
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максім Багдановіч - класік беларускай 

літаратуры. Ён пражыў нядоўгае (усяго 26 

гадоў) жыццё, але за гэты час паспеў зрабіць 

для беларускай літаратуры так шмат, як 

ніхто іншы. Яго ўклад  у беларускую 

літаратуру параўноўваюць з укладам А. С. 

Пушкіна ў літаратуру расійскую. Выхаваны на 

лепшых узорах рускай і сусветнай літаратуры, 

М. Багдановіч назаўжды застаўся 

нацыянальным беларускім паэтам, «песняром» 

роднай зямлі. 
 

 

 

Шчучынская дзіцячая бібліятэка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
Вечна светлы i вечна дужы, 
 Вечна юны, як наша зямля. 
 Мы табой ганарымся — і плачам, 
 Мы нясём цябе ў сэрцы праз дым. 
Нізка голаў схіляю, юнача, 
Перад вечным глаголам тваім. 
 

  У. Караткевіч. «Багдановічу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нарадзіўся Максім Багдановіч у 1891 годзе, 9 

снежняў Мінску, у сям'і педагогаў. Жылі яны тады 

на Аляксандраўскай вуліцы (цяпер вуліца Максіма 

Багдановіча).  
 

 
 

  Кіраўнік сямейства Адам Ягоравіч шмат увагі 

надаваў сваім дзецям, а іх было трое: Вадзім, Максім 

і Лёва. Максім з дзяцінства праявіў надзвычайную 

цікаўнасць да кніг, да беларускага фальклору і 

літаратуры. Часта ён без попыту залазіў у 

шырокую бацькаву бібліятэку, хоць Адам Ягоравіч і 

быў строгі ў гэтым пытанні. 



 У кастрычніку 1896 Марыя Апанасаўна, маці 

паэта, памірае ад сухотаў. Пасля гэтага сям'я 

Багдановічаў пераязджае ў Ніжні Ноўгарад.  У 1902г. 

Максім паступіў у першы клас Ніжагародскай 

мужчынскай гімназіі. У гэты час ён піша свае 

першыя вершы на беларускай мове.  

 Максім услед за старэйшым братам Вадзімам 

цікавіцца палітыкай, прымае актыўны ўдзел у 

працы гімназічных гурткоў. За сваю дзейнасць ён 

трапляе ў спісы «ненадзейных». 

 Неўзабаве ў сям'ю прыйшло няшчасце: ад 

сухотаў памёр 18-гадовы Вадзім, а праз год (у 1909) 

захворвае і Максім. Ён адправіўся на лячэнне ў Ялту 

і, здавалася, паездка яму дапамагла. 

 У 1908 Багдановіч быў пераведзены ў 

Яраслаўскую гімназію. У яраслаўскі  перыяд М. 

Багдановіч усё больш настойліва займаецца 

літаратурнай працай, усё больш уважліва ўзіраецца 

ў сваю будучыню, звязваючы яе з радзімай, з 

беларускай літаратурай. Нават жывучы ўдалечыні 

ад родных месцаў, ён думаў і размаўляў на беларускай 

мове, і ў гэтым некаторыя крытыкі бачаць вялікую 

загадку Багдановіча. Што і калі прымусіла хлопчыка 

прачуць сваю прыхільнасць да роднага слова, сваю 

незвычайную патрэбу ў беларускай мове? .. Адказаў 

на гэтыя пытанні не ведаў нават бацька паэта, 

адзначаючы толькі, што «беларускія» схільнасці 

сына ён заўважыў рана, калі таму было яшчэ 10 - 11  

Паклон табе, горды Сакольнік 

Беларускага крэўнага слова, 

Беларускага вечнага слова, 

Што ты заручыў яго з небам. 

Дзякуй, Максім Багдановіч! 

Р. Барадулін 
 

 

Максім Багдановіч пахаваны ў Ялце на Аўтскіх 

брацкіх могілках. На шэрым надмагіллі - імя, 

дата смерці і страфа з яго санета «Паміж 

пяскоў Ягіпецкай зямлі" аб нязгаснай сіле, што 

б'ецца да святла і сонца.У 12 кіламетрах ад 

Ялты, у Місхоры, на тэрыторыі санаторыя 

«Беларусь», збудаваны помнік-бюст выдатнага 

беларускага паэта Максіма Багдановіча. 

Помнік Максіму Багдановічу, акрамя Місхора, 

устаноўлены таксама ў Мінску. Акрамя таго, 

яго імем названы вуліцы ў Гродна і Мінску, у 

гэтых жа гарадах адкрыты літаратурныя 

музеі імя М. Багдановіча.  

 

 

   

 



 Ключавой тэмай твораў Багдановіча было 

перажыванне за беларускі народ, ідэя вызваленчай 

барацьбы супраць царскай імперыі. У гэты перыяд 

з'явіліся вершаваныя лірычныя апавяданні 

"Вераніка" і "У вёсцы" - даніна захаплення 

жанчыне. «Раманс» Максіма Багдановіча - вядомы 

твор лірыкі любоўных перажыванняў. Праз усю 

творчасць прайшла тэма смерці; аўтар верыў у 

вечнае жыццё. Яго вершы «На могілках», «Вольныя 

думы», «Думы» прасягнуты хрысціянскім спакоем і 

адчуваннем боскай неўміручасці. Аўтар увесь час 

размаўляе з зоркамі і не глядзіць пад ногі, а ўвысь. 

 

“Ёсцъ паэты, якія пішуць творы, каб потым з 

ix выдаць выбранае, але ёсць i паэты, што пішуць 

толькі выбранае. Да такіх i належыць Максім 

Багдановіч”. 

Максім Танк 

 

 

Смерці Паэта няма — 

Ёсць Нараджэнне! 

Песняй абвостраны слых, 

Чуеш, Максім? — не ўмірае! 

Гэта з табой. І для ўсіх 

Зорка Венера світае.  

Я. Янішчыц 

гадоў. Зрэшты, неабходна адзначыць і той факт, 

што сям'я Багдановічаў заўсёды падтрымлівала ў 

сваім доме дух "беларускасці". 

 Пасля заканчэння гімназіі, у 1911 годзе, М. 

Багдановіч наведвае Беларусь, да якой увесь час 

імкнецца. Каля двух месяцаў ён жыве ў Вільні і ў 

пасёлку Ракуцёўшчына, непадалёку ад Маладзечна. 

Гэтая паездка яму надзвычай спадабалася. Адам 

Ягоравіч успамінаў, з якім захапленнем распавядаў 

яму сын пра дзеячаў беларускай культуры, аб Вільні, 

пра слуцкія паясы ... Верагодна, і вобразы слуцкіх 

ткачых з'явіліся ў яго пасля гэтага падарожжа.  

Перад М. Багдановічам паўстала пытанне 

дальнейшага жыццёвага шляху. Яго прыцягвала 

перспектыва вучобы ў Пецярбургскім універсітэце. 

Аднак матэрыяльныя цяжкасці, а таксама стан 

здароўя паэта не дазволілі яму вучыцца ў сталіцы. 

Да таго ж і малодшы брат Лёва, здольны 

матэматык, збіраўся вучыцца ў Маскоўскім 

універсітэце. Прыярытэт аддаваўся яму. Максіму 

прыйшлося скарыцца волі бацькі і паступіць у 

Яраслаўскі юрыдычны ліцэй, хоць ні адна з 

юрыдычных спецыяльнасцяў ніколі яго не 

прыцягвала, і паэт адкрыта заяўляў пра гэта. Таму 

Максім-студэнт вядзе ціхае жыццё, 

сканцэнтраванае на сваіх інтарэсах. 

Паэт цалкам аддаецца навуцы і літаратуры. 

Настольнай кнігай Багдановіча быў слоўнік  



Насовіча, па якім ён вывучаў беларускую мову. 

Максім Багдановіч шчыра жадаў стаць навукоўцам 

або паэтам. Ён свядома рыхтаваў сябе да гэтай 

адказнай працы, глыбока вывучаў літаратуру, 

гісторыю, мовы. 

 У ліцэйскія гады М. Багдановіч шмат піша і 

друкуецца, супрацоўнічае з мясцовымі газетамі і 

часопісамі («Рускі экскурсант», «Голас»), а таксама 

з многімі маскоўскімі, пецярбургскімі, кіеўскімі 

выданнямі. У 1913 годзе ў свет выйшаў першы і 

адзіны прыжыццёвы зборнік яго паэзіі «Вянок». 

 У кастрычніку 1916 г. пасля заканчэння 

юрыдычнага ліцэя Максім Багдановіч вяртаецца ў 

Беларусь, у Мінск. Тут ў 1915 годзе быў арганізаваны 

Камітэт дапамогі ахвярам вайны, дзе М. Багдановіч 

працаваў разам з беларускай пісьменніцай Людвікай 

Войцік, вядомай пад літаратурным псеўданімам 

Зоська Верас. Праца была цяжкая і вельмі 

неабходная. Хворы паэт аддаваў ёй шмат сіл і часу, 

а па вечарах садзіўся пісаць. Жыў ён у той час на 

кватэры Змітрака Бядулі, таксама вядомага 

беларускага літаратара. Здароў’е паэта 

пагоршылася. Ён разумеў, што набліжаецца 

трагічная развязка, і яшчэ больш настойліва 

працаваў. Сябры сабралі грошы і адправілі Максіма 

на лячэнне ў Крым.  Вясна 1917 апынулася яго 

апошняй вясной. Дваццаць пятага траўня ў Ялце 

паэт Максім Багдановіч памёр ад сухотаў лёгкіх. 

Толькі пасля смерці паэта былі надрукаваныя ў 

газетах «Вольная Беларусь» і «Гоман» яго вершы 

"Пагоня", цыкл «На ціхім Дунаі», а таксама 

«Максім  і Магдалена», «Страцім-лебедзь». 

 

…Маці родная, Маці-Краіна!  

Ня ўсьцішыцца гэтакі боль…  

Ты прабач.  

Ты прымі свайго сына, 

 За Цябе яму ўмерці дазволь!..  

Усё лятуць і лятуць тыя коні,  

Срэбнай збруяй далёка грымяць…  

Старадаўняй Літоўскай Пагоні  

Не разьбіць, не спыніць, не 

стрымаць.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


