 

замацавацца. Паколькі відавочна, што ў 1917 г. беларускамоўная казань 

была навіной. Як паказваюць далейшыя даследаванні і ўспаміны ксяндза 

А. Станкевіча, 1917 г. быў толькі пачаткам змагання за беларускую мову ў 

касцёле. Але гэты пачатак даваў вялікую надзею на поспех у будучыні.

 

Андрэй Унучак, кандыдат гістарычных 
навук (Мінск)

8 Вашкевіч А. Вінцэнт Гадлеўскі: насуперак часу. Мінск, 2018. С. 27.



Слонімская ссылка Адама Станкевіча

Імя беларускага рэлігійнага, палітычнага і культурна-асветніцкага 
дзеяча, аднаго з заснавальнікаў Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, 
рэдактара часопіса “Хрысціянская думка” Адама Станкевіча (1892-1949) 
паціху вяртаецца з небыцця. Ужо надрукаваны яго многія працы, 
напісаны пра яго артыкулы, успаміны. Выйшлі з друку кнігі ягоных твораў.

Да пачатку Другой сусветнай вайны Адам Станкевіч пэўны час жыў у 
Слоніме і вёў богаслужэнне ў касцёле бернардзінак, які знаходзіцца ў 
самым цэнтры горада. А выслалі яго сюды з Вільні за тое, што быў 
беларускім святаром і вёў службу на беларускай мове: “Варожа ставіцца 
да польскай дзяржаўнасці і апошнім часам на тэрыторыі Вільні і 
Віленшчыны разгарнуў барацьбу беларусаў за аўтаномію, імкнучыся да 
дасягнення поўнай незалежнасці Беларусі. Над дзейнасцю кс. Станкевіча 
ўстанавіць патаемнае назіранне”. Гэтыя радкі з пісьма следчага аддзела з 
Вільні ў Навагрудак у справе высялення кс. Адама Станкевіча ў Слонім 14 
студзеня 1939 года. 

Сапраўды, 27 снежня 1938 года выехалі з Вільні выселеныя з 
прыгранічнай паласы на пяць гадоў рашэннем віленскага ваяводы 
кс.Адам Станкевіч, кс.Уладзіслаў Талочка і інжынер Адольф Клімовіч. 
Уладзіслаў Талочка пасяліўся ў Беластоку, Адольф Клімовіч — у Варшаве, 
а Адам Станкевіч — у Слоніме. Праўда, ён яшчэ паспеў перад высяленнем 
выдаць у Вільні кніжку “Божае словаь ў нядзелі і сьвяты”

Новы 1939 год ксёндз Адам Станкевіч сустрэў у Слоніме. Акрамя 
службы ў касцёле бернардзінак (служыў па-польску, па-беларуску 
польскія ўлады не дазволілі), шмат пісаў на роднай мове, перапісваўся з 
беларусамі з Вільні, Беластока, Варшавы, Прагі, Менска, Санкт-
Пецярбурга і іншых гарадоў. Тут, у Слоніме, ён нават пісаў свае 
“Каляндарныя нататкі”, якія ажно ў 2004 годзе (№ 9) упершыню 
апублікаваў часопіс “Куфэрак Віленшчыны”, які рэдагуе Міхась Казлоўскі. 
Вось некаторыя слонімскія запісы “нататкаў” Адама Станкевіча:

1938 год
28 лістапада. Быў тут а. А.Дуброўскі (Антон Дуброўскі (1896-

1947)—беларускі каталіцкі сьвятар усходняга абраду, тэолаг, прафесар 
філасофіі, педагог і публіцыст, арганізатар Усходняй місіі, адзін з 
арганізатараў неауніяцкага руху ў Заходняй Беларусі. – С.Ч.) з 
Альбертына. Казаў, што праваслаўных палякаў сапраўды крыху ёсьць, 
гэта Палякі якія дзеля жанімскіх і разводных спраў пакінулі каталіцтва і 
перайшлі ў праваслаўе.

У Слоніме (у парафіі) за год больш – меньш сто праваслаўных 
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пераходзіць у каталіцтва. Староньнікі 
спалянізаваньня беларусаў бядуюць, 
што доўга трэба чакаць.

У Слонімскім гарнізоне за год 
сярэднім дваццаць жаўнераў 
праваслаўных прымае каталіцтва і 
польшчыцца. Так жа доўга чакаць.

Палякі ўважаюць, што Гітлер 
толькі для прыманкі стаіць за 
самаазначэньне народаў, а сапраўды 
імкнецца іх зьнішчыць да званьня.

Паводле чутак у восень 1938 года 
камуністы Слонімскага павету хацелі 
збройна заняць Слонім.

Камуністы былі прыціхшы, цяпер, 
як кажуць, ізноў ажывіліся. Гэта ў 
Слонімскім павеце. 

Падчас выбраў у Слонімскім 
павеце былі мейсцы, дзе галасавала 
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5%, рэшта ўцякла ў лясы і хавалася. Так, толькі беларуская народная 
праца можа тут направіць адносіны. 

У Пінскую Дух. Р – К Семінарыю ў 1938 годзе не было ані аднаго 
кандыдата. Прычына? Розныя ёсьць, але і тое ёсьць прычынай, што ў 
сучасных варунках ксёндз мусіць ісьці проціў свайго, беларускага народу, 
мусіць яго палянізаваць.

1939 год
7 студзеня. Кс. Рэшэць (Язэп Рэшэць (Рэшаць) (1890-1958) – беларускі 

каталіцкі сьвятар, доктар філасофіі і тэалогіі, педагог, пісьменнік, 
публіцыст У беларускім друку выступаў пад псеўданімам Я.Рушчанец – 
С.Ч.) хацеў уступіць у Езуіты і прыняць усходні абрад. Усе езуіты былі за 
прыняцьцем, проціў быў толькі адзін а. А. Дуброўскі (беларус). Ён уважаў 
што характар Рэшэця, як дужа самастойны, у езуіты не падыходзіць. 
Здаецца, што і погляды Рэшэця на праблему беларускую нацыянальную 
так жа адыгралі тут сваю ролю. 

25 студзеня. Першы мой выезд на сяло. Быў у Радзівіловічах: раней 
вёска, цяпер калёніі, гм.Чамяры. Усе каталікі і шляхта: тут і ў іншых мясцох 
Горадзеншчыны, бадай, выключна на захадзе, здараюцца цэлыя вёскі 
шляхоцкія. Натуральна, лічаць сябе палякамі, беларускасьці не 
чураюцца, дома гавораць выключна па-беларуску. Што яны паходзяць з 

Вокладка каталіцкага часопіса 
“Хрысціянская Думка”
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Польшчы, — гэта ня цьвердзяць і нават гэтаму пярэчаць, кажуць — яны 
нас парабілі шляхтай, а мы тутэйшыя спрадвякоў. Дужа рэлігійныя. 
Бязбожніцтва, якое шырыцца сярод праваслаўных беларусаў, іх прымае 
жахам і яшчэ больш уцьвяржае ў веры. Да беларускасьці не варожыя. 
Настроены дэмократычна.

8 лютага. Цікавы дыялог: на дарозе за Слонімам спатыкаю трох 
сялян, беларусаў, на адным возе. Поддаль бачу нейкі вялікі будынак – ні 
то палац, ні то цэрква. — Што гэта? — пытаю. — Палац панскі.  Ці тут яшчэ 
ёсць паны? – А як жа, каб у Польшчы, ды без паноў. У іх уся сіла. — Што ў 
вас, як жывецца? – Добра для тых, хто бярэ грошы, мяса таннае, збожжа 
таннае. – Ці чытаеце вы якія Беларускія газеты? На што нам беларускія, 
нам гэтакія не патрэбныя. – Але тут ўжо пачалі “ біць адбой”, спужаліся 
сваёй сьмелай гутаркі прада мной, якога, пэўне ж уважалі за Паляка. 
Дзеля гэтага пачалі скрываць сваю беларускасьць і пачалі круціць язык на 
польскі лад, – што ў іх зусім не выходзіла. З гэтага спатканьня я бачу ў іх: 1) 
Бальшавіцкі настрой іх душы агулам, 2) Поўную адсутнасьць якіх – 
небудзь сантыметраў да Польшчы, 3) Вялікі сацыяльны / бальшавіцкі/ 
радыкалізм, 4) Павярхоўнасьць беларускай нацыянальнай сведамасьці.

Гэты мой дыялёг з трыма – гэта верная, бальш – менш , ілюстрацыя 
псыхалёгіі праваслаўных беларусаў усяго Слонімскага пав. Паважная 
культурная бел. нац. праца /школа, прэса і г. д./ маглі б тут памагчы, але ж 
гэтага няма. Квіс гаўдэбіт?

12 лютага. Быў сёньня ў мяне чалавек з сяла /Слонімшчына/, сьведа-

Лідары БХД. Сядзяць злева направа: Адам 
Станкевіч, Язэп Германовіч, Вінцэнт 

Гадлеўскі. Стаяць: Антон Лявош, 
Станіслаў Глякоўскі. Вільня, 1930-я гады.

мы Беларус Н. Казаў: а) Усе 
праваслаўныя Беларусы 
арыентуюцца на Маскву. 
b )  Н а р од  т у т  д а в ол і  
сьведамы сацыяльна і 
палітычна, але нацыя-
нальна нямнога с) Права-
слаўе, дзякуючы няробст-
ву духавенства, угодлі-
васьці і вялікай гроша-
ахвотнасьці, уплыву так і 
ня мае...

- Слонімская паліцыя 
“ р а д з і ц ь ”  к н і г а р о м  
жыдом, каб не прадавалі 
“Работніка”, бо беларускія 
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сяляне дужа шмат яго купляюць, а гэта не пажадана.
- Неласкава так жа вока і на продаж беларускіх кніжак і газет, бо праз 

гэта беларускія сяляне ўсьведамляюцца, а да гэтага дапускаць ня можна. 
- Польскія кругі цьвердзяць, што сярод бел. сялянства дух камунізму 

ўпаў, бо яго саветы цяпер не падтрымліваюць, але тыя ж кругі бядуюць, 
што беларуская вёска кінута сама сабе і палякі там ня робяць, бадай, 
нічога.

- Агулам народ тут дужа бедны. Многія, многія ходзяць проста ў 
лапцях, нават жанчыны, часам дзяўчаты. Ніхто аб іх не дбае — іх толькі 
палянізуюць. Але і гэта ідзе туга. Народ трымаецца інстынктыўна сваёй 
беларускай нацыянальнай стыхіі. А ўсё ж народ наш цьвёрды і апорны на 
чужыя павевы.

- Прыпомніліся: Праф. М. Баброўскі сто гадоў таму, як быў зь 
Віленскага ўніверсітэту сасланы царом у Жыровіцы, мусіў ня раз бываць і 
праяжджаць праз Слонім. У Вільні: жыў я ў Дамініканскіх мурох, дзе быў 
вязьнем і чакаў на расстрэл Кастусь Каліноўскі.

1 красавіка. Давялося пабываць у Дзярэчыне. Праяжджаў каля 
Сынкавіч (слаўны касьцёл-крэпасьць) і каля Зэльвы. Усюды 
чысьцюсенькія Беларусы. 

У Дзярэчыне была споведзь людзей. Старыя спавядаліся пераважна 
па-беларуску, або выстагнуць колькі “афіцыяльных” грахоў страшэнна 
перакручанай беларускай на польскі лад. Маладыя, што вучацца ў школе, 
што былі ў школе і што былі ў войску, спавядаюцца па-польску: трафарэт, 
які датыча грахоў, што запісаны ў кніжцы для набажэнства. Спавядаюцца 
агулам, “афіцыяльна”, каб адбыць павіннасьць. Душа не раскрываецца, 
бо чужая, мала знаная мова, на гэта ім не дазваляе. Словам, польскі 
каталіцызм Беларусам робіць крыўду. Ён спыняе іх духоўны рост і калеча 
душу. Ці спольшчацца Беларусы? Агулам не: яны трымаюцца беларускай 
стыхіі, або мо лепш – яна іх трымаецца. Польшчацца толькі тыя, якія 
даступаюцца да ўрадавага карыта, але так жа часта без душы гэта робяць, 
няшчыра, мэханічна.

- Беларуская справа агулам сярод польскага каталіцкага духавенства 
здабыла права грамадзянства, прынамсі, тэарытычна. Перад вайной 
пляваліся, кідаліся да вачэй, плялі небыліцы. Цяпер гэтага няма. Шмат аб 
ёй ведаюць, цікавяцца і часам рухаюцца.

5 траўня. Казаў мне тут адзін ксёндз, што найлягчэй палянізуюцца 
палешукі. Яны, казаў, ня маюць ніякіх ідэалаў. Лёгка перапісваюцца на 
каталікоў-лаціньнікаў для інтарэсу. Гэта ўсё гэны ксёндз быццам 
сьцвердзіў уласным досьведам. Другі, ізноў ксёндз, ня ўмеючы па-
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беларуску, а працуючы на беларускай парахвіі, казаў: “Дужа цяжка 
працаваць ксяндзу, які не разумее народу і якога не разумее народ”. 
Сьвятая праўда. Тым часам афіцыяльны польскі касьцёл гэтага “не 
разумее” і аб гэтым і слухаць ня хоча. “Мувце по-польску, а кажды вас 
зрозуме”, -- вось лёзунг афіцыяльнага ў нас касьцёла.

- Цікавая спасьцярога. На дэканальнай у Слоніме канфэрэнцыі 
жыровіцкі пробашч кс. Слемп, родам з Галіцыі, сказаў, што ў яго ( у 
Жыровіцах) каталікі-лаціньнікі (іншых няма) – гэта выключна 
прывезеныя з Польшчы этнаграфічнай асаднікі, што гэты элемент дрэнны 
пад кожным углядам (рэлігія, маральнасьць) і што іх куды перавышаюць 
мясцовыя, Беларусы. Казаў, што гэтыя мясцовыя дужа здольныя людзі, 
што прыемней пагаварыць з дзецьмі першай клясы, як са старымі 
асаднікамі. Так, народ наш здольны, толькі Бог яму долі ня даў.

19 траўня. Спаткаў праваслаўную працэсію – ішла зьнекуль ды ў 
Слонім. Пяялі. Паслухаў. Ад вуха да вуха рэзалі: “Ты прошёл свой 
тернистый путь, надривая грудь...”. Неяк гэтак. Словам, расейшчына. 
Здаецца, хоць бы царкоўна-славяншчына, але не, падпсутая 
маскоўшчына. Адвечная рана робіцца і ные: з аднаго боку “польская 
вера”, а з другога “расейская” – самыя грубыя падробкі хрысьціянства. У 
католікаў хоць нешта новае, беларускае ў жыцьці рэлігійным народу 
робіцца, а ў праваслаўных нічагусенькі. Якая трагедыя народу!

- У Слоніме вядзецца прапаганда сярод праваслаўных у кірунку 
стварэньня польскага праваслаўя. Розныя кар'ерысты і афэрысты як 
сярод сьвецкіх, так і духоўных на гэта ідуць. Для народу гэтая “ідэя” дзікая 
і чужая. Бліжэйшая мэта гэтай акцыі – завесьці ў царкве польскую мову. 
Некаторыя з маладых папоў на гэта ідуць. Кар'ера, добры хлеб, выгоднае 
і спакойнае жыцьцё. – Магчыма, што гэта акцыя Беларусам не зашкодзіць 
– аслабіць крыху расейшчыну, а з гэтага скарыстае мясцовая беларуская 
стыхія. Але ці беларуская? Можа, якраз расейская?

8 чэрвеня. У Слоніме працэсія Божага Цела. На працэсіі і я. Пасьля 
працэсіі ў дэкана прыняцьце. Стараства, ваенныя, паліцыя, ксяндзы... 
Меў доўгую гутарку з старастам Ольшэвскім. Вось яго погляды: Беларусаў 
трэба асыміляваць, зрабіць палякамі, дзеля гэтага ім не даецца 
магчымасьць тварыць сваю беларускую культуру, бо гэта сэпаратызм. 
Беларускі народны рух заўсёды выкарыстае супраць Польшчы Масква і 
затым на яго дазволіць ня можа. Вынадараўленьне Беларусам не 
прынясе крыўды, бо яны самі хочаць быць палякамі і яны ніякі народ і не 
маюць ніякай культуры. Як бачым – ніякіх ідэалаў, ніякай этыкі, ніякай 
культуры – толькі зоолёгія. Ну і паглядзі – гэтак выходзіла з гэнай гутаркі: 
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як немцы пазбаўлялі палякоў зямлі, дык гэта дрэнна, а як палякі не 
дапускаюць сьведамаму беларусу без дазволу ваяводзтва купіць зямлю, 
дык гэта добра. Як цар праз царкву русіфікаваў, дык гэта дрэнна, а як 
палякі бяруцца да палянізаваньня праз царкву, дык гэта добра.

- Агулам, у яго перакананьні, няма ніякага беларускага народнага 
руху, а калі што ёсьць, дык гэта работа камуністаў або групкі “зачадзоных” 
(даслоўна) зь Вільна інтэлігентаў.

Асыміляцыя, казаў, ідзе ў яго і ў суседніх паветах усёй парай. Ну, 
паглядзім. 

- Па маім прыезьдзе з Арлянят (сёлета вясной), дзе я быў з дазволу 
ваяводы, наслалі поўна шпікоў, якія дапытваліся ў сялян, што я рабіў, што 
гаварыў, ці зьбіраў людзей і т.д.

25 ліпеня. Тое самае было і па маім выезьдзе другі раз (летам 8-10 
ліпеня 1939). Хадзілі сышчыкі і паліцыянты, ці ня думаю я “перавярнуць 
Польшчы”. Мусіць, слаба яны чуюцца, калі мяне ды гэтак баяцца. Або 
проста грошы бяруць дармаеды, дык стараюцца “працаваць”.

3 жніўня. Першы раз у жыцьці адведаў Жыровіцы. Калі ўпаў у саборы 
перад цудоўным абразом Маці Божай Жыровіцкай, стала ў мяне ў яве ўся 
слаўная Жыровіц мінуўшчына. А сяньня тут што? “Безобразие и 
запустение”. У пабазылянскіх мурох – “школа рольніча”, як-бы не 
знайшлося чаго больш адпаведнага. Праваслаўнае духавенства 
запужанае і беднае, але трымаецца маскоўшчыны. Каталіцкі лацінскі 
ксёндз, польскі патрыёт, уторкнуты з касьцёлам (б.уніяцкі) і з клябаніяй у 
праваслаўную масу, чуецца маленькім і слабенькім. Расейшчына 
затаілася, і пальшчызна бязьсільная выгнаць яе. Беларускай ідэі, адзінай 
натуральнай падставы хрысьціянскай тут працы, стараняцца як 
духавенства праваслаўнае, так і каталіцкае. Адныя чакаюць лепшых 
часоў, а другія на “цудоўнае” праменьваньне польскай культуры і на 
асыміляцыю Беларускага народу. Затым зь іх працы няма ніякага сэнсу. 
Народ ня любіць і ня верыць і адным, і другім, бо чужынцы. А беларуская 
народная стыхія і нават сьведамасьць беларуская існуе. У гэтым і 
будучыня беларускага народу.

12 жніўня. Гэтымі днямі забрыў я на Слонімскі каталіцкі парахвіяльны 
магільнік.  Шумяць высокія хвойкі на прасторы. Сапраўды, могільнік 
прасторны – шмат, шмат “незаселенага” месца. Але і няма на ім месца 
для беларусаў праваслаўных. Яшчэ гадоў таму дзесяць хаваліся разам, 
але дзекан Расалоўскі (звестак пра Расалоўскага на жаль у аўтара гэтага 
матэрыяла няма – С.Ч.) прагнаў праваслаўных за плот. Там яны сяньня і 
хаваюцца. Пусты там пясок і крыха малажавых хвояк. А ўсьцяж 
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гаворыцца аб уніі. Як жа горкая іронія. Бо ж у сутнасьці не матывы 
рэлігійныя прагналі беларусаў за плот, але польскія палітычныя. 
даканала гэта адсутнасьць праўдзівай рэлігіі. Праваслаўныя і каталікі – 
гэта ж па рэлігіі найраднейшыя браты. Гэтаму дзекану ішло аб тое, каб 
затрымаць і ўцьвярдзіць фікцыю “польскай” і “рускай” веры, каб быў 
магільнік “польскі” і “рускі”, каб нідзе і ніколі сярод Беларусаў не 
аказалася хрысьціянская і беларуская нацыянальная сынтэза. Але дарма. 
Жыцьцё і праўда гэтаму не паддаюцца і не паддадуцца.

2 верасьня. Сяньня атрымаў адмову з Мін. Спр.Унутр. На маё 
“адволане” ад пастановы Віленск.ваяводы “слаўнага” Бацянскага 
прабываць мне ж у Віленскім ваяводзтве. Адмову атрымаў у старастве 
слонімскім у нач.бясьпечнасьці. З яго боку ў гутарцы са мною былі 
акцэнты згодлівыя, акцэнты польска-беларускага паразуменьня. Казаў, 
што шкадуе, што міністэрства прыслала адмову.

18 верасьня. Сяньня Савецкая армія заняла Слонім. Мясцовае 
насельніцтва ў вялікай большасьці вітала энтуз'ястычна. Сяньня, як 
даведаўся з радыё, так жа занята Вільня. Цікавасьць, як там усё 
выглядае...

У Слоніме Адам Станкевіч напісаў вялікую працу “З літуанізмаў у 
беларускай мове” і надрукаваў яе ў алфавітным парадку ў некалькіх 
нумарах квартальніка “Калосьсе”. Праца гэтая выклікала вялікі рэзананс. 
Многім яна не падабалася. Так, напрыклад, у газеце “Беларускі 
фронт”(15.5.39 г., № 10) з'яўляецца вялікі артыкул “Аб “літуанізмах” 
Адама Станкевіча” нейкага Ш-ць. Ён моцна крытыкуе аўтара, абражае 
яго, наводзіць паніку і г.д. Прачытаўшы гэта, кс. Станкевіч дасылае са 
Слоніма ў “Калосьсе” тактоўнае пісьмо-адказ: “Паважаны Грам. 
Рэдактар, не адмоўце памясьціць у “Калосьсі” гэтых некалькі слоў: “Я 
дужа ўдзячны гр. Ш-ць (“Бел. Фронт” № 10, 15.6.39) за крытычныя і 
фаховыя ўвагі да маёй працы “З літуанізмаў у беларускай мове”; 
падчырківаю — за крытычныя й фаховыя, характару языкаведнага, бо-ж, 
апрача гэтага, чаго там толькі няма!? Але transeat! Мне йдзець аб 
дасьледжаньне літуанізмаў у беларускай мове й з слушных (а ня ўсе так 
гэткія!) заўвагаў у гэтай праблеме я ахвотна скарыстаю, калі праца мая 
будзе выходзіць асобнай адбіткай. Тады выкажу так-жа свой пагляд і што 
да тых заўвагаў гр.Ш-ць, з якімі я не згаджаюся.

Прыміце, Гр. Рэдактар, словы маёй да Вас пашаны. Ад. Станкевіч. 
Слонім, 17.5.39 г.”

Жывучы ў Слоніме, Адам Станкевіч пільна сочыць за выхадам новых 
беларускіх кніг. 27 красавіка 1939 года ён піша грунтоўную рэцэнзію на 
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кніжку беларускага паэта і даследчыка Хведара Ільяшэвіча ”Друкарня 
дома Мамонічаў у Вільні (1575-1622)” і друкуе яе ў часопісе “Калосьсе” 
(1939, № 2). Крытык спыняецца на кожным з пяці раздзелаў працы 
Хведара Ільяшэвіча, указвае на іх каштоўнасць і значэнне. “Кніжка 
Хведара Ільяшэвіча, — адзначае Адам Станкевіч, — гэта значны ўклад у 
маладую беларускую навуку. Агульнай, аднак, нястачай кніжкі 
зьяўляецца нявыразны яе воблік беларускі. Мамонічы — гэта беларускія 
патрыёты й беларускія культурнікі, й кніжкі іх прызначаны для 
беларускага народу. Тымчасам гэта ў Хв.І. ня толькі што з націскам не 
адзначана, але нават як-бы сарамліва прыхавана пад бліжэй 
неазначанымі тэрмінамі: “Русь, рускі, патрыёт, Вял. Кн. Літоўскае” і інш. Я 
разумею, што да гэткай “саромлівасьці”, што да беларускасьці 
прымушалі аўтара абставіны, у якіх праца была пісана й выдана. Затое 
цяпер аўтар павінен сваю цэнную працу пералажыць на беларускі язык, 
паставіць “беларускія точкі” над усімі “і”, раскрыць усе “дужкі”, паставіць , 
дзе трэба, “беларускія націскі” і... па-беларуску выдаць. Але хто 
выдасьць? Гэтая кніжка мусіць праявіць сваю беларускую “душу” й мусіць 
прыадзецца ў сваю беларускую “вопратку”.

За слонімскі перыяд жыцця кс. Адамам Станкевічам было напісана 
яшчэ шэраг артыкулаў і рэцэнзій. Тут, у Слоніме, ён дапамог мясцоваму 
паэту Анатолю Іверсу (Івану Міско) наладзіць сувязі з Вільняй наконт 
выдання яго першага паэтычнага зборніка “Песьні на загонах”. Пра гэта 
пры жыцці не раз расказваў мне наш старэйшы слонімскі паэт. Яны 
сустрэліся ў Слоніме ў 1939 годзе. І была на гэта нагода. Выдавецтва 
“Калосьсе” рыхтавала да друку зборнік вершаў Анатоля Іверса “Песьні на 
загонах”. Рэдактар выдавецтва Ян Шутовіч, ведаючы, што паліцыя на 
вёсцы правярае, а часам і забірае карэспандэнцыю, карэктурныя лісткі 
зборніка прыслаў у касцёл у Слонім Адаму Станкевічу, а паэту напісаў 
пісьмо, каб той абавязкова зайшоў да ксяндза, што Іверс і зрабіў.

Гаспадар доміка, які знаходзіўся на касцельнай тэрыторыі, сустрэў 
слонімскага паэта ў сваім пакоі па-хатняму, без сутаны:

— Ведаю, ведаю пра вас. Вось карэктура вашай кнігі, уважліва 
прачытайце і зрабіце папраўкі, калі знойдзеце памылкі.

Малады Анатоль Іверс ўсхваляваўся, убачыўшы надрукаваныя на 
лістках свае вершы. Вочы сталі вільготнымі, і ён хутчэй па памяці, чым 
зрокава, пачаў чытаць вершаваныя радкі. Сям-там на палях ужо былі 
вынаскі літар, зробленыя Адамам Станкевічам. Першы раз слонімскі паэт 
спасцігаў карэктарную мудрасць і, бадай, не знайшоў ні адной 
незаўважанай і не папраўленай памылкова набранай у тэксце літары.



Пасля яны яшчэ доўга гутарылі, а напрыканцы сустрэчы Адам 
Станкевіч спытаў, ці надакучвае паліцыя.

— Яшчэ як дакучае, — сказаў Іверс, — лазіць па пятах, забірае з 
паштовага агенцтва беларускія і ўкраінскія газеты. Арыштоўвае хлопцаў 
перад святамі, рэдка абыходзіцца без катаванняў у дэфензіве. Забараняе 
ставіць беларускія спектаклі...

— Вось што, браток, не трэба лезці на ражон, — параіў Адам 
Вікенцьевіч. — Хоць, праўда, і я не ўсцярогся, бачыце, саслалі з Вільні ў 
Слонім. І тут не дазволілі ў касцёле праводзіць службу на беларускай 
мове...

На развітанне Адам Станкевіч запрасіў слонімскага паэта заходзіць 
часцей. Але больш ім сустрэцца не ўдалося, хоць пражыў ён у горадзе над 
Шчарай амаль год. 

На працягу года Адаму Станкевічу са Слоніма і Адольфу Клімовічу з 
Варшавы пару разоў усё ж дазволілі наведаць Вільню. Пры чым адзін раз 
Адам Станкевіч выступаў нават сведкам абароны ў судзе па справе 
Г.Дэмбінскага, заснавальніка газеты “Poprostu” ( Chryscijanskaja Dumka. 
1939 г. № 13. С.7). 

3 кастрычніка 1939 года Адам Станкевіч назаўсёды развітаўся са 
Слонімам і прыехаў у Вільню. Тут ён аднавіў выданне “Крыніцы”, 
сустракаўся з прэзідэнтам Літвы А.Сметонай, узначальваў Беларускі 
цэнтр у Літве, выдаваў свае кнігі і брашуры, стварыў ”Камісію Аховы 
Культурных Памятнікаў Беларусі”, займаўся педагагічнай дзейнасцю.

13 красавіка 1949 года яго арыштавалі органы НКУС, а 31 жніўня 
асобая нарада пры Міністэрстве дзяржаўнай бяспекі СССР прысудзіла 
яму 25 гадоў лагера па артыкулу 58 УК СССР (здрада Радзіме). А ў канцы 
лістапада 1949 года Адама Станкевіча закатавалі ў Іркуцкай вобласці 
Расіі. 

Сяргей Чыгрын,  пісьменнік,  краязнаўца 
(Слонім)
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