


У гэтай рубрыцы прадстаўлена інфармацыя аб 
мастацкіх творах класікаў беларускай 
літаратуры, першыя выданні якіх захоўваюцца ў 
архіве Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі і 
для якіх 2022 год з’яўляецца юбілейным.

Кніга, як і чалавек, мае дату нараджэння – год, калі 
яна ўпершыню была апублікавана. І, канешне, у кніг 
бываюць юбілеі, а яны, як вядома, з’яўляюцца 
своеасаблівымі каталізатарамі ўспамінаў і 
служаць нагодай для таго, каб звярнуць увагу на 
выдатныя старонкі гісторыі літаратуры і  
кнігадрукавання і ўвогуле ацаніць «базу даных» 
культурнай спадчыны, асэнсаваць яе ўнікальнасць.
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«Спадчына»: 100 гадоў

Янка Купала. 1929 г.

«Спадчына» – гэта чацвёрты зборнік твораў Янкі
Купалы (1882–1942) і адначасова першая кніга
паэта, выдадзеная ў Беларусі. Тыраж выдання
склаў 4000 экзэмпляраў.

У зборнік увайшлі творы, напісаныя ў перыяд з
1905 па 1919 год. Тэмы, што ў іх закранаюцца,
надзвычай разнастайныя: Першая сусветная
вайна, жыццё беларускай вёскі, гістарычны лёс
краіны, чалавек і свабода, каханне і маральна-
этычная місія чалавека. Ёсць у зборніку і
філасофскія санеты пра адвечныя пытанні
чалавечага быцця – дабро і зло, жыццё і смерць,
здраду і помсту.

Па сведчанні Ю. А. Алейчанка, большая частка
твораў са зборніка «Спадчына» напісаны
ямбічнымі памерамі (8 разнавіднасцей). У
вершах «Валачобнікі», «Свайму народу» і інш., а
таксама ў санетах паэт упершыню выкарыстаў
рэдкія для беларускай літаратуры пяці- і
шасцістопны ямб. Таксама ёсць вершы, напісаныя
харэем (5 разнавіднасцей).
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Зборнік «Спадчына» пачынаецца аднаіменным вершам, напісаным 19 лістапада 1918

года ў Оршы. Гэты твор – адзін з самых знакамітых і найлепшых вершаў Янкі Купалы.
Даследчыкі вызначаюць яго як напружаную споведзь багатай і тонкай душы паэта-
патрыёта. Верш перакладзены на 20 моў свету. Кампазітар Ігар Лучанок напісаў музыку,
песня ўвайшла ў рэпертуар ансамбля «Песняры» і стала культавай. Пазней яе пераспявалі

шматлікія беларускія гурты.

I ў белы дзень i ў чорну ноч
Я ўсцяж раблю агледзіны,
Цi гэты скарб не збрыў дзе проч,
Цi трутнем ён не з’едзены.

Нашу яго ў жывой душы,
Як вечны светач-полымя,
Што сярод цемры i глушы
Мне свецiць мiж вандоламi.

Жыве з iм дум маiх сям’я
I снiць з iм сны нязводныя…
Завецца ж спадчына мая
Ўсяго Старонкай Роднаю.

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Памiж сваiх i чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Аб ёй мне баюць казкi-сны
Вясеннiя праталiны,
I лесу шэлест верасны,
I ў полi дуб апалены.

Аб ёй мне будзiць успамiн
На лiпе бусел клёкатам
I той стары амшалы тын,
Што лёг ля вёсак покатам;

I тое нуднае ягнят
Бляянне-зоў на пасьбiшчы,
I крык варонiных грамад
На могiлкавым кладбiшчы.
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20 кастрычніка 2022 года ў Дзяржаўным

літаратурным музеі Янкі Купалы 
прайшлі ХІV Міжнародныя Купалаўскія чытанні
«АД ПРАДЗЕДАЎ СПАКОН ВЯКОЎ», прысвечаныя
140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і 
100-годдзю зборніка «Спадчына» (http://kupala-
museum.by/kupala%d1%9eskiya-chytanni-2022/). 

Падчас канферэнцыі супрацоўнікі музея паведамілі шмат цікавых фактаў аб
выданні зборніка. У прыватнасці, Марыя Барткова расказала: «Выдавецтва
«Адраджэнне» было створана ў сакавіку 1922 года. Таксама юбіляр. І калі мы
глядзім на кнігі, якія выдаваліся, і ізноў жа адсочваем іх шлях да чытача па
форзацах, то мы можам сцвярджаць, што «Спадчына» выйшла верагодней за
ўсё кастрычнік – лістапад. Зрабіць цэльны кантэкст нам дапамагаюць
матэрыялы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. У апошняй рэдакцыі
кніга мела 6220 радкоў. Што ў грашовым ганарары склала 3 265 500 рублёў». А
Надзея Саевіч адзначыла: «У зборнік «Спадчына» Янка Купала ўклаў 155
вершаў. І з гэтых 155 вершаў 84 рукапісы захаваліся ў фондах нашага музея.
Дарэчы, аднайменны верш «Спадчына» – рукапіс – атрымаў статус гісторыка-
культурнай каштоўнасці 1 катэгорыі».
Яшчэ больш цікавых новых фактаў аб зборніку «Спадчына» чытачы змогуць
даведацца пасля выхаду з друку зборніка матэрыялаў канферэнцыі.

http://kupala-museum.by/kupala%d1%9eskiya-chytanni-2022/

