
Сыракомля: спадчына 
у адным са зборау

Частка спадчыны вядомага беларускага і польскага паэта, 
драматурга, перакладчыка, літаратурнага крытыка і краязнауцы 
Уладзіслава Сыракомлі захоуваецца у аддзеле рэдкіх кніг і 
рукапісау Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Гэта прыжыццёвыя 
выданні, кнігі з аутографам аутара. Пачынаючы з 1850-х гадоу 
яго творы друкаваліся у Вільні, Магілёве, Пецярбургу, Львове, 
Кракаве, Варшаве, Лодзі.

Прыжыццёвае выданне У Сыракомлі паэма «Маргер» (1855).

У польскім, рускім і літоускім друку 
Сыракомлю называюць «літоускім лір- 
нікам», «літоускім паэтам», «песняром 
Літвы». А між тым Літва для Сыраком
лі — гэта перадусім беларускае Палессе 
з вёскай Смольгау, дзе ён нарадзіуся, Ка- 
пыльшчына, Нясвіжчына, Стаубцоуш- 
чына, дзе прайшла асноуная частка 
кароткага жыцця паэта.

Пераезд з ціхага прынёманскага 
фальварка Залуча у Вільню, а потым у 
суседні фальварак Барэйкаушчына па- 
скорылі напісанне краязнаучых работ. 
Сярод творау, тэматычна звязаных з эт- 
награфічнай Літвой, — паэма «Маргер», 
у якой гаворыцца пра барацьбу літоуска- 
га народа з крыжакамі у першай палове 
ХІѴ ст. У фондах аддзела рэдкіх кніг і ру
капісау ЦНБ НАН Беларусі захоуваюцца 
тры экзэмпляры гэтага выдання: адзін — 
прыжыццёвы, надрукаваны у Вільні у 
1855 годзе, другі убачыу свет у Варшаве 
у 1903-м, трэці выйшау у Львове, але на 
тытуле адсутнічае год выдання. Павод- 
ле паданняу, звязаных са старадауняй 
гісторыяй Літвы, была створана апо- 
весць «Дачка Пястау» (1855). У кніжні- 
цы захоуваецца польскамоунае выданне, 
якое выйшла у віленскай друкарні Ю. За- 
вадскага.

Тэмай Літвы прасякнуты гістарычна- 
краязнаучыя даследаванні У. Сыракомлі: 
«Экскурсіі па Літве вакол Вільні», «Мана- 
графія ракі Нёмана ад вытокау да Коуна», 
драма пра абарону Ольштына «Каспар 
Карлінскі». Экзэмпляр апошняй (Вільна, 
1858) мае дарчы надпіс на авантытуле. 
Кніга падорана рэдактарам гэтага вы- 
дання жонцы паэта Пауліне Кандратовіч.

«Манаграфія ракі Нёмана ад вытокау 
да Коуна» У. Сыракомлі была апублікава- 
на у кнізе пад агульнай назвай «Нёман ад 
вытокау да вусця» (Вільна, 1861). У вы-

данні змешчаны звесткі па гісторыі, геа- 
графіі, этнаграфіі наднёманскага народа. 
Аутар распавядае пра тагачасны гандаль, 
асаблівасці побыту прынёманскіх гара- 
доу, мястэчак і вёсак. Сярод іх — Гродна, 
Масты, Даугінавічы, Стоубцы, Залуча.

У выніку падарожжау У. Сыракомлі па 
этнаграфічнай Літве нарадзілася кніга 
нарысау «Экскурсіі па Літве у радыусе 
ад Вільні» у двух тамах: першы выйшау 
у 1857 годзе, другі — у 1860-м. Аутар 
апісвае помнікі гісторыі і культуры, аса- 
блівасці жыцця беларусау, іх мовы і куль
туры. Для беларускай этнаграфіі маюць 
цікавасць пададзеныя звесткі пра міг- 
рацыю і склад насельніцтва на тэрыто- 
рыі былога Вялікага Княства Літоускага, 
звесткі пра сучасны быт сялян і гарад- 
жан на беларуска-літоускім паграніччы, 
што знайшло адлюстраванне у раздзеле 
кнігі «Дарога з Вільні да Ашмян».

У 1856 г. У. Сыракомля некалькі разоу 
наведвау Польшчу, быу у Варшаве, Вроц- 
лаве, Кракаве, Познані. Свае назіранні 
пісьменнік адлюстравау у вершаваных 
і празаічных нататках, якія пасля яго 
смерці былі выдадзены У. Каратынскім 
у Варшаве асобнай кнігай пад назвай 
«Падарожжа сваяка па сваяцкай зямлі» 
(1914). Аутар апісвае свае уражанні пра 
асаблівасці жыцця палякау, беларусау і 
літоуцау. У раздзеле кнігі «Розніца паміж 
Каронай і Літвой» падкрэсліваецца, што 
«тут, на польскім баку Нёмана, усё не та
кое, як у нас...». У ЦНБ НАН Беларусі 
захоуваюцца два экзэмпляры гэтага вы- 
дання з экслібрысамі літоускага палітыч- 
нага і культурнага дзеяча, акадэміка АН 
СССР Мікалая Біржышкі і Міхаіла Брэн- 
штэйна, археолага, гісторыка літоускай 
культуры.

Свае матэрыялы па гісторыі і этна- 
графіі Беларусі У. Сыракомля змяшчау і

у перыядычных выданнях. У віленскім 
часопісе Teka W i^ska  (1857, № 1, 2), які 
захоуваецца у ЦНБ НАН Беларусі, на- 
друкавана манаграфія пісьменніка па 
гісторыі Мінска. Над гэтым творам ён 
працавау на працягу шасці гадоу. Там 
жа змешчана першая частка манаграфіі 
«Агульны погляд на сучасны стан Мін- 
ска» (паводле сведчання Пауліны Канд- 
ратовіч). Другая частка так і засталася у 
рукапісным варыянце. Аутар распавядае 
пра асобныя мясціны горада (касцёлы і 
цэрквы, іх інтэр’еры, карціны, якія там 
захоуваліся), падае звесткі пра гандаль, 
стан асветы, медыцыны, заняткі гара- 
джан, іх адпачынак. У раздзеле «Дасле- 
даванне над даунімі крывічамі» аутар дае 
арыгінальную інтэрпрэтацыю міфалогіі, 
звычаяу, побыту продкау беларусау. Свае 
абагульненні даследчык рабіу на уласных 
назіраннях, слухаючы і вывучаючы бела- 
рускі фальклор.

Творчая спадчына У Сыракомлі вя- 
лікая. Але ж папулярнасць яму прыне- 
слі менавіта гавэнды, лірычныя вершы, 
паэмы і вершаваныя аповесці. Тэматыка 
творау цесна звязана з беларускім народ- 
ным эпасам. Многія яго балады, вершы 
(«Паштальён») і паэмы напісаны паводле 
падзей, якія адбыліся каля ваколіц Міра, 
у Дзякавіцкіх лясах каля возера Князь 
(«Хадыка»), у Нясвіжы («Ілюмінацыя»). 
Беларускі фальклор гучыць у творах 
«Груган», «Доля», «Песня жней», «Пе- 
сенька літоускай сялянкі» і інш.

У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісау за- 
хоуваецца таксама шматтомнае выдан- 
не творау У Сыракомлі у дзесяці тамах

(Варшава, 1872), у якім надрукаваны яго 
вершаваныя творы. Прынамсі, чацвёрты 
том «Паэзіі» пачынаецца з паэмы «Стэла 
Фарнарына» (1859) — пра светлае ка- 
ханне Рафаэля да дачкі рымскага пекара 
Стэлы, якая натхніла мастака на стварэн- 
не славутай «Сексцінскай мадонны». У 
зборніку змешчаны і лібрэта да оперы 
«Маргер», драматычны твор «Хатка у 
лесе», верш «Ілюмінацыя» — адзін з най- 
больш яскравых, да якога неадмыслова 
адносіліся царскія цэнзары.

Творчасць У. Сыракомлі не надта 
шчодрая на пейзажныя замалёукі. Больш 
за тое, узнауляючы карціны роднай пры- 
роды, ён не вельмі ахвотна карыстауся 
выяуленчымі сродкамі. Паэт далёкі ад 
усхвалення зямлі, але ганарыцца яе ад- 
вечнай сціпласцю.

У бібліятэцы захоуваецца некалькі вы- 
данняу гэтай паэмы. Першае было надру- 
кавана на польскай мове у Пецярбургу у 
1852 годзе. Паэму перавыдалі у Варшаве, 
Лодзі, Кракаве, Вільні, Львове. Апошні 
раз яе надрукавалі у віленскай друкарні 
«Зніч» у 1928 годзе. Кніга аздоблена дзе- 
вяццю гравюрамі з малюнкамі вядомага 
мастака Міхала Андрыёлі.

Творчасць У. Сыракомлі, між іншым, 
высока ацэньвау Максім Багдановіч. У 
артыкуле «Белорусское возрождение» ён 
зазначау: гэты «багата адораны “краёвы” 
паэт», які праславіуся сваімі польска- 
моунымі творамі, шмат пісау і па-белару- 
ску, «але не мог замацаваць у друку гэты 
апошні бок сваёй творчасці» (за выклю- 
чэннем рэвалюцыйнага верша «Заходзіць 
сонца» — А. Д.). М. Багдановіч зазначыу, 
што беларускія рукапісы Сыракомлі «да- 
сюль чакаюць свайго выдауца». У 1914 г. 
сын пісьменніка і перакладчыка В. Кара- 
тынскага Уладзіслау, які у 1850—1862 гг. 
быу сакратаром У. Сыракомлі, перадау 
у друк двухтомнік не апублікаваных ра
ней творау паэта. Кніга так і не выйшла, 
а рукапісы Сыракомлі, якія захоуваліся у 
Каратынскіх, загінулі падчас Варшауска- 
га паустання 1944 года.

Трэба сказаць яшчэ пра адно выданне, 
якое мае самае непасрэднае дачыненне да

У Сыракомлі, хоць гэта і не яго твор. У 
кнігасховішчы аддзела рэдкіх кніг і рука- 
пісау Цэнтральнай навуковай бібліятэкі 
стаіць сціплая тоненькая кніжка камедый 
Аляксандра Варановіча, выдадзеная у 
Вільні у 1857 годзе. Рарытэт, які захоувае 
памяць пра Уладзіслава Сыракомлю, — 
выданне з яго асабістага кнігазбору. На 
вокладцы выціснуты суперэкслібрыс 
Wіadysіaw Syrokomla. У кнізе захавауся 
дарчы надпіс У. Сыракомлю ад аутара.
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