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Са цы я ліст 
з на цы я наль ным 
ухі лам

Язэп Ды ла з усіх ге ро яў на шай 

руб ры кі мае, ба дай што, са мы 

ла гіч ны і зра зу ме лы па ча так бія-

гра фіі. Яшчэ з ча су, ка лі ха дзіў у 

Слуц кую гім на зію, усё склад ва ла ся 

так, што по бач з са цы я ліс тыч ны мі 

ідэ я мі, якія ў той час лу на лі ў па вет-

ры, у яго жыц ці да мі на ваў ме на ві та 

на цы я наль ны склад нік. Яму шан-

ца ва ла з да рос лы мі людзь мі, якія 

трап ля лі ся на яго шля ху ад па чат-

ку, для якіх сваё, бе ла рус кае, бы ло 

не ад' ем най умо вай іс на ван ня.

Язэп (Во сіп) Ля во на віч Ды ла 

на ра дзіў ся ў кра са ві ку 1880 го да 

ў Слуц ку ў сям'і паш то ва га слу-

жа ча га. Але да дзе вя ці га доў, як 

ён сам згад вае ва ўспа мі нах, вы-

хоў ваў ся ў ба бу лі і дзе да па ма ці, 

Да мі ні кі і То да ра Ку ля шэ ві чаў (То-

дар Ку ле ша бу дзе пас ля ад ным з 

яго псеў да ні маў). Баб ку Да мі ні ку 

ён па мя таў да кан ца свай го жыц-

ця — яна згад ва ец ца ў пер шых 

рад ках аў та бія гра фіі, якую з яго 

слоў Адам Маль дзіс за піс ваў, ка-

лі са мо му аў та ру ішоў ужо 89-ы 

год (пра гэ та рас ка жам ні жэй). 

Ба бу ля бы ла са праўд най нось біт-

кай на род най твор час ці, ве да ла 

шмат пе сень і ка зак. А стры еч ны 

брат баць кі на ша га ге роя, Ні чы пар 

Ды ла, быў, як ён сам яго на зы-

вае, апош нім слуц кім бат ле еч ні-

кам, які са сва і мі ляль ка мі ха дзіў 

па ха тах і па каз ваў прад стаў лен ні. 

Са стры еч ным дзядзь кам Язэп у 

дзя цін стве так са ма доб ра ка му ні-

ка ваў, бо ва ўспа мі нах на ват згад-

вае, што Ні чы пар, зда ра ла ся, браў 

ліш ку, і та ды ля лек за яго ва дзі ла 

дач ка На тал ка...

Быў у жыц ці хлоп ца яшчэ адзін 

важ ны ча ла век. Ад ной чы баць ка 

за пра сіў у іх дом Аль гер да Абу-

хо ві ча — та го са ма га ўдзель ні ка 

паў стан ня 1863 го да, шлях ці ца, які 

ад мо віў ся ад ма ё мас ці, пісь мен ні-

ка, які тва рыў на «му жыц кай» мо ве 

пад псеў да ні мам Граф Бан ды нэ лі. 

Язэп ра зам з бра там час та бы ваў 

у до ме бы ло га паў стан ца. Пад лет кі 

чу лі там раз ва жан ні аб леп шай до лі 

для на ро да, зна ё мі лі ся з но вы мі лі-

та ра тур ны мі тво ра мі і кла сі кай, ву-

чы лі ся ра зу мець, што ў род най мо-

ве, на якой га во раць бліз кія лю дзі, 

ня ма ні чо га за ган на га. «Кож ны раз 

пас ля слу хан ня яго ба ек, са ты ры і 

вер шаў мац не ла ў мя не лю боў да 

род най мо вы, і я ўжо не са слязь мі 

ў ду шы, а з гнеў най упэў не нас цю 

аба ра няў сваю род ную мо ву, на-

зы ва ю чы тых, хто ста віў ся да яе з 

па гар даю, здрад ні ка мі свай го на-

ро да», — на пі ша пас ля Язэп Ды ла 

ва ўспа мі нах, пры све ча ных свай му 

на стаў ні ку.

Гэ та бы ло ў кан цы ХІХ ста год дзя, 

і та кая па зі цыя ма ла до га ча ла ве ка 

не маг ла за стац ца не за ўва жанай 

у той жа гім на зіі. Каб пла ціць за 

на ву чан не, Язэп да ваў пры ват ныя 

ўро кі «слуц кім міт ра фа нуш кам», 

на гэ тым па да рваў зда роўе. Баць кі 

ад пра ві лі яго на ля чэн не, а вяр нуў-

шы ся ад туль, юнак да ве даў ся, што 

мес ца ў гім на зіі яму як ня доб ра-

на дзей на му ўжо ня ма. Да вя ло ся 

шмат зай мац ца са ма аду ка цы яй, 

каб па сту піць ва ўні вер сі тэт. У яго 

гэ та атры ма ла ся: у хут кім ча се ён 

ужо зна чыў ся сту дэн там Юр' еў ска-

га (сён ня гэ та эс тон скі Тар ту) ве-

тэ ры нар на га ін сты ту та і на вед ваў 

пры ро да знаў чыя лек цыі ў там тэй-

шым уні вер сі тэ це.

У Юр' е ве бы ло шмат зем ля коў-

бе ла ру саў, дый сту дэнц кае жыц-

цё на мя жы ста год дзяў, на тхнё нае 

ідэ я мі марк сіз му, у ім пе рыі ві ра ва-

ла. «За ўдзел у сту дэнц кіх схо дах 

і дэ ман стра цы ях, за пры мя нен не 

су праць па лі цыі хі міч ных рэ чы ваў 

я арыш тоў ваў ся, вы сы лаў ся, ад-

да ваў ся пад на гляд па лі цыі. Урэш-

це ў 1903 го дзе мя не ў трэ ці раз 

зволь ні лі кан чат ко ва без пра ва 

па ступ лен ня ў ін шыя вы шэй шыя 

на ву чаль ныя ўста но вы», — чы та ем 

у аў та бія гра фіі. Фар мі ра ван не рэ-

ва лю цы я не ра бы ло за вер ша на.

Ад вы даў ца 
да ка мі са ра пра цы

У по шу ках ра бо ты Ды ла вяр та-

ец ца ў Бе ла русь і ўлад коў ва ец ца ў 

га зе ту «Се ве ро-За пад ный край». 

Пас ля зваль нен ня (у ад каз на тэ-

ле фон ны зва нок на зваў ра сій скіх 

ге не ра лаў у япон скай кам па ніі бяз-

дар ны мі, а су раз моў ні кам ака заў-

ся мін скі гу бер на тар Му сін-Пуш кін) 

пад аў ся ў Пе цяр бург, дзе пад час 

Кры ва вай ня дзе лі ледзь не тра піў 

пад ка зац кія шаш кі — вы ра та ва-

лі ся з сяб рам, раз біў шы віт ры ну і 

ўва ліў шы ся ў май стэр ню ней ка га 

скульп та ра. У тым жа 1905-м зноў 

вяр та ец ца ў Мінск, зноў улад коў ва-

ец ца ў «Се ве ро-За пад ный край» — 

больш для ад во ду ва чэй, бо ўжо 

ёсць ін шая мэ та — рэ ва лю цыя. 

Па лі цыя па чы нае са чыць за ма ла-

дым ча ла ве кам, які ўжо зна чыц-

ца ў Мін скім ка мі тэ це РСДРП. Каб 

па збег нуць арыш ту, ён па да ец ца 

ў Арэн бург, пас ля ў Пе цяр бург, 

дзе зна ё міц ца з жон кай Куп ры на 

і да па ма гае ёй на ла дзіць вы дан-

не но ва га лі та ра тур на га ча со пі са 

«Сов ре мен ный мир». Пас ля за гад-

вае кніж ным ма га зі нам у Ка за ні, 

зай ма ец ца кні га вы да вец кай спра-

вай у Маск ве. Пе рад рэ ва лю цы яй 

ідзе ў ган даль — за гад вае бю ро па 

вы ва зе ма ну фак ту ры. (Не за бы ва-

ю чы ся, ка неш не, і пра рэ ва лю цый-

ную дзей насць.) На гэ тай па са дзе 

яго і за спе ла Каст рыч ніц кая рэ ва-

лю цыя.

Язэп Ды ла быў ад ным з ак тыў-

ных удзель ні каў І Усе бе ла рус ка га 

з'ез ду ў снеж ні 1917-га. А як толь-

кі ў Маск ве па чаў дзей ні чаць Бел-

нацкам, ён тут жа ўклю чыў ся ў яго 

ра бо ту, быў ней кі час стар шы нёй 

Цэнт раль на га бе ла рус ка га бе жан-

ска га ка мі тэ та, плён на су пра цоў ні-

чаў з рэ да гу е май Ціш кам Гарт ным 

«Дзян ні цай», пра ца ваў у вы да вецт-

ве. З кім быць — з «ле вы мі» ці з 

«пра вы мі», — пы тан ня для яго не 

існавала: у каст рыч ні ку 1918 го да 

ўс ту піў у РКП(б) і стаў чле нам яе 

Мас коў скай бе ла рус кай сек цыі. Ад 

яе быў дэ ле га там І кан фе рэн цыі 

бе ла рус кіх сек цый РКП(б), на якой 

у 20-х чыс лах снеж ня 1918-га вы-

ка звалася спа дзя ван не аб хут кім 

ства рэн ні Бе ла рус кай рэс пуб лі кі. 

І ка лі ра шэн не бы ло пры ня та, а ў 

Маск ве дзя лі лі парт фе лі но ва га 

ўра да, Язэ па Ды лу, як зна ё ма га з 

праф са юз най ра бо тай, пры зна чы лі 

ка мі са рам пра цы.

У Сма ленск на з'езд, дзе бы-

ло пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні 

ССРБ, яны еха лі ра зам са Зміт ром 

Жы лу но ві чам. Да ве даў шы ся, што 

ў Сма лен ску жы ве Ян ка Ку па ла, 

за ві та лі да яго — ме на ві та ад іх 

Пяс няр да ве даў ся на ві ну аб но вай 

рэс пуб лі цы, з ім жа ўзня лі за яе 

тост...

Уні вер саль ны сал дат 
рэ ва лю цыі

На но вай па са дзе ча ка ла шмат 

ра бо ты. У Мін ску, ад куль ужо сыш-

лі нем цы, але па куль не прый шлі 

па ля кі, у бу дын ку цыр ка што дня 

збі ра лі ся праф са юз ныя мі тын гі, 

на якіх ча ка лі ад ка зу ме на ві та ад 

ка мі са ры я та пра цы (а ка мі са ры ят 

па пер шым ча се быў толь кі ўлас-

на сак ра тар і ма шы ніст ка). Асаб-

лі ва скла да на бы ло да мо віц ца з 

бун даў ца мі — яў рэй скім рэ ва лю-

цый ным аб' ядан нем... Да та го ж 

пра ца ваць ва ўра дзе да вя ло ся ня-

доў га — ён быў рас пу шча ны ўжо ў 

лю тым 1919-га, а ва ўра дзе новаўт-

во ра най Лі тоў ска-бе ла рус кай рэс-

пуб лі кі Язэ пу Ды лу з яго «на цыя-

на ліс тыч ны мі по гля да мі» мес ца не 

знай шло ся. Але ён ка му ніст, і «ў 

па рад ку пар тый най дыс цып лі ны» 

едзе ў Маск ву, дзе атрым лі вае па-

са ду ў Цэнт ра са ю зе, ва кол яко га 

аб' яд ноў ва ла ся ўся спа жы вец кая 

ка а пе ра цыя Са вец кай рэс пуб лі-

кі. Там ён пра яў ляе ся бе як уда-

лы мар ке то лаг — пры дум вае, як 

зда бы ваць та кую па трэб ную для 

ма ла дой зня сі ле най кра і ны пуш-

ні ну, якая лёг ка пра да ва ла ся за 

ва лю ту, на якую ў сваю чар гу куп-

ля лі ся за мя жой ма шы ны. Ды ла 

пра па ноў вае каш тоў ныя шкур кі ў 

па ляў ні чых поў на чы не куп ляць за 

абяс цэ не ныя гро шы, у якія ні хто не 

ве рыў, а мя няць фут ра на пра дук-

ты. Спра ца ва ла — толь кі за адзін 

рэйс па Обі на рых та ва лі 75 ты сяч 

шку рак...

Яго во пыт і ар га ні за тар скі та-

лент не за ста лі ся не за ўва жа ныя ў 

ад ноў ле най пас ля вы зва лен ня ад 

поль скай аку па цыі Са вец кай Бе ла-

ру сі. У 1921 го дзе сак ра тар Цэнт-

раль на га бю ро КПБ(б) Віль гельм 

Кно рын за пра шае яго на ра бо ту ў 

Мінск. Ды ла з жон кай і пры ём най 

дач кой, дзяў чын кай-сі ра той, якую 

па да бра лі на вак за ле, пе ра бі ра ец-

ца ў бе ла рус кую ста лі цу.

Чым ён зай маў ся ў Мін ску? Пра-

сцей ад ка заць, чым не зай маў ся 

гэ ты ўні каль ны ча ла век. У сва ёй 

пуб лі ка цыі, пры мер ка ва най да 130-

год дзя Язэ па Ды лы, Адам Маль дзіс 

пі ша, што яго най перш здзіў ля ла 

і здзіў ляе да гэ та га ча су «шмат-

гран насць дзей нас ці Язэ па Ды лы, 

эн цык ла пе дыч насць яго ве даў, 

атры ма ных пе ра важ на шля хам са-

ма аду ка цыі. Ён упэў не на ад чу ваў 

ся бе ў са мых роз ных сфе рах. Ска-

жам, да ру чы лі яму та кую спра ву, 

як вы зна чэн не ад мі ніст ра цый ных 

цэнт раў ма ла дой рэс пуб лі кі. І Ды-

ла, ез дзя чы па Бе ла ру сі, кі ру ец ца 

най перш эка на міч ны мі мер ка ван-

ня мі, гля дзіць: ку ды ся ля не звы чай-

на на кі роў ва юц ца на кір ма шы. Вы-

бар пры зна лі ўда лым — ён у мно-

гім дзей ні чае да сён няш ня га дня... 

Зра бі лі яго ад каз ным за элект ры-

фі ка цыю — і ён едзе ў Маск ву, да 

са мо га Гле ба Кржы жа ноў ска га, 

кам пе тэнт на ра іц ца з ім, дзе бу-

да ваць но вую элект ра стан цыю, і 

вы ра ша юць: толь кі на Бя рэ зін скіх 

за па сах тор фу... Па ста ві лі яго на 

ча ле Пер ша га Бе ла рус ка га дра ма-

тыч на га тэ ат ра — і ён зна хо дзіць 

гро шы на па ста ноў ку п'е сы Мі ха ся 

Ча ро та «На Ку пал ле». Больш та-

го: ад чуў шы рэ пер ту ар ны го лад, 

сам пі ша «гіс та рыч ную хро ні ку ў 5 

дзе ях» «Пан скі гай дук», на ладж-

вае твор чыя кан так ты з кі еў скі мі 

ак цё ра мі... І — ні вод на га пра ва лу. 

На ла дзіць ра бо ту ў ад ной уста но-

ве — яго па сы ла юць у ін шую...»

Мес цы ра бо ты — так са ма, зра-

зу ме ла роз ныя — Нар ка мас ве ты, 

На ву ко ва-тэр мі на ла гіч ная ка мі сія, 

рэс пуб лі кан ская ка а пе ра цыя, Дзяр-

жаў ная пла на вая ка мі сія і Ка мі сія 

па ра я на ван ні тэ ры то рыі рэс пуб лі кі 

(абедз вю ма кі ра ваў), БДТ-1, Ін бел-

культ (кі раў нік мас тац кай сек цыі), 

Бел дзярж кі но... «У ма ла дой Бе ла-

рус кай рэс пуб лі цы та ды не ста ва ла 

лю дзей. І та му пры хо дзі ла ся пра-

ца ваць на са мых роз ных — час та 

не ча ка ных па са дах, а па рой і су мя-

шчаць па не каль кі на раз», — тлу-

ма чыць ён у сва ёй аў та бія гра фіі. І 

рэ зю муе: «Ад ным сло вам, спраў 

бы ло шмат, спраў но вых, ці ка вых і 

за хап ля ю чых»...

Я па ці ка ві ла ся, што ж за п'е са 

«Пан скі гай дук», якую Язэп Ды ла 

на пі саў для ця пе раш ня га Ку па лаў-

ска га. Сён ня, яе, ка неш не, на сцэ-

не на ўрад ці па ста віш, але на ват 

пе ра лік дзе ю чых асоб па каз вае, 

што ў аў та ра быў і лі та ра тур ны 

та лент і па чуц цё гу ма ру. «Кня гі ня 

Ра і на Пру шын ская-Гор ская, уда ва 

па чац вёр та му му жу, га на рыс тая, 

тэм пе ра мент ная маг нат ка... Па ні 

Да мі цэ ля Ма гіль ніц кая, як пры блі-

жо ная і ахміст ры ня, так са ма ўда ва, 

лег ка дум ная ве ся лу ха і рас пус ні-

ца... Пан Та дэ вуш Чар нец кі, ста ры 

ка ва лер, хіт ры і жорст кі ад мі ніст ра-

тар, сы ты, з чэ ра вам... Пан Ма цей 

Зуб коў скі, ты по вы поль скі шлях-

ціц, без ад ва гі»... Ці ка вая кам па-

нія, праў да? Язэ па Ды лу не ка то рыя 

да след чы кі лі чаць па чы наль ні кам 

су час най бе ла рус кай гіс та рыч най 

про зы — яго ра ман «На шля ху з 

ва ра гаў у грэ кі» пі саў ся ра ней, чым 

Ка рат ке віч узяў ся за «Дзі кае па ля-

ван не». Як знаў ца па дзей ад не-

па срэд на га ўдзель ні ка ён кан суль-

та ваў ства раль ні каў стуж кі «Кас-

тусь Ка лі ноў скі», якую зды ма лі 

ў 1928 го дзе...

Со рак тры га ды 
без Ра дзі мы

У 1930-м гэ ты ча ла век прос та 

не мог не стаць фі гу ран там спра-

вы аб «Са ю зе вы зва лен ня Бе ла-

ру сі». Яго вы ра ка юць на пя ці га до-

вую ссыл ку ў да лё кі Кун гур Перм-

скай воб лас ці. Пас ля да зва ля юць 

пе ра ехаць у Са ра таў. У жніў ні 

1938 го да яго арыш та ва лі зноў, 

але ў са ка ві ку 1939-га спра ва бы ла 

спы не на (вель мі рэд ка, але зда ра-

ла ся і та кое).

Ён так і за стаў ся жыць у Са ра-

та ве. Не вяр нуў ся на Ра дзі му на ват 

пас ля та го, як у 1957-м яго рэ абі-

лі та ва лі. Шмат пі саў — не ка то рыя 

рэ чы бы лі апуб лі ка ва ныя яшчэ пры 

жыц ці, не ка то рыя ў ар хі вах ча ка-

юць да след чы ка, які раз бя рэ блы-

та ны по чырк. У 1968 го дзе, ка лі 

рых та ва ла ся свят ка ван не 50-год-

дзя БССР, пра Язэ па Ды лу, ужо 

88-га до ва га, ус пом ні лі, на кі ра ва-

лі Ада ма Маль дзі са ў Са ра таў з 

за дан нем на пі саць на рыс для ча-

со пі са «По лы мя». «Я на строй ваў-

ся пі саць на рыс. Але ў пер шы ж 

дзень зра зу меў, што гіс то рыя мне 

не да руе, ка лі не за пі шу аў та ры за-

ва ныя ўспа мі ны Язэ па Ды лы. Ра бо-

чы дзень у нас быў та кі: ён па во лі 

рас каз ваў, а я імк нуў ся як ма га хут-

чэй, ска ро ча на ўсё за пі саць (дык-

та фо на ж не бы ло). Пас ля абе ду 

рас шыф роў ваў за пі сы, ве ча рам 

па во лі за чыт ваў тэкст, а гас па дар 

уно сіў ка рэк ты вы. Так за ты дзень 

мы прай шлі асноў ныя ве хі жыц цё-

ва га шля ху нар ка ма», — рас па-

вя дае Адам Во сі па віч у зга да най 

пуб лі ка цыі.

Аў та бія гра фія «Шлях амаль у 

сот ню год» бы ла апуб лі ка ва на ў 

«По лы мі», а пас ля, у 1981 го дзе, 

у асоб най кні зе «Тво ры», у якой 

са бра ныя вер шы, п'е сы, ус па мі-

ны, урыў кі з про зы Язэ па Ды лы. 

Па гар таў шы гэ ту кні гу, я, зда ец ца, 

знай шла ад каз, ча му ён больш не 

вяр нуў ся ў Бе ла русь. «У 1930 го-

дзе я апы нуў ся за ме жа мі Бе ла-

ру сі. Жыў пе ра важ на ў Са ра та ве. 

Там жы ву і ця пер, час та вяр та ю-

чы ся ў дум ках у край май го дзя-

цін ства, юнац тва і ста лас ці. І сён-

ня, азі ра ю чы ў дум ках свой амаль 

90-га до вы жыц цё вы шлях, я ра-

ду ю ся, што леп шую част ку гэ та га 

шля ху я прай шоў, вер на слу жа чы 

свай му на ро ду, ма ёй Бе ла ру сі».

Ён не пры ехаў на зад, каб Бе-

ла русь за ста ла ся для яго та кой, у 

якой яму да зва ля лі жыць і пра ца-

ваць, дзе бы лі жы выя і поў ныя сіл 

яго па плеч ні кі і ад на дум цы, якая 

бы ла яго спраў джа най ма рай. Ад 

той Бе ла ру сі яму за ста лі ся толь кі 

ўспа мі ны на доў гае-доў гае жыц цё. 

Ён не вяр нуў ся, але хто мае пра ва 

яго за гэ та па пра кнуць?

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ЯЗЭП ДЫ ЛА: 
АПОШ НІ З ПЕР ШЫХ
Ён пры ду маў, як па дзя ліць Бе ла русь на ра ё ны, кі ра ваў сён няш нім Ку па лаў скім тэ ат рам і пі саў для яго п'е сы, 
быў адзі ным чле нам пер ша га ўра да Са вец кай Бе ла ру сі, які вы жыў у рэ прэ сі ях

Пер шы нар кам пра цы Са вец кай Бе ла ру сі Язэп Ды ла ся род 

ге ро яў на шай руб ры кі — са праўд ны доў га жы хар. Ма ла ка му 

з яго ка лег і ад на дум цаў уда ло ся да жыць да пя ці дзе ся ці — ка лі 

не пер шая, дык дру гая хва ля рэ прэ сій змя ла ўсіх, а ён па мёр 

сва ёй смер цю ў больш чым па ва жа ным уз рос це — за ты дзень 

да свай го 93-га дня на ра джэн ня... Шчас лі вы, ска жа хтось ці. 

Не факт, ад ка жуць тыя, хто ве дае яго бія гра фію. Бо ча ла век, 

які з юнац тва ру піў ся пра Бе ла русь і бе ла ру шчы ну, які шчы ра 

пра ца ваў дзе ля гэ тай ідэі, амаль па ло ву свай го доў га га жыц ця 

пра вёў уда ле чы ні ад Баць каў шчы ны. Спа чат ку вяр нуц ца 

да до му не да ва лі, пас ля... Не за ха цеў сам? Як бы ло на са май 

спра ве, мы сён ня мо жам толь кі зда гад вац ца, бо яго шмат лі кія 

ру ка пі сы, на пі са ныя блы та ным по чыр кам, да гэ туль ля жаць 

у ар хі вах не ра за бра ныя, дый пас ля 1930-га пра яго жыц цё 

(пры чым ад яго са мо га) мы ве да ем толь кі сціс лы мі ўрыў ка мі.

А між тым у гіс то рыі на шай кра і ны ён па кі нуў знач ны след. 

У пер шыя га ды ма ла дой рэс пуб лі кі гэ та быў са праўд ны 

«ўні вер саль ны сал дат», які зай маў ся ад мі ніст ра цый ным 

дзя лен нем, кі ра ваў на цы я наль най ка а пе ра цы яй, пра ца ваў 

у тэр мі на ла гіч най ка мі сіі, ру піў ся аб бе ла рус кім тэ ат ры 

і кі не ма то гра фе... А пас ля — за быц цё на доў гія га ды. Зрэш ты, 

ча му за быц цё? Ёсць жа мы — тыя, хто хо ча па мя таць і ве даць.


