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Мі ко ла Ер ма ло віч, аслеп лы гіс-

то рык, які ад кры ваў та ям ні цы Вя лі-

ка га Княст ва Лі тоў ска га, пе ра ліч-

ваў у вер шы «Сяб рам Літ вы» сла-

ву тых лю дзей, што зра бі лі ўнё сак у 

куль ту ру і бе ла ру саў, і іх су се дзяў, 

і за клі каў не сва рыц ца на конт іх 

пры на леж нас ці:

«Су се дзі, сяб ры! 

Мы па дзе лім ся сла вай,

не бу дзем па сён ня ха ваць 

пад кры ло

су мес нае го ра су мес най 

дзяр жа вы,

су мес ных кры ніц жа ра ло.

У нас быў Па чо бут 

і быў Ка лі ноў скі,

Смуг ле віч і Ру шчыц,

Міц ке віч і Зан...»

Са праў ды, хоць на ро джа на га 

ў Вар ша ве 275 га доў та му Фран-

ціш ка Смуг ле ві ча час та на зы ва-

юць ме на ві та поль скім мас та ком, 

ён за стаў ся ў гіс то рыі і лі тоў ска га, 

і бе ла рус ка га мас тац тва. Больш 

за тое — яго на зы ва юць ад ным з 

за сна валь ні каў бе ла рус кай мас-

тац кай шко лы!

ПЯЦЬ 
БРА ТОЎ-МАС ТА КОЎ

А на ле жыць Фран ці шак да мас-

та коў скай ды нас тыі. Баць ка, Лу-

каш Смуг ле віч, усіх пя цёх сы ноў 

на ву чыў свай му ра мяст ву. І, на-

прык лад, чы та ю чы пра кас цёл у 

Пад гор цах ка ля Льво ва, на трап ля-

ем на звест кі, што рос пі сам ін тэр'-

еру ра да вой усы паль ні цы Жа вус кіх 

там зай маў ся Лу каш Смуг ле віч з 

сы нам, а бы ло гэ та дзесь у 1760-х 

га дах. Праў да, на ўрад ці гэ та быў 

ме на ві та Фран ці шак — хі ба што 

пры ехаў на ней кі час з Ры ма.

Не бы ло та ды для мас та ка 

больш жа да най твор чай ванд роў-

кі, як у Іта лію... Фран ці шак ву чыў ся 

там у 1763—1764 га дах, яго ным 

на стаў ні кам у мас тац кай ака дэ міі 

Свя то га Лу кі быў аў стры ец Ан тон 

фон Ма рон, аў тар вы дат ных парт-

рэ таў ка ра на ва ных асоб. Пры чым 

ву чыў ся Смуг ле віч на сты пен дыю 

ка ра ля Ста ні сла ва Па ня тоў ска га. 

Пас ля ней кі час пра ца ваў у Іта ліі... 

А ка лі вяр нуў ся, па чаў за раб ляць 

за ка за мі ад ра да ві тых пер сон. І дзе 

толь кі на Бе ла ру сі мы не зна хо дзім 

сля доў пэнд зля яго аль бо яго най 

мас та коў скай ся мей кі! У хра мах 

Мен ска, По лац ка, Га род ні, Рэ чы-

цы... Для хра ма ў Сіг не ві чах на 

Бе рас цей шчы не Фран ці шак на-

ма ля ваў парт рэт сям'і ўла даль ні ка 

ма ёнт ка Юза фа Про за ра. У на ва-

груд скім фар ным кас цё ле быў аб-

раз яго най ра бо ты. Па аква рэ лях 

Смуг ле ві ча мы ве да ем, як вы гля-

да ла та ды ста ра жыт ная Віль ня. 

У Ві лен скім уні вер сі тэ це ёсць за-

ла, рас пі са ная Смуг ле ві чам ра зам 

з бра там Ан то ні ем.

Лі чаць, што аў та рам вя до ма га 

парт рэ та кня зя Ма цея Ра дзі ві ла 

з пля мен ні кам са збо раў На цы я-

наль на га мас тац ка га му зея Бела-

ру сі так са ма з'яў ля ец ца Фран ці-

шак Смуг ле віч. У свой час Ма цей 

Ра дзі віл вый граў ба раць бу за 

апя кун ства над пля мен ні кам Да-

мі ні кам Ра дзі ві лам, спад чын ні кам 

са мо га Па не Ка хан ку, які не меў 

улас ных дзя цей. Кам па зі тар, дра-

ма тург, апош ні ві лен скі каш та лян 

Ма цей Ра дзі віл удзель ні чаў у пад-

рых тоў цы паў стан ня Кас цюш кі, за 

што быў па збаў ле ны пра ва апе кі 

над Да мі ні кам. Па бы ваў у эміг ра-

цыі, да жы ваў у Па ла неч цы на На-

ва груд чы не. Смуг ле віч пі саў яго, 

на пэў на, у 1791 го дзе, ка лі той 

яшчэ быў на па са дзе ві лен ска га 

каш та ля на.

УТО ПІЯ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ

А най больш за ча пі ла маю ўва-

гу на ма ля ва ная Фран ціш кам на 

за мо ву кар ці на «Па вел Кса ве ры 

Бжас тоў скі аб' яў ляе Ста тут ся ля-

нам Паў ла ва». Да та яе на пі сан-

ня — 1795.

І гэ та зу сім не ша ра го вая за мо-

ва, і зу сім не вы пад ко вая да та.

Па вел Кса ве ры Бжас тоў скі, 

вялі кі пі сар лі тоў скі, быў вя лі кі 

пра грэ сіст і пры хіль нік фі ла со фіі 

фі зі як ра таў. Фі зі як ра ты лі чы лі, што 

гра мад ства — адзі ны ар га нізм, 

у якім му сяць дзей ні чаць «на ту-

раль ныя за ко ны», дзе ня ма мес ца 

са слоў на му па дзе лу. Бжас тоў скі 

ша на ваў ідэі Жа на Жа ка Ру со, 

Шар ля Фур'е, Сен-Сі мо на і То ма-

са Мо ра і, ка лі на быў на Ашмян-

шчы не ма ён так Ме рач, вы ра шыў, 

што на спеў час здзейс ніць ма ры 

ўлю бё ных фі ло са фаў. Тым бо лей, 

ха ло пы Ме ра чы бы лі стра шэн на 

бед ныя і за бі тыя, ча му не па гля-

дзець, як уплы вае на чала ве ка 

сва бо да? 10 са ка ві ка 1767 го да 

Па вел Бжас тоў скі аб вяс ціў у сва-

ім ма ёнт ку Ме рач... рэс пуб лі ку. 

У мі ні-дзяр жа вы з'я ві ла ся свая 

кан сты ту цыя, згод на з якой усе 

жы ха ры аб' яў ля лі ся роў ны мі, уво-

дзі ла ся ся лян скае са ма кі ра ван-

не, му сіў вы бі рац ца двух па лат ны 

сейм і мі ніс тэр ствы, усе пы тан ні 

вы ра ша лі ся га ла са ван нем. Уз на-

чаль ваць рэс пуб лі ку, вя до ма, на-

ле жа ла па жыц цё ва са мо му Паў лу 

Бжас тоў ска му. На ват наз ву вёс кі 

ўдзяч ныя пей за не змя ні лі, і ад гэ-

туль яна ста ла на зы вац ца Паў-

лаў скай рэс пуб лі кай. У но ва на ро-

джа най дзяр жа вы з'я ві ла ся свая 

ар мія ў ад мыс ло вай фор ме, банк, 

дзе ся ля не маг лі браць па зы кі на 

льгот ных умо вах, шко ла і шпі таль. 

Па ча лі на ват ча ка ніць ма не ты.

Мо жа це са бе ўя віць, як уз бу ры-

ла ся мяс цо вая шлях та! Рэс пуб лі ка, 

дэ ма кра тыя, ад ме на са слоў яў — 

і ўсё пад бо кам! Бжас тоў ска га спра-

ба ва лі аб вяс ціць вар' я там, дзяр-

жаў ным зла чын цам, блюз не рам... 

Але ў сва іх ула дан нях шлях ціц мог 

ра біць, што за ўгод на — вунь Мар-

цін Ра дзі віл ледзь не чор ныя ме сы 

ўчы няў, улас ных жон ку і дзя цей 

тры маў у зня во лен ні, на браў шы па 

су сед ніх вёс ках «ка дэ так» — га рэм, 

бо жа даў пры па доб ніц ца даў нім ус-

ход нім ула да рам і тым па спры яць 

сва ім пос пе хам у ал хі міі. Да па ма-

га ла і тое, што на фі зі як ра тыю іс-

на ва ла мо да. Пад скар бій Ан то ній 

Ты зен гаўз пры пад трым цы ка ра ля 

за пра шаў пры ехаць на Літ ву Жа-

на Жа ка Ру со, абя ца ю чы спры ян не 

яго ным рэ фор мам. Маг на ты пе ра-

апра на лі ся ў ся лян і ба ві лі час, слу-

ха ю чы на род ных му зы каў. Пля мен-

нік ка ра ля, яго ны цёз ка Ста ні слаў 

Па ня тоў скі са браў ся лян са сва іх 

ула дан няў на баль і аб вяс ціў, што 

ад пус кае на во лю, пра што ад ным 

паэ там тут жа бы ла на пі са ная па-

фас ная паэ ма.

Але Бжас тоў скі пай шоў да лей 

за ўсіх. І 4 кра са ві ка 1791 го да, ужо 

на схі ле Рэ чы Па спа лі тай, да біў ся 

за цвяр джэн ня на сей ме ста ту та, 

то-бок кан сты ту цыі сва ёй Паў лаў-

скай Рэс пуб лі кі. У 1794-м жы ха ры 

ўжо паў на вар тас най мі ні я цюр най 

дзяр жа вы вы ста ві лі ў вой ска Кас-

цюш кі за свой кошт 150 верш ні каў 

і дзве гар ма ты.

А ў 1795-м Рэч Па спа лі тая бы ла 

зні шча на. Па вел Кса ве ры Бжас-

тоў скі пра даў Ме рач, то-бок Паў-

лаў скую рэс пуб лі ку, праў да, з умо-

вай, што ўве дзе ныя ў ёй па рад кі 

за ста нуц ца не па руш ныя, і з'е хаў 

за мя жу.

Так што на кар ці не, на ма ля-

ва най Фран ціш кам Смуг ле ві-

чам, су час ні кі пра чыт ва лі вель мі 

сур'ёз ныя пад тэкс ты. Сю жэт, як 

Па вел Бжас тоў скі за чыт вае ся ля-

нам Ста тут Паў лаў скай рэс пуб лі-

кі, быў ад люст ра ва ны ў той час, 

ка лі тая рэс пуб лі ка ўжо знік ла, як 

і Рэч Па спа лі тая. Тое, што мас-

так ма ля ваў не прос та так, па-

цвяр джа ец ца фак там: у 1797-м 

ён ства рыў кар ці ну «Пры ся га Та-

дэ ву ша Кас цюш кі на Кра каў скім 

рын ку». У гэ ты час Кас цюш ка, 

вы зва ле ны пас ля смер ці ім пе ра-

тры цы Ка ця ры ны но вым ра сій скім 

ім пе ра та рам Паў лам, ад' яз джаў у 

Аме ры ку.

Ці ка ва, што ў 1800—1801 га дах 

Фран ці шак Смуг ле віч рас піс ваў 

Мі хай лаў скі за мак у Санкт-Пе цяр-

бур гу, які на ле жаў ім пе ра та ру Паў-

лу. І яшчэ дэ таль: брат Фран ціш ка 

Смуг ле ві ча Ан то ній аздаб ляў па-

лац у Шчор сах, ула даль нік яко га 

Храп то віч спра ба ваў ства рыць у 

сва іх ула дан нях па да бен ства Паў-

лаў скай рэс пуб лі кі.

НА СТАЎ НІЦ КІ ЛЁС
Вя до ма, што не кож ны вы дат-

ны мас так, пісь мен нік ці ар тыст 

здоль ны быць та кім жа вы дат ным 

пе да го гам. Твор чыя лю дзі — яны 

скла да ныя і часта эга цэнт рыч ныя... 

Фран ці шак Смуг ле віч, па доб на, 

пе да га гіч ны та лент меў. Вы кла-

даць па чаў яшчэ ў Вар ша ве, пас-

ля вяр тан ня з Ры ма. У яго  шко ле 

ву чыў ся сла ву ты поль скі мас так-

ванд роў нік Юзаф Пеш ка. А вось 

ка лі рэ фар ма ва лі Ві лен скі ўні вер-

сі тэт, зра біў шы яго свец кай уста-

но вай, з'я віў ся шанц на боль шае. 

Пры Га лоў най лі тоў скай шко ле, 

або Га лоў най ві лен скай шко ле, — 

так па чаў назы вац ца ўніверсі тэт — 

ад кры ла ся шко ла ма ля ван ня. Яна 

па ча ла ся з ка фед ры жы ва пі су і ма-

люн ка, якую ў 1797 го дзе за сна ваў 

і ачо ліў Фран ці шак Смуг ле віч. За 

35 га доў іс на ван ня шко ла пад рых-

та ва ла больш за 250 мас та коў, 

гра вё раў, скульп та раў.

Ася ро дак быў са мы валь на дум-

ны — яшчэ не сыш ло вод гул ле 

паў стан ня, зга дай це, што ме на-

ві та ў год за сна ван ня ка фед ры 

Смуг ле віч ма люе Кас цюш ку. 

Ся род ка лег Жан Жы лі бер — 

фран цуз, за про ша ны Ан то ні ем 

Ты зен гаў зам дзе ля за сна ван ня 

ме дыч най шко лы ў Га род ні. Пасля 

ад стаў кі Ты зен гаў за Жы лі бер быў 

зму ша ны па кі нуць Га род ню і пе-

ра браў ся ў Віль ню. Вы кла даў на 

на васт во ра ным ме дыч ным фа-

куль тэ це, за сна ваў ба та ніч ны сад, 

да сле да ваў мі не ра лы і рас лі ны... 

А так са ма ачоль ваў ма сон скую 

ло жу, у якую, між ін шым, ува хо-

дзіў на ват Па ня тоў скі. Рэк тар Га-

лоў най ві лен скай шко лы, Мар цін 

Па чо бут-Ад ля ніц кі, быў аст ра но-

мам і так са ма пра грэ сіс там. Пра 

на ву чан не ў Фран ціш ка Смуг ле-

ві ча ўспа мі на лі Іо сіф Аляш ке віч, 

Кан стан цін Ель скі, Ян Да мель. 

Вя до ма пра ме то ды ку, якую той 

ужы ваў. Ён вёў вы кла дан не ў тры 

эта пы. На па чат ку — ка пі я ван не 

грэ час кіх вы яў, по тым — ма ля-

ван не з гіп са вых ма дэ ляў, по-

тым — ма ля ван не з жы вой ма дэ лі. 

А так са ма Фран ці шак лі чыў, што 

мас та ку акра мя пра фе сій на га 

на ву чан ня не аб ход на ава ло даць 

ас но ва мі мност ва роз ных на вук. 

Лек цыі па жы ва пі се пра цяг лас цю 

паў та ры га дзі ны Смуг ле віч чы таў 

тры ра зы на ты дзень, па ма люн ку 

два ра зы на ты дзень, па паў та ры 

га дзі ны чы таў ад' юнкт Ян Рус тэм, 

які вя до мы па пра цы ў зна ка мі тым 

Сло нім скім тэ ат ры Мі ха ла Ка зі-

мі ра Агін ска га. Ме на ві та Рус тэм і 

змя ніў Фран ціш ка Смуг ле ві ча на 

па са дзе за гад чы ка ка фед ры пас-

ля смер ці та го ў 1807 го дзе.

Спад чы на Фран ціш ка Смуг ле-

ві ча ўвай шла ў тры куль ту ры — 

поль скую, лі тоў скую і бе ла рус кую. 

У Віль ню се, на прык лад, ёсць ву лі-

ца яго імя. Але, як слуш на за зна-

чыў у вер шы Мі ко ла Ер ма ло віч, 

мы ма ем пра ва на агуль ную гіс-

то рыю.

Не бу дзем дзя ліць мы ні за мкі, 

ні тро ны,

тра іс тую му зы ку, 

узо ры кры жоў:

над на мі ду боў 

па кру час тыя кро ны,

пад на мі лус ка 

баль ша ко вых глы жоў.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Бе ла рус кі пан тэ онБе ла рус кі пан тэ он

Як Фран ці шак Смуг ле віч 
бе ла рус кую ўто пію ма ля ваў

Люб лю блу каць па ста рых 

мо гіл ках... Уяў ляць 

лю дзей, якія ка лісь ці іш лі 

ў па спа лі тае ру шэн не 

і бі лі ся на дву бо ях, бу да ва лі 

па ла цы і прай гра ва лі 

ў фа ра о на апош ні грош, 

ла дзі лі пыш ныя ба лі 

і ле ка ва лі «жы вёль ным 

маг не тыз мам», за маў ля лі 

кры на лі ны з Па ры жа 

і ма ля ва лі парт рэ ты 

ў ан тыч ным сты лі... 

Це ні мі ну ла га... Доб ра, 

ка лі за стаў ся хоць 

ка мень, у вы бі тыя ў якім 

лі та ры за паў зае мох... 

А час ця ком — толь кі 

бе зы мен ная куп ка тра вы 

аль бо вы рас лае на 

мес цы бы лой ма гі лы дрэ ва, ня хай пры жыц ці той, хто тут 

ля жыць, спаз наў усе за ва бы сла вы, а пас ля смер ці ўвай шоў 

у эн цык ла пе дыі. Пра гэ та я ду ма ла і на ві лен скіх мо гіл ках 

Ро са, дзе спа чы ва юць шмат якія дзея чы бе ла рус кае 

гіс то рыі. Дзесь ці тут і ма гі ла мас та ка Фран ціш ка Смуг ле ві ча, 

мес ца зна хо джан не якой стра ча нае яшчэ ў па за мі ну лым 

ста год дзі...

За ла Смуг ле ві чаў у Віль нюс кім уні вер сі тэ це.

Кар ці на Фран ціш ка Смуг ле ві ча «Па вел Кса ве ры Бжас тоў скі 
аб'яў ляе Ста тут ся ля нам Паў ла ва», 1795.


