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ЦЭНТРАЛЬНАЯ НАВУКОВАЯ БIБ
ЛIЯТЭКА IМЯ ЯКУБА КОЛАСА Н а 
цыянальнай акадэм11 наву к 
Б е л  а р  у с i (ЦНБ НАН Беларусi), 
сучасны iнфармацыйна-бiблiятэч
ны цэнтр з найб. поунымi фондамi 
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нац. навук. дакументау унiверсаль
нага профiлю i самым вял. у Беларусi 
зборам замежнай навук. л-ры. Засн. 
16.2.1925. Узначальвае сетку з 10 б-к 
пры навук. -даследчых установах НАН 
Беларусi i з'яуляецца нац. цэнтрам 
дэпазiтарнага захавання дакумен
тау прыродазнаучанавук. профiлю. 
Структуру ЦНБ НАН Беларусi скла
даюць фонды: рэдкiх кнiг i рукапiсау; 
даведачна-iнфармацыйных выдан
няу; перыяд. выданняу i выданняу 
з працягам. 

Б-ка з'яуляецца захавальнiцай ру
капiснага архiва К. У 1970 i 1980 пiсь
меннiк перадау ва установу частку 
сваiх рукапiсау. У асноуным гэта твор
чыя матэрыялы: аутографы i машына
пiсы асобных вершау, першага паэт. 
зб. «Матчына душа», карэктуры зб-кау 
паэзii «Вячэрнiя ветразi» i «Мая Iлiя
да», машынапiс i карэктура раманау 
«Каласы пад сярпом тваiм», «Хрыстос 
прызямлiуся у Гароднi», «Леанiды не 
вернуцца да Зямлi» («Нельга забьщь»), 
«Чорны замак Альшанскi», аповесцей, 
апавяданняу, навел, эсэ, п'ес, казак, 
сцэнарыяу, нарысау, артыкулау, ауто
граф лiбрэта оперы «Сiвая легенда», 
аутабiяграфiя, эракопiя альбома паэт. 
i празаiчных творау, прысвечаных 
В.Крауцу. Сярод атрыманых матэры
ялау былi таксама дакументы архiва 
А.I.Смолiч, якi захоувауся у сям'i К. 
Пiсьменнiк рыхтавау да перадачы 
у б-ку асабiстую перапiску, iнш. твор
чыя дакументы, але не паспеу гэтага 
зрабiць. 

У 1990 А.Верабей, даследчык 
жьщця i творчасцi К., перадау ва 
установу лiсты пiсьменнiка да М.Аба
лы, М.Львовiч, Е.Стулпанса, а так
сама машынапiс рамана «Леанiды 
не вернуцца да Зямлi» у перакла
дзе на рус. мову Б.Ясянецкага. Праф. 
Кракаускага ун-та З.Нядзеля пада
равау лiсты К. i яго жонкi Валянцi
ны Бранiславауны, з якiмi меу пера
пiску з 1971 i да смерцi пiсьменнiка. 
Гэтыя дакументы былi апрацава
ны у 1994 i склалi вопiс №1 фонду 
№ll «У.С.Караткевiч», якi налiчвае 
283 адзiнкi захоування за 1948-84. 
У 2000 ад сястры пiсьменнiка Н.С.Куч
коускай, руплiвай захавальнiцы твор
чай спадчыны К., ЦНБ НАН Беларусi 
атрымала астатнюю частку архiва. 

У 2009 дакументы прайшлi на
вук.-тэхнiчную апрацоуку i склалi 
вопiс №2, якi налiчвае 1346 адзiнак 
захоування за 1945-2000. Дакумент. 
спадчына К. дае шырокае уяулен
не пра яго жыццёвы i творчы шлях, 
iнтарэсы, прыхiльнасцi, сяброускiя 
сувязi, дазваляе зазiрнуць у творчую 
майстэрню пiсьменнiка, прасачьщь 
усе стадыi стварэння таго цi iнш. твора 
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ад першапач. задумы да канчаткова
га варыянта. У рукапiсным архiве К. 
захоуваюцца чарнавыя накiды, ауто
графы, машынапiсы яго паэт. творау 
ад першай публiкацыi вершау на бел. 
i рус. мовах «Якубу Коласу» i «Здесь 
будет канал» у газ. «Ленiнскi прызыу» 
(1951, №90) да апошняга верша «Васiлю 
Быкаву», нап. 18.6.1984 да 60-годдзя 
з дня нараджэння нар. пiсьменнiка 
Беларусi. Амаль усе чарнавiкi i ауто
графы вершау 1950-х г. маюць на па
лях малюнкi К., што робiць ix асаблiва 
каштоунымi i цiкавымi. Сярод верша
ваных творау у архiве захоуваюцца 
аутографы тэкстау дарчых надпiсау 
i вершау, прысвечаных юбiлеям i iнш. 
урачыстасцям сяброу, сваякоу, знаё
мых, вершы жартаулiвага характару, 
прысвечаныя урачам i медсёстрам 
лечкамiсii («На выгнанне з лечкамiсii 
У.Караткевiча», «Медсёстрам Лечко
миссии в ответ на просьбу написать 
про них «злые стихи», « . . .  Калi пабач 
Сацiшур . . .  »), вершаваныя надпiсы К. 
для фотаздымкау, зробленых пад
час адпачынку з В.Быкавым i А.Са
вiцкiм у Пiцундзе. У архiве захоува
ецца рукапiс i падрыхтаваны да друку 
машынапiс рамана «Каласы пад сяр
пом тваiм», чарнавыя накiды рамана 
да 2-й кн. «Брань» i 3-й «Груганнё», 
запiска аб здачы заканчэння рамана 
М.Дубянецкаму у канцы снеж. 1982. 
Працуючы над гэтым раманам, у пiсь
ме да Л.Генiюш у 1964 пiсьменнiк пiсау: 
«Трэба было адной кнiгай сказаць усё 
аб цэлай зямлi. Бо хто ведае, магчы
ма, болей i не паспею. Нiхто не ведае, 
колькi у яго дзён, i - я толькi цяпер 
пачынаю разумець гэта - кожную 
кнiгу трэба пiсаць так, нiбы гэта твая 
лепшая i апошняя» (ф. 32, воп. 1, адз. 
зах. 405, л. 21). У iнтэрв'ю «Любую спра
ву рабiць хвацка» К. так апiсвау пач. 
працы над тым цi iнш. творам: «Калi 
я ведаю аб чым пiсаць, я ведаю i як пi
саць. Тамуу мяне практычна няма чар
навiкоу. Есць толькi накiды сюжэта. 
Накiды гэтыя падобныя на галавалом
ку, сам чорт нагу зломiць. Там усё: ге
роi, абстаноука, планы месца дзеяння, 
жыллё дзейных асоб аж да таго, што 
вiдаць з кожнага акна, падрабязныя 
бiяграфii герояу (яны пасля не увой
дуць у твор, але, ведаючы ix, я ведаю, як 
будзе паводзiць сябе чалавек у самых 
складаных абставiнах), манеры герояу, 
iхнiя учынкi i iншыя дэталi. Абдумаю 
як след - сядаю за стол» (ф. II, воп. 2, 
адз. зах. 404, л. 1). Як сведкi гэтай пра
цы у архiве сабраны чарнавыя накi
ды i задумкi сюжэтау так i не напiса
ных раманау «Камсамольскi бiлет», 
«Фенiкс», «Аршанская рошчына», апо
весцi «Шантаж», а таксама матэрыялы 
да рамана «Чорны замак Альшанскi», 
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першапач. планы аповесцей «У сня
гах драмае вясна» i «Дзiкае паляван
не караля Стаха», накiды да аповесцi 
«Ладдзя Роспачы», першая задума 
«Чазенii», пач. няскончанай аповесцi 
«Крыж Анялiна» i iнш. 

Першыя «пробы пяра» у про
зе пiсьменнiка-пачаткоуца захавалi
ся у выглядзе агульнага сшытка пад 
назвай «Литературный дневник Ко
роткевича Владимира» з рукапiсамi 
навелы «Рябина», апавядання «Богун
трава», артыкуламi пра А.Талстога 
i Ф.Багушэвiча, датаванымi 1945, 1946 
i 1950 i нап. у асноуным на рус. мове. 
Да гэтага ж перыяду належаць рука
пiсы апавяданняу i аповесцей «Со
бачья радость», «Бетховен», «Клён», 
«Рукi», «Девушка из Быхова» i iнш., 
нап. на рус i бел. мовах. Гэтыя матэры
ялы маюць паметку К.: «Apxiy (яшчэ 
з ап.[ошнiх] год школы i унiверсiтэц
кi)». Раннiя творы пiсьменнiка спа
лучаюць паэзiю i прозу, як, напр., 
аутографы апавядання «Марсианин» 
i вершау «В знойных сёлах по-летнему 
пусто . . .  », «Зелёная руточка», частка 
з ix запiсана у сшытках. 

Сярод творчых дакументау -
рукапiсы i машынапiс з аутарскай 
праукай шматлiкiх апавяданняу: «Лiс
ты не спазняюцца нiколi», «Як звяр
гаюцца iдалы», «Карней - мышыная 
смерць», «Лятучы Галандзец», «Ма
ленькая балерына», «Краiна Цыганiя», 
«Дуб Крывашапкi», «Вялiкi Шан Ян», 
«Былi у мяне мядзведзi», «Пасмя
ротная гiсторыя аднаго цецерука», 
«Здарэнне з класiкай (Апавяданне -
даследванне аб жаху)» i iнш. У архiве 
захоуваюцца аутографы i машынапiс 
з аутарскай праукай п'ес «Трошкi да
лей ад Месяца», «Калыска чатырох 
чараунiц», прыблiзны план «Набату» 
(першапач. назва «Званоу Вiцебска»), 
заувагi К. да аднаго з варыянтау зга
данай п'есы, «Кастусь Калiноускi» 
i афiша прэм'еры спектакля у Бел. 
тэатры iмя Я.Коласа з аутографамi 
удзельнiкау спектакля, запiска аб за
думе п'есы «Максiм, Магдалена i ле
бедзь», чарнавыя накiды драм. творау 
«Дзiва Юрыя пра змiя», «Мiстэрыя 
пра двох мацi», «Малiбог». Групу 
творчых матэрыялау дапауняюць 
нарысы, эсэ, сярод якiх «Зямля пад бе
лымi крыламi», «Песнi радасцi, песнi 
журбы камянёу», «Званы у прадоннях 
азёр», «Вiльнюс - частка душы маёй», 
«Абраная», «Мсцiслау - дыяментавы 
горад», шматлiкiя артыкулы, нататкi, 
казкi, рэцэнзii, iнтэрв'ю, выступлен
нi. Сведчаннямi кiнематаграфiчнай 
дзейнасцi К. з'яуляюцца варыянты 
сцэнарыяу мает. i дакумент. фiльмау 
«Дзецi вялiкай ракi», «Чорны замак 
Альшанскi», «Хрыстос прызямлiуся 
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у Гароднi», «Гнеунае сонца», «Зямная 
соль», «Памяць», «Чорны дуб», «Чыр
воны агат», «Рассказы из каталаж
ки», накiды сцэнарыяу, задуманых 
у 1950-я г., «Мои друзья - гении», 
«Батальон желторотых», «Нивы, ко
лыбель наша», заяука на напiсанне 
сцэнарыя фiльма па матывах «Слова 
о полку Игореве». 

У справе фонду захоуваецца спiс 
рукапiсау, перададзеных на захаван
не у б-ку, якi склау сам пiсьменнiк, 
з яго вельмi цiкавымi каментарыямi. 
Так, пра сцэнарый «Гнеунае сонца» 
ён занатавау: «Адзiн з бясконцых ва
рыянтау. Было ix штук 9, i кожны член 
рэдакц[ыйнага] савета на кожным 
новым паседжаннi, абмеркаваннi за
бывауся на папярэдняе i патрабавау 
зусiм процiлеглага таму, што патраба
вау два тыднi назад, i сцэнар рабiуся 
горшы i горшы». Побач з iнш. рукапi
самi ёсць такiя паметы: «Рэжысёрскi 
сцэн[арый] «Хрыста» з маiмi заувагамi 
(марны лямант у пустынi)», «Iнтэрв'ю 
з Брэсцкiм тэлебачаннем (такога 
не было, бо я у напiсанае за мяне 
нiколi не гляджу, а заусёды iмправi
зую: i цiкавей, i жывей, i глыбей)». 

У архiве сабраны пераклады К. 
на бел. мову паэт. творау Г.В.Кату
ла, У.Бранеускага, У.Лучука, В.Мра
зоускага, М.Львовiч, К.Цвейна i iнш., 
трагедыi «Цар Фёдар Iаанавiч» А.Тал
стога. 

Сярод студэнцкiх прац, якiя за
хавалiся з часоу вучобы пiсьмен
нiка у Кiеускiм ун-це, - дыпломная 
работа «Казка. Легенда. Падание», 
навук. праца «Анчар» А.С.Пушки
на и «дрэва смерцi» в белорусском 
фольклоре», план главы кандыдацкай 
дысертацыi пра паустанне 1863-64, 
канспекты лекцый па стараслав. мове. 
Жартаулiвыя вершы-прысвячэннi, 
фрагмент выступления на студэнц
кiм сходзе, вельмi цiкавая перапiска 
К. з сябрамi-студэнтамi у выглядзе 
запiсак даюць уяуленне пра юнацкiя 
гады пiсьменнiка, раскрываюць пэу
ныя рысы яго вельмi няпростага ха
рактару. 

У архiве знаходзiцца вял. коль
касць запiсных кнiжак i блакнотау, 
якiя утрымлiваюць надзвычай цiкавы 
i разнастайны матэрыял для даслед
чыкау творчасцi пiсьменнiка: нататкi 
аб асабiстых уражаннях ад шматлiкiх 
вандровак па розных кутках Бела
русi i замежжа, накiды вершаваных 
творау, запiсы творчага характару, 
планы на будучыню, дзённiкавыя за
пiсы i iнш. На старонках запiсных кнi
жак i блакнотау шмат замалёвак, шар
жау i нават закончаных сюжэтных 
малюнкау К. 

Асобны раздзел складаюць пера
клады К. вершау, раманау, апавядан
няу, аповесцей, нарысау, эсэ, казак 
на рус., укр., лiт., лат., польск., чэш. 
i iнш. мовы свету. Амаль усе згаданыя 
матэрыялы маюць рукапiсныя праукi 
i заувагi перакладчыка. 

У архiве знаходзяцца дагаворы 
з выдавецтвамi, тэатрамi, кiнасту
дыяй, аутарскiя заяукi i прапановы 
на напiсанне кнiг i сцэнарыяу, планы 
ненапiсаных творау, сярод якiх план 
i чарнавыя накiды даследавання пра 
жыццё i творчасць Г.В.Катула «Юнак 
з Вероны», спiс работ бел. мастакоу 
19 ст. з паметай пiсьменнiка: « . . .  Кнiгу, 
вiдаць, за iншымi усё адно не паспею 
напiсаць», адкладзеныя матэрыялы 
падчас рэдагавання зб. вершау «Нева
дам з Нёмана» Л.Генiюш. 

У фондах захоуваецца перапiска 
К. з вядомымi паэтамi i пiсьменнiкамi, 
дзеячамi культуры, сябрамi М.Аба
лай, Я.Брылём, В.Быкавым, Р.Бараду
лiным, Ю.Гальперыным, Л.Генiюш, 
Г.Крыжанавай-Брындзавай, М.Лужа
нiным, А.Мальдзiсам, Н.Мацвеевай, 
З.Нядзелем, Ф.Няуважным, Л.Пана
марэнка i iнш. Завяршаюць гэту гру
пу дакументау запiскi удзельнiкау 
творчых сустрэч з пiсьменнiкам 
у Брэсце, у б-цы iмя Я.Купалы, ЦНБ 
НАН Беларусi, з супрацоунiкамi заво
да «Iнтэграл». 

Сярод бiягр. i асабiстых матэры
ялау К. - дакументы часоу вучобы 
у Кiеускiм ун-це iмя Т.Р.Шаучэнкi, 
працы у Лесавiцкай i Аршанскай 
сярэднiх школах, аутабiяграфii i бiягр. 
даведкi, матэрыялы святкавання 
50-годдзя з дня нараджэння, спiс
i змест папак лiтар. архiва, складзе
ны пiсьменнiкам, «фрэйдысцкi тэст»,
запоунены пiсьменнiкам, «меню на
Вялiкдзень 18 красавiка 1982 г.» жар
таулiвага характару, запiс з малюн
камi закладу памiж К., П.Дубашын
скiм i А.Памазанам наконт сузор'я
Вял. Мядзведзiца i iнш.

Асобны раздзел склалi дакументы 
пра пiсьменнiка: рэцэнзii, водгукi, ар
тыкулы аб жьщцi i творчай дзейнасцi, 
вершы, прысвечаныя яму, лiтар. па
родыi, эпiграмы, успамiны, матэры
ялы пра ушанаванне памяцi, якiя 
былi сабраны ужо пасля яго смерцi 
Н.С.Кучкоускай. Некаторыя рэцэнзii 
маюць рукапiсныя заувагi i камента
рыi пiсьменнiка, часам жартаулiвыя, 
часам рэзкiя, абураныя i разгубленыя 
ад неабгрунтаванай крытыкi таго цi 
iнш. твора. 

Мает. спадчына К. складаецца 
з партрэтных замалёвак, малюнкау 
на гiст. тэмы, iлюстрацый да улас
ных творау, сяброускiх шаржау, вы
кананых алоукам, чарнiлам, тушшу. 

Маюцца i самадастатковыя эцюды, 
якiя былi спецыяльна намаляваны на 
асобных аркушах i пазначаны крып
танiмам «УК». 

Выяул. дакументы прадстаулены 
фатаграфiямi мацi К. Надзеi Васiлеу
ны, яго жонкi Валянцiны Бранiславау
ны, фотаздымкамi пiсьменнiка юнац
кiх гадоу з бацькамi i блiзкiмi, сябрамi 
i пiсьменнiкамi Я.Брылём, В.Быкавым, 
А.Савiцкiм, В.Жыдлiцкiм, В.Адам
чыкам, Г.Далiдовiчам i iнш., накiдамi 
партрэтау пiсьменнiка, выкананымi 
рознымi асобамi алоукам i чарнiлам, 
сяброускiм шаржам В.Быкава, апош
нiмi фатаграфiямi К., зробленымi пад
час падарожжа па Прыпяцi. Асобна 
выдзелены фатаграфiчныя дакументы 
пра ушанаванне памяцi пiсьменнiка: 
фотаздымкi помнiка на яго магiле, 
помнiкау у Оршы i Вiцебску, мемар. 
дошкi на доме у Оршы. 

У архiве прысутнiчаюць i даку
менты калекцыйнага характару: бра
шуры, асобныя адбiткi i iнш. выдан
нi з дарчымi надпiсамi, часопiсныя 
i газетныя выразкi па пытаннях, якiя 
цiкавiлi пiсьменнiка, асобныя нумары 
часопiсау i газет, аповесцi, апавядан
нi, вершы розных аутарау. Большасць 
дакументау маюць рукапiсныя па
меты К. 

Сярод дакументау членау сям'i 
пiсьменнiка бiягр. матэрыялы 
i перапiска яго мацi, жонкi, сястры. 
Дзякуючы Н.С.Кучкоускай сабраны 
шматлiкiя рэчы, што могуць распа
весцi аб самых цiкавых момантах, 
звязаных з жыццём i працай творцы. 
Яна збiрала даследаваннi i артыкулы 
пра брата, фотаздымкi з мясцiн, дзе 
бывау К., дасылала лiсты людзям, якiя 
нейкiм чынам былi звязаны з пiсьмен
нiкам, каб тыя напiсалi свае успамiны, 
даслалi памятныя рэчы. Так, сярод 
пiсьмау розных асоб, адрасаваных 
Н.С.Кучкоускай, захоуваюцца гру
павыя фотаздымкi брата з сябрамi, 
арыгiналы i копii яго лiстоу, у якiх 
згадваюцца неапубл. творы пiсьмен
нiка, аутографы яго вершау i iнш. да
кументы. 

У адной з запiсных кнiжак К. за
пiсау: «Уласна кажучы, мне трэба 
было б так i застацца кавалерам. Так 
было б сумленна. Таму што я любiу 
у жыццi толькi адну жанчыну, Бе
ларусь . . .  » (ф. 11, воп. 2, адз. зах. 494, 
арк. 26). Ён любiу яе шчыра, самаад
дана i служыу ёй усёй сваёй творчас
цю i усiм такiм нядоугiм жыццём. 
Гэта пацвярджаюць усе дакументы 
яго спадчыны, якiя захоуваюцца 
у ЦНБ НАН Беларусi. 

Т.I.Жук. 
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