Францішак Бенедыкт Казіміравіч Багушэвіч
(21 сакавіка 1840, фальварак Свіраны, Віленская
губерня — 28
красавіка 1900,
вёска Кушляны, Віленская
губерня) —
беларускі грамадскі
дзеяч,
паэт,
празаік,
публіцыст і перакладчык. Адзін з пачынальнікаў
новай беларускай літаратуры, яе класік.
Літаратурная
творчасць
і
грамадская
дзейнасць Ф. Багушэвіча абуджалі нацыянальную
самасвядомасць беларусаў, яго ідэйная спадчына
з'явілася фундаментам ідэалогіі беларускага
нацыянальна-вызваленчага руху пачатку XX ст.
Карыстаўся псеўданімамі Мацей Бурачок, Сымон Рэўка з-пад Барысава.
Дом-музей у Кушлянах
Францішак
Багушэвіч
нарадзіўся
ў фальварку Свіраны,
каля
Вільні
(сучасная Літва)
у
сям'і
выхадцаў
з
дробнай шляхты Казіміра і Канстанцыі (у
дзявоцтве — Галаўня) Багушэвічаў. Доўгі час
лічылася, што двор гэты арандаваўся бацькам
паэта. Але Свіраны належалі Галаўням, з роду
якіх паходзіла маці, Канстанцыя. Яна і паехала да сваіх бацькоў-дзядоў
нараджаць ім чарговага ўнука (першым быў сын Уладзіслаў-Антон,
старэйшы за Францішка на чатыры гады).
У перыяд паміж 1841 і 1846 гг. сям'я перабралася ў спадчынны
маёнтак Кушляны Ашмянскага павета, які належаў Багушэвічам з
сярэдзіны XVIII ст. Паводле купчай, запісанай у актавыя гродскія кнігі
Ашмян 13 сакавіка 1749 г., продак паэта Антон Багушэвіч за 450 польскіх
злотых «набыў маёнтак Кушляны або Мігуцяны» з сялянамі ад Кунцэвічаў.
Перш чым прапісацца на Ашмяншчыне, род Багушэвічаў на пачатку XVIII
ст. абжываўся ў Полацкім ваяводстве. Паводле архіўных матэрыялаў, 7
чэрвеня 1729 г. Міхал Савіцкі падпісаў дарчую, згодна з якой маёнтак
Шкірлава або Бароўшчына з вёскамі Хвашчаны і Мышкавічы (разам з
сялянамі) у Полацкім ваяводстве падараваў швагру свайму Юрыю
Аўгусцінаву Багушэвічу і яго сыну Казіміру, а іншых яго сыноў Антона і
Франца Багушэвіча «грашыма адарыў».
Продкі Ф. Багушэвіча перабіваліся не толькі з зямельнага арандатарства,
але служылі і ў войску (прадзед Казімір у 1783 г. атрымаў чын ротмістра

Ашмянскага павета, Аляксандр стаў ротмістрам Літоўскай кавалерыі).
Бацька ж паэта жыў выключна з зямлі і паводле «ўводнага акта» ад 1 ліпеня
1837 г. стаў валодаць маёнткам Кушляны з 34 сялянскімі душамі.
Сваякі паэта яшчэ ў канцы XVIII ст. (па рэвізіі 1795) былі запісаны шляхтай
Віленскай губерні, а ў 1830 і 1845 іх шляхецкія прывілеі пацвердзіў сенат
геральдыі. Уладзіслаў-Антон (1835 г. нар.), Франц-Бенядзікт (1840 г. нар.),
Валяр'ян-Язэп (1841 г. нар.) і Апалінар (1846 г. нар.), сыны Казіміра і
Канстанцыі Багушэвічаў былі запісаны ў першую кнігу мясцовай геральдыі.
Дзіцячыя гады пісьменніка прайшлі ў асяроддзі блізкім да сялянскага.
Пачатковую адукацыю Ф. Багушэвіч атрымаў у Віленскай гімназіі, якую
скончыў 26 ліпеня 1861 года. Пасябраваўся з Цітусам Далеўскім, Юллянам
Чарноўскім, Вінцэнтам Віткоўскім, Канстанты Далеўскім, Зыгмунтам
Мінейка, якія сталі пазней актыўнымі ўдзельнікамі паўстання 1863—1864 г і
аказалі ўплыў на станаўленне светапогляду Багушэвіча. Падчас навучання
асаблівую цікавасць выказваў да славянскіх моў, матэматыкі і заканадаўства.
Яшчэ гімназістам Ф. Багушэвіч не застаўся абыякавым да гісторыі і культуры
края, усталяваў сувязі з музеем старажытнасцей у Вільні, перадаўшы туды
ў 1865 г. некалькі прадметаў краязнаўча-археалагічнага характару.
У тым жа годзе паступіў у Пецярбургскі ўніверсітэт на фізіка-матэматычны
факультэт, аднак праз 2 месяцы быў выключаны за ўдзел у студэнцкіх
хваляваннях.
Вярнуўся на радзіму, працаваў настаўнікам у в. Доцішкі, Лідскага
павета (цяпер — Воранаўскі раён) у школцы, адкрытай уладальнікам маёнтка
Аляксандрам Звяровічам. Уступіў у мясцовае рэвалюцыйнае таварыства
«пянтковічаў».
Актыўны ўдзельнік паўстання 1863—1864, быў паранены ў баі
ў Аўгустоўскіх лясах. Яго бацька, сястра і брат Апалінар дапамагалі
рэвалюцыянерам.
Ратуючыся ад рэпрэсій, вымушаны быў хавацца, а потым пераехаў
ва Украіну. 7 мая 1865 года ён падаў заяву з просьбай аб навучанні
ў Нежынскім юрыдычным ліцэі(руск.) бел.. Яго прашэнне аб вызваленні ад
аплаты за навучанне не была задаволена «з прычыны адсутнасці вакансій».
Нежын быў абраны Багушэвічам невыпадкова: пад час яго вучобы тут
працаваў старшым лектарам сваяк па маці Аляксандр Галаўня. Новаспечаны
ліцэіст імкнуўся зарабляць на жыццё рэпетытарствам.
Вучоба скончылася 26 ліпеня 1868 г. А 17 жніўня, калі Багушэвічу
выпісвалі атэстат, ён ужо знаходзіўся на службе ў Чарнігаве, адкуль у 1869 г.
перавёўся ў Кралявецкі павет (цяпер Сумская вобласць) судовым следчым.
Праз два гады (за гэты час ён папрацаваў у Старадубскім павеце) зноў быў у

Чарнігаве, але не затрымаўся надоўга, яшчэ раз змяніўшы месца працы: 21
ліпеня 1871 г. загадам Міністэрства юстыцыі ён быў прызначаны судовым
следчым у Гразявецкі павет Валагодскай губерні. Праз год ён вяртаецца на
Украіну, каб сем месяцаў папрацаваць старшым следчым Барзнянскага
павета і перайсці на службу ў Канатоп.
У 1883 годзе каранацыя новага імператара Аляксандра III суправаджалася
шырокай амністыяй: тысячы паўстанцаў, у тым ліку Багушэвіч, вярнуліся на
радзіму. 2 лютага 1884 годзе ён падаў прашэнне ў Нежынскі акруговы суд з
просьбай звольніць са службы — фактычна, пайсці ў адстаўку. Кавалер
ордэна Св. Станіслава 3-й ступені, калежскі саветнік, падарваў да гэтага часу
здароўе, не нажыў капіталу і пад старасць спрабаваў зарабляць прыватнай
адвакацкай практыкай. 25 сакавіка Ф. Багушэвіч вяртаецца ў горад сваёй
маладосці — Вільню[3]. Цяпер ужо не адзін, а з жонкай Габрыэляй з дому
Шклёнікаў, мінчанкай, з якой узяў шлюб у 1874 г., меў дачку Канстанцыю
(Туньку) і сына Тамаша Вільгельма.
Працаваў у судовай палаце. Асноўнымі кліентамі яго былі сяляне і
гарадская бедната. Пісаў артыкулы ў часопіс «Kraj(руск.) бел.» («Край») папольску. Менавіта ў віленскі перыяд разгарнулася яго літаратурная і
публіцыстычная дзейнасць.
Дарункам лёсу была для Францішка Багушэвіча спадчына, атрыманая ім
пасля смерці варшаўскага сваяка Тадэвуша ў 1896. Паэт здолеў разлічыцца з
пазыкамі, адбудаваць нанова занядбаную бацькоўскую сядзібу ў Кушлянах.
20 мая 1898 Ф. Багушэвіч напісаў заяву на фактычнае вызваленне ад
абавязкаў прысяжнага паверанага пры Віленскім акруговым судзе. Ён кінуў
службу ў царскім судзе, дзе наспеў востры канфлікт з некаторымі калегамі і
начальствам, каб аддацца творчай працы.
Пасля
звальнення
жыў
у
в. Кушляны (цяпер Смаргонскі раён), дзе і памёр.
Пахаваны ў вёсцы Жупраны Ашмянскага раёна.
Вытокі творчасці Ф. Багушэвіча ў грамадскім
жыцці Беларусі, цесна звязаны з фальклорам, а
таксама з лепшымі эстэтычнымі традыцыямі
славянскай паэзіі.
Першымі
вядомымі
паэтычнымі
спробамі
Францішка Багушэвіча лічаць знойдзеныя ў Львове
вершы на польскай мове: «Новы 1886 год», «Прывід
надзеі», «Хто гэта?» («Nowy rok 1886», «Widmo
nadziei», «Kto to?»), напісаныя ў 1885—1886 г. Верш «Nowy rok 1886» —
узор альбомнай лірыкі сярэдняга гатунку; верш «Kto to?» уяўляе сабой

палітычную сатыру на аднаго з тагачасных дзяржаўных мужоў — магчыма
Бісмарка. І толькі «Widmo nadziei» вылучаецца сваім настроем і ўзлётам
духу, як філасофская спроба асэнсаваць высокія паняцці чалавечага быцця. У
архіве Я. Карловіча захаваўся аўтограф байкі Ф. Багушэвіча на беларускай
мове «Воўк, ягня, авечка» (па зместу, 1886). Відаць, польскамоўныя спробы
паэта не на шмат апярэджвалі беларускамоўныя.
Першае вядомае публічнае выступленне Багушэвіча-літаратара адбылося
4 красавіка 1885 г. на старонках польскага часопіса «Край» («Kraj»), што
выдаваўся ў Пецярбургу. Віленскі карэспандэнт пісаў пра эканамічны крызіс,
гаспадарчае жыццё і судовую практыку ў Паўночна-Заходніх губернях. За
сем гадоў (1885—1891) «Край» змясціў звыш паўсотні артыкулаў і нататак,
якія дасылаў Францішак Багушэвіч, падпісваючы іх рознымі псеўданімамі:
Huszicz (утворана ад скарачэння прозвішча), Ten, Tamten, Demos і інш. Яго
віленскія допісы саркастычныя і балюча-праўдзівыя, статыстычнаінфармацыйныя і ярка публіцыстычныя. Праз іх выкоўвалася, сталела,
удасканальвалася майстэрства Багушэвіча-публіцыста. Выступленні Ф.
Багушэвіча на старонках «Краю» ў канцы 1880-х гг. спыніліся і амаль
канчаткова перарваліся. Разрыў супрацоўніцтва трэба разумець як нежаданне
пісьменніка падтрымліваць згодніцкую палітыку, да якой схіляліся польскія
ліберальныя дзеячы.
Увосень 1891 г. у Кракаве выходзіць першы зборнік
паэта «Дудка беларуская» пад псеўданімам Мацей
Бурачок, хоць яшчэ ў лісце ад 23 жніўня (4 верасня)
1891 г. да Яна Карловіча Багушэвіч называў свой
зборнік не як «Дудка беларуская», а «Жалейка»[12].
Пры жыцці паэта пад псеўданімамі былі надрукаваны
вершаваны зборнік «Смык беларускі» (Познань, 1894)
і апавяданне «Тралялёначка» (Кракаў, 1892).
Лёс іншых твораў Багушэвіча — зборнікаў
«Скрыпачка беларуская» і «Беларускія апавяданні
Бурачка» дагэтуль нявысветлены. У некаторых
некралогах па аўтару згадвалася, што кніжка паспела выйсці ў свет і нават з
партрэтам аўтара, але ніводнага асобніка выдання дагэтуль не выяўлена.
Польскі літаратар Люцыян Узембла ў адным са сваіх артыкулаў напісаў
нават пра змест «Скрыпачкі»: «Складаюць яе выдатныя творы, напісаныя
таленавіта: маналогі байка, сялянская элегія, з'едлівая аповесць».
У 1906 г. выдавецтва «Загляне сонца і ў наша ваконца» паведамляла на
старонках «Нашай Нівы», што ў хуткім часе збіраецца выдаць «Скрыпачку»,
але ўрэшце, гэта так і не было зроблена. Пра тое, што рукапіс «Скрыпачкі»

меў прафесар Браніслаў Эпімах-Шыпіла, захавалася нямала сведчанняў,
найбольш аўтарытэтнае сярод якіх — сведчанне яго асабістага знаёмага
прафесара Міхаіла Піятуховіча. Пасля высылкі Эпімах-Шыпілы ў пачатку
1930-х гг. з Мінска ў Ленінград, лёс рукапісу невядомы. Ва ўсялякім
выпадку, у Беларускую акадэмію навук рукапіс не быў перададзены разам з
яго бібліятэкай.
Акрамя «Скрыпачкі беларускай», не дайшоў да нас таксама і зборнік
«Беларускія апавяданні Бурачка», які за год да смерці паэта быў здадзены ў
Віленскую губернскую друкарню. «Наша ніва» друкавала апавяданні
менавіта з гэтага зборніка.
Выступаючы ад імя ўсяго працоўнага беларускага народа, Францішак
Багушэвіч быў пераважна ідэалагічным прадстаўніком сялянства. З
сялянствам, а таксама з дэмакратычнай інтэлігенцыяй звязваў ён свае
вызваленчыя ідэалы. Жывымі і яркімі паўсталі ў яго творах вобразы сялян
Аліндаркі («Кепска будзе»), Петрука Пантрука («У судзе»), Ануфрыя
Скірдзеля («Балада»), Мацея («Хрэсьбіны Мацюка») і інш. Сацыяльныя
пытанні востра ставяцца ў вершах «Бог не роўна дзеле», «Не цурайся»,
«Ахвяра». Цыкл «Песні» (зборнік «Смык беларускі») — узор выкарыстання
беларускай народнай песні і насычэння яе сацыяльным і філасофскім
зместам. З болем чуючы, як «звякаюць ланцугі на людцах», са смуткам
гледзячы на «зямельку слязьмі залітую», паэт верыў у часіну, калі
«перастанем плакаць мы над сваёй доляй».
Багатая і разнастайная яго спадчына ў жанравых адносінах: паэма
(«Кепска будзе!»), вершаванае апавяданне, блізкае формай да гутарак («У
астрозе», «Быў у чысцы», «Свая зямля»), публіцыстычны маналог («Мая
душа», «Дурны мужык, як варона»), філасофскі роздум («Праўда», «Думка»),
верш-прысвячэнне («Яснавяльможнай пані Арэшчысе»), байка («Воўк і
авечка»), сатыра («Праўдзівая гісторыя аб замучаным дукаце»), апрацоўка
народнай казкі («Хцівец і скарб на святога Яна») і інш. Ф. Багушэвічу
належаць і першыя ў беларускай літаратуры празаічныя творы. Апавяданні
«Сведка», «Палясоўшчык», «Дзядзіна» зместам і формай звязаны з народнай
гумарэскай; «Тралялёначка» бліжэй да літаратурнай традыцыі, тут
увасоблена расслаенне беларускай вёскі, вясковыя багацеі, што прыйшлі на
змену радавітым панам.
У творчасці Ф. Багушэвіча таленавіта спалучаны гісторыка-філасофскае і
мастацкае асэнсаванне лёсу беларускага народа, ва ўвесь голас гучаць
матывы нацыянальнага адраджэння. Палітычнае і грамадскае крэда паэта
найбольш выразна выказана ў прадмове да зборніка «Дудка беларуская», дзе
выкладзены погляды на беларускую мову як на мову «нам ад Бога даную»,

«для нас святую». Ф. Багушэвіч лічыў мову «адзежай душы», асновай
існавання нацыі, клікаў шанаваць родную мову, «каб не ўмерлі». У прадмове
акрэслены вехі гісторыі края з часу ВКЛ, у якім Беларусь была «як тое зярно
ў гарэху», прыблізна вызначана яе тэрыторыя («ад Вільні да Мазыра, ад
Віцебска за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня і
шмат іншых мястэчак і вёсак…»).
Светапогляд і ідэйныя перакананні адлюстроўвалі наспелыя патрэбы
нацыянальнага адраджэння і развіцця народаў, пазбаўленых сваіх
суверэнных правоў на самастойнае грамадскае і духоўна-культурнае
існаванне, адбудову сваёй дзяржавы. У публіцыстычных прадмовах (напр., да
зборніка «Дудка беларуская») і праграмных вершах Ф. Багушэвіч выказаны
асноватворныя прынцыпы ідэалогіі нацыянальнага вызвалення. Праблему
мовы ён вылучае як асноўную праблему нацыянальнага жыцця, лічыў
нацыянальную мову найважнейшай формай выяўлення духоўнасці народа,
найбольш устойлівай, асноўнай прыкметай нацыі.
Моцным і шматгранным было ідэйна-творчае ўздзеянне Ф. Багушэвіча на
паслядоўнікаў. Яго спадчыну наследавалі ў сваёй творчай дзейнасці А.
Гурыновіч, Цётка, Я. Купала, Я. Колас, Я. Ціхінскі.

