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У.К. КАСЬКО 

МАРАЛЬНА-ЭТЫЧНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА ЖУРНАЛІСЦКАЙ  
ДЗЕЙНАСЦІ А.К. СЕРЖПУТОЎСКАГА 

Осмысливается журналистское наследие А.К. Сержпутовского, раскрывается сущность его нравственно-
этических взглядов на аснове анализа литературно-критических публикаций в ведущих отечественных газетах и
журналах на рубеже XIX–XX вв., прослеживаются творческие связи с классиками белорусской и русской литера-
туры, впервые выявлено влияние ученого на становление молодых писателей и публицистов Беларуси. 

In the article, the author analyzes the journalistic patrimony of A.K. Serzpytovskij, discovers the essence of his moral 
and aesthetic opinions on the base of the analysis of his literary-critical publications in leading national newspapers and 
magazines on the border of XIX–XX centuries, tracks the literary connections of Slavic cultures. For the first time the  
influence of a scientist in the young publicists development was discovered. 

21 чэрвеня 2009 г. спаўняецца 145 гадоў з
дня нараджэння слыннага сына Беларусі – 
сусветна вядомага фалькларыста, этногра-
фа, асветніка, музеяведа, правадзейнага
члена Інбелкульта (1925) Аляксандра Казімі-
равіча Сержпутоўскага. Нарадзіўся ён у сям’і
лесніка ў вёсцы Бялевічы Слуцкага павета. 
Скончыў Нясвіжскую настаўніцкую семіна-
рыю (1884), Пецярбургскі археалагічны
інстытут (1904), вышэйшыя юрыдычныя кур-
сы (1906). Працаваў настаўнікам народных
вучылішчаў у Мазырскім і Слуцкім паветах
(1884–1893), у Мінскім паштова-тэлеграф-
ным ведамстве (1893–1906), на паштамце ў
Пецярбургу (1896–1906). З 1906 па 1930 г. – 
супрацоўнік, ашчаднік этнаграфічнага аддзе-
ла Рускага музея. 

Па даручэнню Рускага геаграфічнага та-
варыства А.К. Сержпутоўскі даследаваў ма-
ладаступную частку Беларусі па левых пры-
токах Прыпяці ў Слуцкім і Мазырскім паве-
тах. Сабраў і апісаў вялікі этнаграфічны і
фальклорны матэрыялы. Вынікі экспедыцый
ён абагульніў у этнаграфічным нарысе «Бе-
ларусы-палешукі» (Архіў РЭМ, воп. 3, 

№ 574). У ім знайшлі месца апісанні пабудоў, 
побыту, звычаяў і вераванняў насельніцтва
тых месц. Даследаваў земляробчыя прыла-
ды, бортніцтва, звычаі сябрын, бонды, тала-
кі, пра якія расказваў на старонках часопіса
«Живая старина» пад рубрыкай «Очерки Бе-
лоруссии» на працягу 1907–1909 гг. Вывучаў
побыт рускіх, украінцаў, палякаў, літоўцаў, 
татар, народаў Паволжа і Каўказа. Выдаў
зборнікі «Сказки и рассказы белорусов-поле-
шуков» (1911), «Казкі і апавяданні беларусаў
Слуцкага павета» (1926), «Прымхі і забабо-
ны беларусаў-палешукоў» (1930). А.К. Серж-
путоўскі падрыхтаваў да друку зборнікі «Пес-
ні Магілёўшчыны», «Быт беларусаў», дзесят-
кі прац па выхаванні дзяцей, падлеткаў, а
таксама аб станаўленні беларускай мовы, на
жаль, гэтыя працы былі вывезены фашысцкімі
акупантамі ў Германію і там засталіся. 
Пашчасціла рукапіснаму зборніку прыказак і
прымавак, які быў вернуты з чужыны, але
без 28 старонак тэксту.  

Навуковая і літаратурная творчасць
А.К. Сержпутоўскага часткова даследавана ў
невялікім нарысе В.К. Бандарчыка, А.С. Фя-
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досіка «А.К. Сержпутовский» (гл. Бондарчик, 
Федосик 1966), больш поўна і дэталёва – у 
манаграфіі У.К. Касько «Навуковая спадчына 
А.К. Сержпутоўскага» (1981), яго кнігах, 
шматлікіх навуковых працах (гл. Касько 1980, 
1989, 1989 [а], 1997, 2005). Дадзены артыкул 
прысвечаны пісьменніцкай і журналісцкай 
дзейнасці вучонага.  

Станаўленне А.К. Сержпутоўскага як пісь-
менніка, публіцыста пачалося з журналістыкі. 
Заметка, карэспандэнцыя, эсэ, рэпартаж, на-
рыс, пераклад – такі шлях на літаратурны 
Алімп нашага земляка. 

У адной з першых сваіх заметак «Голас з 
глушы», апублікаванай 26 красавіка 1891 г. 
на старонках «Минских губернских ведо-
мостей», ён прапаноўвае ўласную праграму 
пераадолення непісьменнасці на вёсцы, 
раіць адкрываць народныя чытальні (біблія-
тэкі), куды б прыходзілі сяляне павучыцца 
«кніжнай мудрасці». У другім матэрыяле, 
апублікаваным неўзабаве на старонках гэтай 
газеты пад загалоўкам «Прыклад, варты пе-
раймання», расказвалася пра тое, што жыха-
ры вёскі Лучыцы, атрымаўшы ад памешчыка 
за работу 20 рублёў на гарэлку, вырашылі на 
гэтыя грошы адрамантаваць царкву. 

Асабліва плённа папрацаваў ён у жанры 
рэцэнзіі, якая дапамагала аператыўна адгу-
кацца на самыя розныя падзеі, факты. Шы-
рыня праблематыкі выступленняў у друку 
Аляксандра Казіміравіча – яскравае сведчан-
не яго эрудыцыі, таленту. Поспеху выступ-
ленняў садзейнічалі надзённасць, палеміч-
насць, высокая грамадзянская пазіцыя, пачуц-
цё адказнасці перад чытачом за кожнае слова. 

Глыбокае веданне гісторыі паходжання 
рэлігіі прадэманстраваў А.К. Сержпутоўскі ў 
рэцэнзіі на працу М. Брэнштэйна «О рас-
пространении христианства среди литов-
цев» (Живая старина, 1907, вып. 4, с. 42). У 
палеміцы з аўтарам кнігі ён пераканаўча 
даказвае, што адмаўленне сімвала крыжа ў 
гэтай народнасці тлумачыцца не тым, што 
яго відарыс насілі на сваёй вопратцы ваяўні-
чыя нямецкія манахі, а традыцыяй, строгай 
сістэмай язычніцкіх вераванняў у літоўскіх 
плямёнаў, якія склаліся яшчэ задоўга да 
прымусовага ўвядзення хрысціянства. 

Навуковую аргументаванасць, выдатнае 
веданне гісторыі свайго народа дэманструе 
Сержпутоўскі ў рэцэнзіі на кнігу А. Вільчынска-
га «История Руси по сказаниям современни-
ков, документам и памятникам (839–1078)» 
(Живая старина, 1909, вып. 1, с. 104). Асаблі-
вая каштоўнасць працы, на яго думку, заклю-
чаецца ў тым, што ў ёй прыведзена шмат да-
кументаў, малюнкаў, фотаздымкаў археалагіч-
ных помнікаў, выкананых на высокім узроўні. 
Станоўча ацаніў ён і дадатак на шаснаццаці 
старонках, дзе ішла размова аб гісторыі Русі. 

І сёння не страціла сваёй актуальнасці 
сцвярджэнне А.К. Сержпутоўскага, што дас-
ледчык не павінен адчуваць сябе ў пракрус-
тавым ложы пэўнай тэорыі, а закліканы па-
дыходзіць да яе вырашэння творча, смела 
ісці на эксперымент. Такі падыход бачыцца 
вучонаму ў працы В.Ф. Трашчанскага «Эво-
люция черной веры (шаманства) у якутов» 
(Живая старина, 1907, вып. 1, с. 5–6). 

У запісных кніжках А.К. Сержпутоўскага 
часта сустракаюцца паметы: «Тэма для апа-
вядання, нарыса», накіды планаў будучых лі-
таратурных твораў. У большасці сваёй яны 
закраналі праблемы гаротнага жыцця бела-
рускага селяніна. Многія з гэтых праблем 
знайшлі адлюстраванне ў нарысах Аляк-
сандра Казіміравіча. 

Не можа пакінуць раўнадушным нарыс «В 
деревне» (Архіў РЭМ, ф. 1, воп. 2, 379), напі-
саны ім у 1911 г. Сюжэт яго лаканічна прос-
ты. Маладая сялянка Нона раз-пораз пады-
ходзіць да акна і з надзеяй паглядае ў той 
бок, адкуль павінен паказацца муж, які два 
дні таму назад паехаў у суседнюю вёску па 
лекара. Набліжэнне нейкай бяды – вялікай і 
непазбежнай – хвалюе і непакоіць жанчыну. 
Бяда гэта ніколі не пакідала іх хаціну з ма-
ленькімі падслепаватымі вокнамі. Працавалі 
з мужам Макарам ад цямна да цямна на 
невялічкай латцы зямлі. А што мелі за гэта? 
Ледзь зводзілі канцы з канцамі. Ды і то не 
заўсёды. Узяць сёлетні год. Лета выдалася 
дажджлівым, халодным. Што не вымерзла ў 
полі зімой – летам вымакла. Колькі пасеялі, 
столькі і намалацілі. Надышоў час заплаціць 
у казну тры рублі падатку – а дзе возьмеш 
гэтыя грошы? Амаль штодня прыязджае ста-
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раста, папярэджвае, палохае Макара астро-
гам. А хіба жыццё ў роднай хаце не страш-
нейшае за астрог? Кожны дзень глядзець у 
вочы галодным дзецям, цярпець насмешкі 
багацеяў: «Надакучыла быць пад прыгонам? 
Свабоды захацелі? Ну, то і жывіце». 

I пражылі б Макар з Нонай, каб ім далі 
надзел добрай зямлі, а таксама крэдыт у Па-
зямельным банку на набыццё жывёлы. Але 
зямлю беднякам выдзелілі самую горшую – 
пясок ды камяні. Каб выгнаць жывёлу на 
пашу, трэба прагнаць яе праз панскія палі. 
Плаці за дарогу, за выган, за вадапой. А ба-
рані бог ухопіць жывёліна травінку ці ступіць 
нагой на панскае поле – панскі цівун тут як 
тут. Бізуном агрэе па спіне, аштрафуе. Можа 
адлупцаваць і проста так, без усялякай віны, 
як здарылася гэта з сынам Макара і Ноны – 
шасцігадовым Васем. Хлопчык пасвіў свіней 
у полі. У гэты час міма праязджаў панскі пры-
казчык. Убачыў малога і дзеля пацехі выцяў 
яго бізуном па спіне. Спалоханае дзіця кіну-
лася ўцякаць і ўпала ў канаву з вадой. Па-
куль хлопчык вылез адтуль, прыгнаў свіней 
дадому – замёрз і захварэў. I вось ужо като-
ры дзень не ўзнімае галавы ад падушкі, 
толькі просіць піць. Спачатку бацькі спадзя-
валіся, што іх Вася паправіцца і без урача, а 
два дні таму назад Макар, убачыўшы, што 
сыну горш і горш, пазычыў у суседа каня і 
паехаў за доктарам. I прапаў. 

Трагічныя пачатак і цэнтральная частка 
нарыса. Яшчэ больш трагічны фінал. Так і не 
дачакаўшыся ўрача, памірае Вася. Стараста 
расказвае Ноне, што Макара за нявыплату 
нядоімкі пасадзілі ў воласці ў арыштанцкую і 
нават хацелі забраць у лік падатку чужога 
каня, на якім той прыехаў за доктарам. 

Не апісаць словамі гора бацькі, які, поўны 
надзеі на выратаванне сына, убягае ў хату з 
доктарам і бачыць свайго Васю ў труне. 

А неўзабаве памёр і другі сын Макара і 
Ноны. Жанчына ад гора страціла розум, Ма-
кар пачаў заліваць сваё гора гарэлкай. 

Невядома, што паслужыла сюжэтам гэта-
га нарыса – сапраўдны факт, з якім сустрэў-
ся Сержпутоўскі ў час сваіх шматлікіх ванд-
ровак, ці выпадак, расказаны яму кімсьці. Не 
выключана, што ён заснаваны на асабістых 

назіраннях, абагульненнях жыццёвых перы-
петый дакастрычніцкай вёскі. На карысць гэ-
тай версіі гавораць назвы населеных пунк-
таў, адкуль і куды цягнецца старэнькая бабу-
ля, – вёскі Бяздольнае і Гарушкіна. Заўва-
жаецца прамое падражанне аўтара нарыса 
М.А. Някрасаву. Пры гэтым Сержпутоўскі 
пайшоў далей свайго любімага паэта ў апі-
санні народнага гора. Калі ў паэме Някраса-
ва «Кому на Руси жить хорошо» героі хо-
дзяць па расійскіх дарогах, сустракаюцца з 
людзьмі розных саслоўяў, вядуць з імі га-
воркі пра жыццё-быццё, то ў творы Сержпу-
тоўскага дарогі бачацца бязлюднымі, на іх 
не пачуеш чалавечай размовы, вясёлага 
смеху, жарту, песень. «Адно толькі гора не 
ведае кепскага надвор’я і ходзіць па гразкіх 
дарогах на холадзе пад дажджом», –
 гаворыцца ў нарысе. 

Блізкія ў названых творах і характарысты-
кі жанчын. Нона ў Сержпутоўскага, як і Дар’я 
з паэмы «Мороз, Красный нос» Някрасава, 
разам з мужам цягнуць на сабе цяжкі воз 
сялянскіх клопатаў. Любоў Ноны да дзяцей 
бязмежная, як бязмежная і любоў да Мака-
ра. Вочы сына Васі напамінаюць маладой 
жанчыне васільковыя вочы маладога Мака-
ра. Як любіла яна яго! Як ён любіў яе! Як 
дзеткам сваім радаваліся! Спадзяваліся вы-
расціць іх, перадаць сваю любоў да зямлі, да 
роднай прыроды, дапамагчы выбраць дарогу 
ў жыцці. 

Сама забітая горам, Нона, тым не менш, 
гатова абагрэць, выслухаць і суцешыць ба-
булю, якая ідзе да паміраючага сына. 

Пранікнёнасці, даходлівасці твора садзей-
нічае ўвядзенне ў тэкст дыялогаў, прычытан-
няў, аўтарскіх адступленняў. «Прапала я 
бедная! Хто мне хлеба заробіць? Хто вады 
падасць?» – галосіць старая. 

«Гэй, вы, чалавечыя слёзы, калі вас 
сабраць у адным месцы, то ўзнікла б цэлае 
мора», – робіць вывад аўтар нарыса. 

Сержпутоўскі апісаў невыноснае жыццё 
толькі дзвюх беларускіх сялянскіх сем’яў. «А 
колькі такіх няшчасных на Русі!» – усклікае 
аўтар. У гэтых словах гучала гнеўнае абвіна-
вачванне царызму, заклік да барацьбы з 
існуючым ладам. 
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А.К. Сержпутоўскі высока цаніў і добра 
ведаў рускую і ўкраінскую літаратуру. Верыў, 
што неўзабаве і беларускі народ будзе мець 
сваю нацыянальную літаратуру, што ў ёй 
з’явіцца новы герой – чалавек працы, якім 
доўгія гады пагарджалі, якому не давалі 
магчымасці заявіць аб сабе ў поўны голас. 
Гэтую ўпэўненасць усяляла ліквідацыя са-
мадзяржаўя, усталяванне новых адносін 
паміж людзьмі, з’яўленне на літаратурнай 
арэне таленавітых беларускіх пісьменнікаў – 
Янкі Купалы, Якуба Коласа, Цішкі Гартнага, 
што супрацоўнічалі з Сержпутоўскім у часопі-
се «Чырвоны шлях». 

А. Бяжковіч, які доўгія гады працаваў 
разам з вучоным у Рускім музеі, расказваў 
пра сяброўскія адносіны Аляксандра Казімі-
равіча Сержпутоўскага з Янкам Купалам. 
Шмат вершаў паэта Сержпутоўскі ведаў на 
памяць. Думаецца, што не без уплыву Купа-
лы і Коласа ён напісаў серыю нарысаў пад 
рубрыкай «Картинки Белоруссии», надрука-
ваных на старонках часопіса «Чырвоны 
шлях» у 1918 г. Гэтыя нарысы Сержпутоўскі 
падпісваў псеўданімам Навум Смага. 

У публіцыстычных нарысах А.К. Сержпу-
тоўскі неаднаразова звяртаўся да тэмы эстэ-
тычнага ўспрыняцця простымі сялянамі 
фальклору, мастацтва, літаратуры. У нарысе 
«Музыка» (Чырвоны шлях, 1918, № 7-8) ён 
перадае ўспаміны возчыка аб выдатным на-
родным скрыпачы Іване Цымбалісце, які 
сваёй ігрой змог прымусіць плакаць і скакаць 
усю вёску: «Усе стаяць і слухаюць, а тут усё 
іх горкае жыццё ўяўляецца ім, як на далоні. 
Грае Іван, і збеглася да яго ўсё сяло. Усчалі 
такі роў, такі плач, якія бываюць толькі тады, 
калі праводзяць рэкрутаў. Равуць бабы... 
Але раптам Цымбаліст перайшоў на “бычка”. 
I ўся вёска пусцілася ў скокі». 

А.К. Сержпутоўскі выступіў і як пераклад-
чык на беларускую мову некаторых паэтыч-
ных твораў Тараса Шаўчэнкі. Адна такая ніз-
ка вершаў была надрукавана ў часопісе 
«Чырвоны шлях» (1918, № 4-5). Асноўны 
лейтматыў іх – паказ гаротнага паднявольна-
га жыцця ўкраінскага народа ў змрочныя часі-
ны прыгонніцтва, мары аб шчасці і свабодзе. 

Большасць літаратурных твораў і перак-
ладаў Сержпутоўскага былі напісаны ў 
змрочныя гады рэакцыі. Героямі іх былі 
людзі абяздоленыя, гаротныя, якія не хацелі 
мірыцца з такім становішчам, клікалі да ба-
рацьбы. Заслуга А.К. Сержпутоўскага ў тым, 
што ён не прайшоў міма злабадзённых праб-
лем, выступіў у сваіх творах як заступнік бед-
нага люду, яго ідэалаў. Некаторыя свае пуб-
лікацыі Аляксандр Казіміравіч падпісваў 
псеўданімам Шарпат – сваёй вулічнай мя-
нушкай. Пад гэтым псеўданімам ён надрука-
ваў артыкул «Новый этнографический му-
зей» аб адкрыцці ў Петраградзе этнаграфіч-
нага музея. У ім аўтар падрабязна характа-
рызуе беларускія калекцыі, якія захоўваліся 
ў Рускім музеі, выказвае надзею, што музей 
стане сапраўдным цэнтрам культурнага жыц-
ця Расіі. 

У першыя гады савецкай улады А.К. Серж-
путоўскі прымае актыўны ўдзел у грамадскім 
і культурным жыцці краіны. 19 кастрычніка 
1918 г. у доме № 79 па вуліцы Садовай у 
Петраградзе адбыўся шматлікі сход белару-
саў – рабочых, чырвонаармейцаў, матросаў, 
інтэлігенцыі, прысвечаны адкрыццю клуба 
«Беларуская хатка». У рэзалюцыі сходу 
адзначалася, што адкрыццё пралетарскага 
клуба беларусаў будзе садзейнічаць ства-
рэнню ўсіх умоў для таго, каб «беларускі 
працоўны народ... мог свабодна імкнуцца да 
культуры і прагрэсу і быць роўным сярод 
роўных» (Чырвоны шлях, 1918, № 7-8, с. 38). 
Змясціўшы інфармацыю аб адкрыцці «Бела-
рускай хаткі», часопіс «Чырвоны шлях» па-
ведаміў сваім чытачам аб тым, што культур-
на-асветніцкі пададдзел Беларускага каміса-
рыята па справах нацыянальнасцей Саюза 
камуністаў Паўночнай вобласці прыступае 
да выдання вялікага навуковага літаратурна-
га часопіса «Белоруссия». Удзел у яго рабо-
це павінны былі прымаць акадэмікі, прафе-
сары, літаратары і вядомыя грамадскія дзея-
чы беларускага краю. У іх ліку называліся 
прозвішчы Карскага, Шахматава, Альдэнбур-
га, Катлярэўскага, Дыяканава, Пічэты, Браў-
на, Пагодзіна, Славінскага, Канчара, Вазілы, 
Сержпутоўскага, Сабалеўскага, Жылуновіча, 
Купалы і інш. Першы нумар часопіса мерка-
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валася выпусціць у студзені 1919 г. Аднак 
Грамадзянская вайна і замежная інтэрвенцыя 
перашкодзілі ажыццяўленню гэтай задумы. 

У нас няма дакументальнага пацвярджэн-
ня ўдзелу А.К. Сержпутоўскага ў рабоце «Бе-
ларускай хаткі», хаця А.С. Бяжковіч сцвярджаў, 
што Аляксандр Казіміравіч рэгулярна на-
ведваў пасяджэнні клуба, быў блізка знаёмы 
з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Канстан-
цыяй Буйло, ведаў на памяць многія іх вер-
шы і нават перакладаў іх з беларускай мовы 
на рускую і наадварот. 

Гэтую версію пацвярджае знойдзены намі 
ў запісной кніжцы Сержпутоўскага за 1919 г. 
перакладзены на беларускую мову верш 
К. Буйло «Да працы»: 

Душа мая, быццам слімак у шкарлупе, 
Замкнулася ў мроку нядолі. 
І стогн у ёй боллю замоўк і застыў, 
У ёй мары аб шчасці і волі. 

Там жа занатаваны прозвішчы актыўных 
удзельнікаў клуба – беларускіх пісьменнікаў 
Цішкі Гартнага, Міхася Гарэцкага, Лявона 
Гмырына, Алеся Гурло, з якімі сябраваў 
Аляксандр Казіміравіч. Гэта яшчэ адно свед-
чанне таго, што ён прымаў удзел у рабоце 
«Беларускай хаткі». 

Літаратурная дзейнасць А.К. Сержпу-
тоўскага аказала значны ўплыў на станаў-
ленне творчасці многіх маладых пісьменні-
каў і паэтаў Беларусі 20–30-х гг. мінулага 
стагоддзя, у прыватнасці членаў літаратур-
нага згуртавання «Узвышша». Як успамінаў 
Максім Лужанін, Уладзімір Дубоўка, адзін з 
заснавальнікаў аб’яднання, раіў яму працяг-
ваць вопыты з рытмізаванай прозай на прык-
ладзе Сержпутоўскага, у якога «цэлыя ка-
валкі тэксту рыфмуюцца». 

«Я паспрабаваў рабіць тое ж – атрымала-
ся», – пісаў Лужанін (ЛіМ, 1995, 20 вер.). 

У мэтах прыцягнення беларусаў да экана-
мічнага жыцця свайго краю ў Петраградзе ў 
1918 г. ствараецца Беларускае вольна-эка-
намічнае таварыства. Адным з актыўных 
удзельнікаў яго становіцца А. Сержпутоўскі. 

Ён прымае ўдзел у першым Устаноўчым 
з’ездзе, яго выбіраюць кандыдатам у члены 
праўлення таварыства. 

Актыўна ўдзельнічае Аляксандр Казіміра-
віч і ў палітычным жыцці краіны. Акрамя на-
вукова-педагагічнай работы плённа займаец-
ца асветніцкай і грамадскай дзейнасцю. Выс-
тупае з лекцыямі перад слухачамі Бела-
рускай гімназіі ў Петраградзе (1918–1923). 

У канцы 1928 г. пры Рускім музеі быў 
адкрыты Нядзельны універсітэт для рабо-
чых. На двух яго аддзяленнях – этнаграфіч-
ным і мастацкім – займалася звыш 250 слу-
хачоў, у пераважнасці вучні, настаўнікі агуль-
наадукацыйных школ, рабочыя і служачыя 
шматлікіх прадпрыемстваў і ўстаноў Ле-
нінграда. Праграма курса была разлічана на 
шэсць месяцаў. Заняткі праводзіліся ў па-
мяшканні музея. У ходзе іх шырока выка-
рыстоўваліся экспазіцыі і архіўныя матэрыя-
лы гэтай установы. 

Выкладчыкамі Нядзельнага універсітэта 
былі ў асноўным супрацоўнікі, у тым ліку 
Аляксандр Казіміравіч Сержпутоўскі. Па сло-
вах супрацоўніцы Рускага музея Кацярыны 
Аляксееўны Кірылавай, якая разам з успамі-
намі пра дзейнасць універсітэта прыслала 
аўтару дадзенага артыкула фотаздымак 
выкладчыкаў і слухачоў першага выпуску 
Нядзельнага універсітэта, на лекцыях 
А.К. Сержпутоўскага па праблеме «Беларусь 
і яе насельніцтва» не было дзе ўпасці яблы-
ку. Слухачоў падкупляла эрудыцыя вучонага, 
яго ўменне даходліва і зразумела падаць бага-
ты фактычны матэрыял, у тым ліку ўласны, 
прывезены са шматлікіх этнаграфічных экспе-
дыцый у Беларусь, іншыя рэгіёны Расіі. 

Творчая спадчына А.К. Сержпутоўскага – 
журналіста, вучонага, асветніка – з’яўляецца 
прыкладам умелага спалучэння акадэмічна-
га даследавання з надзённымі задачамі дня, 
праблемамі будаўніцтва новай беларускай 
нацыянальнай культуры. Невыпадкова, што і 
сёння яго працы, кнігі, шматлікія архіўныя 
матэрыялы прыцягваюць увагу вучоных са-
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мых розных прафесій: фалькларыстаў, мо-
ваведаў, літаратураведаў, гісторыкаў, а так-
сама шырокай чытацкай аўдыторыі, у тым лі-
ку настаўнікаў, студэнтаў, школьнікаў. 
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