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Юрась Шамецька: “Міхась Чарот - Гісторыя  легенд. 1896 -1937” 

 

Нашы патомкі складуць шмат прыгожых легенд аб днях, у якія гарэла святая 

нянавісць і морам лілася кіпучая кроў.   

Міхась Зарэцкі [1] 

Анатацыя. Міхась Чарот,  як і ўсе “(не)расстраляныя” у ноч 29 кастрычніка 1937 года паэты, – 

яскравы ўзор вяртання літаратурнай спадчыны з нябыту бязпамяцтва, пацвярджэнне 

магчымасці аднаўлення  са смерці ў жыццё, прарастанне беларускага слова, беларускай мовы праз 

тоўшчу небыцця.  З Міхасём Чаротам звязана некалькі легендарных гісторый, якія сёння можна ўжо 

лічыць міфамі, настолькі нечаканымі і таямнічымі яны падаюцца. У артыкуле прыводзяцца сем з іх. 

 

Гісторыя 1 – Дзень Кастрычніка 

Міхась Чарот (Міхась Кудзелька) нарадзіўся ў мястэчку Рудзенск, Ігуменскі павет, 

Мінская губерня, ў 1896 годзе, дакладней 25 - га кастрычніка па старому стылю, ці 

7 - га лістапада па новаму, у дзень, калі адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя 1917-га 

года. У дзень рэвалюцыі Чароту споўніўся 21 год, і ён заўсёды ганарыўся фактам, 

што яго дзень нараджэння супадае з “вялікай” – як тады лічылася – рэвалюцыяй. 

Чарот казаў, што лёс аб’яднаў яго з “кастрычнікам” назаўсёды і ўсё сваё дзейнае 

жыццё прысвяціў ідэям бальшавіцкай рэвалюцыі, шчыра верыў у яе ідэалы.  

Дык шумі, як шумеў, велікан-ясакар, 

Шапаці, спелы колас, у полі... 

А я песню сваю буду пець - я бунтар! 

Буду клікаць народ свой да Волі. [2].  
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Праўда, рэвалюцыя ж мела і прамое дачыненне да яго трагічнай смерці: ён быў 

арыштаваны і расстраляны. 

Гісторыя 2 – “Купалінка” 

Чарот супрацоўнічаў з тагачасным тэатрам Ўладзіміра Тэраўскага: іграў ролі, спяваў 

у хоры (меў цудоўны барытон), пісаў п'есы для тэатра. Самай вядомай п'есай у той 

час сталася п'еса Чарота “На Купалле” (1921). У ёй гучалі некалькі песень, напісаных 

Чаротам на музыку Ўладзіміра Тэраўскага. Тэкст п'есы быў знішчаны ў рэпрэсіях 

30-х, але засталася адна песня – знакамітая “Купалінка”, цяпер найбольш вядомая 

беларуская песня, якая доўга лічылася народнай. Але ў песні ёсць аўтары – Міхась 

Чарот  і Уладзімір Тэраўскі. 

Гісторыя 3 – Чарот і Ясенін 

Калі п'есу “На Купалле” у 1923 годзе павезлі ў Маскву, Чарот сустрэўся з 

Сяргеем Ясеніным, знакамітым расійскім паэтам. З успамінаў Міхаіла Лойкі: 

«Аднойчы ўвечары мы з Міхасём пайшлі ў клуб імажыністаў «Стойла Пегаса». 

Узялі піва, Ясенін прысеў і зазначыў, што яшчэ да рэвалюцыі чуў імя Янкі Купалы, 

нядаўна чытаў яго зборнік, перакладзены Іванам Белавусавым, а беларускіх вершаў 

ніколі не чуў, і папрасіў Міхася прачытаць што-небудзь сваё. Міхась пачаў сваіх 

«Босых на вогнішчы». Ясенін слухаў уважліва і позіркам як бы гаварыў: чытайце, 

вельмі цікава. Калі ж падбадзёраны Міхась дайшоў да радкоў «І аб лепшай, вольнай 

долі // Стаў ля рэчкі пець чарот», Марыенгоф перабіў буркліва: 

— Нічога не разумею.— А я ўсё зразумеў! — усклікнуў Ясенін і паўтарыў апошнія 

радкі. Асабліва яму спадабаўся прыметнік «лепшы», які ён паўтараў некалькі разоў 

запар. Ясенін засмяяўся, а пасля, кіўнуўшы на Чарота, сказаў Марыенгофу: — Толя, 

ён хоць і не імага, як мы з табой, але сапраўдны паэт і, значыць, брат нам.”[3] 

Гісторыя 4 – Старшыня літаратурнага аб’яднання “Маладняк” 

Гады з 1921-га да 1927-га можна назваць гадамі беларускага адраджэння, калі 

паверыўшы ленінскім ідэям аб самавызначэнні нацый, шмат дзеячаў 

беларускай  інтэлігенцыі далучыліся да хвалі адраджэння беларускай мовы і 

культуры. Міхась Чарот у той час лічыўся адным з самых важкіх беларускіх паэтаў: 

пісаў шмат вершаў і п’ес, актыўна друкаваўся. Выходзяць кніжкі паэзіі «Завіруха» 

(1922), паэма «Босыя на вогнішчы» (1922), зборнік апавяданняў «Веснаход» (1924), 

«Выбраныя вершы» (1925). Таму не дзіўна, што ў лістападзе 1925 года, на Першым 

Усебеларускім з'ездзе «Маладняка» Чарот быў абраны старшынёй новага 

літаратурнага аб’яднання “Маладняк”. Паэту заставалася роўна 12 год жыцця. 
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Літаратурнае аб’яднаньне «Маладняк».  

Сядзяць: Язэп Падабед, Алесь Якімовіч, Міхась Чарот, Алесь Дудар, Язэп Пушча. 

Стаяць: Адам Бабарэка, Нічыпар Чарнушэвіч, Паўлюк Трус, Анатоль Вольны, 

Андрэй Александровіч, Кузьма Чорны. 1924 — 1925 гг. 

Пазней     Міхась  Чарот стаўся галоўным рэдактарам газеты “Савецкая Беларусь” і 

партыйным функцыянерам. 

Гісторыя 5 – “Лясная быль” 

Міхась Чарот – сцэнарыст першага беларускага фільма “Лясная быль”. Рэжысёр 

Юры Тарыч. Фільм выйшаў на вялікі экран у 1926 годзе. Падчас прэм'еры фільма ў 

кінатэатры "Культура" стаўся аншлаг. 

 

Кадр з фільма “Лясная быль” 
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Гісторыя 6  – Любоўная 

Чарот быў жанаты на актрысе Ганне Савіч. Анатоль Вольны, беларускі паэт і сябра 

Чарота, разам з Валерам Мараковым быў частым госцем у сям’і Чарота на Ленінскай 

вуліцы. Паэты разам выпівалі, чыталі вершы і весела бавілі час. Увагу паэтаў 

прыцягвала перадусім жонка Чарота, Ганна. Калі здымаўся фільм «Хвоі гамоняць», 

дзе Анатоль Вольны ўдзельнічаў як сцэнарыст, паміж Ганнай і Вольным узнік раман. 

У выніку Ганна пакінула мужа і звязала свой лёс з Анатолям Вольным. 

Чарот вельмі перажываў гэты момант жыцця і знік з публічнага жыцця ў 1932 годзе. 

Пра яго лёс мала вядома да снежня 1937, калі ён быў арыштаваны і абвінавачаны, як 

кіраўнік “контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі”. 29 кастрычніка 1937 года 

Чарт быў расстраляны разам з іншымі 102 дзеячамі беларускай культуры і навукі. 

Расстраляны быў таксама і яго былы сябра Анатоль Вольны. 

 

Паэты Анатоль Вольны і Міхась Чарот 

Гісторыя 7  – Апошні верш паэта 

З успамінаў беларускага паэта Міколы Хведаровіча: «У 1939 годзе я быў 

пераведзены ў адзіночную камеру. Уважліва агледзеў сцены, шукаючы надпісаў, і 

вось у кутку прачытаў тэкст верша, выкалупаны нечым вострым на сцяне. Гэта была 

апошняя сустрэча з маім любімым паэтам і другам Міхасём Чаротам. Гадамі я 

захоўваў гэтыя яго словы ў сэрцы” [4]. 

Я не чакаў 

І не гадаў, 

Бо жыў з адкрытаю душою, 
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Што стрэне лютая бяда, 

Падружыць з допытам, 

З турмою. 

Прадажных здрайцаў ліхвяры 

Мяне заціснулі за краты. 

Я прысягаю вам, сябры, 

Мае палі, 

Мае бары, — 

Кажу вам — я не вінаваты! 

 

Літаратура 

1. Міхась Зарэцкі. “Паэма пра чорныя вочы”, 1927. 

2. Міхась Чарот. Верш “Бунтар”, 1922. 

3. Рыгор Хацкевіч. Знаёмства ў «Стойле Пегаса». Успаміны Міхаіла Лойкі. // «Лім» 

1975, № 41, 10 кастрычніка. 

4. Леанід Маракоў. “Ахвяры і карнікі”, — Мн., 2007. 

 

Yuras Shametska: “Mikhas Charot – History of Legends, 1896 – 1937”                                                                        

(webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, www.sakavik.net )                                           

Abstract: Like all poets, who “were supposedly not shot” on the night of October 29, 1937, Mikhas Charot 

appears as a brilliant example of a person who has been recalled from our forgotten past literary heritage. 

His case confirms the possibility of reawakening works like his from death to life, the further development 

of our Belarusian literature and language despite its past forced eradication from our memory. Several 

legendary histories which today can be considered as myths turn out to be so unexpectedly surprising and 

mysterious. In this article we discuss seven of them. 

Юрась Шамецька: «Михась Чарот – История легенд, 1896 – 1937»                                                           

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 30, ноябрь 2022, 431-435, www.sakavik.net ) 

Аннотация: Михась Чарот, как и все поэты, расстрелянные в ночь на 29 октября 1937 года, — яркий 

пример возвращения литературного наследия из забвения, подтверждение возможности возвращения 

из смерти в жизнь, прорастание беларусского слова, беларусского языка сквозь толщу небытия. С 

Михасём Чаротом связано несколько легендарных историй, которые сегодня уже можно считать 

мифами, настолько неожиданными и загадочными они кажутся. В статье представлены семь из них.      
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