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tylko autorskie interpretacje zarejestrowanej rzeczywistości społecznej, to wpisują 
się dyskurs o Białorusi współczesnej. Warto zatem pamiętać, że nie tylko tekst, ale 
również obraz (wizualność) może stać się i niejednokrotnie staje się mediatorem 
do zrozumienia, może też stanowić ciekawą materię do przemyśleń. 
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АЎГЕН БАРТУЛЬ НА ФОНЕ ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКІХ 
АДНОСІНАЎ ХХ СТ.

Пачнем з цытаты: «Праступкам будзе, калі мы аддаючыся ўласнаму шча-
сьцю хоць на хвілю забудзем, што Народ наш у няволі. <...> Народзе 
наш, прысягаем Табе шумам ніў родных, усходам сонца — сымбалям 

Твайго адраджэньня; прысягаем на хаты старыя, мохам парослыя, на 
магілы — курганы слаўныя прадзедаў нашых, што мы — Твае непадзельна, 
толькі Твае. Думка наша, мрыя наша — гэта Ты. Адкідаем усё і ідзем служыць 
Табе. Народ наш — і ўсё! Служэньне яму — вось мэта жыцьця нашага! <...> 
Куды мы ідзем? Што чакае нас? Мы ідзем у сьвет новы, у краіну працы і 
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шчасьця. Яна далёка ад нас... мoжа мы ўпадзём змучаныя і вараньнё з дзікім 
рогатам будзе разносіць косьці нашыя, але дзеці нашыя дойдуць туды, дзе 
гора ня будзе. Чалавек магутны, ён зломіць усе перашкоды. <...> Жыцьцё 
трэба перабудаваць! <...> Але йдзе час новы і сьветлы, адновіцца зямля і 
наpодзіцца на нова сьвет. Запануе шчасьце для ўсіх. Упадзе і загіне бяда 
векавечная. Паўстане і Народ мой, паўстане да працы вялікае» [6, c. 16–17].

Так пісаў Аўген (Аўгені, Аўгень) Бартуль 1 кастрычніка 1928 г., будучы 
студэнтам Віленскага ўніверсітэта.

Гэты крыху прызабыты беларускі паэт міжваеннага перыяду апошнім 
часам дачакаўся «беларускага прызнання». У 2017 г. у Мінску стараннем 
слонімскага краязнаўцы Сяргея Чыгрына выйшаў зборнік яго вершаў 
«Князёўна» [5]. С. Чыгрын напісаў да яго ўступ, а раней апублікаваў пра 
паэта невялікія артыкулы1, карыстаючыся перадусім міжваеннай перыёдыкай 
і дакументамі, якія захоўваюцца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве Літвы 
(Lietuvos centrinis valstybės archyvas) у Вільні. Апошнія перадаў яму пінскі 
краязнаўца Аляксандр Ільін [15], пра што той не ўзгадаў. Паколькі артыкулы 
С. Чыгрына публіцыстычнага характару, аўтар не падае ў іх ні каментароў і 
зносак, ні інфармацыі, адкуль узяў звесткі пра паэта.

Раней, хаця і ўспаміналася ў гісторыі літаратуры Заходняй Беларусі мі-
жваеннага перыяду імя А. Бартуля, але не прысвячалася яму асобных дасле-
даванняў — ні яго творам, ні жыццю. Таму паводле С. Чыгрына, яго «след 
губляецца недзе на Захадзе ў 1947 г.» [27, c. 8; 28, c. 46–47].

Тое самае паўтарыў Сяргей Панізнік у нядаўна выдадзенай кнізе пра 
культурных беларускіх дзеячаў ў Латвіі: «Далейшы лёс Аўгена Бартуля да 
гэтага часу невядомы» [17, c. 63].

У 1936 г. Марыя Рудзінская-Фройліхова ў сваіх заўвагах над беларускай 
літаратурай пісала, што сярод пісьменнікаў «на польскай Беларусі» на ўвагу 
заслугоўваюць: Бартуль, Грышкевіч, Ільяшэвіч і вельмі таленавіты паэт вёскі 
Машара [40, c. 15].

У 1932 г. у Савецкай Беларусі Алесь Салагуб пісаў пра Аўгена Бартуля, 
Наталлю Арсенневу, Хведара Ільяшэвіча і Міхася Машару, як пра «актыўных 
аружжаносцаў беларускай контрэволюцыі ў літаратуры, сьпявакоў беларускай 
“Пагоні” — сымбалю беларускай буржуазнай дзяржаўнасьці, рэакцыйных 
пісакоў, паборнікаў рэакцый і папоўшчыны — актыўных ворагах Совецкай 
Беларусі» [23]. Згадаў пра яго: «так ные па старой вёсцы Бартуль — гэты 
абнаглелы нацыяналфашыст, які «левай» і «рэвалюцыйнай» фразыолёгіяй 
хоча здабыць сябе званьня пралетарскага поэты, каб з большым посьпехам 

1 Гл.: Чыгрын С. «Паэт быў духам малады» [27, c. 3–8]. Гэты самы тэкст (без аднаго 
абзаца) пад такім жа загалоўкам апублікаваны ў выданні «Czasopis» [28, с. 45–47]. Ра-
ней, у 2000 г., невялікі тэкст С. Чыгрына апублікаваны ў Беластоцкай «Ніве» [29, c. 5].



393

«акалпачваць», зацямняць сьвядомасьці працоўных» [23]. Пасля ІІ Сусветнай 
вайны да канца ХХ ст. яго прозвішча або толькі згадвалася ў гісторыі беларус-
кай літаратуры, або наогул абміналася [11; 12]. Нават Арсень Ліс, пішучы ў 
канцы 1990-х гадоў пра мастацкую літаратуру Заходняй Беларусі. не згадваў 
пра А. Бартуля як годнага ўвагі паэта [18; 20]. Пісаў толькі пра крытычныя 
літаратуразнаўчыя тэксты А. Бужанскага, не раскрываючы канчаткова асо-
бы, якая скрывалася за гэтым псеўданімам [18, c. 139, 149; 20, c. 262, 281]. 
У 1996 г. згадваў, што «А. Бужанскі быў не толькі добрым аналітыкам, але 
і валодаў пластыкай слова. Яго крытычныя матэрыялы ў друку вылучаліся 
яскравым індывідуальна-вобразным стылем. (Да канца ідэнтыфікаваць асо-
бу А. Бужанскага не ўдалося. Рэдактар «Калосся» Я. Шутовіч называў як 
сапраўднае прозвішча публіцыста Барэйка, а Надбужжа — месцам народзін 
А. Бужанскага. Ёсць і іншыя версіі). У цэлым публікацыям А. Бужанскага 
ўласцівы незалежны погляд на многія з’явы, у тым ліку на гісторыю бела-
рускага вызваленчага руху, на сучасны пісьменніку яго стан, на літаратуру 
Заходняй Беларусі. Нельга сказаць, што крытычныя заўвагі публіцыста гра-
шаць празмерным суб’ектывізмам. Вобразныя абагульненні А. Бужанскага, 
на першы погляд, можа, экстравагантныя, грунтуюцца на аналізе сукупнасці 
рэальных фактаў суровай беларускай рэчаіснасці» [20, c. 281]. У 1997 г. А. Ліс 
у тэксце пра Максіма Танка ўпершыню згадаў версію, што пад А. Бужанскім 
скрываецца А. Бартуль: «Дзесь у другой палове 1930-х гадоў у заходнебела-
рускай перыёдыцы з’явіліся адметныя публіцыстычныя артыкулы і тонкай 
эстэтычнай думкі літаратурна-крытычныя зацемкі, падпісаныя псеўданімам 
А. Бужанскі. Рэчы былі вострыя, напісаныя яскрава, таленавіта, актуальна. 
Спрактыкаваны наш гісторык літаратуры прафесар Уладзімір Калеснік лічыў, 
што літаратурны псеўданім гэты належаў Аўгену Бартулю, аўтару даволі ры-
тарычнай, хоць і адраджэнскай патрыятычнай лірыкі. Янка Шутовіч, рэдактар 
«Калосся», дзе найбольш друкаваўся А. Бужанскі, пад шыльдай таго, што мо 
яшчэ недзе чалавек жыве, каб не нашкодзіць, цямніў, не выдаваў сапраўднага 
прозвішча свайго аўтара. Разы два я загаворваў пра Бужанскага з Яўгенам 
Іванавічам (Максімам Танкам — Л. Г.). Той пісаў пра Паэта, сведчыў трохі 
экстравагантна, што Максім Танк адкрывае новую, македонскую пару ў бе-
ларускай літаратуры. Узважыўшы ўсё і паслухаўшы мае аргументы супраць 
ідэнтыфікацыі Бужанскага як А. Бартуля, Яўген Іванавіч сказаў, што пісаў 
пад гэтым псеўданімам нехта з Польшчы, магчыма, з таго «Згуртавання бе-
ларусаў у Варшаве» [19, c. 226]. Відаць, У. Калеснік па-сапраўднаму разгадаў 
псеўданім А. Бартуля, хаця яго асабістыя выказванні на гэты конт невядомыя 
аўтару гэтых радкоў.

Біяграма А. Бартуля ўрэшце трапіла ў віртуальную Вікіпедыю з вельмі 
скупымі і памылковымі звесткамі пра яго, дзе гады жыцця пазначаныя пыталь-
нікамі [2]. Ва ўсіх крыніцах пра паэта прыводзіцца даволі абшырная цытата з 
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«Лісткоў календара» Максіма Танка, які ў 1935 г. запісаў: «Каля “Бару Акаці-
мскага” ледзь не напароўся на Х. Ільяшэвіча і А. Бартуля — не так даўно яшчэ 
двух славутых паэтаў. Першы, стаўшы ценем Р. Астроўскага, п’е, спыніўшыся 
на нейкім раздарожжы паэзіі і непаэзіі, піша свае анемічныя, выхалашчаныя 
вершы; другі, як яго вусаты патрон, які даехаўшы ў свой час на трамваі да 
прыпынку “Незалежнасць”, разьвітаўся з сацыялізмам, а дабраўшыся да 
панскага карыта, разьвітаўся са сваім былым радыкалізмам і вершамі і зараз 
памагае пракурору пісаць акты абвінавачання супраць нас. Помню, у 1930 г. 
мяне з ім пазнаёміла сястра Лю — Зося. А. Бартуль тады, здаецца, адзначаў 
пяцігодзьдзе сваёй літаратурнай дзейнасьці. <…> Другая сустрэча была праз 
год, калі мяне ў наручніках прывезьлі з Глыбокага ў Вільнюскі акруговы суд і 
прывялі на допыт да сьледчага, у пакоі якога я неспадзявана ўбачыў А. Барту-
ля. Ён увесь час, пакуль мяне дапытвалі, сядзеў за сталом, апусьціўшы галаву, 
не адрываючы вачэй ад нейкіх папер. І вось — трэцяя сустрэча з памочнікам 
сьледчага. Добра, што не заўважылі мяне. Я спыніўся каля вітрыны кніжнага 
магазіна, у якой быццам у люстры, бачыў, як яны перайшлі на другую ста-
рану вуліцы. Ля старой камяніцы, дзе, здаецца, мясьцілася калісьці славутая 
друкарня Мамонічаў, стаяла некалькі рамізнікаў. У двух яны, уваліўшыся ў 
сані, паехалі ў бок Нямецкай вуліцы. Можа, куды зноў піць» [2; 27, c. 7–8]. 
Цікава, што ніхто крытычна да гэтага дасюль не паставіўся, падазраючы ў 
празмерным п’янстве А. Бартуля, які ў палавіне 1930-ых гг. перастаў публі-
каваць вершы. У 1983 г. ва ўспамінах Леаніда Галяка, выдадзеных у ЗША, 
паявілася звестка пра пасляваенны эміграцыйны эпізод Бужанскага: «Перад 
сходам (адбыўся 24.08.1947 — Л. Г.), імкнучыся запэўніць сабе большасьць, 
Коўш зь Ільляшэвічам стараліся сьцягнуць як найбольш сваіх прыхільнікаў. 
У адным выпадку выйшла нават няблага, бо адзін з запрошаных (паводля 
Ільляшэвіча) выдатных дзеячоў, ягоны субутэльнік яшчэ зь Вільні, Бужанскі, 
ветліва паведаміў, што рэпатрыюецца на сваю бацькаўшчыну — Польшчу» 
[10, ч. 2, с. 80]. На гэтай аснове ў 2017 г. С. Панізнік, а за ім і іншыя (м. інш. 
С. Чыгрын) вызначылі, што «далейшы лёс Аўгена Бартуля да гэтага часу 
застаецца невядомым» [17, c. 63]. Вельмі інтрыгуючым заставаўся тады 
далейшы невядомы лёс А. Бартуля пасля ІІ Сусветнай вайны, які ўдалося 
высветліць у тым жа 2017 г. — у 25-ыя ўгодкі смерці паэта [36].

Пра Аўгена Бартуля як кіраўніка Дзяржаўнага натарыяльнага бюро ў Лем-
барку на Памор’і (у Польшчы — зараз Паморскае ваяводства) даведалася я ад 
Галіны Эбэртоўскай — дачкі Міколы Дварэцкага (Міколы Базылюка). Пражы-
ваючы ў Лембарку, яна нават ведае, дзе стаіць дом, у якім жыў А. Бартуль, 
а яе дачка Івона вучылася разам з дачкой А. Бартуля. Яна направіла мяне да 
цяперашняга натарыуса Галіны Цішэўскай, якая практыкавалася прафесійна 
ў А. Бартуля. Яна дала кантакт да яго дачкі Анны, якая пражывала ў Гдыні. 
Дзякуючы Анне Бартуль удалося выявіць ваенны і пасляваенны перыяд жыцця 
паэта і папоўніць яго даваенную біяграфію. Як аказалася А. Бартуль пасля 
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ІІ Сусветнай вайны нікому не распавядаў пра сваю даваенную беларускую 
дзейнасць і творчасць. Нават яго самыя блізкія нічога не ведалі пра яго дзей-
насць на беларускай ніве. 

Пасля ІІ Сусветнай вайны А. Бартуль не памяняў прозвішча, як гэта зрабіў 
напрыклад Язэп Найдзюк, асеўшы ва Інаўроцлаве [13; 14]. Яго прозвішча зна-
ходзіцца ў спіску беларускіх нацыяналістаў, якіх шукалі органы дзяржаўнай 
бяспекі ў Польшчы пасля 1945 г.1

А. Бартуль пражыў у Лембарку ўсё пасляваеннае жыццё (47 гадоў), якое 
закончыў 22 чэрвеня 1992 г. у 84-гадовым узросце. Быў там суддзёй, натары-
усам, а таксама радным і грамадскім дзеячам. Жыў ў даваеннай камяніцы па 
вуліцы Варыньскага 6 (раней Францысканская). У 1980 г. у мясцовай газеце 
назвалі яго «żywą encyklopedią grodu nad Łebą»: «W Lęborku mówią o nim, że 
to człowiek wielce dla miasta zasłużony, budzący powszechny szacunek. Obywatel 
akuratny w każdym calu — zarazem żywa encyklopedia wiedzy o mieście» [41].

Жыццё А. Бартуля было звязана з трагічнымі падзеямі ХХ ст., якія пакінулі 
трывалыя сляды ў чарговых этапах ягонага жыцця. Перажыў дзве сусвет-
ныя войны. Здавалася б, што яго жыццё было такім самым, як усіх іншых 
народжаных у пачатку ХХ ст. і дасведчаных яго падзеямі. Жыццё А. Бартуля 
паказвае пакручасты лёс беларускага інтэлігента ў ХХ ст., на які ўплывалі 
таксама польска-беларускія адносіны. 

Аўген Бартуль нарадзіўся 26 лютага 1908 г. у Пецярбургу. У 1980 г. казаў 
пра сябе: «Z pochodzenia jestem leningradczykiem» — так яшчэ тады называўся 
Пецярбург [41]. З дакументаў, якія захоўваюцца ў фондзе Віленскага універ-
сітэта ў Цэнтральным дзяржаўным архіве Літвы ў Вільні вынікае, што быў 
рыма-каталіцкага веравызнання2. Так падаў у анкеце, складзенай 27 верасня 
1927 г. на факультэт права і грамадскіх навук Віленскага ўніверсітэта. Сваю 
нацыянальнасць заявіў як беларус, а роднай мовай назваў беларускую3. 
У анкеце падаваў таксама, што закончыў «na Łotwie w m. Dyneburgu Państwowe 
Gimnazjum Białoruskie4. 

У сваім жыццяпісе пісаў: «ojcem mojim był Donat Bartul i matką Julja 
urodzona Bonfeldt. Ojciec mój pracował jako farmaceuta w aptece Pella. W 1917/18 
roku szkolnym wstąpiłem do I-ej klasy do szkoły im. Siestrzencewicza przy kościele 
św. Stanisława. Jesienią w roku szkolnym 1918/19 musiałem porzucić tę szkołę, 
ponieważ mój ojciec z powodu rozruchów rewolucyjnych i nadciągającego głodu 

1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (далей — IPN BU): 
00231/228/3, Spis osób figurujących w sprawie, k. 6 (CD, k. 12).

2 Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (далей — LCVA): F. 175, Ap. 2(VICa)556, 
L. 21, Kwestjonarjusz.

3 LCVA, F. 175, Ap. 2(VICa)556, L. 21, Kwestjonarjusz.
4 Тамсама.
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wyjechał do gub. Witebskiej pow. Drysieńskiego gm. Przydrujskiej, gdzie posiadał 
kawał roli, na której i osiadł. Do jesieni 1922 r. kształciłem się pod kierownictwem 
ojca. W roku szkolnym 1922/23 wstąpiłem do 5-ej klasy Białoruskiego Gimnazjum 
w Dynaburgu, którego i ukończyłem w roku 1926-m. W roku akademickim 1926/27 
wstąpiłem, jako słuchacz zwyczajny na wydział Matematyczno-Przyrodniczy 
U. S. B., na którem i studjowałem chemję w ciągu tego roku»1. Столькі пра 
сябе напісаў Аўген Бартуль у жыццяпісе. Амаль кожны яго сказ вымагае 
каментараў.

Бацька А. Бартуля — Данат, паходзіў з Русакова Прыдруйскай гміны. 
Праўдападобна, як шмат хто з тадышніх беларусаў у Расійскай імперыі, 
выехаў у Пецярбург «за хлебам». Там пазнаў немку — Юлію Матыльду 
Людвіку Бонфэльд, дачку аптэкара. Яна была лютэранскага веравызнання, 
таму шлюб з Данатам Бартулем узяла 28 красавіка 1907 г. у лютэранскай 
кірсе св. Пятра ў Пецярбургу (з хатняга архіва дачкі, Анны Бартуль, далей — 
АБ, Wyciąg w uwierzytelnionym tłumaczeniu striny 9 bezterminowej książeczki 
paszportowej, sporządzonej w języku rosyjskim, wydanej 14 kwietnia 1907 roku 
Donatowi, synowi Andrzeja Bartulowi przez policję stołeczną w mieście Sankt 
Petersburg b. Cesarstwa Rosyjskiego). Там быў таксама ахрышчаны іх першынец 
Аўген. У 1910 г. нарадзіўся другі сын — Валянцін, таксама, праўдападобна, 
 там ахрышчаны.

Калі ў сям’і Бартуляў пачалася прабуджацца беларуская нацыянальная све-
дамасць? Магчыма яшчэ ў Пецярбурзе, дзе існавала беларускае нацыянальнае 
асяроддзе, ў якім значную ролю адыграў Браніслаў Эпімах-Шыпіла, які вучыў 
у школе імя Сестранцэвіча. Магчыма, было гэта пазней, калі Данат Бартуль з 
сям’ёй вярнуўся на радзіму — у Русакова, дзе ўсе размаўлялі на беларускай 
мове і, мабыць, таму стала яна роднай для маладога А. Бартуля. Не руская 
ўсё ж такі, хаця 10 першых гадоў жыцця правёў ён у расійскім Пецярбурзе. 
Не польская, хаця вучыўся ў польскай школе і бацька быў рымакаталіцкага 
веравызнання, што часта атаясамлівалася з польскасцю. У родных мясцінах 
Бартуляў яшчэ і зараз людзі карыстаюцца дыялектамі беларускай мовы, што 
даказаў у сваіх даследаваннях Міраслаў Янковяк [38].

Рэвалюцыйныя падзеі 1917 г. паспрыялі вяртанню на бацькаўшчыну не 
толькі сям’і Бартуляў. Там ў рыма-каталіцкім касцёле ў Прыдруйску «да-
хрысцілі» Аўгена (па ўспамінах дачкі, Анны Бартуль, май 2017 г.). Магчыма, 
так зрабілі дзеля выгады, каб не адрознівацца ад суседзяў, — лютэранаў 
атаясамлівала з немцамі. 

Як склаліся лёсы жыхароў Русакова пад канец І Сусветнай вайны? Пасля 
яе вёска апынулася ў межах Латвіі, так як і іншыя мясцовасці Прыдруй-
скай гміны. Латышскія улады першапачаткова спрыялі беларусам і таму ў 

1 LCVA, F. 175, Ap. 2(VICa)556, L. 29, Życiorys.
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Дынабурзе (раней Дзвінску, а зараз Даўгаўпілсе) з ініцыятывы беларускіх 
дзеячаў заснавалася Дзяржаўная беларуская гімназія. У яе у 1922 г. бацькі 
А. Бартуля паслалі вучыцца сына. Варта задумацца, чаму менавіта туды, — ці 
прычыны былі патрыятычныя, ці матэрыяльныя. Няма ніякіх сумненняў, што 
пасля навукі ў ёй А. Бартуль падаваў сваю нацыянальнасць як беларускую. 
У 1925 г., будучы вучнем гімназіі, пачаў пісаць вершы на беларускай мове. 
Быў у складзе рэдакцыі выдаванага там у 1926–1930 гг. часопіса «Школьная 
праца». Дзейнічаў у скаўтынгу.

Застаецца неразгаданым пытаннем, чаму малады 18-гадовы А. Бартуль 
выбраў далейшую навуку за мяжой — у Польшчы, у Віленскім універсітэце? 
Якія крытэрыі былі вырашальнымі ў выбары далейшай дарогі — матэры-
яльныя ці нацыянальныя? У Вільні жыў па вуліцы Бабруйскай 1а. Паводле 
дачкі А. Бартуля, у Вільні жыла яго цётка і, магчыма, яна яго прытуліла (па 
ўспамінах А. Бартуль, май 2017 г.). Пасля году навукі хіміі, ён перанёсся на 
факультэт права і грамадскіх навук. Адкуль такая змена зацікаўленняў? Некалі 
юрыст Вінцэнт Склубоўскі расказваў, што шмат хто з моладзі выбіраў права 
замест медыцыны з увагі на абавязковыя там лабараторыі, што не дазваляла 
на дадатковую працу, а на праве лабараторыяў не было. А як было з А. Бар-
тулем? Дачцы расказваў, што не меў за што купляць патрэбных для хімічных 
практыкаванняў прыладаў, якія студэнты павінны былі здабыць самі. На праве 
таксама было цяжка, бо не меў за што купіць патрэбных падручнікаў, таму 
сядзеў у бібліятэцы і перапісваў іх (па ўспамінах А. Бартуль, май 2017 г.). 
З залікавых картаў вынікае, што у канцы І трыместра 1927/1928 акадэмічнага 
года яго бацькі ўжо не жылі1. У ІІ трыместры гэтага года як апякун падаецца 
Уладыслаў Цімашкевіч — «рэзэрвіста», землеўласнік, які пражываў у фаль-
варку Бернішкі ў Латвіі2. На ІІІ курсе права ў 1929/1930 акадэмічным годзе 
яго апекуном стаў кс. Юльян Цімашкевіч (1890, Бернішкі — 1941, Вілейка) з 
парафіі ў Кузьніцы, што недалёка ад Гродна (зараз у Польшчы, у Падляшскім 
ваяводстве) [39].

Падчас навукі ў Віленскім універсітэце А. Бартуль быў актыўным дзеячам 
Беларускага студэнцкага саюза (БСС), які існаваў з 1921 г. Яшчэ як студэнт 
І курса хіміі 26 лютага 1927 г. стаў членам праўлення БСС. Старшынёй быў 
тады студэнт права родам з Сухаволі на Беласточчыне — Адольф Зэнюк 
[35]3. Выбары ўладаў БСС адбываліся раз у год, хіба што была неабходнасць 
перавыбараў часцей.

1 LCVA, F. 175, Ap. 2(VICa), В. 556, L. 20.
2 LCVA, F. 175, Ap. 2(VICa), В. 556, L. 17-19. Незразумела, адкуль у тэкстах С. Чы-

грына [27, c. 4; 28, c. 45] як апякун паявіўся «просты селянін з Латвіі Уладзіслаў Кама-
раневіч», калі ў арыгінальных дакументах зусім іншае прозвішча і грамадскі статус. 

3 LCVA, F. 175, Ap. 1 (IA), В. 556, L. 318.
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Праўленне БСС выбранае ў лютым 1927 г. было адмененае ў новым ака-
дэмічным годзе — 20 лістапада. Старшынёй стаў Тодар Куніцкі — студэнт 
медыцыны1. 13 сакавіка 1928 г. падаўся ў адстаўку. Заступіў яго Ігнат Гагалін-
скі і ў праўленні зноў паявіўся А. Бартуль [26]. 20 кастрычніка 1928 г. новым 
старшынёй БСС стаў Міхась Тулейка (студэнт права), а Аўген Бартуль — 
скарбнікам2. Вясной 1929 г. праўленне БСС поўнасцю абнавілася, а ў выбарах 
11 мая 1930 г. старшынёй стаў Кастусь Глінскі, а сакратаром — А. Бартуль3. 
Наступныя выбары адбываліся 3 мая 1931 г, калі А. Бартуль скончыў ужо 
навуку ў Віленскім універсітэце. Старшынёй БСС стаў тады Барыс Арэнь 
з матэматыка-прыродазнаўчага факультэта4. У БСС бачны стаў ідэалагічны 
падзел — на частку хадэцкую і левую. Расказваў пра гэта Вінцук Склубоўскі, 
пісалі ва ўспамінах былыя студэнты [35]. 

Разглядаючы дзейнасць БСС варта згадаць, што перыяд 1928–1931 быў 
надзвычай плённы. У гэтым часе выйшла 7 нумароў часопісу «Студэнская 
думка», у якім свае вершы публікаваў таксама А. Бартуль. Часта паяўляліся 
яны на першай старонцы. 20 снежня 1927 г. у арганізаванай рэдакцыйнай 
калегіі «Студэнскай Думкі» апынуўся побач з Ігнатам Гагалінскім, Міхасём 
Тулейкам, Г. Вялецкім і Янам Шутовічам [25].

28 лютага 1928 г. у сядзібе БСС адбыўся літаратурны вечар, на якім сваю 
творчасць прадстаўлялі маладыя паэты, між іншымі: А. Бартуль, Усевалад 
Шыран, Міхась Тулейка, Міхась Васілёк [26]. У 1930 г. студэнты пачалі 
святкаваць угодкі Слуцкага паўстання 1920 г. З гэтай нагоды А. Бартуль 
напісаў верш «Бура». Святкаваліся ўгодкі Беларускай народнай рэспублікі, 
адбываліся лекцыі. 23 лістапада 1930 г. у актавай зале Снядэцкіх урачыста 
святкавалі 10-ыя ўгодкі БСС — А. Бартуль прадставіў гісторыю студэнцкага 
беларускага руху ў Віленскім універсітэце. На здымках БСС з 1928–1931 з 
лёгкасцю можна прыкмеціць А. Бартуля. На здымку БСС з 1930 г., якога ні-
колі не бачыла, Анна Бартуль адразу знайшла свайго бацьку — сядзіць трэці 
злева ў цэнтральным радзе. 

Чаму так раптоўна пазней падзяліўся і заняпаў беларускі студэнцкі рух? 
Ці прычынай маглі быць падзеі, звязаныя з працэсам Беларускай сялян-
ска-работніцкай «Грамады» і зменай курсу польскіх уладаў да беларусаў у 
Польшчы? Існавалі ўрэшце непаразуменні і амбіцыі паміж дзеячамі БСС і 
розныя ўплывы з розных бакоў.

Легальнасць выбару новых уладаў БСС 3 мая 1931 г. была абвержана 
часткай студэнтаў, якія напісалі пратэст да куратара БСС — прафесара Стані-

1 LCVA, F. 175, Ap. 1 (IA), В. 556, L. 313.
2 LCVA, F. 175, Ap. 1 (IA), В. 556, L. 299.
3 LCVA, F. 175, Ap. 1 (IA), В. 556, L. 288.
4 LCVA, F. 175, Ap. 1 (IA), В. 556, L. 287.
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слава Владычкі з патрабаваннем адхіліць важнасць сходу. Сярод падпісантаў 
пратэсту былі: Аўген Бартуль, К. Глінскі, Станіслаў Станкевіч, Міхась Ма-
ркевіч, Ян Зэнюк, Зоя Каўшанка [10, ч. 1, с. 63]. Прафесар Владычка аднак 
не прызнаў ані сходу, ані выбараў нелегальнымі. Тады паўстала думка пра 
новую студэнцкую арганізацыю — апалітычную і беспартыйную, з моцнымі 
унутранымі сувязямі паміж членамі. 

Так 19 мая 1931 г. заснавалася карпарацыя «Скарынія» («Scorinia»), 
зарэгістраваная 12 чэрвеня [31, c. 138]. Першапачаткова ў ёй было 22 члены. 
16 чэрвеня 1931 г. адбыўся сход заснавальнікаў карпарацыі дзеля перавыба-
раў уладаў. Старшынёй стаў К. Глінскі, а А. Бартуль — сакратаром праўле-
ння [31, c. 138]. Студэнты, якіх адсунулі ад улады ў БСС, знайшлі месца ў 
новай карпарацыі. Падтрымлівалі іх дзеячы Цэнтрасаюзу: Антон Луцкевіч, 
Радаслаў Астроўскі і Антон Нэканда-Трэпка. Апошні з іх нават сцвярджаў, 
што карпарацыя была заснаваная Цэнтрасаюзам — Цэнтральным саюзам 
культурных і гаспадарчых арганізацый, заснаваным у сярэдзіне 1930 г., які 
спрабаваў шукаць кампрамісу з польскімі санацыйнымі уладамі [31, c. 138]. 

Тамаш Блашчак і Патрык Тамашэўскі ў артыкуле пра карпарацыю 
«Scorinia» сцвярджаюць, што «dodatkowym impulsem do powołania korporacji 
miało być wynegocjowanie przez R. Ostrowskiego porozumienia z polskimi 
władzami w sprawie zatrudnienia kończących studia prawników Białorusinów w 
polskich instytucjach państwowych» [31, c. 138]. 

Нягледзячы на сапраўдную прычыну заснавання, мэтай карпарацыі 
«Scorinia» меў быць яе пазапартыйны характар, у якой члены былі б больш ін-
тэграваныя арганізацыйна. Так прынамсі ўспамінаў адзін з заснавальнікаў — 
Леанід Галяк [10, ч. 1. с. 63]. Пісаў ён таксама, што да непаразуменняў у БСС 
дайшло на фінансавым грунце: БСС знаходзілася пад уплывам Р. Астроўскага 
(дырэктара Віленскай беларускай гімназіі і члена Цэнтрасаюза), атрымлівала 
штомесячную фінансавую падтрымку ад Центрасаюза на дапамогу бедным 
студэнтам. У сувязі з тым, што патрабуючых было больш, чым сродкаў, на 
гэтым фоне даходзіла да канфліктаў у БСС. Фінансава падтрымлівала БСС 
таксама Магдалена Радзівіл са Швейцарыі. Паводле Леаніда Галяка, яе ліст з 
інфармацыяй пра перасланыя грошы, выпадкова знойдзены ў БСС, выклікаў 
найбольшую буру сярод студэнтаў [10, ч. 1. с. 62]. Гэтая справа шмат разоў 
вярталася на сходах, але не была канчаткова выяснена, а грошы не знайшліся, 
хаця меліся іх атрымаць ў 1930 г. С. Станкевіч і А. Бартуль. Гаварылася тады, 
што яны «прагулялi іх па кнайпах» [10, ч. 1. с. 62].

У карпарацыі «Scorinia» знайшліся актыўныя студэнты, перадусім з Фа-
культэта права і грамадскіх навук Віленскага ўніверсітэта. У пачатку 1931–32 
вучэбнага года ў прэзідыуме карпарацыі былі: К. Глінскі як старшыня, а 
А. Бартуль як яго намеснік [31, c. 140; 32, c. 33]. Лозунгам іхняй ідэалогіі 
было: «Labor omnia vincit» — «Праца ўсё пераможа» [31, c. 140]. 
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Прэсавым органам карпарацыі стаў часопіс «Novaja Varta», які выдаваў-
ся лацінкай. У першым нумары за 1931 г. былі прадстаўленыя мэты: «Naša 
časapiś — heta časapiś maładych, maładych nia tolki fizyčna, ale i duchova. 
<...> Duch musić adnak-ža panavać nad materyjaj, praca ŭ imia mo’ dalokich 
rezultataŭ, u imia mo’ dalokich ideałaŭ musić ažyciaŭlać studenstva ahułam, a 
tym bolš studenstva biełaruskaje, prad jakim jašče na paradku dnia staić praca 
nad realizacyjaj ideałaŭ Biełaruskaj Nacyj i jakoje musić bolš uporysta vieści 
baraćbu za panavańnie Ducha suprać ahulnaje materjalizacyi biełaruskaha 
hramadzianstva. Nieabchodnaść hetaha vielmi vostra ŭstaje pierad nami i dziela 
taho jašče, što z paza niedalokaha savieckaha kardonu čas ad času danosiacca da 
nas atrutlivyja pavievy, jakija zaražajuć dušu našaje moładzi, tvoračy duchovych 
invalidaŭ, zhublenych dla biełaruskaj spravy. Z hetym źjaviščam treba zmahacca, 
i voś prad studentam biełarusam ustaje problema samavychavańnia na zdarovych 
asnovach. Prad nami vialikaja i šeraja praca. Dziela hetaha biełaruskaja 
studenskaja korporacja Scorinia uziała za svoj deviz skaz starych rymlanaŭ: 
«Labor omnia vincit!» A nieabchodnaść tvorčaje, razumna pradumanaje pracy 
mocna adčuvajecca siańnia na biełaruskaj nivie, u chvilinu ciažkaha kryzysu, 
ahulnaha časovaha zaniapadu i źniavierańnia. <...> Biazzumoŭna vartaść maje 
tolki dobra zarhanizavanaja adzinka, a takoj źjaŭlajecca jakraz na studenskim 
hruncie korporacyja: jana, dziakujučy specyfičnym arhanizacyjnym formam, daje 
šyrokija mahčymaści da hramadzkaha zdyscyplinavańnia, vyrableńnia charaktaru, 
pačućcia salidarnaści i abaviazku miž siabrami. <...> Zadaniem studenta naahuł, 
a biełarusa tym bolš, źjaŭlajecca, vyniaści z universytetu, paza čysta navukovymi 
vartaściami, hramadzkaje vychavańnie, zdolnaść da samadzielnych vyvadaŭ, 
da sužyćcia z inšymi adzinkami, da pačućcia ŭłasnaje hodnaści i pašanavańnia 
inšych. <...> Studenskaja arhanizacyja pavinna zakinuć u dušu svajho siabry 
ziarno kanstruktyŭnaha elementu žyćcia, — pačućcio salidarnaści, sacyjalnaje 
ŭzajemazaležnaści, jak maralnaje idei, i dać jamu abapiortuju na hetaj idei systemu 
hramadzkaha sužyćcia ŭ imia supracoŭnictva adzinak, hrupaŭ i hramadzkaściaŭ 
na padstavie razumnaje i šlachotnaje kankurencyi pracy. U hetym kirunku i musić 
pajści praca našaj arhanizacyi, kab dać u budučyni biełaruskamu hramadzianstvu 
i dziaržavie vartaściovuju adzinku, świedamuju svaich pravoŭ i abaviazkaŭ i 
lojalnuju da sucelnaści ŭ svaich imknieńniach i pracy. <...> Studenskija arhanizacyi 
musiać supracoŭničać sa svaim starejšym hramadzianstvam, a tym bolš biełaruskija. 
Starejšaje hramadzianstva musić dać nam svajo žyćciovaje daśviedčańnie: my 
budziem vučycca ad ich, na ich dasiahnieńniach i ich pachibach. <...> Z inšymi 
biełaruskimi studenskimi arhanizacyjami my budziem utrymovyvać ciesnuju 
łučnaść u imia supolnych nacyjanalnych ideałaŭ, a taksama budziem utrymovyvać 
i tavaryski kantakt z studenskimi arhanizacyjami inšych nacyjanalnaściaŭ, dobraje 
voli ŭ adnosinach da nas, supracoŭničajučy z imi ŭ ramach supolnych intaresaŭ. 
A ahułam na pytańni, jakija pastavić prad nami žyćcio, pastarajemsia adkazać 
našaj pracaj, adkidajučy ŭsialakaje palitykanstva, vychovyvajučy najmałodšych 
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i pracujučy nad samavychavańniem i vytvareńniem miž maładoj biełaruskaj 
intelihencyjaj ciesnaje braterskaje suviazi, etyčnaści ŭ pastupkach i ŭzajemnaha 
zrazumieńnia, nia hledziačy na mahčymuju i całkom zrazumiełuju ŭ radoch 
studenskaj moładzi rožnicu śvietapahladaŭ» [30].

А. Бартуль напісаў гімн карпарацыі, да якога музыку склаў Альбін Стэ-
повіч: 

Da pracy, braćcia, jak adzin 
I śvietłaj budučyni dni 
Pryjduć ŭ adkaz na tvorčy ŭzdym, 
Skavanyja ŭ śviatym ahni. 
Dla biełaruskaje ziamli 
Nia straša šerań pracy nas, —  
My siły addadziem svaje  
Za pieramohi śvietły čas.1

Заснаванне карпарацыі негатыўна прынялі ўлады БСС, якія пазбавілі 
сяброўства ў арганізацыі карпарацыяністаў. Закідалася ім алкагалізм, пра-
дажніцтва і разбіванне студэнцкай арганізацыі. Да гэтага спрычыніліся яшчэ 
персанальныя канфлікты, пра якія ўспамінаў Л. Галяк. Быццам бы А. Бартуль 
зняважыў Станіслава Станкевіча на ганку Віленскай беларускай гімназіі, што 
знайшло адлюстраванне ў гумарыстычным вершы:

Жэня даў па твары, 
А Стасеньку сьніцца, 
Што яго цалуе 
Мілачка С.....а. 
Эх ты, Стасік, Стасік, 
Якая-ж ты баба. 
Скажа «сэндзя гродзкі»: 
«Білі вас заслаба» [10, ч. 1, с. 75].

А. Бартуль, які падпісваў свае вершы «Auhień Bartul» або «A. B.» быў 
прыняты на Факультэт права і грамадскіх навук Віленскага універсітэта 12 
кастрычніка 1927 г. 30 чэрвеня 1931 г. стаў магістрам права (АБ, Dyplom). 
Тое, што на працягу чатырох гадоў навукі закончыў права, дзейнічаючы 
актыўна на студэнцкай і літаратурнай ніве, ёсць доказам, што да навукі 
адносіўся дастаткова сур’ёзна — магчыма таму, што самая блізкая сям’я 
была за мяжой — у Латвіі і не было на каго спадзявацца. З яго дзейнасцю ў 
беларускім студэнцкім руху звязаная таксама літаратурная творчасць, якая 
публікавалася ў беларускіх часопісах у Вільні. Ён миж іншым пераклаў на 

1 Novaja Varta. — 1931. — № 1. — C. 1.
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беларускую мову «Gaudeamus» [7, c. 180]. У часопісе «Студэнцкая думка» на 
тытульнай старонцы быў змешчаны яго верш «Бацькаўшчыне»: 

Для Цябе збудаваў я аўтар ў сваім сэрцы, 
У вопратку казак прыбраў я яго, 
Для цябе, што стагнала ў чужой паняверцы,  
Што зьнявагі цярпела й ад сына свайго.  
 
Прад абліччам Тваім я схіліўся ў пакоры,  
Прад вяліччам Тваім, прад цярпеньнем Тваім,  
І душа бунтавала, як хвалі на моры, 
Дый сьпявала ўскрашэньню Твайму, Маці, гымн. 
 
Даражэйшае шчасьце Тваё мне за волю,  
За ўсялякія скарбы зямлі, за жыцьцё, 
Бо і што-ж мне жыцьцё ў параўнаньні з Табою, 
Ты ўладар майго сэрца, маё багацьцё. 
 
І я вырву бунтарнае сэрца ў ахвяру 
Дый злажу я яго на Твой слаўны аўтар. 
Потым вып’ю спакойна прызначаньня чару,  
Дык прыймі маё сэрца, вазьмі яго ў дар! [4]

Гэтыя поўныя патрыятызму словы былі своеасаблівым жыццёвым крэда 
маладога 20-гадовага студэнта А. Бартуля. Прыкладам патрыятызму быў 
таксама верш «25.III.18 — 25.III.28», напісаны з нагоды 10-ых угодкаў Бела-
рускай народнай рэспублікі:

Завіхрылася буйна мяцеліца,  
Віхры з посьвістам уздымаліся 
І чырвоная ймгла ўсюды сьцеліцца,  
Песьні вольныя раздаваліся. 
Бура коціцца; віхар гудам гудзе. 
Зямля-матанька ўздрыганулася, 
А мяцеліца адно знае, мяце; 
Сіла вольная скалыхнулася. 
Ўжо народаў турма развалілася,  
Над краінамі, над прасторамі, 
«Воля вольная ўсім»! Пракацілася, 
Загудзела яна над разорамі. 
Воля вольная завітала для ўсіх 
І будуюцца зруйнаваныя.  
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Беларусе, уставай! не адстань ад усіх. 
Уставайце, браты катаваныя! [3]

У чэрвеньскім нумары «Студэнскай думкі» за 1930 г. была змешчаная 
наступная інфармацыя: «У восені сёлятняга году прыпадаюць пятыя ўгодкі 
паэтыцкае творчасьці <…> Аўгена Бартуля. Да гэтага вялікага для нас і для 
яго сьвята ўжо друкуецца зборнік яго найлепшых мастацкіх твораў. Зборнік 
займець каля 250 старонак друку» [24, c. 37]. Аднак па нейкай прычыне такі 
зборнік не паказаўся друкам. 

Хутка грамадска-палітычная рэчаіснасць пачала ўплываць на далейшы 
лёс А. Бартуля. Адносіны польскіх уладаў да беларусаў не мяняліся на 
лепшае. Наадварот — беларуская інтэлігенцыя, заангажаваная ў беларускі 
рух, пазбаўлялася працы або мела праблемы з яе атрыманнем. У выпадку 
А. Бартуля можна ставіць пытанні наконт яго вернасці ідэалам маладосці, 
асабліва калі ўзяць пад увагу канкрэтныя грамадска-палітычныя абставіны ІІ 
Рэчыпаспалітай, а пасля — перыяду ваеннага і пасляваеннага. Яны найбольш 
уплывалі на жыццёвыя лёсы, пакідаючы бацькаўшчыну выключна ў сэрцы 
і да гэтага часта толькі на ўласную ўнутраную патрэбу. Шмат беларусаў з 
вышэйшай адукацыяй, якія актыўна дзейнічалі на беларускай ніве яшчэ ў ІІ 
Рэчыпаспалітай, заставалася без працы, трапляла пад арышт. 

А. Бартуль як студэнт Віленскага універсітэта меў расійскае грамадзян-
ства. 29 верасня 1931 г. ён склаў прашэнне ў Віленскае гродскае стараства, 
каб пазбавіцца яго і атрымаць польскае грамадзянства (АБ, Oświadczenie 
E. Bartula do Starostwa Grodzkiego Wileńskiego, z dn. 29.09.1931 r.). Пісаў у ім, 
што ён польскага паходжанняя і лічыць сябе грамадзянінам польскай дзяр-
жавы. 15 кастрычніка 1931 г. атрымаў акт прызнання грамадзянства (АБ, Akt 
uznania obywatelstwa E. Bartula, z dn. 15.10.1931 r.). Гэта адкрыла яму дарогу 
да кар’еры юрыста яшчэ ў міжваенны перыяд. 27 жніўня 1937 г. атрымаў 
пашпарт (АБ, Dowód osobisty E. Bartula z dn. 27.08.1937 r.).

Паводле службовага спіску А. Бартуля, захаванага ў хатнім архіве Анны 
Бартуль, 17 лютага 1932 r. старшыня Апеляцыйнага суда ў Вільні прызначыў 
яго няштатным суддзёй-стажорам (аплікантам) у Вільні (АБ, Wykaz stanu 
służby E. Bartula z dn. 13.091939 r.). 15 лістапада быў ён перанесены на платны 
штат Акруговага суда ў Вільні (з 1 снежня 1932 г.), a пастановай ад 10 каст-
рычніка 1933 г. — у Акруговы суд у Пінску — у аддзел у Брэсце над Бугам 
(з 1 лістапада 1933 г.). У днях 8–10 красавіка 1935 г. А. Бартуль здаў судовы 
экзамен перад Экзаменацыйнай камісіяй пры Апеляцыйным судзе ў Вільні 
на выдатна (celująco). Пастановай старшыні Апеляцыйнага суда ў Вільні ад 
16 мая 1935 г. А. Бартуль быў перанесены 1 чэрвеня на штат Акруговага суда 
ў Вільні — на становішча сакратара Гродскага суда ў Свянцянах (АБ, Wykaz 
stanu służby E. Bartula z dn. 13.091939 r.).
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19 мая 1936 г. Міністр справядлівасці паклікаў яго на судовага асэсара ў 
акрузе Апеляцыйнага суда ў Вільні. 3 чэрвеня 1936 г. ён стаў спаўняць абавязкі 
акруговага следчага суддзі ў Ашмяне, а 28 снежня 1936 г. — Гродскага суддзі 
ў Яшунах. Там таксама 12 студзеня 1937 г. быў прызначаны да кіравання 
Гродскім судом. 26 чэрвеня 1937 г. яму даручылі выкананне абавязкаў акруго-
вага суддзі следчага ў Вільні (АБ, Wykaz stanu służby E. Bartula z dn. 13.091939 
r.). 29 ліпеня 1937 г. прэзідэнт Рэчыпаспалітай прызначыў А. Бартуля суддзёй 
Гродскага суда ў Лунінцы, a 3 лютага 1938 г. старшыня Апеляцыйнага суда ў 
Вільні прызначыў яго на пасаду кіраўніка Гродскага суда ў Лунінцы. 

Варта згадаць, што 23 кастрычніка 1934 г. у Бернардзінскім касцёле ў Ві-
льні судовы аплікант А. Бартуль ажаніўся з Аннай Райчонак, народжанай 22 
ліпеня 1906 г. у Паставах (АБ, Parafja Rzym-katolicka Kościoła Bernardyńskiego 
w Wilnie. Wyciąg z Księgi Ślubów, Wilno 24.10.1934 r.). Вядома, што яна была 
настаўніцай (па ўспамінах Б. Васыньчук, май 2017 г.).

Судовая аплікантура значна паменшыла актыўнасць А. Бартуля на бела-
рускай і літаратурнай ніве, хаця надалей заставаўся ён у коле дзеячаў Цэнтра-
саюза, якія ў 1932 г. заснавалі Таварыства беларускай асветы (ТБА) — 31 
сакавіка 1935 г. стаў членам Рэвізійнай камісіі ў ім (гл.: Гадавы сход ТБА, 
31.03.1935 [22, c. 4]).

У 1933 г. Хведар Ільляшэвіч, які вёў у часопісе ТБА «Родны край» «Літара-
турны куток», пісаў: «Літэратурны Куток» у сувязі з «зацішшам» у поэтыцкай 
дзяльнасьці Аўгена Бартуля пытае яго зьдзіўлена: што з Вамі? і запрашае да 
супрацоўніцтва ў «Кутку». Ці-ж «ліра разьбітая»? [21, c. 8] 

А. Бартуль тады якраз практыкаваўся ў Брэсце над Бугам і пераслаў рэдак-
цыі толькі некалькі вершаў. Тады таксама пачаў супрацоўнічаць з часопісам 
беларускай інтэлігенцыі «Калоссе», якое з 1935 г. рэдагаваў Ян Шутовіч. 
Публікаваў там публіцыстычныя артыкулы, падпісваючы іх «А. Бужанскі» 
або «А. Б-скі». З 1937 г. быў у складзе рэдакцыйнай калегіі як А. Бужанскі 
побач з Мар’янам Пецюкевічам, Хведарам Ільляшэвічам, Станіславам Гры-
нкевічам, Адольфам Клімовічам, Міхасём Машарай, Анатолем Бярозкай, 
Міколам Шкялёнкам [16, c. 64]. Яго артыкулы мелі дачыненне да беларускай 
грамадска-палітычнай рэчаіснасці і да літаратурнага жыцця. У 1937 г. А. Ба-
ртуль пішучы пра М. Машару, сцвярджаў: «Усход ягонае зоркі прыпадае на 
пару дэзэрцыі Аўгеня Бартуля з нашага літаратурнага фронту. Быў час, калі 
Бартуля залічалі да авангарду, гэта быў кандыдат на народнага паэта. <...> 
Нядарма крытыка ставіла яго побач Уладыслава Бранеўскага. <...> Жыцьцё-
выя нягоды ў форме легіону «młodych» і судовае аплікантуры адцягнулa яго ад 
беларускага творства. І гэты без пары памёршы (для беларускай справы) паэт 
пакінуў сучасным толькі элегійны настрой і асірацелую «Князёўну» [9, c. 104]. 

Пачатак ІІ Сусветнай вайны застаў А. Бартуля, праўдападобна, у Луні-
нцы. Як падаваў у пасведчанні, выстаўленым 13 лютага 1941 г. Народным 
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камісарыятам унутраных спраў Літоўскай ССР, у Вільню прыбыў 15 верасня 
1939 г. з Паставаў — з роднай мясцовасці ягонай жонкі (АБ, Удостоверение 
№ 004815). Калі так было сапраўды, дык перад 17 вераснем 1939 г. спярша 
пакінуў Лунінец, а пасля Паставы, каб уцячы ад савецкіх уладаў у Літву. 
Тады яшчэ Літва была самастойнай дзяржавай і ніхто не думаў, што хутка 
стане яна савецкай рэспублікай. А. Бартуль падаваў, што у Вільні працаваў 
як канцэлярыст (АБ, Удостоверение № 004815). 

У афіцыйным жыццяпісе з 1961 г. пісаў, што працаваў як гродскі суддзя 
ў Лунінцы да 17 верасня 1939 г., а пасля перанёсся ў Вільню да сваякоў і 
пэўны час працаваў там як рабочы. Далей пісаў: «Mając brata w Generalnym 
Gubernatorstwie w 1941 r. wyjechałem z Wilna i zamieszkałem początkowo u brata 
na terenie powiatu garwolińskiego, następnie przeniosłem się w 1942 r. do Krakowa 
i tam pracowałem w charakterze tłumacza» (АБ, Życiorys. Lębork, 14.09.1961 r.).

У хатнім архіве А. Бартуль захаваўся фрагмент ліста ад 20 лістапада 1941 г., 
пісанага да Анны і Аўгена Бартуляў з Вільні. На жаль, невядомым застаецца 
аўтар ліста, але з яго зместу вынікае, што была гэта асоба блізкая для А. і 
А. Бартуляў, з якой звязаныя былі іх віленскія лёсы ў гг. 1939–1941: «Kochani 
Hanko i Żeńka! Wczoraj otrzymałem od Was kartkę. Dzisiaj do mnie do biura 
zgłosił się p. Stephan z Katowic, który przed wojną wspólnie ze mną pracował, z 
kartką od p. Hindersina, żeby do Was napisać obszerny list, następnie dowiedzieć 
się o niektórych osobach, czy są w Wilnie. W kartce nie chciałem wymieniać, że 
NKWD Was szukało, a napisałem tak, żeby Wy mogli domyśleć się, że tylko o Was 
chodzi. Dnia 14.6. rozeszła się pogłoska po całym Wilnie, że przyjechał specjalny 
Oddział NKWD z Białorusi w celu wywożenia ludzi z Litwy. Niektórzy wierząc 
temu zaczęli się chować, w domach nie nocować. Tak już 13.6. pogłoska stała się 
faktem — NKWD o godz. 3 rano zaczęło dobijać się do naszej bramy, usłyszałem 
ja pierwszy. Otworzyłem trochę okiennicę. Widzę Oddział NKWD, wówczas 
zacząłem w mieszkaniu wszystkich budzić. Zaraz słyszę dzwonek do naszego 
mieszkania. Wyparli bramę. Sabina, gdy otworzyła drzwi, zapytuje: czego chcecie, 
a oni, kto tu żyje, wymienia nazwisko, trochę się uspokoili. Weszli do mieszkania, 
sprawdzili osobiste dokumenty u wszystkich obecnych. Następnie wybrali akta, 
dość grube, zaczęli się pytać o Was, powiedziałem, że wyjechali do Warszawy. 
Zaczęli uśmiechać się coś między sobą, spisali akt, przeprosili, że przerwali sen, a 
Sabina na to powiedziała, że wy nas «очень напугалі». A oni w śmiech: «Да чего 
пугаться». Całe szczęście, że nie zapytali, czy my jesteśmy krewnymi, bo mogli nas 
zatrzymać do wyjaśnienia sprawy. Tego dnia idąc po Wilnie, można było spotkać 
na każdym kroku ludzi przy samochodach, którzy żegnają się ze łzami w oczach 
ze swojemi krewnymi i sąsiadami może ostatni raz. Okropnie przygnębiające 
robiło wrażenie. Za dwa tygodnie mieli jeszcze więcej wywieźć ludzi, ale do tego 
czasu ledwie sami uciekli» (АБ, Ліст да А. і А. Бартуляў, Wilno, 20.11.1941 r.). 

Далей аўтар ліста пісаў пра сітуацыю ў Вільні ў пачатку нямецкай акупа-
цыі: «Niedawno Marysia wspólnie z Hajdukową przysłała nam z Postaw paczkę 
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(1½ puda mąki żytniej, 1 kg słoniny i kurę) przez szofera ze starostwa, który 
przyjechał do Wilna w sprawach służbowych. Pisze, że często choruje, ale naogół 
wszyscy żywi i zdrowi. W Postawach w porównaniu z Wilnem jest o 50% taniej, 
póki co produkty żywnościowe można tam dostać. Tylko najgorzej nie można tam 
pojechać. Po pierwsze wymagają przepustkę, a po drugie kolei od Podbrodzia 
do Królewszczyzny jeszcze nie uruchomiono. W Wilnie wszystko jest na kartki, 
chleba dają ¼ kg na osobę, ale teraz od 2 tygodni w Wilnie wcale nie ma chleba; 
masła 20 dk na tydzień, cukru 5 dk i inne produkty, wszystko nie więcej jak na 
(…. — нечыт.), po cenie za czasów waszych, licząc od 100% do 300% drożej. 
Prywatnie kupić po kryjomu u spekulanta — trzeba zapłacić za 1 kg masła albo 
słoniny mniej więcej 100 rub., za 1 kg chleba 10–12 rub., a teraz z powodu braku 
chleba na kartki dochodzi cena za chleb do 30 rub. za kg. Myśmy jakie mieli zapasy 
już wyczerpali. Dla zaspokojenia żołądka pozostaje tylko kartofel, zrobiłem dość 
duży zapas, brakuje tłuszczu, a prywatnie kupować nie wystarcza poborów. Pracuję 
w Głównej Dyrekcji w buchalterji, otrzymuję 850 rub., czyli 85 RM miesięcznie, 
ma w tych dniach wprowadzona nowa ustawa uposażeniowa — nie wiem ile 
będę otrzymywać. Język urzędowy niemiecko-litewski...» (АБ, Ліст да А. і А. 
Бартуляў, Wilno, 20.11.1941 r.) А. і А. Бартулі дзякуючы гэтаму лісту ведалі 
пра сітуацыю ў Вільні. 

У 1961 г. А. Бартуль у афіцыйным жыццяпісе пісаў, што «w sierpniu 1943 
roku byłem zmuszony rozpocząć ukrywanie się przed okupantem, zmieniłem 
nazwisko na «Zenon Wilczyński», przeniosłem się do Warszawy i tam pracowałem 
początkowo w D/H bracia Chodorowscy i S-ka, a następnie w Kopalnianej Spółce 
Opałowej w charakterze magazyniera. Cały okres Powstania przebyłem w stolicy, 
pracując w Rejonowej Delegaturze Rządu Warszawa Śródmieście-Południe w 
Dziale Świadczeń Wojennych. W dniu 5 października 1944 r. opuściłem Warszawę 
i zostałem wywieziony do obozu w Pruszkowie. Po wydostaniu się z obozu w 
Pruszkowie do wyzwolenia przebywałem w Krakowie pracując w charakterze 
furmana w Szkole Rolniczej w Bronowicach Wielkich» » (АБ, Życiorys. Lębork, 
14.09.1961 r.). 

На колькі сапраўдныя звесткі пра сябе падаваў А. Бартуль пасля вайны, 
цяжка даказаць. У хатнім архіве Анны Бартуль знаходзяцца дзве нямецкія 
«кенкарты» (раcпазнавальныя карты) — адна выстаўленая 17 снежня 1942 г. у 
Кракаве на А. Бартуля, народжанага 13 лютага 1908 г. у Ленінградзе, другая — 
29 ліпеня 1943 г. на Зянона Вільчынскага, народжанага 13 жніўня 1906 г. у Да-
ргелеве » (АБ, Kennkarte. Karta rozpoznawcza E. Bartula, Krakau, 17.12.1942 r.; 
Kennkarte. Karta rozpoznawcza Z. Wilczyńskiego, Garwolin 29.07.1943 r.). Чаму 
А. Бартуль скрываўся пад прозвішчам З. Вільчынскага і ці была гэта рэальная 
асоба, якая загінула падчас вайны? Даргелева знаходзіцца ў Латвіі. Сярод да-
кументаў па А. Бартулю знаходзіцца выпіска аб нараджэнні З. Вільчынскага, 
выдадзеная 20 лістапада 1940 г. пробашчам касцёла ў Прыдруйску і выпіска 
часовага пасведчання, выдадзенага 1 ліпеня 1931 г. Дэканатам Факультэта 
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права і грамадскіх навук Віленскага ўніверсітэта, пра заканчэнне навукі ма-
гістрам права З. Вільчынскім (АБ, Odpis wierzytelny. Odpis z metrycznej księgi 
Przydrujskiego R.Katolickiego parafialnego Kościoła o urodzonych za rok 1906, 
Przydrujsk na Łotwie, 20.11.1940 r.; Odpis. Świadectwo tymczasowe, Wilno, 
1.07.1931 r.). З гэтага вынікае, што А. Бартуль і З. Вільчынскі былі з Латвіі, 
разам закончылі таксама права ў Вільні. Праўдападобна, пазней таксама 
падтрымлівалі між сабой кантакты. Магчыма, што былі яны нават сям’ёй. 
Магчыма да яго А. і А. Бартулі выехалі з Вільні ў 1941 г. Канчаткова нешта 
здарылася з З. Вільчынскім, калі ў канспіратыўных мэтах яго тоеснасць узяў 
сабе А. Бартуль. 

У захаваным страховачным пашпарце, выдадзеным ў лістападзе 1942 г. 
З. Вільчынскаму, працуючаму з 1 кастрычнік 1942 г. у суполцы Яна Хадароў-
скага ў Варшаве, знаходзіцца здымак А. Бартуля, падпісаны яго характарам 
пісьма (АБ, Legitymacja ubezpieczeniowa Nr. 1108242 Wilczyński Zenon, listopad 
1942 r.). Падобна таксама ў дзвюх кенкартах, хаця выстаўленых на дзве розныя 
асобы, знаходзяцца здымкі А. Бартуля. Можна дадумвацца толькі, што падчас 
нямецкай акупацыі ён існаваў пад дзвюма прозвішчамі. Напэўна карыстаўся 
кенкартай на прозвішча З. Вільчынскага 27 ліпеня 1945 г. у Кракаве, каб 
атрымаць дапамогу вышынёй 300 злотых у Ваяводскім аддзеле Дзяржаўнай 
рэпатрыяцыйнай управы (АБ, Kennkarte. Karta rozpoznawcza Z. Wilczyńskiego, 
Garwolin 29.07.1943 r.). Магчыма, гэтыя дзве кенкарты ўратавалі яму жыццё 
падчас вайны. Як З. Вільчынскі з 17 сакавіка 1944 г. працаваў у Варшаве ў 
Kopalnianej Spółce Opałowej.

Як пасля вайны сведчыў Людвік Лазарэвіч з Сопату, А. Бартуль браў 
«czynny udział w Powstaniu Warszawskim (pseudo Zenon Wilk). Jako pracownik 
Działu Świadczeń Wojennych Rejonowej Delegatury Rządu Warszawa Śródmieście 
Południe zabezpieczał on między innymi żywność, prowadził kolumny transportowe 
z zaopatrzeniem i był jednym z łączników Delegatury z Kwatermistrzostwem 
AK» (АБ, Oświadczenie L. Łazarewicza). Магчыма, такое і было, толькі што 
падчас вайны мужчыны не зналіся, бо Л. Лазарэвіч быў знаёмым другой 
жонкі А. Бартуля, якую той пазнаў у 60-ыя гады. Але ў пасляваенны перыяд 
шмат людзей добразычліва сведчыла пра розныя лёсы, пацвярджаючы гэта 
ранейшай знаёмасцю. А. Бартуль як юрыст быў свядомы адносна патрэбы 
дакументаў, якія пацвярджалі б яго ваеннае мінулае — на ўсякі выпадак, калі 
б нехта схацеў яму закінуць калабарацыю з немцамі.

У 1980 г., успамінаючы ваенны перыяд, гаварыў: «Zawierucha wojenna 
zagnała mnie do Warszawy. Tam brałem udział w powstaniu, a potem trzeba było 
zmieniać zawód, fałszować dokumenty, by ujść poszukiwaniom gestapo» [41].

Канец вайны застаў А. Бартуля ў Кракаве. У 1961 г. пісаў у жыццяпісе: 
«Po wyzwoleniu pracowałem początkowo w Krakowskim Urzędzie Wojewódzkim, 
a następnie w dniu 22 sierpnia 1945 roku zgłosiłem się do służby w wymiarze 
sprawiedliwości i zostałem mianowany sędzią grodzkim i kierownikiem Sądu w 
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Lęborku, woj. gdańskie» (АБ, Życiorys, Lębork, 14.09.1961 r.). У 1980 г. успамі-
наў: «Wolność zastała mnie w Krakowie. Tutaj 17 stycznia 1945 roku wstąpiłem 
do PPS. Miałem na stałe zostać w Krakowie, ale wezwano mnie do Warszawy 
i kazano organizować sądownictwo. Do Lęborka trafiłem przypadkiem. Tak 
wskazał mój ówczesny przełożony, wodząc... palcem po mapie i powiadając: O 
tu, mamy jeszcze jedną z „białych plam». Praca w Lęborku miała mieć charakter 
tymczasowy...» [41].

Сярод захаваных дакументаў знаходзіцца дзвюхмоўная (польска-руская) 
службовая камандзіроўка Міністэрства Справядлівасці ад 24 жніўня 1945 г. 
(СБ, Польская Республика Министерство Юстиции, Командировачное удо-
стоверение, Варшава, 24.08.1945 г.) у Лембарк і ліст Міністра справядлівасці 
Lęborka: «Na prośbę z dnia 20 sierpnia 1945 r. przenoszę Obywatela na stanowisko 
Sędziego Sądu Grodzkiego w Lemborku w okręgu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. 
Jednocześnie powierzam Obywatelowi organizację oraz kierownictwo tegoż Sądu» 
(АБ, Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Sprawiedliwości, Do Ob. Eugeniusza 
Bartula, Warszawa 24.08.1945 r.). У верасні пачаў працу ў Лембарку: «Nie 
było gdzie rozpocząć działalności, brakowało papieru, nie mówiąc już o todze, 
czy insygniach sędziowskich» [41]. Яго першай працай быў допыт чыноўніка 
канцэнтрацыйнага лагера ў Штутаве. А. Бартулю трэба было ўзяцца за ар-
ганізацыю працы суда і яго абсталяванне, удзельнічаць у акцыі ўвядзення 
парадку, судзіць шабраўнікоў і бандытаў.

Жыў з жонкай у доме па вуліцы Варыньскага 6 (тады Францысканскай), 
недалёка ад суда. А. і А. Бартулі былі бяздзетным сужонствам і таму маглі 
бязмежна аддавацца прафесійнай і грамадскай працы. На пераломе 40-ых i 
50-ых XX ст. у Польшчы панаваў сталінізм. Праследаванні дайшлі і да асобы 
А. Бартуля. У партыйных дакументах пра сітуацыю ў Лембарку пісалася: «W 
aparacie sądowniczym siedzą dotychczas tacy ludzie jak: tow. Bartul Eugeniusz 
Kierownik Sądu Grodzkiego w Lęborku, który po rewolucji październikowej w 
Związku Radzieckim zwiał z Leningradu na tereny Wileńszczyzny, a po wkroczeniu 
Wojsk Radzieckich na Wileńszczyznę uciekł w okolice Krakowa, gdzie wstąpił 
do Z.W.Z., a następnie do A.K. w stopniu kpt. i nie ujawnił się w czasie amnestii, 
ponadto utrzymuje kontakt z byłymi członkami S.N. i W.I.N. Na terenie powiatu 
Lęborskiego uważany jest za aktywistę partyjnego i używany jest do robót 
partyjnych» (АБ, фрагмент (с. 17) машынапіснага невядомага партыйнага 
дакумента, у якім мова пра А. Бартуля).

Такая негатыўная ацэнка А. Бартуля партыйнымі органамі не паспрыяла 
яму. Хаця Міністэрства справядлівасці 14 снежня 1950 г., пераносіла яго — 
суддзю Гродскага суда з 1 студзеня 1951 г на становішча суддзі Павятовага 
суда ў Лембарку. 3 студзеня 1951 г. старшыня Апеляцыйнага суда ў Гданьску 
прызначыў яго намеснікам старшыні Павятовага суда ў Лембарку да часу 
паклікання старшыні таго ж суда. Што раптоўна магло здарыцца, калі А. Бар-
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туль дэкрэтам Міністра справядлівасці ад 5 студзеня 1951 г. быў перанесены 
ў адстаўку (stan spoczynku) з 5 лютага 1951 г. i звольнены са службовых аба-
вязкаў з 28 лютага 1951 г. (АБ, Pismo Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku 
z dn. 24.02.1951 r. o zwolnieniu E. Bartula od obowiązków służbowych).

1 сакавіка 1951 г. яго паклікалі на пасаду натарыуса ў Дзяржаўным на-
тарыяльным бюро ў Лембарку, хаця такую намінацыю атрымаў ужо 11 мая 
1946 г.: «powierzam pełnienie obowiązków notariusza w Lęborku» (АБ, Pismo 
Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 11.05.946 r.). А. Бартуль працаваў натары-
усам амаль да канца свайго прафесійнага жыцця. У «Głosie Pomorza» ад 20 
сакавіка 1980 г. можна прачытаць, што «w 1951 r. zmogła go ciężka choroba 
i na jakiś czas rozstał się z pracą zawodową. Jednakże niedługo potem wrócił 
do pracy by tym razem objąć funkcję notariusza. Praca była spokojniejsza, ale 
obowiązków nie ubywało: 30 tysiącom ludzi trzeba było odtworzyć dokumenty 
osobiste, metryki. W natłoku zawodowych obowiązków znajdował jeszcze czas na 
działalność społeczną. W sumie przez 25 lat był radnym powiatowej i miejskiej rady 
narodowej w Lęborku. Pełnił funkcje przewodniczącego i zastępcy MRN» [41]. 

У працы натарыуса дапамагала яму жонка Анна. Іхняя маладзейшая 
супрацоўніца і сяброўка Брыгіда Васыньчук успамінае А. і А. Бартуляў як 
вельмі згоднае сужонства: «Przyjeżdżało wówczas wielu repatriantów ze Związku 
Radzieckiego, wszyscy przychodzili z dokumentami do Notariatu. Pan Bartul, 
zamykał się gabinecie i pracował. Był także tłumaczem przysięgłym z języka 
rosyjskiego. Żona zbierała te dokumenty i mu przekazywała do tłumaczenia. Tego 
naprawdę było bardzo dużo».

А. і А. Бартулі не мелі ў Лембарку ніякай сям’і. Сябравалі з доктарам Ар-
кадзем Махонькай, які ў 1951 г. прыехаў з Медыцынскай акадэміі у Гданьску 
на пасаду дырэктара Павятовага шпіталя ў Лембарку. Злучала іх супольнае 
мінулае — навука ў Віленскім універсітэце і дзейнасць у БСС. А. Махонька 
быў на 4 гады малодшы — нарадзіўся 26 кастрычніка 1912 г. у Юркаўшчыне 
Браслаўскага павету. У 1933 г. закончыў гімназію ў Дзісьне і пачаў навуку 
на Лекарскім факультэце Віленскага ўніверсітэта. Там уключыўся ў дзей-
насць БСС, у якім раней дзейнічаў А. Бартуль. Дыплом лекара атрымаў у 
1939 г. Падчас нямецкай акупацыі працаваў у шпіталі ў Баранавічах. Пасля 
вайны асеў у Гданьску — быў асістэнтам у прафесара Карнэля Міхейды ў 
Хірургіч най клініцы Медыцынскай акадэміі (Успаміны Б. Васыньчук, май 
2017 г.). Застаецца загадкай, ці раней яны ведалі адзін аб другім, ці выпадкова 
сустрэліся ў Лембарку. 

У архіўных дакументах Інстытута нацыянальнай памяці ў спіску для 
пошукаў беларусаў у Польшчы знаходзяцца прозвішчы аднаго і другога1. 

1 IPN BU 00231/228/3, к. 6, 23 (СD — c. 12, 29), Spis osób figurujących w sprawie.
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Нават сярод аператыўных заданняў Службы дзяржаўнай бяспекі планавалася 
выкарыстаць А. Бартуля, каб дайсці да А. Махонькі. Магчыма, было гэта 
ўжо тады, як доктар жыў у Лембарку. А. Махонька быў там ардынатарам 
хірургіч нага аддзялення і пададдзялення дзіцячай хірургіі. У 1961 г. выехаў 
ён у Познань, дзе ў 1966 г. пад кіраўніцтвам прафесара Рамана Дрэвса аба-
раніў кандыдацкую дысертацыю ў галіне агульнай хірургіі. Памёр у Познані 
20 снежня 1999 г. [33; 34, c. 67]. Пра сяброўства А. Бартуля з А. Махонькам 
успамінае Б. Васыньчук. Былі яны тады прадстаўнікамі эліты Лембарка. Пра 
А. Махоньку ўспамінае таксама дачка А. Бартуля, народжаная ў 1970 г., калі 
Махонькі жылі ўжо ў Познані.

12 снежня 1965 г. у сям’і А. і А. Бартуляў здарылася няшчасце — у выні-
ку аўтамабільнай аварыі загінула Анна Бартуль. Як успамінае Б. Васыньчук 
«Pan Bartul bardzo to przeżył — bardzo kochał swoją żonę. W jego domu na 
honorowym miejscu zawsze wisiał jej portret, nawet jak po kilku latach ożenił z 
Jolantą Teresą Sadowską. Pogrzeb żony odbył się w Gdańsku, gdyż Bartulowie 
w Lęborku nie mieli żadnej rodziny, a w Gdańsku ktoś tam był, kto mógłby się 
opiekować grobami» (Успаміны Б. Васыньчук, май 2017 г.). Успамінала яна, 
што «Pan Bartul nie miał zamiaru zakładać nowej rodziny, ale potrzebował kogoś 
do pomocy w notariacie. Zwrócił się do Jadwigi Sadowskiej (urodzonej w 1910 r.), 
pracującej w sądzie, by mu pomogła. Jadwiga Sadowska nie chciała tam przejść, 
ale zaproponowała mu do pomocy swoją córkę Jolantę Teresę, urodzoną 1 stycznia 
1940 r. w Kobryniu. Jej mąż Tadeusz zginął w Katyniu, a ona po zesłaniu do 
Kazachstanu po wojnie przyjechała z córką do Polski i osiadła w Lęborku» (Ус-
паміны Б. Васыньчук, май 2017 г.). Іаланта Садоўская пачала працаваць у ната-
рыяце. Праз некалькі гадоў, нягледзячы на розніцу ва ўзросце, яны ажаніліся. 
22 ліпеня 1969 г. бралі шлюб у рыма-каталіцкім касцеле ва Уладыславове, а 
грамадзянскі — у Ястжэмбяй Гуры над морам. Абое не хацелі сенсацыі ў сваім 
горадзе. Шлюбныя пярсцёнкі купляла ім сяброўка Б. Васыньчук. Сведкам на 
шлюбе быў прафесар Вацлаў Давідовіч — сябра А. Бартуля з Гданьска, які 
таксама закончыў права на Віленскім універсітэце. 26 студзеня 1970 г. у І. і 
А. Бартуляў нарадзілася дачка Анна (АБ, Książka meldunkowа domu № 6 przy 
ul. Waryńskiego, lokal 1, w Lęborku). Б. Васыньчук успамінае, што «Pan Bartul 
oszalał na jej punkcie. Miał już prawie 62 lata!» (Успаміны Б. Васыньчук, май 
2017 г.). Дачка атрымала імя ў гонар яго памералай жонкі. Пасля агульнааду-
кацыйнага ліцэя ў Лембарку вучылася інфарматыкі ў Гданьскай палітэхніцы, 
а пазней закончыла права ў Гданьскім універсітэце. Яна нічога не ведала 
пра беларускі перыяд дзейнасці свайго бацькі — ані пра літаратурную, ані 
пра нацыянальную дзейнасць. Наўрад ці пра тое ведала яго другая жонка. 
А. Бартуль з лёгкасцю распазнала свайго бацьку на групавых здымках БСС з 
1928–1931 гг.. Успамінала, як нехта ў яе дзяцінстве хацеў напісаць кнігу пра 
яе бацьку, але той выкінуў аўтара з хаты. Яна гэта вельмі перажывала, таму 
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што ёй вельмі імпанавала, што хтосьці хоча напісаць кнігу пра яе бацьку. Не 
магла зразумець, чаму ён так непрыхільна аднёсся да аўтара.

Пераглядаючы хатні архіў А. Бартуль, удалося ў ім знайсці машынапісныя 
вершы на польскай мове. Магчыма, што іх напісаў А. Бартуль пасля смерці 
сваёй першай жонкі:

* * *

Uśmiechnięte, 
Zadziorne, szczęśliwe, 
niebieskie,  
darzące pogodą  
i szczęściem nawzajem.  
Jakieby słowa znaleźć, 
by mówić o Was ot tak po prostu, 
mówić, mówić... tak bez patosu.  
Mówić o Waszym blasku, 
o Waszej zadumie, 
o Waszym smutku 
i Waszej radości, 
o Was moje najmilsze 
najdroższe 
na zawsze zamknięte  
OCZY.

* * *

Jeszcze jedna próba pogoni 
szczenięca próba pogoni 
za własnym, zwełnionym ogonem. 
I krótki żałosny pisk, 
bo to boli, boli nadal,  
chyba źle się zrosło. 
Łeb w łapy 
i ciche, jękliwe skomlenie, 
takie jak wówczas, 
gdy w ciemnym kącie klęską się dyszało 
i się wyło, cichо wyło 
nad biednymi przetrąconymi łapami.  
One już się zrosły, 
lecz klęska jest klęską 
jak pisk opon, zgrzyt hamulców 
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brzęk szkła 
i trzask 
pękającej blachy.

«Verbleibe!»
            Goethe

Zbędny trud. 
Nikt czasu nie zatrzyma umierania. 
Z oblicza ziemi znika wszystko 
to co żyje. 
Pogódź się z naturą 
i zacznij wolno wrastać w ziemię. 
Minął czas kwitnienia. 
Pomyśl... 
Jakże żałosne kwiaty  
na jabłoni w burym szumie 
spadających liści na jesieni. 
Żyć. Chcesz żyć. 
Cóż — to nie odkrycie. 
Doktor Faust się kłania 
z kart pożółkłych. 
Stare dzieje, ale one też się kończą. 
Jaki sens ma opór. 
Mówisz — dla zasady. 
Łżesz! 
Chcesz żyć. Za wszelką cenę. 
Słuchać rytmu zwarjowanego serca 
i krwi szumu narastającego burzą. 
Śmieje się Mefisto: cha, cha, cha... 
Spróbuj. Może ci się uda. 
Przecież ktoś, może kiedyś... 
Może akurat ty... 
. . . . . . . . . . . . . .  
Łżesz, Mefisto! 
Krew powoli stygnie, ale stygnie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nikt czasu nie zatrzyma umierania. 
 
Kuszenie 
Odchodzimy kolejno  
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w czerń, w samotność i pustkę. 
Popieleje krwi czerwień 
i gasną płomienie. 
Na zawsze łączymy się z ziemią. 
Znika — ja — 
Czyżby nicość?.. 
. . . . . . . . . . . . . .  
Krótki rozbłysk 
w głębiach kosmosu... 
Patrz — gwiazda spada... 
A przecież — nic się nie stało 
choć to zmarł świat, 
zgasło jakieś nieznane 
życie. 
I tak kolejno gasną w rozbłyskach 
istnienia... nadzieje... tęsknoty. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Czy warto istnieć?.., 
Szepce ktoś wątpiący. 
Zgaś świecę nim się sama spali, 
wejdź w ciemność. 
Życie — przecież to rozbłysk 
gasnącej gwiazdy i nic więcej. 
Zniknij w wirze odwiecznym 
wiecznej materii. 
Z niej powołano Cię — więc 
wróć do macierzy. 
To takie proste. 
Spróbuj... 
I wracać nie zechcesz. Nie wrócisz. 
Cóż... Może warto spróbować?...1 

У 1980 г. у «Głosie Pomorza» напісана пра А. Бартуля: «Nic, czym żyło 
miasto i jego społeczeństwo, nie było mu obce. W każdym etapie społeczno-
gospodarczego i kulturalnego rozwoju miasta miał swój swoisty udział i zasługi. 
Nie chce dziś o tym mówić, choć skoroszyt z dyplomami, pismami gratulacyjnymi, 
podziękowaniami, dowodami nadania odznaczeń państwowych za społeczną i 
zawodową robotę — jest opasłą dokumentacją jego życiorysu. Chętnie natomiast 
dzieli się wspomnieniami z czasów, gdy Lębork leczył wojenne blizny, a także 
refleksjami na temat dnia dzisiejszego miasta. — Tamte lata, a ten czas, to ogromny 

1 Вершы з хатняга архіва А. Бартуль.
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skok we wszystkich dziedzinach — wspomina E. Bartul. — Proszę sobie na 
przykład wyobrazić, że pierwszym nowym budynkiem miasta, wybudowanym w 10 
lat po wojnie była... portiernia szpitala miejskiego. Pamiętam, jak piętnaście lat temu 
(у 1965 г. — Л. Г.) wybudowano przy ul. Orzeszkowej drugi nowy budynek. Nie 
miało to przedsięwzięcie tzw. tytułu inwestycyjnego. Omal nie doszło do sprawy 
karnej» [41]. Успомненая папка сапраўды сведчыць пра надзвычай актыўную 
дзейнасць у пасляваенны перыяд жыцця А. Бартуля ў Лембарку: дыпломы, 
узнагароды, легітымацыі раднага, юрысконсульта, сябры Лембарскага паляў-
нічага гуртка, кіраўніка Дзяржаўнага натарыяльнага бюро, пасведчанне аб 
грамадзянстве ад 1 верасня 1948 г., намінацыі на розныя пасады.

31 ліпеня 1974 г. А. Бартуль адышоў на пенсію, хаця яшчэ актыўна 
працаваў прафесійна як юрысконсульт ў Ваяводскім прадпрыемстве каапе-
ратыўнага гандлю (WPHS) у Лембарку, у Заводзе № 2 у Лембарку Камбіната 
камунальнага будаўніцтва ў Слупску, у Кааператыве Інвалідаў «Перамога» 
(«Zwycięstwo») у Лембарку. У пачатку 80-ых гг. яшчэ служыў грамадскасці 
ведамі вопытнага юрысконсульта, заверанага перакладчыка рускай мовы, 
дзейнічаў на грамадскай ніве.

У хатнім архіве А. Бартуль захаваліся таксама сямейныя дакументы 
прыватнага характару, м.інш.: карэспандэнцыя з часоў І Сусветнай вайны 
і пасляваенная. У Латвіі ў Русакове застаўся брат А. Бартуля — Валянцін. 
Калі яны знайшліся пасля ІІ Сусветнай вайны? У 1966 г. упершыню прыехаў 
ён у Лембарк з дачкой Рэгінай (АБ, Książka meldunkowа domu № 6 przy ul. 
Waryńskiego, lokal 1, w Lęborku). Пасля ў 1976 г. А. Бартуля адведала сям’я 
брата Валянціна — яго сыны Аўген і Уладыслаў з дзецьмі (АБ, Książka 
meldunkowа domu № 6 przy ul. Waryńskiego, lokal 1, w Lęborku). Ці А. Бар-
туль ездзіў у Савецкі Саюз, у якім да 1991 г. знаходзілася Латвія, дачка не 
прыпамінае. 

А. Бартуль памёр у Лембарку 22 чэрвеня 1992 г. [37, c. 2]. Пахавалі яго пры 
галоўнай алеі на могілках, як належыць заслужанаму грамадзяніну горада. На 
пахаванні было шмат людзей. Жонка перанесла з Гданьска магілу яго першай 
жонкі і помнік, на якім быў надпіс на лацінскай мове: «Libere noc domine».

А. Бартуль памёр у дзень перад падпісаннем польска-беларускага трактата 
23 чэрвеня 1992 г. Ці цікавіўся падзеямі ў Беларусі і яе адраджэннем на пера-
ломе 80-ых і 90-ых гг. ды польска-беларускімі адносінамі? Цікава, што думаў 
на гэты конт? Магчыма, што быў настаўлены скептычна, як у 1936 г, калі 
крытычна пісаў пра беларускі нацыянальны рух і беларускую ментальнасць, 
якой закідаў «скромнасць» і палахлівасць: «У рэзультаце “скромнасьцi” і 
нейкай палахлівай ментальнасьці піянераў адраджэньня 12-мільённага народу 
прайшло незаўважаным, тады, як прыкладам, вызвольны рух македонцаў, 
народу малога, знайшоў водклік у цэлым сьвеце. Найгоршым было тое, што 
нашаніўцы не навучылі беларуса распірацца локцямі, на нацыянальную рах-
манасьць — найбольш ад’емны бок беларускага характару — не зьвярнулі ні-
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якай увагі» [8, c. 244]. Тады лічыў, што палякі ігнаруюць беларусаў перадусім 
з увагі на недахоп нацыянальнай салідарнасці: «1935 год. Польскія палітыкі 
беларускую справу знялі цалкам з афішы. У палітычных нэгацыяцыях бела-
русы ў рахунак не бяруцца» [8, c. 245]. Відаць А. Бартуль як праўнік выбраў 
прагматычны падыход да жыцця. Магчыма, вопыт яго вялікага заангажавання 
ў беларускі нацыянальны рух у гады яго найбольшага развіцця ў ІІ палавіне 
20-ых гг. ХХ ст. навучыў яго дыстанцыі да розных плыняў і спробаў бела-
русаў у змаганні за свае правы. І мабыць прагматычна палічыў, што не было 
спрыяльных умоваў дзеля ангажвання ў беларускую дзейнасць ў тадышняй 
рэчаіснасці. Падчас нямецкай акупацыі і пасля яе было яшчэ горш. 

Па А. Бартулю мабыць не засталася належная яму памяць, але засталася 
яго паэзія, проза і адважная публіцыстыка. Шкада, што доўга яна была ў 
забыцці і толькі праз чверць стагоддзя пасля яго смерці дайшла ў зборніку 
да беларускага чытача, хаця А. Бартуль меў сур’ёзны шанс стаць класікам 
беларускай літаратуры. I не меў рацыі Максім Танк, калі ачарняў у сваіх 
«Лістках календара» двух авангардных беларускіх паэтаў А. Бартуля і Х. Іль-
ляшэвіча. Іх творчасць сведчыць пра іх трываласць і прыгажосць, як напр. 
фрагменты паэтыцкай прозы А. Бартуля, напісанай у 1929 г. у гонар Івана 
Луцкевіча, якія зараз вельмі падыходзяць да яго самога: «...І ўспамінаеццa 
той, хто ціха сьпіць у магіле, у сырое зямліцы. Цені памёршых снуюць прад 
вачыма, цені часамі так блізкія, родныя, цені людзей адышоўшых ад нас. Там, 
гэй далёка ў чужыне, у цёмнай магіле сьпіць Ён, змагар зямлі Беларускай і 
вецер асеньні напэўна дзьмухне ў магілу Ягоную, уздыхам радзімага Краю, 
песьню яму запяе аб Айчыне, песьню змаганьняў, мучэньняў і болю, песьню 
надзеі на лепшыя дні. <...> Раскажа Яму вецер асеньні ў песьні жудлівай, 
як цяжка яшчэ нам жывецца, раскажа, як шэрань, імгла спавівае прасторы, 
паскардзіцца ціха Яму» [1, c. 4]. Можна толькі шкадаваць, што ненайлепшыя 
польска-беларускія адносіны ў 1930-ыя гг. прычыніліся да засакрэчвання 
А. Бартулем сваёй беларускай творчасці дзеля спакойнай кар’еры юрыста. 
Пасля ІІ Сусветнай вайны можна было толькі марыць пра правы беларусаў у 
Польшчы. Асабліва даваенныя і ваенныя беларускія дзеячы, якія апынуліся 
ў Польшчы, вымушаныя былі адрачыся ад сваёй нацыянальнасці, або нават 
дзеля выжывання супрацоўнічаць з органамі дзяржаўнай бяспекі. Паўстан-
не ў 1956 г. Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку не 
прыцягнула да сяброўства ў ім даўніх дзеячаў, такіх як А. Бартуль. Створанае 
Міністэрствам унутраных спраў Польшчы, служыла таксама яго мэтам, а для 
маладых дзеячаў беларускіх стала на доўгія гады (да 1990-ых гг.) адзіным 
магчымым форумам дзейнасці на беларускай ніве ў Польшчы.
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Архіваліі
АБ — Хатні архіў А. Бартуль.
IPN BU — Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. — 00231/228/3, 

Spis osób figurujących w sprawie, k. 6 (CD, k. 12).
LCVA — Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas. — F. 175, Ap. 2(VICa)556, L. 21, 

Kwestjonarjusz.
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