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Рукапiсны apxiy беларускага пiсьменнiка Мiхася Машары у 
фондах аддзела рэдкiх кнir i рукапiсау Цэнтральнай 

навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi 

У артыкуле даецца аналiз структуры i зместу рукапiснага ар
хiва аднаго са старэйшых беларускiх пiсьменнiкау М. Машары, 
уводзяцца у навуковы ужытак архiуныя дакументы, якiя захоува
юцца у калекцыях i фондах асабiстага паходжання iншых асоб. 

Ключавыя словы: Цэнтральная навуковая бiблiятэка iмя Я. Ко
ласа НАН Беларусi, М. Машара, асабiсты apxiy. 

ТИЖук 

Рукописный архив белорусского писателя Михася Машары 
в фондах отдела редких книг и рукописей 

Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси 

В статье дается анализ структуры и содержания рукописного 
архива одного из старейших белорусских писателей М. Машары, 
вводятся в научный оборот архивные документы о его жизни и 
деятельности, которые хранятся в коллекциях и фондах личного 
происхождения других лиц. 

Ключевые слова: Центральная научная библиотека имени 
Я. Коласа НАН Беларуси, М. Машара, личный архив. 

Т!. Zhuk 

The handwritten archive of the Belarusian writer Mikhas Mashara 
lin the collections of the Department of rare books 

and manuscripts of the Yakub Kolas Central scientific library 
of the National Academy of Sciences of Belarus 

The article provides an analysis of the structure and content of the 
manuscript archive of one of the oldest Belarusian writers (М. Masha
ra). The archival docшnents on his life and activity (which are stored 

123 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



in collections and funds of personal origin of other persons) are intro
duced into scientific circulation. 

Keywords: Yakub Kolas Central Scientific Library of the National 
Academy of Sciences of Belarus, М. Mashara, personal archive. 

Цэнтральная навуковая бiблiятэка iмя Якуба Коласа Нацыя
нальнай акадэмii навук Беларусi (ЦНБ НАН Беларусi) з'яуляецца 
захавальнiцай не толькi вялiзнага масiва навуковай лiтаратуры, 
але i багатых i разнастайных кнiжных фондау з надзвычай рэд
кiмi выданнямi, каштоунымi кнiгазборамi i паасобнымi унiкаль
нымi кнiжнымi дакументамi. Асобнае месца у фондзе аддзела 
рэдкiх кнiг i рукапiсау бiблiятэкi займаюць асабiстыя архiвы вя
домых вучоных, пiсьменнiкау, мастакоу, грамадскiх дзеячау, якiя 
пакiнулi значны след у гiсторыi айчыннай навукi i культуры. Ся
род ix i рукапiсны apxiy аднаго са старэйшых беларускiх паэтау 
i празаiкау, вельмi папулярнага у канцы 1930-х гадоу у Заходняй 
Беларусi - Мiхася (Mixaiлa Антонавiча) Машары (1902-1976), 
якому у гэтым годзе споунiлася б 115 гадоу. 

М. Машара нарадзiуся на невялiчкiм хутары Падсосна Дзi
сенскага павета Вiленскай губернi у сялянскай сям'i. Скончыушы 
у 1914 годзе Шкунцiкаускую народную школу, будучы пiсьмен
нiк працавау пiсарчуком у канцылярыi Iгуменскай вобласцi i на 
заробленыя грошы прадоужыу вучобу у вышэйшай пачатковай 
школе у Глыбокiм. Тады ж юнак пазнаёмiуся з творамi Я. Купалы 
i Я. Коласа i сам паспрабавау пiсаць вершы. Але лёс i жыццё
выя абставiны вымусiлi яго надоуга закiнуць свае творчыя спро
бы пяра. Пасля Кастрычнiцкай рэвалюцыi М. Машара працавау 
справаводам Германавiцкага валвыканкама, у час акупацыi Бела
русi польскiмi войскамi упершыню быу арыштаваны, але у хуткiм 
часе адпушчаны як малалетка. У 1920 годзе у няпоуныя 18 гадоу 
М. Машара добраахвотна уступiу у Чырвоную Армiю. Часць, у 
якой ён служыу, была iнтэрнiравана у Германiю i юнак 11 меся
цау знаходзiуся у лагеры Зальцведаль у Саксонii. Па заключэннi 
Рыжскага мiрнага дагавору М. Машара трапiу у канцэнтрацый
ны лагер «Шчыпёрна» у Верхняй Ciлeзii, якi вызначауся вельмi 
жорсткiмi умовамi для вязьняу, але будучаму паэту пашчасцiла 
застацца жывым i вярнуцца у Таболы. 

У 1923-1925 гадах ён служыу у польскай apмii, а пасля дэ
мабiлiзацыi прыняу актыуны удзел у нацыянальна-вызвален
чым руху Заходняй Беларусi , быу адным з арганiзатарау гурткоу 
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Беларускай сялянска-работнiцкай грамады, рэдагавау у Вiльнi га
зету «Наша воля». Пасля разгрому Грамады за кратамi апынулася 
больш за 6 тысяч чалавек, у тым лiку быу арыштаваны i зняволены 
у вiленскую турму Лукiшкi i Мiхась Машара, дзе прасядзеу больш 
за 4 гады. У астрозе дзейнiчау турэмны камiтэт, якi меу кантакты 
па-за кратамi з дзеячамi беларускага нацыянальна-вызваленчага 
руху. Менавiта у астрозе М. Машара iзноу пачау пiсаць вершы, якiя 
здолеу перадаваць на волю. Такiм чынам убачыу свет яго першы 
паэтычны зборнiк «Малюнкi» 1 што быу выдадзены у 1928 годзе 
Зоськай Верас (Л. Войцiк) на яе уласныя грошы. Пасля вызвален
ня Заходняй Беларусi у 1939 годзе, М. Машара кiравау аддзелам 
народнай асветы у Шаркоушчынскiм раёне, быу абраны дэпута
там Народнага Сходу у Беластоку. У гады В'ялiкай Айчыннай вай
ны працавау у газетах «Звязда», «Савецкая Беларусь», «Парты
занскае слова», на радыё. Пасля вайны паэт вярнууся на родную 
зямлю, працавау у часопiсе «Полымя», «Настаунiцкай газеце». 

Асабiсты apxiy М. Машары быу набыты бiблiятэкай пасля яго 
смерцi у 1983 годзе у жонкi пiсьменнiка, i налiчвае 539 адзiнак 
захавання за 1922-1982 гады. 

Фонд складаецца з разнастайных груп дакументау, сярод якiх 
творчыя матэрыялы складаюць больш за палову адзiнак захавання 
за 1928-1976 гады i утрымлiваюць рукапiсныя i машынапiсныя 
экзэмпляры творау пiсьменнiка, у першую чаргу вершау 1920-
1930-х гадоу, у тым лiку i напiсаных у Лукiшках, лiрыку ваенна
га часу, якая, на думку лiтаратурных крытыкау, лiчыцца адным з 
лепшых яго паэтычных дасягненняу, запiсныя кнiжкi, сшыткi, з 
запiсамi творчага i дзённiкавага характару, дзе занатавана цiкавая 
i пазнавальная iнфармацыя. 

Акрамя сваёй паэтычнай творчасцi М. Машара вядомы i як 
празаiк. Асаблiва гэтая грань яго лiтаратурнай дзейнасцi вызна
чылася у 1960-1970-я гады, калi была створана трылогiя, прыс
вечаная вызваленчыму руху Заходняй Беларусi, куды увайшлi 
раманы «Крэсы змагаюцца» (Мiнск, 1966), «Сонца за кратамi» 
(Мiнск, 1968), «Лукiшкi» (Мiнск, 1970). Таксама ён аутар рама
нау «Iшоу дваццаты год» (Мiнск, 1973), «Прыйдзе час ... » (Мiнск, 
1975) i кнiгi успамiнау «Старонкi летапiсу» (Мiнск, 1975). Сшыт
кi з рукапiсамi раманау, машынапiсныя экзэмпляры i карэктуры з 
аутарскiмi i рэдактарскiмi праукамi, урыукi, надрукаваныя у пе
рыядычным друку, а таксама перапiска з выдавецтвамi захоува
юцца сярод творчых дакументау. 
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У пiсьменнiцкiм багажы М. Машары можна знайсцi i нямала 
артыкулау, а таксама перакладау на беларускую мову паэтычных 
i празаiчных творау вядомых майстроу слова: А. Блока, С. Ясенi
на, М. Гогаля, К. Сiманава, М. Рыльскага, П. Тычыны, Г. Сянкевi
ча, У. Бранеускага i iншых пiсьменнiкау. 

У 1960-я гады М. Машара стварыу цiкавыя вершаваныя казкi 
i невялiчкiя паэмы для дзяцей, што выйшлi асобнымi выданнямi: 
«Зязюльчыны слёзы» (Мiнск, 1961 ), «Зелянушка i Кракатушка» 
(Мiнск, 1964). 

Усе гэтыя матэрыялы, аб'яднаныя по жанры i сiстэматырава
ныя у храналагiчным парадку, увайшлi у раздзел творчай спадчы-

. . 

ны шсьменюка. 
Трэба адзначыць, што большая частка творчых дакументау, 

якiя захоуваюцца у архiве, адлюстроувае пазнейшыя стадыi рабо
ты аутара над творамi. Часцей за усё гэта машынапiсныя экзэм
пляры, асобныя з ix утрымлiваюць аутарскiя паметы, але у архiве 
даволi шырока прадстаулены i чарнавiкi, накiды, i больш раннiя 
варыянты як паэтычных, так i празаiчных творау пiсьменнiка. 

Вельмi важнай i цiкавай часткай кожнага асабiстага архi
ва, якая заусёды карыстаецца злачным попытам у даследчыкау, 
з 'яуляецца перапiска з дзеячамi навукi i культуры, установамi i 
арганiзацыямi, сябрамi, роднымi i знаёмымi. Пiсьмы вельмi часта 
утрымлiваюць звесткi пра асоб таго часу, пра гiсторыю стварэння 
таго цi iншага твора, у ix выказваюцца асабiстыя меркаваннi па 
розных пытаннях. Сярод пiсем можна нечакана знайсцi раней не
вядомы твор, якi аутар даслау фондаутваральнiку разам з пiсьмом 
i просьбай зрабiць неабходныя заувагi. 

Эпiсталярная спадчына М. Машары складаецца з лiстоу за 
1960-1980 гады i прадстаулена iмёнамi М. Танка, Я. Шутовiча, 
П. Мядзёлкi, М. Савiцкага, С. Новiка-Пеюна i iншых вядомых 
асоб, а таксама пiсьмамi выдавецтвау i рэдакцый газет i часопi
сау, музеяу, архiвау, навучальных устаноу. Прысутнiчае у гэтым 
раздзеле архiва i даволi шмат вiншавальнай карэспандэнцыi. 

Матэрыялы бiяграфiчнага i бытавога характару складаюцца са 
службовых пасведчанняу, разнастайных даведак, грамат, вiншаваль
ных адрасоу i тэлеграм у сувязi з юбiлейнымi датамi, аутабiяграфii 
i iншых дакументау. Сярод ix найбольш каштоунымi, безумоуна, 
з'яуляюцца пропускi, пасведчаннi i даведкi часоу Вялiкай Айчын
най вайны, сярод якiх, напрыклад, даведка, датаваная 2 студзе
ня 1942 года i падпiсаная народным паэтам Беларусi Я. Купалам2

. 
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У групу матэрыялау пра М. Машару уваходзяць рэцэнзii на 

яго творы вядомых пiсьменнiкау i лiтаратуразнауцау, артыкулы 
пра жьщцё i творчасць пiсьменнiка, некралогi. Да гэтых даку
ментау адносiцца вельмi цiкавы артыкул 3. Верас «Як выдавауся 
зборнiк» пра зборнiк вершау М. Машары «Малюнкi»3

. Выяулен
чыя дакументы прадстаулены iндывiдуальнымi i групавымi фо
таздымкамi М. Машары, яго родных i блiзкiх, а таксама дзеячау 
нацыянальна-адраджэнскага руху Заходняй Беларусi. 

Трэба адзначьщь, што цэласнае уяуленне пра рукапiсную 
спадчыну той цi iншай асобы дае не толькi яго асабiсты фонд, 
але i асобныя дакументы пра дзейнасць уладальнiка архiва, якiя 
вельмi часта знаходзяцца у складзе iншых асабiстых фондау i 
калекцый i высвятляюцца толькi пры дыталёвым вывучэннi яго 
бiяграфii. 

У склад рукапiснага фонду аддзела уключана «Калекцыя ма
тэрыялау па гiсторыi, навуцы i культуры» (фонд 23), дзе у адным 
з раздзелау прадстаулены дакументы, звязаныя з дзейнасццю за
ходнебеларускiх газет «Наша нiва», «Гомаю> i лiтаратурна-наву
ковага часопiса «Калоссе», якi выдавауся у Вiльнi у 1935-1939 
гадах. Так, сярод матэрыялау рэдакцыi часопiса «Калоссе» за
хавалiся аутографы вершау М. Машары за 1936-1939 гады4 i 
паэмы «Мамчыны горка», якая была надрукавана у згаданым 
часопiсе (№ 3-4 за 1936 год). Рукапiсныя варыянты паэмы не 
датаваныя. Яны маюць шматлiкiя аутарская праукi, якiя адлю
строуваюць пэуныя стадыi працы аутара над творам, а таксама 
рэдактарскiя заувагi5. Сярод iншых матэрыялау па гiсторыi бела
рускай лiтаратуры трэба адзначьщь пiсьмо С. Хмары (С. Сiняка) 
да М. Машары, якое дадае новыя звесткi пра сяброускiя i творчыя 
сувязi абодвух паэтау у 1930-я гады, тым больш, што документау, 
якiя тычацца беларускага паэта, журналiста, палiтычнага i гра
мадскага дзеяча Заходняй Беларусi С. Хмары захавалася увогуле 
няшмат6

. Асобную адзiнку захавання складаюць два лiсты М. Ма
шары да неустаноуленай асобы са зваротам «Дарагi мой!» i «Да
рагi!», датаваныя 1938 годам, у якiх змешчана цiкавая iнфарма
цыя пра адзiн з невядомых псеуданiмау Машары «М. Яравый», i 
пра канфiскаваны у 193 7 годзе польскiмi уладамi зборнiк верша у 
«З-пад стрэх саламяныХ>>7. Да гэтага лiста дададзены рукапiс вер
ша М. Машары «Маладым», надрукаваны у 1938 годзе у часопiсе 
«Шлях моладзi» (№ 26). 
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Не менш цiкавай для даследавання з'яуляецца невялiкая ка
лекцыя квiткоу аб высылцы рознымi асобамi i установамi грошай 
у фонд дапамогi М. Машару8

. Кожны квiток мае паштовы штамп 
мясцовасцi, адкуль дасылалiся грошы, ад рукi пазначаны дата i 
сума, якая вар'iравалася ад 1 да 10 злотых, амаль на ycix даку
ментах прысутнiчае пiсьмовае паведамленне з якой мэтай i каму 
дасылаюцца грашовыя сродкi, на асобных - словы прызнання i 
падтрымкi таленавiтага пiсьменнiка: «Пасылаю 3 зл. "На фонд 
дапамогi Машару". Хочу дапамагчы нашаму песьняру ... »9, «На 
фонд дапамогi Машару з вялiкай пашанай»10 « ... На падмогу на

шаму беларускаму пiсьменнiку Мiхасю Машару ... »11
. Дакумен

ты датаваныя 1936 годам. Якраз пра гэты перыяд свайго жыцця 
пiсау М. Машара у «Старонках сваёй бiяграфii»: « ... калi я вый
шау на волю, таварышы на сродкi МОПРа дапамаглi мне выдаць 
зборнiкi "На сонечны бераг" i "Напрадвеснi". Грошы, атрыманыя 
ад продажу гэтых кнiг, склалi мой выдавецкi фонд; дзякуючы гэ
таму, убачылi свет мае паэмы "Смерць Кастуся Калiноускага", 
"Мамчына горка" i "Вяселле", п' есы "В ось тут i зразумей", "Чорт 
з падпечча" i "Лёгкi хлеб"» 12

• «Калекцыя матэрыялау па гiсторыi, 
навуцы i культуры» не адзiны фонд у ЦНБ НАН Беларусi, дзе за
хоуваюцца дакументы М. Машары. Так, матэрыялы пiсьменнiка 
выяулены у фондах беларускага грамадскага i культурнага дзея
ча, лiтаратуразнауцы Я. Шутовiча (1904-1973) ( фонд 1 ), бела
рускага гiсторыка, публiцыста, кнiгавыдауца, асветнiка, вядомага 
грамадска-палiтычнага дзеяча, каталiцкага святара А. Станкевiча 
(1892-1949) (фонд 4), паэта i празаiка С. Новiка-Пеюна (1906-
1994) (фонд 61), а таксама сярод матэрыялау, якiя адклалiся у рэ
дакцыях часопiсау «Полымя», «Беларусь» (фонды 36 i 41). 

Асабiсты apxiy М. Машары, як i архiвы iншых пiсьменнiкау, 
што зберагаюцца у фондзе ЦНБ НАН Беларусi, з 'яуляецца важ
най i каштоунай iнфармацыйнай крынiцай. Ён дазваляе зазiрну
ць у творчую майстэрню пiсьменнiка, прасачьщь шлях стварэння 
таго цi iншага твора, акрэслiць кола сяброу, паплечнiкау лiтарата
ра, пазнаёмiцца са светам яго захапленняу i, безумоуна, мае пер
шараднае значэнне для складання творчай бiяграфii фондаутва
ральнiка i рэканструкцыi яго архiунай спадчыны. 
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1 Машара М. Малюнкi: вершы. Вiльня, 1928.
2 ЦНБ НАН Беларусi, АРКiР. Ф. 32. Воп.1. Адз. зах. 488. Л. 9.
3 Там жа. Ф. 32. Воп.1. Адз. зах. 527.
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