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Мінск
З бе ла рус кай ста лі цай 

звя за ны два мо ман ты жыц-
ця паэ та — на ра джэн не і 
пе ры яд апош ня га пры ез ду ў 
Бе ла русь, які ад быў ся роў на 
100 га доў та му.

З'я віў ся на свет Мак сім 
Баг да но віч у Тра ец кім прад-
мес ці, на ву лі цы Аляк санд раў-
скай, 25. Сён ня ву лі ца но сіць 
імя са мо га паэ та — на ад ным 
з да моў ві сіць шыль да, якая 
пра гэ та свед чыць. У су сед-
нім дво ры ку ўста ля ва ны па-
су час на му аформ ле ны ме ма-
ры яль ны знак. Ён зна хо дзіц ца 
на тым са мым мес цы, дзе ста-
яў дом. Ка лісь ці гэ ты бу ды нак 
зда ваў ся ў арэн ду мінск аму 
пры ход ска му ву чы лі шчу, у 
якім вы кла даў баць ка паэ та 
Адам Яго ра віч Баг да но віч. На 
пер шым па вер се раз мя шча-
ла ся школ а, а на дру гім бы лі 
ква тэ ры на стаў ні каў.

Для та га час най ар хі тэк ту-
ры бу ды нак быў ты по вым, але 
сён ня ён вы гля даў бы до сыць 
ары гі наль на. Пер шы па верх — 
му ра ва ны, дру гі — зроб ле ны 
з дрэ ва. Ме на ві та там 9 снеж-
ня 1891 го да на свет з'я віў ся 
Мак сім Баг да но віч.

За бу до ва не за ха ва ла ся — 
яна бы ла стра ча на ў са вец кі 
час. За тое по руч і сён ня ста-
іць дом-су сед. Яго мож на па-
знаць па раз ме шча ным побач 
ука заль ні ку Ста ра ві ленс кая, 
6 і стрэл цы да су сед ня га до ма. 
Бу ды нак у ава рый ным ста не, 
але па яго ар хі тэк ту ры, па 
знеш нім аб ліч чы мож на ўя-
віць ву лі цу Аляк санд раў скую 
XІX ста год дзя. Гэ ты дом не 
з'яў ля ец ца гіс то ры ка-куль тур-
най каш тоў нас цю і ця пер пад 
па гро зай зно су.

Праз паў го да пас-
ля на ра джэн ня Мак-
сі ма сям'і да вя ло ся 
з'е хаць з го ра да, бо 
ў баць кі вы яві лі су-
хо ты — з та кой хва-
ро бай ву чыць дзя цей 
бы ло нель га. Та му з 
ран ніх га доў ус па мі-
наў пра Мінск у паэ та 
за ха вац ца не маг ло.

Шу ка ю чы ін шыя 
па зна кі сла ву та га 
твор цы ў бе ла рус кай 
ста лі цы, вар та за ві-
таць да тэ ат ра опе ры 
і ба ле та. По бач ста-
іць пом нік Баг да но ві-
чу, уста ля ва ны ў 1981 
го дзе. По зірк Мак сі ма 
скі ра ва ны аку рат у 
бок род на га до ма...

Да ад' ез да сям'і 
з Мін ска ад бы ла ся 
яшчэ ад на важ ная 
па дзея — хры шчэн не Мак сі-
ма ў Пет ра паў лаў скім са бо ры 
ў 1892 го дзе. На той мо мант 
са бо рам з'яў ляла ся бы лая 
ўні яц кая царк ва. А сён ня мы 
ве да ем гэ ты бу ды нак, ня даў-
на ад ноў ле ны на сва ім мес цы, 
як кан цэрт ную за лу «Верх ні 
го рад», або дзі ця чую фі лар-
мо нію.

Дру гі пры езд 
у ста лі цу

На ступ нае зна ём ства паэ-
та з род ным го ра дам ад бы-
ва ец ца толь кі праз 25 га доў. 

У 1916 го дзе, скон чыў шы яра-
слаў скі лі цэй, Мак сім не за-
бі рае на ват атэс тат, а хут чэй 
рвец ца на Бе ла русь. Ён ужо 
цяж ка хво ры. І, пры яз джа ю-
чы на ра дзі му, ра зу мее, што 
бу дзе да жы ваць тут век, які 
на ка на ва ны.

У Мін ску яго ча ка лі сяб ры, 
з які мі ён вёў ак тыў ную пе ра-
піс ку, — та га час ная мін ская 
ін тэ лі ген цыя — Зміт рок Бя ду-
ля, Ар кадзь Смо ліч, Зось ка 
Ве рас і ін шыя. Гэ та лю дзі з 
су пол кі, што аб ра лі са бе наз ву 
«Бе ла рус кая хат ка». Яны чы-
та лі тво ры Баг да но ві ча, якія 
дру ка ва лі ся ў «На шай Ні ве», 
доб ра яго ве да лі і вель мі ча-
ка лі пры ез ду.

Ар кадзь Смо ліч су стрэў 
Баг да но ві ча на Ві лен скім 
чы гу нач ным вак за ле — у 
бу дын ку, які ста яў на мес цы 
су час на га вак за ла, і ад вёў у 
«Бе ла рус кую хат ку». Яна зна-
хо дзі ла ся на ву лі цы За хар' еў-
скай (ра ён су час най пло шчы 
Не за леж нас ці).

У 1915 го дзе ў Мінск з Віль-
ні пе ра ехаў Зміт рок Бя ду ля і 
за няў дом Сця па на Рэ дзькі, 
які ў яго аран да ва ла «Бе ла-
рус кая хат ка» пад ста лоў ку 
для бе жан цаў. У той час іш ла 
Пер шая су свет ная вай на. Ад 
Мін ска да лі ніі фрон ту бы ло 
ру кой па даць — не больш за 
60 кі ла мет раў. Але ка лі ў кан-
цы 1916 го да бе жан цы з'е ха-
лі, дом ад да лі пад ква тэ ры. У 
ад ным па коі па ся ліў ся Зміт рок 
Бя ду ля, у дру гім — яго сёст ры, 
а ў трэ ці за ся лі лі Мак сі ма Баг-
да но ві ча.

Дом зна хо дзіў ся на ву лі-
цы Ма ла ге ор гі еў скай (сён ня 
Талс то га). У 1980-я га ды ён 
быў пе ра не се ны і па стаў ле ны 
блі жэй да Уні вер сі тэ та куль ту-

ры. Ця пер зна хо дзіц ца на ву-
лі цы Раб ко раў скай (№19) — 
там пра цуе фі лі ял му зея гіс-
то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры 
«Бе ла рус кая хат ка».

Сяб ры ўлад ка ва лі Мак сі ма 
пра ца ваць у Ка мі тэт да па мо гі 
па цяр пе лым ад вай ны (зна-
хо дзіў ся на ра гу ву ліц Ско-
бе леў скай і Пад гор най — су-
час ныя Чыр во на ар мей ская 
і Кар ла Марк са, бу ды нак не 
за ха ваў ся). У па сёл ку Ра-
там ка Мінск ага ра ё на раз мя-
шчаў ся пры ту лак для дзя цей-
бе жан цаў. На ле та іх вы во зі лі 
ад па чы ваць у Кар пі лаў ку да 
Яд ві гі на Ш, а ўво сень за бі-

ра лі на зад. Та му і Ра там ку, і 
Кар пі лаў ку так са ма на вед ваў 
Баг да но віч.

Час та бы ваў ён і ў пуб ліч-
най біб лі я тэ цы — сён ня гэ та 
бу ды нак №31 на ву лі цы Ін-
тэр на цы я наль най (у той час 
ву лі ца Хры шчэн ская). Па эт 
пры хо дзіў ту ды амаль кож ны 
дзень. Сяб ры пры гад ва лі, што 
ён заў сё ды пас ля пра цы спя-
шаў ся ў біб лі я тэ ку, пра седж-
ваў там га дзі на мі, да са ма га 
поз ня га ве ча ра, — у той час 
яна пра ца ва ла да 22 га дзін. 
Баг да но віч імк нуў ся знай сці 
кні гі па тэ мах, звя за ных з 
Вя лі кім Княст вам Лі тоў скім, 
гіс то ры яй бе ла рус кіх зя мель, 
эт на гра фі яй. Ця пер бу ды нак 
зда ец ца ў арэн ду пад офі сы, 
але вон ка ва ён за стаў ся та кім 
жа, як і ра ней.

Па эт вель мі лю біў спы няц-
ца ка ля Чыр во на га кас цё ла 
Свя тых Сы мо на і Але ны, па-
доў гу ста яў і гля дзеў на чыр-
во ную цэг лу, па кры тую іне-
ем. Гэ та мес ца бы ло ад ным 
з улю бё ных у Баг да но ві ча. 
Зось цы Ве рас да во дзі ла ся іс-
ці на хіт ры кі — ка заць, што 
ёй хо лад на ці яна споз ніц ца 
на пра цу. Бо хво ра му Мак сі му 
за ста вац ца доў га на хо ла дзе 
бы ло нель га.

Гродна
Дзя цін ства Мак сі ма прай-

шло ў Гродне. Дом, у якім 
жы ла сям'я бу ду ча га паэ та, 

за ха ваў ся і сён ня — ця пер 
там пра цуе Гро дзен скі му зей 
Мак сі ма Баг да но ві ча.

У гэ тым го ра дзе прай шлі 
ба дай са мыя шчас лі выя яго 
га ды. Ма ці ўвесь свой час ад-
да ва ла вы ха ван ню дзя цей, 
якіх вель мі моц на лю бі ла. Для 
іх на ву чан ня яна вы ка рыс тоў-
ва ла са мыя су час ныя ме то-
ды кі. Хлоп чык на ўсё жыц цё 
за пом ніў, як пры го жа ма ма 
іг ра ла на фар тэ пі я на...

З Га род ні ез дзі лі ад па чы-
ваць у вёс ку Вяз зе (ця пер у 
Асі по віц кім ра ё не), да ста рэй-
шай сяст ры ма ці. Дом, у якім 
яны спы ня лі ся, не за ха ваў ся. 
Але на мяс цо вай шко ле ві сіць 
шыль да, на якой на пі са на, што 
ў 1894 го дзе там гас ця ваў Мак-
сім Баг да но віч ра зам з ма ці.

Ка лі до ма ў Баг-
да но ві чаў ужыт ко-
вай мо вай бы ла рус-
кая, то ў Вяз зі ма лы 
Мак сім аку нуў ся ў 
свет жы вой бе ла рус-
кай га вор кі. Ад туль 
Ма рыя Апа на са ўна 
пі са ла му жу: «Усё 
доб ра, дзе ці зда ро-
выя. Адзі нае дрэн на, 
ста лі раз маў ляць па-
бе ла рус ку. Ча сам та-
кое сло ва вы гук нуць, 
што хоць скрозь зям-
лю пра валь вай ся...»

Ка лі хлоп чы ку 
бы ло 5 га доў, ма ці 
па мер ла. Та му яшчэ 
ад но зна ка вае мес ца, 
звя за нае з паэ там, — 
га ра дзен скія ста рыя 
мо гіл кі. Спра ва ад 
ува хо ду ў Свя та-Мар-
фін скую царк ву, якая 
раз ме шча на па блі зу, 

па ха ва на яго ма ці.

Ніж ні Ноў га рад 
і Яра слаўль

Моц на пе ра жы ва ючы 
смерць жон кі, да та го ж ма ю-
чы на ру ках ча ты рох дзя цей, 
якіх трэ ба бы ло га да ваць, 
Адам Баг да но віч пры няў ра-
шэн не па кі нуць Га род ню. Ён 
атры маў пра па но ву па служ бе 
і на кі ра ваў ся ўглыб Ра сій скай 
Ім пе рыі, у Ніж ні Ноў га рад.

У пэў ным сэн се Баг да но ві чы 
жы лі ў гэ тым го ра дзе бе ла рус-
кай ка ло ні яй. Адам Яго ра віч не 

толь кі пры ехаў ра зам з ча тыр-
ма дзець мі, але пас ля пе ра вёз 
да ся бе абедз вюх сяс цёр, якія 
не ўза ба ве там па бра лі ся шлю-
бамі. Утва рыў ся свое асаб лі вы 
бе ла рус кі анк лаў. Яны ад зна-
ча лі бе ла рус кія свя ты, Мак сім 
з дзя цін ства па мя таў, як цёт кі 
спя ва лі пес ні на Ку пал ле або 
на Ка ля ды. Ад іх ён чуў бе ла-
рус кую мо ву. Да та го ж у баць-
кі ме ла ся вя лі кая біб лі я тэ ка, у 
якой бы лі, у тым лі ку, кніж кі па-
бе ла рус ку. Ме на ві та па іх Мак-
сім сам па чаў ву чыць мо ву.

З пе ра ез дам баць кі па 
служ бе з Ніж ня га Ноў га ра да ў 
Яра слаўль Мак сім Баг да но віч 
пе ра вёў ся ў 1908 го дзе ў Яра-
слаў скую гім на зію. Сён ня по-
бач з бу дын кам Яра слаў ска га 
ўні вер сі тэ та ста іць пом нік бе-
ла рус ка му паэ ту. Так са ма ў 
Яра слаў лі ёсць му зей Мак сі ма 
Баг да но ві ча. За ха ва лі ся і не-
ка то рыя ква тэ ры, якія зды ма-
ла іх сям'я ў гэ тым го ра дзе.

Ра ку цёў шчы на
Фак тыч на 20 га доў Мак сім 

Баг да но віч не жыў у Бе ла ру-
сі. Ён пры яз джаў сю ды толь-
кі ад ной чы — у 1911 го дзе. 
У той час па эт ужо ак тыў на 
дру ка ваў ся ў «На шай Ні ве», 
ліс та ваў ся з Вац ла вам Лас-
тоў скім і бра та мі Луц ке ві ча-
мі, за воч на сяб ра ваў з імі. 
Ён пі саў, што бы ло б доб ра 
ад па чыць дзесь ці ў «жы вой» 
вёс цы (ві даць, моц ны мі бы лі 
ўспа мі ны дзя цін ства). Дзядзь-
ка Луц ке ві чаў меў фаль ва рак 
у Ра ку цёў шчы не (блі зу Крас-

на га, ця пер у Ма ла дзе чан скім 
ра ё не), ку ды яны і за пра сі лі 
паэ та.

Да бі ра ю чы ся ў Ра ку цёў-
шчы ну, не каль кі дзён па эт 
пра вёў у Віль ні. На вед ваў рэ-
дак цыю «На шай Ні вы», дом, у 
якім жы лі Луц ке ві чы і які паз-
ней ста не му зе ем ста ра жыт-
на сцяў. Там Баг да но віч уба-
чыў зна ка мі тыя слуц кія па ясы, 
ста ра дру кі Фран цыс ка Ска ры-
ны, шмат ін шых рэ чаў з ча соў 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 
Па эт вель мі на тхніў ся ўба ча-
ным і на пі саў верш «Слуц кія 
тка чы хі».

Ён пры ехаў у Ра ку цёў шчы-
ну і пра вёў там ле та 1911 го да. 
Гэ та быў вель мі плён ны час — 
Баг да но віч шмат ха дзіў па ва-
ко лі цах, мно га пі саў. Тут ён 
ства рыў сла ву тую «Ве ра ні ку», 
паэ му «У вёс цы», да пра ца ваў 
ці на пі саў мно гія вер шы.

У Ра ку цёў шчы не за ха ваў ся 
пад во рак фаль вар ка, не каль кі 
бу дын каў — ад ноў ле ных і аў-
тэн тыч ных. Там ма ец ца па кой, 
аформ ле ны так, як ён мог вы-
гля даць у ча сы Баг да но ві ча. 
Гум но, па мят ныя ка мя ні... Гэ-
та вель мі ма ляў ні чыя мяс ці ны. 
Пра вес ці там та кое ж ле та, як 
пра вёў Мак сім, бы ло б вель-
мі фай на, упэў не на Ва лян ці на 
Сяр ге еў на.

Ужо вяр нуў шы ся ў Яра-
слаўль, Баг да но віч да слаў 
у рэ дак цыю «На шай Ні вы» 
сшы так і па пра сіў, каб яго вы-
да лі як кніж ку. Ме на ві та «Вя-
нок» стаў адзі ным збор ні кам 
Баг да но ві ча.

Ял та
Зда роўе Мак сі ма Баг да но-

ві ча ўсё па гар ша ла ся. Та му 
сяб ры за свае гро шы вы пра-
ві лі паэ та ў Ял ту. Ця пер ву-
лі ца, на якой ста яў дом, дзе 
не каль кі ме ся цаў жыў па эт, 
но сіць імя Мак сі ма Баг да но-
ві ча. Сён ня ў гэ тым бу дын ку 
(№5) раз ме шча на кан цэрт нае 
па мяш кан не ва ен на-мар ско-
га фло ту. Цал кам дом не за-
ха ваў ся — толь кі пад мур кі і 
сце ны — у паз ней шы час быў 
пе ра бу да ва ны.

Ка лі па эт па мёр, яго ад пя-
ва лі ў ял цін скай царк ве Аляк-
санд ра Не ўска га, што і сён ня 
ста іць у цэнт ры го ра да.

Баг да но віч па ха ва ны на 
ста рых ял цін скіх мо гіл ках. У 
1990-я га ды на ма гі ле ўста-
ля ва ны бюст — па эт тры мае 
рас кры тую кні гу...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by
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ПА СЛЯДАХ 
СТРА ЦІ МА

Да рэ чыДа рэ чы
Кап су лу з зям лёй з ма гі лы Мак сі ма Баг да но ві-

ча за кла дуць у Хра ме-пом ні ку Усіх свя тых у Мін ску 
9 снеж ня, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве куль ту ры.

Ура чыс тая цы ры мо нія «Вяр тан не» па за клад цы 
кап су лы з зям лёй з ма гі лы паэ та ў крып це хра ма-пом-
ні ка ад бу дзец ца з 11.30 да 13.00. У Бе лай за ле хра ма 
за пла на ва на ме ма ры яль ная «лі та ра тур ная ра ні ца», 
дзе бу дуць гу чаць вер шы Мак сі ма Баг да но ві ча.

Яшчэ ад но ме ра пры ем ства прой дзе ў рэ кан стру-
я ва ным Лі та ра тур ным му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча. 
Тут ад бу дзец ца ўра чыс тае ад крыц цё но вай экс па зі-
цыі. Лі та ра тур ная ак цыя «Рас цём ра зам з Мак сі мам» 
прой дзе ка ля пом ні ка Мак сі му Баг да но ві чу, дзе за тым 
ад бу дзец ца мі тынг «Па кла ні ся Мак сі му». Рэс пуб лі кан-
скі тэ атр бе ла рус кай дра ма тур гіі ве ча рам за пра шае 
гле да чоў на спек такль «Дзён нік паэ та».

Па мят ны знак, уста ля ва ны на мес цы до ма сям'і паэ та.

Ва лян ці на КА РОТ КІ НА ў Лі та ра тур ным му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча.

Праз тры дні, 9 снеж ня, мы бу дзем ад зна чаць 
125-год дзе з дня на ра джэн ня паэ та Мак сі ма 
Баг да но ві ча. Ба дай ні хто ін шы не па спеў так шмат 
зра біць для Бе ла ру сі за та кі ка рот кі час, 
як гэ ты твор ца. Ён па мёр, ка лі яму бы ло ўся го 25. 
Пры гэ тым амаль 20 га доў ён жыў па-за ме жа мі 
Ра дзі мы. Шлях паэ та быў па кру час тым. 
Та му мно гія мяс ці ны і сён ня за хоў ваць па зна кі 
пры сут нас ці май стра. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
ра зам з ма лод шым на ву ко вым су пра цоў ні кам 
Лі та ра тур на га му зея Мак сі ма Баг да но ві ча 
Ва лян ці най КА РОТ КІ НАЙ па спра ба ва лі склас ці 
геа гра фіч ную кар ту жыц ця паэ та.
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