
ПЕСНЯР КРАСЫ I ГАРМОНII
да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча

Жалудоцкая гарпасялковая бібліятэка



Максім Адамавіч Багдановіч нарадзіўся ў Мінску 9 снежня

1891 г. Бацькі паэта былі інтэлігентнымі, высокаадукаванымі

людзьмі. Адам Ягоравіч Багдановіч — педагог. Маці —

Марыя Апанасаўна Мякота — працавала настаўніцай.



Ранняе маленства Максіма прайшло ў Гродна, куды сям‘я

пераехала ў чэрвені 1892 г. 3-за хваробы Адам Ягоравіч

прымушаны быў пакінуць настаўніцкую працу і паступіць на 

службу ў Гродзенскі сельскагаспадарчы банк. Тут, у Гродна, 

хлопчык спазнаў вялікае гора: смерць маці.



Пасля смерці Марыі Апанасаўны бацька вырашыў

перамяніць месца службы і ў 1896 г. з дзецьмі пераехаў у 

Ніжні Ноўгарад.



Самай важнай падзеяй у жыцці Адама Ягоравіча было яго

блізкае знаёмства з вялікім рускім пісьменнікам Максімам

Горкім, якое хутка перарасло ў сардэчную дружбу. Дружба 

бацькі з Максімам Горкім з дзіцячых гадоў захавала ў памяці

дарагія рысы любімага чалавека і пісьменніка.



Максім Багдановіч рос у сям‘і, дзе шмат увагі аддавалася

выхаванню дзяцей. Бацька абуджаў у сваіх сыноў Вадзіма, 

Максіма і Лёвы жывую цікавасць да прыроды, развіваў

назіральнасць, знаёміў з жыццём народа, з помнікамі

культуры, прывіваў любоў да мастацкай літаратуры. 



У 1902 г. Максім Багдановіч паступіў у першы клас

Ніжагародскай мужчынскай гімназіі. У краіне нарастаў

рабочы рух, а ў 1905 г. пачалася рэвалюцыя. Рэвалюцыйная

бура дасягнула Ніжняга Ноўгарада. Пачаліся хваляванні і 

сярод вучнёўскай моладзі. Гімназісты «бунтавалі», а  ў 

хваляваннях прымаў удзел і Багдановіч, за што набыў

рэпутацыю «нядобранадзейнага» гімназіста.

Па сведчанню бацькі, паэтычныя здольнасці Максіма

праявіліся рана. Вершы ён стаў пісаць, калі яму было дзесяць

гадоў, але толькі ў 1907 г. на старонках «Нашай нівы» 

з‘явіўся яго першы твор — лірычнае апавяданне «Музыка». 



Жыў на свеце музыка. Многа хадзіў ён па зямлі ды ўсё граў на 

скрыпцы. I плакала ў яго руках скрыпка і такая была ў яго гранні

нуда, што аж за сэрца хапала...

Плача скрыпка, льюць людзі слёзы, а музыка стаіць і выводзіць

яшчэ жаласней, яшчэ нудней. I балела сэрца, і падступалі к вачам

слёзы: так і ўдарыўся б груддзю аб зямлю ды ўсё слухаў бы 

музыку, усё плакаў бы па сваёй долі...

А бывала яшчэ й так, што музыка быццам вырастаў у вачах

людзей і тады граў моцна, гучна: гудзяць струны, дзваніць рымка, 

бас, як гром, гудзіць і грозна будзіць ад сну і завець ён народ. I 

людзі падымалі апушчаныя голавы, і гневам вялікім блішчалі іх

вочы.

Тады бляднелі і трасліся, як у ліхаманцы, і хаваліся ад страху, як 

тыя гадзюкі, усе крыўдзіцелі народу. Многа іх хацела купіць у 

музыкі скрыпку яго, але ён не прадаў яе нікому. I хадзіў ён далей 

меж бедным людам і граннем сваім будзіў ад цяжкага сну.

Але прыйшоў час, і музыкі не стала: злыя і сільныя людзі кінулі

яго ў турму, і там скончылася жыццё яго... I тыя, што загубілі

музыку, узялі яго скрыпку і пачалі самі граць на ёй народу.

Толькі іхняе гранне нічога людзям не сказала. «Добра граеце,—

гаварылі ім,— ды ўсё не тое!» I ніхто не мог растлумачыць, чаму

ад грання музыкі так моцна білася сэрца бедакоў. Ніхто не ведаў, 

што музыка ўсю душу сваю клаў у ігру. Душа яго знала ўсё тое 

гора, што бачыў ён па людзях; гэта гора грала на скрыпцы, гэта

яно вадзіла смыкам па струнах; і ніводзін сыты не мог так граць, 

як грала народнае гора.

Прайшло шмат гадоў з таго часу. Скрыпка разбілася. Але памяць

аб музыку не згінула з ім разам. I з-памеж таго народу, катораму

ён калісь граў, выйдуць дзесяткі новых музыкаў і граннем сваім

будуць будзіць людзей к свету, праўдзе, брацтву і свабодзе...



Янка Купала першы заўважыў і ацаніў талент маладога

беларускага паэта. 3 пераездам бацькі па службе з Ніжняга

Ноўгарада ў Яраслаўль Максім Багдановіч перавёўся ў 1908г. 

у Яраслаўскую гімназію, а ў 1911 г. закончыў яе.



У  чэрвені 1911 паэт наведаў Беларусь. Паездка працягвалася

каля двух месяцаў. Некалькі дзён ён правёў у Вільні, асабіста

пазнаёміўся з супрацоўнікамі рэдакцыі газеты «Наша ніва», а 

астатні час жыў у фальварку Ракуцёўшчына, які належаў

роднаму дзядзьку братоў Івана і Антона Луцкевічаў. 



Атрымаўшы сярэднюю адукацыю, Багдановіч марыў аб

вучобе ў Пецярбургскім універсітэце. Яго цікавіла

беларуская філалогія. Але нязгода бацькі, слабае здароўе і 

матэрыяльная незабяспечанасць былі перашкодай для гэтага. 

У 1911 г. паэт паступіў у Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. Усе 

сілы і вольны час ён аддаваў літаратуры. У гэты час ён

напісаў свае лепшыя творы.



У 1913 г. выйшаў з друку першы зборнік яго вершаў

«Вянок». Гэта была яго першая і апошняя выдадзеная пры

жыцці кніга. У ёй ён сказаў пра ўсё самае важнае, самае

дарагое, чым жыла яго душа, чым поўнілася набалелае сэрца.



Летам 1916 г. Багдановіч закончыў ліцэй і мог бы паступіць

на службу чыноўнікам, але жаданне аддацца грамадскай

дзейнасці на карысць народа прымусіла яго пакінуць

Яраслаўль і накіравацца ў Мінск. Тут ён працаваў у 

губернскай харчовай камісіі. 

Надыходзіла вясна 1917 года, апошняя ў жыцці Багдановіча. 

Здароўе яго з кожным днём пагаршалася. Паявіліся

трывожныя сімптомы, але паэт не здаваўся, не падаў духам, 

не даходзіў да роспачы, шмат пісаў, за што ні браўся, 

даводзіў да канца.



Хвароба адняла ў яго мову. Ён не мог гаварыць. I ўсё ж, 

паміраючы, паэт знайшоў у сабе сілы, каб сказаць, што

недарма пражыў на свеце, што пакідае свайму народу 

кнігу—памятку аб сваім жыцці. Апошняе, што ён напісаў,—

мужныя словы, поўныя веры ў каштоўнасць зробленага:

Ў краіне светлай, дзе я ўміраю,

У белым доме, ля сіняй бухты,

Я не самотны, я кнігу маю

3 друкарні пана Марціна Кухты.



Памёр Максім Багдановіч 25 мая 1917 г. у Ялце. 3 ім не было 

ні родных, ні сяброў. За некалькі дзён да смерці ён напісаў

бацьку: «Будзь здароў, стары верабей. Маладому вераб‘ю

блага». Пахаваны паэт у Ялце на Брацкіх могілках. 



У Мінску, блізка ад таго месца, дзе ён нарадзіўся, на 

Траецкай гары, недалёка ад Акадэмічнага тэатра оперы і 

балета, стаіць выліты з бронзы помнік выдатнаму паэту —

даніна ўдзячнай памяці беларускага народа. У правай руцэ ён

трымае букет васількоў—сімвал радзімы, роднага мастацтва.



***

Чысты погляд васілька

Ціха журыцца радзіме.

Роднае поле радка

Ці не з табою, Максіме?

Чую, як мора шуміць.

Хваля тугі не адніме.

Хочацца верыць і жыць

Ці не табе, Максіме?

Белай самоты сцяна,

Дай яму лёту і сілы!

Ці не з журбы Лесуна

У Лебедзя гордыя крылы...

Скруха душу апячэ,

А ці ўзніме нягода.

Гэта спяшаецца Чэсць

У абарону народа.

Смерць, ты цікуеш дарма,

Белых галінак кіпенне.

Смерці Паэта няма —

Ёсць Нараджэнне!

Песняй абвостраны слых,

Чуеш, Максім? — не ўмірае!

Гэта з табой. I для ўсіх

Зорка Венера світае.

(Яугенія Янішчыц Максіму Багдановічу)



Максім Адамавіч Багдановіч

9 снежня 1891 — 25 мая 1917



Дзякуем за ўвагу!


