ЦЭНТРАЛЬНАЯ НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ Я. КОЛАСА
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ФОНД № 60
“МАР´ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”
ВОПІС № 1

Крайнія даты матэрыялаў вопісу
(1924 – 1983 і б/д)
Колькасць адзінак захавання ў вопісе
102 (сто дзве)

Дата афармлення вопісу кастрычнік 2006 г.

ЗМЕСТ
да вопісу № 1 на фонд № 60 “Мар´ян Пецюкевіч”
Назва раздзелаў

№ адз.
зах.

№ стар.

1-15

1-4

1-6
7-12
13-15

1
2-3
3-4

16-70

4-14

16-34
35-44

4-6
7-9

45-70

9-14

ІІІ. Біяграфічныя матэрыялы

71-73

14-15

IV. Матэрыялы, прысвечаныя Мар´яну
Пецюкевічу

74-76

15

V . Выяўленчыя матэрыялы

77-92

16-20

77-82
83-90
91-92

16-17
17-19
20

93-102

20-22

І. Творчыя матэрыялы Мар´яна Пецюкевіча
1. Успаміны.
2. Артыкулы
3. Іншыя матэрыялы
II . Перапіска
1.Пісьмы Мар´яна Пецюкевіча
а) да розных асоб (па алфавіце)
б) ў розныя ўстановы, арганізацыі (па
храналогіі)
2. Пісьмы да Мар´яна Пецюкевіча
а) розных асоб (па алфавіце)

1. Фатаграфіі Мар´яна Пецюкевіча
2. Фатаграфіі іншых асоб і арганізацый
3. Іншыя матэрыялы
VI. Калекцыя матэрыялаў, сабраная
М. Пецюкевічам

СХЕМА
сістэматызацыі фонду № 60 “МАР´ ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”
(1924 – 1983 і б/д)
1. Творчыя матэрыялы (1959 – [1970-я?] і б/д)
1.1 Успаміны ([1970-я?] )
1.2 Артыкулы ([1962 ]- 1968 і б/д)
1.3 Іншыя матэрыялы (1959 і б/д)
2. Перапіска (1957 – 1983 і б/д )
2.1 Пісьмы Мар´яна Пецюкевіча (1957 - [1981?] і б/д)
2.1.1 Да розных асоб (па алфавіце) (1957 - [1981?] і б/д)
2.1.2 У розныя установы і арганізацыі (па храналогіі) (1958 – 1976 і б/д)
2.2 Пісьмы да Мар´яна Пецюкевіча
2.2.1 Розных асоб (па алфавіце) (1959 - 1983 і б/д)
3. Біяграфічныя матэрыялы (1974, [1978?] і б/д)
4. Матэрыялы, прысвечаныя Мар´яну Пецюкевічу ( 1954 – 1983)
5. Выяўленчыя матэрыялы (1924 – 1979 і б/д)
5.1 Фатаграфіі Мар´яна Пецюкевіча (асабістыя і групавыя) (1924 – 1979)
5.2 Фатаграфіі розных асоб і арганізацый (1925 – 1979 і б/д)
5.3 Іншыя матэрыялы (б/д)
6. Калекцыя матэрыялаў, сабраная Мар´янам Пецюкевічам (1930– 1979 і
б/д)

ДАВЕДКА
аб складзе фонду № 60 “МАР´ ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”
(1924 – 1983 і б/д)
Матэрыялы, што ўтвараюць рукапісны фонд беларускага этнографа,
літаратара, грамадска-культурнага дзеяча Мар´яна Язэпавіча Пецюкевіча,
былі атрыманы аддзелам рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі праз
польскага даследчыка беларускай гісторыі і культуры, доктара гістарычных
навук Юрыя Туронка ў перыяд 1984-1990гг. і ўяўляюць сабой пэўную частку
творчай спадчыны М.Пецюкевіча. Асноўны жа масіў архіўных дакументаў
застаўся ў Польшчы, дзе захоўваецца пасля смерці фондаўтваральніка ў
розных месцах згодна з яго распараджэннямі.
Пераклік дасланых у Бібліятэку матэрыялаў зафіксаваны ў лістах
Ю.Туронка да былой загадчыцы аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН
Беларусі Л.І. Збралевіч (перапіска знаходзіцца ў справе фонду).
У склад фонду ўвайшлі як арыгінальныя матэрыялы, так і копіі асобных
дакументаў фондаўтваральніка.
Пасля навукова-тэхнічнай апрацоўкі фонд налічвае 102 адзінкі захавання
за 1924 – 1983 гады і складаецца з наступных тэматычных груп:
1. Творчыя матэрыялы. Сюды ўвайшлі творчыя рукапісы М.Пецюкевіча
(аўтабіяграфічныя ўспаміны “У пошуках зачараваных скарбаў” і інш.;
артыкулы; матэрыялы да дыялектнага слоўніка в. Цяцеркі Браслаўскага р-на
Віцебскай вобласці (картатэка) і інш.).
2. Перапіска Мар´яна Пецюкевіча з рознымі асобамі і арганізацыямі.
Сярод карэспандэнтаў – Аўген Аніська, Людвіка Войцік, Яніна Гурыновіч,
Янка Саламевіч, Вітаўт Тумаш і інш.
3. Біяграфічныя матэрыялы. Невялічкі раздзел, што ўключае
аўтабіяграфію і бібліяграфію твораў фондаўтваральніка.
4. Матэрыялы, прысвечаныя М.Пецюкевічу (вершы розных аўтараў.
Сярод іншых – верш А.Баршчэўскага (Алесь Барскі) “Журавель”).
5. Выяўленчыя матэрыялы. У раздзел увайшлі фатаграфіі М.Пецюкевіча
(асабістыя і групавыя), а таксама фотаздымкі розных асоб і арганізацый,
іншыя выяўленчыя дакументы.
6. Калекцыя матэрыялаў, сабраная М.Пецюкевічам, утрымлівае вершы
асобных аўтараў, дакументальныя матэрыялы, што тычацца вядомых асоб
( Я.Драздовіча, Я.Гурыновіч) і інш.

Кастрычнік 2006 г.

Складальнік /Ліс М.М./

ДАВЕДКА
пра ўтваральніка фонду № 60 “МАР´ ЯН ПЕЦЮКЕВІЧ”
Мар´ян Язэпавіч Пецюкевіч – беларускі этнограф. Грамадскі і
культурны дзеяч, літаратар. Нарадзіўся 24 верасня 1904 года ў в.Цяцеркі
Браслаўскага раена Віцебскай вобласці ў сям´і малаземельнага селяніна.
Першыя крокі на шляху да ведаў рабіў дома, у цетчынай “акадэміі” –
вучыўся чытаць па польску з дапамогаю лемантара ды малітоўніка.
Далейшая яго адукацыя была звязана з Шаўлянскім народным вучылішчам,
прыватнымі школамі ў Гарадзешчах (арганізаваная кс. Віктарам Шутовічам)і
ў Інаве. Пэўны час ( з 1914 па 1921 гг.) вучыўся самастойна, потым, з 1922г.
– у Віленскай беларускай гімназіі, якая адыграла надзвычай важную ролю ў
жыцці М.Пецюкевіча. Мінавіта там быў закладзены надзейны падмурак для
фарміравання яго як чалавека, грамадзяніна, працаўніка на ніве беларускай
асветы і культуры. З-за атсутнасці ў Віленскай беларускай гімназіі 8 класа,
давучыўся ў Радашковіцкай беларускай праватнай гімназіі, якую скончыў у
1927 годзе.
Пасля няўдалай спробы перасекчы мяжу, каб набыць вышэйшую
адукацыю ў Празе ( атэстат праватнай Радашковіцкай беларускай гімназіі не
даваў права на паступленне ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Польшчы),
М.Пецюкевіч быў прымушаны некаторы час праслужыць у войску.
У 1929 годзе, папярэдне здаўшы іспыты на дзяржаўны атэстат сталасці,
ен паступіў у Віленскі універсітэт на аддзяленне этнаграфіі і этналогіі , які
скончыў у 1938 годзе. З дыпломам магістра філасофіі (магістэрскую працу
рыхтаваў пад кіраўніцтвам вядомага этнографа, прафесара К.Машынскага).
Вучобу ва універсітэце сумяшчаў з актыўнай працай у Студэнцкім саюзе,
розных беларускіх арганізацыях. З моманту ўтварэння часопіса хрысціянскадэмакратычнага накірунку “Шлях моладзі” (1929) быў абраны яго
рэдактарам. Працаваў таксама ў бібліятэцы арганізаванага ў 1930-1931 гг.
Навукова-даследчага інстытута Усходняй Еўропы (у 1932-1933 гг. скончыў
бібліятэчныя курсы пры Віленскім універсітэте), а пасля яе далучэння да
Бібліятэкі імя Урублеўскіх – загадчыкам аддзела савецкіх выдавецтваў, што
рабіла больш легкім доступ да літаратуры, выдадзенай у БССР, і якую ен
нелегальна выдаваў заходнебеларускім грамадска-палітычным і культурным
дзеячам, у тым ліку М.Танку, В.Таўлаю.
У 1939 годзе Мар´ян Пецюкевіч быў зацверджаны камісарам культуры
і асветы І.Клімавым на пасаду дырэктара згаданай бібліятэкі.
Адначасова займаўся прафсаюзнай дзейнасцю, веў беларускія перадачы
на Віленскім радые, быў першым іх рэдактарам.
Пасля ўваходжання Вільні ў склад Літвы М. Пецюкевіч атрымаў
прапанову пераехаць у Мінск, але адмовіўся. Тым часам у горадзе пачаліся
пэўныя перамены: нацыяналізацыя розных устаноў і арганізацый,
уладкаванне на кіруючыя пасады грамадзян літоўскай нацыянальнасці і г.д.

Бібліятэкі імя Урублеўскіх была перамейнавана ў Бібліятэку інстытута
літуаністыкі, а М.Пецюкевіча перавялі на пасаду радавога бібліятэкара ва ўсе
той жа “савецкі аддзел”.
У кастрычніку 1940 года яго назначаюць дырэктарам Беларускага музея
імя І.Луцкевіча, што падпарадкоўваўся інстытуту літуаністыкі.
Падчас ІІ сусветнай вайны М.Пецюкевіч вымушаны быў пакінуць Вільню
і разам з сям´ей перабраўся ў веску да цесця, але працягваў асветніцкую
працу: працаваў школьным інспектарам на Ашмяншчыне, выкладчыкам
балерускай мовы ў эвакуіраваным у Нова-Вілейку Магілеўскім медыцынскім
інстытуце.
У 1947 годзе быў рэпрэсіраваны і разам з сям´ ей вывезены ў Краснаярскі
край. У 1952 годзе паўторна асуджаны за “нацыяналізм” на 25 гадоў
пазбаўлены волі. Пакаранне адбываў у Варкуце. Рэабілітаваны ў 1956 годзе.
Пасля рэаьілітацыі вярнуўся да сям´і, якая ў той час скарыстаўшы права
на рэпартацыю (жонка М.Пецюкевіча – полька па нацыянальнасці) ужо
знаходзілася ў Польшчы.
З 1957 да 1959 гг. М.Пецюкевіч працаваў у аддзеле этнаграфіі Акруговага
музея ў г.Торунь, а з 1959г. да 1970г. – у Этнагарфічным музеі, дзе стварыў
экспазіцыі матэрыяльнай культуры беларусаў.
Адначасова займаўся грамадска-культурнай працай як член Беларускага
грамадска-культурнага таварыства (БГКТ).
Друкавацца Мар´ян Пецюкевіч пачаў у 30-я гады ХХ ст. у перыядычным
друку Заходняй Беларусі: газетах “Беларуская крыніца”, “Сялянская ніва”,
часопісах “Шлях моладзі”, “Калоссе” і інш, а таксама ў польскіх і літоўскіх
выданнях.
Све публікацыі падпісваў як уласным прозыішчам, так і псеўданімамі:
М.Марвіч, Марвіч, Цяцерскі, М.Цяцерскі, крыптанімам лацінкай М.Р.,
пазней, у 1950-1960-я гады выкарыстоўваў і псеўданім “Дзед Марцін”,
падпісваючы ім жартоўныя апавяданні.
Ен – аўтар нарысаў, успамінаў, прысвечаных вядомым асобам, дзеячам
навукі і культуры: М.Нікіфароўскаму, К.Машынскаму, Б.Тарашкевічу,
Я.Гурыновіч і інш.
Як даследчык традыцыйнай народнай культуры М.Пецюкевіч
неаднаразова выязджаў у этнаграфічныя экспедыцыі, асабліва на
Беласточчыну, у выніку якіх на старонках беластоцкай “Нівы” і іншых
польскіх выданняў з´яўляліся цікавыя этнаграфічныя даследаванні,
замалеўкі.
Па выхадзе на пенсіюен працягваў вывучаць народную культуру
беларускага насельніцтва Польшчы, а таксама прыступіў да напісання
ўспамінаў, што выношваў у сябе доўгія гады. На жаль, яны ўбачылі свет ужо
пасля смерці аўтара: у 1998 годзе ў Вільні былі выдадзены ў выдавецтве
Таварыства беларускай культуры “Рунь” пад агульнай аднайменнай назвай
“У пошуках зачараваных скарбаў”, дзе высвечана усе нялегкае, насычанае
разнастайнвмі, часам трагічнымі падзеямі жыцце вельмі неардынарнага,
таленавітага чалавека, патрыета сваей радзімы.

Памер Мар´ян Пецюкевіч 13 верасня 1983 года, па іншых звестках 25
верасня 1983 года. Пахаваны на могілках г.Торунь.

М.Ліс
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I.

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

ТВОРЧЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
МАР´ ЯНА ПЕЦЮКЕВІЧА
(1959 – [1970-я?] і б/д)
1. Успаміны
([1970-я ?])

1.

«У пошуках зачараваных скарбаў». [1970-я ?]
Успамiны. Частка І. Рукапіс, на
беларускай мове.

82

2.

«У пошуках зачараваных скарбаў».
Успамiны. Частка II.
Ксеракопія
рукапісу, на беларускай мове.

[1970-я ?]
і б/д

106

3.

«У пошуках зачараваных скарбаў».
Успамiны. Частка III.
Рукапiс, на
беларускай мове.

[1970-я ?]

45

«У пошуках зачараваных скарбаў».
Успамiны. Чарнавiк. Фрагмент. Перад
тэкстам – заўвага М.Пецюкевіча адносна
згаданага
рукапісу.
Рукапiс,
на
беларускай мове.

[1970-я ?]

61

[1970-я ?]
1984

24

[1970-я ?]
і б/д

229

4.

5.

6.

Успамiны «Пачатак II сусветнай вайны».
Сшытак IV . Ксеракопiя. З адвароту
апошяга аркуша - паясняльны запіс
Ю.Туронка.
Рукапiс, ксеракс, на
беларускай мове.
Успаміны [“Кара за служэнне народу”].
Сшыткі I – III, змест сшыткаý.
Ксеракопія. Дадатак: аркуш з заўвагамі
[Ю. Туронка]. Рукапiс, ксеракс, на
беларускай мове.

Заўвагі

2

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты
пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

[1962]

8

[1967]

5

2. Артыкулы
([1962]-1968 i б/д)
7.

“Мае сустрэчы з народнымi песнярамi
Янкай Купалай и Якубам Коласам”.
Артыкул. Чарнавiкi. Варыянты. Рукапiс,
на беларускай мове.

8.

“Прафесар Яніна Гурыновіч”. Некралог.
Чарнавiкi.
Варыянты.
Рукапiс,
на
беларускай мове.

9.

Артыкул “Мала вядомы i забыты”, 1968 i б/д
прысвечаны Браніславу Эпімаху-Шыпілу.
Чарнавікі, варыянты.
Дадатак: чарнавік
ліста М.Пецюкевіча да рэдактара газеты
[“Ніва”] адностна згаданага артыкула;
фотаздымак, выпіскі і іншыя матэрыялы
да артыкула. Рукапiс, фатаграфія, на
беларускай, польскай мовах.

10.

“Народнае ткацтва ў беларускім асяроддзі
Беласточчыны”. Частка I. Здабыванне
сыравіны.
Артыкул.
Машынапісны
экзэмпляр і дзве ксеракопіі.
Тэкст з
рукапіснымі праўкамі аўтара. Дадатак:
ілюстрацыі да артыкула (39 фатаграфій).
Машынапiс, ксеракс, фатаграфіi, на
беларускай мове.

б/д

21

145

Заўвагі

3

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты
пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

11.

“Muzeum bialoruski im Jana Luckiewicza w
Wilnie”
(“Беларускi музей iмя Iвана
Луцкевiча
ў
Вiльнi”).
Артыкул.
Машынапісны экзэмпляр з рукапіснымі
праўкамі і паметкамі аўтара. Машынапiс,
на польскай мове.

б/д

14

12.

“Фрагмэнт маѐй біяграфіі”. Артыкул?
Фрагмент чарнавога варыянту і ксеракопі
машынапіснага
экзэмпляра.
Рукапіс,
машынапiс, ксеракс, на беларускай мове.

б/д

20

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

3. Іншыя матэрыялы
(1959 i б/д)
13.

14.

Матэрыялы, прысвечаныя Эміліі Плятар:
чарнавікі, накіды, фрагменты ўласных 1959 i б/д
твораў Мар´яна Пецюкевіча; выпіскі з
розных крыніц, бібліяграфічныя і іншыя
запісы, зробленыя фондаўтваральнікам;
артыкул
Е.Іжыцкага і інш. Адзінка
сфарміравана фондаўтваральнікам. Рукапіс, машынапiс, друк, на беларускай,
польскай мовах.
“Slownik gwary Ciecierskiey. Yeksemy
rzadko uzywane. Z mowy moich rodzicow i
prodkow” (“Слоўнік Цяцерских говараў.
Рэдкаўжывальныя лексiмы. З мовы маiх
родзiчаў i продкаў”). Матэрыялы да
дыялектычнага слоўнiка в. Цяцеркi
Браслаўскага раѐна Вiцебскай вобласцi.
Картатэка. Рукапiс, на беларускай,
польскай мовах.

б/д

35

1551

Заўвагі

4

15.

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты
пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

Запiсы, выпіскі, зробленыя Мар´янам
Пецюкевічам падчас творчай дзейнасці.
Рукапiс, на польскай мове.

б/д

2

II. ПЕРАПIСКА
(1957 – 1983 і б/д)
1.Пісьмы Мар´яна Пецюкевіча
а) да розных асоб (па алфавіце)
(1957 - [1981?] i б/д)
16.

Пісьмы да Анчуткі Анджэя.Машынапісныя копіі, на польскай мове.

1961

5

17.

Пісьмо да
[Бандарчыка] Васіля
Кірылавіча. Чарнавік. Рукапіс, на
беларускай мове.

[1969]

1

18.

Пісьмо
да
[Бічэль-Загнетавай]
Дануты.Чарнавік.Рукапіс, на беларускай
мове.

[1966?]

2

1976
Пісьмо да Войцік Людвікі [Антонаўны]. сакавіка 6
Машынапіс, на беларускай мове.

1

20.

Пісьмо да Залескага [Адама Iосiфавiча]. [1950-я?]
Чарнавiк. Рукапіс, на беларускай мове.

2

21.

Пісьмо да
[Камаіцкай Казіміры ?].
Рукапіс, на польскай мове.

1

19.

[1981?]

Заўвагі

5

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

22.

Пісьмы
да
Мальдзiса
Адама
[Iосифавiча].
Чарнавікі,
копія.
Большасць
пісьмаў
пачынаецца
зваротам “Дарагі Сябра!” Рукапіс,
машынапіс, на польскай мове.

19661976 i б/д

5

23.

Пісьмы да [Пецюкевіч] Міраславы,
дачкі.
Адзінка
сфарміравана
фондаўтваральнікам.
Рукапіс,
на
польскай мове.

1957 i б/д

11

24.

Пісьмы да [Саламевіча] Янкi (Iвана
Уладзіміравіча) Чарнавікі. Рукапіс, на
беларускай мове.

[1970-я?]

5

25.

Пісьмы
да
Яўгена
[МаксімаТанка?]. Чарнавікі.
на беларускай мове.

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

26.

Iванавіча [1966,1968]
Рукапіс,

Пісьмо да Яновіча Сакрата. Рукапіс, на
беларускай мове.

1962
лістап. 22

2

2

Да неўстаноўленых асоб
(па храналогii)
(1958 - 1968 i б/д)
27.

Пісьмо да
Яраслава Барысавiча
(прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на
рускай мове.

1958
жніўня 4

1

Заўвагі

6

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

28.

Пісьмы да неўстаноўленай асобы
1959
[Я. Гурыновiч?] са зваротам: “Droga верасня 16
Pani Profesor!”, “Wielce Shanowna Pani
i б/д
Profesor!”.
Машынапiсная
копія,
чарнавік рукапісу, на польскай мове.

2

29.

Пісьмо да Алеся (прозвішча не
ўстаноўлена) са зваротам: “ Дружа
Алесь!”. Рукапіс,на беларускай мове.

1962
лiстап. 25

1

30.

Пісьмы да неўстаноўленай асобы са
зваротам: “Pavazany Sp. Profesor!”.
Рукапіс, на беларускай мове лацiнкай.

1966
лiпеня 20
i б/д

2

31.

Пісьмо да неўстаноўленай асобы са
1968
зваротам: “Дарагі дружа!”.
Чарнавік. верасня 17
Рукапіс, на рускай мове.

1

32.

Пісьмо да Аркадзя Іванавіча (прозвішча
не ўстаноўлена).
Чарнавік. Рукапіс,
на беларускай мове

б/д

1

33.

Пісьмо
Пецюкевіча
Мар´яна
да
неўстаноўленай асобы са зваротам: “
Drogi Kazimirze!”. Чарнавік. Рукапіс на
польскай мове.

б/д

2

34.

Фрагмент пісьма Пецюкевіча Мар´яна
да неўстаноўленай асобы. Рукапіс на
беларускай мове.

б/д

2

Заўвагі

7

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

в) ў розныя ўстановы і аргінізацыі
(па храналогіі)
(1958 - 1976 i б/д)
35.

Пісьмо,
адрасаванае ў Гарадское
1958
ўпраўленне жыллевых будынкаў (Do кастрыч.27
Zarzdacu
Miejskego
Budynkow
Mieszalnych), адносна дэфектаў, што
былі выяўлены па засяленні ў новую
кватэру. Машынапіс, на польскай мове

1

36.

Пісьмо,
адрасаванае
рэктару
Кляштарнай горкі? (Gorka Klasytorna), з
просьбай аб садзейнiчанні ў правядзенні
экспедыцыі Этнаграфічнага музея г.
Торунь. Машынапіс, на польскай мове

1960
чэрвеня 9

1

37.

Пісьмо, адрасаванае старшыні (назва
арганізацыі не пазначана),
адносна
стварэння рэгіянальнага музея ў
Аўгустове (Беласточчына?). Чарнавік.
Машынапіс, рукапіс, на польскай мове

1961
лістап.17

1

38.

Пісьмо, адрасаванае ў Гарадскую
1966
газавую службу г. Торуні, адносна сакавіка 25
ўнясення карэктываў пры разліку за газ.
Копія. Машынапіс, на польскай мове

1

39.

Пісьмо, адрасаванае школьнікам адной
з беларускіх школ з паведамленнем аб
смерці Гурыновіч Яніны, пляменніцы
Адама Гурыновіча. Чарнавік. Рукапіс,
на беларускай мове.

1

[1967]

Заўвагі

8

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

40.

Пісьмо, адрасаванае рэдакцыі [газеты
“Ніва”?] адносна скажэння ў яго
артыкуле назвы аднаго з этнаграфічных
прадметаў. Чарнавік. Рукапіс, на
беларускай мове.

[1967 ?]

1

41.

Пісьмо,адрасаванае старшыні Галоўнага
1973
праўлення
Беларускага
грамадска- саквіка 3;
культурнага таварыства ў Беластоку
1985
[Самоціку Міколе] адносна стану кастрыч. 6
Беларускага этнаграфічнага музея ў
Белавежы і прапановы па яго захаванні.
Чарнавік. Дадатак: Заўвага Ю.Туронка
адносна М.Самоціка. Рукапіс, на
беларускай мове.

42.

Пісьмо,
адрасаванае
дырэктару
Прадстаўніцтва галоўнага ўпраўлення
кантролю
прэсы,
публікацый
і
відовішчаў
адносна
(Delegatury
glownego urzedu kontroli prasy, publikacji
i widowisk) адносна затрыманай на
таможнi лiтаратуры.
Машынапісная
копія.
Дадатак: спіс вышэйзгаданай
літаратуры. Машынапіс, рукапіс, на
польскай, рускай, беларускай мовах.

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

1974
лістап. 19
і б/д

3

2

Заўвагі

9

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

43.

Пісьмо,
адрасаванае
старшыні
1976
Праўленню навуковага гуртка пры сакавіка 10
БГКТ
(Беларускім
грамадскакультурным таварыстве) ў Беластоку
адносна ўдзелу ў навукова-папулярнай
сесіі, прысвечанай пытанням грамадскакультурнага
жыцця
беларускай
нацыянальнай меньшасці ў Польшчы.
Машынапісная
копія.
Дадатак:
прапановы М.Пецюкевіча адносна збору
і вывучэнню матэрыялаў народнай
культуры
беларускага
асяроддзя
Беласточыны.
Машынапіс,
на
беларускай мове.

2

44.

Пісьмо, адрасаванае ў Варшаўскi аддзел
Беларускага
грамадска-культурнага
таварыства адносна яго пераводу з
Беластоцкага
аддзелу
БГКТ
у
Варшаўскi.
Чарнавік. Рукапіс, на
беларускай мове.

б/д

1

1980
красав.28

1

2.Пісьмы да Мар´яна Пецюкевіча
а) розных асоб (па алфавіце)
(1959 - [1983] i б/д)

А
45.

Паштовая картка Абрамовiча Зыгмунта.
Рукапіс, на польскай мове.

Заўвагі

10

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

46.

Пісьмы і паштоўкі Александровіча Язэп.
Да пісьма ад 23.02.1980 дададзены
біяграфічныя звесткі пра Я.Драздовіча і
А. Грыневіча, выпісаныя з Беларускай
савецкай
энцыклапедыі.
Дадатак:
канверт з-пад пісьмаў з заўвагамі
Ю.Туронка.
Рукапіс, на беларускай
мове лацінкай.

1980,1981

15

47.

Віншавальныя
паштоўкі
сям´і
Аляхновічаў. Рукапіс, на беларускай
мове.

1980,1981

6

48.

Пiсьмы i віншавальныя паштоўкі
Аніські Аўгена. Рукапіс, на беларускай
мове.

1973-1983

31

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

В, Г, Д, Е
49.

Пісьмы і паштоўкі Войцік Людвікі
[Антонаўны]. Да пісьма ад 06.01.1977
дададзены
фотаздымак
групы
беларускіх
грамадска-палітічных
дзеячаў. Дадатак: артыкул Зоські Верас
(Войцік
Л.)
“Гарадзенскі
гурток
беларускай
моладзі”.
Рукапіс,
машынапіс, фатаграфі, на беларускай
мове.

1976-1983
і б/д

63

50.

Пiсьмы i паштоўкі Гурыновіч Яніны.
Рукапіс, на польскай мове.

1965-1967

12

Заўвагі

11

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

51.

Пісьмы Дваржэцкага Міколы і яго
жонкі да Пецюкевіча Мар´яна і яго
сям´і. Дадатак: вершы М.Дваржэцкага
і верш [Марэка Малевіча?], прысвечаны
М.Дваржэцкаму (паметка М.Пецюкевіча). Рукапіс, на беларускай, польскай
мовах.

1959-1982

39

52.

Пiсьмо i віншавальная паштоўка
Дуброўскага Казіміра. Рукапіс, на
беларускай мове.

1976

3

53.

Пiсьмы [Ермалковіча] Віктара. Рукапіс,
на беларускай мове лацінкай і
кірыліцай.

1980,1981

5

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

К, М, Н
54.

Пiсьмо i
паштоўка Каханоўскага
Генадзя [Аляксандравіча]. Рукапіс, на
беларускай мове.

1977

4

55.

Пiсьмы (на паштоўках) i віншавальныя
паштоўкі Мальдзіса Адама [Іосіфавіча].
Рукапіс, на беларускай мове.

1969-1982

15

Заўвагі

12

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

56.

Пісьмо Моўчуна Анатоля. Да пісьма
дададзены артыкул С.Новіка-Плеюна
“Сыноўняя
удзячнасць”
і
верш
Уладзіміра Пецюкевіча (пляменніка
М.Пецюкевіча) “На беразе мора”,
прысвечаны Мар´яну Пецюкевічу, і
інш. (Ксеракопія з газеты “Голас
Радзімы” [№ 15 за 16 красавіка 1981г.,
с.7]). Рукапіс, друк, ксеракс, на
беларускай мове.

1983
і б/д

3

57.

Пiсьмы
i віншавальная паштоўка
Малецкага Язэпа. Машынапіс, на
беларускай мове лацінкай.

1977-1981

9

58.

Пісьмы і віншавальныя паштоўкі
Новіка-Плеюна Сяргея Міхайлавіча.
Да некаторых пісьмаў дададзены вершы Уладзіміра Пецюкевіча(пляменніка
М.Пецюкевіча), нотныя запісы песень
(муз.
Новіка-Плеюна,
словы
У.Пецюкевіча)
і
інш.
Рукапіс,
машынапіс, на беларускай мове.

1973-1982

46

1974-1981
і б/д

20

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

П, С, Т
59.

Пісьмы
Пецюкевіча
Уладзіміра
(пляменніка).Дадатак: вершы У. Пецюкевіча. Рукапіс, машынапіс, друк, на
беларускай мове.

Заўвагі

13

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

60.

Віншавальная паштоўка і фрагмент
пісьма са звесткамі пра Генрыка Татура
Саламевіча
Івана
Уладзіміравіча.
Рукапіс, на беларускай мове.

1976-1983

3

61.

Пісьмы і паштоўкі
Татарыновіч
Міхаліны. Рукапіс, машынапіс, на
беларускай мове лацінкай.

1979
студз. 14

10

62.

Пісьмо Тумаша Вітаўта. Машынапіс,
на беларускай мове.

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

Ш, Я
63.

Пісьмы і віншавальныя
паштоўкі
Л.Р. Шпакоўскага да Пецюкевіча
Мар´яна і яго жонкі Альдоны. Рукапіс,
машынапіс, на беларускай мове.

1976-1980

13

64.

Пісьмы і паштоўка Янкоўскага Антона
[Рафалавіча]. Рукапіс, на беларускай
мове.

1976-1977

13

65.

Віншавальная паштоўка
Янкоўскага
[1980
[Фѐдара Міхайлавіча]. Рукапіс, на снежня 22]
беларускай мове.

2

Заўвагі

14

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

Неўстаноўленых асоб
(1967 - 1977)
66.

Пісьмы да неўстаноўленай асобы са
1967
зваротамі:
“Дарагі
Зямляча!”, мая 27 і б/д
“Паважаны Зямляча!” і г.д.
Чарнавікі.
Рукапіс, на беларускай мове.

4

67.

Пісьмы
і
паштоўкі
Пятра
В. 1975, 1976
(прозвішчане ўстаноўлена). Рукапіс, на
польскай мове.

5

68.

Паштоўка Генрыка (прозвішча не
ўстаноўлена. Рукапіс, на польскай мове.

[1975]

2

69.

Віншавальная паштоўка неўстаноўленай асобы (Мілю ... В.). На канверце –
паметкі М.Пецюкевіча. Рукапіс, на
літоўскай мове.

1976
снежня 20

2

70.

Пісьмо неўстаноўленай асобы (подпіс
неразборлівы). Рукапіс, на польскай
мове.

1977
ліпеня 8

2

1974
студз. 15

1

III. БІЯГРАФІЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
(1974, [1978?] і б/д)

71.

«Артыкулы на розныя тэмы і апавяданні
па народных матывах”. Бібліяграфія,
складзеная
фондаўтваральнікам.
Ксеракопія.
Машынапіс,
рукапiс,
ксеракс, на беларускай мове.

Заўвагі

15

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

72.

“Публікацыі Мар´яна Пецюкевіча”.
Бібліяграфія, складзеная фондаўтваральнікам.
Ксеракопія. Рукапiс,
ксеракс, на беларускай, польскай
мовах.

[1978?]

3

73.

Аўтабіяграфія Мар´яна Пецюкевіча.
(“Скарочаная
біяграфія
Мар´яна
Пецюкевіча”). Машынапісны экземпляр
і ксеракопія. Машынапіс, ксеракс, на
беларускай мове.

б/д

8

1954
красав. 8

1

1959
жніўня 15

1

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

IV. МАТЭРЫЯЛЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ
МАР´ ЯНУ ПЕЦЮКЕВІЧУ
(1954 – 1983 )
74.

75.

76.

Дунаеў В. Верш “М.І. Пецюкевічу”. Рукапіс, на рускай мове.
Баршчэўскі А. [Алесь Барскі]. Верш
“Журавль”. З прысвячэннем аўтара
Мар´яну Пецюкевічу. Рукапіс, на
беларускай мове

Л.Случчанін (Л.Шпакоўскі). Вершы
“Падары” і “Вянок на магілу вернага 1978, 1983
сябра Мар´яна Пецюкевіча”. Верш
“Падары” з прысвячэннем аўтара
Мар´яну Пецюкевічу.
З адваротнага
боку аркуша з вершам “Вянок на магілу
вернага сябра Мар´яна Пецюкевіча” –
заўвага Ю.Туронка адносна згаданага
верша.
Рукапіс,
машынапіс,
на
беларускай мове.

2

Заўвагі

16

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

V. ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ
(1924 – 1979 і б/д)
1.Фатаграфіі Мар´яна Пецюкевіча
(1924-1979)
77.

Фатаграфія Мар´яна Пецюкевіча з
членамі гуртка беларускай моладзі пад
кіраўніцтвам
кс.
В.Шутовіча
ў
Гарадзенічах. З адваротнага
боку
фотаздымка – паясняльны
запіс
М. Пецюкевіча. Фатаграфія, рукапіс, на
беларускай мове.

1924

1

78.

Фатаграфіі Мар´яна Пецюкевіча з
сябрамі і знаемымі. З адваротных бакоў
фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы
фондаўтваральніка.Фатаграфіі, рукапіс,
на беларускай мове.

1925-1934

7

79.

Фатаграфіі Мар´яна Пецюкевіча сярод
вучняў і настаўнікаў Радашковіцкай
беларускай гіманазіі (у цѐмным
касцюме і белай кашулі з гальштукам).
Сярод іншіх на фотаздымку – мастак
Язэп Драздовіч.
Арыгіналы і копіі.
З адваротных бакоў фотаздымкаў –
паясняльныя запісы
М. Пецюкевіча і
[Ю.Туронка]. Фатаграфіі, рукапіс, на
беларускай мове.

1927 і б/д

5

Заўвагі

17

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

80.

Фатаграфіі Мар´яна Пецюкевіча з
членамі Беларускага студэнцкага саюза
ў Вільні. Сярод іншіх на фотаздымку –
Мікола Шкялѐнак, Аўгень Бартуль.
Арыгіналы і копія. З адваротных
бакоў
фотаздымкаў – паясняльныя
запісы М. Пецюкевіча і [Ю.Туронка].
Фатаграфія, рукапіс, на беларускай
мове.

1930-1937

3

81.

Фатаграфія Мар´яна Пецюкевіча з
рэдактарам газеты “Ніва” ( г. Беласток)
Мацеем Канапніцкім.
З адваротнага
боку
фотаздымка – паясняльны
запіс
[Ю.Туронка?].
Фатаграфія,
рукапіс, на беларускай мове.

1965

1

82.

Фатаграфія Мар´яна Пецюкевіча.

1979

1

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

2.Фатаграфіі іншых асоб
і арганізацый
(1925-1979 і б/д)

83.

Фатаграфіі беларускіх пісьменнікаў, 1925, 1926
дзеячоў нацыянальнаадраджэнчага руху
і б/д
(Янка Быліна, Казімір Сваяк, Максім
Гарэцкі, Браніслаў Тарашкевіч). Копіі,
рэпрадукцыя.Фатаграфія, рукапіс, друк,
на беларускай мове.

5

Заўвагі

18

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія даты)

Колькасць
лістоў

84.

Фатаграфіі сябровак, калег па вучобе і
інш. з дароўнымі надпісамі Мар´яну
Пецюкевічу. З адваротнага
боку
фатаграфіі
дзяўчат
з
Дзвінскай
дзяржаўнай беларускай гімназіі –
тлумачальны
надпіс
К.Езавітава
[М.Пецюкевіча?]. Фатаграфія, рукапіс,
на беларускай мове.

1927-1935
і б/д

4

85.

Фатаграфіі вучняў і настаўнікаў
Шаўлянскай беларускай школы БІГіК
(Беларускі інстытут гаспадаркі і
культуры) з дароўнымі надпісамі Язэпа
і Мар´і Булыгаў Мар´яну Пецюкевічу.
Ёсць
удакладненні
М.Пецюкевіча
адностна існавання беларускіх школ на
тэрыторыі
Заходняй
Беларусі.
Фатаграфія, рукапіс, на беларускай
мове.

1929
ліпеня 8

1

86.

Фатаграфіі сяброў, знаѐмых і інш.
Некторыя з фотаздымкаў з дароўнымі
надпісамі Мар´яну Пецюкевічу. Сярод
фатаграфій – негатыў з выявай [кс.
Адама
Станкевіча?]
Фатаграфія,
рукапіс, на беларускай мове.

1937-1975
і б/д

10

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

Заўвагі
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ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

87.

Фатаграфіі Людвікі Антонаўны Войцік
(Зоські Верас) з роднымі, сябрамі,
знаѐмымі.
З адваротных
бакоў
фотаздымкаў –
дароўныя надпісы
Л.Войцік М. Пецюкевічу, удакладненні
адносна іншых асоб на фатаграфіі і інш.
Фатаграфіі, рукапіс, на беларускай
мове.

1968-1979
і б/д

5

88.

Фатаграфія беларускага спевака Міхала
Забэйды-Суліцкага. З
адваротнага
боку
фотаздымка – паясняльны
запіс М. Пецюкевіча і паметка рукой
[Ю.Туронка]. Фатаграфія, рукапіс, на
беларускай мове.

б/д

1

89.

Фатаграфіі Яніны Гурыновіч, членакарэспандэнта польскай акадэміі навук,
прафесара, пляменніцы беларускага
паэта-дэмакрата Адама Гурыновіча.
Фатаграфіі.

б/д

3

90.

Фатаграфія прадстаўнікоў беларускай
дыяспары ў Вільні з беларускімі
мастакамі. Сярод іншых П.Сергіевіч,
А.Марачкін, М.Купава, Я.Кулік і інш. З
адваротнага
боку
фотаздымка –
паясняльны запіс, зроблены Л.Войцік.
Фатаграфія, рукапіс, на беларускай
мове.

б/д

1

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

Заўвагі
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ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

3.Іншыя матэрыялы
(б/д)
91.

Фотарэпрадукцыя партрэта Любові
Асаевіч – жонкі М.Танка (партрэт
работы П.Сергіевіча). З адваротнага
боку
фотаздымка –
паясняльны
адпіс адностна згаданай рэпрадукцыі.
Фатаграфія, рукапіс На беларускай мове

б/д

1

92.

Паштовая картка з выявай беларускага
нацыянальнага штандара і выява групы
прадстаўнікоў беларускага замежжа
(выразка з неустаноўленай газеты).
Малюнак,
фатаграфія,
друк
На
беларускай мове

б/д

2

VI. КАЛЕКЦЫЯ МАТЭРЫЯЛАЎ,
САБРАНЫХ М. ПЕЦЮКЕВІЧАМ
(1930-1979 і б/д)

93.

Матэрыяла, што тычацца мастака Язэпа
Драздовіча (яго малюнкі, фатаграфіі,
публікацыі, прысвечаныя мастаку і і
нш.), сабраныя Мар´янам Пецюкевічам.
Друк, рукапіс, малюнак, фатаграфія На
беларускай мове.

1930-1979
і б/д

10

94.

Аніська Аўген. Вершы “Звоніць, звоніць
у сэрцы радасць...”, “Жыў на свеце
Лявон...”. Рукапіс На беларускай мове
лацінкай і кірыліцай.

1937,1963

2

Заўвагі

21

ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

95.

Матэрыялы, прысвечаныя знаходжанню
Я.Купалы і Я.Коласа ў Вільні
(фотарэпрадукцыя;
каментарыі
М.Пецюкеіча і інш.). Фатаграфія,
рукапіс, на беларускай мове.

1941 і б/д

6

96.

Л.Случчанін ( Л.Шпакоўскі ). Вершы
“ Да пабачэння, Комі Краіна”, “Беларусь
раўнінная...”. Рукапіс, на беларускай
мове.

1963
студз. 18
і б/д

4

97.

Матэрыялы, прысвечаныя прафесару
Яніне
Гурыновіч,
пляменніцы
беларускага
пісьменніка-дэмакрата
Адама Гурыновіча, сабраныя Мар´янам
Пецюкевічам. Біяграфія на беларускай
мове складзена фондаўтваральнікам.
Рукапіс,
машынапіс,
друк.
на
беларускай, польскай мовах.

[1966],
1967 і б/д

21

98.

Матэрыялы інфармацыйнага характару
(згадваюцца біскуп Часлаў Сіповіч, папа
Ян Павел II, ксѐндз Адам Станкевич).
Газетныя выразкі з неўстаноўленых
выданняў. Арыгінал і ксеркопія. Друк,
ксеракс, на беларускай мове.

[1979]
і б/д

2

99.

Л.Геніюш. Верш “Свет кладзецца на
сцежкі, на пожні...”.
Машынапісны
экзэмпляр з рукапіснымі праўкамі
неўстаноўленай асобы. Машынапіс, на
беларускай мове.

б/д

2

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

Заўвагі
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ЗАГАЛОЎКІ
АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ

Даты пачатку
і заканчэння
(крайнія
даты)

Колькасць
лістоў

100.

У.Дубоўка. Верш “У часы, калі звякае
зброя...”.
Тэкст
перапісаны
неўстаноўленай асобай. Рукапіс, на
беларускай мове.

б/д

1

101.

Песня “Повій, вітре, на Вкраіну”. Тэкст і
ноты. Запісана неўстаноўленай асобай.
Рукапіс чарнілам і алоўкам, на
украінскай мове.

б/д

1

102.

Выпіскі са зборніка “Формирование
социалистических наций в СССР». М.,1962, зробленыя неўстаноўленай
асобай. Рукапіс, на рускай мове.

б/д

2

Справаводны №

Парадкавы
нумар

ВОПІС

Заўвагі

23

У дадзеным вопісе апісаных і пранумараваных адзінак захавання 120.
(............................................................................................ ).
Кастрычнік 2006 г._______________

У дадзеным вопісе падшыта і пранумаравана 25 (...........................................)
старонак + I – V стар. – уводная частка.
Кастрычнік 2006 г._______________

