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Але гіс то рыя, як вя до ма, не 

цер піць умоў на га ла ду. І сён ня мы 

згад ва ем пра Усе ва ла да Іг на тоў-

ска га як пра вы дат на га гіс то ры ка, 

па лы мя на га ба раць бі та за ідэа лы 

рэ ва лю цыі, ча ла ве ка, дзя ку ю чы 

яко му ў рэс пуб лі цы з'я ві ла ся На-

цы я наль ная ака дэ мія на вук, На-

цы я наль ная біб лі я тэ ка, які меў 

са мае не па срэд нае да чы нен не да 

ад крыц ця га лоў на га ўні вер сі тэ та 

Бе ла ру сі і да та го, што бе ла рус кая 

мо ва зай ме ла ўсе ат ры бу ты мо вы 

дзяр жаў най — пра ві лы, пра ва піс, 

пад руч ні кі. Так рас па ра дзі ла ся 

яго лё сам рэ ва лю цыя, яна ж, па 

сут нас ці, пад ня ла яго на са мую 

вяр шы ню, а пас ля аб ры ну ла ўніз 

з та кой сі лай, што вы жыць бы ло 

прос та не маг чы ма...

Се мі на рыст-эсэр
На ра дзіў ся Усе ва лад Ма ка ра віч 

Іг на тоў скі ў вёс цы Та ка ры Брэсц-

ка га па ве та (ця пер Ка мя нец кі ра ён 

Брэсц кай воб лас ці) 19 кра са ві ка 

1881 го да ў сям'і вяс ко ва га на-

стаў ні ка. Праў да, баць ка Ма кар 

Іва на віч у хут кім ча се скон чыў 

Кі еў скую ду хоў ную се мі на рыю і 

атры маў пры ход у ад ной з па лес кіх 

вё сак. Сы на ён ха цеў ба чыць сва ім 

спад ка ем цам у слу жэн ні Бо гу, та-

му пас ля за кан чэн ня цар коў на га 

ву чы лі шча Усе ва лад на кі ра ваў ся 

ў Віль ню ў ду хоў ную се мі на рыю. 

Але доў га ён там не пра тры маў ся: 

рэ ва лю цыя ўжо ды ха ла яму ў твар, 

ён ужо рас паў сюдж ваў пра кла ма-

цыі, та му з се мі на рыі яго па пра сі лі. 

Але якое гэ та ме ла зна чэн не, ка лі 

ў жыц ці бы ло не менш важ нае — 

та ва ры шы з пар тыі са цы я ліс таў-

рэ ва лю цы я не раў, з які мі, зда ва ла-

ся, заў сё ды бу дзе па да ро зе. Ус ту-

піў шы ў двац ца ці га до вым уз рос це 

ў пар тыю эсэ раў, Іг на тоў скі ўсё ж 

на ле та здо леў за кон чыць се мі на-

рыю, праў да, ужо Ма гі лёў скую, каб 

пра цяг ваць ву чыц ца да лей.

У той жа год ён па сту піў на гіс-

то ры ка-фі ла ла гіч ны фа куль тэт 

Пе цяр бург ска га ўні вер сі тэ та. Але

рэ ва лю цыя яго знай шла і там. 

У 1905 го дзе за ўдзел у ан ты ўра да-

 вых вы ступ лен нях яго арыш та ва-

лі і вы сла лі са ста лі цы на ра дзі му. 

Толь кі праз год яму да зво лі лі вяр-

нуц ца і пра цяг нуць на ву чан не, але 

рэ ва лю цыя ўжо ўча пі ла ся ў гэ та га 

пра гна га да ве даў хлоп ца мёрт вай 

хват кай: вель мі хут ка за ўдзел у ак-

цы ях яго вы клю чы лі з уні вер сі тэ та 

і ў ад мі ніст ра цый ным па рад ку вы-

сла лі ўжо да лей, на поў нач, у Ала-

нец кую гу бер ню, пад Ар хан гельск. 

Пас ля ссыл кі яму за ба ро не на бы ло 

жыць у буй ных га ра дах ім пе рыі.

Толь кі ў 1908 го дзе яму ўда ло-

ся вяр нуц ца да ву чо бы: зда быў шы 

фаль шы вую да вед ку «аб па лі тыч-

най на дзей нас ці і вер нас ці рэ жы-

му», Іг на тоў скі па сту піў у Юр' еў скі 

(Тар тус кі) уні вер сі тэт, які сён ня 

зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Эс то-

ніі, і, па спя хо ва скон чыў шы яго ў 

1911-м, на кі ра ваў ся ў Віль ню, дзе 

па чаў пра ца ваць у пры ват най гім-

на зіі па ні Ка ма роў скай. У 1914-м, 

пе рад са май вай ной, ён улад коў-

ва ец ца вы клад чы кам у ня даў на 

ад кры ты Мін скі пе да га гіч ны ін сты-

тут. З ім жа трап ляе ў эва ку а цыю: 

да 1918 го да ін сты тут пра цяг вае 

ра бо ту ў ра сій скім Яра слаў лі.

Пад поль шчык-
ка му ніст

Ужо та ды Іг на тоў ска га вель мі 

ці ка віць гіс та рыч ная на ву ка: чы-

та ю чы сту дэн там лек цыі аб гіс то-

рыі бе ла рус кіх зя мель, ён збі рае 

і за хоў вае ўсе ма тэ ры я лы. Але 

на ву ка маг ла па ча каць, а рэ ва лю-

цыя, якая іш ла за ім след у след, 

ча каць не маг ла. У Яра слаў лі ён 

удзель ні чае ў ства рэн ні ле вай эсэ-

раў скай ар га ні за цыі «Наш край». 

Лю ты 1917-га за стаў яго там жа, 

і ра зам з баль ша ві ка мі як прад-

стаў нік эсэ раў Іг на тоў скі ак тыў на 

ўдзель ні чае ў ар га ні за цыі Са ве та 

ра бо чых дэ пу та таў у го ра дзе.

Але ў за па ле кла са вай ба раць-

бы без на цы я наль най пры на леж-

нас ці, якая бы ла ўлас ці вая ме на ві-

та баль ша ві кам і эсэ рам, Усе ва лад 

Ма ка ра віч, ін сты туц кі пра фе сар,

не забывае пра сваю на цы я-

 наль насць. І ўжо ў маі 1917 го да

ства рае но вую ар га ні за цыю — 

«Ма ла дая Бе ла русь», якая па сва-

іх ідэй ных уста ноў ках блі жэй шая 

да Бе ла рус кай са цы я ліс тыч най 

гра ма ды. У 1918 го дзе Іг на тоў скі 

ўжо на ла дзіў кан так ты з ме на ві та 

бе ла рус кім на цы я наль ным ася род-

кам рэ ва лю цыі — Бел на цка мам 

(які ўзна чаль ваў Чар вя коў) і бе ла-

рус кі мі на цы я наль ны мі сек цы я мі... 

Ён ува хо дзіць у ЦК ле ва га кры ла 

БСГ як прад стаў нік аў та ном най 

«Ма ла дой Бе ла ру сі» (а на ча ле 

«ле вых» у «гра ма дзе» ста іць не 

хто ін шы як Змі цер Жы лу но віч).

У Мінск Іг на тоў скі трап ляе ў 

1918-м — у ка рот кі пра ме жак, 

ка лі нем цы ўжо сыш лі з го ра да, 

а па ля кі яшчэ не прый шлі, — са 

сва ім рэ эва ку я ва ным ін сты ту там. 

Ад наў ля ец ца дзей насць са мо га ін-

сты ту та, у якім Іг на тоў скі стар шы-

ня Са ве та — па сут нас ці рэк тар. 

Ён вы кла дае ў ін сты ту це, ла дзіць 

для ах вот ных кур сы бе ла ру саз наў-

ства, апя ку ец ца ад крыц цём бе ла-

рус кіх школ...

Але тут у Мінск пры хо дзяць па-

ля кі. І ў жыц ці Усе ва ла да Ма ка-

ра ві ча па чы на ец ца вель мі ці ка вы 

час. З ад на го бо ку, ён вы клад чык

ін сты ту та, які па ля кі не за кры лі. 

З ін ша га — пад поль шчык, па лы мя-

ны ба раць біт з аку пан та мі, кі раў нік 

«Ма ла дой Бе ла ру сі». Зай ма ец ца і 

ўлас на па лі ты кай: у снеж ні 1919-га 

з яго па да чы «Ма ла дая Бе ла русь» 

кан чат ко ва ад ка ло ла ся і ад «Гра-

ма ды», і ад ле вых эсэ раў — ра зам

з ад на дум ца мі, ся род якіх Сця пан 

Бу лат і Мі хась Ча рот, Ігнатоўскі 

ства рае на па чат ку 1920 го да 

цэнтр Бе ла рус кай ка му ніс тыч най 

ар га ні за цыі, пі ша яе пра грам ны 

да ку мент, асноў ная дум ка яко-

га — БКА вя дзе ба раць бу за ад-

наў лен не Са вец кай Бе ла рус кай 

Рэс пуб лі кі, спа дзе ю чы ся пры гэ-

тым на да па мо гу Са вец кай Ра сіі 

і пры зна ю чы пра гра му і так ты ку 

РКП(б). Пад раз дзя лен ні БКА былі 

ўтвораны ў не каль кіх бе ла рус кіх па-

ве тах, пад яе кі раў ніц твам дзей ні-

ча лі «ся лян скія дру жы ны» — пар ты-

зан скія атра ды, якія вя лі су праць 

па ля каў уз бро е ную ба раць бу (ці 

не пра іх чы та ем у ко ла саў скай 

«Дрыг ве»?).

І — па ра дак саль ны факт з бія-

 гра фіі пад поль шчы ка, рэ ва лю цы я -

не ра і фак тыч на ўжо ка му ніс та

(па доб ныя па ра док сы маг лі зда-

рац ца толь кі ў той вар' яц кі час). 

З да зво лу аку па цый ных улад Іг-

на тоў скі рых туе і дру куе (!) пер-

шую рэ дак цыю свай го «Ка рот ка га 

на ры са гіс то рыі Бе ла ру сі». Сам у

прад мо ве ўжо да вы дан ня 1926 го да 

так пі ша пра гэ та: «Поль ская цэн-

зу ра вы ка сі ла ка ля трэ цяй част кі 

ру ка пі су, і кніж ка вый шла з дру ку 

ска ро ча най і па пса ва най... Ня гле-

дзя чы на «zеzwоlеnіе» цэн зу ры, 

аку па цый ны ўрад праз ней кі час 

ха піў ся і даў за гад кан фіс ка ваць 

кніж ку. Сту дэн там Пе да га гіч на га 

Мінск ага ін сты ту та ўда ло ся за-

браць ка ля ты ся чы эк зэмп ля раў, 

а дзве ты ся чы кан фіс ка ва на. Гэ-

тыя дзве ты ся чы «на ры су» бе ла-

па ля кі, уця ка ю чы з Мін ска ле там 

1920 года, кі ну лі і та кім спо са бам, 

з пе ра мо гай Каст рыч ні ка, «На-

рыс» вый шаў на свет з па лі цэй-

скай ка мо ры»...

Але як уво гу ле па ля кі да зво лі лі 

дру ка ваць, хай са бе і пра пус ціў шы 

праз цэн зу ру, кні гу, у якой на пі са-

на, што бе ла ру сы — асоб ны на-

род са сва ёй ад мет най гіс то ры яй, 

што яны ма юць пра ва на са ма вы-

зна чэн не? Кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук Сяр гей Трац цяк тлу ма чыць 

гэ та так: «У пер шым вы дан ні «На-

ры са» гіс то рыя за кан чва ла ся па-

дзе ла мі Рэ чы Па спа лі тай. Як вя-

до ма, ме на ві та да гэ та га ча су на 

пра ця гу не каль кі ста год дзяў яна 

бы ла ў нас агуль ная з па ля ка мі, 

та му ў вы дан ні кні гі цэн за ры і ўла-

да на па чат ку не ўба чы лі ні я кай 

кра мо лы...»

Нар кам-асвет нік
Ка лі ў Мінск ле там 1920 го да 

прый шла са вец кая ўла да — гэ тым

ра зам усур' ёз і на доў га, — Усе ва-

лад Іг на тоў скі ўжо быў па сут нас ці 

сва ёй баль ша ві ком. ЦК БКА, які 

ён уз на чаль ваў, удзель ні чаў у пад-

рых тоў цы пра грам ных да ку мен таў 

ад наў лен ня БССР і ў пад пі сан ні 

ад па вед най дэк ла ра цыі. 20 жніў-

ня 1920 го да БКА па яе прось бе 

бы ла пры ня тая ў склад Кам пар-

тыі (баль ша ві коў) Літ вы і Бе ла ру сі, 

якая ўва хо дзі ла ў РКП(б). Лі дар 

БКА стаў чле нам кам пар тыі на ме-

сяц ра ней.

Па чы на ец ца сур' ёз ная ра бо та: 

трэ ба бу да ваць но вую рэс пуб лі-

ку, якую ўзна чаль вае па плеч нік 

і ад на ду мец — ма ла дзей шы на 

дзе сяць га доў Аляк сандр Чар вя-

коў. Іг на тоў скі доб ра ра зу мее, што 

ідэа ла гіч ны склад нік гэ та га бу даў-

ніц тва вель мі важ ны: на род па ві-

нен ве даць не толь кі пра пе ра мо гу 

пра ле та ры я ту, але і пра ўлас ныя 

ка ра ні (на ву ко вец-рэ ва лю цы я нер 

Іг на тоў скі праз ста год дзі па каз вае, 

як прос тыя лю дзі вя ка мі пры гня та-

лі ся, і гэ та на дае яшчэ боль шую 

знач насць ве дан ню гіс то рыі), і 

пра тое, што на «му жыц кай» мо-

ве мож на на ву чац ца ў ін сты ту це 

і пі саць ра зум ныя кні гі. Іг на тоў скі 

ве дае, што ра біць у сфе ры асве-

ты, на ват па чы на ю чы прак тыч на з 

ну ля. Але яго ў кі раў ніц тве БССР 

пры зна ча юць... нар ка мам зем ля-

роб ства. І ён па га джа ец ца на гэ ту 

па са ду — «у па рад ку пар тый най 

дыс цып лі ны».

«Да пры хо ду ў 1924 го дзе 

Дзміт рыя Пры шчэ па ва нар ка мат 

зем ля роб ства па мя няў не ад на-

го кі раў ні ка, — рас каз вае Сяр гей 

Трац цяк. — Пер шым нар ка мам 

зем ля роб ства ма ла дое кі раў ніц-

тва рэс пуб лі кі пры зна чы ла Іг на-

тоў ска га, зы хо дзя чы з та го, што 

ён вы рас у вёс цы, што доў гі час 

быў эсэ рам — чле нам пар тыі, бліз-

кай да ся лян ства. Да та го ж у той 

час ён, як і кі раў нік БССР Чар вя-

коў, быў пры хіль ні кам аб' яд нан ня 

вяс коў цаў у сель ска гас па дар чыя 

ка му ны».

Ка му ны, як вя до ма, на па чат ку 

20-х га доў ся бе не апраў да лі, да 

таго ж, у рэс пуб лі цы за га ва ры лі аб 

не аб ход нас ці ства рэн ня пер ша га 

на цы я наль на га ўні вер сі тэ та. Так 

ці інакш, у 1921 го дзе Усе ва лад 

Іг на тоў скі атрым лі вае тую па са ду, 

на якой ён па трэ бен най больш, — 

на род на га ка мі са ра асве ты.

Гэ та быў яго зор ны час. Тое, 

што здо леў зра біць Іг на тоў скі з ад-

на дум ца мі лі та раль на за сем-во-

сем га доў, у не ка то рых дзяр жа вах 

ро бяць ста год дзя мі. У рэс пуб лі цы 

з'я віў ся на цы я наль ны ўні вер сі-

тэт, які праз не каль кі га доў быў 

укам плек та ва ны на цы я наль ны мі 

кад ра мі, уз на ві лі дзей насць сель-

ска гас па дар чая ака дэ мія ў Гор ках 

і ве тэ ры нар ны ін сты тут у Ві цеб ску. 

Быў ад кры ты Мін скі пе да га гіч ны 

тэх ні кум, яко му, да рэ чы, на да лі імя 

нар ка ма асве ты. І гэ та не бы ло па-

доб на да «куль ту асо бы». Іг на тоў-

ска га лю бі лі і па ва жа лі. Сту дэн ты, 

як свед чаць ус па мі ны, зва лі яго 

«баць кам»: ён жа па спя ваў і вы-

кла даць, быў у БДУ дэ ка нам фа-

куль тэ та гра мад скіх і пе да га гіч ных 

на вук, на мес ні кам рэк та ра. Док тар 

гіс та рыч ных на вук Пётр Пет ры каў 

у сва ёй ра бо це, пры све ча най чар-

го ва му юбі лею Іг на тоў ска га, пры-

во дзіць цы та ту з ха рак та рыс ты кі, 

якую ў 1923 го дзе пад піс ваў сак-

ра тар ЦК КП(б)Б Ба гуц кі: «Поль зу-

ет ся боль шой по пу ляр ностью сре-

ди бел орус ской интеллигенции и 

общественных кру гов. Теоретиче-

ски об ра зо ван, но не всег да уме-

ет ориентироваться в политиче-

ской об ста нов ке, ру ко вод ству ясь 

марксистским ме то дом»... Тым не 

менш зван не пер ша га бе ла рус ка-

га гіс то ры ка-марк сіс та за хоў ва ец-

ца за Іг на тоў скім і сён ня.

Ме на ві та ў быт насць Іг на тоў-

ска га нар ка мам асве ты ву чо ныя-

мо ва знаў цы рас пра ца ва лі і вы да лі 

ка ля двух дзя сят каў тэр мі на ла гіч-

ных збор ні каў. Фак тыч на ме на ві та 

та ды бе ла рус кая мо ва атры ма ла 

сваё нар ма тыў нае на паў нен не, 

свае пра ві лы — яе ста ла маг чы-

ма вы ву чаць у шко лах як паў на-

вар тас ны прад мет.

Пас ля — но вая вяр шы ня: ства-

рэн не ў 1926 го дзе Ін сты ту та бе-

ла рус кай куль ту ры, які Іг на тоў скі 

ўзна ча ліў. У кан цы 1928 го да Ін бел-

культ да рос да Ака дэ міі на вук, і на 

па чат ку 1929 го да Усе ва лад Ма ка-

ра віч Іг на тоў скі ста но віц ца яе пер-

шым прэ зі дэн там. Пэў на, гэ та бы ла 

вяр шы ня та го, аб чым ма рыў...

І пры гэ тым ён не стам ляў ся 

зай мац ца да след чыц кай, на ву ко-

вай пра цай. Да паў няў і ка рэк та ваў 

«Ка рот кі на рыс...», пі саў асоб ныя 

пра цы, пры све ча ныя паў стан ню

1863 го да, пер шым дзея чам на цы я -

наль на-вы зва лен чай ба раць бы. 

Тлу ма чыў гэ та прос та: «Узяў шы 

ў ру кі яс ны ліх та рык, па він ны мы 

крок за кро кам абы сці мі ну лае на-

шай баць каў шчы ны. І ні вод ны ку-

то чак на ша га шмат па кут на га жыц-

ця не мо жа і не па ві нен за стац ца 

без на ша га ста ран на га агля ду...» 

Толь кі та ды «бу дзе маг чы ма ўзяць 

крыл ле воль най птуш кі»...

***
Той, хто хоць кры ху ве дае, што 

ад бы ва ла ся ў Бе ла ру сі на мя жы 

20-х і 30-х га доў мі ну ла га ста год-

дзя, ад ра зу па ду мае: гэ ты ча ла век 

не мог у той час аца лець. У 1930 

го дзе Усе ва ла да Ма ка ра ві ча аб ві-

на ва ці лі ў тым, што ў сва іх да след-

чыц кіх пра цах ён ста віць на цы я-

наль нае пы тан не вы шэй за кла-

са вае. Спа чат ку яго вы ве лі з ЦК 

пар тыі, пас ля вы зва лі лі ад па са-

ды прэ зі дэн та Ака дэ міі. У сту дзе ні 

1931-га яго вы клю чы лі з пар тыі, 

і гэ та бы ло роў на пры су ду. Та ды 

як раз фаб ры ка ва ла ся спра ва аб 

так зва ным Са ю зе вы зва лен ня Бе-

ла ру сі, і пас ля спро бы са ма губ ства 

Ян кі Ку па лы лі да рам гэ тай пры-

ду ма най на цы я на ліс тыч най ар га-

ні за цыі бы ло вы ра ша на зра біць 

Іг на тоў ска га. Яго па хо джан не з 

сям'і свя та ра і эсэ раў скае мі ну лае 

да паў ня лі парт рэт «во ра га на ро-

да». Але Іг на тоў скі не даў зра біць 

з ся бе здрад ні ка. Пас ля чар го ва га 

до пы ту ў ДПУ 4 лю та га 1931 го да 

Усе ва лад Іг на тоў скі за стрэ ліў ся ў 

сва ёй ква тэ ры... Яго ці хень ка па-

ха ва лі на Вай ско вых мо гіл ках.

Сям'ю на ву коў ца ча каў страш ны 

лёс. Ма лод шы і ся рэд ні сы ны бы лі 

рас стра ля ныя ў 1937 го дзе. Жон-

ку Ма рыю Се ва сцья наў ну асу дзі лі 

на во сем га доў ла ге раў. Аца леў 

толь кі ста рэй шы сын Мі хась, які, 

як і баць ка, стаў гіс то ры кам, але

на па чат ку 30-х, не мо гу чы знай-

сці пра цу, з'е хаў у Сі бір, пра ца ваў 

там элект ры кам. Ма ці пас ля ла ге-

ра пры еха ла да яго, там і па мер ла, 

а ён здо леў вяр нуц ца ў Бе ла русь 

толь кі ў час хру шчоў скай ад лі гі.

Імя са мо га Усе ва ла да Іг на тоў-

ска га, пер ша га аў та ра су час най 

гіс то рыі Бе ла ру сі, бы ло за бы та на 

пра ця гу шас ці дзе ся ці га доў — у 

яго ж на цы я наль нае пе ра ва жа ла 

над кла са вым... Ус пом ні лі аб ім 

ужо ў не за леж най Бе ла ру сі. Пе ра-

вы да лі «Ка рот кі на рыс...», па якім 

ця пер не ву чац ца, як у 20-я, у кож-

най шко ле, але які мож на знай сці 

ў кож най біб лі я тэ цы. У 2007 го дзе 

яго іме нем бы ла на зва ная ву лі ца 

ў ста ліч ным мік ра ра ё не Дамб роў-

ка. У На цы я наль най ака дэ міі на вук

сё ле та пад час свят ка ван ня яе

90-год дзя парт рэт пер ша га прэ зі-

дэн та ві сеў на па чэс ным мес цы.

Але ду ма ец ца, най леп шай па-

мяц цю для яго бу дзе, ка лі вы ка-

на ем яго за па вет, яго ма ру: «Ужо 

не да лё ка той час, ка лі кож ны гра-

ма дзя нін Бе ла ру сі бу дзе ве даць 

гіс то рыю краю, бо без яе ён не 

бу дзе свя до мым гра ма дзя ні нам, 

не бу дзе твар цом бу ду чы ні. Толь кі 

гіс то рыя дае моц ны грунт для па-

лі тыч на-са цы яль най і куль тур най 

твор час ці».

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Усе ва лад Іг на тоў скі. Марк сісц кі ле та пі сец
Яго вы клю ча лі з ду хоў най се мі на рыі, а ён стаў на ча ле Ака дэ міі на вук, 
ён вяр нуў Вя лі ка му Княст ву Лі тоў ска му яго наз ву, а бе ла ру сам — гіс та рыч ную па мяць, 
яго імя пры жыц ці пры сво і лі тэх ні ку му, а пас ля смер ці за бы лі ся пра яго на паў ста год дзя

Пра Усе ва ла да Іг на тоў ска га нель га 

ска заць, што рэ ва лю цыя да ла яму ўсё. 

Ка лі б ён на ра дзіў ся ў ін шы час, ска-

жам, га доў на двац цаць ра ней, ён бы

не быў «па нам са хі і ка сы» — на пэў на, 

стаў бы пра ва слаў ным свя та ром. Слу-

жыў бы ў ці хім пры хо дзе дзе-не будзь 

на Па лес сі, на ву чаў бы ся лян скіх дзя-

цей у цар коў най школ цы. Пра жыў бы 

спа кой нае год нае жыц цё... А пас ля яго 

смер ці, раз бі ра ю чы рэ чы і за пі сы ай ца 

Усе ва ла да, на шчад кі са здзіў лен нем 

знай шлі б спі са ныя яго ру кой ліст кі 

па пе ры, у якіх га во рыц ца пра ней кіх 

бе ла ру саў, што ста год дзя мі жы лі на

гэ тай зям лі. Ру ка пі сы так і за ста лі ся б 

ля жаць на сва ім мес цы, а мо жа, ста лі б доб рым пад па лам для 

пе чы. І жы лі б на зям лі бе ла ру сы, не ве да ю чы, што слу жыў у 

вяс ко вым хра ме ней кі дзі вак, які спра ба ваў на пі саць іх гіс то рыю. 

Жы лі б, не ве да ю чы ці ве да ю чы, маг чы ма, на шмат менш пра 

са міх ся бе і свой след на гэ тай зям лі.


