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Да 125-годдзя з дня нараджэньня Максіма Багдановіча 

 

Максім Багдановіч – геній беларускай паэзіі нарадзіўся 9 сьнежня 1891 года. У 

азначэньне гэтай падзеі часопіс “Культура, Нацыя” друкуе падборку матэрыялаў, 

дасланых беларускім паэтам і празаікам, сп. С. Панізьнікам. У гэтую цікавую і 

багатую падборку ўвайшлі нататкі аўтара “Спыняюцца імгненьні” пра “сустрэчу” з 

паэтам у Ялце, два вершы прысвечаныя М. Багдановічу – “Зарок Максіму” і “На 

прыберагах Гурона”, пераклад верша украінскага паэта Міколы Пятрэнкі “Сонца 

над песняю М. Багдановіча”, своеасаблівая справаздача сп. С. Панізьніка ў 

азначэньне 125-годдзя з Дня нараджэння Творцы “Пад кронай надзеі”, а таксама 

архіўны артыкул К. Езавітава “Ненадрукаваныя творы Максіма Багдановіча” (з 

часопіса "Новы Шлях", № 1, 1944, Рыга). 

Юбілейнай даце прысьвечаны і артыкул Ніны Дэбольскай, у якім яна дзеліцца 

сваім досьведам у перакладзе вершаў Максіма Багдановіча на французскую мову.  

 

 

 

Сяргей Панізьнік: С П Ы Н Я Ю Ц Ц А  І М Г Н Е Н Н І 

 

А было гэта ў ліпені 1978 года. Мы паздароўкаліся з Максімам Багдановічам каля 

санаторыя "Беларусь" у Місхоры, дзе ўстаноўлены яму ўзлётны помнік. Пачалі 

шукаць мясціны яго даўняй прысутнасці. Не знайшлі, на жаль, пазнакі каля даўняга 

пансіяната "Шалаш"...  

 

А вось і помнік класіку ўкраінскай літаратуры Лэсі Украінцы - ля дома, дзе яна 

жыла ў 1897 годзе. На вуліцы Літкенса, 8 размяшчаўся "Ялцінскі краязнаўчы 

музей". Захацелася заглянуць у гістарычны будынак. Радасна было заўважыць там 

 стэнд, прысвечаны класіку нашай літаратуры Максіму Багдановічу, з прыгожым 

партрэтам, здымкамі таго ж "Шалаша", дома, дзе былі напісаны ім апошнія радкі. 

Не, і мы не былі самотныя ад такой яркай сустрэчы, незабыўнага вітання. 

 

На могілках, каля "першабытнага" помніка нашаму класіку, нас чакала 

неспадзяванка: Ужо прытулілася да Максіма Адамавіча пісьменніца, педагог 

Таццяна Вечаславаўна Кабржыцкая - львавянка з мінскай прапіскай. Побач яе - 

 рухавыя сыны Максімка і Пятрок. Павіталіся - і адразу паболела Максімаў на 

свеце! 
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У снежні 1989 года адбылося адкрыццё мемарыяльнай дошкі з барэльефам Максіма 

Багдановіча на корпусе санаторыя "Ялта" (вул. Севастопальская, 12/43  - на месцы 

дома, дзе меў апошні прытулак Максім Багдановіч). Прысутнічалі на такой важнай 

падзеі аўтар мемарыяльнай шыльды Г. Мурамцаў, паэт М. Аўрамчык, дырэктар 

Дзяржаўнага літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў Мінску А. Бяляцкі.  

 

Ялта - гэта гэта толькі адна з багдановічаўскіх выспаў яго Крымскага мацерыка. 

Недзе ў космасе звіняць сляды Максіма, пакінутыя ім у Кактэбелі, Феадосіі, у 

мясцінах напісання старонак шчымліва-любаснага дзённіка. І хай Лэся Украінка, 

якая спазнала калісьці мерыдыяны Максіма ў Мінску, не дае журбоціцца яму на 

ялцінскіх паралелях. 

 

 

 

Помнік М. Багдановічу каля санаторыя "Беларусь" у Місхоры (аўтар Заір Азгур) 
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ЗАРОК МАКСІМУ                                    

                                 Да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча 

1. 

Быў вясновы час і зімні… 

Багдановіч – над усімі! 

Багдановіч наш – для ўсіх! 

Цешымся з Табой, Максіме: 

Дзень Народзінаў не ўціх. 

У Музеі Памяць-Кварту  

хочам думкамі наліць, 

 у “Вянку” пялёсткам быць, 

жыць Максімаваю вартай,- 

каб не грукаліся коні 

па пустэчы, каб змаглі 

мы штодня быць у пагоні 

за прастор сваёй зямлі. 

Мінск для госця – не парожні: 

тут парог Максіма грэе, 

разам з намі Львоў шчырэе, 

гляне Горадня на пожні,- 

Яраслаўль не ачужэе… 

Бо планетай сам Максім. 

З мілатой перад усім - 

ён Ваяр, Вястун, Будзіцель. 

Сёння кліча зноў: 

 - І д з і ц е, 

зблізку хто і хто здалёк, 

зведаць мацярык, дзе ў жыце 

мой трапеча Васілёк! 

 

 2. 

 З намі Ён, гадоў хадок, - 

яравы наш і азімы… 

Слухай, малады Максіме! 

Сёння зноў даем зарок: 
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ад Паэта – ні на крок, - 

бо ў любові, ў веры, ў сіле 

продкі  шчыраваць прасілі 

і над Ялтай – галубок… 

 

Памяць – Вечнасці клубок, 

а гады пры ім – плавільні… 

…Вершы грэе і для  Вільні 

Ракуцёўшчыны дубок. 

------------------------------------- 

Зарок – абяцанне, клятва. У фальварку Ракуцёўшчына летам 1911 г. жыў  М. 

Багдановіч. Там штогод у гонар паэта праходзіць Свята паэзіі і песні “Ракуцёўскае 

лета”. 

Сяргей Панізьнік   8.12. 2013; 2016 

 

НА ПРЫБЕРАГУ ГУРОНА 

Бульвар Шаўчэнкі – выгіб, не тупік: 

Шэкспірам  прадаўжаецца паўкружжа. 

…Паблізу возера бульварам ружаў 

Іду я да Ўкраіны напрамік, 

Да Ялты Багдановіча, на зовы 

Максімавай напорыстае мовы,- 

Не выправіць якую новы Крым, 

Каб стаць і Багдановічу чужым. 

Бульвар Шаўчэнкі...  Я гайдаю слых 

Між хваляў Чарнамор”я і Гурона: 

Не выгіб  тут – паўкружжа бастыёна, 

Дзе і мая праходзіць абарона 

Ад навалачы  прыбояў злых. 

Бульвар Шаўчэнкі… Зашумела крона. 

А мо  Кабзар  пачуў Купалы ўздых? 

---------------------------------------------------- 

Горад Кінкардэн з бульварам Шаўчэнкі знаходзіцца на беразе возера Гурон у 

канадскай правінцыі Антарыё.                        Сяргей Панізьнік, 9.8.2015 
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Мікола Пятрэнка:  Сонца над песняю М. Багдановіча 

 

Б і л а  Р у с ь, блакітнае ў зялёным, 

Беларусь, каронныя дубы. 

Мо й таму ў напрузе тут страмёны, 

Зьвяга  шабляў пад зазыў трубы? 

Ворагі нацэльваліся ў грудзі - 

З кайданамі, крыжам і ярмом… 

Беларусь – сасоністыя людзі, 

Беларус ь – з крутых аблокаў гром. 

Не гарбей, скрышы нашэсця крыгу, 

Орды варажнечы разгані!.. 

Вунь Скарына зрукатворыў кнігу 

Вольнасці, любові, дабрыні. 

Над  вякамі літараў  суквецце, 

Словы пад вясёлкавай дугой. 

Іх з далоняў развівае вецер, 

Каб раслі з атаваю тугой. 

Выдужалі словы і ў зазіме, 

Хвалі памаглі радочкі звіць. 

Суджана было табе, Максіме, 

Іх у новай песні ажывіць. 

Беларусь  табе жадае долі, 

З продкамі заве на талаку, 

Падсыпаючы жывінкі солі 

Да акрайчыка на рушніку. 

Пачастунак гэткі  -- не даплата, 

А прычасце на святой расе. 

Ў кнізе сэрца песняй распачатай 

Скрэсліваеш нагаворы ўсе. 
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Песню весляць крылы непакоры. 

З ёю я ўздыму  любую грузь. 

Б і л а  Р у с ь, зыркотлівыя зоры, 

У разліве сонца Беларусь! 

1981 г.,  Львоў 

 

З украінскай мовы пераклаў Сяргей Панізьнік (каля бульвара Шаўчэнкі пад возерам 

Гурон у Канадзе). 18.Х.2016 

 

 

Сяргей Панізьнік: ПАД КРОНАЙ НАДЗЕІ 

Творчая справаздача да 125-годдзя з Дня нараджэння класіка літаратуры Максіма 

Багдановіча (9.12.1891 – 25.05.1917) - паэта, перакладчыка, крытыка, гісторыка 

літаратуры. 

1. Прысутнасць імя Творцы на старонках маіх зборнікаў вершаў. 

Кастры Купалля. 1967. Ст. 8. 

Палявая пошта. 1972. Ст. 77. 

Крона надзеі. 1975. Вечнае сіняе неба (Максіму Багдановічу).  Ст. 40. 

Чало і век. 1979. Ст. 37. 

Слова на дабрыдзень. 1982. Раздзел “У вянок Максіму Багдановічу”. Ст.76-84. 

Мацярык. 1985. Ст. 56-57; 94. 

Пры сьвячэньні… 2004. Ст.20-21; Паўдзённы трыпціх --109-110; 189.          

                                 Одэсь Нога “Максім Багдановіч”. Гуаш. Львоў.1992.                                          

На ўсе вякі… 2011. Вершы на белар. і ў перакл. на англ. і франц. мовы. 

                   Пад рубрыкай “Светлая згадка пра Максіма Багдановіча”—верш 

                  “Эмігрантская песня” і пераклад на латышскую мову Андрыса  

                   Веянса. Олэсь Нога “Максім Багдановіч”. Гуаш.  

Літары ў расе. 2011.  Ст. 57-58. 

Нас – многа! (Гадоў увершаваныя радкі). 2012.  Хваласпевы аўтарам зборніка  

      “У краіне паэтаў—Au pays des poetas”. Пераклад на франц. Н. Дзябольскай. 

       “Адповедзь”– ст.101.  

 Мал. Рыгора Фралова “М. Багдановіч”. Львоў.1966. 
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2. Укладальнік зборнікаў 

 

М. Богданович. Узор василька. 1985. 

    Для серыі “Школьная бібліятэка” 

Максім Багдановіч. Шыпшына. 1991. 

У бязмежную даль: Кніга пра Максіма Багдановіча. 1996. 

Крывіцкія руны: Беларускія пісьменнікі Латвіі. 2003. 

                Станіслаў Валодзька. Ля сіняй бухты (Памяці М. Багдановіча) ст. 49. 

                Андрыс Веянс. Слова на дарогу. Прадмова да кнігі М. Багдановіча 

                Цвяток радзімы васілька…( На латышск.  і бел. мовах).  

                                        Пераклад Ніны Янсанэ (Панізьнік). Ст. 326-327.   

Тысяча гадоў добраму суседству: Беларуска-літоўскае гістарычнае і літаратурнае 

сужыццё. Анталогія. 2009. 

Згадкі пра М.Багдановіча ва ўкладзеных  зб. “Ветразь” (1985, 1990, 1991); 

у дзесяці выпусках гістарычнай літаратуры “Бацькаўшчына”(1990-2002). 

 

3.    Быў рэдактарам кінанарыса “Сустрэчы і ростані” – да 90-годдзя з дня 

нараджэння М. Багдановіча. Удзельнікі Зоська Верас, Міхась Пазнякоў, Ніна 

Ватацы, Віталь Скалабан. 1981 г.  Эфір на БТ – пач.1982 г.  Ф/здымкі захаваў. 

 

4.   Дабравест. Песні на словы Сяргея Панізьніка. Зб. “Чатыры чвэрці”. 2006. 

                  Світальная зорка. Музыка Міколы Яцкова. Ст. 20. 

Арэлі. Сяргей Панізьнік у вершах і песнях. Кампакт=дыск. “Вігма”. 2011. 

                    Світальная зорка. Музыка Міколы Яцкова. 

5.    Мае публікацыі пра М. Багдановіча 

 

Да Максіма Багдановіча. ЛіМ. 7.03.1980. 

Белым каменем адзначым… Голас Радзімы. №50.  17.11.1981. 

І радзімаму краю служыць. Чырвоная змена. 9.11.1989. 

Ты не згаснеш, ясная зараначка… Чырвоная змена. 2.09-8.09.1991. 

Скрыжалі “Спадчыны”. Вып.6. Альманах. Культурна-асветніцкі клуб “Спадчына”. 

Менск. 2014. “…З пажаданнем вялікай любові” ( Пра сустрэчы ў багдановічаўскім 

Львове з Валянцінай Коўтун).    

Абліччы. Ракуцёўскае лета. ЛіМ. №30.1.08.2014. 

Абліччы. Дзе шлях, там і песня. (Пра “Сустрэчы і ростані”). ЛіМ. №11.20.04.2015.                         

Вітанні з Багдановічам. Культура. №50.12.12.2015.                                            
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(Прысутнасць у  кнізе ”Пясняр чыстае красы: успаміны, артыкулы, прысвячэнні”. 

 Серыя ЖЗЛБ. Укл. Т. Шэляговіч. 2011.) 

 6.   У штодзённіку пазначана… 

1965 год. “Беларускае зямляцтва імя Цёткі” дапамаглі мне заснаваць у Львове 

студэнты медыцынскага, гандлёва-эканамічнага і паліграфічнага інстытутаў, 

навучэнцы кансерваторыі. Спрыялі пісьменнікі Р. Лубкіўскі, У. Лучук, А. 

Сенатовіч, выкладчыкі ўніверсітэта І. Дэнысюк, У. Маторны, К. Трафімовіч… 

9.11.1966 г. З ініцыятывы зямляцтва ў Будынку вучоных адзначылі 75-годзе  з дня 

нараджэння М. Багдановіча. Былі запрошаны госці  з Мінска Мікола Хведаровіч, 

Сцяпан Александровіч, Анатоль Вярцінскі. 

4.12.1981 г. 90-годдзе з дня нараджэння М. Багдановіча адзначылі ў Львоўскай 

навуковай бібліятэцы імя В. Стэфаніка выстаўкай “Співець братэрства”. Газета 

“Вільна Україна” (№ 235, 8.12.1981) паведаміла: “На адкрыцці  выстаўкі выступілі 

паэты Раман Лубкіўскі, Мікола Пятрэнка ды госці з братняй Беларусі Валянціна 

Коўтун і Сяргей Панізнік”. Прагучала песня А. Кос-Анатольскага“Маладыя гады” 

на словы М. Багдановіча. 

Верасень 1987 г. Львоўскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Украіны запрасіла 

творцаў з Беларусі на абмеркаванне літаратурных, культурных стасункаў, 

узаемаперакладаў. 23.10.1987 г. у “ЛіМе” быў надрукаваны мой допіс: “Па-

дзелавому, пранікнённа выступілі вядучыя “круглага стала” Вольга Іпатава і Раман 

Лубкіўскі. Шчырымі, заклапочанымі былі гарачыя словы ўсіх удзельнікаў бяседы – 

Аксаны Сенатовіч, Валянціны Коўтун, Уладзіміра Лучука, Івана Дэнысюка, 

Міколы Ільніцкага…” 

Тыя дні ў Львове былі заняты па просьбе супрацоўніцы БТ Вольгі Іпатавай і 

падрыхтоўкай тэлесцэнарыяў: “Пачуццё сям”і адзінай”, “Рваць ланцуг цемнаты”, 

“Подзьвіг Скарыны”. 

10.03.1992 г. У Львоўскім дзяржаўным універсітэце імя І. Франка адбылося  

ўшанаванне  М. Багдановіча літаратуразнаўцамі, паэтамі.  Заўважу, што ўдзельнікі 

ўсіх львоўскіх сустрэч пакідалі ў маім сшытку аўтографы. Працытую некалькі 

вясенніх радкоў  із 92-га года:”Мая любоў да Беларусі пачалася з Багдановіча 

задоўга да Сяргея Панізніка і Валянціны Коўтун. І гэтая любоў не здрадзіла. Дай 

Божа нашым народам любові, якая не здраджвае. Наталля Смаляна”. 

“Львоў вельмі прыгожы і знакаміты”,- пісаў Максім Багдановіч, здалёку 

адчуваючы ўзнёслую чароўнасць Альбова. Альбоў - так называўся гэты горад у 

беларускіх песнях.  Слуцкімі  паясамі, старадрукамі з беларускіх пячатняў 

любаваўся я ў львоўскіх музеях. А самы цікавы падарунак атрымаў  ад Уладзіміра 
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Лучука. Гэта ён у 1992 годзе ці не за суткі падрыхтаваў у друкарні СПТВ № 58, 

якая знаходзілася ў будынку былога Стаўрапігійскага брацтва, незвычайную 

кніжыцу. Там змешчаны верш М. Багдановіча “Пагоня” і пераклады яго на розныя 

мовы свету. На ўкраінскую – М. Драй-Хмары, Я. Славутыча, Р. Лубкіўскага, У. 

Лучука, А. Грызуна. На рускую – Б. Спрынчана. На нямецкую – Ф. Нойрайтэра. У 

гэтым ратапрынтным выданні чытаецца верш Івана Драча “Літоўская Пагоня ад 

Максіма Багдановіча” у перакладзе на беларускую мову В. Жуковіча. Тут і верш 

самога У. Лучука “Рэха Пагоні”, які быў напісаны ім у Мінску 8.12. 1991 г., і верш 

Р. Скібы “Паводле матываў Багдановіча”. Беларуская прысутнасць – і ў 

выказваннях В. Рагойшы пра любоў нашага генія да Украіны. 

Так, Львоў не толькі “вельмі прыгожы і знакаміты”, але і неверагодна шчодры на 

прызнані ў любові да  Творцы. У маім кнігазборы побач лучукоўскага выдання 

“Пагоні” праз 10 гадоў стала  кніга “Максим  Богданович. Стратим—Лебідь”. 

Уклаў яе і выдаў  Раман Лубкіўскі (2002). 

 

 

Дарчы подпіс Рамана Лубкіўскага: "Дорогому Сергіеві Панізнику, побратимові 

давньому й надійному, -- з глибокою вдячністю за присутність в украінській 

культурі Максима Богдановича. Мінськ. 26.02. 2003" 

 

Страцім-лебедзь... Так… А найперш 

Ён - Ваяр, Вястун, Будзіцель сёння кліча нас: 
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- Ідзіце 

зблізку хто , і хто здалёк,  

зведаць Мацярык, дзе ў жыце 

мой трапеча Васілёк! 

 

    Сяргей Панізьнік. 
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Siarhei Paniznik: Staying Moments. To the 125th Anniversary of Maksim 

Bagdanovich 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, December 2016, issue 16, pp. 33-45)    

 

December 9, 2016 marks 125 years since the birth of Maksim Bagdanovich. The 

"Culture, Nation" magazine prints a selection of materials sent by Belarusian poet, 

translator and novelist, Siarhei Paniznik. This interesting and rich collection includes the 

author's notes "Staying Moments" about "meeting" with the poet in Yalta, two poems 

devoted to M. Bagdanovich, translation of the poem of the Ukrainian poet Nikolai 

Petrenko, a kind of report by S. Paniznik in the definition of the 125 anniversary of the 

birth of the Poet, as well as archival paper by K. Ezavitau "Unpublished works of 

Maksim Bagdanovich" (from the magazine "Novy Shljakh” (“New Way"), number 1, 

1944, Riga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


