
Рарытэты, экслібрысы і 
аутографы Сыракомлі

Уаддзеле рэдкіх кніг і рукапісау Цэнтральнай на- 
вуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі захоуваюцца прыжыццёвыя і пасмяротныя 
выданні беларускага і польскага паэта, драматурга, пе- 
ракладчыка, літаратурнага крытыка і краязнауцы Ула- 
дзіслава Сыракомлі, якія друкаваліся у Вільні, Магілёве, 
Пецярбургу, Львове, Кракаве, Варшаве, Лодзі. Сярод іх 
ёсць вельмі рэдкія выданні з аутографам пісьменніка і 
нават яго суперэкслібрысам.

У польскім, рускім і літоускім друку Сыракомлю 
называюць «літоускім лірнікам», «літоускім паэтам», 
«песняром Літвы». У ХІХ стагоддзі паняцце «Літва» аса- 
цыіравалася з Вялікім Княствам Літоускім, «літоускімі» 
называліся Віленская, Гродзенская, Мінская губерні, а 
Віцебская і Магілёуская — «Белай Руссю». Літва Сыра
комлі — гэта, перш за усё, беларускае Палессе з вёскай 
Смольгау, дзе нарадзіуся паэт, гэта Капыльшчына, 
Нясвіжчына, Стаубцоушчына, дзе прайшла асноуная 
частка такога кароткага жыцця паэта. Пераезд з ціхага 
прынёманскага фальварка Залуча у Вільню, а потым — 
у суседні з ёю фальварак Барэйкаушчына спрыяу на- 
пісанню краязнаучых прац. Як сцвярджау даследчык 
творчасці паэта Уладзімір Мархель, творау, тэматычна 
звязаных з этнаграфічнай Літвой, у Сыракомлі вельмі 
мала. Перш за усе гэта паэма «Маргер», якая распавядае 
пра барацьбу літоускага народа з крыжакамі у першай 
палове ХІѴ стагоддзя.

У фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісау ЦНБ НАН 
Беларусі захоуваюцца тры асобнікі паэмы «Маргер». 
Сярод іх — прыжыццёвае віленскае выданне 1855 г. і 
больш позняе варшаускае 1903 г. На тых жа гістарычных 
падзеях, што апісваюцца у паэме, заснаваная і аповесць 
«Дачка Пястау», якая выйшла асобнай кнігай у вілен- 
скай тыпаграфіі Юзафа Завадскага у 1855 г. Дарэчы, 
там быу змешчаны музычны твор польскага кампазіта- 
ра, сябра паэта Станіслава Манюшкі «Паходная песня 
ліцвінау» на словы У. Сыракомлі. Гэты твор — адзін з 
варыянтау арыгінальнай старадауняй песні.

Сярод іншых творау У. Сыракомлі, да якіх пісау му
зыку С. Манюшка (а гэта каля дваццаці песень), у 
бібліятэцы захоуваецца экзэмпляр першага выдан- 
ня «Lirnik wioskowy» з аднайменнай песняй на верш 
У. Сыракомлі. Гэта віленскае выданне з друкарні Юза- 
фа Завадскага, выйшла прыблізна у сярэдзіне ХІХ ста- 
годдзя. На адвароце тытульнага аркуша змешчаны 
верш-прысвячэнне з аутографам Сыракомлі. Дванац- 
цацірадковы верш паэт напісау, на думку даследчыка 
Уладзіміра Мархеля, экспромтам падчас адной з літа- 
ратурна-музычных вечарын. На гэта паказваюць адна 
папраука і непасрэднасць зместу: верш адрасаваны ад- 
наму з прысутных на вечарынцы «добраму Фаустыну» 
з просьбай прыняць падарунак ад прыхільнікау ягона- 
га таленту і памятаць пра сваё прызначэнне — граць 
на віяланчэлі. Пад вершам-прысвячэннем, напісаным 
рукой паэта, услед за Сыракомлем падпісаліся акцёры 
Віленскага тэатра Баляслау Навінскі і Эміль Дэрынг, 
вядомы літоускі пісьменнік Мікалай Акялевіч і іншыя. 
Калектыуны подпіс завяршаецца аутографам Пауліны 
Кандратовіч, жонкі паэта. Верш-прысвячэнне Фаусты- 
ну Лапатынскаму быу надрукаваны у сёмым томе збор- 
ніка паэзіі У. Сыракомлі (1872 г.).

У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісау захоуваецца яшчэ 
адзін нотны зборнік песень і балад пад агульнай назвай 
«Nad Nidq» («Над Нідай», музыка Станіслава Манюш- 
кі), што выйшау у віленскай друкарні Юзафа Завадска- 
га. Выданне змяшчае сялянскія песні і балады на словы 
У Сыракомлі, В. Вольскага, Я. Чачота. У зборніку — му- 
зычныя творы на тэксты вершау У. Сыракомлі «Кала- 
сок», «Песня войта», «Перапёлка», «Вечаровая».

На музыку С. Манюшкі паэт напісау лібрэта да оперы 
«Вешчы сон» (у трох актах). У бібліятэцы захоуваецца 
віленскае выданне 1854 г. з друкарні Ю. Завадскага, у 
якое, апрача лібрэта, увайшла прадмова У Сыракомлі.

Тэма Літвы «гучыць» і у гістарычна-краязнаучых 
працах У. Сыракомлі: «Экскурсіі па Літве вакол Віль- 
ні» (1857 г.), «Манаграфія ракі Нёмана ад вытокау да 
Коуна» (1861); у драме пра абарону Ольштына «Каспар 
Карлінскі» (1858 г.). Апошняя — з дарчым надпісам на 
авантытуле кнігі, якая была падорана рэдактарам гэтага 
выдання Пауліне Кандратовіч, жонцы паэта.

«Манаграфія ракі Нёмана ад вытокау да Коуна» 
У. Сыракомлі увайшла у выданне «Нёман ад вытокау 
да вусця» (Вільна, 1861). У кнізе змешчаны звесткі па 
гісторыі, геаграфіі, «этнаграфіі наднёманскага народа». 
Напрыклад, аутар распавядае пра тагачасны гандаль; 
пра асаблівасці побыту прынёманскіх гарадоу, мястэчак 
і вёсак, такіх як Даугінавічы, Кручкі, Пясочнае, Стоуб- 
цы, Залуча, Масты, Гродна і іншыя. У ЦНБ НАН Бела- 
русі захоуваюцца два асобнікі гэтага выдання, адзін з 
іх — з Бібліятэкі Нясвіжскай ардынацыі Радзівілау. Пра 
гэта сведчыць гербавая пячатка з надпісам «Bibljoteka 
Ordynacji Nieswiezskiej» на тытульным аркушы кнігі.
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Адам Шэмеш. Партрэт Уладзіслава Сыракомлі.
У. Сыракомля падарожнічау як па этнаграфічнай 

Літве, так і па беларускіх мясцовасцях. Плёнам гэтых 
экскурсій сталі два тамы дарожных нарысау «Экскурсіі 
па Літве у радыусе ад Вільні» (першы выйшау у 1857 г., 
другі — у 1860 г.). Аутар скрупулёзна апісвае пом- 
нікі гісторыі і культуры, якія сустракаліся яму у 
дарозе, асаблівасці мовы, культуры у той ці іншай 
мясцовасці, звесткі

У раздзеле «Даследаванне над даунімі крывічамі» аутар 
падае арыгінальную інтэрпрэтацыю міфалогіі, звычаяу, 
побыту продкау беларусау Свае высновы даследчык 
зрабіу паводле уласных назіранняу і даследаванняу ве- 
раванняу, паданняу, песень, звычаяу і абрадау («Каля- 
ды», «Купалле», «Дзяды», «Дажынкі» і г.д.) беларускага 
народа.

У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісау ЦНБ НАН Беларусі 
захоуваецца дзесяцітомнае варшаускае выданне (1872 г.) 
творау У. Сыракомлі, куды увайшлі і лібрэта да опе
ры «Маргер» (1853), і драматычны твор «Хатка у лесе» 
(1855), і верш «Ілюмінацыя» (1856), адзін з найбольш 
яскравых, на які звяртала асаблівую увагу цэнзура. 
Дарэчы, гэты верш пераклау на рускую мову Васіль 
Быкау. У кожным томе многа штампау, сустракаюцца 
і экслібрысы, якія сведчаць аб прыналежнасці экзэм- 
пляра уладальніку. Напрыклад, у чацвёртым і сёмым 
тамах на форзацах кніг змешчаны гербавы экслібрыс 
Міхаіла Станіслава Корвін-Касакоускага (1883—1962), 
графа, уладальніка маёнтка Нідока у Ковенскай гу- 
берні. Ці, вось яшчэ, на тытульным аркушы восьмага 
тома уладальніцкі штамп з кнігазбору ксяндза Юстына 
Сямашкі. Прысутнічаюць таксама штампы бібліятэк: 
Азербайджанскай цэнтральнай дзяржаунай біблія- 
тэкі, Бібліятэкі Дома Польскага у Баку, Бібліятэкі поль- 
скай гімназіі у Коуне, Бібліятэкі Самагіцкай семінарыі 
(«Seminarii Samogitiensis»).

У ЦНБ НАН Беларусі захоуваецца першы том двух- 
томнага выдання выбраных вершау (Масква, 1879 г.) 
У. Сыракомлі у перакладах на рускую мову Д. Мінае- 
ва, Л. Пальміна, М. Пятроускага, Л. Мея, П. Вейнбер- 
га. Гэты зборнік — прысвячэнне Сяргею Андрэевічу 
Юр’еву (1821—1888), вядомаму рускаму літаратурнаму 
дзеячу XIX стагоддзя. Тэматыка змешчаных у першым 
томе вершау цесна звязана з беларускім народным по- 
бытам.

У бібліятэцы захоуваюцца восем асобнікау паэмы «Да- 
брародны Ян Дэнбарог», якія выйшлі у Варшаве, Лодзі,

Кракаве, Вільні, Львове.
пра міграцыю і склад 
насельніцтва на тэры- 
торыі былога Вялікага 
Княства Літоускага, по- 
быт сялян і гараджан 
на беларуска-літоускім 
паграніччы. Прауда, 
каштоунасць кнігі, на 
думку даследчыка Кас- 
туся Цвіркі, зніжаецца 
за кошт таго, што быт 
і культура літоуцау у 
Сыракомлі паказаны 
вельмі павярхоуна. 
Але ж ёсць і тлумачэн- 
не: аутар апраудваецца 
тым, што, не ведаючы 
літоускай мовы, не мог
размауляць з літоускім насельніцтвам, каб падрабяз- 
ней пазнаёміцца з іх жыццём.

Сыракомля некалькі разоу наведвау Польшчу. У 
выніку падарожжа па Варшаве, Вроцлаве, Кракаве, 
Познані і іншых гарадах паэт напісау вершы і празаіч- 
ныя нататкі, якія пасля яго смерці былі выдадзены 
У. Каратынскім у Варшаве асобнай кнігай пад назвай 
«Падарожжа сваяка па сваяцкай зямлі» (1914 г.). У «Па- 
дарожжы...» аутар парауноувае асаблівасці жыццёва- 
га укладу палякау, беларусау і літоуцау. Так, у раздзеле 
«Розніца паміж Каронай і Літвой» ён сцвярджае, што 
«тут, на польскім баку Нёмана, усё не такое, як у нас...».

У ЦНБ НАН Беларусі ёсць два уладальніцкія экзэм- 
пляры гэтага выдання з экслібрысамі літоускага дзяр- 
жаунага і культурнага дзеяча, гісторыка, літаратара 
Міколаса Біржышкі (1882—1962) і бібліятэкара, бібліё- 
графа, гісторыка культуры, краязнауцы Міхаіла Брэнш- 
тэйна (1874—1938).

Свае матэрыялы па гісторыі і этнаграфіі Беларусі 
У. Сыракомля змяшчау і у перыядычных выданнях. У 
фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісау ЦНБ НАН Бела- 
русі захоуваецца віленскі часопіс «Teka Wilenska» (1857, 
№ 1, 2), дзе надрукавана яго манаграфія, прысвечаная 
гісторыі горада Мінска. Над гэтым творам паэт праца- 
вау працяглы час — з 1853 да 1859 гг. У «Teke Wilenskiej» 
была надрукавана толькі адна частка апісання Мінска 
(паводле сведчання жонкі паэта Пауліны Кандратовіч). 
Другая частка засталася у рукапісным варыянце. У пер- 
шай частцы пад назвай «Агульны погляд на сучасны 
стан Мінска» аутар апісвае асобныя мясціны горада — 
мінскія касцёлы і цэрквы, іх інтэр’еры; падае звесткі 
пра гандаль, стан асветы, заняткі жыхароу горада, ме- 
дыцынскае абслугоуванне мінчан, культурнае жыццё.

Нотнае выданне песні «Лірнік вясковы» на аднайменны верш 
У Сыракомлі (музыка С. Манюшкі).

Самы ранні быу надрука- 
ваны на польскай мове у 
Пецярбургу (1854 г.). Самы 
позні асобнік — у віленскай 
тыпаграфіі «Зніч» (1928 г.). 
Кніга аздоблена дзевяццю 
гравюрамі з малюнкамі вя- 
домага мастака Міхала Эль- 
віра Андрыёлі.

Творчасць У. Сыракомлі 
высока ацэньвау Максім 
Багдановіч. У сваім арты- 
куле «Белорусское возро- 
ждение», надрукаваным 
асобным адбіткам з часо- 
піса «Украинская Жизнь» 
(Масква, 1916 г.), ён зазна- 
чыу, што гэты «богато ода-

ренный. поэт. известный исключительно своими 
польскими произведениями... много писал и по-бело- 
русски, но не мог закрепить в печати эту последнюю 
сторону своего творчества (за исключением револю- 
ционного стихотворения “Заходзіць сонцэ”). Все его 
белорусские рукописи и поныне ждут своего издателя. 
Киркор указывал, что песни Сырокомли теперь поются 
в Белоруссии наряду с народными». У 1914 г. сын бела- 
рускага пісьменніка, перакладчыка Вінцэнта Каратын- 
скага (у 1850—1862 гг. ён быу сакратаром У Сыракомлі) 
Уладзіслау перадау у набор рукапісны варыянт неапу- 
блікаваных раней творау паэта. Але ж гэтыя творы так 
і не былі надрукаваныя і, верагодна, згінулі падчас Вар- 
шаускага паустання 1944 г.

Трэба звярнуць увагу на яшчэ адно выданне, якое мае 
непасрэднае дачыненне да У. Сыракомлі. У кнігасховіш- 
чы аддзела рэдкіх кніг і рукапісау ЦНБ НАН Беларусі 
захоуваецца рарытэт — кніжка камедый Аляксандра 
Варановіча, выдадзеная у Вільні у 1857 г. Гэты экзэм- 
пляр — з кнігазбору пісьменніка, на вокладцы выціс- 
нуты суперэкслібрыс «Wiadysiaw Syrokomla». У кнізе 
таксама дарчы надпіс аутара, адрасаваны У. Сыраком- 
лю. Пра кнігазбор пісьменніка многа пісалі вядомыя бе- 
ларускія даследчыкі, у тым ліку А. Мальдзіс, Г. Кісялёу, 
У. Мархель, К. Цвірка і інш. У. Мархель адзначыу, што у 
кнігазборы У. Сыракомлі сустракаліся кнігі з яго супер- 
экслібрысам. І адна з іх трапіла да нас у бібліятэку.

Алена ДЗЕНІСЕНКА, 
навуковы супрацоунік аддзела 

рэдкіх кніг і рукапісау 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа
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