
Граф Бандынэяі, мужыцкі пісьменнік 

Да 180-годдзя з дня нараджэння Альгерда Абуховіча 

 Нарадзіўшыся ў дваранскай сям'і (25 
ліпеня, альбо 8 жніўня 1840 года па новым 
стылі), атрымаўшы добрую адукацыю, 
павандраваўшы па Еўропе (Жэнева, 
Парыж), Альгерд Абуховіч звязаў сваё 
жыццё з творчасцю, пісаў на мове простага 
люду. Лічыцца адным з пачынальнікаў жанру 
байкі, «мужыцкім» пісьменнікам. Удзельнічаў 
у паўстанні 1863 — 1864 гадоў, быў сасланы 
ў Сібір, потым, на радзіме, зарабляў 
рэпетытарствам. 

Асоба Альгерда Абуховіча — адна з 
самых каларытных у айчыннай літаратуры. 
Імя пісьменніка вярнулася ў нашу гісторыю 
адносна нядаўна. Зацікавіўся постаццю 
творцы даследчык і краязнаўца Рыгор 
Родчанка — у 1964 годзе ён пачаў 
працаваць настаўнікам роднай мовы і 

літаратуры ў Слуцкай школе. Натрапіўшы ў томе «Анталогіі беларускай паэзіі» на 
байкі Абуховіча «Ваўкалак» і «Старшына», быў уражаны інтэлектуальнасцю, 
майстэрствам і арыгінальнасцю аўтарскага погляду на рэчаіснасць. А таксама і 
тым, што звесткі, якія ўтрымлівалі даведнікі, былі вельмі скупымі (а як 
высветлілася пазней, часткова і памылковымі). Краязнаўца разважаў так: калі 
пісьменнік жыў у Слуцку, то мясцовыя старажылы могуць яго памятаць, ды і магіла 
пісьменніка мусіць быць у межах горада. Распрацаваў план і пачаў росшукавую 
працу, уважліва вывучаючы фрагменты мемуараў, афіцыйныя дакументы ўстаноў, 
размаўляючы з гараджанамі. Пачалася перапіска з Язэпам Дылам — ён быў 
вучнем Альгерда Абуховіча і падказаў, дзе і як знайсці яго магілу. 3 цяжкасцю 
ўдалося адшукаць на гарадскіх могілках, дзе пахаваны пісьменнік, бо ніхто не 
даглядаў месца яго апошняга спачыну, надпіс на старым помніку зарос мохам... 
Але ўрэшце даследчык быў узнагароджаны: выявілася, што год смерці Абуховіча, 
які значыўся ў біяграфічных даведках (каля 1905), быў памылковым: на помніку 
датай смерці было указана 10 жніўня 1898 г. Потым да пошукаў далучыліся іншыя 
навукоўцы, напрыклад, Анатоль Сідарэвіч. Была расшыфравана эпітафія на 
помніку Абуховіча, у працы Яўхіма Карскага знайшлі запіс, які пацвярджаў 1898 го-
дам смерці пісьменніка. 
    Здолеў Рыгор Родчанка адшукаць і вёску, у якой нарадзіўся Альгерд Абуховіч: 
Калацічы знаходзяцца ў Глускім раёне, а не ў Слуцкім (куды скіроўваў Максім 
Гарэцкі — ён пісаў, што «А. Абуховіч быў родам са Случчьны»), Даследчык 
зафіксаваў і гісторыю паходжання назвы вёскі Калацічы: яна ўтварылася ад слоў 
«каля» (альбо «кала», па-мясцоваму) і «Птычы», дзе гдухое «п» пры вымаўленні 
згубілася. 

Дарэчы, лічылася, што «Граф Бандынэлі» (як Абуховіч падпісваў свае творы) — 
гэта псеўданім. Але з мемуараў пісьменніка вынікае, што граф — фамільны тытул, 
а Бандынэлі — прозвішча яго продкаў, якімі пісьменнік ганарыўся, сцвярджаючы: 
«3 роду Бандзінэляў быў слаўны тварэц “Laakaona” У італьянскай бацькаўшчыне  
слыў гэты магнацкі род...» Яго прадстаўнік прыбыў у Польшчу як пасол 
Неапалітанскі. Амбасадар, паміраючы ў Варшаве, пакінуў сына, які, каб не згас яго 
род, «усынавіў род Абуховічаў». 



Бацькі Альгерда, Рышард і Караліна Абуховічы, былі, па ўсёй верагоднасці, 
кальвіністамі-радыкаламі (Альгерд вучыўся ў Слуцкай кальвінскай гімназіі). Са 
сваімі прыгоннымі Рышард і Караліна паводзілі сябе, у адрозненне ад іншых 
памешчыкаў, па-чалавечы, не дазвалялі іх збіваць і катаваць. Да Караліны, калі 
тая была ў Слуцку падчас навучання сына, ўцякалі за абаронай тыя, каго крыўдзіў 
намеснік — яна давала ім «ахоўныя граматы»... Глыбока засвоеныя з дзяцінства 
хрысціянскія маральныя нормы спрыялі Альгерду лепш зразумець свой народ і яго 
патрэбы. 

Некаторыя даследчыкі лічылі сумніўным удзел Абуховіча ў паўстанні, бо не 
захавалася ніякіх дакументальных сведчанняў Але ж, улічваючы канспіратыўны 
характар падобных з’яў, нічога дзіўнага ў тым няма. Пра ўдзел у паўстанні 
Абуховіч распавядаў сваім слуцкім сябрам, пра што потым напісаў Язэп Дыла. 
Асабліва ўсіх крануў расповед пра дзяўчыну, якая была ў атрадзе фельчаркай-
хірургам. На паўночнай Случчыне паўстанцы адыходзілі ў лясы Ігуменшчыны 
(цяпер — Чэрвеньшчыны). Каля павятовага тракта ар'ергард іх быў атакаваны 
казачай паўсотняй. Паранілі камандзіра ар'ергарда — фельчарка кінулася яму 
дапамагаць. На яе адзенні на грудзях, рукавах і касынцы былі чырвоныя крыжы, 
але гэта не спыніла казакаў — дзяўчыну смяротна паранілі, яна ўпала... Каб не 
даць казакам захапіць у палон абаіх, паўстанцы падцягнулі да месца бою ўсе свае 
сілы і вялі актыўны агонь па ворагах... Потым вынеслі таварышаў, ужо мёртвых... 
Дзяўчыну пахавалі на беразе Бярозы. Землеўласнікі пабаяліся ўзняць на 
паўстанне сялян — тады трэба было б аддаць ім зямлю. Менавіта з гэтым звязваў 
Абуховіч няўдачу ў паўстанні. 

Адметна, што пры жыцці пісьменіка яго вершы і байкі не друкаваліся, хаця былі 
папулярнымі і ў народзе, і ў дэмакратычных колах побач з песнямі, сатырамі і 
байкамі Франца Савіча і Францішка Багушэвіча. Толькі чатыры байкі («Ваўкалак», 
«Старшыня», «Суд» і «Лісіца і воўк») былі апублікаваны ў «Беларускім 
календары» на 1915 год і ў школьнай хрэстаматыі «Родны край». 

Байкі Абуховіча сваёй афарыстычнай дасціпнасцю, як заўважае Яўген Гучок, 
больш чаплялі за жывое, мелі народную аснову, якой надавалася моцнае побач з 
асабістым — сацыяльнае гучанне. Так, апафеозам у «Ваўкалаку» выступае 
сцвярджэнне свабоды як вышэйшай каштоўнасці. А байцы «Суд» Абуховіч 
выказвае нянавісць да круцельства, махлярства ва ўсіх праявах. Пісаў ён у 
рэчышчы крытычнага рэалізму, прытрымліваўся прынцыпаў народнасці 
літаратуры, перакладаў з рускай, польскай і іншых еўрапейскіх моў, засвоіўшы іх з 
юнацтва. 

Мемуары Альгерда Абуховіча стаяць ля вытокаў айчыннай мемуарыстыкі і 
мастацкай прозы. Згодна характарыстыцы Генадзя Кісялёва, яны з'яўляюцца 
каштоўным гістарычным помнікам сваёй эпохі і адначасова самабытным 
літаратурным творам, дзе ў мастацка-дакументальную тканіну сплялося, 
сплавілася хуткаплыннае і вечнае, прыватнае і агульнае. Аўтар мемуараў паўстае 
як шырокаадукаваны чалавек еўрапейскай культуры, гуманіст, патрыёт, 
надзвычай уважлівы да гісторыі і духоўных скарбаў свайго народа. Ствараліся 
«Мемуары», як лічаць даследчыкі, у 1894 годзе пераважна ў Слуцку і часткова ў 
Зарэччы на Глушчыне, а надрукаваны былі ў газеце «Гоман» у 1916 годзе. 

Ёсць згадкі, што перад смерцю Альгерд Абуховіч цяжка хварэў. Памёр ён 
нібыта ў Слуцкай багадзельні. Ён сам абраў такі лёс: «мужыцкі» пісьменнік да 
канца мусіў заставацца сярод народа. 

 
    Яна Будовіч 
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