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Настаўнік-рэвалюцыянер

Аляксандр Антонавіч Сянкевiч нале
жыць да шматлiкай кагорты бе

ларускай iнтэлiгенцыi, чыё жыццё было 
абарвана сталiнскiмi рэпрэсiямi. І гэта 
нягледзячы на тое, што ён быў шчырым 
ленiнцам і даволi вядомым у партыйнай 
іерархіі чыноўнiкам, служыў, як гаворыц
ца, верай і праўдай савецкай уладзе.

Гады свайго дзяцiнства Алесь Сянкевiч 
правёў у вёсцы Мiкалаеўшчына сучасна
га Стаўбцоўскага раёна, дзе і нарадзіўся 
ў 1884 годзе. Там жа ў мясцовай школе 
ён набыў першапачатковую грамату, 
якую затым падаўся ўдасканальваць у 
Нясвiжскую настаўнiцкую семiнарыю. 
Скончыўшы ў 1902 годзе гэтую навучаль
ную ўстанову з выдатнай адзнакай, Алесь 
паехаў рэалізоўваць на практыцы атры
маныя веды. Яго першым працоўным 
месцам была школа ў Старых Дарогах, 
але прабыў ён там нядоўга, бо ў хуткім 
часе перавёўся настаўнічаць у родную 
вёску.

У пачатку ліпеня 1906 года А. Сянкевіч 
разам з Якубам Коласам i iншымi нас
таўнiкамi, якія спецыяльна прыехалі 

ў Мікалаеўшчыну, наладзiў на беразе 
Нёмана нелегальны настаўнiцкi сход, 
на якім зрабіў даклад пра палітычнае 
становішча ў краіне, ролю настаўнікаў у 
развіцці грамадства. Пад вечар удзельнікі 
сходкі «зацвердзілі» адозву «Да ўсіх 
настаўнікаў і настаўніц прыходскіх і 
іншых вучылішчаў».

Пазней, у 1923 годзе, А. Сянкевіч 
апісаў гэтую падзею ў апублікаваным ім 
у часопісе «Полымя» артыкуле «Успаміны 
з рэвалюцыі 1905–1906 гг.» наступным 
чынам: «Першы прафесіянальны саюз 
настаўнікаў быў арганізаваны ўлетку 
1906 г. Ідэя саюза зарадзілася сярод 
настаўнікаў вёскі Мікалаеўшчына. 9 чэр
веня (у сапраўднасці 9 ліпеня. – С.Г.) быў 
скліканы з’езд. На з’езд з’явіліся не больш 
30 чалавек… У мэтах канспірацыі з’езд 
адбыўся за ляском, ва ўрочышчы Лядзінае 
(у сучасным маўленні мікалаеўшчынцаў 
назва ўрочышча гучыць як Лядзіны. – 
С.Г.)… Паміж дубоў на беразе Нёмана 
былі апрацаваны канстытуцыя (нека
торыя даследчыкі, прынамсі, вядомы 
літаратуразнавец Міхась Мушынскі, 
прытрымліваюцца думкі, што гэта магла 
быць праграма дзейнасці настаўніцкага 

Скрыжалі лёсу  
Алеся Сянкевіча

З назвай вулiцы iмя Сянкевiча ў Стоўбцах у мяне звязаны цiкавы ўспамiн. У пару свайго 
студэнцтва мы з сябрам прывезлi на Стаўбцоўшчыну групку знаёмцаў з аддзялення беларускай 
фiлалогii Варшаўскага ўнiверсiтэта, якія праходзiлi тады стажыроўку ў БДУ i выказалі жаданне 
наведаць малую радзiму Якуба Коласа. У Акiнчыцах адзiн з iх, згледзеўшы на вуглавым доме 
ледзьве бачную шыльдачку з назвай вулiцы, не без уласцiвага палякам гонару пахвалiў 
стаўбцоўскiя ўлады за тое, што тыя парупiлiся ўвекавечыць iмя сусветна вядомага польскага 
пiсьменнiка Генрыка Сянкевiча.
Каб неяк збiць патрыятычны запал варшаўскага стажора, давялося сур’ёзным тонам яму 
давесцi, што гэтая вулiца названа ў гонар знакамiтага савецкага падарожнiка i вядучага 
папулярнай тэлеперадачы «Клуб падарожнiкаў» Юрыя Сянкевiча. Маўляў, у час далучэння 
былой вёскі Акiнчыцы да Стоўбцаў ён наведаў свае родныя мясцiны i выказаў пажаданне, каб 
такім вось чынам увекавечылі яго імя. І, як нi дзiўна, гэтая байка падзейнiчала, мой знаёмец 
шчыра ў яе паверыў. Потым усіх разам польскіх гасцей давялося пераконваць, што гэта – жарт, 
i расказаць ім пра чалавека, чыё iмя сапраўды ўвекавечана ў назве вуліцы, – пра вядомага 
беларускага палiтычнага і грамадскага дзеяча, навукоўца i пiсьменнiка Алеся Сянкевiча.
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саюза. – С.Г.) і пастанова саюза. Пункт 
чацвёрты гэтай пастановы гаварыў, што 
саюз ставіць сваёй мэтаю барацьбу з цар
скаю ўладаю, бо толькі ў дэмакратычнай 
дзяржаве ёсць можнасць правесці ідэю 
дэмакратызацыі школы. Старшынёю 
з’езда, а потым сакратаром з’езда быў 
аўтар гэтых успамінаў. Вечарам, калі ўсе 
сябры з’езда сабраліся ў школе, наехалі 
стражнікі, зрабілі вобыск, канфіскавалі 
рэзалюцыі, але ж арыштаваць нікога не 
арыштавалі... Як відаць было, баяліся ва
рожа настроенага сялянства».

Усе «вясковыя рэвалюцыянеры» бы
лі абвiнавачаны ў антыдзяржаўнай па
лiтычнай дзейнасцi і ўзяты пад паліцэй
скі нагляд, па іх справе распачалося 
следства, а затым прайшлі суды. Якуба 
Коласа, як аднаго з арганiзатараў сходкi, 
прыгаварылi да трох гадоў турэмнага 
зняволення. Такая ж мера пакарання 
чакала i яго сябра А. Сянкевiча. Аднак 
Алесю ўдалося пазбегнуць арышту. 
Больш прадбачлівы, чым Я. Колас,  ён 
звярнуўся да свайго добрага знаём
ца, ураджэнца Мікалаеўшчыны Паўла 
Дземідовіча, будучага вядомага бела
рускага этнографа і фалькларыста, які 
на той час жыў у Выбаргу і выкладаў 
у мясцовай настаўніцкай семінарыі. 

З дапамогай земляка А. Сянкевічу і яшчэ 
аднаму ўдзельніку нелегальнай сходкі, 
настаўніку Стаўпецкага мужчынскага  
народнага вучылішча Нічыпару Янкоў
скаму, удалося займець замежны паш 
парт і праз Швецыю і Германію эмiгры
раваць у Злучаныя Штаты Амерыкi.

Эмігрант-палітык

Апынуўшыся ў канцы 1906 года ў да
лёкай ад роднай Мікалаеўшчыны краіне, 
А. Сянкевіч спаўна зведаў усе нягоды 
няпростага эмігранцкага лёсу. Працаваў 
на будаўніцтве і лесараспрацоўках, на 
металургiчным заводзе і швейнай фабры
цы, нават быў лаўцом вустрыц. З часам 
пад уплывам сябра П. Дземідовіча,  ура
джэнца Гродна Самуіла Агурскага (у бу
дучым – расійскага рэвалюцыянера, а ў 
1920–1930я гады – беларускага гісторыка), 
які, між іншым, па просьбе свайго даўняга 
знаёмца якраз і дапамог учарашняму 
настаўніку большменш уладкавацца 
ў далёкім заморскім краі, А. Сянкевіч 
уключыўся ў палітычную барацьбу, 
прымаў актыўны ўдзел у рабочым руху 
ЗША. У 1908 годзе ён стаў членам рускага 
аддзела Амерыканскай сацыялiстычнай 
партыi, а пазней палiтычнай арганiзацыi 
пад назвай «Індустрыяльныя рабочыя 
свету», супрацоўнічаў з рускамоўнымі 
амерыканскімі газетамі.

З часам, сабраўшы крыху грошай, 
А. Сянкевіч змог паступiць на медыцынскi 
факультэт Мэрылендскага ўнiверсiтэта ў 
горадзе Балтымар, якi паспяхова скончыў 
у 1913 годзе. Пасля набыцця медыцын
скай адукацыi былы настаўнік з вёскі 
Мікалаеўшчына займаўся ўрачэбнай 
практыкай у Балтымары і Філадэльфіі. 
У 1916 годзе ён адправіўся на Аляску, дзе 
працягваў практыкаваць і адначасова 
займаўся вывучэннем спецыфічных хва
роб мясцовых карэнных народнасцей.

Калi ж вестка аб падзеях Лютаўскай 
рэвалюцыі 1917 года ў Расii дайшла да 
Злучаных Штатаў, А. Сянкевiч вырашыў 
прыняць у iх самы непасрэдны ўдзел i 
пакiнуў далёкую краiну, якая больш як 
на дзесяць гадоў дала яму прытулак. 
Дарэчы, свае ўражанні ад жыцця на 

	Аляксандр Сянкевіч. 
1928 год
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Амерыканскім кантыненце ён выклаў 
у аповесці «Ванд раванне Васіля», вы
дадзенай асобнай кнігай у 1932 годзе ў 
Мінску.

Партызанскі доктар

Блiжэйшы шлях з ЗША ў Расiю ля
жаў праз Далёкi Усход. На караблi з 
СанФранцыска з заходам у Японiю ле
там 1917 года А. Сянкевіч трапiў ва Ула
дзiвасток, дзе адразу ж улiўся ў рады 
актыўных барацьбiтоў за ўстанаўленне 
савецкай улады. Як медыку, яму дару
чылi ўзначальваць урачэбны ўчастак 
НiкольскаУсурыйскага павета, а пачы
наючы са студзеня 1918 года – усю галiну 
аховы здароўя Прыморскай вобласцi.  
Той час быў вельмi няпросты ў гiсторыi 
савецкай Расii – па ўсёй краіне iшла гра
мадзянская вайна. А. Сянкевiчу давялося 
прымаць удзел у ёй на баку Чырвонай 
армii на Усурыйскiм фронце, у баях су
праць японцаў i белагвардзейцаў.

Калi ж ворагам удалося захапiць 
Прымор’е, Аляксандр Антонавіч быў ся
род арганiзатараў падпольнага руху на 
Далёкiм Усходзе. Пасля таго як у асярод
дзi падпольшчыкаў былі наладжаны тры
валыя сувязi, рашэннем Уладзiвастоц
кага абкама бальшавiцкай партыi яго 

накiравалi ва ўсурыйскае сяло Фролаўка, 
дзе базiраваўся штаб партызанскiх 
атрадаў. Там А. Сянкевiч пазнаёмiўся са 
многiмi вядомымi ў будучым людзьмi, у 
iх лiку былi военачальнікі – партызанскі 
камандзір Сяргей Лазо i пiсьменнiк Аляк
сандр Фадзееў.

У пачатку красавiка 1919 года ў 
Фролаўцы адбыўся з’езд партызанска
га руху Далёкага Усходу, на якiм быў 
арганiзаваны ваеннарэвалюцыйны 
камiтэт. Кiраўнiцтва гэтага органа адра
зу ж даручыла А. Сянкевiчу ўзначальваць 
яго санiтарны аддзел. Наколькi актыўнай 
была работа ў iм Аляксандра Антонавiча, 
можна меркаваць па такiх вось фактах: 
яму ва ўмовах партызанскай барацьбы ў 
тайзе ўдалося арганiзаваць шпiталь, дзе 
ён не толькi праводзiў лячэнне паране
ных i хворых партызан, але i рыхтаваў 
фельчараў, медсясцёр i санiтараў для 
iншых таежных партызанскіх лазарэтаў. 
Больш таго, А. Сянкевiчу даводзiлася 
апекавацца над здароўем цывільнага 
насельнiцтва, бо ён быў па сутнасцi 
адзiным дыпламаваным урачом у пар
тызанскай зоне. Цiкавы факт ягонай 
бiяграфii той пары: нашаму земляку 
ўдалося вылечыць цяжкахворага ле
гендарнага партызанскага камандзiра  
С. Лазо.

Надзвычай зблiзiўся А. Сянкевіч у час 
свайго партызанства на Далёкiм Усхо
дзе i з другiм вядомым у гiсторыi Савец
кага Саюза чалавекам – Аляксандрам 
Фадзеевым. Іх сяброўства пасля было 
ўвасоблена А. Фадзеевым у рамане «Раз
гром», дзе А. Сянкевiч паказаны як урач 
Сташынскi са шпiталя партызанскага 
атрада Левiнсона. Адзначым таксама, 
што Аляксандр Антонавiч з’яўляецца 
прататыпам герояў двух твораў Я. Ко
ласа – Алеся Садовiча ў трылогii «На ро
станях» i БасаГрэнкi ў п’есе «Забастоў 
шчыкi».

Пасля таго як у расійскім Прымор’i 
ўсталявалася савецкая ўлада i была 
ўтворана Далёкаўсходняя рэспублiка, 
своеасаблiвая буферная зона памiж 
РСФСР i Японiяй, А. Сянкевіч прымаў 
актыўны ўдзел у дзейнасці яе кiруючых 
органаў – быў намеснiкам мiнiстра народ

	Карціна мастака 
К. Шастоўскага 
«Ha настаўніцкім 
нелегальным з'eздзе» 
(1982). За сталом 
сядзіць К. Міцкевіч 
(Якуб Колас), у яго  
за спінай стаіць Алесь 
Сянкевіч

П о с та ц і
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най асветы i адначасова ўзначальваў ад
дзел Далёкаўсходняга савета прафсаюзаў. 
У сакавіку 1920 года ён з сям’ёй пераехаў 
у Хабараўск і быў вылучаны на пасаду 
камісара земляробства Хабараўскага 
краю. Аднак пiк яго дзейнасцi, у тым лiку 
i грамадскай, прыпадае на час, калi ён 
вярнуўся ў родную Беларусь.

Народны камісар

На пераезд у Мінск А. Сянкевіч ад
важыўся ў сярэдзіне 1921 года. Як во
пытнага ўрача і здольнага арганізатара, 
яго адразу пасля прыезду спецыяльнай 
пастановай Саўнаркама БССР прызнача
юць народным камісарам (па сённяшніх 
мерках – міністрам) аховы здароўя мала
дой беларускай рэспублікі. Пасада гэтая 
была не з лёгкіх. Якраз у той час у Бела
русь па чыгунцы ішлі сотні эшалонаў з 
бежанцамі, якія яшчэ ў Першую сусвет
ную вайну вымушана пакінулі родныя 
мясціны: выехалі ўглыб Расіі, а цяпер 
вярталіся дамоў. Пераважная большасць 
з іх хварэлі, у тым ліку і на брушны тыф, 
сухоты.

Таму перад органамі аховы здароўя 
Беларускай ССР надзвычай востра 
паўстала задача па наладжванні належ
нага медыцынскага абслугоўвання на
сель ніцтва і асабліва жыхароў сельскай 
мясцовасці. Супрацоўнікі ведамства, якое 
ўзначальваў А. Сянкевіч, аддавалі шмат 
часу і сіл проціэпідэміялагічным мера
прыемствам, што неўзабаве паўплывала 
на змяншэнне колькасці ахвяр заразных 
хвароб.

Гэтаму ў пэўнай ступені садзейнічала 
і санітарнаасветная работа самога Аляк
сандра Антонавіча – яго артыкулы, пры
свечаныя праблемам барацьбы за зда
ровы лад жыцця, пытанням захавання 
санітарыі і лячэння асобных хвароб, даво
лі часта змяшчаліся ў перыядычным дру  
ку першай паловы 1920х гадоў, выдава
ліся асобнымі брашурамі і памяткамі. Па 
ініцыятыве А. Сянкевіча ў 1922 годзе быў 
скліканы з’езд медыцынскіх работнікаў 
сельскай мясцовасці Беларусі, а затым – і 
1ы Усебеларускі з’езд работнікаў аховы 
здароўя. На абодвух гэтых медыцынскіх 

форумах асноўным дакладчыкам па на
дзённых пытаннях тагачаснай сферы 
аховы здароўя насельніцтва выступаў 
Аляксандр Антонавіч.

Па ўсім відаць, улічыўшы выдатныя 
арганізатарскія здольнасці А. Сянкевіча, 
у жніўні 1922 года кіраўніцтва рэспублікі 
накіравала яго на іншы, вельмі і вельмі 
далёкі ад медыцынскай дзейнасці ўчастак 
работы – згодна з рашэннем ЦК КП(б)Б 
ён пераязджае ў Віцебск, дзе амаль год 
узначальвае агітацыйнапрапагандысцкі 
аддзел мясцовага акруговага камітэта 
Кампартыі Беларусі. У гэты ж самы пе
рыяд Аляксандр Антонавіч быў выбраны 
членам Цэнтральнага камітэта КП(б)Б і 
ўвайшоў у склад яго бюро.

Камуністычны ідэолаг

Аднак не толькі грамадскапалітыч
най і прапагандысцкаагітацыйнай дзей
насцю актыўна займаўся А. Сянкевіч у 
той час. Свае партыйныя абавязкі ён па
спяхова спалучаў з літаратурнай творчас
цю. Тэматычна разнапланавыя артыкулы 
за яго подпісам рэгулярна з’яўляліся ў 
перыядычных выданнях Беларусі 1920х 
гадоў. Так, у першым нумары часопіса 
«Маладняк» быў змешчаны яго артыкул 
«Фізічнае выхаванне на вёсцы». Наогул 
жа Аляксандр Антонавіч удзяляў значную 
ўвагу развіццю фізічнай культуры, быў 
адным з першых яе папулярызатараў у 
Беларусі.

Больш таго, ён спрычасніўся да за
снавання Віцебскай філіі літаратурнага 
аб’яднання «Маладняк». «У Віцебск 
паехаў я з ахвотаю, і Сянкевіч быў пер
шым, з кім я пачаў гутарку аб заснаванні 
Віцебскай філіі «Маладняку». Такая філія 
і была мной заснавана ў складзе мя
не, Сянкевіча і Мазуркевіча (беларускі 
празаік Язэп Мазуркевіч. – С.Г.)», – 
згадваў пазней у сваіх успамінах паэт 
Алесь Дудар.

У 1923 годзе А. Сянкевiча запрасiлi 
чытаць лекцыі на настаўнiцкiх курсах у 
Слуцку. Там ён сустрэўся з Якубам Ко
ласам, сваiм даўнiм сябрам i земляком. 
З таго часу ў iх наладжваецца яшчэ i  
творчае супрацоўнiцтва. У тым жа го
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дзе Аляксандр Антонавiч стаў галоўным 
рэдактарам часопiса «Полымя» і, трэ
ба думаць, нейкім чынам мог спрыяць 
лiтаратурным справам свайго сябра.

Праўда, у рэдактарскім крэсле ў 
«Полымі» А. Сянкевiч прабыў нядоўга, у 
канцы 1923 года ён пакiдае Мінск i пе
раязджае ў Маскву. У першапрастольнай 
наш зямляк узначалiў Інстытут гігіены і 
санітарыі Народнага камісарыята ахо вы 
здароўя РСФСР. Яго прафесійныя навыкі  
ў гэтай установе прыйшліся вельмі дарэ 
чы. І ўсё ж у хуткім часе А. Сянкевіч ака
заўся запатрабаваным на іншым участ
ку працоўнай дзейнасці: у 1924 годзе  
ў размешчанай у Маскве навучальнай 
установе Камінтэрна (міжнародная арга
ніза цыя, што аб’ядноўвала камуністыч
ныя партыі розных краін, існавала ў 
1919–1943 гадах спачатку ў Савецкай 
Расіі, а затым і ў СССР), вядомай пад 
назвай Камунiстычны ўнiверсiтэт на
цыянальных меншасцей Захаду, быў ад
крыты беларускі сектар, загадваць якім і 
назначылі Аляксандра Антонавіча.

Правучыўшы два гады камуністычнай 
ідэалогіі заходнебеларускіх патрыётаў, 
у 1926 годзе А. Сянкевіч вяртаецца ў 
Мiнск, дзе знаходзiць працу ў Беларускім 
дзяржаўным унiверсiтэце – на факультэ
це права i гаспадаркi загадвае кафедрай 
гiсторыi партыі i ленiнiзму. Аднак і гэтая 
пасада ў яго працоўнай біяграфіі аказа
лася непрацяглай. У лiстападзе 1928 года 
А. Сянкевіча прызначылі рэктарам Бела
рускага камунiстычнага ўнiверсiтэта імя 
У. Леніна – вышэйшай навучальнай уста
новы, якая на пяці сваіх аддзяленнях – 
партыйным, савецкім, прапаганды, газет
ным, народнай адукацыі – ажыццяўляла 
падрыхтоўку кіруючых кадраў. На пра
цягу 1929–1931 гадоў ён, адначасова са 
сваім рэктарствам у Камуніверсітэце, 
загадваў яшчэ і аддзелам друку, культу
ры i прапаганды ЦК КП(б)Б.

Партыйны літаратар

Высокія пасады вымушалі А. Сянкевiча 
ісці ў нагу з тагачасным палітычным ла
дам. Пачатак 1930х у Савецкім Саюзе 
адзначыўся зараджэннем сталінскага 

рэпрэсіўнага рэжыму. Якраз у 1930 годзе 
найбольш яркiм прадстаўнiкам белару
скай iнтэлігенцыi былi прад’яўлены бес
падстаўныя абвiнавачаннi ў стварэннi 
«старанна замаскiраванай» арганiзацыi 
«Саюз вызвалення Беларусi», рэальных 
слядоў iснавання якой, мiж iншым, ор
ганам дзяржбяспекi нi тады, нi пазней 
выявiць так i не ўдалося. Тым не менш 
у снежнi 1930 года сакратар ЦК КП(б)Б 
К. Гей у лiсце ў ЦК ВКП(б) пiсаў: «Па
ведамленне аб арышце контррэвалю
цыйнай iнтэлiгенцкай групы нацыянал
дэмакратаў... выклiкала ў некаторых 
слаёў iнтэлiгенцыi пэўнае непаразу
менне. Неабходна выкрыць сапраўдную 
контррэвалюцыйную дзейнасць «Саюза 
вызвалення Беларусi», – каб аблегчыць 
нашу работу галоўным чынам сярод ся
лянства i iнтэлiгенцыi».

На жаль, да «выкрыцця» контррэ ва
люцыянераў меў дачыненне i А. Сянкевiч. 
У сваiм артыкуле «За ленiнскую лiнiю ў 
нацыянальнай палiтыцы», выдадзеным 
асобнай брашурай у 1931 годзе, ён вынес 
суровы прыгавор асобным «контррэвалю
цыянерам», некаторыя з якіх тады ўжо 
знаходзiлiся ў турме: «Выкрытая органамi 
ДПУ контррэвалюцыйная група на чале з 
былымi мiнiстрамi i дзеячамi Беларускай 
Рады – Ластоўскiм, Цвiкевiчам, Лёсiкам, 
Некрашэвiчам i iншымi, аказаўшымiся 
ў Беларускай Акадэмii навук, прасунала 
адтуль свае шчупальцы на рад участкаў 
эканамiчнага i культурнага фронту, Нар
камзем, Наркамасветы, Белдзяржвы
давецтва i iнш. Як жа яны ажыццяўлялi 
сваю тактыку? Праз сваiх людзей у орга
нах Наркамзему (Прышчэпаў, Смолiч i 
iнш.) праводзiлася работа па ўзмацненні 
капiталiстычных элементаў вёскi, па 
ўзмацненнi кулака. Адгэтуль палiтыка 
хутарызацыi Беларусi, адгэтуль стаўка на 
так званыя «культурныя», а ў сапраўднасцi 
кулацкiя гаспадаркi... Праз Наркамасветы 
на чале з Балiцкiм (беларускі дзяржаўны 
дзеяч, аўтар артыкулаў па пытаннях на
цыянальнай і культурнай палітыкі, пра
вадзейны член Інбелькульта, старшыня 
секцыі беларускай мовы і літаратуры. – 
С.Г.) яны сiстэматычна дабiвалiся зры
ву падрыхтоўкi пралетарскiх кадраў i 
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праводзiлi работу па выхаваннi моладзi ў 
нацыяналiстычным напрамку».

Архiвы захавалi i iншыя пiсьмовыя 
сведчаннi «выкрывальнiцкай» дзейнасцi 
А. Сянкевiча. У тым ліку ён меў дачынен
не і да цкавання Янкі Купалы, які, даве
дзены паклёпніцкімі нападамі да адчаю, 
20 лістапада 1930 года ўчыніў спробу са
магубства. На шчасце, лязо сцізорыка, 
якім, як лічыцца, паэт нанёс сабе ўдар 
у жывот, толькі нязначна закранула пе
чань, і ўрачам удалося ўратаваць яму 
жыццё.

Адважыўшыся на самагубства, Я. Ку
пала напісаў на імя старшыні ЦВК БССР 
А. Чарвякова перадсмяротны ліст. У ім 
паэт адмаўляе сваю прыналежнасць да 
«Саюза вызвалення Беларусі» і не пры
мае адрасаваныя яму абвінавачанні ў 
падтрымцы вершам «Паўстань» (змеш
чаным яшчэ ў 1919 годзе ў газеце 
«Звон») кіраўніка адроджанай Польшчы 
Ю. Пілсудскага, калі той у жніўні 1919га 
са сваім войскам увайшоў у Мінск; пары
руе выпады Дзям’яна Беднага, выказаныя 
ў яго з’едлівым вершы, дзе сярод іншых 
былі і такія радкі: «Изменил поэт на
роду, / Заплясал панам в угоду… / Янки 
посвист соловьиный / Превратился в шип 
змеиный...». Тым не менш А. Сянкевіч 
чамусьці паўтарае ўсе гэтыя, адрасава 

ныя народнаму паэту, паклёпы ў ар тыкуле 
«За ленiнскую лiнiю ў нацыянальнай палi
ты цы», які, нагадаем, пабачыў свет пасля 
спробы суіцыду Я. Купалы, у 1931 годзе.

«У час белапольскай акупацыі, – піша 
А. Сянкевіч, – у Менску пад рэдакцыяй 
Я. Лёсіка выдаецца палонафільская газе
та «Звон». У гэтай газеце… у дзень прыез
ду Пільсудскага змяшчаецца верш Я. Ку
палы «Паўстань»… Дзям’ян Бедны, які ў 
той час знаходзіўся на Заходнім фронце, 
з прычыны верша Янкі Купалы, прысве
чанага прыходу на тэрыторыю Беларусі 
Пільсудскага, прысвяціў Купалу наступ
ныя радкі: Изменил поэт народу…». Ад
назначна сцвярджаць не бяромся, але 
ці не А. Сянкевіч якраз і выцягнуў з не
быцця гісторыю з першай публікацыяй 
Купалавага верша «Паўстань» – падзеі ж 
адбываліся за адзінаццаць гадоў да гэта
га, у 1919м?..

Дарэчы, у тым жа пасквілі, хоць і ў мен
шай ступені, але знайшлося месца і для 
даўняга сябра А. Сянкевіча – Якуба Ко
ласа: «У нацыяналдэмакратычных газе
тах, якія выдаваліся ў перыяд нямецкай і 
польскай акупацыі («Вольная Беларусь», 
«Беларускі звон» і інш.) мы маем рад 
вершаў Купалы, Бядулі, Гаруна, Коласа 
і інш., прасякнутых атрутай нянавісці 
да саветаў, да пралетарскай культуры… 

	Вокладкі кніг  
А. Сянкевіча
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Кастрычнік прынёс поўнае разняволенне 
працоўным Беларусі ад памешчыцкага, 
капіталістычнага і нацыянальнага пры
гнёту. Здавалася б, беларускія пісьменнікі, 
якія аплаквалі долю беларускага селяніна, 
якія заклікалі яго на барацьбу за нацыя
нальнае вызваленне, павінны былі б 
радасна спаткаць вялікі Кастрычнік і на 
тэрыторыі Беларусі, але, знаходзячыся 
ў палоне буржуазнанацыяналістычнай 
ідэалогіі, яны спаткалі Кастрычніцкую рэ
валюцыю, б’ючы тры вогу ў нацыянальна
дэмакратычны «Звон». Мастацкае бела
рускае слова ў асноўным было скіравана 
супраць працоўных, супраць дыктатуры 
пралетарыяту; яно было аддадзена на 
службу эксплуататарам і акупантам. 
У гер  манафільскай газеце «Вольная Бе
ларусь» пад рэдакцыяй Я. Лёсіка, якая 
выдавалася ў час нямецкай акупацыі, су
п рацоўнічаюць і змяшчаюць творы варо
жыя пра ле тарскай рэвалюцыі і Купала, і 
Бядуля, і Жылуновіч, і Я. Колас, і інш. 
пісьменнікі».

І яшчэ кінулася ў вочы, што А. Сянкевіч 
у згаданым артыкуле далучаецца да гань
бавання Кастуся Каліноўскага, кіраўніка 
паўстання 1863 года. «Пачынальнікі 
беларускай культуры, росквіт якой мы 
назіраем у межах БССР, – сцвярджае ён, – 
ідэалізуюць шляхецкіх рэвалюцыянераў, 
накшталт шляхецкага рэвалюцыянера 
Кастуся Каліноўскага, які нібы змагаўся 
за сацыяльнае і нацыянальнае вызва
ленне Беларусі… Таму перад намі сёння 
стаіць пытанне развянчаць такіх «нацыя
нальных герояў», як Кастусь Каліноўскі, 
прадстаўніка шляхецкай, а не хлоп
скай польскай рэвалюцыі ў польскім 
паўстанні 1863 г., як яго імкнуліся па
казаць і ў гісторыі і нават у мастацт
ве». Дарэчы, там жа дастаецца на арэхі 
і Францыску Скарыну, Еўфрасінні По
лацкай, Францішку Багушэвічу і іншым 
рупліўцам на ніве беларускай культуры 
так званага дакастрычніцкага часу. Але 
гэта, як кажуць, ужо іншая гісторыя.

Ахвяра рэпрэсій

У 1931 годзе жыццёвыя шляхідарогі 
прывялі А. Сянкевіча ў Акадэмію на

вук Беларусі, дзе ён узначаліў Iнстытут 
лiтаратуры i мастацтва. Пра яго працу на 
гэтай пасадзе практычна нічога невядо
ма. Некаторыя даследчыкі літаратурнага 
працэсу 1930х гадоў сцвярджаюць, што 
акурат у гэты час А. Сянкевіч трапіў 
у палітычную няласку да кіраўніцтва 
БССР. Аднак супрацоўнікі ДПУ чамусьці 
не праявілі да яго тады павышанай ува
гі. Найбольш верагодна, на тое не бы
ло спецыяльнага ўказання. А магчыма, 
улічыўшы ранейшыя заслугі, яго проста 
часова пакінулі ў спакоі.

Як бы там ні было, а на самым пачатку 
1932 года А. Сянкевiч зноў пераязджае 
ў Маскву. Там ён узначалiў Дзяржаўны 
навуковадаследчы iнстытут камуналь
най санiтарыi i гiгiены Народнага камі
сарыята аховы здароўя РСФСР і на 
працягу трох з паловай гадоў працаваў 
па сваёй непасрэднай медыцынскай  
спецыяльнасці.

У сярэдзіне 1935 года партыйнаму 
кіраўніцтву СССР зноў спатрэбіліся па
літычная дасведчанасць і агітацыйна
прапагандысцкі вопыт А. Сянкевіча, і 
яго пераводзяць на ідэалагічны фронт. 
У 1935–1937 гадах працоўная бiяграфiя 
Аляксандра Антонавіча была звязана з та
гачасным Усесаюзным радыёкамiтэтам, 
дзе ён спачатку быў намеснiкам рэдакта
ра рэдакцыі «Апошнiх паведамленняў», а 
затым начальнiкам аддзела падрыхтоўкi 
кадраў.

Пачатак 1938 года для А. Сянкевiча 
стаў фатальным: 10 студзеня органы НКУС 
абвiнавацiлi яго ў контррэвалюцый най 
дзейнасцi i арыштавалi. У чэрвенi таго 
ж года Ваеннай калегiяй Вярхоўнага суда 
СССР Аляксандр Антонавiч быў прыга
вораны да вышэйшай меры пакарання. 
З Масквы для прывядзення прыгавору 
ў выкананне яго перавялі ў Мінск. Рас
страляны ён 29 чэрвеня 1938 года ці не 
ў сумнавядомых Курапатах. 

Амаль праз 30 гадоў, 6 кастрычнiка 
1966 года, тая ж Ваенная калегiя Вярхоў
нага суда СССР, але ўжо ў iншым складзе, 
пасмяротна рэабiлiтавала А. Сянкевiча.  
Ён, як і мільёны ахвяр сталінскага рэжы
му, аказаўся ні ў чым не вінаватым.

Сяргей ГАЛОЎКА
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