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Балада 
(16.08.1874—11.03.1941)

Ужо далёка Менск, далёка Вільня,
А сонца ўсё няма і ўсё няма,
І быць не можа сонца, бо зіма
Па-над тваёй дарогаю магільнай
Аблокі прымарозіла да зорак
І замяла каля дарог крыжы.
Старыя вулкі Вільні— гэта ўчора,
Учора— гэта радасць на душы
З таго, што на адной канапе сесці
Нам, беларусам, не хапае месц.
Учора— гэта менскія прадмесці,
Газеты і часопісы, дзе змест
Наш беларускі і адвечна горкі,
І родны, як Вілейскія пагоркі,
Дзе вырас ты, каб Беларусь была,
Як сонца ёсць па-над тваёй душою… 

А сёння снег, як попел ад святла,
Ляжыць наўкол спакойна прад табою,
Бо што яму, што любіш ты Айчыну
І што яе бяда— твая бяда.
Жыццё людское— вечнасці хвіліна,
Дзе кроў твая жывая— не вада,
Што размывае родныя прасторы
І новых дзён святую чысціню,
Дзе знікне ўсё, як у бязмежным моры,
Але не знікнуць Божаму агню
І Беларусі, да якой мы дойдзем
Няхай хоць і праз цэлае стагоддзе.
Цябе ж вязуць, а сонца ўсё няма,
І быць не можа сонца, бо зіма
І Менск далёка, і далёка Вільня,
І зоркі над дарогаю магільнай,
Нібы вуголле, дзе была турма…

Віктар Шніп

? ляксандра Уласава
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“На карысць нацыянальнага і культурнага 
адраджэння Беларусі”: Дзейнасць Антона Грыневіча
(паводле архіўных матэрыялаў Віленскага беларускага 

музея імя І. Луцкевіча)

Жыццю і дзейнасці Антона Грыневіча – збіральніка 
беларускага песеннага фальклору, педагога, кампазітара і выдаўца 
– прысвечаны шэраг навуковых работ. 

Пачынаючы з нарыса Арсеня Ліса “Песня прасілася ў свет” 
(1964) [12], у якім знаны фалькларыст наноў адкрыў постаць 
гэтага “рупліўца на ніве беларушчыны”, цікавасць да яго асобы не 
знікала. Пяру даследчыка належыць таксама шэраг 
энцыклапедычных нататак, дзе асвятляюцца асноўныя этапы яго 
дзейнасці [9; 10]. Вынікі сваёй даследчай дзейнасці А. Ліс 
абагульніў у грунтоўным артыкуле “Пакліканы песняй” (1997), 
што ўвайшоў у том “Выбранае” з серыі “Беларускі кнігазбор” [11]. 
На сённяшні дзень гэта публікацыя – найбольш поўная біяграфія 
Антона Грыневіча. 

Яго праца была працягнута Т. Кабржыцкай, якая ў артыкуле 
“Антон Грыневіч – паплечнік Язэпа Драздовіча (паводле архіўных 
дакументаў)” (2014) [5], увяла ў навуковы зварот новыя архіўныя 

1
матэрыялы , звязаныя з дзейнасцю Антона Грыневіча ў перыяд яго 
актыўнага супрацоўніцтва з “Нашай Нівай”. Гэта дакументы пра 
дзелавыя ўзаемадачыненні паміж А. Грыневічам і В. Ластоўскім, 
якія ва ўсёй паўнаце раскрываюць тыя арганізацыйныя клопаты, з 
якім сустрэўся выдавец беларускай кніжнай прадукцыі, і ўсе 
формы выдаткаў, звязаныя з друкам, а таксама праліваюць святло 
на некаторыя аспекты ўзаемадачыненняў А. Грыневіча і Я. 
Драздовіча [5, с. 210–214].

Акрамя таго, апублікаваны шэраг абагульняючых прац пра 
дзейнасць А. Грыневіча. Напрыклад, артыкул Э. Дзюкавай 
“Фалькларыстыка як складнік працэсу нацыянальнага 
адраджэння: Антон Грыневіч” [4] і інш.

Новы імпульс у вывучэнні творчай спадчыны А. Грыневіча 
дало “пераадкрыццё” архіва Віленскага беларускага музея імя І. 
Луцкевіча, які зараз захоўваецца ў Інстытуце літоўскай літартуры і 
фальклору. Цудам ацалелая і захаваная фальклорная частка 

1 Дакументы з архіўнага фонду «Нашай Нівы» захоўваюцца ў Беларускім 
дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (БДАМЛіМ).
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рукапіснага аддзела былога музея была “пераадкрыта” 
спецыялістамі ў архіве Інстытута літоўскай літаратуры і 
фальклору толькі ў пачатку ХХІ ст. [14]. Даволі падрабязную 
характарыстыку гэтым музейным зборам дала В. Лабачэўская [7]. 
Беларускі музей – бадай што самая знакамітая і аўтарытэтная 
навукова-даследчая ўстанова, што займалася сістэматычным 
выяўленнем, зборам і захаваннем культурнай спадчыны беларусаў 
у міжваенны перыяд [2]. Ён быў заснаваны ў 1921 г. у Вільні і 
праіснаваў аж да 1944 г., калі ягоныя найбагацейшыя зборы 
экспанатаў і рукапісаў былі падзелены паміж музеямі і архівамі 

 2савецкай Беларусі і Літвы .
Найбольшую дакументальную спадчыну ў зборах Віленскага 

беларускага музея імя І.Луцкевіча пакінуў А. Грыневіч. Лаканічны 
агляд гэтых матэрыялаў зрабіла Ю. Рэзнік – магістрантка В. 
Лабачэўскай – у артыкуле “Антон Грыневіч – выбітны 
этнамузыколаг і адраджэнец (па матэрыялах Інстытута літаратуры 
і фальклору Літвы)” (2012). Маладая даследчыца паказала, што 
спадчына этнамузыколага ўлучае не толькі запісы фальклору, але і 
дакументы, звязаныя з выдавецкай дзейнасцю, асабістую 
перапіску [13].

Будучы збіральнік фальклору нарадзіўся на хутары 
Іваноўшчына Лепельскага павету Віцебскай губерні (цяпер – 
Полацкі раён). Яго бацькі Антон Пятровіч Грыневіч і Фаўстына 
Сымонаўна Кеўліч паходзілі з беззямельнай шляхты – земляробаў. 
Адукацыю пачаў у 1885 г. з навучання ў народнай школе, а пасля ў 
Дзісенскім гарадскім вучылішчы, якое скончыў у 1891 г. 
Наступныя пяць гадоў яго жыцця прайшлі за працай па 
гаспадарцы, паколькі бацька памёр яшчэ ў 1887 г., а старэйшы брат 
не дбаў пра яго далейшую адукацыю.

У 1896 г. ён перасяліўся ў Пецярбург, дзе спярша ўладкаваўся на 
службу ў Казённую палату, а праз паўгода – у Дэпартамент гандлю 
і прамысловасці (у дэпартаменце займаў канцэлярскую пасаду да 
1915 г.). Адчуўшы недахоп адукацыі, у 1900 г. прыняў рашэнне 
працягнуць навучанне на вячэрніх курсах (бухгалтэрыі і моў, а 
пазней, на сярэднеадукацыйных курсах) [3, с. 54–55].

5

2 Другая частка архіва А. Грыневіча, якая належала Беларускаму музею, 
знаходзіцца ў Мінску ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі 
імя Якуба Коласа НАН Беларусі (дакументы былі набытыя ў 1979 г. ад А.С. 
Разанава) [7, с. 474].
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Збіральніцкая дзейнасць фалькларыста распачалася ў 1906 
годзе, што паводле часу супала “з пачаткам супрацоўніцтва 
будучага этнамузыколага з пецярбургскай беларускай выдавецкай 
суполкай “Загляне сонца і ў наша ваконца” [3, с. 232]. Запіс 
народных песень быў найперш скіраваны на пошук і фіксацыю 
лепшых узораў народнай вусна-паэтычнай творчасці, якая паводле 
разумення Антона Грыневіча ёсць “думка народа і яго 

3
гадавацелька” . Дакументацыю народных песень ён лічыў задачай 
надзвычайнай важнасці і наўпрост звязваў яе з нацыянальным 
адраджэннем. “З 1906 году я аддаюся ў свабодны час працы на 
карысць нацыянальнага і культурнага адраджэння Беларусі. 
Перш за ўсё пачынаю зьбіраць бел. нар. песьні, прабуючы разам з 
тэкстамі запісываць і мэлёдыі. Праца гэта была па часе, бо трэба 
было арганізаваць пакуль што хоць сьпявацкія гурткі і даваць ім 

4
песенны матар'ял”, – пісаў ён у аўтабіяграфіі . У цэлым, значэнне 
народнай песеннай творчасці для развіцця нацыянальнай 

6

3 LTR 7579 – II – 8.
4 Центральный московский музей музыкальной культуры им. Глинки фонд 

Квитки. – Ф. 275. Ад. зах. 362.
5 LTR 7579 – II – 8.

культуры – гэта тая тэма, да якой ён неаднаразова звяртаўся ў сваіх 
артыкулах і нататках (напрыклад, на старонках “Беларускага 
календара “Нашай Нівы”, а пазней у газеце “Савецкая Беларусь”, 
часопісе “Наш край” і інш.). Менавіта народныя песні, лічыў ён, 
“адбіваюць у сабе душу чалавека, яго боль і гора, яго патрэбы, 
жаданні і самое жыццё. Як па твару пазнаюць чалавека, так па 
песні, асабліва народнай, пазнаецца цэлая нацыя, яе характар і 
душа” [1, с. 82]. 

Ідэя збірання і фіксацыі вуснай народнай творчасці знаходзіла 
шырокі водгук у колах нацыянальнай эліты і была падтрымана 
рэдактарам-выдаўцом “Нашай Нівы” Аляксандрам Уласавым, які 
залучаў новых людзей, “пашыраў кола рупліўцаў на ніве 
беларушчыны” [8, с. 47]. 11 чэрвеня 1911 г. ён даў Антону 

5Грыневічу ліст , у якім прасіў садзейнічаць, аказваць дапамогу ў 
збіранні народных песень:
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Акрамя таго, з мэтай дакументацыі песеннай творчасці А. 
Грыневічам быў распрацаваны “Лісток для запісі беларускай 

6
песьні” . Пры запісе народных песень трэба было ўказваць кім, ад 
каго і дзе запісаны твор, у якім час і пры якіх абставінах 
выконваецца. Збіральнік паясняў, што, калі запіс адбываецца не ў 
вёсцы і не ад старых людзей, то трэба дадаткова запытваць колькі 
гадоў мае “перакашчык”, “дзе і ат каго навучыўся песьню”. На 
лістку ён падаў класіфікацыю песень з улікам іх прымеркаванасці / 
непрымеркаванасці да канкрэтных абрадаў каляндарнага і 
сямейнага цыклаў. Важнай з'яўляецца яго заўвага адносна мовы 
песень: музыколаг рэкамендуе іх “запісываць з тымі атценямі 
вымовы, з якімі перакашчык гаворыць”. Сабраныя такім чынам 
творы трэба было дасылаць “сабірацелю песень А. Грыневічу” на 
адрас “С.-Петербург, Александровскій пр. 25, кв. 16”. У канцы 
лістка ён дадаваў, што тыя, хто сабраў шмат песень, але не ўмеюць 
запісваць ноты, могуць запрасіць яго для гэтай справы ў летні 
месяц.

Большасць выездаў для збору народных твораў Антон Грыневіч 

6  LTR 7579 – II – 8.

“Ад редакціі “Нашае Нівы”
Выдана гэта супрацоўніку 

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

Рэдактар-выдавец “Нашэй 
Нівы Александр Ўласаў”
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здзейсніў у паўночныя раёны Беларусі. Тэрытарыяльна запісы ў 
яго зборах ахопліваюць Лепельскі (в. Караюкі, в. Падсаддзе, в. 
Варанечча), Вілейскі (в. Скудуці, в. Карнілаўка), Наваградскі (двор 
Лесіна, в. Весялова), Сенненскі (в. Тросцянка), Лідскі (м. Лябёдка, 
в. Шляхтаўшчына), Ашмянскі паветы і малую радзіму А. 

7
Грыневіча – фальварак Іваноўшчына на Дзісеншчыне  і адносяцца 
да 1910–1925 гг. 

Асобна трэба адзначыць той факт, што А. Грыневіч запісваў 
народныя песні не толькі ад вяскоўцаў, але і ад дзеячоў беларускага 
нацыянальнага руху. Так, у архіве захоўваюцца запісы, зробленыя 
ад пісьменніка Максіма Гарэцкага (запісы датаваныя 1919 г.), паэта 
Аляксандра Прушынскага (псеўданім – Алесь Гарун), драматурга 
Адама Цераха, географа Аркадзя Смоліча, мовазнаўцы Браніслава 
Тарашкевіча, мастака Язэпа Драздовіча і іншых.

Акрамя дакументавання песенных твораў “ужывую”, 
збіральнік перапісваў іх з раней апублікаваных выданняў 
(напрыклад, з запісаў М. Чарноцкай). Багата песень атрымаў ён ад 
карэспандэнтаў. Асабістая перапіска А. Грыневіча за перыяд з 
1910 да 1924 гг. сведчыць пра тое, што на яго заклік збіраць 
народныя песні адгукнуліся. Сярод атрыбутаваных аўтараў лістоў 
– бібліёграф, гісторык літаратуры, публіцыст і перакладчык 
Рамуальд Зямкевіч, рэлігійны і культурна-асветніцкі дзеяч, 
журналіст, педагог і публіцыст Баляслаў Пачопка, палітычны і 
вайсковы дзеяч Антон Борык, беларускі паэт, ксёндз Аляксандр 
Астрамовіч (псеўданім – Андрэй Зязюля), грамадскі і палітычны 
дзеяч, пісьменнік, гісторык, філолаг Ілья Ляўковіч (псеўданім – 
Гальяш Леўчык), грамадскі і палітычны дзеяч, пісьменнік, 
гісторык і філолаг Вацлаў Ластоўскі і іншыя. Тэматыка большасці 
лістоў непасрэдна звязана з беларускім фальклорам. Так, 
напрыклад, Васіль Клімко з в. Заполле Почапаўскай гміны 
Наваградскага павету даслаў А.Грыневічу тэксты мясцовых 
народных песень. Г. Козелка пісаў пра арганізацыю беларускага 
тэатра ў Давыд-Гарадку і пра сабраныя ім народныя песні. Б. 
Пачопка прасіў аб размяшчэнні напісанай ім песні “З верай у 
Бога…” у зборніку школьных спеваў. Найбольшая колькасць 
лістоў даслана Р. Зямкевічам (некаторыя лісты падпісаны 
псеўданімам Раман Суніца), які перыядычна дзяліўся з 
А.Грыневічам знойдзенымі ім запісамі фальклору, а таксама 

7  LTR 7579/IІI – 8.
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цікавымі бібліяграфічнымі знаходкамі, звязанымі з вуснай 
народнай творчасцю беларусаў.

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

Каляндарна-абрадавыя песеннасць прадстаўлена вяснянкамі, 
валачобнымі, купальскімі і пятроўскімі, жніўнымі, талочнымі, 
восеньскімі, каляднымі песеннымі творамі. Сямейна-абрадавая 
творчасць рэпрэзентавана паслядоўным апісаннем вясельнага 
абраду, кожны з этапаў якога суправаджаецца адпаведнымі 
песнямі і прыпеўкамі. Гэтыя запісы зроблены ад аднаго 
інфарманта. Акрамя таго, у зборах прадстаўлены вясельныя песні 
без пазначэння сувязі з этапамі абрадавага дзеяння. Шматлікімі 
ўзорамі прадстаўлены хрэсьбінныя песні. Пры гэтым, у 
фальклорных зборах А. Грыневіча з фондаў Віленскага 
беларускага музея імя І. Луцкевіча не сустракаюцца ўзоры 
пахавальных галашэнняў. Адной з найбольш багатых з'яўляецца 
група пазаабрадавых песень, сярод якіх любоўныя, сямейныя, 
салдацкія і рэкруцкія, жартоўныя. Зборы А. Грыневіча 
характарызуюцца даволі поўнымі пад-боркамі балад і твораў 
дзіцячага фальклору (калыханкі, забаўлянкі і г.д.).

Найлепшыя, на думку А. Грыневіча, народна-песенныя творы 
былі перакладзены на нямецкую мову.

Акрамя песенных твораў прадстаўлены ў зборах Віленскага 
беларускага музея імя І.Луцкевіча і апісанні абрадаў – вяселля і 
хрэсьбінаў. Запіс зроблены ад Марыі Дземянчонак з в. Падсаддзе 
Віцебскай губерні Лепельскага павету Начайскай воласці і ад 
Хвядовы Савіцкай з в. Сцяпанікі Арэхаўскай воласці Віцебскай 
губерні ў 1911 г.

Асобную групу твораў у зборах А. Грыневіча складаюць даволі 
падрабязныя апісанні танцаў з мелодыямі і прыпеўкамі. Сярод іх 
можна назваць шматлікія варыянты “Полькі”, танцы “Юрка”, 
“Лявоніха”, “Верабей”, “Антошка”, “Цярэшка”, “Мяцеліца”, 
“Качан”, “Шастак”, “Шавец”, “Мікіта”, “Казачок”, “Падушачкі”, 
“Чумабрыха”, “Гандзя”, “Кукаўка”, “Чыжык”, “Журавель” і 
іншыя.

Памяці Аляксандра Уласава
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Змяшчаюцца ў архіве ноты і адаптаваныя тэксты песень на 
словы папулярных тагачасных паэтаў – Янкі Купалы, Валянціна 
Таўлая, Максіма Танка і іншых.

Мэта збіральніка заключалася не толькі і не столькі ў 
паслядоўнай і максімальна поўнай фіксацыі песень, 
прымеркаваных да пэўных абрадавых дзеянняў, колькі ў пошуку 
песенных твораў, прыдатных для ўключэння ў спеўнікі. Таму 
творы са збораў А.Грыневіча вызначаюцца высокай якасцю і 
дасканаласцю мастацкай формы, наяўнасцю завершаных 
сюжэтных сітуацый. Важным напрамкам яго дзейнасці была 
арганізацыя спеўных гурткоў і падрыхтоўка песеннага матэрыялу 
для іх. Фалькларыст разлічваў на тое, што сабраныя ім матэрыялы 
будуць прыдатнымі да далейшай папулярызацыі праз спеўныя 
гурткі і хоры. Улучэнне сабраных песень у рэпертуар хораў 
прадугледжвала іх папярэднюю апрацоўку – гарманізацыю і так 
званы “пераклад на хор”. Архіўныя матэрыялы дэманструюць, 
што пад песнямі пастаянна вялася работа – яны апрацоўваліся 
самім Антонам Грыневічам. Апрача таго, над іх гарманізацыяй 
папрацавала цэлая плеяда таленавітых кампазітараў, такіх як К. 
Галкоўскі, М. Анцаў, С. Шымкус.

Яго актыўная праца дала вынікі. У пачатку 1910-х пабачыў свет 
зборнік “Беларускія песні з нотамі” (у двух сшытках, другі – 
сумесна з А. Зязюлем), дзе былі апублікаваны выдатныя ўзоры 
каляндарна- і сямейна-абрадавых песень, а таксама пазаабрадавая 
лірыка. 

Зборнік “Школьны сьпеўнік” – першы беларускі музычны пад-
ручнік для школы – быў надрукаваны ў 1920 г. і змяшчаў не толькі 
народныя вусна-паэтычныя творы, але і песні на словы беларускіх 
паэтаў Я. Купалы, Я. Коласа, Г. Леўчыка. У 1925 г. быў 
апублікаваны “Дзіцячы сьпеўнік”, у які ўвайшлі творы дзіцячага 
фальклору, запісаныя ад беларускіх грамадскіх дзеячоў. 
Даследчык А.С. Ліс справядліва зазначаў, што праз зборнікі “у 
культурна-грамадскі ўжытак уводзілася беларуская народа-
песенная класіка, што было надзвычай актуальна” [9, с. 370]. 

А. Грыневіч быў аўтарам і папулярызатарам ідэі 
распаўсюджвання народных песень праз школьныя і аматарскія 
хоры і самаадукацыю, таму значную частку яго спадчыны 
складаюць падручнікі для пачаткоўцаў у навучанні мастацтву 
спеву. Так, у зборах Віленскага беларускага музея захоўваецца 
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рукапіс “Навучніка пачатковых правіл музыкі для музычных 
8школаў” . Ва ўступным слове складальнік коратка акрэслівае сваю 

асноўную мэту: “Укладаючы гэты навучнік, аўтар кіраваўся 
думкай зрабіць яго прыгодным ня толькі для навукі ў музыкальных 
школах, але і для шырокага самапрасветнага чытаньня”. Акрамя 
таго, у архіве захоўваюцца асобнікі дапаможніка “Навука сьпеву”, 
які быў укладзены і надрукаваны ўласным коштам у 1923 г., у той 
час, калі А. Грыневіч даваў лекцыі спеву ў Віленскай беларускай 
гімназіі.  Ёсць там і асобнікі “Беларускага дзіцячага сьпеўніка з 
беларускіх народных матываў і лірыкі, сабраных у 1905–1923 гг.”, 
“Школьнага сьпеўніка”, а таксама рукапісы падрыхтаваных ім 
выданняў “Практыкоўкі сьпеву” і “Пуці к чыстаце мовы і 
карыснаму чытаньню”.

Важным кірункам дзейнасці А. Грыневіча была выдавецкая 
дзейнасць. У перыяд з 1908 па 1910 гг. ён актыўна дапамагаў 
беларускаму выдавецтву “Загляне сонца і ў наша аконца”, дзе вёў 
канцэлярыю і рахункі. Атрымаўшы неабходны досвед, пачаў 
самастойна займацца выдавецкай справай. У 1910–1913 гг. на 
заробленыя вячэрнімі заняткамі грошы апублікаваў зборнік твораў 
Я. Купалы “Гусляр”, паэму “Адвечная песня”, і кнігі Я. Коласа 
“Прапаў чалавек”, “Тоўстае палена”, “Нёманаў дар”, а таксама 
“Апавяданні” У. Галубка, зборнікі “Праклёнашы” Л. Гвазда, “Аб 
чым шэпацелі лісьця” Таўруса. Як сведчыць ліст, захаваны з 
перапіскі з Якубам Коласам, ён сам шукаў і адбіраў цікавыя і 
адпаведныя часу мастацкія творы для друку [6, с. 13–14].

Супрацоўніцтва з “Нашай Нівай” вялося і сферы рэкламы, 
пашырэння інфармацыі пра новыя кнігі, надрукаваных А. 
Грыневічам. У архіве Віленскага беларускага музея імя Івана 
Луцкевіча захоўваецца адпаведная ўмова за подпісамі выдаўца А. 
Грыневіча і сакратара рэдакцыі В. Ластоўскага:

8  LTR 7579/II – 1.
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Умова ад 21 ліпеня 1912 года:
Рэдакція беларускай газэты “Наша Ніва” і выдавец бел. кніжак А. 

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

У абвестцы памешчаць Рэдакцыя згаджаецца ня больш дзесяці кніжэк.
Сэкрэтар Рэдакціі Власт.
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Дзякуючы супрацы і падпісанай умове, інфармацыя пра 
выданні А.Грыневіча пачала з'яўляцца на старонках першай 
беларускай газеты з рысункамі.

Аднак пераехаўшы ў Вільню ў 1920 г., Антон Грыневіч праз 
пару гадоў мусіў яе пакінуць. У канцы 1924 г. польская ўлада 
аднавіла судовую справу супраць збіральніка, што вымусіла яго да 
ўцёкаў у Мінск у пачатку 1925 г. Відаць, тады ж яго матэрыялы 
трапілі ў музей [7, с. 470]. Перыяд з 1925 да 1928 гг. азначаны 
працай у Інстытуце Беларускай Культуры, дзе ён займаў пасаду 
сакратара Музычнай падсекцыі створанай у сакавіку 1925 ў межах 
Мастацкай секцыі. 

Аднак далейшы лёс Антона Грыневіча склаўся трагічна: ён быў 
арыштаваны НКУС у верасні 1933 г., асуджаны да зняволення ў 
лагеры і расстраляны ў 1937 г.

Такім чынам, архіўныя матэрыялы А. Грыневіча, што 
захоўваюцца ў Інстытуце літоўскай літаратуры і фальклору, 
ахопліваюць перыяд да 1925 г. – часу, калі ратуючыся ад арышту, 
фалькларыст пераехаў у Мінск. Яны з'яўляюцца каштоўнымі 
крыніцамі для вывучэння дзейнасці знанага фалькларыста, 
кампазітара і педагога. Азначаны перыяд быў для яго багатым на 
падзеі і плённым. Архіўныя матэрыялы сведчаць, што культурная 
дзейнасць, якую разгарнуў А. Грыневіч, ішла ў некалькіх 
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напрамках, асноўнымі з якіх былі: справа выдання беларускіх 
кніжак, збіранне і папулярызацыя народных песень. Адкрыўшы 
ўласнае выдавецтва, ён выдаў творы Я. Коласа, Я. Купалы, У. 
Галубка, Л. Гвазда і інш. і актыўна распаўсюджваў іх.

Як і многія нацыянальныя дзеячы і прадстаўнікі навуковай 
эліты таго часу, адносіў народную песню да важнейшых 
этнавызначальных прыкмет, якія ў поўнай меры адлюстроўвалі 
ўнікальнасць, самабытнасць, адрознасць беларусаў ад іншых 
народаў. Наяўныя архіўныя матэрыялы адлюстроўваюць 
асноўныя падыходы А. Грыневіча да збірання фальклору і 
далейшай яго папулярызацыі, распаўсюджання. Запісваючы 
творы, ён адбіраў лепшыя з іх, якія вызначаліся дасканаласцю 
мастацкай формы, наяўнасцю завершаных сюжэтаў, паэтычнай 
глыбінёй і вобразнасцю, і апрацоўваў іх. Гарманізаваныя і 
адрэдагаваныя народныя песні, а таксама пакладзеныя на музыку 
творы на словы беларускіх паэтаў, сабраныя ў песеннікі, 
меркавалася выкарыстоўваць як у адукацыйных праграмах, г.зн. у 
школьных хорах, так і ў аматарскіх хорах.
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muziejaus lietuvių tautosakos rankraštyne / А. Žičkienė // Tautosakos 
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філалагічных навук, навуковы 
супрацоўнік Цэнтра дасле-
даванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН 
Беларусі (Мінск)
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Постаць Аляксандра Уласава, адлюстраваная ў рарытэтах 
Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.

У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы зберагаюцца 
важныя матэрыялы пра выдаўца, публіцыста Аляксандра Уласава 
(1874–1941). Гэта асоба адыграла выключную ролю ў жыцці 
першага народнага пісьменніка Беларусі. Перш-наперш, Уласаў 
даў магчымасць Песняру прыняць удзел у дзейнасці газеты “Наша 
Ніва”, а пасля і перадаў пасаду галоўнага рэдактара знакамітага 
выдання.

Дзякуючы А.Уласаву атрымалася наладзіць прадстаўленне 
Купалавай “Паўлінкі” у Радашковічах. Такім чынам, пасля прэм'ер 
у Вільні і Санкт-Пецярбурзе, чарговую пастаноўку прыняло 
старадаўняе і адметнае мястэчка, побач з якім у фальварку Мігаўка 
і жыў знакаміты рэдактар.

Праўда, бывалі паміж Купалам і Уласавым і непаразуменні. Тое 
датычна прэтэнзіі паэта да выдаўца ў лісце ад 18.04.1913 года 
[дакумент зберагаецца ў ДЛМЯК, КП. 449]. Абурэнне выклікала 
паведамленне газеты, што ў пачатку года ніякіх беларускіх кніг не 
выйшла, хаця ў Янкі Купалы быў выдадзены ў Санкт-Пецярбурзе 
другі сшытак “Маладой Беларусі” і зборнік “Шляхам жыцця”. 
Пісьменнік так завяршаў свой ліст: “Мне здаецца, што за пяць год 
майго супрацоўніцтва я незаслужыў на тое, каб так 
беззасьценчыва ігнараваць маю новавыйшаўшую кнігу, як гэта Вы 
зрабілі ў пач. скрынцэ сваей газэты”.

Але тыя спрэчкі былі толькі эпізодам доўгай супрацы. Калі 
Уласаў быў арыштаваны бальшавікамі, то Купала быў адным з 
першых, хто выступаў у абарону былога рэдактара “Нашай Нівы”, 
падпісваў разам з Я.Коласам і З.Бядулем ліст на імя кіраўніка БССР 
Панамарэнкі з просьбай вызваліць знанага дзеяча беларускай 
культуры. Нажаль, Аляксандр Уласаў застаўся ў заключэнні і 
неўзабаве памірае.

У Дзяржаўным літаратурным музе Янкі Купалы ёсць 
унікальныя памяткі – рэчы датычныя А.Уласава, якія былі 
перадазены ў музей з архіва Камітэта Дзяржаўнай Бяспекі (акт ад 
05.02.1992 года).

Прыводзім пералік таго, што было паступіла ў музей:
1) Польскі пашпарт А.Уласава;
2) Фотадымак Аляксандра Уласава;
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3) Заява А.Уласава на імя кіраўніка жыллёвага ўпраўлення у 
Маладзечне ад 16(?).09.1939. (у музей была перададзена 
фотакопія дакумента);

4) Ліст А.Уласава да Антона Луцкевіча ад 12(?).09.1939;
5) Апраўдальная характарыстыка А.Уласава дадзеная яму 

Уладзславай Луцэвіч. 24.08.1958.
6) Апраўдальная характарыстыка А.Уласава дадзеная яму 

М.Арэхавым (член КПЗБ) ад 29.08.1958 г.
Разглядзім дадзеныя прадметы па парадку.
Адным з самых каштоўных рарытэтаў з'яўляцца пашпарт 

Аляксандра Уласава [ДЛМЯК, КП. 16153]. Дакумент серыі 
В№071115, пасведчанне (№ dowodu) 23850. Нажаль, адсутнічае 
(было вырвана) фота Аляксанра Уласава. Прадмет 1925 года 
змяшчае наступныя цікавыя звесткі пра ўладальніка (прыводзім у 
перакладзе на беларускую мову):

Узрост: сярэдні;
Вочы: карыя;
Нос: умеркаваны (umiarkowane);
Валасы: цёмныя;
Твар: авальны;
Месца нараджэння: Вілейка;
Веравызнанне: праваслаўны;
Валоданне мовамі: польская, беларуская, нямецкая, англійская;
Дата нараджэння: 10 жніўня 1874 года. (Тут трэба адзначыць, 

што часам у розных крыніцах можна сустрэць дату нараджэння 16 
жніўня або 28-га таго ж месяца. Але ў пашпарце пазначана 
менавіта 10.08.1874.)

Прафесія: сенатар;
Месца жыхарства (фактычнага прыбывання): Варшава, 

Маршал-коўска (Мarszałkowska), 66.
Нацыянальнасць: беларус
Апошні запіс пашпарта датуецца датай 26.09.1929.
Наступным прадметам перададзеным з КДБ стаў фотаздымак з 

выявай Аляксандра Уласава [ДЛМЯК, КП. 16154]. Памер 6х4 см. 
На адваротным баку ёсць літары “POST… correspondenc…” 
(сведчыць пра тое, што фота надрукавана на паштоўцы). Там жа на 
адвароце чарніламі напісана “Власов. Ал. 1874 г.”. На нашу думку 
фота можна датаваць 1930-мі гадамі, а надпіс часамі арышту 
Уласава.
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У рукапісным варыянце дайшла заява А.Уласава на імя 
кіраўніка жыллёвага ўпраўлення у Маладзечне [ДЛМЯК, КП. 
16155]. Хоць у лісце пазначана дата 16(?).09.1939, аднак варта 
датаваць гэты ліст пазнейшым часам, бо з кантэксту выходзіць, 
што падзеі адбываюцца пасля заняцця савецкай уладай Заходняй 
Беларусі. Верагодна гэты дакумент з'яўляецца чарнавым, бо над 
некаторымі словамі ёсць праўкі з перакладам на беларускую мову. 
Прыводзім тэкст (арфаграфія захавана):

“Керовнику тымчасового Управленія в Молодэчне.
Интелегента Александра Власова
Д. Миговка, волосць Радошковічы.
Я имею 60 гект. землі, до 1939 года у мяне был арэндат. 

Константін Логіновіч 5 лет, который платіл арэнду половіной 
урожая. Последние годы он был, как бы агентом польской поліціі. 
Следіл за мной и благодаря ему жізнь в Миговке была для меня 
очень тяжёлая. На меня благодаря К. Логіновічу (кол. Сычэвічы, 
волость Радошковичи) сыпались штрафы і пр. Последнее дело 
было, что я был обвінен в устройстве нелегального собранія с 
участіем члена К.П.З.Б. Петра Шлойды (ученік моей гімназіі, 
окончівшій в Вільне Універсітет). Петр Шлойда жівёт теперь в 
Вільно Садовая ул. 17-26. Я не уплотіл займа польского за аборону. 
Комітет батрацкій і временное управленіе в Радошковічах 
оставіло мне 5 гект. землі. Т.Комісар в Радошковічах сказал мне, 
что должен оставіть Міговку. На несколько дней я просіл 
задержаться. У меня есть бібліотека і архів по преследованію 
полякамі белорус. школы і некоторым політіческім вопросам, 
много фотографій общественного характера. Прошу задержать 
за мной 5 гект., пока я урэгулірую все дела. Александр Власов”.

Цікавасць прадстаўляе рукапіс ліст Аляксандра Уласава да 
Антона Луцкевіча [ДЛМЯК, КП. 16156]. Варта прывесці ўвесь ліст 
цалкам (правапіс захаваны):

“12(?).09.1939. Мігаўка. Дарагі Антон Іванавіч! Калі астатні 
раз мы абгаварывалі сітуацыю З.Беларусі (была мабілізація у 
Польшчэ). Гараскопы былі “мрачныя”. Не прэдбачылі такой 
вялікай радасці, як заняцьце Саветамі З.Беларусі, каторую палякі 
прама “даедалі” і дадушывалі, а галоўнае зрабілі тёмную 
маладзеж.

Тут быу сход, каторы адобрыў далучэньне. Я паставіў дадат-
ковую рэзалюцію аб далучэньні да мацеры своей З. і У. Беларусі 
беларусоў жывучых у Латвіі.
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Вы знаеце маю усю працу, як і я вашу. Мы – інтэлегенты 
работаючыя для народа.

Батрацкі камітэт вырэзаў мне дом і 5 гект. за маю працу усяго 
жыцьця. Часовае праўленьне у Радашковічах гэта зацьвердзіла, 
але т. Камісар з У.Беларусі, мне кажэ, что я “памешчык”, і каб я 
выносіўся з Мігаўкі узяўшы, як тут практыка пальто і шапку. 
Сяляне, даведаўшыся, аб гэтым былі, як пяруном аглушаны. 
Пакуль што па колькіх днёў устрымалі, але прыйдзе мамент, што 
я буду, як “кароль лір” Шэкспіра.

У меня ёсць вялікі архіў па школе, па бел. справам і усякі другі. 
Многа фотографій, нейкія кнігі. Я ўзяўся ужо пісаць свае 
ўспаміны.

Заўтра я еду у Краснае, а адтуль у Молодэчна і Вільню. Пішу 
вам, бо можэ не удасцца прыехаць у Вільню (Паслаў часоваму 
кіраўніку Молодэч. павету просьбу зацьвердзіць за мной 5 гект., 
свой сurriculum vitae (заўвага. сurriculum vitae – лацінскі выраз, які 
азначае ход жыцця, жыццяпіс – К.П.)  і что я не “помешчык”, а 
інтэлегент “для народу”).

Іронія судзьбы. Помешчыкі Романовскіе з. Гурковіч, 
падзяліліся. Адзін з іх маець 35 гек., яму (як кулаку, заставілі 5 гек.).

Мы з жонкай і сынамі працуем ужо даўно, як мужыкі, цяжка і 
напражэнна, а за гэта маем што есць. Жонка хочэ быць 
вучыцельніцай у Мігаўцэ. Яна была у 1913 г. у Расіі і потым у 
Саветах вучыцельніцай, маець шалёную энэргію і жалезную сілу 
волі. Я хацеў у Радашковічах адчыніць бел. гімназію, але мае 
палажэньне хіснулася. Чытаў з газэт вашу прамову. Здорава! 
Дачакаліся добрых часоў. Кажуць Вільня будзе у Літве. Цісну вашу 
руку.

Пара ўжо нам як сказаў кароль Павзолій (заўвага. Павзолій – 
герой рамана “Прыгоды караля Павзолія” французскага 
пісьменніка Пьера Луіса – К.П.), домік, панеіго(?), але без 2-х 
здаровых дзевок.

Можа убачымся скора.
Цісну руку А. Уласаў.
Як ваш хлопец? Вярнуўся? Уклен.. усім нашым. Дастаў ад 

Павловіча ліст.
Дірэктар! Здорава.
Мяне не было дома. Прыйшоў краснаармеец і ўзяў фатаграфіі і 

у губернаторском доме с'езд военных белоруск. організац.
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Казаў што адашлець.
Возьяков Леонід Федаравіч. Военно-технік ІІ ранга 5 мех.а 

полк.
Важнае значэнне мае апраўдальная характарыстыка А.Уласава 

дадзеная яму У.Ф.Луцэвіч. На працягу 1958 года некалькі разоў да 
Уладзіславы Францаўны звярталася Аляксандра Паўлаўна 
Уласава, удава рэдактара. У адным з лістоў яна піша: “Будьте 
великодушны и сообщите мне допрашивали ли Вас по делу моего 
мужа Власова А.Н., за что буду очень благодарна” [ДЛМЯК, КП. 
6517/1]. Праз месяц піша наступны ліст: “Мне очень необходимо 
знать, В.Ф. допрашивали Вас в качестве свид. по делу моего мужа 
или нет?” [ДЛМЯК, КП. 6517/2].

Як вядома Уладзіслава Луцэвіч дапамагала многім 
пісьменнікам, якія вярталіся з высылкі. Старалася яна ў справе 
рэабілітацыі загінулага Аляксандра Уласава. Прыведзем тут 
непасрэдна дакумент, аўтарам якога з'яўляецца ўдава Янкі Купалы 
[ДЛМЯК, КП. 16157].
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Перыяд нацыянальнага адраджэння пачатку 20 стагоддзя
і справа аховы помнікаў беларускай архітэктуры

Адным з важным фактараў, які паўплываў на вывучэнне і ахову 
гісторыка-культурнай спадчыны, было беларускае нацыянальнае 
адраджэнне пачатку ХХ ст. Яшчэ на працягу ХІХ ст. разам з 
нацыянальным абуджэннем, ростам самасвядомасці народаў 
заходняй і цэнтральнай Еўропы, помнікі даўніны абвяшчаюцца 
нацыянальным здабыткам, бяруцца пад дзяржаўную апеку. Ахова 
помнікаў у гэты час фарміруецца як асобая сістэма дзейнасці. Тады 
ж назіраецца актывізацыя вывучэння беларускай гістарычнай 
спадчыны, абуджэнне цікавасці беларусаў да ўласнай гісторыі 
(з'яўляюцца першыя, грунтоўныя даследаванні пра Беларусь 
Яўхіма Карскага, Аляксея Сапунова, Еўдакіма Раманава і інш.).

На беларускіх землях у XIX ст. назіраецца працэс стварэння і 
актыўнай дзейнасці царкоўна-археалагічных музеяў у Віцебску, 
Магілёве, Гродне, Мінску. Дзякуючы ім скіроўвалася значная 

Што датычна апраўдальнай характарыстыкі на А.Уласава ад 
М.Арэхвы (член КПЗБ), якая датуецца 29.08.1958 г., то варта 
прывесці самую асноўную цытату, да таго ж падкрэсленую ў 
тэксце (вергодна падкрэслена была ўжо супрацоўнікамі КДБ):

“Оставаясь в лагере белорусского национального движения, он 
не был белорусским националистом, находился в оппозиции к 
польской буржуазной государственности и её оккупационной 
политике в Зап. Белорусии и не участвовал в антисоветских 
выступлениях”. Прыгадваў Арэхва таксама пра выбранне Уласава 
ў польскі сенат, пра ўдзел у дзейнасці “Таварыства Беларускай 
школы” [ДЛМЯК, КП. 16158].

У 1961 годзе Аляксандр Уласаў быў рэабілітаваны. Аднак 
месца пахавання творцы дагэтуль невядома. Прыгадваюцца радкі з 
паэмы Якуба Коласа “Сымон-музыка”:

Эх, чаго нам нi прыйшлося,
Брацце мiлыя, ужыць! 
Колькi талентаў звялося, 
Колькi iх i дзе ляжыць 
Невядомых, непрызнаных, 
Не аплаканых нiкiм, 
Толькi ў полi адспяваных,
Ветру посвiстам пустым!..



ўвага на зберажэнне царкоўных помнікаў мінулага, актывізацыю 
справы аховы адметнасцей.

Паступова павялічваецца колькасць розных арганізацый, якія 
маюць на мэце абарону помнікаў, у тым ліку архітэктуры. У 1899 г. 
у Вільні было створана нелегальнае таварыства аматараў 
старажытнасцей (Віленскі археалагічны гурток), якое дзейнічала 
без царскага дазволу [1, с. 278]. Старшынёй арганізацыі быў 
абраны вядомы вучоны В.А. Шукевіч (1852-1919), які вызначыўся 
як актыўны прыхільнік зберажэння гісторыка-культурнай 
спадчыны (яго намаганямі былі выратаваны будынкі 
дамініканскага манастыра ў Троках, даследаваліся археалагічныя 
помнікі ў Лідскім павеце, зберагаўся Лідскі замак і інш.). У 1902 г. 
у Магілёве было створана «Общество изучения белорусского 
края», якое ставіла на мэце вывучэнне «белорусского края в 
естественно-историческом и историко-этнографическом 
отношениях» [2]. Пасля 1905 г. у Вільні дзейнічала таварыства 
аматараў навукі. Вядома, што па ініцыятыве дадзенага таварыства 
і сумесна з Варшаўскім таварыствам аховы помнікаў у 1907 г. 
пачаўся збор сродкаў на правядзенне даследавання руін 
Навагрудскага замка [3, с. 71]. Адметна, як адзначае сучасны 
польскі даследчык Л. Заштоўт: «Подавляющее число членов этих 
организаций (маюцца на ўвазе арганізацыі ў Вільні – К.П.) было 
жителями Литвы и Белоруси, а лишь небольшой процент – 
жители соседних территорий…» [1, с. 278]. Несумненна, што 
беларускае нацыянальнае адраджэнне станоўча паўплывала на 
стан захавання айчыннай архітэктурнай спадчыны, з'явілася 
цікавасць да помнікаў уласнай мінуўшчыны сярод саміх 
беларусаў.

Пасля 1905 г. беларускае нацыянальнае адраджэнне перажывае 
росквіт. Падзеі рэвалюцыі 1905 года дазволілі больш гучна ставіць 
праблему аховы помнікаў гісторыі і культуры на грамадскае 
абмеркаванне. Спрашчаецца выхад газет і часопісаў, у якіх апроч 
іншага закранаецца і праблема зберажэння архітэктурнай 
спадчыны. Наладжваецца выхад беларускіх газет. Дзякуючы 
намаганням выдаўца, публіцыста Аляксандра Уласава 
(1874–1941) выходзіць «Наша Ніва», якая усё больш змяшчае на 
сваіх старонках інфармацыю пра адметнасці даўніны, у тым ліку 
пра праблему іх належнага захавання і выкарыстання. Напрыклад, 
артыкул «Экскурсіі і іх культурнае значэньне» (№ 19, май 1910), 
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дзе апроч іншага адзначаецца: «…выратаваць тое, што ешчэ 
жыве ў нашым народзе, і ёсць першая і найважнейшая мэта 
экскурсій у нас на Беларусі» [4].

Акрамя таго, у «Нашай Ніве» неаднаразова з'яўляюцца выявы 
помнікаў архітэктуры, у тым ліку, Навагрудскага замка, замка ў 
Троках, вежы Гедыміна ў Вільні, Мірскага замка, Слуцкай брамы ў 
Нясвіжы. Менавіта тых помнікаў, што потым набудуць больш 
шырокую вядомасць і значэнне. Супрацоўнікі газеты актыўна 
імкнуліся даць беларусу веды па ўласнай гісторыі, пазнаёміць з 
адметнай гісторыка-культурнай спадчынай.

Артыкулы ўлічваліся на вышэйшым дзяржаўным узроўні, калі 
пытанні датычыліся аховы помнікаў. Не выпадкова, некаторыя 
старонкі і артыкулы з газеты «Нашай Нівы» знаходзяцца ў справах 
Імператарскай археалагічнай камісіі (сёння ў фондах ІГМК 
Расійскай акадэміі навук, Санкт-Пецярбург) [5, арк. 60-64, 72]. У 
газеце упершыню была надрукавана «Кароткая гісторыя Беларусі» 
аўтарам якой стаў В. Ластоўскі. У сваіх творах беларускія 
пісьменнікі часта даюць вобраз велічнай архітэктуры, які абуджае 
ў беларусаў павагу да свайго мінулага. Але разам з тым, на 
дзяржаўным узроўні беларуская нацыянальная справа не мела 
падтрымкі.

Падобная сітуацыя з уплывам нацыянальнага адраджэння на 
ахову помнікаў характэрна і для Літвы. Даследчык І.І. Глямжа 
менавіта перыяд нацыянальна-вызваленчага руху пасля 
рэвалюцыі 1905 г. звязвае з павелічэннем увагі да аховы помнікаў 
(напрыклад, спыненне разбурэння Віленскага замка, якое было 
здзейснена літоўскім навуковым таварыствам). Значэнне 
дзейнасці літоўскіх мастакоў у захаванні помнікаў Літвы адзначае 
даследчык Р. Камінскас [6, с. 12].

Трэба адзначыць, што на прычыну разбурэння помнікаў часта 
адыгрывала адсутнасць шырока распаўсюджанай нацыянальнай 
свядомасці, хібы адукацыі, татальная паланізацыя, а потым 
русіфікацыя. З гэтай прычыны, часта цярпелі многія будынкі, былі 
пад пагрозай унікальныя адметнасці, знаходзіліся ў стане 
запусцення многія помнікі. Не асэнсаванне праблемы аховы 
помнікаў Беларусі часам прыводзіла да сітуацыі, што замест таго, 
каб падымаць пытанне належнай рэстаўрацыі і аховы помнікаў, 
наадварот, сустракаліся выступленні за спыненне ахоўных 
мерапрыемстваў, тых ці іншых работ на адметнасцях. Так, у 1857 г. 
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літоўскі метрапаліт Іосіф пісаў у Сінод: «Борисоглебская церковь 
на Коложе не отличается никакими ни архитектурными, ни 
артистическими особенностями и не заслуживает таких 
больших издержек, какие требуются на её исправление…» [7, с. 
82]. Паказальна, што была адзначана адсутнасць менавіта 
артыстычных вартасцей аб'екту.

Была яшчэ праблема недаверу ўладаў да беларускай 
інтэлегенцыі. Пра гэта добра адзначыў Пётр Красавіцкі 
(1873–1950), сябра Віцебскай вучонай архіўнай камісіі: «В этой же 
среде эти труженики (П.Красавіцкі пералічае А.Сапунова, 
Е.Раманава, М.Нікіфароўскага, У.Стукаліча, Д.Даўгяла і інш.) 
нашли посильное содействие и сотрудничество, сочувствие и 
нравственную поддержку в своей нелёгкой, богатой 
препятствиями и терниями идейной деятельности, казавшейся 
иногда окружающим лицам и начальству странной, неуместной и 
даже подозрительной в смысле областного сепаратизма» [8, с. 
49]. Красавіцкі адзначае што неаднойчы чуў пра гэтыя перашкоды 
асабіста ад гісторыка, краязнаўца і археолага Аляксандра 
Сапунова (1851–1924).

На пачатку ХХ ст. для Беларусі ў сувязі з развіццём грамадскай 
думкі, беларусазнаўства і літаратуры, набывае новую якасць 
стаўленне да нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны. 
Аднак дадзеныя працэсы не змаглі рэалізавацца ў рэчышчы 
існавання Расійскай імперыі. Спачатку Першая сусветная вайна, а 
потым Кастрычніцкая рэвалюцыя ўнеслі ў гэты працэс 
адпаведныя карэктывы.
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Аляксандр Уласаў – чалавек-міф беларускага адраджэння

Мала пра каго ўзнікала столькі неверагодных гісторый, як пра 
гэтага чалавека.

І адначасова ўся гэтая колькасць гісторый не дапамагла яму 
стаць пазнавальным сярод народу, дзеля якога ён аддаў усё.

Аляксандр Уласаў, бацька беларускага Адраджэння. З пароды 
волатаў, неардынарных, багатых натураў, якія нараджалі легенды.

Калі знаёмішся з успамінамі, верыш, што ён, калі даведаўся пра 
арышт часовага рэдактара “Нашай Нівы” Янкі Купалы, пабег да 
Лукішак і лупіў нагой у дзверы злавеснага пастарунка, 
патрабуючы, каб пасадзілі яго, колішняга рэдактара, а не паэта.

Волат-памешчык, які “апрашчаўся” так, што выклікаў 
здзіўленне і пострах у мужыкоў. Дзівак, якога можна было заспець 
у садзе на дрэве амаль што голым – згодна са згадкамі пляменніцы 
Веры Тарашкевіч, “Раз прыйшла нейкая дзяўчына, і яе паслалі ў 
сад. Яна пайшла, клічучы: „Пане сэнатар!“, і раптам пачула 
недзе з гары: „Гоп, гоп!“ Падняла галаву, а там на дрэве нейкае 
вялізнае, амаль голае цела. Гэта дзядзька пілаваў сукі на дрэве… 
Дзеўка ледзь не самлела”. Як успамінаў Якуб Колас, “Уся яго 
постаць нагадвала дзябёльную чыгунную тумбу. У яго пакоі былі 
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г іры і  штангі ,  і  ён  прыступаў да  г імнастычных 
практыкаванняў...” Бясстрашны грамадскі дзяяч і палітык, які 
прысвяціў сябе беларускай нацыянальнай ідэі. І адначасова 
рамантык і заляцаннік у духу куртуазнай шляхты. Згадаю ўрывак з 
ягоных успамінаў пра амурныя справы маладосці:

«Уся работа мая пераплялася з каханьнем. Носячыся па краю 
вэлясыпэдам, я спактаў чорнавалосую, чарнавокую палескую 
„прынцэсу“… Зразу нас прыцягнула, як два магніты. …Яна была 
Марыя Мнішак, а я Дзьмітры Самазванец, які ня квапіўся ні на 
якую карону. Бліскучы малы, але ў жыцьці нейкі рэдактар „Сахі“ і 
„Лучынкі“, а тут польская газэта ў Вільні ахнула заборыстую 
стацьцю проціў мяне і бунтаўшчыкоў-беларусаў. Бабулі, мамы 
расчыталі… і я дастаў палітычны гарбуз… Праз колькі часу ў 
мяне закахалася ізноў брунэтка (мне вязець шчасьце на брунэтак, 
бо мая мілая жонка таксама яшчэ брунэтка). Дамок у вішнёвым 
садзе, салавей, фантаны нявінных пацалункаў, вульканы 
каханьня… Но… Каталічка, ксёндз, разумныя бацькі, чым ён 
займаецца і г. д. Ізноў гарбуз паміж намі. …Калі-небудзь раскажу 
пра свой раман з ангельскай багіняй Дыянай, але гэта мала 
ўходзіла ў беларускую сфэру, вярней сказаць, каханьне гэта магло б 
мяне вынесьці з гэтай сфэры. Усе мае ахвяры богу каханьня — 
Амуру былі ўсім вядомы, бо я ўсім стрэчным-папярэчным 
жывапісаў пра сваіх багінь».

Ці не праўда, нагадвае гэткага старасвецкага шляхцюка 
шырокае душы з велягурыстай манерай размовы, які п'е з туфліка 
чароўнай дамы, а можа тут жа ўзняцца на двубой за скосы позірк, ці 
ўступіць у высакароднае спаборніцтва, хто болей сваёй маетнасці 
парушыць, бо не варта шляхцiцу даражыцца зямнымі рэчамі. 
Казачны герой, які адчыняў у знаёмых фортку так, што вынес яе 
разам з рамай, а дапамагаючы рабочым пераносіць на лета 
прыбіральню, якую яны не маглі зрушыць, незаўважна прыхапіў 
аднаго з рабочых, які на той прыбіральні павіс, не паспеў 
саскочыць.

Дарэчы, тое, што ажаніўся Аляксандр Уласаў у 51 год, таксама 
надае манументальнасці ягонаму абліччу – нібыта не падуладны 
беларускі волат быў гадам… Толькі часы сталінскіх рэпрэсіяў 
змянілі і яго: на шляху ў Сібір, па ўспамінах, быў ён схуднелы, з 
запалымі шчокамі…

Калі даследуеш беларускі рух нашаніўскае пары, здаецца, што 
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Аляксандр Уласаў быў усюдыісны – хаця запомнілі ж яго і як 
самотніка, які зачыніўся ў роднай Мігаўцы… Вось пішу пра Янку 
Лучыну – ва ўспамінах Уласава ён, «святой памяцi iнжынер Янка 
Неслухоўскi»: «Калi я быў вучнем, вечнай памяцi пясняр гэты 
прыязджаў у м. Карлзберг да майго швагра археолага Андрэя 
Снiткi на паляванне». Вось гістарычная сустрэча Купалы з 
бальшавіком Чарвяковым – паэт хоча даведацца, як паставіцца да 
беларускіх адраджэнцаў новая ўлада – і Уласаў тут жа 
прысутнічае… І чуе, што расстрэльваць бязлітасна будуць, калі хто 
насуперак пойдзе… 

Вельмі пасуе да вобраза “волата з Мігаўкі” і назва “Дзікая зала” 
– так называлася памяшканне ў Мігаўцы, дзе ладзілі беларускія  
«шпектаклі» ды розныя вечарыны. Кажуць так называлі пакой, бо 
было там халодна ды прасторна.  А як прыходзілі паліцыянты, 
гаспадар казаў: «Няма грошай на штрафы. Іду ў турму... Не 
прывыкаць... Не адзін раз сядзеў... Пасяджу і яшчэ...»

Такога персанажа можна ўявіць галоўным героем гістарычнага 
раману пра мінулыя стагоддзі, з мячом, шабляю альбо шастапёрам 
у руцэ, на чале харугвы. 

Для панарамы беларускага адраджэння канца ХІХ  пачатку ХХ 
стст. постаць Аляксандра Уласава важная яшчэ і самім сваім 
іміджам. Беларускіх адраджэнцаў уяўляюць пляската: альбо 
ўчарашні сялянскі сын, «пан сахі і касы», альбо слабагруды 
інтэлігент, які аплаквае народную долю і рамантызуе курганы ды 
сівыя туманы. Для стварэння прыймальнага нацыянальнага міфа 
надзвычай важна, улічваючы і аплакваючую, і рамантызуючую 
тэндэнцыі ў яго стварэнні, выбіраць найбольш яркае, 
запамінальнае, здольнае выклікаць цікавасць і гонар. Мне вельмі 
імпануе, калі развейваюць міф пра Купалу  селяніна, паказваючы 
яго фацэтам у модных касцюмах, са шляхецкімі каранямі. Ці калі 
пра Багдановіча, якога ўяўляюць хваравітым ды субтыльным, 
усплывае факт, як у Ніжагародскай гімназіі ён ладзіў з таварышамі 
сапраўдныя тэракты ў духу часу і быў задзірыстым 
нонканфармістам. Аляксандр Уласаў усёй сваёй каларытнай 
постаццю можа прыкрасіць беларускі нацыянальны міф – 
засталося толькі дабіцца, каб ягоная постаць стала пазнавальнай. 

Людміла Рублеўская, член 
Саюза беларускіх пісьмен-
нікаў, супрацоўніца газеты 
“Звязда” (Мінск)
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Шляхамі вяртання. Аляксандр Уласаў 
ва ўспамінах сучаснікаў

Асноўныя корпусы мінскіх архіўных матэрыялаў, звязаных з 
жыццём і грамадска-культурнай дзейнасцю Аляксандра Уласава 
(1874―1941), якія знаходзяцца пад увагай даследчыкаў, 
захоўваюцца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба 
Коласа НАН Беларусі і Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі 
Купалы. У фокусе бачання нашай публікацыі – некаторыя 
калекцыі Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 
мастацтва (БДАМЛМ), у прыватнасці ? Фонд 55 “Збор архіўных 
фондаў дзеячаў літаратуры”.

Спецыфіка камплектавання некалькіх спраў з гэтага фонду 
заключаецца ў тым, што матэрыялы ў свой час былі сабраны 
ўдавой названай выбітнай асобы – Аляксандрай Паўлаўнай 
Уласавай. Пасля рэабілітацыі свайго мужа ў 1961 г. яна занялася 
зборам яго спадчыны: рабіла машынапісныя копіі маладаступных 
друкаваных тэкстаў (напрыклад: А. Уласаў. Якуб Колас і “Наша 
Ніва” (Успаміны)  “Калосьсе”, 1936, № 5), звярталася з запытамі да 
знаёмых Аляксандра Уласава напісаць успаміны пра іх былога 
паплечніка.

У выніку, перад намі невялікі падбор машынапісных 
матэрыялаў, у асноўным, капійных, сабраных у своеасаблівы 
тэкставы канвалют. З агульнага рэчышча вылучаюцца толькі 
некаторыя допісы, напрыклад: водгук М. Г. Матусевіча, загадчыка 
сектара гісторыі народнай гаспадаркі і эканамічнай думкі 
Інстытута эканомікі АН БССР, датаваны 11 лютага 1961 г., на 
эканамічны нарыс Аляксандра Уласава “Белоруссия и Литва” 
(1918) (Спр. 255). 

“Биография А. Н. Власова”, напісаная Аляксандрай Паўлаўнай 
у Гомелі 9 ліпеня 1966 года, уяўляе сабой 15 пранумараваных 
тэзісаў, што займаюць дзве старонкі машынапіснага тэксту на 
рускай мове. У некаторых з іх побач з факталогіяй суседнічаюць 
адметныя біяграфічныя цікавосткі:

“6. Выборы в Государственную Думу. Первое объединение 
крестьян-выборщиков. Агитация по деревням. Распространение 
прокламаций (1906 г.). (Часть их была найдена в Карлсберге в 

1
развалинах старого дома.)” ;

1 БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 257. Арк. 3.
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“7. <…> 1914—1915 г. Минск. Организовал редакции 
“Лучинка” и “Соха” и организовал при редакции “Сохи” две 
выставки, за что получил 2 серебряные медали. Не принял 

2губернатора у своего киоска” ;
“12. До 1939 г. Устройство в Миговке культурно-массовых 

мероприятий, за что полиция накладывала штрафы, а осадники 
делали хулиганские поступки: били окна, стреляли собак, 

3врывались пьяные в дом” ;
“15. Не уплатил польского займа 100 злотых на войну. Попал на 

черную доску. 4 дня дали, чтобы представить 60 п.<удов> жита. 
Грозили саботажем и Картуз Березой. Вдруг радость: пальба на 
границе. Пришла красная армия – спасла Западную Беларусь. 
Александру Никитичу было 65 лет, хотел писать. Имел архив, 
документы и фотографии. Думал продолжить писать свои 
воспоминания, обнимающие 3540 лет – разные эпохи и люди для 

4
поучения молодежи” . 

Аўтарамі зваротных лістоў да Аляксандры Уласавай, 
датаванымі 19611962 гг.,  з'яўляюцца сп. Шнаркевіч (Вільнюс), 
Янка Журба (Полацк), Піліп Пестрак (Мінск), сп. Арэхва (Мінск). 
Перад намі невялікія па аб'ёме тэксты з фрагментарнымі звесткамі 
пра Аляксандра Уласава. Так, Піліп Пестрак у лісце ад 31 
кастрычніка 1961 г. паведамляў, што бачыўся з Уласавым толькі 
адзін раз у Вільні  у 1928 г. на кватэры ў Дварчаніна. 

Перад чытачом, у першую чаргу, паўстае запамінальная 
постаць выбітнага дзеяча нацыянальнай гісторыі.

З успамінаў Ф. Стэцкевіча: “Каму ж не знаёма – з тых, хто 
стыкаўся з беларускім вызвольным і культурным рухам, 
пачынаючы ад 1905 года – імпазантная фігура Аляксандра 
Нікітавіча Уласава, з негаснучай банкруткай у губах, заўсёдным 
алімпійскім дабрадушным спакоем, простага і бесхітраснага ў 

5адносінах з людзьмі, з яго прыродным гумарам” .
Радкі з мемуарных запісаў Янкі Журбы: “Это был человек 

выдающегося ума, знающий в совершенстве редакторское дело в 
условиях цярской власти. Кроме того, он владел замечательными 

6дипломатическими способностями” .

   

2 БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 257. Арк. 3.
3 БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 257. Арк. 5.
4 
БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 257. Арк. 4.

5 БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 254. Арк. 7.
6 БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 254. Арк. 10.
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Копію аднаго са сваіх лістоў адрасантка захавала, таму мы маем 
магчымасць пазнаёміцца з некаторымі аспектамі архіўных 
клопатаў Аляксандры Уласавай, нюансамі стаўлення да былых 
калег мужа:

«Уважаемый т. Семяжон!
Посылаю Вам краткую биографию А. Н. Власова, ст.<атью> 

на день юбилея Я. Коласа 1936 г. и три фотографии: ф.<ото> АН 
<Александра Никитича>, гимназия и курсы групповые, которые 
(все три) прошу возвратить.

Вы обещали выслать мне фотогр.<афию>  моего мужа, ту, 
которую приложил к своей писанине И. О. Шутович, за что буду 
несказанно благодарна.

С уважением А. Власова.
722/V1967 г. Гомель, ул. Кирова 27, кв. 22» . 

Машынапісны варыянт артыкула Я. Шутовіча “Александр 
Нікіціч Уласаў”, датаваны 1964 годам, з нязначнымі аўтарскімі 
праўкамі захоўваецца ў Справе 256, Фонд 55. Тэкст утрымлівае 
агульныя біяграфічныя звесткі, рыса падведзена наступным 
чынам: “Памёр ад інфаркту ў Новасібірску адзінаццатага 
сакавіка 1941 г., на 67 годзе жыцця. А. Н. Уласаў, такім чынам, паў 
ахвярай культу асобы Сталіна, ахвярай свавольства і беззаконня. 
У сувязі з ліквідацыяй наследкаў культу і ў сувязі з аднаўленнем 
норм савецкай законнасці, Уласаў пасмертна рэабілітаваны 6-га 

8
студня 1961 г.” . 

Дакументы, звязаныя з дзейнасцю Аляксандра Уласава 

зберагаюцца і ў іншых фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-

музея літаратуры і мастацтва. Але калекцыя, сфарміраваная 

ўдавой грамадска-культурнага дзеяча,  гэта найбольш ранні 

прыклад сістэмнай працы па зборы і захаванні спадчыны 

Аляксандра Уласава, беспадстаўна рэпрэсаванага і на той час 

нядаўна рэабілітаванага.

Мікола Трус, кандыдат філа-

лагічных навук, намеснік 

галоўнага рэдактара часопіса 

“Полымя” (Мінск)

7 БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 257. Арк. 1.
8 
БДАМЛМ. Ф. 55. Воп. 2. Спр. 256. Арк. 2.
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Аляксандр Уласаў і арганізацыйнае станаўленне 
“Нашай Нівы” (1906 – 1914 гг.)

Калі Аляксандр Уласаў (1874-1941) стаў рэдактарам-выдаўцом 
“першай беларускай газеты з русункамі”, яму было было 32 гады, а 
самаму малодшаму супрацоўніку невялікай рэдакцыі Антону 
Луцкевічу (1884-1942) – 22 гады. Такім чынам, выданне “Нашай 
Ніы” было справай малодога пакалення беларускай інтэлігенцыі 
пачатку ХХ ст.

Пра гэты перыяд свайго жыцця А. Уласаў пакінуў ўспаміны, 
якія характарызуюцца засяроджанасцю на розных дэталялях 
нашаніўскай дзейнасці, як, напрыклад, з'яўленне ў складзе 
рэдакцыі Я. Коласа ці апісанне “беларускага жыцця ў Мінску”. 
Гэтыя мемуары спрэс перасыпаныя асабістымі ўражаннямі аўтара 

1
і развагамі над падзеямі грамадскага жыцця .

Ужо пры выданні першага нумару “Нашай Нівы” выявілася 
ідэйнае разыходжанне паміж членамі рэдакцыі братамі 
Луцкевічамі, з аднаго боку, і Людвікам Кучэўскім ды Зыгмунтам 

2
Вольскім – з другога . Спрэчкі ўзніклі вакол праграмнага 
артыкула: ці напісаць, што “Наша Ніва” будзе служыць “усяму 
беларускаму працоўнаму народу”, як прапаноўвалі Луцкевічы, 
альбо замяніць “працоўнаму” на “скрыўджанаму”, каб не 
паказваць класавай сутнасці выдання, на чым стаялі Кучэўскі і 
Вольскі. Думка апошніх, з той падставы, што Вольскі быў 
адказным за выданне перад уладай, перамагла. Аднак, відавочна, 
што супярэчнасці засталіся, бо 10 снежня 1906 г. З. Вольскі 
перадае кіраванне тыднёвікам і правы рэдактара-выдаўца “сыну 

3
калежскага саветніка Аляксандру Мікітавічу Уласаву” . 

З А. Уласавым браты Луцкевічы пазнаёміліся хутчэй за ўсё ў 
1903 г., калі ён далучыўся, паводле А. Луцкевіча, да мінскай 

31

1 Уласаў А. Дні жыцця // Шляхам гадоў (гісторыка-літаратурны зборнік). – 

Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. – С. 145-176.
2 Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху (укладанне і прадмова А. 

Сідарэвіча). – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2003. – С. 134.
3 Літаратурны музей Янкі Купалы. НД 8732 / Дело ІV отделения канцелярии 

Главного Управления по делам печати. По издании в гор. Вильно газеты “Наша 

нива” (1906 – 1915 гг.). – А. 2.
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4
арганізацыі БРГ . Тут патрэбна зазначыць, што Луцкевічы, якія 
знаходзіліся ў Вільні на нелегальным становішчы, заўсёды мусілі 
шукаць чалавека, які б прадстаўляў выданне перад уладамі і не 
выклікаў бы ў іх падазронасці. Сын калежскага саветніка А. Уласаў 
цалкам адпавядаў гэтым патрабаванням, і таму напрыканцы 1906 г. 
быў запрошаны на пасаду рэдактара-выдаўца “Нашай Нівы”.

Згодна з праграмай выдання “Нашай Ніве” патрабаваліся людзі 
розных талентаў: палітычныя публіцысты і аналітыкі, 
эканамічныя аглядальнікі, гісторыкі, паэты і празаікі, мясцовыя 
карэспандэнты. Адной з галоўных задачаў Уласава і Луцкевічаў 
была задача кадравага забеспячэння газеты здольнымі людзьмі, 
якія б разумелі сэнс беларускага руху і яго ідэалогію, і, апроч 
гэтага, умелі працаваць “у камандзе”. Найбольш востра 
неабходнымі былі літаратары, бо палітычныя і эканамічныя, а 

5
таксама нацыянальна-культурніцкія агляды пісаў А. Луцкевіч , 

6
краязнаўчы матэрыял зрэдку выходзіў з-пад пяра І. Луцкевіча , 
частку перадавіцаў, а таксама гаспадарчых матэрыялаў узяў на 

7сябе А. Уласаў . 
Патрэбных людзей не толькі трэба было адшукаць, іх яшчэ 

неабходна заангажаваць, забяспечыць хоць бы мінімальнае 
фінансаванне. Таму на пачатковым этапе арганізацыйнага 
станаўлення “Нашай Нівы” вялікая, калі не самая большая, роля 
належала І. Луцкевічу, які меў вельмі вялікія здольнасці ў такога 
кшталту справах. Менавіта на ягоных плячах ляжала арганізацыя 
фінансавання газеты. А пошукам людзей займаліся ўсе разам.

У першай палове 1906 г. А. Уласаў сустрэў у Мінску на адным з 
настаўніцкіх з'ездаў Кастуся Міцкевіча, які пазней зрабіўся 

8вядомым паэтам і пісьменнікам Якубам Коласам . Відаць, пасля 
4 Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху (укладанне і прадмова А. 

Сідарэвіча). – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2003. – С. 144.
5 Конан У. Філасофія і эстэтыка нацыянальнага Адраджэння // Крыніца. – 1999. – 

№ 4-5(52). – С. 31.
6 Адамовіч А. Як дух змаганьня Беларусі (да 100-х угодкаў нараджэньня Івана 

Луцкевіча). – Нью-Ёрк: Выд. газ. “Беларус”, 1983. – С. 9.
7 Конан У. Слова пра Аляксандра Уласава // Шляхам гадоў (гісторыка-

літаратурны зборнік). – Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. – С. 142.
8 Уласаў А. Якуб Колас і “Наша ніва” // Шляхам гадоў (гісторыка-літаратурны 

зборнік). – Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. – С. 164.
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яму была зроблена прапанова супрацоўніцтва ў “Нашай Ніве”, бо 
К. Міцкевіч быў чалавекам з адукацыяй, скончыў Нясвіжскую 
настаўніцкую семінарыю, і, паводле ягоных словаў, “хоць яшчэ не 
мог добра арыентавацца ў партыях, але быў ужо зацятым ворагам 

9
самаўладства, у тым кірунку і вёў работу” . Ужо ў №1 газеты 
з'яўляецца ягоны першы артыкул “Выбар старшыны”, падпісаны 
псеўданімам “Тамаш Булава”. На працягу сакавіка і паловы 
красавіка 1907 г. ён пачынае сталую працу ў рэдакцыі газеты. 
Пасля выдалення з Вільні за арганізацыю нелегальнага 
настаўніцкага з'езда ў 1906 г. ён на пэўны час пакідае рэдакцыю, 
каб вярнуцца 1 верасня 1907 г. і працаваць там прыкладна да 
пачатку 1908 г., затым, 15 верасня таго ж года, ён быў арыштаваны і 
асуджаны на тры гады астрогу (1908 – 1911 гг.), там Колас напісаў 
шмат выдатных твораў, якія друкавала “Наша Ніва”. Увесь час 
перабывання ў астрозе, а таксама на працягу наступных гадоў 

10існавала цесная сувязь паміж пісьменнікам і рэдакцыяй .
В. Ластоўскі быў наступнай значнай асобай, якая з'явілася ў 

рэдакцыі “Нашай Нівы”. Існуе дзве думкі наконт таго, хто запрасіў 
Ластоўскага на працу. А. Адамовіч лічыў, што гэта зрабіў І. 

11 12Луцкевіч , а Я. Янушкевіч, што А. Уласаў . Сам Ластоўскі пісаў, 
13што “быў запрошаны А. Уласавым на сакратара рэдакцыі” , 

магчыма, Адамовіч меркаваў, што менавіта І. Луцкевіч параіў 
Уласаву здольнага юнака. 

Пра склад рэдакцыі на момант прыезду туды Ластоўскага мы 
даведваемся з ягоных успамінаў – на сакавік 1909 г. стала 
працавалі ў “Нашай Ніве”: А. Уласаў, браты Луцкевічы, Альгерд 

14Бульба (сапр. Вітаўт Чыж), Янка Купала і Антон Лявіцкі , у ліпені 

9 Якуб Колас у літаратурнай крытыцы. – Мінск: ДВБ, 1926. – С. 10.
10 Bergmanowa A. Białoruski tygodnik “Nasza Niwa” (10.XI.1906 – 7.VIII.1915) 

\\Kwartalnik Historyczny – 1972. – № 79. – S. – 569.
11 Адамовіч А. Як дух змаганьня Беларусі (да 100-х угодкаў нараджэньня Івана 

Луцкевіча). – Нью-Ёрк: Выд. газ. “Беларус”, 1983. – С. 11.
12 Янушкевіч Я. Неадменны сакратар Адраджэння: Вацлаў Ластоўскі. – Мінск: 

Навука і тэхніка, 1995. – С. 14.
13 Ластоўскі В. Успаміны аб Янку Купалу // Ластоўскі В. Выбраныя творы. – 

Мінск: Беларускі кнігазбор, 1997. – С. 197.
14 Тамсама.
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15
1909 г. да іх далучыўся Сяргей Палуян , які прабыў у Вільні 
дзесьці каля паўгоду. Заробак Ластоўскага складаў 30 руб., з іх за 
кватэру ён плаціў 6 руб. так што ён быў адносна добра 
забяспечаны.

Якраз у час найбольшага поспеху “Нашай Нівы” ёй зацікавіўся 
Дэпартамент духоўных спраў МУС Расійскай імперыі. Віцэ-
дырэктар Дэпартамента пісаў начальніку Пецярбугскай Галоўнай 
Управы ў справах друку Аляксандру Бельгарту ад 4 студзеня 
1912г.: “Паводле звестак, якія маюцца ў Дэп. <духоўных справаў> 
... на чале “Нашай Нівы” стаіць дваранін А.М. Уласаў, 
абвінавачаны паводле арт. 129 Крымінальнага Улажэння, які 
выпускае перыядычныя сачыненні на беларускай мове, друкаваныя 
лаціна-польскім ці чэшскім шрыфтам, імянуючы гэтыя сачыненні 
кнігавыдавецтвам “Нашай нівы”. Пецярбургскім чыноўнікам 
рэкамендавалася павялічыць пільнасць у назіранні за “Нашай 

16Нівай” .
21 студзеня 1912 г. ўжо Бельгарт піша ў Віленскую Часовую 

Камісію ў справах друку і просіць паведаміць яму, па якіх менавіта 
артыкулах быў прыцягнуты да адказнасці А. Уласаў за публікацыі 
ў №№ 8, 9, 12 “Нашай нівы” за 1907 г. У адказ 13 лютага 1912 г. 
прыходзіць допіс, падпісаны кіраўніком “Часовай Камісіі” А. 
Камэрлінгам дзе паведамляецца, што “вызначэннем віленскай 
судовай палаты ад 27 чэрвеня 1907 г. арышт на №8 зацверджаны, а 
на 9 і 12 адменены”. 16 лютага 1912 г. старшыня віленскай судовай 
палаты піша ў Часовую Камісію ў справах друку, што Уласаў па 
гэтай справе быў асуджаны 22 студзеня 1910 г. па 1 і 2 п. 1 ч. 129 арт. 
Крымінальнага Ўлажэння да 2 месяцаў зняволення ў астрозе. У 
выніку А. Бельгарт паведамляе, што Уласаў больш не можа 
займацца выдавецкай дзейнасцю, таму што быў асуджаны па 

17вышэйзгаданых пунктах. Ліст ад 7 сакавіка 1912 г. .
А. Уласаў 10 красавіка 1912 г. вымушаны быў звяртацца ў 

Галоўную Ўправу ў справах друку, і дабівацца абвяржэння гэтага 
заключэння.

15 Тамсама. С. 200.
16 Літаратурны музей Янкі Купалы. НД 8732 / Дело ІV отделения канцелярии 

Главного Управления по делам печати. По издании в гор. Вильно газеты “Наша 

нива” (1906 – 1915 гг.). – А. 14.
17 Тамсама. А. 18.
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Ліставанне добра характарызуе тыя ўмовы, у якіх даводзілася 
працаваць Уласаву. Калі сюды дадаць цяжкасці з фінансаваннем і 
працаўладкаваннем, у сувязі з гэтым, яе супрацоўнікаў на 
дадатковыя працы, то мы можам убачыць агульнае становішча 
нацыянальнага руху і вялікую самаахвярнасць яго ўдзельнікаў, 
якія ў тых умовах змаглі не толькі захаваць дасягнутыя пазіцыі, але 
і пастаянна займаць новыя абсягі ў палітыцы і культуры краю.

28 лютага 1914 г. віленскі генерал-губернатар пісаў у 
пецярбургскую Галоўную Управу ў справах друку пра тое, што А. 
Уласаў перадаваў “правы і абавязкі адказнага рэдактара” 
“Нашай Нівы” “мешчаніну Івану Дамінікавічу Луцэвічу”, якому 

18выдадзена пасведчанне за № 5813 . Перадача рэдактарскіх 
функцыяў Купалу была неабходнай, каб вызваліць ад залішніх 
абавязкаў А. Уласава, які ўжо тады рэдагаваў сельскагаспадарчы 
часопіс “Саха” і маладзёвы “Лучынка” ў Мінску. З гэтай прычыны 
ён канчаткова пераязджае ў Мінск і 22 красавіка 1914 г. перадае 
Купалу “права адказнага выдаўца” газеты, пасведчанне № 11362. 
Купала быў адказным рэдактарам-выдаўцом аж да канца выдання 
тыднёвіка, апошні нумар якога выйшаў 7 жніўня 1915 г.

На Купалу заканчваецца спіс рэдактараў “Нашай Нівы”. Хоць 
Я. Станкевіч лічыў, што А. Уласаў, як і З. Вольскі быў толькі 
намінальным рэдактарам, а фактычнымі рэдактарамі былі 
“спачатку Антон Луцкевіч, пасля Вацлаў Ластоўскі і Янка 

19
Купала .

На нашу думку гэтая версія не мае пад сабою грунту. Бо цяжка 
дапусціць, што Антон Луцкевіч быў фактычным рэдактарам 
“Нашай Нівы”, пра гэта ён сам нідзе не згадвае, як не згадваюць і 
іншыя крыніцы. Акрамя гэтага, Уласаў не быў выпадковым 
чалавекам у беларускім руху, як І. Тукеркес і З. Вольскі, ён 
уваходзіў у ЦК БСГ. Што да Ластоўскага, то можна пагадзіцца з Я. 
Янушкевічам у тым, што для яго “запросіны (на працу ў рэдакцыю. 
– А.У.) выглядалі авансам”, бо ён не меў не толькі адпаведнай 
кваліфікацыі, але нават і сярэдняй адукацыі. Толькі пабыўшы 
некалькі гадоў сакратаром рэдакцыі і пасля таго, як Уласаў 
зрабіўся, у красавіку 1912 г. рэдактарам “Сахі”, Ластоўскі нейкі 
час, хутчэй за ўсё да прыходу Купалы, кіруе “Нашай Нівай”.

18 Тамсама. А. 53.
19 Станкевіч Я. Беларускае нацыянальнае адраджэньне (1912 – 1915): 

Нашаніўцы, людзі й плыні // Бацькаўшчына. – 1957. – № 11-12. – С. 3.
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У гэтым часе, як было згадана вышэй, рэдактарам, а пасля і 
рэдактарам-выдаўцом становіцца Я. Купала, віленскія ўлады 
адразу праінфармавалі пра гэта Пецярбург. Згаданыя акалічнасці 
сведчаць, наколькі важнае значэнне мела прэса, на той час 
фактычна адзіны сродак масавай інфармацыі.

Такім чынам, А. Уласаў зрабіў вялікі ўклад у арганізацыйнае 
станаўленне рэдакцыі “Нашай Нівы”, гэта быў чалавек, які мог 
сфарміраваць сапраўдную каманду аднадумцаў і забяспечыць іх 
супольную доўгатэрміновую працу, якая прынесла канкрэтны вынік. Не ў 
малой ступені дзякуючы, А. Уласаву рэдакцыя”Нашай Нівы” змагла 
выканаць свае гістарычныя задачы, згуртаваўшы вакол сябе лепшыя на 
тоой час беларускія сілы. А перад сучаснай беларускай гістарычнай 
навукай стаіць задача напісання яго навуковай біяграфіі.

Андрэй Унучак, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск)

Джон Віт – сябар Аляксандра Уласава і іншых беларусаў

Беларускі паэт, калекцыянер, музыкант і мастак са Слоніма 
Гальяш Леўчык (Ілья Ляўковіч) (1880-1944) ў 1904 годзе трапіў у 
Варшаву. Там ён уладкаваўся на працу чарцёжнікам у гарадскі 
магістрат і наведваў лекцыі ў школе мастацтваў. Жывучы ў 
Варшаве, беларускі юнак актыўна пачаў знаёміцца з беларусамі, 
наладжваць розныя сустрэчы, ладзіць вечары і прэзентацыі, 
перапісвацца з беларусамі іншых краін. Праўда, у Варшаве Гальяш 
Леўчык жыў не пастаянна, ён часта наведваў родны Слонім, дзе 
была ў яго невялікая хатка на вуліцы 3 Траўня (цяпер вуліца 
Чырвонаармейская), прызджаў таксама і ў Вільню. 

У Варшаве Ілья Ляўковіч далучаецца да метадысцкай царквы і 
актыўна пачынае працаваць на яе карысць. Хутка яго прызначаюць 
сакратаром метадысцкага Амерыканскага камітэта ў Варшаве. А 
беларусы ў Варшаве ствараюць сваю арганізацыю – Беларускі 
камітэт. Відаць, не без дапамогі Гальяша Леўчыка, дзе яго 
аднагалосна выбіраюць сакратаром праўлення гэтага камітэта. 
Памяшканне Беларускага камітэта знаходзілася ў Варшаве на 
вуліцы Макатоўскай, 12, якраз у Доме метадыстаў. Як піша Юры 
Туронак, “лакалізацыя Беларускага камітэта ў Доме 
метадыстаў выклікае зразумелую цікавасць. Нячаста здараецца, 
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каб адна арганізацыя трымала бескарысна пад сваім крылом 
іншую арганізацыю. Гэта наводзіць на думку магчымасць 

1
узаемных сувязей, супрацоўніцтва” .

Узаемасувязь метадычнай царквы Гальяш Леўчык актыўна 
наладжваў з беларускай інтэлігенцыяй. Ды й сам паэт шмат 
перакладаў рэлігійнай літаратуры на беларускую мову, якая 
з'яўлялася ў выданнях “Арфа Сіану”, “Новае жыццё” і “Дух 
Праўды”. А напачатку 1920-х гадоў Гальяш Леўчык ён усё робіць 
дзеля сур'ёзных кантактаў метадысцкай царквы ў Варшаве з 
беларускай інтэлігенцыяй у Вільні. 

У 1924 годзе ў Вільні ствараецца метадысцкі Амерыканскі 
камітэт. Падобны Камітэт быў створаны і ў Радашковічах. Сюды 
ўваходзілі такія вялікія асобы, як Аляксандр Уласаў, Браніслаў 
Тарашкевіч, Максім Бурсевіч, Адам Більдзюкевіч, Радаслаў 
Астроўскі, Язэп Гаўрылік, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Антон 
Луцкевіч, Станіслаў Нядзведзкі і іншыя дзеячы. Беларусаў у 
метадыскіх камітэтах найперш цікавілі фінансавыя сродкі, каб 
укладваць іх у беларускія справы. А метадысцкі Амерыканскі 
камітэт задавальняла тое, што пашыралася кола іх вернікаў на 
тэрыторыі усходняй Польшчы. Праз гэтыя два камітэты 
метадысты пачалі авалодваць беларускімі вёскамі і мястэчкамі, у 
якіх адчынілі шмат метадысцкіх парафій. Асабліва важнай 
падзеяй для прыхільнікаў метадызму была інспекцыя беларускіх 
метадысцкіх арганізацый, якую праводзіў швецкі месіянер Джон 
Віт (Ян Эмануіл Віт). У 1925 годзе ён прыязджае ў вёску Старое 
Сяло Слонімскага павета (цяпер гэта Зэльвенскі раён). Слядоў яго 
паездкі ў Старым Сяле я не адшукаў. Ды і прайшло амаль сто гадоў. 
Дык хто ж такі быў Джон Віт? І чаму яму найлепш жылося, 
працавалася і сябравалася сярод беларусаў?

Джон Віт нарадзіўся ў 1885 годзе сярод зулусаў у Паўднёвай 
Афрыцы ў сям'і швецкага месіянера. Калі яму споўнілася сем 
гадоў, сям'я вярнулася на радзіму ў Швецыю. Хлопчык вельмі 
цікавіўся тэхнікай. Таму яго бацькі адправілі вучыцца ў Германію ў 
адну з вышэйшых тэхнічных школ. Школу ён закончыў і атрымаў 
дыплом электраінжынера. Стаў працаваць па спецыяльнасці ў 
Швейцарыі, Германіі, Амерыцы і Швецыі.

1 Юры Туронак. Пра Гальяша Леўчыка// Беларускі каляндар. Беласток, 1980. 

С.156. 
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У 1912 годзе Джон Віт прыязджае з сям'ёй у Рыгу, куды яго са 
Швецыі накіравалі на фабрыку гумовых вырабаў “Праваднік” як 
загадчыка электрычнай цэнтралі. На фабрыцы тады працавалі 15 
тысяч чалавек. Але хутка ў сувязі з пачаткам Першай сусветнай 
вайны, гэта прадпрыемства было эвакуіравана ў Маскву. Усе 
машыны, прылады і матэрыялы пагрузілі ў сотні вагонаў і 
адправілі на ўсход. Але ў Маскву вагоны дайшлі не ўсе. Па дарозе 
многія згубіліся. Адны даехалі да Масквы, іншыя трапілі ў 
Архангельск, Астрахань, Брэст і нават ва Ўладзівасток. Таму пра 
аднаўленне фабрыкі ў тым складзе, якой яна была ў Рызе, і 
размовы быць не магло. Тады расійскія ўлады вырашылі 
пабудаваць тры меншыя фабрыкі. Наладжваннем абсталявання 
гэтых фабрыкаў займаўся і Джон Віт. Па вытворчых справах ён 
некалькі разоў ездзіў у Швецыю і ў Германію. А сям'ю сваю адвёз у 
Швейцарыю, скуль, відаць, родам была яго жонка.

У 1916 годзе Джон Віт звольніўся з “Правадніка” і пайшоў 
працаваць у іншыю фірму, якая мела некалькі прадпрыемстваў у 
Туркестане. Праз год да яго прыехала і жонка. Але ў Туркестане 
Вітам жылося не душа соладка. Трэба было найперш утрымліваць 
сям'ю, якая была побач: жонка і трое дзяцей, найстарэйшаму сыну 
ішоў толькі сёмы год. У 1927 годзе на старонках беларускага 
грамадска-культурнага і літаратурна-мастацкага часопіса 
дэмакратычнага кірунку, органа ТБШ “Родныя гоні” Джон Віт 
апублікуе ўспаміны пра сваё вандроўнае жыццё ў Хінскім 
Туркестане. Артыкул называўся “4 гады сярод туркаў і хінцоў”. 
Пачатак успамінаў друкаваўся ў № 6 “Родных гоняў”, але больш 
нумароў гэтага часопіса не выйшла з друку. Таму заканчэнне 
успамінаў Джона Віта так і не з'явілася. А, магчыма, яны 
друкаваліся дзесьці ў іншым віленскім выданні. Пакуль я на іх не 
трапіў. 

У тую складаную сітуацыю ў якую трапіў Джон Віт у 
Туркестане немагчыма апісаць. У траўні 1918 года ён захварэў на 
воспу, а дачка яго –на запаленне лёгкіх і хутка памерла. І толькі 
праз пэўны час, дзякуючы метадычнай царкве, Джон Віт вяртаецца 
ў Еўропу, дзе ён пачаў актыўна займацца грамадска-царкоўнай 
дзейнасцю. Спачатку ён прыязджае ў Рыгу на пасаду дырэктара 
дзіцячага служэння Метадысцкай Епіскапальнай Царквы, а потым 
пераязджае ў вёску Старое Сяло Слонімскага павета дзеля 
арганізацыі новых суполак, а таксама жыве і ў Вільні. 
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Джон Віт шмат ездзіць па землях Заходняй Беларусі, 
сустракаецца з беларускімі дзеячамі, цікавіцца станам беларускага 
культурнага і адукацыйнага жыцця. У паездках яго часта 
суправаджаў Гальяш Леўчык, які і знаёміў Джона Віта з вядомымі 
беларускімі асобамі.

У другой палове 1920-х гадоў швецкі месіянер метадыстаў 
вельмі часта наведвае Вільню, дзе ён сустракаецца з Радаславам 
Астроўскім, Браніславам Тарашкевічам, Сымонам Рак-
Міхайлоўскім, Аляксандрам Уласавым і Антонам Луцкевічам. Але 
найбольш ён пасябраваў з Аляксандрам Уласавым. Спадар Віт 
цікавіцца не толькі царкоўнымі справамі, але і праблемамі 
беларускага нацыянальнага руху. Як піша гісторык Алег 
Латышонак, з гэтае пары ён стаў самым шчырым заступнікам 

2беларусаў у царкве метадыстаў .  
Джон Віт быў вельмі адукаваным чалавекам. Акрамя роднай 

швецкай мовы, добра валодаў англійскай, нямецкай, польскай. 
Ведаў рускую мову, хаця яе не любіў. Хутка пачаў вывучаць 
беларускую мову, стараўся на ёй размаўляць з беларусамі, вучыў і 
ведаў беларускія народныя песні. Сярод беларусаў яму было добра 
і дужа цікава. Ён адразу зразумеў праблемы беларускага люду, 
праблемы беларускай інтэлігенцыі. І колькі ў яго хапала сіл 
стараўся дапамагаць беларусам. 

Дзякуючы Джону Віту, царква метадыстаў была фундатарам 
школ і інтэрнатаў у Радашковічах, Вільні, Слоніме, Клецку. Віт 
трымаў пад кантролем беларускія гімназіі, перад ім рабілі пэўныя 
справаздачы, інфармавалі яго наконт беларускіх спраў на ніве 
адукацыі Астроўскі, Рак-Міхайлоўскі, Тарашкевіч, Уласаў, 
Луцкевіч. Джон Віт пастаянна выяўляў зацікаўленасць вучэбным 
працэсам, становішчамі вучняў і настаўнікаў, развіццём і станам 
школьніцтва і беларускай працы ў Польшчы, а таксама беларускім 
рэлігійным, культурным, нацыянальным і палітычным рухам у 
Польшчы. Ён вывучаў адносіны і настрой беларусаў да польскай 
дзяржаўнасці. Сам вельмі часта бываў на Слонімшчыне, у 
Радашковічах, у Клецку. Аляксандр Уласаў, які ўзначальваў у 1922-
1929 гадах Радашковіцкую беларускую гімназію імя Ф.Скарыны, 

2 Алег Латышонак. Беларускія палітыкі і пратэстанты. Ад “Гомана” да 

Грамады// Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух на пачатку ХХ 

стагоддзя. Мн., 2006.С.5.
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часта запрашаў Джона Віта ў госці. І Віт з радасцю да яго 
прыязджаў. Ён прыязджаў і гасціў у Аляксандра Уласава не толькі 
адзін, але і разам з варшаўскімі метадыстамі, якія дапамагалі 
арганізоўваць для вучняў інтэрнаты, дзе вучні маглі бясплатна 
харчавацца і рыхтавацца да заняткаў. Джон Віт хоць і чытаў 
сумныя споведзі вучням і настаўнікам, але вельмі потым хораша 
спяваў швецкія народныя песні, спрабаваў разам з вучнямі і 
настаўнікамі выконваць і беларускія народныя песні. Калектыў 
гімназіі за гэта яго вельмі любіў і паважаў. Калі ў Радашковічы 
прыязджаў Джон Віт – у гімназіі было свята. І, вядома ж, пакідаў 
Аляксандру Уласаву пэўную суму грошай на беларускія справы ў 
Радашковічах.

У Слонімскім павеце швецкі месіянер часта сустракаўся з 
сябрам пратэстанцкага брацтва, прапаведнікам з Дзярэчына Янам 
Пятроўскім (1905-2002).  У 1935 годзе Ян Пятроўскі ініцыяваў, а 
затым выдаваў і рэдагаваў беларускамоўны пратэстанцкі часопіс 
“Сьветач Хрыстовае навукі”, а ў 1937 годзе выдаў брашуру 
“Нядзельная школа, яе сутнасць і гісторыя”. І ўсё гэта не без 
дапамогі Джона Віта. Пра яго Ян Пятроўскі пісаў: “Першы раз я 
спаткаўся з Вітам у Старым Сяле ў 1931 годзе, другі раз – у 
1936… Быў ён чалавекам энергічным, рухавым, з дарам здабыцця 
ўзнання для сябе і сімпатыі сярод шырокага кола беларусаў у 

3
Заходняй Беларусі” .

14 верасня 1929 года Джон Віт у чарговы раз наведаў Клецк. 
Пасля набажэнства ён перадаў для Клецкай беларускай гімназіі 
грошы для інтэрната…

Усе добрыя справы метадыстаў на карысць беларусаў не вельмі 
падабаліся палякам. Тым больш, што многія беларусы, якія шчыра 
сябравалі з Джонам Вітам, з'яўляліся сябрамі БСДГ ці належалі да 
камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Польская дзяржбяспека 
пільна сачыла за кожным рухам і справамі, якія адбываліся з 
удзелам Джона Віта і беларусаў-метадыстаў. І хутка палякі 
прыйшлі да высновы, што дзейнасць метадыстаў сярод беларусаў 
наносіць шкоду Польшчы. Аб гэтым яны паведамілі ў Варшаву і 
папярэдзілі метадысцкі Амерыканскі камітэт. А камітэт у сваю 
чаргу ў 1931 годзе прымусіў Джона Віта пакінуць Польшчу. 

Але перш чым пакінуць Заходнюю Беларусь, Джона Віта 
3 Ян Пятроўскі. Мэмуары. Стагодзьдзе ў рэтраспэкце. Кніга першая. Слуцак-

Гэйнсвільл, 1988. С.134.
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хваляваў пераклад Евангелля, Новага Запавету і Псалмоў на 
беларускую мову, а таксама выданне іх асобнымі кніжкамі. І 
вядома ж, аплата перакладчыкам. А перакладчыкамі гэтых 
рэлігійных твораў былі Лукаш Дзекуць-Малей (1888-1955) і 
Антон Луцкевіч (1884-1942). 31 сакавіка 1930 года Джон Віт са 
Слоніма пісаў Антону Луцкевічу: “Сёння я атрымаў з Берліна ад 
спадара Хэйга, прадстаўніка Вялікабрытанскага і Замежнага 
Біблійнага таварыства, ліст з пытаннем, калі скончыцца 
пераклад Новага Запавету. Яны вельмі жадаюць у бліжэйшы час 
надрукаваць яго. Я сам толькі што вярнуўся з Варшавы, дзе 
вырашыў, што я застаюся ў Беларусі толькі да 1-га чэрвеня 
гэтага года. Пасля гэтага часу я буду працаваць у Швецарыі. Я 
вырашыў гэтак толькі дзеля выхавання дзяцей, для якіх няма 
будучыні ў Польшчы… Паколькі пасля майго ад'езду Вам будзе 
цяжка трымаць сувязь з Берлінам, у інтарэсах усіх было б, каб 
пераклад быў завершаны да 1-га чэрвеня…”. 12 жніўня 1930 года 
Джон Віт паведамляў у пісьме Антону Луцкевічу: 
“Вельміпаважаны спадар Луцкевіч! Ваш ліст ад 21.VII атрымаў і 
зараз жа адправіў Ев. Паводле Марка ў Берлін. Дзякуй… Усё 
аддадзена ў Берлін і спадар Хэйг быў вельмі рады…”. 12 жніўня 
1930 года Антон Луцкевіч шчаслівы піша Артуру Хэйгу, што “з 
вялікай радасцю я атрымаў надрукаваныя ўжо асобнікі Новага 
Запавету і Псалмоў на беларускай мове. Брытанскае і замежнае 
біблійнае таварыства гэтым зрабіла вялікую паслугу беларускаму 
народу – для яго культурна-маральнага адраджэння…”. Усе гэтыя 
лісты захоўваюцца ў 21-м фондзе рукапіснага аддзела бібліятэкі 
Акадэміі Навук Літвы. Некаторыя з іх былі ўключаны ў зборнік 
матэрыялаў, артыкулаў і дакументаў “Лукаш Дзекуць-Малей і 
беларускія пераклады Бібліі” (Мн., 2011).

У канцы 1931 года Джон Віт пакідае Заходнюю Беларусь і едзе ў 
Швейцарыю – на радзіму сваёй жонкі. Але і ў Швейцарыі ён не 
парывае сувязей з беларускімі грамадскімі актывістамі. Ён 
перапісваўся з Гальяшом Леўчыкам, Антонам Луцкевічам, Янам 
Пятроўскім, Лукашом Дзекуць-Малеем. Магчыма ліставаўся і з 
Аляксандрам Уласавым. Але іх ліставанне мне ў рукі пакуль не 
трапіла. 

Джон Віт марыў яшчэ вярнуцца на Беларусь. Але ўсе планы 
перакрыжавала Другая сусветная вайна. Як склаўся лёс Джона 
Віта і яго сям'і пазней – застаецца загадкай. Я пісаў лісты ў 
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Швецыю і ў Швейцарыю ў пошуках слядоў Джона Віта і яго 
дзяцей, але адказаў пакуль не атрымаў. Так хочацца верыць, што 
нехта з Вітаў некалі адгукнецца. Хаця надзеі мала.

Сяргей Чыгрын, загадчык 
л і т а р а т у р н а й  ч а с т к і  
Слонімскага драматычнага 
тэатра, член Саюза беларускіх 
пісьменнікаў,  краязнаўца 
(Слонім)
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