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Другі “Ліст з-пад шыбеніцы” Кастуся Каліноўскага, як вядома, 

напісаны ў вершаванай форме паслання. Сваім патрыятычным пафасам, 
эмацыйнай напружанасцю, вераю ў справядлівасць і выніковасць ідэалаў 
барацьбы за вольнасць беларускага народа гэты верш блізкі ўсёй палымянай 
публіцыстыцы правадыра паўстання 1863 г., аднак у той жа момант ён 
складае выключную, асаблівую старонку яго творчасці. Верш нязменна 
прывабліваў увагу даследчыкаў, гісторыкаў і літаратуразнаўцаў, якія 
выказалі слушныя глыбокія думкі пра яго змест і мастацкія асаблівасці. 
Аб’ём напісанага пра кожны радок легендарнага верша значна перавышае 
памеры гэтага унікальнага твора, які тым не менш застаецца ў многім 
загадкавым для сучаснага чалавека. Яго унікальнасць і загадкавасць 
вынікаюць ужо з самой сітуацыі, у якой верш быў напісаны: у зняволенні, за 
кратамі, “з-пад шыбеніцы”. Гэтую сітуацыю можна назваць “момантам 
ісціны”, калі перад тварам блізкай смерці застаецца магчымасць сказаць 
толькі самае важнае і самае крэўнае, у чым аб’явіцца найглыбейшы сэнс 
учынкаў і самога лёсу. Верш стаў для Каліноўскага яшчэ адным аб’яўленнем 
Праўды і ахвяры ў яе імя, бо гэта былі для яго святыя рэчы, што ўбачылася 
яшчэ больш выразна ў турме. Нездарма яшчэ Байран у паэме “Шыльёнскі 
вязень” пісаў: “...Не знаючы акоў, // Зіхціш ты, Воля, найясней з-за крат...”. 
Дзеля “зіхцення Волі” Каліноўскі пайшоў на смерць, разумеючы 
непазбежнасць сваёй ахвяры. Верш быў апошнім зваротам да 
найдаражэйшых людзей, каго ён найбольш любіў, – каханай дзяўчыны Марыі 
і беларускага народа – зваротам са словам Любові, без наракання. І верш 
гэты мае свае таямніцы.  

Таямніца першая: Адзін ці два вершы? 
   Загадкавым з сучаснага гледзішча застаецца пытанне: “Ліст з-пад 

шыбеніцы” № 2 – гэта  адзін верш ці два вершы? Такое пытанне паўстае з 
прычыны двухадраснасці твора Каліноўскага. Яго звыкла называюць па 
першым радку “Марыська чарнабрэва, галубка мая”, і сапраўды першыя тры 
страфы скіраваны да каханай дзяўчыны з выражэннем жалю і горычы 
развітання, немагчымасці шчасця для дзяўчыны, нарачоны якой сказаны на 
смерць. Гэтая частка верша глыбока-асабістая, шчымліва-лірычная, у ёй 
сутыкнуліся пяшчота сапраўднага пачуцця і суровы трагізм рэчаіснасці. 

Дзве заключныя страфы верша маюць іншага адрасата: “Бывай 
здаровы, мужыцкі народзе...”. Зварот да беларускага народа надае радкам 
трыбуннасць і грамадзянскасць гучання. Таму гэтая частка верша мае іншую 
танальнасць – “завяшчальна-урачыстую”, як слушна вызначыў яе А.Лойка. 
Сапраўды, нельга не згадзіцца з вядомым вучоным, што развітальныя радкі 
верша, звернутыя да “мужыцкага народа” – “запаветныя, тэстаментавыя” [4 , 
с. 191].  



Такім чынам, верш выразна падзяляецца на дзве структурныя часткі: 
інтымную, звернутую да каханай дзяўчыны, і грамадзянскую, адрасаваную 
беларускаму народу. Гэты падзел даў падставы некаторым даследчыкам 
прадстаўляць верш Каліноўскага як два асобныя тэксты. Прынамсі так падае 
верш аўтарытэтны біёграф Каліноўскага В.Шалькевіч. Аналізуючы “Лісты з-
пад шыбеніцы”, ён піша: “Нават у апошнія хвіліны жыцця, калі паўстанне 
было жорстка падаўлена, а над галавой рэвалюцыянера навісла смерць, ён не 
страціў веры ў перамогу народнай справы. Аб гэтым пісаў Каліноўскі ў 
адзіным дайшоўшым да нас вершы: /... /”. Далей прыводзіцца заключны 
фрагмент верша Каліноўскага, які пачынаецца з радка “Бывай здаровы, 
мужыцкі народзе”, у рускім перакладзе Г.Кісялёва [ 6, с. 206 – 207]. Праз 
некалькі старонак аўтар даследавання піша пра адносіны Каліноўскага да 
цяжкага лёсу беларускай жанчыны: ёй – “ бяспраўнай і прыгнечанай – 
прысвяціў К.Каліноўскі свой верш “Марыська чарнабровая, галубка мая”, 
/.../, а далей аўтар цытуе першыя два радкі верша Каліноўскага [ 6, с. 212-
213]. Як бачна, фрагменты верша пададзены як два асобныя творы з рознай 
тэматычнай і ідэйнай накіраванасцю. Яшчэ больш акцэнтавана раздзяліў гэты 
верш на два ўкладальнік кнігі пра Кастуся Каліноўскага “Жыві ў свабодзе!” 
(1996) Сяргей Панізнік, падаўшы (мабыць, упершыню ў друку) яго часткі 
асобна, праз зорачкі [ 2, с.12].  

Ці апраўдана такое парушэнне традыцыі ў падачы і інтэрпрэтацыі 
гэтага верша, які звыкла ўспрымаецца як адзіны цэласны твор? Менавіта так 
ён надрукаваны ў навуковых каментаваных выданнях літаратурнай спадчыны 
Каліноўскага [ гл.: 5, с. 46 (лацінкай) і 3, с. 45 (кірыліцай)]. Першакрыніцай  
тэкста ў гэтых выданнях стала кніга А.Гілера “Гісторыя паўстання народа 
польскага у 1861-1864 г.” ( Парыж, 1867 ), дзе твор пададзены як 
непадзельны з аўтарскага рукапісу, пазней страчанага. 

На нашу думку, пры ўсёй знешняй непадобнасці частак верша, 
наяўнасці ў ім двух розных адрасатаў і двух розных пафасаў (інтымнага і 
грамадзянскага), ён з’яўляецца адзіным мастацкім цэлым і раскрывае ва ўсёй 
паўнаце асобу Каліноўскага, у якой спалучаліся закаханасць і мужнасць. І тут 
няма ніякай супярэчнасці, але ёсць, як слушна даводзіць Г.Кісялёў, 
“цэльнасць асобы рэвалюцыянера – трапяткія, пяшчотныя радкі, звернутыя 
да любай, досыць арганічна спалучаюцца ў ім (вершы – І.Б.) з набатнымі 
зваротамі да роднага народа” [ 1, с. 328]. Але зрэшты не будзе непапраўным 
пярэчаннем ісціне і разгляд дзвюх частак верша як асобных, самастойных, 
бо, вядома ж, у турме былі экстрэмальныя ўмовы, пісалася ўсё гэта, 
відавочна, вельмі хутка на шматках паперы, сама захаванасць якіх была 
праблематычнаю. Тут было не да знакаў прыпынку, не да “зорачак”, не да 
фармальнага штукарства. Так што загадкавасць формы гэтага верша будзе, 
відаць, спадарожнічаць яму заўсёды.  

Таямніца другая: Марыська ці Беларуская зямелька?  
Яшчэ адна загадка гэтага твора датычыцца першага адрасата – 

“Марыські чарнабрэвай”. У варыянце, які прыводзіць Вацлаў Ластоўскі ў 
сваёй публікацыі, прысвечанай Каліноўскаму, “Памяці Справядлівага” 



(1916), гэты зварот, як вядома заменены на “Беларуская зямелька, галубка 
мая”, а ў трэцім слупку імя Марыся заменена на “Народзе”. Такія змены 
надалі вершу цэльнасць, аднаадраснасць, змест яго стаў адразу толькі 
грамадзянскім, патрыятычным. Інтымная тэма – каханне да дзяўчыны, 
развітанне з ёю – была цалкам выключана са зместу верша ў гэтым варыянце. 
Г.Кісялёў звяртае ўвагу на тое, што немагчыма дакладна прасачыць, калі 
адбылася такая праўка, але відавочна, што яна больш позняя і мае 
“палітызаваны” характар [ 3, с. 305].  

У сапраўднасці вобраз “Марыські чарнабрэвай”, як дакладна 
ўстаноўлена  [гл.: 7 ], звязаны з рэальнай асобай – Марыяй Ямант, нарачонай 
Каліноўскага. Уся сям’я Ямантаў прымала ўдзел у паўстанні, а пасля яго 
паражэння апынулася ў ссылцы, у тым ліку і Марыя. Кватэра Ямантаў у 
Вільні была, па-сутнасці, паўстанцкім штабам, дзе адбываліся шматлікія 
нарады, прымаліся рашэнні. Аб гэтым часе захаваліся падрабязныя ўспаміны 
Людвікі Радзевіч – старэйшай сястры Марыі Ямант, на якія зараз 
абапіраюцца ўсе даследчыкі гісторыі паўстання 1863 г. і асобы Кастуся 
Каліноўскага.  

Паводле гэтых успамінаў і было дакладна ўстаноўлена, што Марыя 
Ямант была нарачонай Каліноўскага. А гэта азначала, што паміж маладымі 
людзьмі адбыліся афіцыйныя заручыны ў прысутнасці родных і блізкіх і 
хадзіла аб хуткім вяселлі. Можна толькі ўяўляць, на якім уздыме былі ў гэты 
час пачуцці закаханых! Мы сутыкаемся з неверагодна экстрэмальнаю асобаю 
чалавека, які стаіць на чале ўзброенага вызваленчага паўстання і на парозе 
ўтварэння сямейнага гнязда. Колішнія рамантычныя героі, раздвоеныя ў 
сваёй сутнасці, ніяк не маглі пагадніць у сабе любоў да Айчыны і любоў да 
дзяўчыны. Першая заўсёды была пераважнаю, засланяла другую. У асобе 
Каліноўскага, у яго пачуццях яны зліты і між імі няма ніякай супярэчнасці. 
Толькі смерць – яго ахвяра за Айчыну і яе народ – вырывае рыцара з 
пяшчотных абдымкаў каханай. Але і яна разумее гэтую ахвяру і церпіць 
разам з ім. Таму верш Каліноўскага ў першай яго частцы, звернутай да 
Марысі, такі дарагі для яго самога і такі дарагі для нас. У Марысі злучылася 
ўсё найдаражэйшае і найвышэйшае: чалавечая Любоў як праява Любові 
Боскай, што бласлаўляе шлюб мужчыны і жанчыны, іх будучае патомства і 
чыннасць на славу Бога і Роднага Краю. Развітанне з Марысяю было 
развітаннем з усім гэтым – дарагім, пазначаным найвышэйшым сакральным 
сэнсам – “шчасцем і яснай доляй”, немагчымымі для здзяйснення ў 
рэальнасці: 

Марыська чарнабрэва, галубка мая, 
Гдзе ж ся падзела шчасце і ясна доля твая? 
Усё прайшло, – прайшло, як бы не бывала, 
Адна страшэнна горыч у грудзях застала. [ 3, с. 45]. 
Якімі словамі можна было найпраўдзівей выразіць бязмернасць 

кахання і пакуту з-за немагчымасці быць разам з каханай, спазнаць усю 
паўнату шчасця разам з ёй?.. Ён, закаханы мужчына і народны лідэр, адчуваў 
сябе адказным за ўсё, што здарылася, ён мусіў быць вытрыманым і 



спакойным нават у гэтай жорсткай і безвыходнай сітуацыі  і заспакоіць сваю 
любую, прынесці ёй суцяшэнне, зменшыць яе душэўныя мукі. І ён пакідае ёй 
адзіныя адпаведныя сітуацыі словы: 

Не наракай, Марыся, на сваю бяздолю, 
Но прыймі цяжкую кару Прадвечнага волю, 
А калі мяне ўспомніш, шчыра памаліся, 
То я з таго свету табе адазвуся. [ 3, с. 45 ]. 
Прыняцце “цяжкой кары” як “волі Прадвечнага”, якую мусіць 

паздзяліць з ім каханая – вось найвышэйшае ўвасабленне кахання ў гэтай 
канкрэтнай сітуацыі! Можна параўнаць гэтую сітуацыю толькі з 
Евангельскім маленнем Хрыста на гары Аліўнай перад Яго Галгофаю, калі 
відавочны Яго чыста чалавечы страх і нежаданне ісці на смерць, але ў той жа 
час выказваецца пакора волі Айца – Прадвечнага: “Айцец мой! Калі не можа 
чара гэтая абмінуць Мяне, каб Мне не піць яе, няхай станецца воля Твая!” 
[Мацв.: 26; 42]. Пакліканы да найвышэйшага вызвольнага чыну – да 
паўстання – Каліноўскі чуў у гэтым, несумненна, Боскі провід, які рабіў 
выбраным на гэты раз беларускі народ, што апынуўся сярод гістарычных 
выпрабаванняў у пустыні свайго зняволення. Выхад з гэтай пустыні быў 
зусім не простым і вымагаў смерці дзеля Адраджэння. Каліноўскі разумеў 
гэта і прыймаў “волю Прадвечнага”, спадзеючыся толькі праз шчырую 
малітву, у духу, злучыцца з каханай.   

З нашых разважанняў вынікае яшчэ адна таямніца верша Каліноўскага. 
Таямніца трэцяя: Праўда Каліноўскага – з Богам ці супраць Бога? 
Паэтыка верша Каліноўскага злучае ў сабе дзве традыцыі: кніжна-

біблейскую і фальклорную. Відавочныя ў творы біблейскія вобразы 
“прадвечнага саду” (раю), “Неба”, “Прадвечнага волі”, а таксама народна-
паэтычныя форма звароту “галубка мая” і вобразнае клішэ “ясна доля”. На 
наяўнасць і злучанасць гэтых традыцый слушна звярталі ўвагу А.Лойка, 
Г.Кісялёў. У інтэрпрэтацыі твора мае месца таксама небеспадстаўная думка 
пра багаборчыя матывы гэтага верша, якія вынікаюць з радкоў:  

Калі за нашу праўду Бог нас стаў караці 
Дай ў прадвечнага саду вялеў прападаці, 
То мы прападзем марна, но праўды не кінем,  
Хутчэй Неба і шчасце, як праўду, абмінем [ 3, с. 45 ].  

 Ёсць падставы задумацца, ці ж насамрэч гэтыя радкі з’яўляюцца 
багаборчымі і што змяшчаецца ў дадзеным выпадку ў паняцце 
“багаборчасці”? Каб зразумець гэта, трэба адштурхнуцца ад ключавога 
слова-вобраза ўсяго твора – Праўды, які сустракаецца ў абедзьвюх частках 
верша аж па тры разы ў кожнай. Зважаючы на досыць невялікі памер твора 
(пяць чатырохрадковых слупкоў) гэта нават зашмат! Дык што ж такое 
“праўда”, за якую “Бог нас стаў караці”, якой мы “не кінем”, але “хутчэй 
Неба і шчасце, як праўду, абмінем”? Менавіта за яе, праўду, загінуў Яська і 
за яе ж у далейшым трэба “станавіцца смела”, бо “адно з праўдай” народ 
стане шчаслівым: “Дажджэш, Народзе, старасці свабодна”.  



 Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба ўважліва ўчытацца ў “Мужыцкую 
праўду”. Ужо на пачатку першага нумару Каліноўскі піша аб тым, што 
“настаў час /.../ пісаці такую праўду справядліву, як Бог на небе” [ 3, с. 27]. 
Справядлівасць і праўда ў дачыненні да беларускага народа, як можна 
зразумець з наступных разважанняў Яські-гаспадара з-пад Вільні, звязваюцца 
з вольнасцю. “Бог стварыў усіх людзей вольнымі” [ 3, с. 28 ], – з такога 
сцверджання пачынаецца другі нумар газеты. “Чартоўскі” промысел, паводле 
Каліноўскага, пачаўся тады, калі на Беларусі ўсталяваўся “ронд маскоўскі” 
[3, с. 29]. У нумары трэцім палымяны публіцыст ізноў гаворыць аб “вялікай 
праўдзе”, якая заключаецца ў тым, што “Бог стварыў чалавека, каб ён 
карыставаў з вольнасці справядлівай” [ 3, с. 30], і разгортвае шырока, што 
значыць паняцце вольнасці, якую адабралі ў беларускага народа. Змагацца за 
вольнасць, вяртаць яе – гэта найгалоўнейшая мэта, да якой заклікаў 
Каліноўскі і праз увесь час акцэнтаваў увагу на Божай дапамозе ў святой 
справе вяртання вольнасці: “Бо з намі Бог і праўда, а калі мы з Богам, то з 
намі ваяваці трудна /.../. Бог нам дапаможа!!!” [ 3, с. 31].  
 Такім чынам, праўда змагання за вольнасць успрымаецца як святая 
справа, якую ўспамагае сам Бог. І тут няма ніякай супярэчнасці поглядаў 
Каліноўскага, які піша ў вершы пра кару Бога “за нашу праўду”, бо як 
чалавек, гадаваны ў каталіцкай традыцыі, ён ведае, што спасцігнуць 
адназначна і проста Боскі замысел немагчыма. Бог мусіць правесці народ 
шляхам цяжкіх выпрабаванняў і ахвяр, каб выкупіць яго з граху няволі. Верш 
Каліноўскага яскрава сведчыць, наколькі гэты малады, пасіянарны, ахоплены 
ідэяй нацыянальнай незалежнасці паўстанцкі правадыр глыбока разумеў 
наканаванасць сваёй ахвяры на шляху гэтага выкуплення: не кінуць праўды, 
аддаць за яе сваю чалавечую сутнасць, якая магла стаць шчаслівай у зямным 
і нябёсным увасабленні кахання, прыняць “Прадвечнага волю” годна і без 
наракання.  Вось шлях Праўды, шлях выкуплення вольнасці, дараванай 
народу Богам.       
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