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Некаторыя моманты беларускага нацыянальнага руху

у лëсе Фëдара Вернiкоускага:

самаацэнка i ацэнка паплечнiкау

Фëдар Мiхайлавiч Вернiкоускi (1861–1938) адносiцца да лiку вель-
мi прыкметных дзеячау беларускага руху, пра якiх мы па гэты дзень
ведаем няшмат. Нават дакладная дата яго смерцi стала вядомая зусiм
нядауна1, а да апошняга часу яна вызначалася так: «1930-я гады»2,
«кан. 30-х гг. ХХ ст.»3, або «каля 1935 г.»4. Iмя Вернiкоускага ча-
ста згадваецца у рознага роду сучасных яму дакументах, у тым лi-
ку у вядомым аналiтычным аглядзе II аддзела Польскага генераль-
нага штаба «Krótki zarys zagadnienia białoruskiego», падрыхтаванага
у Варшаве у 1928 годзе «tylko do użytku służbowego». Зрэшты, агуль-
ная больш цi менш дэталëвая ацэнка яго дзейнасцi належыць толькi
блiжэйшым паплечнiкам Вернiкоускага i часткова яму самому.Менавi-
та гэтыя матэрыялы у асноуным i паслужылi нам пуцяводнай нiткай
для падрыхтоукi дадзенай публiкацыi, выкарыстаны таксама i разна-
стайныя iншыя архiуныя крынiцы, звязаныя з Ф. Вернiкоускiм i яго
блiжэйшым асяроддзем у розныя гады, уключаючы сямейныя.

1 В. Стэх, Знойдзена магiла Тодара Вярнiкоускага, “Беларус” 2011, № 580, с. 11.
2 А.М. С iдарэв iч, Вярнiкоускi Фëдар (Тодар) Мiхайлавiч, [у:] Энцыклапедыя гi-
сторыi Беларусi, Мiнск 1994, т. 2, с. 247.
3 Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская, Верниковский Федор Михайлович, [у:] Пра-
вославная энциклопедия, Москва 2004, т. 7, с. 719.
4 А. Горный, Слово о Федоре Верниковском, “Гродненские епархиальные ведомо-
сти” 2011, № 9, с. 16.
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У сваëй машынапiснай аутабiяграфii «работника по Б+лорусскому
движенiю», складзенай Ф. Вернiкоускiм у 1919 годзе у Гродна, ëн,
«Членъ Рады Б+лорусской Народной Республики и Сябръ Нацiональ-
наго Комитета въ Минск+», паведамляу, што «родился въ 1861 году
въ Б+лоруссiи – м. Дудичах, Игуменскаго у+зда, Минской губ. Же-
натъ на б+лорусинк+, православной. Подъ судомъ и сл+дствiемъ ни-
когда не былъ. Отецъ и мать, д+ды i прад+ды и прапрад+ды бы-
ли б+лоруссами и прынадлежали къ духовнаму званiю. Состояли на
служб+ то псаломщиками, то священниками при разныхъ церквахъ, но
все только въ одномъ Игуменскомъ у+зд+, Минской губ. (это сердце
Б+лоруссiи) въ сл+дующихъ селахъ: Пор+чьи, Погор+ломъ, Турин+,
Дудичахъ, Гребени, въ посл+днее время отецъ былъ псаломщикомь
Полянской церкви (м. Узляны) Игуменскаго у+зда. Мать, рожденная
Занцевичъ, дочь протоiерея Пор+чской церкви, Игуменскаго у+зда.
Родъ “Верниковскихъ” “Занцевичей” (по матери) издревле православ-
ный, чисто б+лорусскiй, тянется онъ бол+е трохсоть л+ть; одно мож-
но только предположить, что д+ды или прад+ды могли быть унiят-
скими священниками, но въ 1839 году, когда было возсоединенiе Унiи
съ православною церковью, то были причислены къ таковой. Д+тство
свое провелъ въ деревн+, среди селянъ, въ сильной нужд+ и б+дности
и въ очень суровой жизни и школ+»5. Народная школа у знакамi-
тых цяпер Дудзiчах, радзiме многiх вядомых прадстаунiкоу сямейства
Ельскiх, побач з былым маëнткам якiх размяшчаецца сучасны Музей
старадаунiх народных рамëствау i тэхналогiй «Дудуткi», стала для
юнага Фëдара першай адукацыйнай прыступкай i, таксама як i мясцо-
вы царкоуны хор Пакроускай царквы, у якой ëн спявау з юных гадоу,
шмат у чым вызначыла далейшы выбар яго жыццëвага шляху.

У дзесяцiгадовым узросце бацька прывозiць Фëдара у Мiнск i аддае
у Мiнскае духоунае вучылiшча: «Воспитывался въ Минскомъ 4-х клас-
номъ Духовномъ Училищ+, посл+ чего окончилъ Минскую Духов-
ную Семинарiю, кром+ богословскихъ наукъ. Былъ вольнослушате-
лемъ СПБургскаго Технологическаго Института, гд+ выдержалъ эк-
заменъ на званiе старшаго Гидротехника по осушенiю болотъ. Окон-
чилъ СПБургскiе курсы сельско-хозяйственные, садоводства и огород-
ничества. Служилъ въ Крестьянскомъ Поземельномъ Банк+, въ За-
падной Экспедицiи по осушенiю болотъ Пол+ссiя и орошенiя Юга и въ

5 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Rankraščių skyrius. F-21, vnt.
723, lap. 1. Усе далейшыя цытаты з гэтага дакумента мы прыводзiм у поунай адпа-
веднасцi з iх арыгiналамi.



НЕКАТОРЫЯ МОМАНТЫ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА РУХУ... 163

Отд+л+ Земельныхъ Улучшенiй Министерства Землед+лiя и Госу-
дарственныхъ имуществъ б. Россiйской Имперiи. Управлялъ въ раз-
ныхъ м+стахъ Западнаго края, Украины и Польши 17-ю им+нiями,
бол+е 150.000 десят. земли съ л+сами. Въ им+нiяхъ этихъ было 9 вино-
куренныхъ заводовъ, 4 л+сопилки, 5 паровыхъ и водяныхъ мельницъ,
при нихъ были круподерки и маслобойки и до 26 смолокуренных и ски-
пидарныхъ заводовь. Все время служилъ и работалъ для Б+лорусскаго
народа и вс+ эти им+нiя на самыхъ льготныхъ условiяхъ продалъ кре-
стьянамъ при сод+йствiи Крестьянскаго Поземельнаго Банка. Былъ
командированъ въ I-ю Государственную Думу въ Комиссiю по земель-
ному улучшенiю хозяйства въ Россiи. Работалъ и находился въ ко-
мандировкахъ – Россiи: въ тайгахъ далекой Сибири (устраивалъ пере-
селенцевъ), Манджурiи, въ центр+ Россiи, Прибалтiйскомъ кра+, на
Кавказ+ и Закавказьи, работалъ на берегахъ Чернаго, Балтiйскаго,
Средиземнаго и Каспiйскаго морей, Крым+, Семипалатинской и Се-
мир+ченской областяхъ; За границей: въ Германiи, Австрiи, Бельгiи,
Iталiи, Сицилiи, Швейцарiи, Францiи, Англiи, въ части Азiи, Египт+,
Персiи, Турцiи и въ Америк+; былъ въ самыхъ крупныхъ центрахъ
и столицахъ. IIрослужилъ на Государственной служб+ 34 года»6.

На момант пачатку Першай сусветнай вайны Ф. Вернiкоускi ста-
новiцца вельмi заможным чалавекам: «Получалъ жалованья вь по-
сл+днее время службы до 18.000 руб. въ годъ. а началъ службу съ
75 руб. вь м+сяцъ. Свою собственность всего лишь им+лъ въ Мин-
скомъ у+зд+ 84 дес. земли и по насл+дству от жены – дома въ
г. Минск+»7. Некалькi наступных военна-рэвалюцыйных гадоу пры-
вялi да таго, што ад «всего этого имущества въ настоящее время оста-
лось въ Минскомъ у+зд+ только шесть десятинъ земли и одинъ домъ –

дача съ садомъ и огородомъ это 4 дес., вблизи гор.Минска, при станцiи
Минскъ, Брест. Ж.д. (Курасовщина), а остальное-же все имущество
мною сп+шно продано, за безц+нокъ, во время отечественной войны
1914–1919 г.г. при наступленiи на Минск н+мцевъ. На деньги эти мною
куплены были займы: военный и свободы, которые въ настоящее время
аннулированы. Вотъ все и мое богатство за всю свою жизнь нажитое»8.

Тады ж настае i зусiм новы этап у жыццi амаль шасцiдзесяцiгадо-
вага Ф. Вернiкоускага: «По выход+ же въ отставку и пос+лившись въ

6 Там жа, лап. 1.
7 Там жа, лап. 1–2.
8 Там жа, лап. 2.
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Минск+, какь экономистъ, землевлад+лецъ, комерсантъ и финансистъ
приглашенъ былъ въ Минск+ во вс+ Торгово-Промышленные и Ком-
мерческiе Банки, Общества, Канторы, Ссудосберегательныя Товари-
щества, Кооперативы, потребительскiя лавки – быть членомъ и бли-
жайшимь ихъ сотрудникомъ и Сов+тникомь, а при крупныхъ Бан-
кахъ, въ томъ числ+ и Государственномъ состоялъ Членомъ Учет-
наго Комитета по выдаче денегъ въ кредитъ, удостов+ряя ихъ кре-
дитоспособность или наоборотъ. Былъ Гласнымъ Городской Думы
и Почетнымъ Судьею и состоялъ IIредс+дателемъ и членомъ раз-
ныхъ общественныхъ и благотворительныхъ Учрежденiй и клубовъ.
До I918 г., хотя и принималъ участiе вь Б+лорусскомъ движенiи, но
таковое тогда не было зам+тнымъ и реальнымъ. Въ 1918 г. посвя-
тилъ всю свою жизнь и вс+ц+ло отдался для Б+лорусскаго движения
и началъ участвовать въ Минскомъ Б+лорусскомъ Представнитств+,
былъ избранъ членомъ Рады Б+лорусской Народной Республики, со-
стоялъ Казначеемъ Представниства и Б+лорусскаго Д+тскаго прiюта
въ Минск+; прiютомъ этимъ н+которое время и зав+дывалъ, былъ
избранъ Казначеемъ Культурно-Просв+тительнаго Общества “Заран-
ка”, состоялъ учредителемъ и Предс+дателемъ Общественнаго Со-
бранiя “Б+лорусская Хата”. Былъ приглашенъ въ кабинетъ Мини-
стерства п. Воронки по Б+женскимъ д+ламъ, но Б+лорусское Пред-
ставнитство во глав+ съ п. Алексюкомъ на принятiе мною должно-
сти и Главноуполномоченнаго не согласилось – и я отказался. Въ
Кабинет+ п. Скирмунта я былъ назначенъ Государственнымъ Каз-
начеемъ; въ Кабинетъ п. Середы Б+лорусское Представнитство съ
фракцiей Эсъ-эровъ и часть соцiалистовъ делегировало меня въ На-
родные Секретари (Министры) Б+лорусской Народной Республики
и по постановленiю Кабинета Министровъ п. Середы я несъ службу
Народнаго Секретаря (Министра): Торговли и Промышленности, Го-
сударственнаго Контролера и Народной Господарки. Былъ команди-
рованъ Радою по очень важнымъ политическимъ и экономическимъ
д+ламъ и на ревизiю вс+хъ Б+лорусскiхь Организацiй на Украин+,
за что получилъ отъ Министерства благодарность. Вышелъ въ от-
ставку въ Ноябр+ м+сяц+ 1918 г. изъ состава Б+лорусскихъ Мини-
стровъ, по случаю зам+ны Кабинета Соцiалистомъ Луцкевичемъ. Въ
настояшее время по Б+лорусскому движенiю СОСТОЮ: членомъ Ра-
ды Б+лорусской Народной Республики и принадлежу къ безпартiй-
ной фракцiи, избранъ Радою Б+лорусской Народной Республики и та-
ковымъ остаюсь – въ Экономическую, Финансовую и Контрольную
Комиссiи, гд+ состою Предс+дателемъ и Нам+стникомъ, состою въ
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Сов+т+ “Стар+йшихъ” Б+лорусской Народной Республики, Сябромъ
Нацiональнаго Комитета въ Минск+, Казначеемъ и Нам+стником
Культурно-Просв+тительнаго Б+лорусскаго Общества “Заранка” вь
Минск+, Предс+дателемъ Обшественнаго Собранiя “Б+лорусская Ха-
та” въ Минск+, Казначеемъ Б+лорусскаго д+тскаго прiюта б+дныхъ
д+тей, Членомь Б+лорусскаго Нацiональнаго Комитета, въ Гродн+
и Гродненской Центральной Рады, Предс+дателемъ Б+женскаго Ко-
митета въ Б+лоруссiи въ Гродн+ и Минск+, Старшиною Обществен-
наго Собранiя “Б+лорусская Хата” въ Гродн+ и Старшиною-Распо-
рядителемъ и Нам+стникомъ Б+лорусскаго Клуба “Бацькаушчына”
въ Гродн+; Служу у Вайсковой Б+лорусской Комиссiи зав+дующимъ
хозяйствомъ и Кассовымъ Отд+ломъ Б.В.К.

Всегда считаю себя и весь свой стар+йшiй род “Верниковскихъ”,
а по матери “Занцевичей” бол+е 300-х л+тъ и таковымъ остаюсь ис-
тинно б+лорусскимъ и православнымъ»9.

Неабходна зауважыць, што у далейшым, каб узмацнiць i падкрэс-
лiць сваю ролю у беларускiм руху, Ф. Вернiкоускi i яго прыхiльнiкi
пачынаюць адносiць пачатак яго удзелу у iм да 1905 года, а гэта вы-
клiкае шмат пытанняу. Так, у заснаваным пры непасрэдным удзеле
Ф. Вернiкоускага часопiсе «Сьветач Беларусi» сцвярджалася у 1931 го-
дзе, што ëн з «1905 г. бярэ дзейны удзел у беларуска-адрадженскiм ру-
ху, сутыкаючыся з ужо працуючымi Карскiм, Эпiмах-Шыпiлай, Зай-
цам, Бурбiсам i iнш. З гэтага часу Т. В. ужо не пакiдае працы на
адраджэнскай нiве»10. Мабыць, першы дакладна дакументаваны ней-
кi удзел Вернiкоускага у пэунай палiтычнай фазе гэтага руху адно-
сiцца толькi да вясны 1917 года, калi у Мiнску была заснавана Бе-
ларуская народная партыя сацыялiстау (БНПС)11. Няпроста пазней
складалiся узаемаадносiны Вернiкоускага унутры Рады БНР пасля та-
го як ëн стау яе членам. Так, у падрыхтаванай у чэрвенi 1918 года
хронiцы для газет прыводзiлася «”История” съ б. Юбилейнымъ до-
момъ»: «Вотъ уже ц+лый м+сяцъ, какъ Рада Б. Н. Р. и Народный
Секретарiатъ не могутъ перейти въ отремонтированный б. Юбилей-
ный Дом, приготовленный для Рады и Народнаго Секретарiата. При-
чиной этого является “поступок” членовъ Рады изъ фракцiи, такъ на-
зываемаго “Б+лорусскаго Минскаго Представительства” – г. г. Алек-

9 Там жа, лап. 2–3.
10 Сьветач Беларусi 1931, № 3, с. 4.
11 Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi, Вiльня–Нью–Ëрк–Менск–Прага 1998,
т. 1, кн. 1, с. 5.
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сюка, Верниковскаго и др., которые, какъ оказалось, сняли въ аренду
домъ не для Рады, а для какого-то ими организованнаго клуба и ни
подъ какимъ предлогомъ не соглашаются “уступить” зданiя Народно-
му Секретарiату. Эта “пикантная”, съ точки зр+нiя, членовъ Народ-
наго Секретарiата исторiя, привела Народный Секретарiатъ къ мыс-
ли снять пом+щенiе для Народнаго Секретарiата самостоятельно при
посредств+ Германскихъ Властей, которые об+щали Народному Сек-
ретарiату свое полное сод+йствiе при отвод+ пом+щенiя»12.

Пасля пераезду у пачатку 1920-х гадоу у Вiльню Ф. Вернiкоускi
яшчэ больш умацоуваецца у iдэi, якую У. Пiгулеускi у сваiм даня-
сеннi В. Ластоускаму ад 11 красавiка 1921 года ахарактарызавау так:
«аутаномiя белар. на тэррыторыi аккупiраванай Польшчай, пратэкта-
рат Польшчы над усходняй Беларусiей, цесны кантакт з Крэсоуцамi,
“прызнаньне крэсавых палякау за сталых беларускiх жыхароу”»13.

Падобная пазiцыя адразу ж сутыкнулася з яе непрыняццем вялi-
знай большасцю беларускага грамадства i некалькi наступных гадоу
для Вернiкоускага i яго маладога калегi i палiтычнага лiдэра палона-
фiльскага напрамку П. Аляксюка аказалiся цяжкiм часам своеасаблi-
вага сацыяльнага байкоту.

Узiмку 1926 года у Вiльнi Ф. Вернiкоускi пачынае выдаваць
штотыднëвiк «Беларускае слова», якi адразу ж уключаецца у пале-
мiку з цэлым шэрагам беларускiх арганiзацый i асобных беларус-
кiх палiтыкау. Па складанаму польскаму пытанню праграма што-
тыднëвiка прапануе такi падыход: «У вынiку ваенных падзеяу част-
ка беларускай зямлi апынулася у межах Польскай Дзяржавы. Маю-
чы тут шырока дэмакратычную заходня-эурапэйскую консцiтуцыю,
мы прызнаëм польскую дзяржаунасць. Аднак жа лiчым, што беларус-
кiя землi маюць гэтулькi iндывiдуальных асаблiвасцяу у характары
i складзе свайго насялення, а таксама этнаграфiчных i геаграфiчных,
што яны павiнны быць аутаномнымi»14. Першапачаткова «Беларус-
кае слова» выдае i спецыяльны дадатак, названы «Наш Сатырыкон»,
у якiм, у прыватнасцi, публiкуецца даволi шмат досыць з’едлiвых ка-
рыкатур i вершаваных пародый на заходнебеларускiх дзеячоу. Вось,
напрыклад, вершаваныя радкi, змешчаныя пад карыкатурным парт-
рэтам такога выбiтнага беларускага палiтычнага i царкоунага дзеяча

12 Там жа, с. 189.
13 Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi, т. 1, кн. 2, с. 1079.
14 Нашая праграма, “Беларускае слова” 1926, № 1, с. 1.
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як сенатар Вячаслау Багдановiч, няпростыму жыццю якога мы пры-
свяцiлi шэраг розных работ15:

Сэн. Б...ч

Вядомы усiм, на’т слауным стау:
“Сэнатар ад царкоуных спрау”.
З iм духавенства клопат мае:
Той кляне, той багаслауляе...
Царквы цiкавяць ды малебны,
Патрыарх вось цi патрэбны, –
Аутакефалiя, сынод...
Ды каб расейскi у цэрквi дух...
А вызваленчы вось наш рух,
Ды выбраушы яго народ,
I беларуская уся справа –
Зусiм, знаць, яму не цiкава,
Бо у камiтэт улез на’т рускi.
Вось дык сэнатар беларускi!16

Даунiя рознагалоссi з А. Луцкевiчам, несумненна, шмат у чым
сталi прычынай сур’ëзных палiтычных абвiнавачванняу у яго адрас
з боку Ф. Вернiкоускага, вельмi маштабна адлюстраванныя на старон-
ках «Беларускага слова». У 2-м яго нумары за 1926 год былi змеш-

чаны фатаграфii дакументау, «высьвятляючых праудзiва твар агэнта
прафэсыянала – А. Луцкевiча», а у 4-м нумары штотыднëвiка за той
жа год – лiст аднаго са старых дзеячау беларускага руху, якi пра-
ма абвiнавачвау Луцкевiча у тым, што у перыяд нямецкай акупацыi
той працавау «у нямецкай офэнзыве за сталую пэнсiю», вëу «агiдную
i подлую барацьбу з п. Ластоускiм, у рэзультаце чаго опошнi кiдаец-
ца на самагубства»17. Урэшце, «А. Луцкевiч, як нямецкi агэнт» вя-
дзе складаную палiтычную гульню з лiтоускiм бокам, едзе у Парыж,

15 Ю.А. Лабынцев, Белорусско-русская идея во II Речи Посполитой: Церковная,
политическая и литературная деятельность сенатора В. Богдановича, [у:] По-
ляки и русские в глазах друг друга, Москва 2000, с. 252–263; Ю.А. Лабынцев,
Л.Л. Щавинская, Литературные труды ректора Литовской духовной семина-
рии Вячеслава Богдановича, [у:] Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo
1900–1945, Vinius 2006, s. 115–133; Они же, Белорусский сенатор, литератор, из-
датель Вячеслав Богданович – современник Янки Купалы и Якуба Коласа, [у:] Ян-
ка Купала i Якуб Колас у сiстэме дзяржауна-культурных i духоуна-эстэтыч-
ных прыярытэтау ХХI стагоддзя. Матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыi (Мiнск, 26–27 верасня 2007 г.), Мiнск 2007, с. 202–207 и другие.
16 Наш Сатырыкон. № 1 [у:] “Беларускае слова” 1926, № 1, с. 4.
17 Новы дакумэнт аб А. Луцкевiчу, “Беларускае слова” 1926, № 4, с. 3.
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дзе «дае iнфармацыйны матэрыял французскай офэнзыве», затым пас-
ля растраты велiзарнай сумы грошай атрымлiвае «вотум недаверра»,
але выслiзгвае ад прызначанай рэвiзii «i пры дапамозе ужо польскай
дэфэнзывы арыштоувае правадыроу апазыцыi п. п. Грыба, Мамоньку,
Бадунову i iншых»18. Усе гэтыя факты, на думку Ф. Вернiкоускага,
робяць А. Луцкевiча «палiтычным мертвяцом», а апублiкаваны лiст
«зьяуляецца ужо асiнавым калком» для «гэтага беларускага Азэфа»19.

Злая вершаваная сатыра на А. Луцкевiча, да напiсання якой так цi
iнакш быу датычны Ф. Вернiкоускi, што зьявiуся галоуным iнiцыята-
рам яе шырокай публiкацыi, наглядна адлюстроувае характар шмат-
гадовых варожых адносiн гэтых дзеячоу:

“Надпасол”, “манарх” А. Л – ч.

О ты, найвышэйшая наша потэнцыя!
Дамарослая над-эксцэленцыя!
Над эуропэйскай насiцель культуры,
Над гэнiяльны прадукт натуры!
Над брэхуноу газэтных папа,
Палiтычных манарх арапау!
Цябэ я на векi праславiць жадаю –
Пра справы твае – адчот тут зьмяшчаю!
– – –
Шчэ нядауна быу тыповы

Шляхцюк шчыры, засьцянковы.
I у вачах хоць чууся гад –
Меу прыемны досьць выгляд.
Чысты з твары, выгляд сыты,
Акуратна усьцеж пабрыты;
Вусны у трубку, масла у вочках
Усë круцiуся пры дзявочках.
Прозьвiшча свайго чурауся –
“Пан Быкоускi” называуся.
I прызнацца на’т стыдзiуся,
Што Луцкевiчам радзiуся,
Бо-ж брат Янка – беларус
– 3 бунтарамi меу хаурус...
Але вось – ураз яскрава

Заблiшчала Янкi слава:
Адраджэньня верхаводу

Беларускага народу...

18 Там жа.
19 Ад рэдакцыi, “Беларускае слова” 1926, № 4, с. 3.



НЕКАТОРЫЯ МОМАНТЫ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА РУХУ... 169

I Антон уцямiу ураз,
Што надауся добры час,
3 братам каб яму злучыцца,
Яго славай падзялiцца.
Вось пачау ëн славы жнiва
У газэце “Наша Нiва”.
I свае нiкчэмнасьць, бруд,
Выявiу адразу тут.
Сам нi чым не адзначауся,
А тут – з талентам спаткауся.
Да яго так прычапiуся –
Што уцëк той i удавiуся...
I усë ж т’кi дзякуй брату,
Пэрспэктыву меу багату.
I каб не характар дзiкi,
Быу бы ëн у нас вялiкi.
Сяньня ж па кадука праву
Украушы проста брата славу,
Ëн на месца таго узлез

I думае, што ëн Зявес!
Баюць – быу ëн тое, сëе,
Паутараць ня будзем тое!
Нейкi час на’т быу мiнiстрам..
Усë рабiу аднак ня чыста,
I каб не ваенны час,
Ужо дауно сьвiней бы пас!
Слауны чым “дзеяч” наш гэты –
Апiсалi ужо газэты
Дык каб месца не займаць

Папрабуем апiсаць,
IIIто апошнi час зрабiу,
Як на верх жыцьця усплыу.
– – –
Шаснастку тут ëн завязау,
Аднак мандату сам ня узяу.
Застауся быццам ня прычым,
Каб кiраваць па цiху усiм.
Палiтыку стау напрауляць,
Палякоу каб папужаць.
Ды яны вось ня спужалiсь,
З носам усе паслы асталiсь.
Усе убiлiся у тупiк –
З апазiцыi выйшоу – пшык!
Прысвоiу у сваiм падпольлю –
На беларускасьць манапольлю.
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Як спадабауся – дасьць патэнт,
А не – дык зараз злае ушчэнт.
I здрайца той, бандыт, дурак!
О, лаяцца дык ëн мастак!
Збэсьцiць кожнага, абрэша,
Бэзупынна язык чэша,
Дае довод элëквэнцыi
Беларускай эксцеленцыi.
Хоча усiм тут верхаводзiць,
А усей справе толькi шкодзiць,
Чаго-небудзь як даткнецца –
Трупны пах ураз нясецца.
Усюды прэзэсам быць хоча.
I усьцяж аб тым хлапоча,
Каб працай часам не заняуся,
Хто у яго не запытауся.
I каб толькi сiлу меу,
Хто ня з iм – усiх бы зьеу.
Ды вось мiласэрны Бог –
Яго злосьцi ня дау рог.
I Антонi як нi лае,
Працаунiкоу рух наш мае.
I н’ат памiмо яго волi –
IIраца шырыцца усë болей.
Цяпер ясна, нават тым,
Iшлi (так!) што дагэтуь (так!) з iм,
Што Антонi вартасьць мае,
Калi некага ругае.
А як пайшоу да комунiстау –
Развалiлася усë чыста ..
Паслы сталi бунтавацца,
3-пад уплыву выбiвацца.
Той “Грамаду” сабе завëу,
У “Саюз Сялянскi” той пайшоу;
Там – “Хрысьцiянскi соцыял”..
Распауся увесь яго кагал!
З “арыентацыяу на Усход” –
Зусiм не квапiцца народ.
Там – Аляксюк усплыу iзноу,
Тут – Паулюкевiч псуець кроу...
Ластоускi нешта пачынае,
Крычэускi з Радай выплывае..
Словам – куды нi абярнецца, –
На працу нейкую наткнецца.
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I без “патэнту” усе працуюць,

Рэвэляцыi друкуюць.

Манарха зусiм iгнаруюць.
Апынууся наш “дзеяч” –
У палажэньнi хоць ты плач!

Заусëды вокал была густа,
А цяперака вось – пуста.

Манарх нядаунi i надпасол
Адзiн застауся як той кол...

Бо ж навокал усе бягуць,

Нат палаяць не даюць...
Жоуць iльецца ужо праз край,

З сямьëй плача: ай-вай-вай!...

Пацеху сочыць – у бядзе,
У застаушайся “грамадзе”,

Дый у тым, што грошы шлюць:
Пражыць можна як небудзь!..20

Улажыушы шмат сiл i сродкау у вясновую кампанiю 1928 года
па выбарах у Сенат Другой Рэчы Паспалiтай, Ф. Вернiкоускi так
характарызавау сябе перад выбаршчыкамi: «Па сваiм пераконаньням
– нацыяналiст-беларус i прыхiльнiк Захаду. Цяпер, пасьля выхаду
з нашых арганiзацыяу А. Паулюкевiча, прыняу на сябе кiраваньне
палiтычнаю i культурна-асьвятоваю працаю на Вiленшчыне»21. Вы-
бары Вернiкоускi цалкам прайграу i адначасова са спыненнем выпус-
ку яго «Беларускага слова» ëн распачынае у сакавiку 1928 года вы-
данне у Вiльнi тыднëвiка «Грамадзянiн» – «органа незалежнай дэмак-
ратычнай думкi». У перадавым артыкуле першага нумара новага што-
тыднëвiка Ф. Вернiкоускi заклiкае беларускае грамадства да «мараль-
най санацыi», «нацыянальнае еднасьцi, культурнае i гаспадарчае пра-
цы на карысць свайго Народу i Краю», i у гэтым дапамогай стане яго
«Грамадзянiн», «вольны ад палiтыканства i палiтыкi у тым дрэнным
сэнсi, як яна разумецца у нас – узаемная лаянка i шальмаваньне»22.
Больш за тое, Ф. Вернiкоускi як бы прызнае свае уласныя палiтычныя
грахi у якасцi беларускага дзеяча i спыняе «далейшае выданьне “Бела-
рускага Слова”, якое гэтак сама, як i iншыя беларускiя часопiсi, часта
грашыла у агульным кiраунiцтве палiтыкаю i брала удзел у агульным

20 Наш Сатырыкон. № 4 [у:] “Беларускае слова” 1926, № 4, с. 4.
21 Тодар Вернiкоускi, “Беларускае слова” 1928, № 5, с. 2.
22 Новы шлях, “Грамадзянiн” 1928, № 1, с. 2.
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хору узаемнай беларускай грызьнi i лаянкi»23. Таму Вернiкоускi i яго
паплечнiкi выступаюць «на грамадзкую арэну з новым органам пад на-
зваю “Грамадзянiн”», якi стаiць «на грунце польскае дзяржаунасцi»,
заклiкае «сваiх чытачоу перш на перш да лëяльнаго i суменнага вы-
кананьня сваiх грамадзкiх абавязкау, як у адносiнах Дзяржавы, гэтак
сама i свайго мнагапакутнага Народу»24.

Своеасаблiвым палiтычным пакаяннем самога Ф. Вернiкоускага,
хоць i выказаным ананiмна ад асобы «Старага Беларуса», можна лi-
чыць словы з артыкула «На напярэдню 10-х угодкау Незалежнасцi Бе-
ларусi», апублiкаваным у першым нумары «Градзянiна»: «У 1921, 1922

i 23 гадох, калi на палiтычнае павадырства “патэнтаваных” беларусоу
яшчэ нiхто ня прэтэндавау, нашае вiленскае беларускае грамадзянства
жыло адзiнай сямьëй, сплочанай адзiным духам нацыянальнасьцi, ня
глядзючы нават на тое, што ужо тады палiтычныя думкi вылiвалiся
у трох кiрунках – заходнiм, усходнiм i лiтоускiм.

У Грамадзянскiм Сабраньнi на Бiскупяй 12 побач з Антонам
Луцкевiчам, Тарашкевiчам, Рак-Мiхайлоускiм, Смолiчам, Терэшчэн-
ка, Пракулевiчам i iншымi можна было тады бачыць i ксендза Стан-
кевiча, i Алексюка, Ярэмiча i Вернiкоускага, i Кахановiча, i Аляхновiча
i Л. Радзевiча, i I. Жылку i шмат iншых, каго лëс закiдывау у нашую
Вiльню, дзе яны знаходзiлi заусëды у сваей беларускай сямьi i гасьцiн-
насьць i падтрыманьне.

Гэтак было тады, да 1924 г. Апошняе урачыстае, агульнае, друж-
нае сьвяткаваньне угодкау незалежнасьцi Беларусi адбылася у 1923 г.
у тым-жа Грамадзянскiм Сабраньнi, наладжанае у iмянi Пасольскага
Клюбу паслом Ярэмiчам i Урадам Грамадзянскага Сабраньня. Гэта
была лебедзiная песьня рэпрэзэнтацыi адналiтасьцi, моцы i сплочанна-
сьцi нашае здрадзiушайся iнтэлiгэнцыi.

Ад 1924 году ужо началiся паасобныя спрэчкi i лаянкi некатарых
дзеячоу за павадырства. Гэтыя спрэчкi з кожным годам усë набухалi,
уцягвалi усë больш i больш асобау, пакуль нарэшце у 1926–7 гадох, як
з прарваушайся плацiны у паводку – не залiлi усю нашаю беларускую
прэсу лаянкамi, грызьнëй, брудамi дый рожнымi iнсынуацыямi. Стала-
ся немагчыма. Не да вытрыманьня. Не шкадавалi нi веку, нi заслугау
перад Бацькаушчынай, нi сану, нi тых, якiя за Бацькаушчыну пакуту-
юць у турмах, нi выразау, нi тэрмiналëгii.

23 Там жа.
24 Там жа.
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А на вëсках сяляне хапалiся за галаву i на падайшоушых выбарах
да Сойму ня ведалi, што рабiць. Некатарыя плакалi.

I як вынiкi усяго – заместа 20–30 паслоу, у Сойм папала толькi 9.
I гэта у той час, калi сьвядомасьць вëскi дайшла амаль што не да
нормы...

Але выбары прайшлi... Можа ужо страсьцi прастыглi. Хай тыя,
хто прайшоу да Сойму i Сэнату, успакоiцца на сваiх пасольскiх лаурах.
Хай-жа нашая iнтэлiгэнцыя азiрнецца на пройдзенае i сумна пакiвае
галавой. Хай жа яна цяпер апамятаецца i уплывае у будучыне на
сваiх павадыроу. А надходзячыя 10-тыя угодкi Незалежнасьцi Бела-
русi у сваiм сьвяткаваньню хай спыняць нарэшце шкоднаю, нiкому не
патрэбнаю братабуйчаю грызьню i як калiсь – злучыць усiх, незалежна
ад партыяу i палiтычных кiрункау, у адзiнаю, моцнаю нацыянальным
духом сямью!

Адгукнiся iнтэлiгэнцыя! Аздарауляй душнаю атмасферу i выкон-
вай свой абавязак! “Грамадзянiн” клiча, а вëска чакае...»25.

Фiнансавыя i iншыя абставiны з’явiлiся прычынай закрыцця «Гра-
мадзянiна», апошнi нумар якога 30 красавiка 1929 года выйшау усяго
толькi праз год пасля выпуску першага. Ф. Вернiкоускi усë часцей
адчувау маргiналiзацыю свайго грамадскага становiшча, зробленыя
раней шматлiкiя палiтычныя памылкi, жорсткiя выпады супраць мно-
гiх удзельнiкау беларускага руху, нядаунiя сапраудныя войны, абвеш-

чаныя некаторым з iх, амаль выключалi не толькi прымiрэнне, але ха-
ця б часовае перамiр’е. Абвiнавачванне у тым, што «нашае грамадзян-
ства займалася толькi палiтыканствам i узаемнаю грызьнëю, пакуль не
апынулася перад разьбiтым карытам»26, цалкам адносiцца да самога
Ф. Вернiкоускага i яго паплечнiкау. Больш за тое, i на нiве уласна куль-
турнай дзейнасцi, якую абвяшчау «Грамадзянiн», аб’яднанне з iншы-
мi беларускiмi арганiзацыямi аказалася немагчымым: «Нават на куль-
турно-асьвятовым грунце мы не маглi абыйцiся бэз узаемнае ненавiсь-
цi. Тры культурна-асьвятовыя таварыствы – Таварыства Беларускае
Школы, Iнстытут Гаспадаркi i Культуры i Т-ва “Прасьвета”, – адпа-
вядаючыя акурат тром галоуным палiтычным кiрункам у беларускiм
грамадзянстве i знаходзячыя пад уплывам адпаведных палiтычных
чынiкау, гэтак сама прыймаюць удзел у узаемнай грызьнi на шкоду
беднае беларускае культуры i Народу. I калi толькi гэты стан рэчы

25 Стары Беларус, На напярэдню 10-х угодкау Незалежнасьцi Беларусi, “Грамад-
зянiн” 1928, № 1, с. 3–4.
26 Новы шлях, “Грамадзянiн” 1928, № 1, с. 1.
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ня спынiцца, калi беларускае грамадзянства ня зълечыцца ад партый-
на-палiтычнае труцiзны, дык мы страцiм i рэшту таго, што яшчэ маем
цяпер. З намi зусiм перастануць лiчыцца, як з народам, здольным да
творчае працы»27.

Заснаванае яшчэ у 1924 годзе беларускае культурна-асветнiцкае
таварыства «Прасвета», дзе Ф. Вернiкоускi адыгрывау адну з галоу-
ных роляу, збiрае у пачатку 1930 года спецыяльную, прауда, вель-
мi i вельмi нешматлiкую, канферэнцыю, на якой арганiзуецца гра-
мадскi Цэнтральны беларускi праваслауны камiтэт (ЦБПК), заклiка-
ны спрыяць беларусiзацыi Праваслаунай царквы. Ф. Вернiкоускi быу
у гэтым, увогуле вельмi сцiплым па вынiках дзейнасцi, Камiтэце вель-
мi прыкметнай фiгурай, яго старшынëй, якi усяляк усхваляуся па-
плечнiкамi. Так, друкаваны орган Камiтэта «Сьветач Беларусi», якi
пачау выходзiць вясной 1930 года, прысвячае Вернiкоускаму некаль-
кi асаблiвых матэрыялау, у тым лiку цалкам спецыяльны трэцi ну-
мар за 1931 год. Падрабязных абагульняючых работ аб працэсе бе-
ларусiзацыi Праваслаунай царквы у Другой Рэчы Паспалiтай, а тым
больш аб дзейнасцi ЦБПК, на жаль, не iснуе, i нават вельмi кароткiя
утрымлiваюць нямала блытанiны i недакладнасцяу28. Зрэшты, прак-
тычна ва усiх з iх агульны вывад аб малой вынiковасцi ЦБПК ад-
назначны. Пры гэтым варта памятаць, што у кiрунку беларусiзацыi
Праваслаунай царквы на той перыяд дзейнiчала яшчэ некалькi iн-
шых беларускiх грамадскiх арганiзацый, якiя апынулiся у дадзенай са-
цыяльна-рэлiгiйнай сферы даволi жорсткiмi iдэйна-палiтычнымi кан-
курэнтамi ЦБПК. Яшчэ не пачаушы якую-небудзь дзейнасць i на-
ват не арганiзаваны фармальна, Камiтэт адразу ж уступiу у кан-
франтацыю з мясцовай праваслаунай iерархiяй, кансiсторыяй i мно-
гiмi духоунымi, неузабаве перарослую у сапраудную жорсткую сла-
весную вайну са мноствам абвiнавачванняу i дзеянняу з абодвух
бакоу. Так, у чэрвенi 1930 года сакратар ЦБПК С. Сарока у шы-
рока распаусюджанай друкаванай ананiмнай улëтцы «Проч з лiха-
зельлем! Адказ для кансысторска-нашажiзненскай чорнай сотнi», по-
гляды якога цалкам падзялялi усе члены Камiтэта, канстатавау:
«У вапошнi час нарэшце выявiуся праудзiвы твар тых, хто стаiць
на чале Праваслаунай Царквы на Беларусi, хто павiнен узмацняць

27 Там жа.
28 Гл., напрыклад: М. Дав iдзюк, Справа беларусiзацыi Праваслаунай царквы
у светле палiтыкi польскiх дзяржауных улад 1919–1939, “Беларускi каляндар на
1990 г.”, Беласток 1989, с. 67–92; M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rze-
czywistością: Państwo wobec prawosławia. 1918–1939, Warszawa 1989, s. 222–228.
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яе, быць духоуным правадыром народу i быць прыкладам хрысь-
цiянскага жыцьця i маралi. Айцы духоуныя, засеушыя у Вiленскай
Духоунай Кансысторыi з архiяпiскапам на чале, каб захаваць для
сябе i на далей залатаносную крынiцу, якой зьяуляецца Кансысто-
рыя, аб’ядналiся з адпадамi чорнасоценнага маскоускага грамадзян-
ства i павялi акцыю процiу беларусiзацыi Праваслаунае Царквы».
У той жа улëтцы С. Сарока заклiкау: «Мы не спалохаемся дзе-
ля дабра Нашае Бацькаушчыны, дзеля дабра Праваслаунай Царк-
вы на Беларусi выступiць адкрыта супроць рамесьнiкау клятвапрас-
тупнiцтва – арх. Хвядосау, супроць крымiналiстау займаючыхся пад-
логам i зладзействам – пр. Кушнëвых, супроць духовых прасты-
тутнiкау, перавертняу, таргаушчыкоу пачуцьцяу рэлiгiйных – ар-
хiм. Марозавых, супроць правакатарау, прахадзiмцау, дэгэнэратау,
гэмофрадытау – прат. Тучэмскiх, супроць распусьнiкау, пакiдаючых
у заклад, за прыемнасьць гулянкi з публiчнай кабетай (прастытут-
кай), крыж i расу, прафанатарау прат. А. Сурвiллай, таварышоу
крымiналiста Кушнëва. Мы не спалохаемся адкрыта выступiць су-
проць агэнтау Г.П.У. – Боханау, якiя прадаюць камунiстам i беларусау
i расейцау, супроць Егоравых,Шафранавых, Валэйшау, Паулюкевiчау,
Смаржэускiх i iнш., з якiх адныя зьяуляюцца катаржнiкамi, будучы за-
суджанымi на дзесяткi гадоу вастрогу (Валэйша), другiя даносчыкамi,
зладзеямi (Бохан, Егорау,Шафранау) iншыя, як Паулюкевiч – прадаж-
нiкамi беларускага сялянства, правакатарамi беларускага грамадзян-
ства; гэтак сама выступiм i супроць прахадзiмцау Смаржэускiх, якi,
будучы вучыцелем, натрауляе вучняу сваiх адзiн на аднаго, расейца на
беларуса i паляка, “сацыялiста” на “манархiста”, пяючы у душы “Бо-
жа цара... вярнi!”Мы “выйдзем шчыльнымi радамi!”Мы скажам сьме-
ла i адкрыта, без усялякiх запiнак i замiнак (як робiць сяньня “Сьветач
Беларусi”), што Царква на Беларусi мусiць быць беларускай, што нам
усялякiя Саборы, на якiх ня будзе прадстаунiкоу ад Беларусау, нуль
цана, што сяньняшняя прадажная кансысторская свора для нас толькi
гняздо крымiналiстау...

Браты Беларусы! мы, каторыя сядзелi на вастрогах за вас, мы,
каторыя сяньня церпiм тут вучачыся i голад, i холад, каб тое, што
здабудзем аддаць Вам, мы каторыя баронiм Вас, змагаемся за Вас,
мы, вашы дзецi, родныя дзецi, клiчам Вас да барацьбы з кансысторы-
яй, загадываем Вам не плацiць на кансысторыю нi граша, нi аднаго
зярнятка збажынкi! Мы дамагаемся ад Вас таго, каб Вы не дазволiлi
праклятым прыгоньнiкам з кансысторыi абдзiраць сябе кансысторскiмi
падаткамi, не дазвалялi разбураць свае Цэрквы i хаты, плацячы непа-
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трэбна кансысторскiм зладзеям, каб яны маглi цягацца па карчмах
з прадажнымi кабетамi, каб яны мелi за што лаяць вашых абаронцау,
змагацца з вашай мовай роднай з вамi самымi. Браты! Бацькi! мы да-
магаемся гэтага для вас i вашага дабра! Бо калi мы зарачомся Вас,
калi вы ня пойдзеце нам на сустрэчу – бяда будзе вам! Цi памятаеце
часы прыгону! Будзе горшы прыгон! Таму, нi адзiн з вас хай ня пла-
цiць на кансысторскiя хаценьнi, мы i так бедныя i абдзëртыя! Таму,
хай кожны з вас голасна i усюды крычыць проч з кансысторыяй! проч
з чорнай сотняй! проч з парабкамi цара “едiной... неделiмой”!

Хай кожны i усюды крычыць: “мы хочам мець сваю Беларускую
Царкву! Мы хочам быць людзьмi!”».

Зразумела, падобная i вельмi нечаканая актыунасць у дачынен-
нi да Праваслаунай царквы групы асоб, якiя да той пары займалi-
ся амаль выключна палiтычнымi i унутрыпалiтычнымi свецкiмi бела-
рускiмi праблемамi, выклiкала нямала крытычных водгукау не толькi
з боку рэлiгiйных дзеячоу усiх рангау, але i многiх свецкiх. ЦБПК, па
сутнасцi, выступiу адзiным, хоць вельмi i вельмi нешматлiкiм, калi не
сказаць малапрыкметным, фронтам у перыяд вельмi складанага ста-
новiшча Праваслаунай царквы у Другой Рэчы Паспалiтай i сваiмi дзе-
яннямi вiдавочна не спрыяу крохкай царкоунай раунавазе, пастаянна
зневажаемай з боку дзяржауных уладау. Усе праграмныя дакументы
i рашэннi ЦБПК падрыхтоувалiся невялiкай групай, якая складала-
ся з яго старшынi Ф. Вернiкоускага, вiцэ-старшынi У. Бiльдзюкевiча
i сакратара С. Сарокi, для якiх гэта стала новай формай грамадска-па-
лiтычнай дзейнасцi са спробай прыцягнення на свой бок не толькi
прадстаунiкоу польскага дзяржаунага кiраунiцтва, але i праваслаунага
мiтрапалiта Дыянiсiя. У пэуным сэнсе, гэта была апошняя уласная
спроба Ф. Вернiкоускага выступiць на шырокай грамадскай арэне.
Спроба гэта аказалася няудалай, малазауважнай i да таго ж балюча за-
кранала вельмi складаныя i часам невырашальныя не толькi для тага-
часнага беларускага грамадства мiжваеннай Польшчы веравызнаучыя
праблемы29.

Пастаянныя палiтычныя няудачы, абвiнавачваннi з розных бакоу
у здрадзе i палонафiльстве прыводзiлi Ф. Вернiкоускага да неабход-
насцi апраудвацца нават перад сваiмi блiжэйшымi паплечнiкамi. Ëн
прызнавауся С. Сароку: «Ня вер братачка таму, што я запрадауся ня-

29 Гл., напрыклад: Виталий Железнякович, священник, Открытое письмо собра-
тьям пастырям Виленской, Гродненской и Полесской епархий, “Воскресное чтение”
1930, № 30, с. 472.
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прыхiльнiкам нашага Народу! Людзi цюцiкi брэшуць, бо за гэта грошы
бяруць а я ад ворага грошы ня брау i ня буду браць. Калi-ж я братачку
зьблiзiуся з палякамi, то каб гэткiм чынам дапамагчы свайму Народу...
Я-ж з сваiм “палянафiльствам” нi перад кiм ня скрываюся, можа я гэта
ня добра раблю, аднак кожны па свойму разумее працу i спосабы да-
памажэньня Народу. Ды урэшце чаму-ж з вас нiхто мне не працягнуу
рукi, каб iсьцi iншай дарогай а толькi кожны лаяу i травiу мяне?... Ты
вось... слухаеш усiх тых, што мяне лаюць i глядзiш на мяне, як на ней-
кага правакатара. А цi ты прыгледзiуся да тых, што сапрауднае сваë
воблiчча прыкрыушы беларускасьцю i лаючы мяне, Народ наш пра-
даюць сапрауды за юдавы срэбнiкi. Я нiкому яшчэ жыцьця не зламау,
я заусяды для беларуса быу абаронцам, а яны на сумленьнi маюць
шмат ахвяр i нiхто гэтага нябачыць i уважае iх за людзей добрых.
Пра свой шлях я гавару аткрыта i калi пабачу, што ëн ня добры i не
дае мне магчымасьцi дапамагчы Народу цi знайду iншы лепшы шлях,
то я заусяды яго змяню, бо мне з iм нiчога не вяжа. Мяне хоць i лаюць,
але калi здарыцца з кiм бяда дык зараз да мяне лятуць i я нiкому i нi-
колi у сваëй дапамозе не адмовiу. Прауда, мяне i маë прозьвiшча часта
i шмат хто правакавау i выкарыстоувывау ды што-ж я параджу, ня
было у мяне заступнiкау, нiхто мяне не хацеу зразумець. Так братачка,
хай сабе людзi мяне лаюць, Бог з iмi, на то яны цюцiкi, калiсь можа
хтось i зразумее маю працу i мяне, а не зразумее таксама добра. Я
перад сваiм сумленьнем чысты i нiякага асуду не баюся. Вось хай бы
хто змог глянуць мне у душу, той напэуна пабачыу бы як сапрауды
выглядае дзядзька i аб чым ëн лятуцее. Я што я мо слабы i ня змог
iсьцi напралом, то ужо мяне такiм узгадавалi i урэшце я ужо стары,
братачка»30.

Амаль спыненую да 1933 года дзейнасць ЦБПК паспрабавау пра-
цягнуць У. Бiльдзюкевiч, якi узяу на сябе i асноуны клопат па
аднауленнi у 1936 годзе выпуску перасталага выходзiць «Сьветача Бе-
ларусi». Зрэшты, на гэты раз у зробленай спробе Ф. Вернiкоускаму ад-
водзiлася толькi асаблiва ганаровая роля старога заслужанага дзеяча,
якi сваëй прысутнасцю i спрадвечнай трывалай сувяззю з праваслауем,
iмiджава падтрымлiвау дадзенае пачынанне. У самым апошнiм з усiх,
што выйшлi у свет, нумароу часопiса «Сьветач Беларусi» (10-м), пры-
меркаваным да святкавання 75-я з дня нараджэння Ф. Вернiкоускага
(24 лiстапада 1936 г.), якi «ад 14 сакавiка 1930 г. i да сяньня зьяуляецца
старшынëй Прэзыдыюму Цэнтральнага Беларускага Праваслаунага

30 С. Сарока, Успамiны, “Сьветач Беларусi” 1931, № 3(6), с. 5–7.
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Камiтэту у Вiльнi, мэтай якога ëсьць зблiжэньне духавенства да наро-
да i паглыбленьне рэлiгiйнай сьведамасьцi гэтага апошняга» робiцца
маштабная спроба прадставiць усë яго жыццë як цэласнае служэнне
Праваслаунай царкве31. Пры гэтым прыводзяцца звесткi аб цесных су-
вязях Ф. Вернiкоускага не толькi з яго сваяком бiскупам Клiментам
(К. Вернiкоускiм), але i мiтрапалiтамi Антонiем (Храпавiцкiм) i Мэль-
хiсэдэкам (Паеускiм), а таксама iншымi вядомымi праваслаунымi дзе-
ячамi. Характэрна, што у падобнай бiяграме Ф. Вернiкоускага, апуб-
лiкаванай у тым жа часопiсе у 1931 годзе да яго сямiдзесяцiгоддзя,
няма i намëку на падобныя факты з жыцця старшынi ЦБПК32. Та-
му здаюцца зусiм не выпадковымi словы з апошняга нумару «Сьве-
тача Беларусi» аб Ф. Вернiкоускiм – старшынi ЦБПК: «Ня можа
тут быць мовы аб выкарыстоуваньнi Царквы для палiтычных мэтау.
Т. Вернiкоускi быу i ëсьць чалавекам шчыра праваслауным i на та-
кi нячэсны шлях нiколi не пайшоу-бы, а хiба i нiколi ня пойдзе.
Т. Вернiкоускi, якi заусëды жыу у атмосфэры паважнай прывязана-
сьцi да Царквы iмкнууся заусëды да аднаго – спрычынiцца у меру
сваiх сiл i магчымасьцяу да узмацаваньня Царквы. Нацыянальнае па-
чуцьцë Т. Вернiкоускага гэтых iмкненьняу не нэгавала. Наадварот,
Т. Вернiкоускi слушна разумеу – а гэта пацьвярджае i сяньняшнi
дзень – што кроуна зьвязаныя з сабой Царква i Народ зьяуляюцца
гэткай стыхiяй, якую “не адалеюць i адавы брамы”. Царква i На-
род – вось тыя iмпульсы, якiя змусiлi Т. Вернiкоускага, чалавека ужо
вельмi старога, аддаць свае сiлы i энэргiю працы Цэнтр. Бел. Прав.
Камiтэту»33.

Рэанiмацыя дзейнасцi ЦБПК У. Бiльдзюкевiчам у 1936 годзе су-
тыкнулася з многiмi цяжкасцямi, палiтычнымi, фiнансавымi, кадра-
вымi. С. Сарока, якi стау да таго моманту адным з лiдэрау мала-
дых беларускiх нацыяналiстау, аб’яднаных грамадствам «Беларуская
Нацыяналiстычная Сябрына», усë больш зблiжауся з Ф. Акiнчыцам
i яго Беларускай Нацыянал-Сацыялiстычнай Партыяй (БНСП). Нават
у рэдакцыю «Сьветач Беларусi» у 1936 годзе прыйшлося узяць адна-
го немаладога рыма-каталiка Б. Курчэускага. А 14 лiпеня 1938 года
памëр i сам старшыня ЦБПК – Фëдар Вернiкоускi, пахаваны у Вiльнi
на Спаса-Еуфрасiннеускiх могiлках.

31 А. Малев iч, Тодар Вернiкоускi, “Сьветач Беларусi” 1936, № 2(10), с. 5–7.
32 Вас. Б., Тодар Вернiкоускi, “Сьветач Беларусi” 1931, № 3(6), с. 3–4.
33 А. Малев iч, Тодар Вернiкоускi, “Сьветач Беларусi” 1936, № 2(10), с. 7.



НЕКАТОРЫЯ МОМАНТЫ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА РУХУ... 179

S T R E S Z C Z E N I E

WYBRANE ETAPY BIAŁORUSKIEGO RUCHU NARODOWEGO
W ŚWIETLE LOSÓW FIODORA WERNIKOWSKIEGO:
SAMOOCENA I OCENA WSPÓŁTOWARZYSZY

Artykuł poświęcono jednemu z mniej znanych obecnie przywódców białoru-
skiego ruchu narodowego Fiodorowi Wernikowskiemu. Mniej lub bardziej szcze-
gółowa ocena jego działalności, którą przeprowadził sam Wernikowski, jak również
jego towarzysze broni stała się kanwą niniejszego artykułu. W analizie wykorzysta-
no również inne źródła dokumentalne, związane z Wernikowskim i jego najbliższym
otoczeniem.

Słowa kluczowe: Fiodor Wernikowski, białoruski ruch narodowy, cerkiew prawo-
sławna, II Rzeczpospolita.

S UMMARY

SOME STAGES OF THE BELARUSIAN NATIONAL MOVEMENT
IN THE FATE OF FYODOR VERNIKOVSKY:

THE SELF-ASSESSMENT AND ASSESSMENT OF CLOSE ASSOCIATES

The article is devoted to a little-known leader of the Belarusian national move-
ment Fyodor Vernikovsky. The author of the article focuses on detailed evaluation
of his activity made by Vernikovsky himself and his close associates. In the analysis
other documentary sources related to Vernikovsky and people around him within
years were used.

Key words: Fyodor Vernikovsky, Belarusian national movement, Orthodox
Church, the interwar Poland.


