
 Максім Багдановіч і яго творы 
 ў выяўленчым мастацтве 

Беларусі 

Віртуальная выстава карцін  
да 130-годдзя з дня  

нараджэння Максіма Багдановіча 



Жыццёвы і творчы подзвіг  Максіма Багдановіча сёння 
 з'яўляецца гонарам і славай беларускай літаратуры, яе 

прамяністай зоркай, святло якой незгасальнае. Колькі б ні прайшло 
гадоў, з імем М. Багдановіча заўсёды будзе паўставаць вобраз 
паэта магутнай сілы. І магутнасць яго ўвасобілася ў любві да 

роднай зямлі, да роднага слова, у светлым лірызме, філасофскім 
асэнсаванні жыцця, смеласці публіцыста, неўтаймаванасці 

жыццялюба, геніі мастака. Яго імя і творчасць выпрабаваны 
 часам і набылі неўміручасць. 

Ці не таму асоба  Максіма Багдановіча, яго спадчына  ва ўсе часы 
прыцягвалі позіркі мастакоў і ў Беларусі налічваецца мноства спроб 

адлюстраваць  вобраз паэта  ў жывапісу, графіцы, дэкаратыўна-
прыкладным  мастацтве, скульптуры. У гэтых  працах кожны з 

мастакоў па-своему ўбачыў і адлюстраваў вобраз 
 паэта і сюжэты яго вершаў.  

Мы зрабілі сціплую спробу пазнаёмць вас з некаторымі беларускімі 
мастакамі,  якіх  жыццё і тврчасць Максіма Багдановіча натхніла на 
стварэнне  яго жывапіснага вобразу, якія праз  колер і фарбу змаглі 

данесці да нас яго  рамантызм, летуценнасць, лірычнасць і, 
адначасова,  высокую грамадзянскасць, адказнасць 

 за кожнае  сваё слова.                           
                                                        Прыемнага знаёмства! 



Валянцін Волкаў,  
«Партрэт Максіма Багдановіча».  

1927 г. 

              Волкаў Валянцін Віктаравіч  
(1881 – 1964), беларускі жывапісец, 
Народны мастак Беларусі (1955), 
прафессар (1957). Нарадзіўся ў г. Ялец 
Арлоўскай губерніі, з 1919 г. жыў на 
Беларусі, з 1929 – у Мінску. Выкладаў у 
Мінскім мастацкім вучылішчы, беларускім 
дзяржаўным тэатральна-мастацкім 
інстытуце. Працаваў у жанрах тэматычнай 
карціны, партрэта, пейзажа,                              
нацюрморта.   

    Гэты партрэт Багдановіча з’яўляецца  адным 
з першых агульнавядомых. Ён зроблены  
з групавога  фотаздымка супрацоўнікоў  
рэдакцыі яраслаўскай газеты «Голос». 
    Карыстаючыся светлаценямі, мастак  
засяроджвае ўвагу на твары паэта. Дакладна 
выпісвае яго рысы, перадае ў вачах перажываннне.  
Партрэт падкупляе лірычнасцю, засяроджанасцю  
на багатым унутраным свеце Максіма. Увагу гледачоў прыцягвае, 
перш за ўсё, адухоўлены твар і рука, якая трымае кнігу. Гэтыя выразныя 
штрыхі лепш за ўсё падкрэсліваюць, што перад намі партрэт творчага 
чалавека, Паэта, чые вершы і сёння хвалююць чытачоў. 
 



Міхаіл Блішч,  
«Слуцкія ткачыхі». 1959 г.  

 

               Міхаіл Андрэеевіч Блішч  
(1917 – 1966),    беларускі мастак тэатра, 
жывапісец.   Нарадзіўся ў Мінску. Вучыўся ў 
Віцебскім мастацкім тэхнікуме (1934 – 1938 
). З 1938 па 1956 гады працаваў 
мастаком  Беларускага дзяржаўнага 
Вялікага тэатра оперы і балета,  спачатку 
выканаўцам дэкарацый, потым 
пастаноўшчыкам. Удзельнічаў у вайне 
супраць нацыстскай Германіі (1941 – 1945). 
Член Саюза мастакоў БССР  (1949). 
Выконваў афармленне оперных і балетных 
спектакляў Вялікага тэатра оперы і балета. 
Працаваў у сцэнаграфіі,         станковым 
жывапісу і графіцы.  
 Сюжэтам для гэтай карціны паслужыў верш Максіма 

Багдановіча «Слуцкія  ткачыхі», які  быў напісаны ў  
1912 г., пасля таго як  паэт наведаў Беларусь, горад Вільню. Там, у музеі  
ён убачыў  прыгожыя залатабітныя слуцкія паясы, якія вельмі  
спадабаліся яму. У іх арнаменце былі нацыянальныя матывы: васількі, незабудкі. 
Гледзячы на слуцкія паясы, паэт уяўляў сабе жыццё паднявольных майстрых, 
іх тугу па дому.  Чалавечнасць, задушэўны лірызм – асноўныя якасці верша, 
і мастаку гэта ўдалося перадаць у сваёй карціне. Верш  
 пакладзены на музыку Уладзімірам Мулявіным. 



Уладзімір  Стальмашонак, 
 «Слова аб Беларусi». 1972 г. 

  Стальмашонак  Уладзімір             
Іванавіч 

(1928 – 2013), беларускі   
жывапісец, педагог,  грамадскі 
дзеяч. Нарадзіўся ў Мінску. 
Заслужаны дзеяч мастацтваў 
БССР (1981), народны мастак 
БССР (1988), член Саюза 
мастакоў СССР (з 1957). У 1960 
– 1980-я гады стаў аўтарам 
шэрагу манументальных твораў 
у Мінску, Светлагорску, Місхоры 
(Украіна), Патсдаме (Германія). 
Быў у ліку калектыву аўтараў 
праектаў станцый Мінскага 
метрапалітэна, у прыватнасці, 
станцый Плошча Перамогі і 
Маскоўская. Працаваў ў 
станковым жывапісе (пераважна 
ў жанры партрэта), 
манументальна-дэкаратыўным 
мастацтве і графіцы (акварэль, 
малюнак). 

Гэты жывапісны твор перадае гісторыю нашай 
краіны праз адлюстраванне  знакавых асоб і 
дзеячаў культуры Беларусі. У гэты пачэсны 

шэраг, у якім бы бачым Еўрасінню Полацкую, 
Кірыла Тураўскага. Францыска Скарыну, 

мастак уключыў, вядома ж, і партрэт Максіма 
Багдановіча, як аднаго з самага яркага творцы  

свайго часу. Карціна напісана ў 1972 г. 



          Віктар Маркавец, 
«Марыя Апанасаўна Багдановіч  
    з сынам Максімам». 1980 г. 

                       Маркавец Віктар Пятровіч   
(1947 – 2013), беларускі жывапісец. Нарадзіўся ў 
Докшыцах Віцебскай вобласці,  скончыў  
Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1971). 
Член   Беларускага  саюза мастакоў (1977), 
узнагароджаны прэміяй Ленінскага камсамола 
Беларусі (1980). Працуе ў жанрах сюжэтна-
тэматычнай карціны, партрэта, нацюрморта, 
пейзажа. 

Карціна  «Марыя Апанасаўна Багдановіч з сынам 
Максімам»  была прысвечана 90-годдзю з дня 
нараджэння Максіма Багдановіча і ўпершыню 
экспанавалася  ў 1981 г. на Рэспубліканскай 
выстаўцы выяўленчага мастацтва да юбілея 

паэта. Маці Максіма шмат чытала, тонка 
адчувала мастацтва, мела літаратурныя 

схільнасці і наогул надзвычай жывую фантазію, 
па натуры была мяккай, весёлай, вельмі 

ўражлівай, эмацыянальнай. Паводле сведчання 
Адама Ягоравіча, выдатнай рысай яго  

жонкі з’яўляліся надзвычайная выразнасць  
пачуццяў і жвавасць рухаў.  



Барыс Аракчэеў,  
«Яраслаўль. Гады вучобы М. Багдановіча ў 

гімназіі». 1981 г. 

Аракчэеў Барыс       
Уладзiміравiч   

(1926 – 2013), беларускі мастак, 
педагог. Нарадзіўся ў  в. 
Турбанава  Яраслаўскай вобл. У 
1950 г. паступіў  у Мінскае 
мастацкае вучылішча,  затым  у 
Тэатральны мастацкі інстытут.  
Працаваў у станковым 
жывапісе, у жанрах пейзажа, 
нацюрморта, тэматычных карцін 
і батальных сцэн. З 1964 па 
1971 гг. Барыс Аракчэеў 
выкладаў жывапіс і кампазіцыю 
ў Мінскім мастацкім вучылішчы 
iмя Глебава. З 1971 па 1996 –  у 
Беларускай акадэміі 
мастацтваў, дзе атрымаў званне 
дацэнта кафедры. З 1968 па 
1977 гг. Барыс Аракчэеў 
уваходзiў у праўленне  Саюза 
мастакоў БССР. Заслужаны 
дзеяч мастацтваў Беларусі 
(1996). 

Карціна  Барыса Аракчэева дапамагае нам 
уявіць   стары Яраслаўль,  у якім паэт жыў у 

1908 – 1916 гадах.  Буйным планам 
падаецца будынак гімназіі,  у якой будучы 

паэт вучыўся ў 1907 – 1911 гг. Менавіта ў час 
вучобы ў гімназіі Максімам былі напісаны яго 
першыя вершы:  «Над магілай»,  «Прыйдзе 

вясна», «На чужыне», якія былі 
апублікаваны ў беларускай газеце  

«Наша ніва». 



Сямён Герус, 
«Максім Багдановіч у Ялце». 1981 г. 

      Герус Сямён Пятровіч 
(1925 – 1998) беларускі графік. 
Нарадзіўся ў в. Кунічна 
Навагрудскага раёна. Скончыў 
Навагрудскае педагагічнае 
вучылішча (1945),  Вільнюскі 
мастацкі інстытут (1952). У 1953 
г. па запрашэнню Беларускага 
тэатральна-мастацкага інстытута 
пераехаў з Вільнюса ў Мінск для 
стварэння кафедры графікі і 
эстампнай майстэрні. С. Герус 
быў першым выкладчыкам 
графічнага аддзялення 
мастацкага факультэта. 
Працаваў у розных жанрах 
станковай графікі, у тэхніках 
лінагравюры, літаграфіі, афорта, 
малюнка.  

Гэта  мастацкая работа ўпершыню была прадстаўлена на Рэспубліканскай 
выстаўцы выяўленчага мастацтва, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння 
Максіма Багдановіча. Карціна адлюстроўвае   самы трагічны перыяд жыцця 

паэта –  апошні яго прыезд у Ялту ў лютым – маі 1917 г. Тут на вуліцы  
Мікалаеўскай , д. 8  ён правёў апошнія месяцы свайго жыцця.   



       Пратасеня Іван Міхайлавіч   
(1931),  беларускі графік-акварэліст. 
Нарадзіўся ў в. Знамя  Слуцкага р-
на. Скончыў  Мінскае мастацкае 
вучылішча (1957), Маскоўскі  
паліграфічны інстытут   (1965). 3 
1958 г. працаваў мастаком 
у  Дзяржаўным камітэце  па 
тэлебачанню і радыёвяшчанню,  
мастацкім рэдактарам выдавецтва 
«Ураджай». У 1972 – 1984 гг. – 
мастацкі рэдактар выдавецтва 
«Беларуская Савецкая 
Энцыклапедыя», у 1985 – 2000 гг. – 
мастацкі рэдактар у часопісе 
«Работніца  і сялянка»  (цяпер 
«Алеся»). Член  Беларускага саюза 
мастакоў  з 1973 г.  Працуе ў 
акварэлі і кніжнай графіцы, у т. л.                   
афармляе часопісы.  
 

Іван Пратасеня,  
«М. Багдановіч. А сэрца ўсё імкнецца 

 да бацькоўскага края». 1981 г. 

                                                                          Гэты мастацкі твор адлюстроўвае 
думкі і мары Максіма Багдановіча аб сваёй Радзіме, аб Бацькаўшчыне, 
ад якой паэт Беларусі быў адарваны на многія гады. Мастак выбраў  
тыя колеры, якія  найбольш адпавядаюць  прыродзе Беларусі,  куды 
Багдановіч  заўсёды імкнуўся.    



Віктар Шматаў, 
«М. Багдановіч  у Мінску. 

1916 год». 1981 г. 

                    Шматаў Віктар Фёдаравіч 
(1936 – 2006), беларускі мастацтвазнавец, 
мастак. Нарадзіўся ў в. Камарын, Брагінскага р-
на Гомельскай вобл.  Вучыўся  ў Мінскім 
мастацкім вучылішчы імя А. Е. Глебава (1951 – 
1956), Беларускім тэатральна-мастацкім 
інстытуце (1956–1962). Дзяржаўная прэмія 
Беларусі (1995). Доктар мастацтвазнаўства 
(1990). Даследваў кніжную і станковую графіку 
Беларусі. Аўтар кніг пра творчасць беларускіх 
мастакоў. 

Карціна была ўпершыню прадстаўлена на 
рэспубліканскай выставе выяўленчага мастацтва, 
прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Максіма 
Багдановіча.  Мастак адлюстраваў  паэта ў час яго 

апошняга прыезду ў Мінск у кастрычніку 1916  –  
лютым 1917 гг. У той час Максім жыў на кватэры 

Змітрака Бядулі па вул. Малагеоргіеўская, 12  
(зараз завул. Рабкораўскі, 19).  Менавіта тут  былі 

напісаны паэма “Страцім-лебедзь” і верш “Пагоня”. 



         Апіёк Мікалай Апанасавіч 
(1935), беларускі мастак. Нарадзіўся ў 
в. Макараўка Дубровенскага р-на 
Віцебскай вобл. Вучыўся ў Віцебскім 
мастацка-графічным вучылішчы (1951 
– 1955). У 1964 г. скончыў Беларускі 
дзяржаўны тэатральны інстытут. 
Працаваў мастаком  Гродзенскага 
абласнога драматычнага тэатра. 
Удзельнік мастацкіх выставак з 1966 г. 
Член  Саюза мастакоў БССР (1966), 
кіраўнік Гродзенскай абласной 
арганізацыі Саюза мастакоў 
БССР. Заслужаны дзеяч мастацтва 
Беларусі (2002). Працуе ў станковым 
жывапісе ў жанрах пейзажа, партрэта, 
нацюрморта, у станковай графіцы і 
сцэнаграфіі. 

Мікалай Апіёк, 
«Слуцкія ткачыхі». 1984 г. 

Карціна напісана на сюжэт верша Максіма Багдановіча 
 з аднайменнай назвай. Зграбныя постаці  дзяўчат любуюцца 

сваім вырабам – тканым  ручніком. Трэба сказаць, што 
Мікалай Апіёк не адзіны мастак, каго  гэты паэтычны твор 

натхніў на стварэнне жывапіснага твора. 



Антаніна Лапіцкая, 
«М. Багдановіч». 1982 г. 

   Лапіцкая Антаніна Афанасьеўна 
(1947), беларускі мастак-графік.  
Нарадзілася  ў  г. п. Церахоўка 
Добрушскага р-на. Скончыла 
Беларускі тэатральна-мастацкі 
інстытут (1976). Удзельнік 
мастацкіх выставак з 1975. 
Працуе ў кніжнай і станковай 
графіцы. 

Перад намі 
 засяроджаны 
і сур’ёзны партрэт юнака,  
паэта.  Цёмны фон карціны, 
хмары на   заднім плане  
уносяць напружанасць  і  трывогу  
ў карціну, застаўляюць гледача  
адчуць трагізм  лёсу Максіма Багдановіча.  
Гэта работа захоўваецца ў фондах 
Літаратурнага музея Максіма Багдановіча.  



Уладзімір Пракапцоў, 
«Памяці М. Багдановіча. Апошні санет 

паэта». 1985 г. 

                Пракапцоў  
         Уладзімір Іванавіч 
(1953), беларускі 
мастацтвазнавец, мастак. 
Нарадзіўся  ў в. Жгунская 
Буда Гомельскай вобл. 
Выпускнік мастацка-
графічнага факультэта 
Віцебскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута 
(1975). Генеральны дырэктар 
Нацыянальнага мастацкага 
музея Рэспублікі Беларусь, 
кандыдат мастацтвазнаўства 
(1984). Ганаровы член 
Расійскай Акадэміі мастацтва 
(2007). Лаўрэат прэміі 
Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь «За духоўнае 
адраджэнне» (2007), член 
камісіі Рэспублікі Беларусь па 
справах ЮНЕСКА.  

Карціна мастака як бы падзелена на дзве часткі 
адчыненым вакном.  Яны  процілеглыя па 
колеравай гаме і сімвалізуюць такія ж 
процілеглыя паняцці – смутак і радасць,  

 жыццё і смерць. А раздзяляе іх дубовае лісце, сімвал бяссмерця і стойкасці, 
 і валошкі, апетыя ў творчасці Максіма Багдановіча.    



Вячаслаў  Целеш, 
«Заміж персідскага ўзору… 
Максім Багдановіч». 1991 г.     

        Целеш Вячаслаў Міхайлавіч 
                         (Вячка) 
(1938), мастак, педагог, 
мастацтвазнаўца, краязнаўца, 
філакартыст, грамадскі дзеяч.  
Нарадзіўся  ў п. Краснасельскі 
Ваўкавічскага р-на Гродзенскай вобл.  
У 1961 г. Вячка Целеш вучыўся ў 
мастацкай студыі, у 1975 г.  скончыў 
жывапісна-педагагічнае аддзяленне 
Латвійскай дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў. Вячка Целеш быў 
першым дырэктарам беларускай 
школы ў  Рызе, сёння ён старшыня 
Аб’яднання  мастакоў-беларусаў 
Балтыі «Маю гонар». 
    Член Саюза мастакоў Беларусі і 
Латвіі. Працуе ў розных жанрах 
станкавага жывапісу і графікі.  

Яшчэ адна карціна, якая звязана са зместам 
верша Максіма Багдановіча «Слуцкія ткачыхі» 
Паэт трымае у руках адмысловы ручнік, які і натхніў  
яго на стварэнне свайго паэтычнага шэдэўра.                     



          Барабанцаў Віктар Кірылавіч  
(1947), беларускі жывапісец. 
Нарадзіўся ў  Гомелі. У 1968 г. скончыў 
Мінскае мастацкае вучылішча імя А. 
Глебава, ў 1978 – Беларускі дзяржаўны 
тэатральна-мастацкі інстытут. Член 
Беларускага саюза мастакоў.  Лаўрэат 
прэміі прафсаюзаў Беларусі (1990),  
Лаўрэат прэміі «За духоўнае 
Адраджэнне» (2001). Узнагароджаны 
медалём Ф. Скарыны (2010). 
Працуе у розных жанрах станковага і 
манументальнага жывапісу.  
 

Віктар Барабанцаў, 
«Максім Багдановіч». 1991 г. 

З карціны  проста на гледача рухаецца 
постаць Максіма Багдановіча. Ён крочыць 
па вясковай дарозе сваёй роднай Беларусі. 
Шэра-блакітная гамма колераў  перадае  і летуценнасць, і 
задумлівасць паэта. Здаецца, што менавіта зараз у яго 
наражаюцца новыя думкі, новыя вершы. А вобразы сваіх вершаў 
ён бачыць  вакол сябе. Гэта яго Бацькаўшчына.                



А на наступных слайдах звернем вашу ўвагу на помнікі,  
прысвечаныя Максіму Багдановічу 

 У 1924 г. на магіле Багдановіча, ў Ялце, на 
Новых гарадскіх могілках, быў усталяваны 
помнік з чатырма радкамі з верша паэта 

«Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…».  У 20-я гады 
мінулага стагоддзя стары крыж на ялцінскай 

магіле быў знішчаны, а на ягоным месцы 
з’явіўся помнік з шэра-карычневага вапняку з 

чырвонай зоркай, які і стаяў  там да 2003 года,       
 калі на магіле паэта,  дзякуючы 

клопатам беларускай дзяржавы, 
быў  усталяваны гожы 

надмагільны помнік паэту. Яго 
стварылі скульптары, сын і 

бацька Сяргей і Леў Гумілеўскія. 
Задуменны Максім з кніжкаю 

зроблены з каменя, а на 
падпорнай сценцы побач выбіты 

радкі са знакамітага ягонага 
верша «Зорка Венера»: 

«Кожную ночку на зорку дзівіцца 
буду ў далёкім краю». 

  



Гэты бюст  Максіму Багдановічу 
ўстаноўлены  ў г. Місхор у 1957 г.  
да  40-годдзя з дня смерці паэта. 
Аўтарам яго з’яўляецца вядомы 
беларускі скульптар Заір Азгур. 

Знаходзіцца ён ў парку санаторыя 
«Беларусь»  на плошчы  

каля фантана.     
На Каўказ паэт прыязджаў 
некалькі разоў лячыцца  ад 

сухотаў.  

Бюст Максіма Багдановіча  
ў Місхоры 



У Мінску, ў скверы на плошчы 
Парыжскай Камуны, перад Вялікім 
тэатрам оперы і балета, усталяваны 

помнік Максіму Багдановічу ў 
выглядзе бронзавай статуі вышынёй 
4,6 метра. Паэт у задуменні глядзіць 

у далячынь са скрыжаванымі на 
грудзях рукамі, у правай руцэ букет 

васількоў – кветак, апетых ў яго 
паэзіі. Аўтары помніка – скульптар 
Сяргей Вакар, архітэктары Юрый 

Казакоў, Леанід Маскалевіч. Месца 
для помніка абрана невыпадкова –  

праз вуліцу стаяў дом, дзе нарадзіўся 
Максім Багдановіч. Унізе 

размяшчалася першая гарадская                          
пачатковая школа, якой у 1885 – 1891 

гадах загадваў бацька паэта  
 Адам Ягоравіч.  

 

Помнік адкрыты 9.12.1981 г.  
да 90-годдзя з дня нараджэння 

Максіма Багдановіча 



У 1994 г. урад Беларусі падараваў г. 
Яраслаўлю паменшаную копію  помніка 

Багдановічу ў Мінску. 
У гэтым горадзе Багдановіч закончыў 

мужчынскую гімназію, потым Дзямідаўскі 
юрыдычны ліцэй, тут жа сустрэў сваю 
музу – Ганну Какуеву. Тут ён напісаў 
пранікнёныя вершы, падрыхтаваў да 
выдання адзіны прыжыццёвы зборнік 

вершаў «Вянок». І горад памятае 
вядомага беларуса. У Яраслаўлі, акрамя 

помніка, ёсць  вуліца яго імя, а ў доме, дзе 
ён жыў, працуе Мемарыяльны музей 

 Максіма Багдановіча. 
Помнік Максіму Багдановічу ўсталяваны ў 

скверы ля ўваходу ў галоўны корпус 
Яраслаўскага дзяржаўнага універсітэта 
імя П. Г. Дзямідава. ( Аўтары: скульптар 

С. Вакар, архітэктары Л. Маскалевіч 
 і Ю. Казакоў).  

 
 

Помнік Максіму Багдановічу  
ў Яраслаўлі 

 

   



Яшчэ адзін помнік  Максіму 
Багдановічу  знаходзіцца каля  

філіяла  Літаратурнага музея М. 
Багдановіча  «Беларуская хатка» 
ў Мінску (вул. Рабкораўская,  д. 
17). Філіял знаходзіцца ў доме, 
пабудаваным у 1904 г. на вул. 
Мала-Георгіеўскай (сучасная 
вул. Талстога). Гэта адзіны 

ацалелы будынак у Мінску, па-
сапраўднаму звязаны з М. 

Багдановічам. У 80-х гадах ХХ 
ст. уратаваны ад зносу дом быў 

зняты са свайго гістарычнага 
падмурка і перанесены на вуліцу 
Рабкораўскую (прыкладна на сто 

метраў ад свайго колішняга 
месца. Пасля рэстаўрацыі дому 
вярнулі першапачатковы выгляд 
і 25 чэрвеня 1991 года адбылося  

ўрачыстае адкрыццё  
філіала музея 

  
 

На помніку высечана цытата 
 з верша М. Багдановіча:  

«Ты не згаснеш, ясная зараначка.  
Ты яшчэ асвеціш родны край. 

 Беларусь мая! Краіна-браначка!  
Ўстань, свабодны шлях сабе шукай.» 



 Было б лагічным завяршыць наша віртуальнае знаёмства з карцінамі 
і помнікамі, што прысвечаны Максіму Багдановічу, напамінкам  аб 

тым, як наогул увекавечана памяць аб гэтым слаўным сыне Беларусі 
ў яго на радзіме і за яе межамі.  

   Творы беларускага паэта перакладзены на два дзясяткі моў свету 
 (англійскую, іспанскую, нямецкую, рускую, французскую і 

інш.)     Яшчэ ў  1950-я  гады ў  Маскве быў выдадзены вялікі зборнік 
яго выбраных твораў на рускай мове ў перакладзе лепшых савецкіх 
паэтаў. У  1991 – 1995 гадах у Беларусі быў выдадзены поўны збор 

твораў паэта ў трох тамах. 
     Працуюць музеі Багдановіча ў Мінску, Гродне, Яраслаўлі. Імя 
паэта носяць вуліцы ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі, у Ніжнім 

Ноўгарадзе, Яраслаўлі і Ялце, школы і бібліятэкі ў розных 
 беларускіх гарадах. 

  
  
  
 



Некаторыя з вершаў паэта сталі шырокавядомымі песнямі і рамансамі 
 («Лявоніха», «Зорка Венера», «Слуцкія ткачыхі» і інш). Яму 

прысвечаны  опера «Зорка Венера»   (музыка Юрыя Семенякі,  лібрэта 
Алеся Бачылы), опера «Максім» ( Ігар Палівода – Леанід Пранчак).   

Аб жыцці і творчасці Максіма Багдановіча зняты тры кінафільмы 
 і адзін відэафільм. 

У 1991 г.  імя Максіма Багдановіча было ўнесена ў каляндарны спіс  
ЮНЕСКА  «Гадавіны выдатных асоб і падзей». 

26 кастрычніка 2011 г. Нацбанк Беларусі выпусціў дзве памятныя 
манеты, прысвечаныя Максіму Багдановічу. 

Максім Багдановіч быў сярод тых піянераў беларускага нацыянальнага 
адраджэння, хто спрабаваў паказаць месца і ролю беларускага народа ў 
гісторыі і часе, сфармуляваць нацыянальную ідэю беларусаў, асэнсаваць 

шляхі далейшага развіцця беларускай нацыі. 
 

   Будзем жа чытаць яго творы і памятаць аб ім і мы!  
 

Віртуальную выставу  падрыхтавалі супрацоўнікі  
аддзела  гуманітарна-асветніцкай працы 
бібліятэкі  імя  Д. Р. Новікава УА БДСГА:  

 бібліятэкар I катэгорыі Панус  Ларыса Васільеўна, 
галоўны бібліятэкар Студнёва Марыя Міхайлаўна 


