
9. Czeczot, J. Piosnki wiesniacze z nad ... : [\V 6 ks.] / J. Czeczot. - \\'ilno : Druk.
J. Za\vadzkiego, 1837-1846. - Ks. 6: Piosnki wiesniacze z nad Niemna i Dzwiny, пiektбre
przyslo,via i idiotyzmy, ,v movie Sla\viano-Kre\vickiej, s postrzezeniami паd niq uczyпio
nemi. - 1846. - XXXIV, 134 s.

1 О. Tyszkie,vicz, Е. Opisanie Po\viatu Boryso\\·skiego pod \\'zgl�dem statystycznym, 
geogпostyczпyш, historycznym, gospodarczym, przemyslowo-handlo\\-ym i lekarskim : z 
dodaпiem \viadomosci о obyczajach, spiewach, przyslo,Yiach i ubiorach ludu, guslach, 
zaboboпach i t. d. / Е. Tyszkie\Yicz. - \\1il110: Druk. А. Marcino\vskiego, 1847. - 489, IV s.

Расс.11отре1-1ы изда1-1ия первой по.10в11ны XIX в. из фондов Це1-1тра.1ьной 
науч1-1ой биб.шотеки и.11е1-111 Якуба Ко.юса Нацио1-1а.1ьной акадюmи наук Бе.юруси, 
которые печата.шсь 1-1а территории Российской и.нперии, с шоюченны.ии в 1-1их 
бе.10русскоязыч1-1ьши произведе1-1ия.,m (текстш1и). Отражены особе1-1ности 
экзе.11n.1Яров этих изданий. Да1-10 краткое описание цею)р1-1ого де.ю указа1-1ного 
периода в оптошении к1-1игопечата1-1ия. 

The article deals н•ith the books puЬlisl1ed in the Russian Етрiт-е 1hat contain 
texts in tl1e Belaт-usian language. Specijic characteт-istics о/ tl1e exemplaт-s lюused in 
the Yakub Kolas Centт-al Scientijic LiЬт-ат-у o.f the National Academy o.f Sciences o.f 
Belaт-us ат-е т-ершtеd. А b1·ie.

f

oi·eт-vieн· o.f tl1e book censшship in tl1e Russian Етрiт-е is 
also provided. 

Лiс M.11,f. (Мi1-1ск) 

ЯДВIПН Ш. I ЯГО ТВОРЫ (ПА МА ТЭРЫЯЛАХ ФОНДУ АДДЗЕЛА 
РЭДКIХ КНIГ I РУКАПIСАУ ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ 

БIБЛIЯТЭКI IМЯ ЯКУБА КОЛА.СА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП 
НАВУК БЕЛАРУСI) 

У фондзе Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыяналь
най акадэмii навук Беларусi (ЦНБ НАН Беларусi) сярод велiзарнай колькасцi 
кнiжных i рукашсных дакументау захоуваецца i кнiжная спадчына неардынар
нага пiсьменнiка i чалавека Антона Лявiцкага ( 1868-1922). 

Антон Iванавiч Лявiцкi, больш вядо!\IЫ дзякуючы свайму лiтаратурнаму 
псеуданiму як Ядвiгiн Ш., належыць да лiку тых беларускiх пiсьменнiкау, якiя 

стаялi ля вытокау беларускай лiтаратурнай прозы, спрыялi яе развiццю. 
Ва уступе да лекцыi, прысвечанай пятым угадкам з дня смерцi Ядвiгiна Ш. 

(прачытана у Таварыстве беларускай школы 26 лютага 1927 г. ), Антон Луцкевiч 
(псеуд. Антон Навiна; 1884-1942) - вядомы грамадска-палiтычны i культурны 
дзеяч, гiсторык, лiтаратар, мовавед, выдавец, адзначыу, што «кожны пiсьменнiк, 
кожны грамадскi дзеяч, кожны чалавек агулам - гэта прадукт сваёй эпохi. Мы, 
прыходзячы у свет, прыносiм з сабой багатую спадчыну ад мiнулых пакаленняу, 
свядома цi несвядома убiраем у сваю душу акружаючую нас сучаснасць, сплау
ляем усё гэта на горне нашай iндывiдуальнасцi, i сiнтэз мiнуушчыны i сучаснас-
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ui. прапушчаны праз прызму нашага Я. пераказуем БУДУЧЫНI» [9. с. 13]. А. Луц

кевiч характарызуе час. у якiм жыу Ядвiгiн Ш., як эпоху «глыбокага духоунага 

крызiсу. пералому у настроях i iдзалогii нашай шляхоцкай iнтэлiгенцыi ... » 

[9. с. 13]. I зразумела, што тыя сацыяльна-палiтычныя працэсы. што адбывалiся. 

пачынаючы з другой паловы XIX ст., безумоуна. не маглi не адбiцца на уласным 

светауспрыманнi А. Лявiцкага, на фармiраваннi яго як асобы, вызначылi i акрэс

лiлi духоуную скiраванасць будучага пiсьменнiка. 
Ядвiгiн Ш. нарадзiуся у другой палове XIX ст. у маёнтку Добасня (цяпер 

в. Добасна Кiраускага раёна Магiлёускай вобласцi) у сям'i небагатага шляхuiца. 
Адносна яго дакладнага года нараджэння iснуюць розныя звесткi. Так, паэт, 

гiсторык. грамадска-палiтычны дзеяч Хведар Iльяшэвiч (1910-1948) у сваiм 

д�следаваннi, прысвечаным жыццю i лiтаратурнай творчасцi пiсьменнiка. услед 

за класiкам беларускай лiтаратуры Максiмам Гарэцкiм (1893-1938), вызначае 
год народзiнау Ядвiгiна Ш. як 1866 [ 4, с. 267; 7, с. 6]. Лiтаратуразнауца i крытык 
.\1:ixaiл Пiятуховiч (1891-1937) схiляецца да 1869 г. [10, с. 276]. Такая ж дата 
прыведзена i у бiябiблiяграфiчным слоунiку «Беларускiя пiсьменнiкi» [3, с. 467]. 
Пiсьменнiк i граl\lадскi дзеяч lгнат Дварчанiн (1895-1937) у сваёй «Хрэстама
тыi ... » наогул жа звязвае дату нараджэння Ядвiгiна Ш. з 1870 г. [6, с. 11]. Мы ж 
будзем прытрымлiвацца бiяграфiчных звестак, атрыманых з успамiнау дачкi пiсь

меннiка Ванды Лявiцкай (Ванда Лёсiк; 1895-1969). - беларускай лiтаратаркi, 
жонкi вядомага беларускага грамадска-палiтычнага i культурнага дзеяча Язэпа 
Лёсiка. паводле якiх, год нараджэння Ядвiгiна Ш. вызначаны як 1868 [1, с. 6]. 
Гэта ж дата прысутнiчае i у сучасных энцыклапедычных вьщаннях [2, с. 233-234]. 

Неузабаве сям·я Лявiцкiх перабралася у сваё родавае гняздо - фальварак 
Карпiлаука (цяпер вёска у Лагойскil\1 раёне Мiнскай вобласцi). Як сведчаць 
iнфармацыйныя крынiцы, Карпiлаука у 1832 г. была куплена Францам Лявiцкiм, 
дзедам Ядвiгiна Ш., а недзе у 1880-х гг. яе уладальнiкам стау бацька пiсьменнiка 
[8]. У Карпiлауцы прайшло дзяцiнства Антона, там жа былi закладзены i начаткi 

ведау, але для больш грунтоунай па;rрыхтоукi да пастуrшення у гiыназiю бацькi 
ц;:щлi яго на вучобу 5· фальварак Люцынка да дачкi класiка новай беларускай 
лiтаратуры Вiнцэнта Дунiна-Марuiнкевiча (1808-1884). Наогул Люuынка была 
месuам. дзе не толькi нараджалiся шматлiкiя празаiчныя i паэтычныя творы 
В. Дунiна-Марuiнкевiча, але i гасцёуняй, дзе сустракалiся выдатныя дзеячы 
польскай i беларускай культур. сярод якiх, напрыклад, былi А. Мiцкевiч (1798-
1855), У. Сыракомля (1823-1862), С. Манюшка (1819-1872). дзе чулася жывая 
беларуская 1\Юва. Паво;rле успамiнау А. Лявiцкага. акрамя яго, самага меншага, 
спасцiгалi навуку яшчэ пяцёра дзяuей: «Наша вучьщелька ... i яе бацькi так умелi 
падахвочваuь нас да навукi, што кожны з нас наперабой брауся да яе» [13, с. 538]. 
Дзяцей вучылi розныl\1 навукаl\1, а таксаl\lа расейскай, польскай i франuузскай 
1\ЮВам, музыuы [12, с. 734]. Часам сiламi выхаванцау ладзiлiся пастаноукi павод
ле п'ес, спецыяльна напiсаных В. Дунiным-Марuiнкевiчам да той ui iншай даты 
[13, с. 538]. l далей А. Лявiuкi прыгадвае, як доугiмi восеньскiмi вечарамi яны 
збiралiся разам i з uiкавасцю слухалi аповеды «аб роднай бацькаушчыне i аб 
далёкiх халодных краях, куды злая доля заганяе шмат людзей ... » [13, с. 538]. 
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I, безумоуна, тая атмасфера, што панавала у Люцынцы, не магла не пакiнуць 
свой пазiтыуны след у юначых душах. 

Далей была вучоба у мiнскай гiмназii, ва уюверсiтэце у Маскве, дзе 
А. Лявiцкi вучыуся на фармацэута i там жа далучыуся да рэвалюцыйна 
настроенага студэнцтва, нават трапiу у знакамiтую Бутырку. 

Знаходжанне у астрозе мела для яго вырашальнае значэнне, бо менавiта 
там, можа упершыню, Антон разам са студэнтамi-землякамi асаблiва востра 
адчуу прыналежнасць да сваёй зямлi, да Беларусi. Гэта адбылося пасля канцэрта, 
арганiзаванага арыштаванымi студэнтамi, на якiм гучалi спевы на розных 
нацыянальных мовах, i дзе не было чутно беларускай песнi. Гэта вельмi уразiла 
студэнтау-беларусау, болем адгукнулася у ix душах. Таму, вiдаць, ужо пасля 
канцэрта i прыгадалася iм дауняя беларуская песня, некалi пачутая, мабыць, ад 
нянi, якая сагрэла i уз'яднала ix, дала надзею. У сваiх успамiнах А. Лявiцкi так 
апiсвае гэтыя падзеi: «I вось бадай, цi не першы раз ... у грозных ... мурах, у 
цемры закратаванай камеры пачулася, палiлася сумная беларуская песня! .. З 
якой любоую, пашанай услухоувалiся мы да малазнаных тады яшчэ мелодый! .. 
Пяялi саусiм прыцiшаным голасам, як бы баючыся, каб хто не падслухау ix, каб з 
чужымi людзьмi не прыйшлося дзялiцца неуспадзеукi знодзеным дарагiм 
скарбам ... » [14, с. 50]. Там жа, у Бутырках, быу закладзены i першы «Беларускi 
гурток моладзi у Маскве», у якiм А. Лявiцкi брау дзейсны удзел. Акрамя таго, 
падчас зняволення ён перакладау на беларускую мову твор У. Гаршына 
«Сiгнал», якi у 1891 г. быу надрукаваны сродкамi гуртка. 

Пасля зняволення, як пiша дачка А. Лявiцкага, «вярнуцца ва унiверсiтэт не 
давялося: далi зразумець - лепш не клапацiцца» [1, л. 7]. 

А. Лявiцкi вяртаецца на радзiму, уладкоуваецца на пасаду памочнiка аптэ
кара у Радашковiчах, але неузабаве па стане здароуя звальняецца, некаторы час 
працуе загадчыкам крамы землеуласнiкау, стварае уласную сям'ю. У Радашко
вiчах ён часта сустракаецца з мясцовай iнтэлiгенцыяй, удзельнiчае у вечарынах, 
дзе дэкламуе вершы В. Дунiна-Марцiнкевiча, Ф. Багушэвiча i iнш. Там жа, у 
Радашковiчах, пiша п'есу «Злодзей», якая, па сведчаннi дачкi, прайшла генераль
ную рэпетыцыю, але была забаронена i так i засталася ненадрукаванай, загiнула 
у рукапiсе [1, л. 8). 

Адмовiушыся ад працы у магазiне, якая не прынесла нiякай карысцi акрамя 
страт, у 1897 г. А. Лявiцкi разам з сям'ёй пераязджае у свой фальварак у Карпi
лауку, займаецца там лiтаратурнай працай i гаспадарчымi клопатамi, часам 
выязджае у Вiльню. 

Недзе на пачатку 1900-х гг. адбылося знаёмства Ядвiгiна Ш. з Янкам Купа
лам, якi стау частым госцем у Карпiлауцы (жыу па суседстве), цiкавiуся кнiж
камi з бiблiятэкi гаспадара, якой, дарэчы сказаць, карысталiся усе суседзi. Я. Ку
пала, як успамiнае дачка Ядвiгiна Ш., «попрасту заходзiу да нас, з татам вялi яны 
доугiя гутаркi, чьпалi свае творы, спорылi» [1, л. 12]. 

Таксама часам наведвалi Карпiлауку фалькларыст, кампазiтар, выдавец 
А. Грыневiч (1877-193 7) i драматург, рэжысёр, тэатральны дзеяч У. Галубок 
(1882-1937) [1, л. 12]. 
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А у хуткiм часе надыйшоу рэвалюцыйны 1905 г. А. Лявiцкi не змог 

заставацца з боку ад тых па;:пей, што закранулi самыя розныя пласты грамад

ства. Як зазначае Хв. Iльяшэвiч, «рэвалюцыя гэтая была у гiсторыi нашага 

адраджэнскага руху пераломньш пунктам. Ад гэтага часу ручайкi i ручаёчкi, 
якiмi развiвауся беларускi рух, злiлiся у адну сацыяльна-нацыянальную раку ... 
Паустае й патрэба беларускае прэсы, якая i бярэ ад гэтага часу свой пачатак» 

[7, с. 16-17]. Менавiта тады, у 1906 г., на старонках газеты «Наша доля» з'яуля

ецца i першы друкаваны твор А Лявiцкага на беларускай мове, змешчаны пад 
псеуданiмам «Ядвiгiн Ш.», - апавяданне «Суд». Па закрыццi «Нашай долi» 

А. Лявiцкi супрацоунiчае з прыйшоушай ёй на змену газетай «Наша нiва», на 

старонках якой, пачынаючы з 1909 г., актыуна друкуе свае апавяданнi, вершы, 
публiцыстыку, у тым лiку i «Лiсты з дарогi» - вынiк яго вандроукi пехатой ад 

Вiльнi да уласнага дома у Карпiлауцы. Творы Ядвiгiна Ш. выходзяць i асобнымi 
кнiжкамi. 

Апынуушыся у 1914 г. у Мiнску, А. Лявiцкi уладкоуваецца тэхнiчным 
рэдактарам у часопiс сельска-гаспадарчай тэматыкi дэмакратычнага накiрунку 
«Саха» (выходзiу у Вiльнi у красавiку 1912 - кастрычнiку 1913 г., у Мiнску у 
лiстападзе 1913 - студзенi 1915 г.), працуе у часопiсе для дзяцей i моладзi «Лу
чынка» (1914). Таксама вядома аб актыунай грамадзянскай пазiцыi Ядвiгiна Ш., 

асаблiва у перыяд 1914-1917 п. У гэты няпросты час ён уключаецца у работу па 
дапамозе бежанцам - прымае удзел у арганiзацыi «Беларускага таварыства 
помачы ахвярам вайны» (па некаторых звестках, пэуны час быу яго старшынёй), 
вядзе там адпаведную работу, у тым лiку i па стварэннi сталовых, арганiзацыi 
пры «Беларускай хатцы» тэатральных пастановак, вечарын, адным словам, як 
зазначае М. Пiятуховiч, з'яуляецца «душой ыаленькага гуртка дзеячау на нацыя
нальнай нiве» [10, с. 277]. I усiм гэтым ён займаецца у вольны ад асноунай працы 
у швацкай майстэрнi час. Акрамя таго, А. Лявiцкi удзельнiчае у сходах, мiтын
гах, з'ездах, выступае з прамовамi, уваходзiць як сябра у склад Рады Беларускай 
народнай рэспублiкi [7, с. 18]. 

Аднак пагаршэнне стану здароуя выклiкала знiжэнне яго актыунасцi як у 
дачыненнi да беларускай грамадскай працы, так i да лiтаратурнай дзейнасцi. 
Пасля даволi працяглага знаходжання у мiнскiм шпiталi А Лявiцкi вяртаецца у 
Карпiлауку, працуе над раманам «Золата» (не быу скончаны), якi друкуецца з 
лютага па чэрвень 1920 г. у Мiнску у газеце «Беларусь». Трэба адзначьщь, што 
лiтаратуразнауцы лiчаць Ядвiгiна Ш. першастваральнiкам жанра беларускага 
рамана [11, с. 7]. 

Прыехаушы у Вiльню увосень 1920 г., А. Лявiцкi застанецца там да апошнiх 
дзён свайго жьщця. Яго зямны шлях скончыуся на ложку вiленскага шпiталя 24 

лютага (па iншых звестках 23 лютага) 1922 г. 
Лiтаратурная спадчына Ядвiгiна Ш., на думку даследчыкау, - «з'ява у 

беларускай лiтаратуры даволi арыгiнальная i цiкавая, але не у меншай ступенi i 
складаная» [11, с. 7-8]. Яна увабрала лiтаратурныя творы самых розных жанрау: 
ад паэтычных да прозы, якая складаецца з апавяданняу, у тым лiку i гумарыс
тычных, навэл i нават рамана - новай на той час лiтаратурнай формы, а таксама 
разнастайнай публiцыстыкi. 
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У фондзе ЦНБ НАН Беларусi захоуваюцца творы пiсьменнiка, якiя у свой 
час былi выдадзеныя як самастойнымi кнiжкамi, так i надрукаваныя на старонках 
перыёдыкi. Мы ж засяродзiм сваю увагу толькi на кнiжных выданнях. Ix у 
фондзе бiблiятэкi налiчваецца 30 адзiнак, з ix 1 7 захоуваюцца у аддзеле рэдкiх 
кнiг i рукапiсау. Храналагiчныя межы гэтых выданняу ахоплiваюць перыяд 
1910-2000 гг. 3 гэтага вынiкае, что сюды трапiлi як прыжьщцёвыя выданнi пiсь
меннiка, так i тыя, што выйшлi з друку ужо пасля яго смерцi, у ТЫJ\1 лiку i 
сучасныя, што сведчьщь пра нястрачаную цiкавасць да творчасцi Ядвiгiна Ш. 

Звернемся да выданняу Ядвiгiна Ш. з фонду аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау, 
якiя выйшлi з друку у выдавецтвах Вiльнi (1912-1927) i Мiнска (1940-1976). 
Самая ранняя кнiжка з фонду бiблiятэкi пад назвай «Бярозка», датаваная 1912 г. 
( адзiн асобнiк), выйшла у Вiльнi у друкарнi «Прамень». Яна уяуляе сабой 
невялiкi зборнiк у шэрай вокладцы фарматам 17х 13 см, якi складаецца з дванац
цацi апавяданняу, што размешчаны на 32 старонках. Эпiграфам да зборнiка бьmi 
узяты радкi з вядомага верша Янкi Лучыны (Iван Люцыянавiч Неслухоускi; 
1851-1897) <<Роднай старонцьш. На адвароце тьпульнага аркуша пазначана: 
«Выданне "Нашай нiвы". Коштам Т.Г.» Сярод уладальнiцкiх адзнак, акрамя 
штампа бiблiятэкi Акадэмii навук БССР (БИБЛИОТЕКА I Академии Наук 
БССР), прысутнiчаюць штамп бiблiятэкi Беларускага студэнцкага саюза з 
прастауленым ад рукi нумарам (БIБЛIЯТЭКА 1 *Б*С*С* 1 У ВIЛЬНI 1 № 59), 
пячатка гэтай самай арганiзацыi з надпiсам па крузе: «БЕЛАРУСКI СТУДЭНЦКI 
САЮЗ У ВIЛЬНI» i з выявай «Пагонi» у цэнтры, а таксама штампы вiленскай 
кнiгарнi («KSIEGARNIA 1 «PAHONIA» 1 Wilno, Ludwisarska № I») i Рэспублi
канскай кнiжнай крамы падпiсных выданняу (Республиканский книжный мага
зин I подписных изданий I ОТДЕЛ БУКИН. КНИГИ I Цена____руб. QQ__коп. 1 
№ 3075 1963). Дзякуючы гэтым адзнакам, можна прасачыць «жыццёвьш шлях 
дадзенага экзэl\lпляра. 

Зборнiк пад той жа назвай з невялiкiмi зменамi у змесце (замена двух 
апавяданняу) быу надрукаваны у 1923 г. у Беларускiм аддзеле Вiленскага выда
вецтва Б.А. Клецкiна (1875-1937). Кнiжка была таксама «апранута» у сцiплую 
вокладку, традьщыйную для таго часу. На адвароце тытульнага аркуша змяшча
лася выдавецкая марка прамавугольнай формы з выявай сейбiта i надпiсам: 
«Вiленскае беларускае выдавецтва (зверху па гарызанталi) Б.А. Клецкiна (з пра
вага боку па вертыкалi)». Як сведчьщь уладальнiцкi аутограф, у фонд адзела 
рэдкiх кнiг i рукапiсау гэтая кнiга трапiла з кнiгазбору нашай вядомай паэткi 
Ларысы Генiюш (1910-1983), хутчэй за усё, разам з яе уласньш архiвам. 

Да 1914 г. адносiцца i вiленскае выданне зборнiка апавяданняу «Васiлькi», 
якi выйшау з друкарнi вядомага выдауца Марцiна Кухты (1875-1941 ). Асобнiк з 
фонду аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау прайшоу невялiкую рэстаурацыю, набыу
шы цвёрды бiблiятэчны пераплёт з захаванне!\1 верхняй часткi першапачатковай 
вокладкi. Нiякiх уладальнiцкiх адзнак, акраl\lя штампа акадэмiчнай бiблiятэкi, ён 
не мае. 

Да 1914 г. выдання належьщь i пераклад на беларускую мову апавядання 
Усевалада Гаршына «Сiгнал», якое таксама з'явiлася у Вiльнi у друкарнi Мар
цiна Кухты. Гэта, як пазначана на тьпуле, «выданне другое, перагледжанае», 
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«пераложана з малымi пераменамi». Першае выданне, як ужо адзначалася, ажыu
uявiлi у Маскве у 1891 г. Разгляданы асобнiк захоуваеuuа 5, кнiгазборы вядо!\lага 
пiсьменнiка i навукоуца П.Ф. Глебкi (1905-1969) i мае яго экслiбрыс (мастак 
М. Купава). 

Сярод апошнiх прыжьщцёвых выданняу Ядвiгiна Ш. з фонду адззела рэдкiх 
кнiг i рукапiсау трэба адзначьщь i яго успамiны, выдадзеныя у Вiльнi у 1921 г. 
(а:пiн асобнiк). Кнiжка выйшла з друкарнi «Друк» i была надрукавана лацiнкай. 
На захаваным пасля рэстаурацыi фрагменце вокладкi пазначана: «Wydarшie 
Kгajo\\·aj SU\viazi». «Краёвая сувязь» ( 1921-1922) - беларуская паланафiльская 
арганiзацыя, што дзейнiчала на тэрьпорыi Сярэдняй Лiтвы i мела уласны 
друкаваны орган - газету «Jednasc», якая выдавалася лацiнкай. Фактычныl\1 яе 
рэдактарам быу Ядвiгiн Ш. [5]. Асобнiк утрымлiвае штампы Бiблiятэкi Акадэмii 
навук i дублетнага фонду Урадавай бiблiятэкi. 

Taкcal\la да вiленскiх выданняу адносiuца i паэма Ядвiгiна Ш. «Дзед 
Завала». У нашым фондзе захоуваюuuа чатыры асобнiкi другога выдання гэтага 
твора, датаваныя 1927 г. i выпушчаныя у вьщавеuтве беларускага грамадска
па.1iтычнага дзеяча У ладзiслава Знаl\lяроускага. У першыню паэма была надрука
вана у Вiльнi у 1910 г. Разгляданае намi выданне уяуляе кнiжку невялiкага фар
мату (15xl0 см). Вокладка аднаго з асобнiкау пазначана штампам: «БЕЛАРУС
КАЯ КНIГ АРНЯ 1 «ПАГОНЯ» 1 Вi.1ьня, Завальная 1 ». На тытуле зноу жа 
знаходзiы уладальнiuкi аутограф Ларысы Генiюш. 

Мiнскiя выданнi творау Ядвiгiна Ш. прадстаулены трыма асобнiкамi пад 
назвай «Апавяданнi», якiя былi выдадзены у серыi «Школьная бiблiятэка» у 
1940 г. Дзяржауным выдавецтвам пры СНК БССР. i трыма асобнiкамi 1946 r., 
выпушчанымi Дзяржауным выдавецтвам БССР пад той самай назвай. У выданне 
1940 г. выпуску уключаны 26 апавяданняу, якiм папярэднiчае уступны артыкул 
беларускага лiтаратуразнауuа М. Ларчанкi (1907-1981), прысвечаны Ядвiгiну Ш. 
Зборнiк аформлены у цвёрды пераплёт. Адзiн з асобнiкау належыць бiблiятэцы 
П.Ф. Глебкi, мае яго эклiбрыс. адрознiваецuа ад iншых прысутнасцю элемента 
мастацкага аздаблення (вертыкальны арнамент) на верхняй накрыуцы. 

Кнiга 1946 г. выпуску амаль цалкам i па структуры, i па змесuе дублюе 
папяр7днi зборнiк 1940 г.. за выключэннем замены некалькiх апавяданняу i 
дабауленнем аднаго новага. Ёсць адрозненнi i у палiграфiчным афармленнi -
большы фармат, мяккая вокладка. У фондзе аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау за
хоуваюuuа тры асобнiкi, адзiн з ix трапiу разам з кнiжнай калекuыяй лiтаратура
знауца, педагога У .В. lвашына ( 1913-2009), другi, пра што сведчыць авальны 
бiблiятэчны штамп. - з Кауказскай публiчнай бiблiятэкi il\lя А.С. Пушкiна, а 
трэцi - як абавязковы экзэмпляр. 

Сярод сучасных выданняу творау Ядвiгiна Ш. у фондзе аддзела рэдкiх кнiг i 
рукапiсау захоуваюuuа толькi 2 асобнiкi 1976 г. выпуску (адзiн з ix з кнiжнай 
калекuыi М. М. Улашчыка), што выйшлi у выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» i 
маюць назву «Ядвiгiн Ш.: Выбраныя творы». Выданне падрыхтавана да друку 
лiтаратуразнауuам 1.П. Чыгрынам (укладанне, прадмова i каментарыi). Змест 
кнiгi даволi шырокi i разнастайны. Тут знайшлi адлюстраванне практычна усе 
лiтаратурныя жанры. У зборнiк трапiлi празаiчныя i паэтычныя творы пiсьмен-
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нiка : 37 апавяданняу i няскончаны раман «Золата», паэма «Дзед Завала», публi
цыстыка, у тым лiку нарысы, успамiны, артыкулы, а таксама фельетоны. Акрамя 
таго, не засталiся па-за увагай складальнiка тома i пераклад Ядвiгiна Ш. апа
вядання У. Гаршына «Сiгнал», а таксама некаторыя з яго творау на рускай мове. 
У асобным раздзеле змешчана бiяграфiя Ядвiгiна Ш., напiсаная яго дачкой 
Вандай Лявiцкай, i фрагмент успамiнау беларускай пiсьменнiцы, актыунай 
удзельнiцы беларускага культурнага адраджэння Л. Войцiк (Зоська Верас, 1892-
1991) пад назвай «Мой дадатак». Адзiн з асобнiкау згаданага выдання мае дарчы 
надпiс укладальнiка, адрасаваны беларускаму лiтаратуразнауцу В.В. Бырысенку 
(1904--1984). 

Як бачым, лiтаратурная творчасць Ядвiгiна Ш. вызначаецца сваёй разна
стайнасцю i адметнасцю. На думку даследчыкау, яна «у залежнасцi ад пройдзе
нага iм жьщцёвага шляху стаiць у нашай лiтаратуры на пераходзе ад народнiцкай 
да нашанiускай пары. У гэтым хаваецца i прычына некаторай духоунай 
неаднароднасцi яго творау» [4, с. 268]. Але заслуга Ядвiгiна Ш., па словах А. 
Луцкевiча, у тым, што ён здолеу «улавiць бiццё сэрца ... народа i у яркiх вобразах 
пераказаць голас народа ... А робiць гэта так добра .. , што ня чуецца у яго фаль
шывых нотак, анi ненатуральнасцi. У гэтым - мера мастацтва Ядвiгiна Ш.: з гэ
тага вынiкае i тая свежасць апавядання, i шчырасць пачуцця, i лёгкасць формы, i 
багацце мовы, чым так цэнны творы гэтага сапрауды ж першага - калi i не па 
вартасцi, дык храналагiчна, - беларускага пiсьменнiка-празаiка. I пры усёй 
туманнасцi сваёй iдэалогii ... Ядвiгiн Ш. заусёды будзе займаць у беларускай 
лiтаратуры адно з пачэсных месцау, як мастак слова, якi здолеу адчуць i выявiць 
у прозе дух беларускага народа i беларускай прыроды» [9, с. 19]. 
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изданий из фонда отдела редких книг и рукописей Центра.1ьной научной 
бuб.щотеки и.11ени Якуба Коласа Национmьной акаде.11uи наук Бе.шруси 
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Анапрэенка Н.Я. (]1..fiнск) 

ТВОРЧАСЦЬ БАЛЯСЛАВА ЛЕСЬМЯНА 
У БЕЛАРУСКАЙ КУ ЛЬ ТУРНАЙ ПР АСТОРЫ 

У кожную лiтаратурную эпоху вылучаецца тая цi iншая фiгура пiсьменнiка, 
якая выяуляе пэуныя павевы i тэндэнцыi, становiцца непауторнай у сферы 
мастацкiх дасягненняу. Сказанае справядлiва i у дачыненнi да польскага паэта 
Б. Лесь!\lяна (1877-193 7). Гэты своеасаблiвы i самабытны мастак слова увасобiу 
У паэзii riстарычныя i эстэтычныя праблемы свайго часу, асяроддзя. народа. 

Паляк па паходжаннi, выхаванец кiеускай культурнай прасторы, еурапеец 
па мастацка-лiтаратурных пошуках, ён пры жьщцi не быу ацэнены належным 
чынам, i толькi пасля смерцi адбылося адкрьщцё творчай iндывiдуальнасцi 
Б. Лесьмяна. Апошнiм часам творы польскага паэта прызнаны у якасцi найбольш 
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