
Бібліятэка УА “ГДАУ”

Да ўвагі сваім чытачам

ПРАДСТАЎЛЯЕ…



Нясгасная зорка паэта

Да 125 годдзя з дня нараджэння

(1891-1917)



Зорка паэзіі ў творах

Максіма Багдановіча



Дзяцінства

Максіма Багдановіча

А.Ю. Багдановіч, 

бацька паэта. 

Марыя Багдановіч, 

маці паэта

Вобраз той, што дала яму жыццё, як і вобраз Радзімы,

заўсёды жылі ў сэрцы Максіма, будзілі неадольнае 

імкненне да беларускай зямлі, беларускага народа, 

беларускай мовы…



Гімназіст і ліцэіст М. Багдановіч.

“Вянок” – першая кніга вершаў.



Літаратурная творчасць

Максіма Багдановіча

Той самы пояс, што ўславіў  

у «Слуцкіх ткачыхах» 

Максім Багдановіч.

1907г. – пачатак літаратурнай дзейнасці. 

Першы твор – апавяданне «Музыка» у газеце 

«Наша ніва»; 

1908г. – першыя лірычныя вершы: “Прыйдзе 

вясна”, “На чужыне”, “Краю мой родны” і інш., 

першыя пераклады з  Г. Гейнэ, Ф. Шыллера;

1911- 1913г.г. - “Слуцкія ткачыхі”, “Вераніка”, 

“Раманс Зорка Венера”;

1909 -1913г.г. – пераклады вершаў 

старажытнарымскіх паэтаў Авідыя і Гарацыя, 

французскага – Поля Верлена;

1914г. – у Вільні ў друкарні М. Кухты выданне 

адзінага пры жыцці паэта зборніка твораў 

“Вянок”;

1914 -1916г.г. – цыклы вершаў “На ціхім Дунаі”, 

паэма “Максім і Магдалена”, вершы на рускай 

мове.



Муза лірыкі

Максіма Багдановіча

Ганна Какуева,

муза паэта, якой 

прысвечаны верш 

«Вераніка» і цыкл 

вершаў «Мадоны»

“…Счастье, ты вчера 

блеснуло мне не смело,

И поверилось, что жизнь 

проста, легка, 

В сердце зыбком что-то 

пело и болело, 

Радость душу мне щемила, 

как тоска…”



“ Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы 

у ціхую сінюю ноч і сказаць: 

Бачыце гэтыя буйныя зоркі?  Ясныя зоркі Геркулеса? 

Да іх ляціць наша Сонца,

І нясецца за Сонцам Зямля,   Хто мы такія? 

Толькі падарожныя – Папутнікі сярод нябѐс. 

Нашто ж на Зямлі сваркі і звадкі , боль і горыч,

Калі ўсе мы разам ляцім 

Да зор…”



Музеі Максіма Багдановіча

ў Мінску, Яраслаўлі, Гродна



Помнікі Максіму Багдановічу

ў Мінску, Ялце, Яраслаўлі

«Ты ня згасьнеш, ясная зараначка. 

Ты яшчэ асьвеціш родны край.  

Беларусь мая! Краіна-браначка! 

Ўстань, свабодны шлях сабе шукай.»

«Ў краіне сьветлай, дзе я ўміраю

У белым доме ля сіняй бухты

Я не самотны, я кнігу маю

З друкарні пана Марціна Кухты.»



Дом- музей

М. Багдановіча ў Гродна (вул. 1 мая,10)



“Ты ня сгасьнеш, 

ясная зараначка,..

Беларусь мая!.. “



Нясгасная зорка паэта

Імя вечна маладога Максіма Багдановіча 

ўжо шмат часу  ззяе на небасхіле 

беларускай літатратуры побач з імѐнамі 

выдатных еўрапейскіх пісьменнікаў. 

Яго поўнае неаслабленнага гарэння жыццѐ, як узор 

высокага служэння роднай літаратуры, роднаму 

народу будзе заўсѐды радаваць, вабіць і здзіўляць 

нашчадкаў.



Бібліятэка 

УА «Гродзненскі дзяржаўны аграрны
універсітэт»

Телефон: +(375) (152) 77-14-01 

Е-mail: bi@ggau.by 
www.ggau.by/lib

Дзякуй за ўвагу!

mailto:bi@uni-agro.grodno.by
mailto:bi@uni-agro.grodno.by
mailto:bi@uni-agro.grodno.by

