
 

Дадатак 

 

Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць М.Багдановіча  
 

1-ы вучань: Нарадзіўся Максім Багдановіч 

9 снежня 1891 года ў Мінску. У гэты час 

бацька будучага паэта Адам Ягоравіч 

працаваў загадчыкам і настаўнікам 

Мінскага гарадскога пачатковага 

вучылішча. Маці Марыя Апанасанаўна 

атрымала добрую адукацыю, іграла на 

фартэпіяна, шмат чытала. У кватэры пры 

вучылішчы і нарадзіўся Максім (цяпер 

гэта вуліца Багдановіча, 25).  

 

2-і вучань: У чэрвені 1892 г. сям'я 

пераязджае ў Гародню (Гродна). У 

кастрычніку 1896 г. памерла маці. Было ёй 

толькі 27. Следам за маці памерла і сястра. 

Усяго пяць гадоў споўнілася маленькаму 

Максіму, калі ён застаўся без самага 

блізкага чалавека.  

 

1-ы вучань: Смерць маці стала для 

будучага паэта душэўнай драмай, якая 

прайшла праз усё яго жыццё. А наперадзе 

чакала развітанне з Радзімай. У лістападзе 

1896-га Багдановічы назаўсёды пакідаюць 

Беларусь. Для догляду за дзецьмі бацька 

Максіма запрасіў з Адэсы сваю малодшую 

сястру Марылю і пераехаў з сям’ёй у 

Ніжні Ноўгарад, а потым – у Яраслаўль. 

 



 

2-і вучань: У 1902 г. Максім паступіў у 

Ніжагародскую мужчынскую гімназію. 

Беларускую мову Максім вывучаў па 

слоўніку. 6 ліпеня 1907 г. упершыню ў 

друку ("Наша Ніва", № 24) з'яўляецца 

алегарычнае апавяданне "Музыка" 

М.Багдановіча. 1908 г. Сям'я пераязджае ў 

Яраслаўль. Максім пераводзіцца ў 6-ы 

клас Яраслаўскай гімназіі. Здольнага 

юнака адразу заўважылі. Ён займаўся ў 

літаратурным гуртку. Моцным ударам для 

Максіма стала смерць старэйшага брата, 

які памёр вясной 1909 г. ад сухотаў. Пасля 

смерці Вадзіма і стаў актыўна развівацца 

працэс захворвання на сухоты і ў паэта. 

 

1-ы вучань: 1911 год. Бацька раіў 

паехаць у Крым, але Максіма цягнула на 

Беларусь. У рэдакцыі "Нашай Нівы" 

Максіма сустрэлі гасцінна. Тут ён 

пазнаёміўся з братамі Іванам і Антонам 

Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім, 

Браніславам Эпімахам-Шыпілам. 

Максім марыў вучыцца на філалагічным 

факультэце Пецярбургскага 

ўніверсітэта. Ён меў запрашэнне 

акадэміка Шахматава. Аднак у 

Пецярбург Максім не паехаў, а, як на 

тым настойваў бацька, паступіў у 

Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. 

 

2-і вучань: 3 першай публікацыі ў 

"Нашай Ніве" Максім Багдановіч 

нястомна шчыраваў на ніве беларускай 

паэзіі. Але нялёгка прабіваўся ён на 

старонкі беларускага друку, нялёгкім 

быў шлях і да першага зборніка. 1916 г. 

Заканчвалася вучоба ў Яраслаўскім 

юрыдычным ліцэі. На жаль, здароўе 

Максіма Багдановіча пагаршалася. Паэт, 

разумеючы гэта, настойліва працуе: 

думкі і пачуцці прасіліся на паперу. 

Сябры сабралі грошы, адправілі Максіма 

на лячэнне ў Крым. 

 



 

1-ы вучань: Май ужо быў у самым 

разгары, а яму рабілася ўсё горш і горш. 

Нягледзячы на цяжкі стан здароўя, не 

кідаў працы над складаннем беларускага 

буквара, ні на хвіліну не забываўся пра 

Беларусь. Максім Багдановіч браў у рукі 

"Вянок", перачытваў, правіў асобныя 

раздзелы.  

 

2-і вучань: Апошнім, што напісаў паэт на 

вокладцы свайго паэтычнага зборніка, 

было: 

У краіне светлай, дзе я ўміраю, 

У белым доме ля сіняй бухты, 

Я не самотны, я кнігу маю 

З друкарні пана Марціна Кухты. 

 

1-ы вучань: 25 мая 1917 г. ноччу памёр 

Максім Багдановіч. Пахавалі паэта ў Ялце 

на могілках, што знаходзіліся ў гарах, над 

горадам. 

 

 
 


