
Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча (1891–1917) 

Нарадзіўся Максім Багдановіч у 1891 г. у Мінску. Ягоны бацька – Адам Багдановіч, 

закончыўшы Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, працаваў настаўнікам, збіраў і 

запісваў беларускі фальклор. У 1895 г. ён выдаў кнігу “Перажыткі даўняга светабачання 

беларусаў”. Маці – Марыя Багдановіч – вучылася ў жаночай гімназіі, пісала апавяданні 

(адно было надрукаванае). У 1892 г. сям’я пераехала ў Гродна, дзе бацька атрымаў новую 

працу. Тут у 1896 г., калі Максіму было 5 гадоў, памерла маці, што стала сапраўднай 

драмаю ўсяго жыцця паэта. 

Пасля смерці маці бацька пераязджае ў расейскі Ніжні Ноўгарад на Волзе. Там, 

пачынаючы з 1902 г. Максім шэсць гадоў вучыцца ў гімназіі. Варта адзначыць, што 

будучы паэт з дзяцінства захапіўся чытаннем кніг, якія датычылі Беларусі; такіх кніг 

было шмат у бацькавай бібліятэцы. Цікава і тое, што ў 1906 г. бацькава сястра, якая жыла 

на Беларусі, у Пінску, выпісала Максіму беларускамоўныя газеты, якія выходзілі ў 

Вільні, – “Нашу Долю” і “Нашу Ніву”.  

Вершы па-беларуску Максім Багдановіч пачаў пісаць з 10–11 гадоў. Але першым 

ягоным друкаваным творам стала апавяданне “Музыка”, якое з’явілася ў нумары 24 

газеты “Наша ніва” за 1907 г. 

У 1908 г. бацьку, які працаваў у банку, пераводзяць у Яраслаўль (знаходзіцца на 

паўночны-захад ад Ніжняга Ноўгарада). Менавіта ў гэтым горадзе пройдуць юначыя 

гады Максіма Багдановіча; менавіта тут у яго пачнуць актыўна развівацца сухоты 

(туберкулёз).  

Свае беларускія творы Максім Багдановіч дасылае ў рэдакцыю “Нашай Нівы”, але 

толькі з 1909 г. яны з’яўляюцца на старонках газеты. Бо вершы паэта не прымалі 

некаторыя супрацоўнікі рэдакцыі, тлумачачы тым, што ў творах не было рэалістычных 

матываў. І толькі малады крытык Сяргей Палуян пераканаў калегаў, што творы Максіма 

Багдановіча маюць вялікую вартасць. 

І сапраўды, вершы Максіма Багдановіча маюць мала агульнага з рэалізмам. Яны, 

хутчэй, сімвалісцкія і імпрэсіянісцкія. Паэт спрабуе ў сваіх творах перадаць 

звышпачуццёвае; яны нясуць думку пра неразгаданасць навакольнага свету, пра яго 

таямнічасць. 

Пасля заканчэння гімназіі ў 1911 г. Максім Багдановіч прыязджае на некалькі 

летніх месяцаў на Беларусь. Спачатку жыве ў рэдакцыі “Нашай Нівы”, знаёміцца з 



прадстаўнікамі беларускага літаратурнага і адраджэнскага руху, захапляецца калекцыяй 

беларускай даўніны, сабранай Іванам Луцкевічам, а потым едзе ў беларускую вёску 

Ракуцёўшчына на Маладзечаншчыне (маёнтак дзядзькі братоў Луцкевічаў), каб бліжэй 

пазнаёміцца з беларускім народным жыццём. 

Максім Багдановіч марыў стаць студэнтам філалагічнага факультэта 

Пецярбургскага ўніверсітэта, каб атрымаўшы адукацыю, сваімі ведамі служыць 

беларускаму народу. 

Аднак марам не было наканавана здзейсніцца, бо бацька лічыў, што паўночны 

клімат зашкодзіць здароўю сына. Не атрымаўшы бацькавага дазволу, Максім Багдановіч 

у 1911–1916 гг. вучыцца ў юрыдычным ліцэі ў Яраслаўлі. 

У кастрычніку 1916 г., пасля заканчэння ліцэю, паэт, нягледзячы на тое, што ішла 

Першая сусветная вайна і фронт набліжаўся да Мінска, прыехаў на Бацькаўшчыну, каб 

быць бліжэй да беларускага народа, і ўладкоўваецца на працу ў камітэт Мінскага аддзела 

Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Тут, у Мінску Максім 

Багдановіч піша паэму з трагічным сюжэтам “Страцім-лебедзь”; тут, у Мінску 

ствараецца ягоная знакамітая “Пагоня”, велічны гімн беларускаму адраджэнню. 

У лютым 1917 г. у Максіма Багдановіча пачалося абвастрэнне хваробы; сябры 

сабралі грошай і накіравалі яго ў Крым. Там, у Ялце, ён і памірае 25 мая 1917 г.  

На стале ў пакоі засталіся апошнія вершаваныя радкі паэта: 

Ў краіне сьветлай, дзе я ўміраю 

У белым доме ля сіняй бухты 

Я не самотны, я кнігу маю 

З друкарні пана Марціна Кухты. 

Кнігаю “з друкарні пана Марціна Кухты” быў выдадзены ў 1913 г. у Вільні зборнік 

вершаў Максім Багдановіча “Вянок”. У кнігу ўвайшло 92 вершы і 2 вершаваныя 

апавяданні, якія былі аб’яднаныя ў раздзелы “Малюнкі і спевы” і “Мадонны”. У першы 

з іх увайшлі нізкі вершаў: “У зачарованым царстве”, “Згукі Бацькаўшчыны”, “Старая 

Беларусь”, “Места”, “Думы”, “Вольныя думы”, “Старая спадчына”. У другі – 

вершаваныя апавяданні “У вёсцы” і “Вераніка”. 

Хоць і планаваў паэт дапоўніць раздзел “Мадонны” нізкай “Каханне і смерць” (13 

вершаў) і да 5 перакладаў з нізкі “Старая спадчына” дадаць 22 пераклады вершаў 

французскага дэкадэнта Поля Верлена і ўтварыць раздзел “З чужой глебы”. Аднак кніга 

выйшла без дапаўненняў. 



Арыгінальная творчасць падзеленая аўтарам “Вянка” на некалькі нізак вершаў, 

узаемазвязаных ідэяй адзінства, гарманічнасці ўсяго жывога; асэнсаваннем філасофіі 

чалавечага існавання. Чалавек раскрываецца ў кнізе ў адносінах да мінулага, сучаснага і 

будучага; у сувязях з прыродаю і грамадствам. Лірычны герой кнігі прыходзіць да 

Бацькаўшчыны-Беларусі праз усведамленне яе красы, яе гісторыі, яе культуры, а таксама 

праз гуманістычныя ідэалы чалавецтва. 

Максім Багдановіч планаваў падрыхтаваць (змяшчаў вершы ў асобныя папкі) 

зборнікі вершаў: “Красавік” або “Маладзік” (вершы 1913–1915 гг.), “Палын-трава: 

Вершы пра Аню” (вершы 1914–1915 гг.), “На ціхім Дунаі: Вершы беларускага складу” 

(вершы 1914–1916 гг.), “Шыпшына” (вершы 1915–1916 гг.), а таксама новую рэдакцыю 

“Вянка”. 

 

 

Верш “Слуцкія ткачыхі” як своеасаблівая “аўтабіяграфія” 

Максіма Багдановіча  

Ад родных ніў, ад роднай хаты 

У панскі двор дзеля красы 

Яны, бяздольныя, узяты 

Ткаць залатыя паясы. 

І цягам доўгія часіны, 

Дзявочыя забыўшы сны, 

Свае шырокія тканіны 

На лад персідскі ткуць яны. 

А за сьцяной сьмяецца поле, 

Зіяе неба з-за вакна — 

І думкі мкнуцца мімаволі 

Туды, дзе расьцвіла вясна, 

Дзе блішча збожжа ў яснай далі, 

Сінеюць міла васількі, 

Халодным срэбрам ззяюць хвалі 

Між гор ліючайся ракі. 

Цямнее край зубчаты бора... 

 

І тчэ, забыўшыся, рука 

Заміж персідскага узора 

Цьвяток радзімы васілька. 

 

Шмат якія літаратуразнаўцы спрабавалі даць сваю інтэрпрэтацыю верша Максіма 

Багдановіча “Слуцкія ткачыхі”: “ён умее заглянуць у душу невядомых слуцкіх ткалляў і 

ў гэтай душы заўважыць бессвядомыя смутак і журбу па роднаму і далёкаму” (Міхайла 

Піятуховіча), “там, у мінулым, былі слуцкія ткачыхі, была іх няволя, туга па «зубчатым 

краю бору», па родных васільках” (Алег Лойка), “паўстае ў абліччы паэта-дэмакрата, які 

спачувае працоўнаму народу, яго нягодам, незайздроснаму лёсу і ў той жа час лічыць 

народ носьбітам і стваральнікам усяго прыгожага і вартаснага на зямлі” (Іван 

Навуменка), “тут, відаць, у нейкай меры раскрываецца не толькі загадка з’яўлення 

васілька на слуцкіх паясах, але і загадка з’яўлення паэзіі Багдановіча – удалечыні «ад 

родных ніў, ад роднай хаты», ад роднай мовы...” (Тамара Чабан), “структура тэксту 



заснавана на апазіцыі «роднае–чужое»: родныя нівы, родная хата і панскі двор; дзявочыя 

сны і паднявольная праца” (Юрась Пацюпа). 

Аднак ёсць усе падставы “прачытаць” верш праз прызму біяграфіі паэта, 

памятаючы флабераўскае выказванне: “Мадам Бавары – гэта я!”. 

А таму чытаем: 

“Ад родных ніў, ад роднай хаты” – так, сапраўды, лёс адарваў Максіма ад 

Бацькаўшчыны. (У версіі, напісанай у апошнія месяцы жыцця нават: – “Ім не пабачыць 

роднай хаты”). 

“На лад пэрсідзкі ткуць яны” – так, сапраўды, трапіўшы ў чужы “двор” паэтычны 

талент мусіў выяўляцца так,  як загадвалі “акалічнасці”: спяваць на прынятай у “двары” 

гаворцы, – расейскай. 

Але ж “думкі мкнуцца мімаволі” да ўсвядомленага, дзякуючы кнігам, свайго, туды 

“дзе расьцвіла вясна”, г. зн., на Бацькаўшчыну, дзе адраджаецца беларушчына. 

Дык і з’яўляецца “Заміж пэрсідзкаго узора” “Цьвяток радзімы васілька”. 

Проста з’яўляюцца беларускія вершы ў тым самым чужым ці панскім “двары” – 

Ніжнім Ноўгарадзе і Яраслаўлі. 

 

Узоры аналізу вершаў Максіма Багдановіча 

Пагоня 

Толькі ў сэрцы трывожным пачую 

За краіну радзімую жах, – 

Ўспомню Вострую Браму сьвятую 

I ваякаў па грозных канях. 

  

Ў белай пене праносяцца коні, – 

Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць... 

Старадаўняй Літоўскай Пагоні 

Не разьбіць, не спыніць, не стрымаць. 

  

У бязьмерную даль вы ляціце, 

А за вамі, прад вамі – гады. 

Вы за кім у пагоню сьпяшыце? 

Дзе шляхі вашы йдуць і куды? 

  

Мо яны, Беларусь, панясьліся 

За тваімі дзяцьмі уздагон, 

Што забылі цябе, адракліся, 

Прадалі і аддалі ў палон? 

  

Бійце ў сэрцы іх – бійце мячамі, 

Не давайце чужынцамі быць! 

Хай пачуюць, як сэрца начамі 

Аб радзімай старонцы баліць... 

  

Маці родная, Маці-Краіна! 

Не усьцішыцца гэтакі боль... 

Ты прабач, Ты прымі свайго сына, 

За Цябе яму ўмерці дазволь!.. 

  

Ўсё лятуць і лятуць тыя коні, 

Срэбнай збруяй далёка грымяць... 

Старадаўняй Літоўскай Пагоні 

Не разьбіць, не спыніць, не стрымаць.  

                                                                                                                   [1916] 

 

“ПАГОНЯ”, верш М. Багдановіча. Напісаны ў 1916 г. Па сведчанні А. Смоліча, сам паэт 

яго чытаў у канцы 1916 у “Беларускай хатцы” ў Мінску. Прадметам паэтычнага ўвасаблення ў 

творы становіцца гістарычны герб Вялікага Княства Літоўскага “Пагоня”, які па сённяшні дзень 



захаваўся высечаным на Вострай браме ў Вільні. Праз вобраз-матыў Старадаўняй Літоўскай 

Пагоні паэт асэнсоўваў супярэчлівую сучаснасць і драматычна-няпэўную будучыню Беларусі. 

Твор – яркае сведчанне палымянай грамадзянскасці паэта, яго вялікай любові да Бацькаўшчыны, 

занепакоенага роздуму аб будучыні роднай старонкі і народа. Па тэматычна-жанравых 

асаблівасцях “Пагоня” – яркі прыклад грамадзянска-патрыятычнай лірыкі. Гэта верш-роздум, 

якому ўласцівы і публіцыстычныя элементы: звароты лірычнага героя да Пагоні, да Беларусі, 

Маці-Краіны, шматлікія пытальныя і клічныя інтанацыі. У вершы выразна выяўляецца 

светаадчуванне, прыгожае духоўнае аблічча лірычнага героя-патрыёта, чыё сэрца трывожыцца-

баліць за родны край. Герой, як і сам аўтар, жыве ў драматычны для Бацькаўшчыны час, але яго 

духоўную моц, перакананасць у светлай будучыні і незалежнасці Айчыны ўгрунтоўвае вобраз-

успамін, вобраз-уяўленне аб непераможнай Старадаўняй Літоўскай Пагоні, якую нікому ніколі 

“Не разбіць, не спыніць, не стрымаць”. Увасабленню ідэі не пераможнасці, нязломнасці і 

незнішчальнасці беларускага народа і Краіны садзейнічае адпаведная рытма-мелодыка, якой 

аўтар па-майстэрску карыстаецца: радкі гучаць рытмічна, дакладна, выразна, ствараючы 

ўражанне-эмоцыю імклівага руху Пагоні: “Ў белай пене праносяцца коні, — // Рвуцца, мкнуцца 

і цяжка хрыпяць... // Старадаўняй Літоўскай Пагоні // Не разбіць, не спыніць, не стрымаць”. 

Важную сэнсаўтваральную i сэнсавыяўленчую ролю адыгрываюць удала падабраныя дзеясловы 

з семантыкай градацыі руху: “праносяцца”, “рвуцца”, “мкнуцца”, “цяжка хрыпяць”, “не разбіць, 

не спыніць, не стрымаць”. Тройчы паўторанае адмоўе “не”, дзеясловы-інфінітывы ўзмацняюць, 

надзвычай ёміста і выразна перадаюць перакананне лірычнага героя ў незнішчальнасці Маці-

Беларусі. Два апошнія радкі другой страфы з’яўляюцца важным сэнсава-інтанацыйным ядром 

твора і яго рэфрэнам, бо паўтараюцца і ў канцы верша. Паэт ужывае прыёмы звароту лірычнага 

героя то да Пагоні, то да імклівых коней, якія ўвасабляюць матыў справядлівай адплаты ворагам 

і здраднікам (“Вы за кім у пагоню спяшыце? Дзе шляхі вашы йдуць і куды?”) у 3-й і 5-й строфах, 

то да Беларусі ў 4-й і 6-й строфах. Адно з цэнтральных месцаў, поруч з вобразам-матывам Пагоні, 

займае вобраз Маці-Краіны. Беларусь паэт называе самым дарагім для кожнага чалавека словам 

Маці, піша з вялікай літары абодва словы – Маці і Краіна, а таксама займеннікі, якія ўжывае 

замест назвы роднага краю: “Ты прабач. Ты прымі свайго сына, // За Цябе яму ўмерці дазволь!..”. 

Так перадаецца сапраўдная, самаахвярная любоў паэта і яго лірычнага героя да Беларусі, бо самы 

вялікі гонар для патрыёта – аддаць сваё жыццё за волю свайго народа i краю. Вобраз-матыў Маці-

радзімы напоўнены драматызмам: яе пакінулі дзеці і сталі здраднікамі-чужынцамі, прадалі маці 

ў няволю (“забылі... адракліся, прадалі і аддалі ў палон”), Аўтар зноў карыстаецца прыёмам 

экспрэсіўна-сэнсавай дзеяслоўнай градацыі для перадачы гнеўнага, рашучага асуджэння 

здрадніцтва і прыстасаванства тых, хто, гандлюючы ўласным сумленнем і святымі пачуццямі 

адданасці роднай зямлі, гандлюе лёсам Бацькаўшчыны і свайго народа. Вобраз-тэма Маці-

Краіны і здрадлівых дзяцей, блудных сыноў, якіх павінна дагнаць і вярнуць Пагоня, успрымаецца 

ва ўніверсальна-біблейскім кантэксце, што ўласціва для эстэтыкі беларускай літаратуры пачатку 



ХХ ст. і, перадусім. для творчасці Максіма Багдановіча. У канцэптуальным полі верша асабліва 

горкім драматызмам напоўнены матыў здрадлівых дзяцей, што пакінулі Бацькаўшчыну ў цяжкі 

для яе час. Экспрэсіўна-выяўленчыя і ідэйна-сэнсавай кульмінацыяй верша з’яўляецца 3-я 

страфа – зварот лірычнага героя да Пагоні з заклікам дагнаць і абудзіць ачарсцвелыя, абыякавыя 

сэрцы “блудных сыноў”: “Бійце ў сэрцы іх — бійце мячамі, // Не давайце чужынцамі быць // Хай 

пачуюць, як сэрца начамі //Аб радзімай старонцы баліць...”. Тут выразна гучыць ідэя-мара паэта 

аб абуджэнні, адраджэнні Беларусі, а таксама матыў сумнага лёсу тых, хто свядома ці міжволі 

сталі “чужынцамі”: іх сэрца хоць начамі, хоць зрэдку, але баліць “аб радзімай старонцы”. У 

падтэксце гучыць гарачае жаданне паэта і яго лірычнага героя дастукацца да чэрствых сэрцаў, 

яны павінны абудзіцца, вярнуцца і сплаціць пачэсны абавязак Маці-Краіне. Дзецям-чужынцам 

супрацьпастаўляецца вобраз лірычнага героя, вернага сына, які адчувае сваю віну перад Маці за 

несуцешны боль здрадніцтва іншых і імкнецца сваё жыццё прысвяціць роднай Краіне. Верш 

утрымлівае ўніверсальную актуальнасць, сцвярджаючы вышэйшую грамадзянска-

патрыятычную каштоўнасць – служэнне Бацькаўшчыне. Менавіта ў гэтым, на думку аўтара, 

высокі сэнс жыцця сапраўднага грамадзяніна-беларуса. Выразна гучыць перакананне паэта: 

народ, які мае гераічную гісторыю, слаўнае, вольнае жыццё ў мінулым, ніколі не стане 

нявольнікам, нікому не дасца ў палон. Зарукай гэтаму – вобраз-ідэя несмяротнай Пагоні, якая 

праз гады, праз вякі “срэбнай збруяй далёка грыміць” у сэрцы кожнага беларуса-патрыёта. Верш 

вызначаецца багатай і дасканалай паэтыкай. Асаблівую сэнсаўзмацняльную функцыю 

выконваюць інверсіі, воклічы, звароты, пытальныя і клічныя сказы-канструкцыі. Упершыню 

надрукаваны ў газеце “Вольная Беларусь” (1917, 30 лістапада). 

 

Раманс 

Quand luira cette êtoile, un jour,   

La plus belle et la plus lointaine,   

Dites-lui qu’elle eut mon amour,   

O derniers de la race humaine. 

                             Sully-Prudhomme 

Зорка Венэра ўзышла над зямлёю, 

Сьветлыя згадкі з сабой прывяла... 

Помніш, калі я спаткаўся з табою, 

Зорка Венэра ўзышла. 

З гэтай пары я пачаў углядацца 

Ў неба начное і зорку шукаў. 

Ціхім каханьнем к табе разгарацца 

З гэтай пары я пачаў. 

Але расстацца нам час наступае; 

Пэўна, ўжо доля такая у нас. 

Моцна кахаў я цябе, дарагая, 

Але расстацца нам час. 

Буду ў далёкім краю я нудзіцца, 

Ў сэрцы любоў затаіўшы сваю; 

Кожную ночку на зорку дзівіцца 

Буду ў далёкім краю. 

Глянь іншы раз на яе, – у расстаньні 

Там зь ёй зьліём мы пагляды свае... 

Каб хоць на міг уваскрэсла каханьне, 

Глянь іншы раз на яе...  



 

“РАМАНС” (“Зорка Венера ўзышла над зямлёю” напісаны ў 1912 г. Ён уваходзіць у нізку “У 

зачарованым царстве” зборніка “Вянок”, мае эпіграф на французскай мове з Сюлі-Прудома. 

Фабула гранічна простая і тыповая для лірыкі кахання. Спачатку ідзе простая канстатацыя “Зорка 

Венера ўзышла над зямлёю”, якая выклікае шэраг вобразаў. Лірычны герой, звяртаючыся да 

каханай жанчыны, успамінае, што гэтая падзея суправаджала іх спатканне, і хоць ім наканавана 

было расстацца, ён па-ранейшаму захоўвае пачуццё і заклікае сваю любую таксама глядзець 

увечары на зорку, каб “хоць на міг уваскрэсла каханне”. Кульмінацыйным момантам фабулы, дзе 

адбываецца парадаксальнае пераадоленне наканавання лёсу, выступае 2-і радок апошняга 

чатырохрадкоўя: “Там з ёй зліём мы пагляды свае”. Кульмінацыя не прывязваецца да апошняга 

радка, бо задача верша – перадаць лірычную эмоцыю, а не здзівіць чытача. Аднак наколькі 

простая фабула, настолькі складаная фармальная будова верша. Гэта тэкст чыста рэфрэнавай 

архітэктонікі, эўфанія выразна дамінуе над семантыкай. Кожная страфа раманса мае складаную 

цыклічную кампазіцыю: ł-ы радок страфы рэхам паўтараецца ў якасці 4-га з абсячэннем апошняй 

стапы, так, што 1-ы рыфмуецца з 3-м, 4-ы – з 2-м, у выніку выяўляецца наступнае: сярэдзіна 1-га 

радка рыфмуецца з 2-м, а з 4-м утварае таўталагічную рыфму, што адлюстравана на схеме: 

(б)АбАб – (г)ВгВг – (е)ДеДе – (з)ЖзЖз – (к)ікік. Верш напісаны дактылем – памерам напеўным 

і адначасова дынамічным, першыя 3 радкі – 4-стопным, а кожны 4-ы, за кошт абсячэння, 3-

стопным. Графічна строфы не вылучаюцца, скарочаныя радкі даюцца без адступаў, і ўсё 

выглядае як суцэльны астрафічны тэкст – усяго 5 строф. У ім няма збегу зычных і “гіатус” 

(спалучэння) галосных, што стварае гарманічнае гучанне. Варыянты аўтографаў сведчаць: паэт 

удасканальваў мову і стыль раманса. Такая неэканомная, але вельмі спеўная і эўфанічна 

ўскладненая архітэктоніка для Максіма Багдановіча нетыповая, бо, як заўважыў сам паэт, 

семантычна-вобразныя заданні ў яго заўсёды стаялі на першым месцы. “Раманс”, не зважаючы 

на фармальную складанасць, ахвотна перакладалі на замежныя мовы, ён быў пакладзены на 

музыку i існуе як адна з найпапулярнейшых народных песень. 

 

 


