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в. в. свяклл· 

АСАБIСТЫЯ АРХIУНЫЯ ФОНДЫ MAKCIMA 
1 ГАУРЫЛЫ ГАРЭЦКIХ У ЦНБ ПАН БЕЛАРУСI 

Сярод больш як 60 архiуных фондау асабiстага паходжання, 

якiя знаходзяцца на захаваннi у аддзеле рэдкiх кнiг i рукапiсау 

Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Я. Коласа Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi (ЦНБ НАН Беларусi), адметнае месца 

займаюць архiвы братоу Максiма i Гаурылы Гарэцкiх. Гэтая 

адметнасць абумоулена некалькiмi фактарамi. 

Па-першае, кожны з братоу - велiчная постаць у беларускай 

ricтopыi ХХ ст. Максiм Гарэцкi (1893-1938) - класiк беларускай 

лiтаратуры, выдатны майстар мастацкага слова, адзiн з засна

вальнiкау айчыннай прозы, якi шмат у чым прадвызначыу шля

хi развiцця беларускай лiтаратуры. Не менш вызначальнай, 

толькi у iншай сферы iнтэлектуальнай дзейнасцi, аказалася i ро

ля акадэмiка НАН Беларусi, доктара геолага-мiнералагiчных на

вук, заслужанага дзеяча навукi Беларусi, лаурэата дзяржаунай 

прэмii СССР Гаурылы Гарэцкага (1900-1988) выдатнага да

следчыка reaлorii антрапагену, буйнога спецыялiста у rалiне 

iнжынернай reaлorii, стваральнiка навуковых асноу палеапата

малоrii (навукi пра рэкi мiнулаrа). 

Другi фактар, якi абумоулiвае значнасць абодвух архiвау пры

кметны iнтарэс да жыцця i дзейнасцi фондаутваральнiкау, 

' Новая редакция. Впервые опубликовано: Свякла. В. В. Асабiстыя архiу
ныя фонды Максiма i Гаурылы Гарэцкiх у ЦНБ ПАН Беларусi // Максiм i Гау
рыла Гарэцкiя. Жыццё i творчасць : ХХ Гарэцкiя чытаннi : матэрыялы чытан
няу (Мiнск, 14 чэрв. 2012 г.). Мiнск : Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 2012. 
с. 118-123. 
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у тым лiку i да ix архiунай спадчыны, з боку творчай i навуковай 

iнтэлiгенцыi Беларусi . 

I нарэшце, адметнасць становiшча архiвау Максiма i Гауры
лы Гарэцкiх сярод iншых фондау асабiстага паходжання, што 

захоуваюцца у ЦНБ НАН Беларусi, вызначаецца тым, што гэтыя 

дзве самастойныя архiуныя адзiнкi маюць трывалую духоуную 

сувязь як архiвы прадстаунiкоу цi не самага славутага з бела

рускiх iнтэлiгенцкiх родау ХХ ст. 

Архiуны фонд асабiстага паходжання «Гарэцкi М. I.». Ap

xiy М. Гарэцкага стау адным з першых фондау асабiстага пахо

джання, якiя паступiлi на захаванне у ЦНБ НАН Беларусi. Звесткi 
пра лёс архiва да яго паступлення у бiблiятэку прыводзiць дачка 

пiсьменнiка Галiна Гарэцкая у апiсаннi, складзеным пры яго пе

радачы у ЦНБ НАН Беларусi (захоуваецца у справе фонду). Як 
сцвярджае Г. Гарэцкая, у 1931-1932 гг. жонка пiсьменнiка Леанiла 

Чарняуская (Гарэцкая) па просьбе мужа перасылала па пошце 

у Вятку (месца зняволення М. Гарэцкага па справе т. зв. Саюза 

вызвалення Беларусi) матэрыялы да «Камароускай хронiкi)> 

i «Вiленскiх камунарау», а увесь apxiy прывезла у канцы чэрве
ня 1932 г. Тут жа дачка пiсьменнiка адзначае, што пасля 4 лiста

пада 1937 г. (дата апошняга арышту пiсьменнiка) асабiсты apxiy 

М. Гарэцкага да 1938 г. захоувауся у Л. Чарняускай у раённым 

цэнтры Кiраве Калужскай вобласцi (да 1936 г. г. п. Пясочня За

ходняй вобласцi), потым у аднайменным горадзе абласнога 

значэння (былая Вятка), а з кастрычнiка 1947 г. - у Ленiнградзе. 

Перадача архiва М. Гарэцкага на захаванне у ЦНБ НАН Бе
ларусi адбывалася у два этапы. У 1972 г. бiблiятэка на умовах 

дарэння атрымала першую частку архiва. У 1975 г. быу складзе
ны вопiс № 1 фонду 7 «Гарэцкi М. 1.>). У яго уключаны 53 адзiнкi 

захоування, якiя, за выключэннем адзiнкi захоування за 1972 г., 
адносяцца да 1905-1935 гг. У вопiс увайшлi наступныя групы 
дакументау: 

1) творчыя матэрыялы М. Гарэцкага: аповесцi «Вiленскiя ка

мунары», «Камароуская хронiка», зборнiк апавяданняу «Люст
радзён», зборнiк падарожных замалёвак «Сiбiрскiя абразкi>), кнi

га «На iмперыялiстычнай вайне>>, шматлiкiя апавяданнi i зама-
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лёукi, драматычныя творы «Салдат i яго жонкю>, «Жалобная 

камедыя» i iнш., пераклады з рускай мовы, зробленыя фонда

утваральнiкам («Разгром» А. Фадзеева, «Тыдзень» Ю. Лiбядзiн

скага). У гэты ж раздзел увайшлi фальклорна-этнаграфiчныя за

пiсы М. Гарэцкага i спiс творау пiсьменнiка, складзены iм са

мiм у 1928 г.; 

2) лiсты фондаутваральнiка да сям'i за 1930-1935 гг., а такса

ма запiска да сям'i, адпрауленая з турмы на Лукiшках 1922 г.; 

3) матэрыялы бiяграфiчнага i асабiстага характару;

4) калекцыйныя матэрыялы (пераважна кнiгi Якуба Коласа

з дароунымi надпiсамi аутара М. Гарэцкаму). 

У 1977 г. Г. Гарэцкая перадала у аддзел рэдкiх кнiг i рукапiсау 

ЦНБ НАН Беларусi дадатковыя матэрыялы з архiва бацькi. 

Паколькi на момант ix перадачы набытыя раней дакументы былi 

апрацаваны, новыя паступленнi увайшлi у вопiс № 2 фонду 7, 

якi уключае 66 адзiнак захоування за 1911-1977 гг. Некаторыя 

з ix сталi дапауненнем да дакументау вопiсу № 1, у прыватнасцi, 

матэрыялы да «Камароускай хронiкi» (чарнавыя накiды i iнш.). 

Акрамя таго, у вопiс увайшлi аповесць «Цiхая плынь», п'есы 

«Антон», «Мутэрка», «Жартаулiвы Пiсарэвiч», чарнавыя накiды 

зборнiка абразкоу «Скарбы жыцця» i iнш. У склад вопiсу уклю

чаны таксама лiсты М. Гарэцкага да жонкi, дакументы, якiя 

адклалiся у працэсе педагагiчнай дзейнасцi фондаутваральнiка, 

фотаздымкi М. Гарэцкага 1911-1935 гг. У невялiкай колькасцi 

прадстаулены матэрыялы пра М. Гарэцкага (рэцэнзiя лiткан

сультанта Дзяржвыдата Iльiнскага на аповесць «Вiленскiя успа

мiньш), матэрыялы бытавога характару (сярод ix - пратакол во

быску у кватэры М. Гарэцкага ад 4 лiстапада 1937 г.). 

Прадстаулены у вопiсе (галоуным чынам друкаванымi выдан

нямi) матэрыялы жонкi фондаутваральнiка Л. Чарняускай - бела

рускай пiсьменнiцы, перакладчыцы, педагога, аутара творау 

для дзяцей. Сярод ix - два выданнi кнiгi «Родны край: другая 

пасля лемантара кнiга для чытання» (1919, 1921), кнiгi прозы 

«Валуй - камiсар часоу Кераншчыны», «Падарожнiца», «Бяздзету

ха», кнiгi для дзяцей «Кот Знайдзён», «Лявонка». «Жук», скароча

ны i перароблены варыянт няскончанай аповесцi «Кутнiца» i iнш. 
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Сюды ж уваходзяць i матэрыялы iншых родных фондаутва

ральнiка: «Успамiны» Г. Гарэцкай, франтавыя лiсты Леанiда Га

рэцкага (сына пiсьменнiка) да бацькоу i родных. 

У 2009 г. быу складзены вопiс № 3 фонду «Гарэцкi М. I.>>, 
у якi увайшлi зробленыя Г. Гарэцкай страхавыя фотакопii часткi 

rворчых матэрыялау пiсьменнiка (31 адз. зах.), арыгiналы якiх 

уключаны у вопiсы № 1-2. 

Характэрная рыса архiва М. Гарэцкага - вялiкая удзельная 
вага творчых матэрыялау фондаутваральнiка, якiя складаюць 
больш за дзве трэцi адзiнак захоування вопiсу № l (43 адз. зах.) 

i каля паловы адзiнак захоування вопiсу № 2 (31 адз.зах.). Сярод 
ix сустракаюцца як чарнавiкi, накiды таго цi iншага твора, так 

i дакументы, якiя адносяцца да больш позняй стадыi работы 

аутара над творам (чыставыя або наблiжаныя да ix экзэмпляры, 

часцей за усё машынапiсныя). Пры гэтым назiраецца наступная 

заканамернасць: творчая спадчына пiсьменнiка, якая захоуваец

ца у архiве у выглядзе чыставiкоу i друкаваных дакументау, як 

правiла, не мае больш раннiх варыянтау i чарнавых адпаведнiкау. 
Дачка пiсьменнiка у згаданым апiсаннi архiва тлумачыць гэта 
тым, што М. Гарэцкi не меу звычкi пакiдаць чарнавiкi i iншыя 
дакументы, непатрэбныя яму для працы. У той жа час накiды 

i чарнавiкi няскончаных i неапублiкаваных пры жьщцi аутара 
творау шырока прадстаулены у фондзе. 

Iншая адметнасць творчай спадчыны М. Гарэцкага з яго 

асабiстага архiва заключаецца у тым, што многiя дакументы, 

якiя адносяцца да позняй стадыi работы над творам (чыставыя 

машынапiсныя экзэмпляры i нават друкаваныя выданнi), маюць 

выразны след аутарскай перапрацоукi. 
Не менш важным, чым уласна склад фонду 7, з'яуляецца пы

танне аб тым, наколькi поуна прадстаулена у iм архiуная спад
чына пiсьменнiка. Г. Гарэцкая тлумачыць адсутнасць у архiве 

тых цi iншых дакументау праверкамi падчас арыштау 1922, 1930 

i 1937 гг. Р. Гарэцкi сведчыць, што у пратаколе вобыску, праве

дзенага падчас арышту 1937 г., ёсць адзнака аб тым, што была 

канфiскавана «личная переписка на 282 листах (подшитые 

в 5-ти сшитках)»1
• 
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Гэтаrа ужо дастаткова, каб сцвярджаць, што у склад фонду 
«Гарэцкi М. I.» увайшла далёка не уся архiуная спадчына класiка 
беларускай лiтаратуры. Акрамя таго, i пасля 1977 г. частка архiу

ных дакументау М. Гарэцкага працягвала заставацца у Г. Гарэц
кай. У складзеным ёй у 1981 г. i перададзеным у бiблiятэку спiсе 

«Apxiy сям'i Максiма Гарэцкага>> (захоуваецца у справе фонду), 
акрамя дакументау, перададзеных на захаванне у ЦНБ НАН Бе
ларусi, адзначаны i дакументы, якiя у фонд бiблiятэкi не трапiлi. 
Галоуным чынам гэта матэрыялы да бiяграфii М. Гарэцкага 
(даведкi, бiлеты аб членстве у розных арганiзацыях, фрагмен
ты запiсных кнiжак, матэрыялы педагагiчнай дзейнасцi, запiсы 

па мовазнаустве, лiтаратуразнаустве, гiсторыi, а таксама друка
ваныя дакументы). 

Але, незважаючы на тое, што фонд 7 далёка не поунасцю 
акумулюе архiуную спадчыну М. Гарэцкага, ён з'яуляецца ад
ной з самых важных крынiц звестак аб жьщцi i дзейнасцi выдат
нага майстра лiтаратурнага слова. Нягледзячы на шэраг строгiх 

абмежаванняу у выкарыстаннi, накладзеных у свой час Г. Гарэц
кай, дакументы фонду неаднаразова выкарыстоувалiся для пуб
лi кацыi творау пiсьменнiка i пры падрыхтоуцы прац аб iм. Так, 
яны адыгралi немалую роль пры падрыхтоуцы чатырохтомнага 
збору творау М. Гарэцкага2

, паспрыялi выданню зборнiкау тво
рау пiсьменнiка3, выданняу, прысвечаных яго жыццю i творча
сцi4. Koпii архiуных дакументау выкарыстоувалiся таксама 
пры падрыхтоуцы некаторых тэматычных выставак. 

Архiуны фонд асабiстага паходжання «Гарэцкi Г. I.». Праз
чвэрць стагоддзя пасля атрымання на захаванне архiунай спад
чыны М. Гарэцкага ЦНБ НАН Беларусi распачала камплектаван
не дакументамi з асабiстага архiва яго малодшага брата. Першыя 
з ix былi перададзены у бiблiятэку сынам Г. Гарэцкага, акадэмiкам 
НАН Беларусi, доктарам геолага-мiнералагiчных навук Радзi
мам Гарэцкiм у 2002 г. У 2008-2011 гг. Р. Гарэцкi неаднаразова 
перадавау у бiблiятэку дадатковыя матэрыялы з архiва бацькi. 

Атрыманыя дакументы увайшлi у склад фонду 54 «Гарэцкi Г. I.». 

Навукова-тэхнiчная апрацоука архiунай спадчыны Г. Га
рэцкага распачалася у канцы 2003 г. i працягваецца дагэтуль. 
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На сёння выканана навуковае апiсанне каля 2500 адзiнак за

хоування. 

Большасць дакументау архiва Г. Гарэцкага адносiцца да 

1940-1980-х гг. Дакументау 1920-1930-х гг. значна менш, да та

го ж прысутнiчаюць яны у асноуным у выглядзе копiй. 

Па сваiм складзе асабiсты apxiy Г. Гарэцкага неаднародны. 

Найбольш шматлiкiмi i значнымi з'яуляюцца наступныя групы 

дакументау: 

1) матэрыялы навукова-даследчай дзейнасцi фондаутвараль
нiка: машынапiсны экзэмпляр доктарскай дысертацыi «Неоге

новые и четвертичные отложения района средней Камы между 

устьем Вишеры и городом Боровскою>, рукапiсы артыкулау 

i iншых навуковых прац; 

2) матэрыялы iнжынерна-геалагiчнай дзейнасцi: дзённiкi экс

педыцый Гiдрапраекта (Усесаюзнага праектна-пошукавага i на

вукова-даследчага iнстытута iмя С. Я. Жука), у складзе якiх 

працавау Г. Гарэцкi; геалагiчныя карты, чарцяжы, схемы; геа

лагiчныя журналы; матэрыялы iнжынерна-геалагiчных работ, 

у выкананнi якiх прымау удзел фондаутваральнiк, i iнш.; 

3) працы iншых вучоных, дасланыя Г. Гарэцкаму для азна
ямлення, рэцэнзii i iнш.; 

4) матэрыялы службовай i грамадскай дзейнасцi: дакумен

ты, якiя сведчаць аб удзеле Г. Гарэцкага у працы навукова-дас

ледчых арганiзацый СССР (Гiдрапраекце, Савецкай секцыi мiж

народнай арганiзацыi па вывучэннi чацвярцёвага перыяду 

(INQUA), Усесаюзнага rеалагiчнаrа iнстытута АН СССР, Kaмicii 

па вывучэннi чацвярдёвага перыяду пры Секцыi навук аб зямлi 

АН СССР, Пастаяннай кaмicii па чацвярцёвай сiстэме пры Мiж

ведамасным стратыграфiчным камiтэце СССР i iнш.), а таксама 
дакументы аб працы вучонага у Iнстытуце reaxiмii i геафiзiкi 

АН БССР на пасадзе загадчыка аддзела (пазней - лабараторыя) 

reaлorii i палеапатамалогii антрапагену); 

5) фотаздымкi;

6) перапiска. У сувязi з тым, што rэта найбольш шматлiкая,

прывабная для карыстальнiкау i, у параунаннi з iншымi, най

больш апрацаваная група дакументау, на ёй варта спынiцца па-
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драбязней. Перапiска уключае у сябе лiсты, паштоукi, тэлегра
мы, адрасаваныя Г. Гарэцкаму рознымi асобамi, установамi i ар

ганiзацыямi, а таксама лiсты самога фондаутваральнiка. Акрамя 

таrо, сюды адносяцца лiсты, адрасаваныя жонцы вучонага Ла

рысе Восiпауне Гарэцкай, i, у значна меншай колькасцi, перапiс

ка iншых родных фондаутваральнiка i асоб, не звязаных з Г. Га

рэцкiм адносiнамi роднасцi. 

Храналагiчыя межы для акрэсленай групы дакументау, якая 

пасля завяршэння навуковай апрацоукi складаецца з больш як 

950 адзiнак захоування, - 1940-1994 гг. Характэрная рыса пера

пiскi Г. Гарэцкага наяунасць сярод карэспандэнтау вялiкай 

колькасцi вучоных (пераважна геолагау) з розных rарадоу СССР. 

Сярод ix У. Багачоу, У. Грычук, В. Громау, В. Ламакiн, К. Мар

кау, У. Сукачоу, П. Дарафееу i iнш. 

У лiку карэспандэнтау прысутнiчаюць таксама беларускiя 

вучоныя-геолагi (Л. Вазнячук, Ф. Велiчкевiч, Б. Гурскi i iнш.), 

а таксама буйныя айчынныя вучоныя, не звязаныя з геалагiчнай 

навукай (акадэмiкi НАН Беларусi К. Буслау, Ф. Вiнакурау, 

М. Дарожкiн, I. Лiштван, члены-карэспандэнты НАН Беларусi 

Ю. Альдэкоп, М. Ганчарык i iнш.) . 

Значна меншую, у параунаннi з лiстамi вучоных, частку эпiс

талярыю можна квалiфiкаваць як сяброускую перапiску. Сюды 

адносяцца у першую чаргу лiсты да вучонаrа яго сяброу часоу 

навучання у Горацкiм каморнiцка-агранамiчным вучылiшчы, 

Пятроускай (Цiмiразеускай) сельскагаспадарчай акадэмii у Ма

скве) i працы у Беларускай дзяржаунай акадэмii сельскай гас

падаркi у Горках. Але i сярод ix найбольшую цiкавасць выклiкае 

перапiска з асобамi, якiя пакiнулi свой след у навуцы: доктарам 

геолага-мiнералагiчных навук Д. Пагуляевым, вучонымi у галi

не глебазнауства П. Рагавым (акадэмiк НАН Беларусi) i I. Плюс

нiным, акадэмiкам Усесаюзнай акадэмii сельскагаспадарчых на

вук С. Каляснёвым, а таксама з аграномам А. Сухiм братам 

выдатнага авiяканструктара П. Cyxora. 

На працягу жьщця Г. Гарэцкi адчувау велiзарны iнтарэс да 

культурнага жыцця Беларусi, меу стасункi .з многiмi пiсьменнi

камi, дзеячамi культуры i мастацтва, у тым лiку i праз перапiску. 
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Аднак эпiсталярый з архiва Г. Гарэцкага у ЦНБ НАН Беларусi 

такiх лiстоу утрымлiвае няшмат. Сярод ix аутарау можна адзна

чыць Уладзiмiра Дубоуку i Максiма Лужанiна. Асобна у гэтым 

шэрагу стаiць перапiска Г. Гарэцкага з Якубам Коласам. Хоць 

арыгiналы лiстоу апошняга засталiся па-за межамi архiва, аднак 

у фондзе захоуваюцца зробленыя Г. Гарэцкiм у 1967 г. копii двух 

лiстоу паэта, датаваных 1947 г., у якiх Я. Колас паведамляе 

аб высылцы сям'i Гарэцкiх экзэмпляра паэмы «Рыбакова хата» 

i выказвае намер паспрыяць вяртанню беларускага геолага 

на радзiму. 

Нельга недаацэньваць тую ролю, якую адыгрываюць у эпiс

талярным раздзеле фонду лiсты, адрасаваныя жонцы фонда

утваральнiка Ларысе Восiпауне, i яе уласныя лiсты. Яны даюць 

пэунае уяуленне аб асаблiвасцях жыццёвага укладу сям'i Га

рэцкiх, аб яе узаемадачыненнях з блiзкiмi, сябрамi, знаёмымi5. 

У адносна невялiкай колькасцi у архiве прысутнiчаюць ма

тэрыялы выяуленчага, калекцыйнага, маёмасна-гаспадарчага 

характару. 
Зауважым, што склад фонду «Гарэцкi Г. I.» увесь час змяня

ецца. Акадэмiк Р. Гарэцкi працягвае захоуваць у сябе дакументы 

з архiва бацькi, неабходныя яму для працы, таму паступленне 

ix у ЦНБ НАН Беларусi ажыццяуляецца паэтапна. Такiм чынам, 

у будучым папауненне фонду новымi каштоунымi дакументамi 

больш чым верагоднае. 

Архiуная спадчына Г. Гарэцкага валодае пэунай гiстарычнай 

i навуковай каштоунасцю. Дакументы фонду 54 утрымлiваюць 

нямала звестак аб жыццi i дзейнасцi як самога фондаутвараль

нiка, так i шэрагу вучоных i iншых вядомых асоб Беларусi 

i краiн былога СССР, а таксама аб дзейнасцi устаноу i арганiза

цый, да якiх меу дачыненне Г. Гарэцкi. 

3-за таго, што навукова-тэхнiчная апрацоука дакументау

асабiстага архiва Г. Гарэцкага не скончана, доступ карысталь

нiкау да ix пакуль абмежаваны. У перспектыве дакументы фон

ду могуць бьщь карыснымi у якасцi крынiцы навуковых i наву

кова-папулярных публiкацый, прысвечаных жыццю i дзейнасцi 

фондаутваральнiка, а таксама iншых дзеячау беларускай i савец-
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кай навукi (перш за усё геалагiчнай). Яны таксама маюць пэуную 

экспазiцыйную каштоунасць i могуць выкарыстоувацца пры 

арганiзацыi разнастайных выставак. У 2010 г. частка дакументау 

з архiва вучонага была скарыстана пры падрыхтоуцы выстаукi 

«Са слаунага роду Гарэцкiх», прысвечанай 110-годдзю з дня на

раджэння вучонага. 

1 Гарэцкi Р. Г. Ахвярую сваiм «я» ... (Максiм i Гаурыла Гарэцкiя). Мiнск,
1998. с. 53. 

2 Гарэцкi М. 1. Збор творау : у 4 т. Мiнск, 1984-1986. Т. 1-4.
3 Гарэцкi М .  I. Прысады жыцця : апавяданнi, аповесцi. Мiнск, 2003; Га

рэцкi М. I. Творы. Мiнск, 1990; Гарэцкi М. I. Творы : апавяданнi, аповесцi. 
Мiнск, 1998. 

4 Дасаева Т. М. Летапiс жьщця i творчасцi Максiма Гарэцкага. Мiнск, 1993.
5 Больш падрабязна пра эпiсталярную частку асабiстага архiва Г. Гарэц

кага гл.: Свякла В. В .  Дакументы эпiсталярнага характару з рукапiснага архi
ва Г. 1. Гарэцкага у фондзе аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау Цэнтральнай наву
ковай бiблiятэкi НАН Беларусi II Библиотеки в информационном постранстве: 
синтез традиций и инноваций : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
молодых ученых и спец., Минск, 12 сентября 2007 г. Минск, 2007. С. 244-250. 

НМ СЛУКА 

ЧАСОПIСЫ БЕЛАРУСКАЙ ЭМIГРАЦЫI У ЛАТВП 
У МIЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД (НА АСНОВЕ ФОНДАУ 

АДДЗЕЛА РЭДКIХ КНIГ I РУКАПIСАУ 
ЦНБ ПАН БЕЛАРУСI)* 

У мiжваенны перыяд на тэрыторыi Латвiйскай рэспублiкi 

пражывала прыблiзна 36 тысяч беларусау1 
- дастаткова вялiкая

суполка, якая з'яулялася адной з нацыянальных меншасцяу i ад
стойвала свае правы удзельнiчаць у грамадскiм жыццi краiны 

i атрымлiваць адукацыю на роднай мове. 

' Новая редакция. Впервые опубликовано: Слука Н. М. Часопiсы белару
скай эмiграцыi у Латвii у мiжваенны перыяд (на аснове фондау аддзела рэдкiх 
кнiг i рукапiсау Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Я. Коласа Нацыяналь
най акадэмii навук Беларусi) // Здабыткi : дакументальныя помнiкi на Бела
русi. Мiнск, 2013. Вып. 15. С. 189-194. 
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