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РЭЦЭНЗII I АНАТАЦЫI

Выдатны падарунак для усяго славянскага свету

Якуб Колас, Збор творау. У 20 томах, Мiнск 2007–2012, т. 1–20

Урачыста адсвяткаванае у мiнулым, 2012 годзе, 130-годдзе з дня на-
раджэння Якуба Коласа адзначылася вельмi яркай i важнай падзеяй – выхадам
у свет заключнага 20-га тома збору творау беларускага класiка. Значнасць гэ-
тага факту цяжка пераацанiць. Упершыню у гiсторыi беларускай навукi было
выдадзена такое шматтомнае выданне лiтаратурнай спадчыны класiка, пад-
рыхтаванае у самыя кароткiя тэрмiны тэкстолагамi фiлiяла «Iнстытута мовы
i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы» Цэнтра даследаванняу беларус-
кай культуры, мовы i лiтаратуры Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Збо-
ры творау Якуба Коласа выдавалiся неаднаразова, апошнi раз у – 1972–1978 гг.
у 14 тамах. Новае выданне «Збор творау у 20 тамах», што выйшла напрыкан-
цы 2012 года, значна аб’ëмнейшае. Аднак даследчыкам i выдауцам, Выдавец-
каму дому «Беларуская навука», спатрэбiлася усяго толькi шэсць гадоу, каб
ажыццявiць яго (2007–2012 гг.).

Першыя чатыры тамы новага збору творау Якуба Коласа утрымлiваюць
вершы класiка малых жанравых формау; 5–7 тамы – празаiчныя творы малых
формау; 8–11 тамы – вершаваныя творы вялiкiх формау, сярод якiх знакамi-
тая паэма «Новая зямля»; 12–14 тамы – празаiчныя сачыненнi вялiкiх формау,
такiх як аутабiяграфiчная трылогiя «На ростанях»; 16–17 тамы – публiцы-
стыку, лiтаратурную крытыку, асобныя архiуныя дакументы; 18–20 тамы –
перапiску, мемуары, дзëннiкi, аутабiяграфii, дароуныя надпiсы.

Падрыхтоука такога складанага, вельмi аб’ëмнага i адначасова рознажан-
равага збору творау запатрабавала ад тэкстолагау максiмальнай канцэнтра-
цыi i выкарыстання вялiзнага арсенала спецыяльных даследчых прыëмау i на-
працовак, якiя дазволiлi справiцца з пастауленай працаëмкай задачай. У но-
вае выданне збору творау Якуба Коласа увайшло мноства яго лiтаратур-
ных творау, якiя публiкуюцца упершыню, вялiкая колькасць невядомых раней
лiстоу, рэдакцый i варыянтау тых цi iншых творау, аутабiяграфiй.

Акрамя шматлiкiх у кожным томе навуковых каментароу i зауваг, у тым
лiку i гiстарычнага характару, своеасаблiвым дакументальным падзейным да-
веднiкам па творчасцi Якуба Коласа служаць 16–20 тамы збору яго творау.
Каштоунасць гэтых матэрыялау для спецыялiстау i не спецыялiстау, якiя цi-
кавяцца як спадчынай самога пiсьменнiка, так i лëсамi беларускай лiтарату-
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ры i культуры у цэлым, вельмi i вельмi значная. Ледзь цi не упершыню яны

даюць магчымасць настолькi дакладна прасачыць многiя глыбiнныя працэсы,
якiя адбывалiся на працягу першай паловы ХХ стагоддзя у духоуным жыццi
Беларусi на прыкладзе аднай выбiтнай асобы i яе атачэння. У нейкай ступе-
нi падобнай мэце служыць i «Поуны збор творау» Янкi Купалы у 9 тамах,
выдадзены у 1995–2003 гг., але аб’ëм яго дакументальнай часткi нашмат сцi-
плейшы, як i храналагiчны ахоп – да пачатку 1940-х гадоу1.

Разам з тым гэтае 20-томнае выданне дае магчымасць паглядзець на су-
часны стан коласазнаучых даследаванняу у цэлым, вылучыць сярод iх некаль-
кi асобных найцяснейшым чынам звязаных памiж сабой блокау, якiя перш за

усë належаць да уласна крынiцазнаучай i эдыцыйна-тэксталагiчнай прабле-
матыкi. Пры гэтым неабходна улiчваць часавы фактар, часавую дыстанцыю,
вельмi iстотную пры вывучэннi, падрыхтоуцы i выданнi спадчыны таго цi
iншага класiка лiтаратуры, якi тым больш памëр усяго толькi паустагоддзя
таму i якi вëу актыунае грамадскае жыццë, адзначыуся вялiкай колькасцю
розных сацыяльных сувязяу, паказаных як у яго арыгiнальных тэкстах, так
i у iншых разнастайных крынiцах, якiя яму непасрэдна не належаць.Вось чаму
праблема збiрання усяго, што напiсана рукой Якуба Коласа, i вялiзнага масiву
розных дакументальных сведчанняу пра яго жыццë i дзейнасць па-ранейшаму
застаецца вельмi i вельмi вострай. Тут i там, перш за усë у Беларусi i у нас

у Расii, да гэтага часу выяуляюцца раней не вядомыя тэксты, напiсаныя яго
рукой, а таксама дакументы, так цi iнакш з iм звязаныя. Несумненна, падоб-
ныя адкрыццi будуць адбывацца яшчэ досыць доугi час, таму i аб поуным
зборы творау гаворку пакуль весцi нiяк нельга, але неабходна з максiмальнай
дбайнасцю збiраць у арыгiналах або копiях усе крынiцы, якiя тычацца Яку-
ба Коласа i яго лiтаратурнай спадчыны. Зрэшты, падрыхтоука тых цi iншых
тэкстау паэта толькi па фотакопiях, а гэта, на жаль, мела месца у вялiкiм лiку
выпадкау, у асноуным пры працы над апошнiмi тамамi 20-томнiка, вiдавочны
мiнус дадзенага выдання.

Возьмем, да прыкладу, вельмi важную для разумення творчага лëсу Яку-
ба Коласа лiст-аутабiяграфiю 1913 года, напiсаную iм па просьбе С. А. Вен-
герава. Арыгiнал захоуваецца у Аддзеле рукапiсау Iнстытута рускай лiтара-
туры (Пушкiнскага дома) РАН (далей – АР IРЛI)2. Пры падрыхтоуцы гэта-
га тэксту да друку па фотакопii арыгiнала3, на жаль, былi дапушчаны пры-
крыя недакладнасцi, якiх, хутчэй за усë, удалося б пазбегнуць пры непасрэд-
най працы з арыгiналам4. Так, у вершы «На раздарожжы», што папярэднiчае
аутабiяграфii, нельга не зауважыць некаторых важных асаблiвасцей аутарскай
графiкi Якуба Коласа, якая, дарэчы, мала вывучана, роуна як i аутарская гра-
фiка iншых беларускiх пiсьменнiкау, у тым лiку Янкi Купалы. Першы радок

1 Янка Купала, Поуны збор творау. У 20 тамах, Мiнск 1995–2003, т. 1–9.
2 Гл.: АР IРЛI. Ф. 377. Воп. 7. Адз.зах. 1833.
3 Спасылка на арыгiнал, што прыведзена у выданнi, недакладная. Гл.: Якуб
Колас, Збор творау..., Мiнск 2012, т. 20, с. 492.
4 Гл.: Якуб Колас, Збор творау..., Мiнск 2012, т. 20, с. 164–170.
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самой аутабiяграфii прынцыпова важны для вызначэння многiх асаблiвасцяу
унутранага i знешняга жыцця Якуба Коласа, яго канфесiйнага быцця. Тут
i толькi тут ëн называе сябе праваслауным, але робiць гэта у якасцi своеасаб-
лiвай дапiскi, змешчаный у дужках над асноуным тэкстам. У публiкацыi ж
усë надрукавана адзiным радком: Я (праваслауны) нарадзiуся 22 кастрычнiк
1882 г.5 Шкада што пяцiрадковы каментар да гэтага канфесiянальнага сама-
вызначэння Якуба Коласа вельмi скупы6. Гэта ж, на жаль, тычыцца i наогул
большасцi каментароу ва усiм 20-томнiку. Разам з тым пытанне аб рэлiгiйных
поглядах i рэлiгiйным жыццi Якуба Коласа, ды i мноства iншых усходнесла-
вянскiх i iншых пiсьменнiкау ХХ стагоддзя, адно з самых складаных i мала-
вывучаных. Доказам гэтага служыць i аутабiяграфiя Якуба Коласа 1913 года,
у якой ëн да таго ж шмат пiша, напрыклад, аб сваiм светаадчуваннi у дзi-
цячыя гады, i поунае маучанне сучаснага навуковага каментара наконт гэтага
у 20-томнiку.

Праца не з арыгiналамi, якiя захоуваюцца у тым цi iншым архiве, а з роз-
нага роду фотакопiямi, часта не вельмi якаснымi i зробленымi, як правiла, вы-
барча, без улiку пэунага адначасовага дакументальнага кантэксту, што звя-
заны з паходжаннем i месцазнаходжаннем арыгiнала той цi iншай крынiцы,
пазбауляе чытачоу многiх вельмi iстотных падрабязнасцяу, прынцыпова важ-
ных перш за усë для даследчыкау беларускай лiтаратуры i, у першую чаргу,
даследчыкау жыцця i творчасцi Якуба Коласа. У якасцi прыкладу звернем
увагу на шэраг сведчанняу такога вядомага дзеяча як Л. Н. Клейнборт, якi
знаходзiуся з Якубам Коласам у вельмi актыунай перапiсцы. Так, у 18-ым
томе 20-томнiка апублiкавана 6 лiстоу Якуба Коласа да Клейнборта7, а мяр-
куючы па сведчаннi самога атрымальнiка, было iх у некалькi разоу больш8,
але аб гэтым факце нiчога не паведамляецца у каментарах9. Тлумачыцца гэта,
мабыць, перш за усë тым, што публiкацыя ажыццяуляецца не па арыгiналу,
а па фотакопii, i звесткi самога Клейнборта аб лiстах Якуба Коласа, якiя былi
у яго10, проста не патрапiлi у поле зроку даследчыкау,што рыхтавалi дадзены
том да друку.

Несумненна, прычына падрыхтоукi шэрагу тэкстау беларускiмi тэкста-
логамi да друку не па арыгiналах, а па фотакопiях была выключна выму-
шанай, звязанай з недастатковасцю фiнансавых сродкау, немагчымасцю ап-
лацiць знаходжанне спецыялiстау у доугiх дарагiх камандзiроуках. Тым не

менш, для падобных выданняу беларускага агульнанацыянальнага маштабу,
якiм i з’яуляецца 20-томны збор творау Якуба Коласа, падобнае абмежаванне
наурад цi апраудана, бо знiжае яго узровень.

5 Гл.: Там жа, с. 165.
6 Гл.: Там жа, с. 492.
7 Гл.: Якуб Колас, Збор творау..., Мiнск 2012, т. 18, с. 89–108.
8 Гл.: АР IРЛI. Ф. 586. Адз.зах. 94. Л. 12; Адз.зах. 95. Л. 5.
9 Гл.: Якуб Колас, Збор творау..., Мiнск 2012, т. 18, с. 497–502.
10 Л. Н. Клейнборт запiсау, напрыклад, што у яго мелися «31 лiст Якуба Коласа.
1 аутабiяграфiя Коласа. 7 лiстоу жонкi Коласа да мужа. Усяго 38 лiстоу 1 аутабiя-
графiя» (Гл.: АР IРЛI. Ф. 586. Адз.зах. 95. Л. 5).
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Выдатным дадаткам да выдадзенага 20-томнага збору творау Якуба Ко-
ласа служыць кнiга найбуйнейшага знауцы яго творчасцi М. I. Мушынскага
«Летапiс жыцця i творчасцi Якуба Коласа»11 памерам больш чым у тысяча

старонак, якая выйшла некалькi раней у тым жа 2012 годзе. Разам з 20-том-
нiкам, падрыхтоучыя матэрыялы якога шырока выкарыстау аутар, абодва
выданнi утвараюць адзiны агульнадаступны банк дадзеных, якi уключыу

максiмальна вядомую на сëнняшнi дзень колькасць разнастайных тэкстау,
створаных Якубам Коласам, i разнастайных дакументальных сведчанняу пра
яго лëс.

Парауноуваючы гэтыя працы беларускiх вучоных з аналагiчнымi праца-
мi iх замежных калегау, перш за усë у Польшчы, Расii i Украiне, неабход-
на адзначыць, што у вобласцi тэксталагiчнай падрыхтоукi выданняу творау
класiкау нацыянальнай лiтаратуры i навуковых даследаванняу пра iх Бела-
русь дамаглася вельмi iстотных поспехау. Не падлягае сумневу, што заверша-
нае у 2012 годзе выданне 20-томнага збору творау Якуба Коласа i надрукава-
ны летапiс яго жыцця, складзены М. I. Мушынскiм, – выдатны падарунак не
толькi беларусам, але i славiстам усяго свету.

Юрый Лабынцау, Ларыса Шчавiнская
Масква

11 Гл.: Мушынск i М. I., Летапiс жыцця i творчасцi Якуба Коласа, Мiнск 2012.


