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«Жыві і цэльнасці шукай…»
М. Багдановіч
Усё далей і далей нас адносіць час ад знакавых падзей мінуўшычыны і асоб,
якія тварылі Беларусь. Некаторых з іх справядліва называюць волатамі беларускага Адраджэння. У міфалагізацыі няма нічога дзіўнага, бо кожная вялікая постаць — гэта таямніца, якую мусяць разгадваць пакаленні тых, хто прыйшоў пасля. Сёлета мы адзначаем 130 гадоў з дня народзінаў Максіма Багдановіча, аднаго
з самых загадкавых класікаў нашай літаратуры. Характарыстыка гэтая невыпадковая. Максім Багдановіч большую частку жыцця жыў і пісаў па-за межамі Радзімы,
таму знаёмствы з сучаснікамі-адраджэнцамі насілі збольшага завочны характар, і
ўспамінаў ад іх пра Максіма мы маем вобмаль. Не пашкадаваў лёс і асабісты архіў
паэта: рукапісы і асабістыя лісты зніклі альбо былі знішчаны цягам Другой сусветнай вайны. Даследчыкам прыйшлося прыкласці вялікія намаганні, каб сабраць нешматлікія сведчанні пра Багдановіча, а таксама цудам ацалелыя артэфакты, з ім звязаныя.
Пачынаючы з 20-х гадоў кожнае новае пакаленне з’яўляла нам апантаных
збіральнікаў спадчыны Максіма Адамавіча. Выходзілі кнігі, навуковыя работы і
артыкулы, энцыклапедыя, газетныя і часопісныя публікацыі, дзякуючы якім паступова запаўняліся белыя плямы ў біяграфіі паэта, адкрываліся невядомыя творы.
Камусьці пашанцавала заспець сваякоў і знаёмых Багдановіча, хтосьці працаваў у
архівах і бібліятэках, і кожны рабіў свой унёсак, фіксаваў веды, якіх да таго не было
ў навуковым ужытку.
Бібліяграфія па багдановічазнаўстве сапраўды вялікая, але ніводную з біяграфічных прац нельга назваць усеахопнай. Да таго ж, кожная з іх насіла на
сабе адбітак часу: беларусізацыі і захаплення, «аглаблёвай» крытыкі, савецкай
літаратуразнаўчай стэрыльнасці, адраджэнскага пафасу. Кожнаму было што прыхаваць ці, наадварот, абыграць у патрэбным святле з ідэалагічных альбо якіх іншых
памкненняў. Дый увогуле, ці можна стварыць аб’ектыўную біяграфію чалавека альбо яна ўсё адно будзе несці аўтарскі пагляд? Якім павінен быць ідэальны жыццяпіс?
Пытанні, якія не маюць адказаў. Але ці з’яўляецца гэта апраўданнем для таго, каб
не рабіць нічога? Праца ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча, дзе найбольш
поўна сабраныя разнастайныя звесткі, рэліквіі, набыткі багдановічазнаўства, сама
падштурхнула да формы, у якой зроблена гэтая кніга.
Перад вамі своеасаблівае ласкутнае палатно з унікальных звестак пра Максіма
Багдановіча, прадстаўленае ў храналагічным парадку, год за годам, паступова раскрываючы самаго паэта і яго атачэнне. Кавалачкі ўспамінаў, лістоў, дакументаў,
артыкулаў, фотаздымкаў з фондаў музея, іншых устаноў і прыватных калекцый, а
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таксама мастацкіх твораў — усё гэта дае магчымасць суаднесці факты, параўнаць
версіі і паспрабаваць самім зрабіць выснову пра праўдзівасць прыведзенай
інфармацыі. Магчыма, сукупнасць суб’ектыўных поглядаў і нотка дакументальнасці
дапамогуць нам па-іншаму глянуць на Багдановіча і яго жыццё.
Такі падыход не ўнікальны і ўжо неаднойчы выкарыстоўваўся даследчыкамі.
І ў Расіі, і ў Беларусі. Водгукі на іх сведчаць, што форма гэтая з’яўляецца жыццяздольнай і запатрабаванай, хоць і мае свае недахопы.
Укладальнік не ставіў сабе за мэту рабіць нейкія высновы і абагульненні,
больш таго, адмовіўся вылучаць храналагічныя блокі і паасобна каментаваць
іх. Гэта вымагала б разгорнутага публіцыстычнага выказвання і разбурала б
агульную тканку, бо вытлумачэння патрабуе ледзь не кожны ўрывак, і, хочацца
спадзявацца, тое будзе зроблена ў асобнай працы.   Адзінае, у чым праяўлялася
аўтарская воля,— гэта суаднясенне ў часе храналагічна неакрэсленых фрагментаў
тэкста і кропкавыя заўвагі ад укладальніка, зробленыя для зручнасці чытання.
У астатнім адказнасць за тое, што вы знойдзеце ў кнізе, хацелася б пакінуць на
сумленні аўтараў працытаваных твораў ці ўрыўкаў з іх. Са свайго боку хачу запэўніць, што прыведзеныя цытаты не былі вырваныя з кантэксту. Усім тым, хто
сумняваецца альбо захоча глыбей вывучыць крыніцу, раю звярнуцца да старонак,
пазначаных пад тым ці іншым тэкстам, і фондаў музея.
Асноўным крытэрыем адбору матэрыялу была ўнікальнасць прыведзенай
інфармацыі і фактаў, якія праліваюць святло на той ці іншы перыяд жыцця Максіма
Багдановіча, дазваляюць аднавіць жыццяпіс паэта і яго асобу, так бы мовіць,
першакрыніцы інфармацыі. Таксама выкарыстоўваліся цытаты з публікацый, якія
ўдакладнялі альбо акцэнтавалі ўвагу на асабліва значных месцах біяграфіі. Часам
сведкі супярэчаць сваім жа словам, як, напрыклад, Адам Багдановіч, які блытаецца
з датай нараджэння сына. Такія моманты былі пакінуты наўмысна, каб заахвоціць
цікаўных да далейшых пошукаў. Тое ж датычыцца і апісанняў некалькімі асобамі
аднаго і таго ж факта. Мы быццам апынаемся ў своеасаблівай даследчыцкай
лабараторыі і па чарзе выслухоўваем кожнага, хто мае штосьці паведаміць нам пра
Максіма Багдановіча. Кніга запрашае да актыўнага чытання і ўласных высноў.
Частка прыведзенай інфармацыі добра вядомая прыхільнікам Багдановіча па
кнігах, якія выходзілі ў савецкую пару і ў часы незалежнасці. Але можна быць
упэўненымі, што нават самыя дасведчаныя багдановічазнаўцы знойдуць у ёй незнаёмыя для сябе звесткі. Сямейныя адносіны, сябры, вучоба і выхаванне, праца,
знешнасць, палітычныя погляды, творчая кухня, асабістае жыццё, дзённікавыя
запісы, толькі-толькі выяўленыя ўспаміны і невядомыя творы.
У прыведзеных тэкстах, дзе гэта было магчыма, захаваная мова арыгінала, а
таксама асаблівасці пісьма і аўтарскай граматыкі ды пунктуацыі. Хочацца спадзявацца, што гэта не з’явіцца перашкодай для чытання, а, наадварот, дазволіць лепш
адчуць час і людзей, у іх згаданых.
Адзінакроўны брат Максіма Павел Багдановіч пісаў бацьку наступнае: «Самое
трагичное в судьбе Максима это то, что его не поняли и никогда никто не поймёт.
Поэтому меня пугает его биография, даже если ты сам её напишешь; всё это будет не то, самого главного не передашь. Я отлично чувствую Вадима и Лёву, они
для меня открыты и понятны. Совсем не то с Максимом, я с ужасом сознаю, что
его душу воспринять своей душой я не могу и никто не сможет. Трудно передать
это чувство, вызываемое Максимом, нечто похожее должен чувствовать человек,
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который задался бы целью познать “вещь в себе”,— этого он сделать не может,
пока находится в своей телесной оболочке и подходит к миру со своими органами
чувств; воспринимаемый мир будет лишь только комплексом созданных чувствами ощущений, так и человеческая душа не может иметь даже самого малейшего
представления Максимова образа, нет таких понятий, которые передавали бы
его, а создать их мы не можем. Временами мне кажется, что лучше без биографии
обойтись».
Ёсць у гэтых словах нешта трагічнае і разам з тым захапляльнае. Так, хутчэй за
ўсё, гэтая кніга не дапаможа цалкам разгадаць загадку Багдановіча, але, магчыма,
мы нешта даведаемся пра сябе, як і Максім, калі ён ўпершыню звярнуўся да беларускай літаратуры.
Міхаіл Бараноўскі,
загадчык філіяла «Літаратурны музей
Максіма Багдановіча»
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1891

Марыя Багдановіч, маці паэта

Адам Багдановіч, бацька паэта

Вкратце, в каком кругу знакомств и
приятелей мы вращались: все это были
народовольцы или так называемые сочувствующие, примыкающие. Круг, некогда
широкий, ко времени рождения Максима
значительно сузился, поредел, вследствие
лопатинского провала.
Партия содрогалась от нанесенного ей
оглушительного удара: многие были арестованы, другие, терроризированные обысками и арестами, стали отчаливать в сторону, обособляться; появились зловещие
признаки разложения: общее недовольство,
взаимные счеты и пререкания, обвинения,
третейские суды, в которых мне неоднократно приходилось фигурировать в качестве арбитра. Тяжелое это было время. Но
здесь не место об этом рассказывать: я сделаю это в свое время и в другом месте.
Такое печальное положение нашей, некогда цветущей организации, не могло, разумеется, не отразиться на моем состоянии
духа и моей жены: она была в постоянной
тревоге за мою судьбу.
В это печальное время появился на свет
Максим (как уже сказано 27 ноября 1891 г.
в 9 часов вечера, коли надо точность). Немного причинил он страданий своей матери, не в пример старшему брату. Дело было
вечером. Я давал уроки в еврейском ремесленном училище, куда приехали за мной.
Тогда я приехал с акушеркой, прихватив ее
по пути, не прошло и получаса, как недовольный крик новоявленного человечка радостно отдался в моем сердце и искаженное
лицо матери стало обычным и осветилось
счастливой улыбкой.
Старая история: разглядев свое произведение, мать находила, что он, как две капли
10
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воды, похож на меня. Я, всмотревшись, находил: вылитая мать. Это диалектическое противоречие было снято И. С. Плеханом, моим товарищем по школе
и народовольчеству, его крестным, который сказал: он похож на самого себя.
Ребенок был здоровый, хорошо сложенный, 9 фунтов весом. Довольно-таки капризный и претенциозный: он иначе не засыпал, как под укачивание на
руках, а вскоре стал требовать, чтобы с ним
подплясывали, унашивая,— и бедная мать
изнемогала (да, впрочем, и отец,— нечего
греха таить) от этой его ранней склонности
к ритму. Довольно-таки долго продолжалась
эта пляска под припевом.

А. Я. Багдановіч — А. П. Волжынай.
7 кастрычніка 1898, Ніжні Ноўгарад.

М. Горький и А. Богданович: дружба, рожденная на берегах Волги, с. 112.
Звыш дзесяці год працуе ў Мінску Вольга Епіфанаўна [Сёмава — укладальнік]. На
гэты час прыпадае і яе знаёмства з сям’ёй
Багдановічаў. У 1891 г. яна становіцца хроснай маці будучага паэта. Аднак па невядомай прычыне неўзабаве пакідае губернскі
горад і пераязджае ў Пінск.
Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча,
с. 67.
Колькі слоў пра вуліцу. У Максімаву
пару называлася яна, як ужо згадвалася,
Аляксандраўская. Між іншым, і драўляны
мост цераз Свіслач, які злучаў зарэчную частку горада, так званае Траецкае прадмесце, з
цэнтрам, называўся таксама Аляксандраўскі.
Ад гэтага мастка і брала пачатак згаданая
вуліца. Яна і цяпер захавала нямала даўніны.
Гэта амаль усё Траецкае прадмесце і будынкі
<…> колішняга жаночага Свята-Троіцкага
ўніяцкага манастыра XVII стагоддзя. <…>.
Захаваўся і будынак Мінскай духоўнай
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Іван Пляхан, хросны бацька Максіма Багдановіча

Вадино рожденье в марте, Максимово —
28 ноября.

Вольга Сёмава, хросная маці Максіма Багдановіча

ЖЗЛБ. Адам Багдановіч, с. 16–17.

семінарыі. Гэты будынак быў
украсай Аляксандраўскай вуліцы:
светлы, лёгкі, прыветны. Потым
яго пераробяць пад Сувораўскае
вайсковае вучылішча. Гэты дом,
між іншым, месціўся амаль побач з тым драўляным дамком
[частка дома была каменнай —
укладальнік], у якім нарадзіўся
Багдановіч. Толькі адна забудова
была паміж імі: дамок, у якім
нарадзіўся Багдановіч, значыўся
пад нумарам 25, а духоўная семінарыя — 29. З Максімавых часоў і броварная
забудова. Вуліца Аляксандраўская была слынная і сваёй Траецкай гарой з рынкам. Ён якраз быў праз вуліцу ад згаданага дамка.
Калі ўжо ўспомнілі дамок, то колькі слоў і пра яго. Быў ён драўляны,
двухпавярховы. Паводле слоў Максімавага бацькі, належаў Карказовічу, па
іншых звестках, прыкладам Уласава,— Гурвічу. Багдановічы жылі на другім
паверсе. Гэта была настаўніцкая кватэра Адама Ягоравіча. На першым паверсе
месцілася прыходскае вучылішча, а на другім — жылі Багдановічы, займалі
правае крыло ад увахода.
Я хацеў бы спаткацца з Вамі… / Уладзімір Содаль. Мінск — горад, дзе
нарадзіўся паэт, с. 7–8.

Адам Багдановіч з настаўнікамі і вучнямі 1-га
Мінскага прыходскага вучылішча

Дом, у якім нарадзіўся Максім Багдановіч

М а кс і м Б а гд а н о в і ч
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Достаточно сказать, что я
занимался в двух, а иногда и
в трех училищах, имел частные уроки групповые и единичные, занимался по меньшей мере в двух, а иногда и
в трех кружках саморазвития
с революционным уклоном,
руководил чтением, вел пропаганду среди народных учителей, иногда учился сам, сотрудничал в местной печати,
поставляя этнографические
материалы Шейну для академических сборников, и принимал деятельное
участие в местной руководящей группе народовольческой партии. Бывали у
нас и литературные вечера, и рефераты, и вечера, и пикники, и поездки на
лодках — и на все это хватало времени.
Как его хватало — я сказать не умею, но хватало.
ЖЗЛБ. Адам Багдановіч, с. 17–18.
Ганна Кіпрыянаўна расказала аб мінскім перыядзе (1891—1892) жыцця
сям’і Багдановічаў (яе маці Ганна Апанасаўна жыла ў той час каля года ў сям’і
Адама Ягоравіча): «Адам Ягоравіч настаўнічаў, жонка — дома. Было двое дзяцей. Жылося цяжка. У бліжэйшай краме бралі напавер. Купляюць, купляюць,
набяруць многа — крамнік больш не дае».
Ватацы Н. Шляхі, с. 21.
Марилька писала письма с просьбой о помощи. Пробывши год бросила
семинарию не держа экз.<аменов>, увлекшись Ад.<амом> Ег.<оровичем>. В
периоды семейных неполадок неоднократно порывалась бросить семью. Я уже
служила, когда она обращалась ко мне с младенческими просьбами прислать
ей 25 р., чтобы уйти от Ад.<ама> Ег.<оровича>. Я отчетливо помню свои письма к ней, в кот.<орых> я доказывала некчёмность её чрезмерного самолюбия и
излишней обидчивости на сдержанность выражений Ад.<ама> Ег.<оровича>.
По-моему, она была оч.<ень> неуравновешенной и испорчена скверным приютским воспитанием, на придачу здоровье её было плохо.
Арнольдава С. Э. да Кунцэвіч В. І.
Што датычыцца мае бабулі Таццяны Мякоты, то яна ўвесь час жыла
з намі. Яна была вясёлая, прыгожая — добра спявала, танцавала i іграла
на гітары. Адукацыю атрымала хатнюю. Я памятаю — яна шмат чытала, i
асабліва падабаліся ёй «Абрыў» Ганчарова i «Дзявяты вал» Данілеўскага.
13
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Калі ў Мінск прыязджаў на гастролі ўкраiнcкі тэатр «Малороссы», то ўсе дарослыя не прапускалі ніводнага спектакля. Памятаю, у дзяцінстве яна мне
расказвала казкі, але часцей чытала. Умела яна i па-царкоўнаму. Ведала польскую мову. У дзяцінстве i ў маладосці жыла на Палессі, ведала жыццё вёскі.
Адным словам, для свайго часу яна была даволі развітая i адукаваная. З yciмi
яна любіла пагаварыць, i пра яе казалі — «гаваркая». Памерла ў глыбокай
старасці, пражыўшы 80 гадоў. Адам Ягоравіч пішa, што ў Таццяны Восіпаўны
«быў хваравіты неўраўнаважаны характар i надзвычай эксцэнтрычны». Гэта ён
рашыў так, бо ў яго з ёю былі канфлікты.
У Таццяны Восіпаўны была надзея, што, скончыўшы школу, Марылька паможа даць адукацыю Анюце i Сашы, але яе ранні замуж раскідаў гэтыя планы.
Відаць, на гэтым грунце ў ix выйшаў першы канфлікт. Калі нарадзіўся Максім,
Багдановічы ўзялі Анюту (маю маці) да сябе i абяцалі, што яна будзе памагаць
Марыльцы, а яны будуць яе вучыць. Памагаць яна памагала, а вучыць яе ніхто
не вучыў. Бабулька зазлавала i забрала яе ад ix («Такую ласку ўсюды знойдзеш»).
Матэрыяльна Багдановічы жылі не вельмі добра. Beчаpaмi Адама Ягоравіча
часта не было дома.
ЖЗЛБ. Ганна Валасовіч-Гразнова, с. 70–71.
— Усё жыццё,— зазначае Ганна Кіпрыянаўна,— Таццяна Восіпаўна
крыўдавала на Адама Ягоравіча за тое, што ён сарваў Машу з вучобы.
Ды і як ёй было не крыўдаваць: канулі ў нябыт яе надзеі — на доўгія гады
яна зноў застаецца ў багадзельні. Аднак ніколі за гэта не дакарала дачку. Трэба думаць, што Марылька хацела забраць да сябе маці (і апошняя ведала пра
гэта), але не сустрэла падтрымкі ў мужа. Ды, відаць, і жылі яны не гэтак багата, як хваліўся ў сваіх успамінах Адам Ягоравіч. А Таццяна Восіпаўна не хацела
парушаць іх сямейнага шчасця.
Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча, с. 76.
— У майго бацькі,— расказвае Ганна Кіпрыянаўна,— было вельмі развіта
пачуццё пашаны да родзічаў. Ажаніўшыся з маёй мамай, ён адразу ж забраў
Таццяну Восіпаўну з багадзельні.
Тое ж самае ў свой час мог бы зрабіць і Адам Ягоравіч. Але чамусьці не
зрабіў, хоць сам бачыў, у якой беднасці жыла тады цешча. Ніхто з родзічаў не
памятае, каб ён памагаў ёй матэрыяльна. А сама прасіць яна не магла — не
дазваляў характар. Не звярталася за дапамогай і да суседзяў. Чаго ж ёй было
чакаць ад чужых людзей, калі гэтак абышліся блізкія? Таццяна Восіпаўна,
вядома, не маўчала і не давала спуску зяцю. А каму ж прыемна было ўсё гэта
выслухоўваць? З цягам часу іх адносіны горшаюць і нарэшце ўвогуле паміж
цешчай і зяцем спыняецца ўсялякая сувязь.
Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча, с. 80.
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Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча, с. 77.

1892
Двух месяцев от роду он уже испытал сильнейшую боль, поразившую его
маленькое тельце. Мать, выкупав, хотела посыпать, где следует, детской присыпкой.
— Посвети мне,— сказала она сестре.
Та подошла с лампой в руках и стала сзади. Цилиндрическое стекло треснуло по тонкой шейке, рука дрогнула, и от толчка раскаленный цилиндр падает прямо на животик. Ужасающий крик ребенка и матери. Мать остолбенела
от ужаса. Я, бросившись на крик, схватил стекло с его извивающегося тельца.
Вздулся пузырь с ладонь величиной. Два месяца приятель, доктор Б. И. Гриневицкий, в то время еще молодой человек, самоотверженно ходил от вокзала
на Троицкую гору делать перевязки, пока рана не зажила.
ЖЗЛБ. Адам Багдановіч, с. 17.
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Пазней, успамінаючы мінскі перыяд працы, Адам Ягоравіч будзе
пісаць, што ўмовы яго жыцця былі:
«…не из плохих. Я зарабатывал довольно много, до 1500 рублей в год,
при готовой квартире с отоплением и
освещением». Ці столькі ён зарабляў,
ці не — невядома, але як расказвала Ганне Кіпрыянаўне яе маці (тая ж
Анюта), настаўніцкага жалавання хапала толькі на першыя тыдні месяца.
У канцы ж — не было нават чым
разлічыцца за прадукты, якія бралі ў
лаўцы. Даводзілася прасіць лавачніка,
каб сёе-тое адпусціў напавер. Здаралася, што і напавер не давалі.
— Таму часам сумняваешся,— дадае Ганна Кіпрыянаўна,— ці ў такім
дастатку жылі Багдановічы, як пра
гэта піша Адам Ягоравіч. Калі б ён быў
так матэрыяльна забяспечаны, дык,
відаць, не кідаўся б на рэпецітарства
і іншыя пабочныя заробкі.
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Калі, пераязджаючы на працу ў Гродна, зяць у другі раз папрасіў адпусціць
з імі Анюту, Таццяна Восіпаўна катэгарычна адмовіла.
Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча, с. 77.
Ввиду открывшегося у меня кровотечения из горла врачи, безусловно
запретили мне занятия в школе. Пришлось менять любимое дело. Из всех
возможных должностей я выбрал службу в Крестьянском банке как такую,
где я мог работать на пользу народа. Я просил о назначении меня в Минское
отделение банка, мне обещали, так как была вакансия, но она была заменена
ставленником вновь назначенного управляющего отделением, и мне предложили в Гродно.
Я согласился и был туда назначен в июне 1892 г. Устроившись на новом
месте, я приехал за семьей, и приблизительно в половине июля мы переехали
в Гродно, простившись с Минском, где прошли мои молодые годы, полные
кипучей деятельности.
ЖЗЛБ. Адам Багдановіч, с. 17.
Перед отъездом в Гродно я заявил остающимся товарищам, что в дальнейшем буду заниматься только культурной работой. Это не значит, что я с ними
порывал всякие отношения: напротив личные связи и дружеские отношения
поддерживались и не прерывались. Революционная же работа ко времени моего отъезда почти совершенно прекратилась и свелась на нет.
ЖЗЛБ. Адам Багдановіч, с. 18.
У фондах Літаратурнага музея Максіма Багдановіча захоўваецца перапіска
бацькоў Максіма Багдановіча, якая пралівае святло на многія факты, у тым ліку
і даты. У лістах да жонкі Адам Ягоравіч зафіксаваў дакладныя даты як свайго
пераезду ў Гродна, так і Максіма з братам і мамай. Тут хочацца ўдакладніць
яшчэ адзін цікавы і важны факт. Раней лічылася, што перад пераездам у
Гродна Марыя Апанасаўна з сынамі, Вадзімам і Максімам, жылі ў Мінску, але
гэта не зусім так. На Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, што
праходзіла ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў 2018 г., аўтарам гэтага
паведамлення быў зачытаны даклад «Маёнтак Падблонь — невядомая мясціна
ў біяграфіі Максіма Багдановіча». У дакладзе паведамлялася, што летам
1892 г. сям’я знаходзілася ў маёнтку Падблонь, што непадалёк Мар’інай Горкі,
а галава сям’і тым часам займаўся ўладкаваннем спраў, звязаных з новым месцам службы і пераездам. Гэтая мясціна выявілася дзякуючы дэталёва апрацаванаму канверту з адрасам «маёнтак Падблонь» і аналізу тэксту пяці лістоў за
чэрвень-ліпень 1892 г.
А з ліста Адама Багдановіча ад 2 ліпеня 1892 г. (КП8988) мы дакладна даведваемся, што дата яго прыезду ў Гродна — 1 ліпеня: «Учора ў 19 гадзін вечара
я шчасліва прыбыў у Гродна, а сёння ў 11 гадзін прадстаўляўся начальству. Усё
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добра». Трэба адзначыць, што ў Гродна Адам Ягоравіч ехаў з Вільні, дзе меўся
вырашыць прыватныя справы і адтуль нават паспеў даслаць адзін ліст каханай
жонцы.
А вось сям’я пераехала ў Гродна больш як на месяц пазней. Апошні ліст
Адам Ягоравіч напісаў у Падблонь 23 ліпеня 1892 г. (КП8989), дзе паведамляў
жонцы, калі яе з дзецьмі забярэ: «Магу цябе парадаваць: 2-га жніўня я выязжаю з Гродна, а 3-га, верагодна, буду ў Мар’інай Горцы». <…> «…у Мар’інай
Горцы прабудзем дні 2–3 і паедзем у Мінск, дзе прабудзем да пятніцы; у
пятніцу ж з начным цягніком выедзем…».
Паводле каляндарных звестак «Памятнай кніжкі Мінскай губерні на
1892 год», пятніца — гэта 7 жніўня. Меліся ехаць начным цягніком, таму
верагодная дата прыезду Максіма Багдановіча з сям’ёй у Гродна — 8 жніўня
1892 года.
Жана Антусевіч // Літаратура і мастацтва, № 43, 2020, с. 11.
Дастаю шкатулку кітайскай работы. Якраз у ёй i была захавана найбольшая
колькасць дакументаў. Разгортваю пакет, на якім па-руску нaпicaнa: «Документы Марильки». Ласкавым імем «Марылька» заўсёды называў сваю першую
жонку Адам Ягоравіч.
Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча, с. 27.
Гродно, 2 июля
1892 г.

Милая, дорогая Марилька!
Вчера в 19 часов вечера я благополучно прибыл в Гродно, а сегодня в
11 часов представлялся начальству. Все обстоит благополучно. Бухгалтер, повидимому, хороший господин. Он и его жена встретили меня очень радушно.
Я у них обедал, ходил гулять вместе и нанимать квартиру, так как теперь самое
удобное время для найма; потом, когда полки возвратяться из лагеря, не найдешь ни за какие деньги. И представь мою радость, что я нашел очень подоходящую для нас квартирку: 2 довольно большия комнаты, просторная кухня,
передняя, чердак и сарай
для дров за 104 рубля в год;
деньги вносить вперед за
полугодие: это здесь неизменный обычай. Но это
все не столь важно; самое
главное, что улица спокойная — собаки не увидишь,
при доме садик, а за домом поле. Чистая деревня. Воздух чистый. Мясо
близко. Воду только надо
покупать бочками. Нанял
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я ее, чтобы не упустить. А мне все равно надо было искать квартиру для
себя, а по местным ценам комната с самоваром обойдется в 8 рублей, так что
разница небольшая. Теперь сижу в гостинице и плачу за 75 коп. без самовара
и прочаго.
Председатель принял меня любезно. Он старик. Бухгалтер говорит, что человек замечательно добрый, но слабохарактерный, а жена у него презлющая,
так что с ней надо осторожно, хотя он семейных отношений не переносит на
служебныя. Бухгалтер посвятил меня во все тайны, относится ко мне участливо и рад моему назначению, потому что в отделении есть свой Верниковский
который желал заполучить это место и был представлен председателем, но
было ему отказано, потому что я был уже назначен. Этот господин большой
делец, служит с основания отеделения. Но мне с ним дела иметь не придется, так как за меня бухгалтер. Отделение здесь маленькое, работы немного, в
9 начинается в 2 кончается. Как видишь, служебная сторона сложилась наилучше. Потом об этом — подробнее.
Гродно гораздо меньше Минска. Евреи преобладают. Половина города довольно чистая, половина грязная. Улицы узки и кривы. Расположен на высоком
месте. Есть много домов красивых, но много и маленьких. Богатые магазины
вперемежку с бедными. Скверики маленькие, сад городской меньше минского; театр только летний. Есть публичная библиотека; что она такое — не знаю.
Близко Друзгеники. Не беспокойся — проживем. Как Вадим? Поправился ли
его живот. Держи его, пожалуйста, на диэте, а если не поправится или пусть
Плехан обратится к Элиасбергу, когда будет в Минске, или пригласи Нуса. Как
ты себя чувствуешь? Как показалось Плехану место и занятия? — Пусть мне
напишет подробно.
Панченко, бухгалтер, человек семейный, 3-е детей, живет при отделении.
У председателя двое, живут дурно. В отделен. 2 писца, относятся ко мне почтительно. Мной очень интересовались: молод или стар, женат или холост и
пр. Один писец хотел заманить меня на квартиру к себе, но бухгалтер отсоветовал. Ну, до свидания, крепко целую тебя.
Адамка.
Багдановіч А. Я.— Багдановіч М. А. (КП8988).
Бацькі пераехалі ў Гродна ў 1892 г., калі Максіму было 7–8 месяцаў. Тут і
прайшло яго маленства. Захавалася некалькі сямейных фотакартак той пары.
Вось маленькі Максім стаіць босымі ножкамі на стале, у кашульцы. Каля стала
побач з ім — зусім маладая яго маці. Гэта фота зроблена, відаць, месяцы праз
два пасля пераезду сям’і ў Гродна. На другім фота, прыблізна таго ж часу, Марыя Апанасаўна сфатаграфавана са старэйшым сынам Вадзімам.
Ватацы Н. Шляхі, с. 11–12.
Яны памянялі некалькі прыватных кватэраў. Дом Марушэўскага і дом
Агульніка на Новым Сьвеце, дом Шміта па вуліцы Палявой.
18
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Гродзенскае адзьдзяленьне сялянскага пазямельнага банку, дзе знайшоў
працу бацька, знаходзілася ў дамах Рэйнгарда ў Гарохавым завулку, у доме Ашкеназе [Ашкеназы — укладальнік] па
Гараднічанскай.
Публічная бібліятэка, дзе Адам Ягоравіч быў у складзе праўленьня, таксама
мяняла кватэры: дом Хомскага па Садовай, дом Маруга па Маставой.
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Марыя Багдановіч з сынам Вадзімам

В Гродно я сразу запрягся в три дела:
служба по отделению Крестьянского банка, где я вел все делопроизводство (хотя
назывался помощником бухгалтера) и
камеральные оценки земли, сотрудничал в неофициальной части «Губернских
Ведомостей» и был избран директором
публичной библиотеки, сверх того я состоял представителем общества драматических писателей и оперных композиторов.
Круг знакомства был более тесный
(врачи, некоторые педагоги, некоторые
офицеры, кое-кто из еврейской молодежи) да и город-то сам был вдвое меньше Минска… Писал я это время много,
преимущественно по этнографии и по
педагогическим вопросам. Жили мы на
окраине города, на Новом Свете по Садовой, занимали квартирку в последнем
доме слева. Дома в то время шли после
имения Станиславова. <…> Кроме меня,
мать никому детей не доверяла, а дома
при них находилась безотлучно. В гости
ходила чрезвычайно редко, ибо и одного
часа не могла провести с ними в разлуке:
живое воображение рисовало ей всякие
ужасы.
Будучи педагогом по образованию она пробовала применить к ним

Максім Багдановіч з маці

Я хацеў бы спаткацца з вамі. Да
100-годзьдзя з дня нараджэньня Максіма
Багдановіча. Данута Загнетава, с. 64.
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фребелевскую систему для воспитания чувств: шарики цветной шерсти и деревянные болтались над кроваткой, кубики и пр. Всякие «разумные» игрушки им
покупались, но это все быстро надоедало детям и забрасывалось, а шарики
болтались нисколько не привлекая внимание ребенка, который требовал,
чтобы его непременно взяли на руки, занимались им исключительно и часто
меняли впечатление. Скоро эти немецкие штуки забрасывались, но зато мать
была неистощима в изобретении всяких игр и забав для детей и сама отдавалась им с неподдельным увлечением. Возвращаясь со службы я уже слышал на
дворе, в саду или в комнате веселый детский смех, возню, беготню. Особенно смешлив, с быстрыми, впрочем, переходами к плачу был Максим. Вскоре
плаксивость прошла, а смешливость оставалась вплоть до юности.
ЖЗЛБ. Адам Багдановіч, с. 18–19.
Адзін з кіраўнікоў рэдакцыі «Гродненских губернских ведомостей», рэдактар неафіцыйнай часткі, начальнік газетнага стала губернскага праўлення,
а таксама загадчык губернскай друкарні губернскі сакратар Канстанцін
Дзмітрыевіч Давыдовіч стаў хросным бацькам дачкі Багдановіча Ніны <…>. Ды
і жылі яны амаль ўвесь час па суседску на Новым Свеце, што таксама спрыяла
сяброўскім адносінам.
Я хацеў бы спаткацца з вамі. Да 100-годзьдзя з дня нараджэньня Максіма
Багдановіча. Аляксандр Госьцеў, с. 56.
На мяжы Старога горада і Новага Свету на берагах Гараднічанкі, дзе яна
распадалася на два рукавы,
раскінулася так званая Швейцарская даліна — надзвычай
маляўнічы куток беларускай
прыроды на ўскраіне губернатарскага сада, былога Батанічнага XVIII стагоддзя, з алеямі ўздоўж рукавоў
маляўнічай рачулкі, масткамі,
незвычайнымі дрэвамі. Усё гэта ўражвае нас, нашчадкаў, нават калі гэтая прыгажосць засталася толькі на старых паштоўках. Але гародзенцы канца XIX стагоддзя, мабыць прызвычаіліся і таму Адам Ягоравіч не ўдзяліў Швейцарскай
даліне належнай увагі, моўчкі разумеючы яе ў агульным выразе «вокруг сады».
Я хацеў бы спаткацца з вамі. Да 100-годзьдзя з дня нараджэньня Максіма
Багдановіча. Аляксандр Госьцеў, с. 53.
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1893
На фота <…> [ад 25 кастрычніка 1893 г.—
укладальнік] бачым двух братоў — Вадзіма і
Максіма. Яны трымаюцца за рукі. Максім нагадвае
дзяўчынку. Іх маці вельмі хацела мець дачку і таму
часта апранала меншага — Максіма — у сукенку.

Вадзім і Максім Багдановічы

Ватацы Н. Шляхі, с. 12.
Леў Адамавіч Багдановіч — малодшы брат паэта Максіма Багдановіча — быў трэцім сынам Адама Багдановіча і Марыі Мякота. Нарадзіўся ён 14
лістапада 1893 года ў Горадні. З дзяцінства таварыскі,
жвавы, дасціпны.
Сшытак 2. Мікола Трус, с. 3.
Адам Ягоравіч працаваў у Гродне памочнікам бухгалтара ў Сялянскім
пазямельным банку. Але сваю неўтаймаваную энергію аддаваў найбольш
грамадскім і культурна-асветным справам. Ён быў членам праўлення гарадской публічнай бібліятэкі, членам Таварыства драматычных пісьменнікаў і
оперных кампазітараў.

Адам Багдановіч з супрацоўнікамі Гродзенскай
народнай бібліятэкі

Я хацеў бы спаткацца з Вамі… / Аляксей Пяткевіч, с. 11.
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показала ему комнату, он сел на стул,
заявив: «Никуда больше не пойду».
Комната была довольно обширная,
светлая, с видом на море, на втором
этаже, сзади дома, с отдельной лестницей и совершенно изолированная,
глухая: хоть кричи, хоть стучи — никто не услышит (хозяйка жила внизу
с подхода) и помощи не подаст. Самое
подходящее, чтоб умирать в полном
одиночестве. В гигиеническом отношении выбор был для слабогрудого
совершенно неудачен: место низкое,
море близко. С питанием он устроился
весьма плохо: кормился в какой-то столовой или пробавлялся сухоядением,
сам себе закупал провизию. Выходил
все время, слег за неделю до смерти, когда пошла кровь горлом. Кровь
или текла струей, или выкашливалась
крупными сгустками. Была приглашена сестра милосердия, которая за ним ходила, видимо, только днем, ибо он
умер совершенно один ночью. За несколько дней до смерти попросил купить
ему земляники, как бы на прощание с матерью-природой, ее весенним даром.
Попробовал — и больше ничего не ел. Похоронили его на ялтинском кладбище, что недалеко от Николаевской улицы по направлению к горам, на самой
окраине кладбища внизу, в трех саженях от окраины, близ дороги, со стороны,
противоположной к морю, т. е. со стороны гор. В головах поставлен небольшой белый крест с надписью на жестяной табличке его имени (студент Максим Адамович Богданович) и когда он скончался. В двух саженях по прямой
линии от изголовья похоронен студент Карлсон. Сообщаю как некоторую примету. Место выбрано чрезвычайно неудачно: ливни и потоки с крутого склона
кладбища легко могли размыть могилу. Я нанял сторожа, чтобы могилу укрепить и привести в порядок, оставил денег хозяйке, чтобы посадить кипарисы
и розовый куст, просил блюсти за этим двух знакомых, в том числе дочь моего
сослуживца, личную знакомую Максима, но сделано ли это — я не знаю.
Через несколько дней я уехал из Крыма. Дважды писал из Ярославля знакомым, но не получил ответа: известно, как действовала в это время почта, да
и людям было не до чужих могил.
Чем объясняется вся эта печальная история с его смертью в полном одиночестве? Прежде всего он вообще был небрежен в отношении своего здоровья: не любил лечиться. Я должен был следить за состоянием его здоровья,
мерить температуру, заставить лечь в постель, принимать лекарства, питаться
тем-то. Мне он подчинялся, хотя бы и против своего желания. Но на этот раз
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он был предоставлен самому себе. На первых порах, я думаю, он просто не
замечал ухудшения своего здоровья и, стало быть, не лечился, а когда узнал
от доктора, что дело плохо, то решился было уведомить меня, как это видно
из открытки карандашом, но раздумал ее посылать по тем же соображениям,
по которым не хотел дать адреса хозяйке, чтобы меня не тревожить. «У отца и
без меня забот много»,— так ответил он хозяйке, решив, очевидно, что ничто
не поможет...
Хозяйка — женщина простая, обычного мещанского типа — все же поняла, какого сорта ее жилец: рукописей она не тронула. Я их нашел все в сохранности, хотя их было немного: все, написанное до поездки в Минск, хранилось
дома в Ярославле.
Видимо, в последние дни он работал над поправками своих стихотворений, может быть, даже лежа в постели, так как почерк носит нетвердый характер. Но самое трогательное — это его работа над составлением белорусского
букваря,— дело, необходимость которого он живо чувствовал, но к исполнению которого всего менее был призван. На этой трогательной подробности я
и закончу свои воспоминания — она ничтожна по значению, но характерна
для его настроения: это завет и указание пути, по которому он хотел идти и
призывал других.
Так много рокового в его безвременно угасшей жизни, что невольно приходит на память образ древней Мойры, которая была к нему исключительно
безжалостной и грубо насмеялась над всеми его мечтами и надеждами, по
крайней мере, поскольку оно касалось его лично. Даже скромная надежда —
умереть в родной земле — и та была обманута. И какая несуразность, что не
он обо мне, а я о нем должен писать свои воспоминания.
ЖЗЛБ. Адам Багдановіч, с. 46–47.
Могила Максима находится в самом низу кладбища, сбоку, совсем на краю,
со стороны, противоположной морю (кладбище недалеко от моря и от Николаевской улицы, где он жил). Над могилой был водружен небольшой крест с
его именем. От головы по прямой линии в одной [нечытэльна] похоронен студент Карлсон. Я не был на похоронах: его похоронили накануне моего приезда
в Ялту. Я оставил денег сторожу, чтобы привел его могилу в порядок и просил
двух знакомых наблюдать за этим и принять со своей стороны живое участие,
чтобы могила не затерялась. Обещали, но что сделали — не знаю.
Он жил: Николаевская, 8, в глубине двора, во втором этаже, в задней комнате, если считать от входа, с отдельной лестницей к ней. Его квартирная хозяйка звалась Мария, кажется, Цемко, женщина совершенно простая. Никаких
рукописей у нее не осталось: я все забрал до клочка.
Я был близко от него в Симферополе. Но он скрывал от меня свою болезнь
и писал совершенно успокоительные письма. И даже перед смертью не хотел
сказать хозяйке моего адреса, чтобы меня не тревожить. Умер в полном одиночестве.
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По его смерти хозяйка нашла мой Ярославский адрес и по нему телеграфировала, а уже из Ярославля мне перетелеграфировали. Я получил телеграмму спустя три дня по его смерти. Я тотчас же поехал на автомобиле в Ялту, но,
увы, уже все было кончено...
Печальный конец, как была печальна почти вся его надломанная жизнь.
Весь трагизм ее в том, что недюжинные творческие силы были заключены в
хрупкой оболочке. Сгорел, как свечка, зажженная с двух концов. Моя вина,
что пустил его в Минск одного, но нельзя было не пустить: он принадлежал
не только мне, но и своему народу.
А. Я. Багдановіч — Я. Л. Дылу.

Шлях паэта, с. 134.
...passe sans laisser même
Son ombre sur le mur.
V. Hugo*

Жывеш не вечна, чалавек,—
Перажыві ж у момант век!

Каб хвалявалася жыццё,
Каб больш разгону ў ім было,
Каб цераз край душы чуццё
Не раз, не два пайшло!
Жыві і цэльнасці шукай,
Аб шыраце духоўнай дбай.
І ў напружэнні паўнаты
Свайго шырокага жыцця
Без болю, ціха зойдзеш ты
Ў краіну забыцця.

Помнік Максіму Багдановічу ў Мінску

*

...праходзіць, не пакідаючы нават
Свайго ценю на сцяне.
В. Гюго (франц.)

