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УДК 008:78.071.1Рут коў скі

І.М. Шум ская,
кан ды дат куль ту ра ло гіі, да цэнт ка фед ры ме не джмен ту  

са цы яль на-куль тур най сфе ры БДУ КіМ

ЖЫЦЦЯДЗЕЙНАСЦЬІЭСТЭТЫЧНЫЯПОГЛЯДЫКАМПАЗІТАРА
ІПЕДАГОГАБРАНІСЛАВАРУТКОЎСКАГА

Неп рык мет ная беларуская вёс ка Ка маі  
 зна хо дзіц ца ў Пас таў скім ра ё не. Яна 

бы ла ад нос на ня даў на ўклю ча на ў су час-
ныя ту рыс тыч ныя мар шру ты дзя ку ю чы кас-
цё лу Яна Хрыс ці це ля – пом ні ку рэс пуб лі кан-
ска га зна чэн ня, унут ры яко га зна хо дзіц ца дзе-
ю чы сто га до вы ар ган. Гэ та адзін з са мых поз ніх 
хра маў аба рон ча га ты пу на тэ ры то рыі на шай 
Ай чы ны, па бу да ва ны ў па чат ку XVII ст. Ма гут ны 
выг ляд да дзе най куль та вай па бу до вы, сце ны 
якой ма юць таў шчы ню ка ля двух мет раў, ураж-
вае су час ні каў не менш за най ноў шыя хма ра-
чо сы. Дру гая ад мет насць мес ца – ка мен ны 
крыж, зроб ле ны ні бы та з па ган ска га бо жы шча 
«ба бы», што ў ста ра жыт ныя ча сы ста я ла ка ля 
Пе ру но ва ка пі шча. І ўрэш це, мяс тэч ка Ка маі – 
гэ та ра дзі ма Бра ніс ла ва Рут коў ска га, які на быў 
сус вет ную сла ву не толь кі як кам па зі тар і ар га ні-
за тар му зыч ных ім прэз, ды ры жор і пе да гог, але 
і як адзін з най больш знач ных твор цаў су час най 
ар ган най шко лы. 

27 лю та га 1898 г. у сям’і не за мож ных ся лян 
Юза фа і Ма рыі Рут коў скіх на ра дзіў ся хлоп чык 
Бра ніс лаў. Бу ду чы юна ком, ён шмат ча су пра во-
дзіў на воль ным па вет ры ў на ва кол лі Ка май: на 
бе ра зе ма ляў ні ча га азяр ца і ў ляс ных аб ша рах, 
ба га тых на гры бы і яга ды. Ус па мі ны дзя цін ства 
і лю боў да пры ро ды Рут коў скі за ха ваў на ўсё 
жыц цё, адзна ча ю чы: «Ад чу ваю вя лі кую ця гу да 
вёс кі, да пры ро ды. Ка лі зна хо джу ся на вёс цы, 
не ма гу зра зу мець, ча му мы асу джа ны да жыц-
ця ў го ра дзе. Ва біць мя не пры ро да, ці шы ня, у 
якой шмат ча го чу ваць. Су дак ра нан не з пры ро-
дай мае ў са бе штось ці ад пан тэ із му, іс насць 
жыц ця больш ад чу ва ец ца на вёс цы» [1].

Ка май скі кас цёл быў для Рут коў ска га не 
толь кі сак раль ным мес цам, але і хра мам мас-
тац тва, дзе ён між во лі да лу чаў ся да му зы кі і 
спе ваў. Ат мас фе ра ў кас цё ле пад час гу чан ня 
ар га на про ста за ва рож ва ла яго. Вы я ві ла ся, 
што хлоп чык мае аб са лют ны слых і доб ры 
го лас. Да та го ж, у вась мі га до ва га юна ка вык-
лі ка ла ра дасць зго да баць кі рас па чаць на ву-
чан не ў мяс цо ва га ар га ніс та. Вя лі кі эн ту зі язм, з 
якім Бро нак ста віў ся да му зы кі, даз во ліў яму за 
ня поў ны год ава ло даць пры ёма мі іг ры свай го 
пер ша га нас таў ні ка. Вя до мы вы па дак, ка лі 
ар га ніст моц на зах ва рэў, і хлоп чык без да кор на 
вы ка наў му зыч нае афар млен не на ба жэн ства 
[2, c. 142].

Та ды баць ка, звяр нуў шы ўва гу на нез вы чай-
ныя му зыч ныя здоль нас ці сы на, ад пра віў яго за 
18 кі ла мет раў ад Ка май, у вёс ку Ка быль нік (зна-
хо дзіц ца ў Мя дзельс кім ра ё не і ця пер на зы ва-
ец ца На рач) да ін ша га ар га ніс та, які лі чыў ся ў 
мяс цо вас ці за доб ра га май стра. Ад нак неў за-
ба ве Бра ніс лаў пе раўзы шоў умен нем іг раць на 
ар га не свай го чар го ва га нас таў ні ка і на быў у 
на ва кол лі ста тус «ма эс тра» [3, c. 406]. 

Та кі ход па дзей абу мо віў тое, што ў 1910 г. 
Бра ніс лаў па е хаў ву чыц ца ў Дзіс нен скую пра-
гім на зію, дзе пра вёў ча ты ры га ды. Баць ка 
па пра сіў мяс цо ва га ксян дза, каб той да па мог з 
жыл лём і пры гля даў за сы нам. Вы дат ныя ар га-
ні за тар скія і пе да га гіч ныя здоль нас ці Рут коў-
ска га ўжо та ды зна хо дзі лі сваё ўва саб лен не: 
бу ду чы яшчэ пад лет кам, Бра ніс лаў не толь кі 
па дза раб ляў на жыц цё, іг ра ю чы на ар га не ў 
кас цё ле, але і пра во дзіў за нят кі для ство ра на га 
па ўлас най іні цы я ты ве мес тач ко ва га хо ру мо ла-
дзі. Пас ля за кан чэн ня ву чо бы ў Дзіс не, Рут коў-
скі ра зам са сва ім апе ку ном-ксян дзом на кі ра ва-
лі ся ў Пе цяр бург, каб прадоўжыць на ву чан не ў 
польс кай гі м на зіі св. Ка ця ры ны. Ра зам з тым, ён 
за няў па са ду ар га ніс та ў кас цё ле св. Ка зі мі ра. 

У хут кім ча се Бра ніс лаў пас ту піў у кан сер-
ва то рыю Цар ска га Рус ка га Му зыч на га Та ва-
рыст ва да пра фе са ра Жа ка Ган дшы на. Гэ та 
асо ба ме ла вя лі кі ўплыў на Бра ніс ла ва, выс ту-
па ла як сво е а саб лі вы ўзор нас таў ні ка і твор цы. 
Жон ка Рут коў ска га, Соф’я, уз гад ва ла: «З рас-
ка заў Бро на ка пра фе сар па да ваў ся до сыць 
су ро вым і пат ра ба валь ным да вуч няў... Перад 

Камайскі касцёл

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2011. № 2 Куль ту ра ло гiя96 97

кож ным кан цэр там ён цал кам ад да ляў ся ад 
лю дзей, пра во дзя чы дні і но чы пры ар га нах» [4, 
c. 2]. Та кую ма не ру пад рых тоў кі да кан цэр таў з 
ця гам ча су за па зы чыў і Бра ніс лаў, ка ле гі яко га 
заў ва жа лі, што на пя рэ дад ні кан цэр таў ён ста-
на віў ся на дзвы чай сур’ёз ным і ні з кім не раз-
маў ляў, а Соф’я із ноў жа свед чы ла: «Ка лі пад-
час кан цэр та яго на вед ва лі ў ар тыс тыч ным 
па коі, гэ та вель мі пе ра шка джа ла за ся ро дзіц ца 
і пса ва ла яму нас трой» [4, c. 27].

У 1917 г., скон чыў шы гім на зію і пра цяг ва ю чы 
на ву чан не ў кан сер ва то рыі, Рут коў скі не мог 
зас та вац ца на ўзбо чы не гра мад ска га жыц ця. 
Ён па чаў кан так та ваць з сяб ра мі ма ла дзёж ных 
са ма а ду ка цый ных ар га ні за цый, а так са ма з’яў-
ляў ся сяб рам польс ка га ра бо ча га клу ба «Пра-
мень». У гэ ты ж час Рут коў скі зай маў ся і вык-
лад чыц кай пра цай у польс кай жа но чай гім на зіі, 
аб чым ка заў так: «На 19-м го дзе жыц ця, ад ра зу 
пас ля ат ры ман ня атэс та та ста лас ці стаў вык-
ла даць у польс кай жа но чай гім на зіі нас туп ныя 
прад ме ты: спе вы, гіс то рыю, польс кую мо ву... 
Пра фе сіі нас таў ні ка не вы бі раў, яна “прыйшла” 
не як са ма. Вы ні ка ла гэ та пе ра ду сім з за мі ла-
ван ня да прад ме та на ву чан ня (му зы кі і на ву кі 
спе ваў) і маг чы мас ці вы жы ван ня ра зам з гра-
мад скай ары ен та цы яй, пат ры я тыз мам, асаб-
лі ва ка лі быў нас таў ні кам па-за ме жа мі род на га 
краю» [1, c. 312].

На дзвы чай нае са цы яль на-па лі тыч нае ста-
но ві шча, вык лі ка нае Кас трыч ніц кай рэ ва лю-
цы яй, зму сі ла Рут коў ска га на пэў ны час вяр-
нуц ца ў род ныя Ка маі. Ад нак, ка лі ў Віль ні ад на-
віў ра бо ту ўні вер сі тэт ім. Стэ фа на Ба то рыя, 
Рут коў скі на кі ра ваў ся ту ды і пас ту піў на фа куль-
тэт па ла ніс ты кі. Ад на ча со ва ён вык ла даў спе вы 
ў шко ле ра мёс тваў, на вед ваў лі та ра тур ны і дра-
ма тыч ны гур ткі, браў ак тыў ны ўдзел у дзей нас ці 
ака дэ міч на га тэ ат ра і ства раў му зыч нае афар м-
лен не спек так ляў. 

Сус тра ка ю чы ў Віль ні сва іх ка лег – рэ пат-
ры ян таў з Пе цяр бур га, Рут коў скі лі чыў сва ім 
аба вяз кам да па ма гаць ім улад ка ваць жыц цё. 
Сту дэн цкі сяб ра і ка ле га Б. Рут коў ска га, пра-
фе сар Тэ а дор За леў скі, адзна чаў: «Хто ве даў 
Бро на ка, мо жа зас вед чыць, што ад ной з іс тот-
ных рыс яго ха рак та ру быў кло пат аб ін шых. 
Меў дар па яд нан ня лю дзей і ака зан ня да па мо гі 
тым, ка му яна бы ла пат рэб на – бліз кім, зна ё-
мым, нез на ё мым. Да рэ чы, ра біў гэ та не як лёг-
ка, не адзна ча ю чы тых сва іх нез лі чо ных доб рых 
учын каў і пра яў ча ла ве чай удзяч нас ці... Яго гра-
мад ская дзей насць выз на ча ла ся ім клі вы мі пам-
кнен ня мі, дбан нем аб агуль ным даб ра бы це і 
поў най ад сут нас цю ўлас най ка рыс ці. Зай ма ю-
чы ся та кой пра цай, ад да ваў ся ёй усім сэр цам, 
жы ва і з не ас лаб ляль най энер гі яй...» [3, с. 408]

На да дзе ную аса біс тую якасць Б. Рут коў-
ска га звяр нуў ува гу і пра фе сар уні вер сі тэ та 
ім. М. Скла доў скай-Кю ры ў Люб лі не Ё заф Рэ ут: 

«Пад крэс лю ад ну з іс тот ных рыс асо бы Бро-
на ка... Гэ та яго дум ка пра ін шых і да па мо га 
ін шым. Гэ та ён улад коў ваў усіх рэ пат ры ян таў 
пас ля Пер шай сус вет най вай ны. Ён зна хо дзіў 
ім пра цу, па са ды, шко лы і г. д. Улас на ка жу чы, 
ён ар га ні зоў ваў гра мад скае жыц цё, да па ма га-
ю чы кож на му ...і ўсім ра зам. Ін шая важ ная рэч – 
ён заў сё ды быў на сва ім мес цы, у кож най сі ту-
а цыі. Трэ ба бы ло ар га ні зоў ваць жыц цё мо ла дзі 
перад Пер шай сус вет най вай ной – ён гэ та ра біў; 
уз нік ла не аб ход насць стаць у шэ ра гі вай скоў-
цаў – ён ста на віў ся. Ва ўся ля кіх вя лі кіх і важ ных 
спра вах ён быў та кі про сты і на ту раль ны. Быў 
заў сё ды “Бро на кам” і па фа су з са бой не на сіў» 
[4, с. 6].

Бу ду чы ма бі лі за ва ным у вой ска пад час 
польс ка-са вец кай вай ны, ён быў адзна ча ны за 
муж насць га на ро вым ор дэ нам – Ся рэб ра ным 
Кры жам Virtuti Military. Да рэ чы, на ві ну аб уз на-
га ро дзе ўспры няў з не да ве рам і ат ры маў га на-
ро вую ўзна га ро ду толь кі праз не каль кі га доў, бо 
лі чыў свае зас лу гі пе ра боль ша ны мі. Паз ней на 
пы тан не, за што ён ат ры маў та кі ор дэн, Б. Рут-
коў скі жар таў лі ва ад каз ваў: «За тое, што не ўця-
каў» [4, с. 8].

Вяр нуў шы ся з вой ска і пра быў шы ка рот кі 
час у Віль ні, Рут коў скі, згод на з па ра да мі сяб-
роў, на кі ра ваў ся ў Вар шаў скую кан сер ва то рыю, 
дзе пра цяг ваў па вы шаць сваё му зыч нае май-
стэр ства ў ар ган ным кла се Ме чыс ла ва Сур-
жын ска га, па ра лель на з’яў ля ю чы ся сту дэн там 
Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. Бра ніс лаў ад ра зу 
звяр нуў на ся бе ўва гу вык лад чы каў і ад на кур-
сні каў дзя ку ю чы сва ёй ак тыў нас ці, іні цы я тыў-
нас ці і раз нас тай нас ці ін та рэ саў. Ён на ват уз на-
ча ліў сту дэн цкі гур ток «Брат няк», удзель ні кі яко-
га пры да па мо зе сус трэч з вя до мы мі спе цы я-
ліс та мі паг лыб ля лі свае ве ды ў роз ных га лі нах 
куль ту ры, мас тац тва і кра і наз наў ства. У гэ ты ж 
час Бра ніс лаў паз на ё міў ся са сва ёй бу ду чай 
жон кай, сту дэн ткай кан сер ва то рыі, пі я ніс ткай 
Соф’яй Вась коў скай, з якой яны ажа ні лі ся пас-
ля за кан чэн ня ву чо бы, у лі пе ні 1924 г.

Моц нае за хап лен не тэ ат рам вы му сі ла Бра-
ніс ла ва спы ніць у 1922 г. уні вер сі тэц кае на ву-
чан не, ад нак ён пра цяг ваў ста ран на зай мац ца ў 
кан сер ва то рыі. Дзей насць у вар шаў скім тэ ат ры 
«Рэ ду та» зай ма ла знач ную час тку жыц ця 
ма ла до га Рут коў ска га: ён рых та ваў му зыч нае 
афарм лен не да спек так ляў, пра во дзіў за нят кі 
па саль фе джыа і ха ра вых спе вах, ім кнуў ся 
ад ра дзіць ці ка васць да ста ра жыт най польс кай 
му зы кі, вы кон ва ю чы тво ры Га мул кі і Вац ла ва з 
Ша ма тул.

Ка лі ў кан цы ле та 1924 г. па мёр М. Сур жын-
скі, Бра ніс ла ву Рут коў ска му пра па на ва лі ўзна-
ча ліць ар ган ны клас у кан сер ва то рыі. Ён, ад нак, 
ха цеў най перш пра цяг нуць ву чо бу ў Па ры жы, 
што з па ра зу мен нем бы ло ўспры ня та та га час-
ным рэк та рам кан сер ва то рыі і бы лым вык лад-
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чы кам Рут коў ска га па кла се ды ры жор ства Ген-
ры кам Мель ца рам. Бра ніс лаў на ват ат ры маў 
спе цы яль ную двух га до вую сты пен дыю і апы-
нуў ся ў Фран цыі, дзе меў маг чы масць зай-
мац ца ў Л. Вер нэ (ар ган), А. Пі ро (эс тэ ты ка) і 
паз на ё міц ца з вы ка наль ніц кім май стэр ствам 
М. Дзюп рэ і А. Ма ра ша ля. Нат хнен нем тых 
ча соў для Бра ніс ла ва ста ла зна ём ства з тра-
ды цы я мі гры га ры ян ска га ха ра ла, а так са ма 
з шэ дэў ра мі куль та ва га дой лід ства ў Рэй мсе, 
Шар тры, Ам’ене.

Паз ней, пра цу ю чы вык лад чы кам, – спа чат ку 
ў Вар ша ве, а по тым у Кра ка ве – Бра ніс лаў Рут-
коў скі ўзга да ваў шмат та ле на ві тых вуч няў, якія з 
удзяч нас цю ўспа мі на лі свай го пе да го га – пат ра-
ба валь на га, вель мі сум лен на га і не раў на душ-
на га да да лей ша га лё су вы пус кні коў. У пры ват-
нас ці, ву чань і асіс тэнт Б. Рут коў ска га, Ф. Ран ч-
коў скі пад крэс лі ваў, што ён «быў для ма ла дых 
лю дзей ла год ным і та ле ран тным, але ра зам з 
тым і пат ра ба валь ным. Пра гнуў пры віць мо ла-
дзі за мі ла ван не да му зы кі, якой сам пры свя ціў 
сваё жыц цё. Яго за нят кі бы лі ці ка вы мі, за хап-
ляль ны мі... Уся сту дэн цкая мо ла дзь вель мі 
лю бі ла і ша на ва ла яго» [5].

Знач ны ад рэ зак свай го жыц ця Б. Рут коў скі 
пры свя ціў спра ве раз віц ця ар ган най му зы кі, ста-
ран на ім кну чы ся па шы рыць аў ды то рыю яе слу-
ха чоў, пра ца ваў ар га ніс там у кас цё ле св. Яна ў 
Вар ша ве, вы кон ваў аба вяз кі прэ зі дэн та Та ва-
рыс тва ар га ніс траў і хор май страў, чы таў лек цыі 
на кур сах для вык лад чы каў му зыч ных дыс цып-
лін, рэ да га ваў «Pismo Organistowskie», інакш 
ка жу чы, быў ча ла ве кам, які з вя лі кім ім пэ там 
і плё нам пра ца ваў у роз ных сфе рах твор чай 
дзей нас ці. 

Усё жыц цё ім кну чы ся да гар мо ніі і дас ка на-
лас ці, Рут коў скі не зно сіў пры мі ты віз му і лю бых 
пра яў дур но га гус ту, у тым лі ку, ка лі гэ та да ты-
чы ла і рэ лі гій най сфе ры. «Са смут кам мы вы му-
ша ны пры знаць, – свед чыў ён у ад ным з ар ты-
ку лаў, – што ў польс кіх ка та ліц кіх кас цё лах сён-
ня мас тац тва зап хну та на апош ні план. Не 
на да ец ца яму та го зна чэн ня, якое бы ло аба вя-
за на здаў на, не ўша ноў ва юц ца яго вар тас ці і іх 
пры зна чэн не ў кас цё ле. За ха ва лі ся толь кі ста-
ра жыт ныя шэ дэў ры, і на ват яны з-за ад сут нас ці 
на леж на га кло па ту час та зна хо дзяц ца ў кеп скім 
ста не, а тое, што з’яў ля ец ца сён ня, за неш мат-
лі кі мі вык лю чэн ня мі, не ўяўляе вя лі кай мас тац-
кай каш тоў нас ці. Дас тат ко ва толь кі за зір нуць у 
на шы кас цё лы, паг ля дзець на пра цэ сіі, іко ны, 
скульп ту ры, ал та ры, каб пе ра ка нац ца ў тым, 
як стра шэн на ма ла дба юць у нас аб эс тэ ты цы. 
Пад трым лі ва ец ца і рас паў сю джва ец ца ўсё тое, 
што па да ба ец ца ма сам і ад па вя дае іх гус там, 
што ста су ец ца з іх пас рэд нас цю...» [6]. Кам па-
зі тар быц цам ад чу ваў на ды ход эры па на ван ня 
ма са вай куль ту ры і спра вяд лі ва адзна чаў, што 
та кая тэн дэн цыя мо жа быць вель мі згуб най для 
мас тац тва. 

На пя рэ дад ні Дру гой сус вет най вай ны Рут-
коў скі выс ту піў іні цы я та рам ства рэн ня ў Крэ-
мень цы, дзе яму да вя ло ся жыць і пра ца ваць 
на пра ця гу два нац ца ці га доў, лет ніх нас таў-
ніц кіх кур саў пад наз вай «Muzyczne Ognisko 
Wakacyjne», на якіх па на ва ла асаб лі вая ат мас-
фе ра паг лыб лен ня ў твор чы пра цэс і не пас рэд-
на га кан так ту са зна ка мі ты мі дзе я ча мі му зыч-
на га мас тац тва, якія выс ту па лі ў ро лі вык лад-
чы каў, пра во дзя чы сво е а саб лі выя май стар-
кла сы. Важ най ака ліч нас цю бы ло і тое, што 
«змяс тоў ныя і ін тэ лі ген тныя тлу ма чэн ні Бро-
на ка ўво дзі лі слу ха чоў у ася ро дак сап раў дна га 
мас тац тва, да па ма га лі ра зу мець му зы ку...» [7,  
с. 8]. У 1935 г. суп ра цоў нік Мі ніс тэр ства Ве ра-
выз нан няў і Пуб ліч най Ас ве ты С. Бу гай скі за зна-
чыў: «Час быў най леп шым кры тэ ры ем ацэн кі 
«Ognisk», якіх у Поль шчы бы ло шмат. Ад но 
толь кі «Ognisko Muzyczne» ў Крэ мень цы вы тры-
ма ла аг ня вое вып ра ба ван не ча сам, што з’яў ля-
ец ца до ка зам ува саб лен ня праз яго тры ва лых і 
ста лых каш тоў нас цей... А зас лу га ў гэ тым двух 
ча ла век: пра фе са ра Б. Рут коў ска га і спа да ра 
Ю. Па ня тоў ска га» [8]. 

Няг ле дзя чы на тое, што Б. Рут коў скі ні ко лі 
не быў апа зі цы я не рам ці ды сі дэн там, ён не 
ха ваў сва ёй за не па ко е нас ці ад нос на пра бле мы 
да лей ша га раз віц ця му зыч най твор час ці і не 
ба яў ся кры ты ка ваць на ста рон ках ча со пі саў 
афі цый ныя ўла ды за бяз дар насць і ад сут насць 
ра зу мен ня ро лі му зыч най ас ве ты ў жыц ці гра-
мад ства. Мож на ска заць, Рут коў скі вы каз ваў 
свае на ра кан ні ад імя ўсёй твор чай ін тэ лі ген-
цыі, за не па ко е най та га час ным ста нам куль тур-
най па лі ты кі. У ад ным са сва іх ар ты ку лаў, якія 
кам па зі тар пад піс ваў спа чат ку псеў да ні мам Ян 
Воль ха, а по тым улас ным імем, ён пі саў: «Мы 
з’яў ля ем ся пры хіль ні ка мі сва бо ды ў мас тац кай  
твор час ці. І сцвяр джа ем, што ўся ля кія, дэк-
ла ра ва ныя звер ху ло зун гі, ка но ны, тэн дэн-
цыі зні шча юць сап раў дную твор часць. Та му 
мы не мо жам дак лад на выз на чыць шля хі раз-
віц ця мас тац кай твор час ці, скла да на нам 
прад ба чыць, у якіх фор мах і які мі срод ка мі 
твор чы ге ній бу дзе вы яў ляц ца ў бу ду чы ні. 
Але штось ці ін шае ёсць у тым, каб выз на чаць 
да ро гі ды ўс та лёў ваць ка но ны для бу ду чай 
твор час ці, і зноў жа штось ці ін шае ма ец ца ў 
тым, каб ак ты ві за ваць праз ад па вед ныя ар га-
ні за цыі пра явы куль тур на га жыц ця, ства раць 
спры яль ныя ва рун кі для раз віц ця твор час ці. 
Пер шае вар та бы ло б наз ваць не да рэч нас цю, 
дру гое – ра зум най куль тур най па лі ты кай» [3, 
c. 415–416].

Зас на ваў шы ў 1926 г. ра зам з Та дэ ву шам 
Ах леў скім і Тэ а до рам За леў скім Та ва рыс тва 
пры хіль ні каў ста ра жыт най му зы кі, Бра ніс лаў 
Рут коў скі неда рэм на спа дзя ваў ся, што дзей-
насць гэ та га аб’яд нан ня да па мо жа пра па ган-
дзе му зыч на га мас тац тва. Бо тая не вя лі кая 
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су пол ка спак ва ля эва лю цы я на ва ла ў цэ лую 
сіс тэ му з ар га ні за цы яй кан цэр таў, вы да вец-
кай дзей нас цю і па пу ля ры за цы яй му зы кі ся род 
мо ла дзі. Між ін шым, уз нік нен не та кіх вы дан няў, 
як «Квар таль нік му зыч ны», «Польс кая му зы ка» 
і «Му зыч ная га зет ка», бы ло абу моў ле на ме на-
ві та пра цай Та ва рыс тва. А Бра ніс лаў Рут коў-
скі, у сваю чар гу, пры клаў шэ раг на ма ган няў па 
рэ да га ван ні і ўдас ка на лен ні гэ тых важ кіх нось бі-
таў му зыч на-эс тэ тыч най дум кі.

Па чы на ю чы з 1927 г., пос таць Рут коў ска га 
з’яў ля ец ца яшчэ і ў ра ды ё э фі ры, які на той 
час быў на дзвы чай важ ным срод кам рас паў-
сю джван ня ін фар ма цыі. Ва ло да ю чы шы ро кай 
эру ды цы яй і ара тар скі мі здоль нас ця мі, па чуц-
цём гу ма ру і ар тыс тыз мам, Бра ніс лаў зна хо-
дзіў у пра цы на ра дыё ўва саб лен не сва іх роз-
на ба ко вых здоль нас цей і ат рым лі ваў ад гэ та га 
вя лі кае за да валь нен не. Жон ка Соф’я адзна-
ча ла: «Жа дан не дзя ліц ца пе ра жы тым бы ло для 
яго ўнут ра най пат рэ бай. Дас ка на лая дык цыя, 
ка ла рыт ны і не пас рэд ны, афар ба ва ны гу ма-
рам спо саб ра ды ёп раг рам, вель мі ха рак тэр нае 
гу чан не го ла су і, на рэш це, ві лен скі ак цэнт – усё 
гэ та на да ва ла пе ра да чам вель мі ін ды ві ду аль ны 
ха рак тар» [4, c. 16].

Рут коў скі не пас рэд на зай маў ся му зыч най 
ап ра цоў кай на род ных, у тым лі ку і бе ла рус кіх, 
спе ваў. Ён лі чыў пес ні вы дат ным срод кам абу-
джэн ня му зы каль нас ці, якая дрэм ле ў кож ным 
ча ла ве ку. З гэ тай на го ды спе вы і, бе зу моў на, 
тво ры дла ар га на, заў сё ды зай ма лі па чэс нае 
мес ца ў эфі ры, які вёў Рут коў скі. На шчас це, 
та кі паз на валь на-ас вет ніц кі «фар мат» быў 
вель мі па пу ляр ным ся род на сель ніц тва Поль-
шчы, якое з ці ка вас цю слу ха ла раз нас тай ныя 
цык лы пе ра дач, у тым лі ку «Спя вае ўся Поль-
шча» і «З пес няй па кра і не» (вы хо дзі лі ў між-

ва ен ны час), «Сты лі ў му зы цы», «Слу ха ем 
му зы ку», «Ву чым ся спя ваць», «Кан цэр ты для 
дзя цей», «Паз на ём та ям ні цы му зы кі», «Му зыч-
ныя ак ту а ліі», «На па лях му зыч на га жыц ця» і 
інш. (у пас ля ва ен ныя га ды). У 1953 г. дзей насць 
Б. Рут коў ска га бы ла адзна ча на ўзна га ро дай 
Польс ка га Ра дыё. Ён  ра да ваў ся, ка лі хтось ці 
са слу ха чоў паз на ваў яго на ву лі цы па го ла се 
і вы каз ваў па дзя ку [3, c. 417]. Твор часць і пра-
ца на ка рысць лю дзям узды ма лі яго дух, слу-
жы лі сэн сам іс на ван ня і да па ма га лі пе ра жы-
ваць цяж кія вып ра ба ван ні, якіх на до лю Б. Рут-
коў ска га вы па ла ня ма ла.

Так, пад час вай ны ён, бу ду чы пры ро джа-
ным ап ты міс там, спяр ша не мог па ве рыць, што 
ў вы ні ку бам бар дзі роў кі ў Люб лі не за гі ну ла яго 
дач ка Эву ня. Гэ та ся мей ная тра ге дыя моц на 
па ра ні ла чу лае сэр ца кам па зі та ра. А ў 1940 г. 
ён быў арыш та ва ны гес та паў ца мі і не каль кі 
тыд няў пра вёў у якас ці вяз ня. Выз ва ліў шы ся 
з-пад арыш ту, ад ра зу па чаў удзель ні чаць у зма-
ган ні з аку пан та мі. Стаў кі раў ні ком гру пы пра-
па ган ды і агі та цыі Ар міі Кра ё вай пад псеў да ні-
мам «Ка рыц кі», скам па на ваў шмат сал дац кіх 
мар шаў і па та ем на вы даў два спеў ні кі, у сва ёй 
ква тэ ры на пе ра кры жа ван ні ву ліц Ма ка тоў скай 
і Ша пэ на ар га ні за ваў рэ пе ты цыі пат ры я тыч ных 
спе ваў [9]. Ак ра мя та го, Рут коў скі на ват у ва ен-
нае лі ха лец це не спы няў пе да га гіч най дзей-
нас ці: вык ла даў спе вы і польс кую мо ву ў шко-
ле № 121 у вар шаў скім ра ё не Ма ко таў, ад на ча-
со ва пра во дзіў кан спі ра цый ныя за нят кі на кур-
сах для нас таў ні каў.

Вар та аз на чыць і той факт, што Б. Рут коў-
скі пры маў ак тыў ны ўздел у Вар шаў скім паў-
стан ні 1944 г., выс ту паў перад мік ра фо нам паў-
стан цкай ра ды ёс тан цыі «Бліс ка ві ца» і рых та ваў 
рэ пер ту ар для свя точ на га кан цэр та, пры све-
ча на га пе ра мо зе паў стан ня, у якую ён шчы ра 
ве рыў да апош ня га мо ман ту. У сва іх ус па мі нах 
Бра ніс лаў Рут коў скі адзна чаў: «Быў бы пак рыў-
джа ны лё сам, па чу ваў бы ся бе на ват псі хіч на 
бяд ней шым, ка лі б пе ра жыў паў стан не па-за 
Вар ша вай» [3, с. 419]. Пас ля раз гро му паў-
стан ня Рут коў скі спа чат ку пат ра піў у кан цэн тра-
цый ны ла гер Gross Born, а по тым у Sandbostel, 
ад куль быў выз ва ле ны вай ска мі са юз ні каў. 
Смерць яшчэ ды ха ла яму ў спі ну, та му ад ра зу 
пас ля выз ва лен ня Рут коў скі вы е хаў у Іта лію, 
ма ты ва ваў шы гэ та тым, што ён хо ча як ма га 
хут чэй па кі нуць тыя жах лі выя мяс ці ны, дзе яму 
да вя ло ся стаць свед кам жу дас ных па дзей. 

Пас ля вай ны, у 1946 г., Бра ніс лаў Рут коў скі 
вяр нуў ся з Іта ліі, каб на доў гі час звя заць свой 
лёс з Кра ка вам. У гэ тым сла ву тым мес це, якое 
нез дар ма лі чыц ца куль тур най ста лі цай Поль-
шчы, вы дат ны кам па зі тар і пе да гог пра ца ваў да 
кан ца жыц ця: быў вык лад чы кам Яге лон ска га 
ўні вер сі тэ та, ды рэк та рам Ся рэд няй му зыч най 
шко лы, пра рэк та рам і рэк та рам Дзяр жаў най Браніслаў Рут коў скі
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вы шэй шай му зыч най шко лы, мас тац кім кі раў-
ні ком Кра каў скай фі лар мо ніі, рэ дак та рам уп лы-
во ва га ча со пі са «Рух му зыч ны», чле нам Пра-
грам най ка ле гіі Му зыч на га вы да вец тва, чле-
нам кі раў ні ча га са ве та Кра каў ска га опер на га 
та ва рыс тва. Шмат дзе знай шлі пры мя нен не 
няз гас ны эн ту зі язм і вя лі кая пра цаз доль насць 
гэ та га шчод ра адо ра на га пры ро дай ча ла ве ка.

Бра ніс лаў Рут коў скі, без пе рабольшвання, 
быў му зы кан там, які «вы кон ваў сваю му зыч ную 
мі сію ва ўся ля кіх вы мя рэн нях ча су і пра сто ры, 
у якіх яму да во дзі ла ся жыць. Больш за тое, быў 
му зы кан там, у яко га пал касць му зыч на га мыс-
лен ня, не па рыў нае па яд нан не му зы кі з жыц-
цём на гад ва лі леп шыя ўзо ры му зы кан таў эпо-
хі ба ро ка. Тое, што ра біў – ра біў з му зы кай, праз 
му зы ку, для му зы кі... У роз най фор ме, якую 
выз на чаў ак ту аль ны за гад ім гнен ня, вёў ра шу-
чую ба раць бу з ды ле тан тыз мам і пра він цы я ліз-
мам у га лі не вы ка наль ніц тва, твор час ці, ар га-
ні за цыі му зыч на га жыц ця і рас паў сю джван ня 
му зыч най куль ту ры» [10].

Улас ная твор часць Рут коў ска га не на бы ла 
шы ро кай вя до мас ці, на пэў на та му, што зна ка-
мі ты ар га ніст пе ра важ на зна хо дзіў ся ні бы ў це ні 
вя лі кіх май строў мі ну ла га, тво ры якіх ён бліс-
ку ча вы кон ваў. Пас ля ва ен ны рэ пер ту ар кан цэр-
таў Рут коў ска га ахоп лі ваў тво ры кам па зі та раў 
роз ных эпох, а му зыч ныя кры ты кі вель мі час-
та адзна ча лі вір ту оз ны ўзро вень вы ка наль ніц-
ка га май стэр ства, вы дат ную тэх ні ку ва ло дан ня 
гу кам, на дзвы чай ную эма цы я наль насць і са ма-
быт насць іг ры ма эс тра, па раў ноў ва ю чы яе з 
ча ра дзей ствам.

У 50-х гг. Бра ніс лаў Рут коў скі ат ры маў ты тул 
пра фе са ра, вы даў спеў ні кі «Спя ва ем пе сень кі» 
і «Зя лё ны гай», ар га ні за ваў не каль кі кан фе рэн-
цый для ама та раў му зы кі ў Шкляр скай Па рэн бе, 
выс ту піў у ро лі ад на го з зас на валь ні каў ця пер 
вя до ма га на ўвесь свет Між на род на га фес ты-
ва лю ар ган най му зы кі, які што год ад бы ва ец ца 
ў Аліў скім ка фед раль ным кас цё ле ў Гданьс ку. 
Яго дзей насць бы ла адзна ча на шэ ра гам уз на-
га род. Ак ра мя та го, Рут коў скі пас пя хо ва гас тра-
ля ваў з кан цэр та мі па ўсёй Еў ро пе, а так са ма ў 
Са вец кім Са ю зе. 

Ван дру ю чы па све це, кам па зі тар не за бы ваў 
пра род ныя мяс ці ны. Пі саў да стры еч най сяст ры 
Яні ны Сі віц кай (да за муж жа Рут коў скай): «З 
ма ім пры ездам у Ка маі па ві нен я па ча каць да 
но ва га дэ ле га ван ня ў СССР. Мне хо чац ца па ба-
чыць вас усіх, на ве даць род ную ста рон ку» [2, 
c. 147]. Яні на, якая пра жы ла ўвесь час у Ка ма ях, 
рас па вя да ла аб сва ім бра це нас туп нае: «Доб-
ры і кла пат лі вы быў, заў сё ды да сы лаў паш то-
выя пе ра во ды на бу доў лю, бо ве даў, што ў кал-
га се да хо ды кеп скія... Ён умеў ра біць усе ся лян-
скія ра бо ты: ка сіў, жаў, араў, се на ваў, ез дзіў на 
нач лег. Амаль кож нае ле та пры язджаў у Ка маі, 
на вед ваў шко лу, іг раў у кас цё ле. Перад Пер шай 

сус вет най вай ной у Ка маі пры ехаў ма ла ды ві ка-
рый, які на ву ку ў кас цё ле вёў па-бе ла рус ку. Рас-
каз ва лі, што гэ та бы ла вя лі кая па дзея ў па ра-
фіі. Лю дзі ва лам ва лі лі ў кас цёл, каб пас лу хаць 
ма ла до га ксян дза. Бро нак так са ма з мес тач коў-
ца мі га ва рыў па-бе ла рус ку, ха ця доб ра ва ло даў 
польс кай і рус кай мо ва мі» [2, с. 141]. 

Да рэ чы, ма ла дым ві ка ры ем, пра яко га згад-
ва ла Яні на, быў па эт-свя тар Кан стан цін Ста-
по віч, больш вя до мы пад псеў да ні мам Ка зі мір 
Сва як. Іс ну юць звес ткі ад нос на та го, што Ста-
по віч і Рут коў скі бы лі доб ра зна ё мыя. Дба ю чы 
ў пер шую чар гу аб удас ка на лен ні ча ла ве ча га 
ду ху, дзве гэ тыя яс кра выя асо бы хут ка знай шлі 
па ра зу мен не і лю бі лі ба віць час у гу тар ках, сус-
тра ка ю чы ся то ў пля ба ніі, то ў до ме Рут коў скіх. 
А сён ня ба га тую гіс то рыю не толь кі Ка ма яў, але 
і ўсёй Бе ла ру сі, ужо не маг чы ма ўя віць без зга-
дак іх імё наў.

Пер ша га чэр ве ня 1964 г., пад час пра слу-
хоў ван ня іг ры на ар га не сту дэн та – удзель ні ка 
Між на род на га Ба хаў ска га кон кур су – Бра ніс-
лаў Рут коў скі рап тоў на па мёр ад ін фар кту. Ён 
ад но сіў ся да такіх лю дзей, якія ні ко лі не скар-
дзяц ца на сваё зда роўе і ча сам іг на ру юць пе ра-
сця ро гі дак та роў, бо хва рэць ім про ста ня ма 
ка лі. Як свед чы ла жон ка Соф’я, на ват ка лі ён, 
хва рэ ю чы, ля жаў у лож ку, то і там быў аб кла-
дзе ны кні га мі і няс том на штось ці ап ра цоў ваў 
[11, c. 114]. Яго твор чы шлях, які ка лісь ці па чы-
наў ся ў Ка май скім кас цё ле, сім ва ліч на скон-
чыў ся так са ма ў куль та вым мес цы – у кас цё ле 
св. То ма ша ў Лей пцы гу. Сэр ца са ма ах вяр на га 
Му зы кан та пе ра ста ла біц ца, сам ён быў па ха-
ва ны на Ра каў скіх мо гіл ках у Кра ка ве, ад нак 
сва ёй дзей нас цю Бра ніс лаў Рут коў скі пе ра ка-
наў ча да ка заў: твор часць сап раў ды пе ра ма-
гае смерць, бо дае маг чы масць жыць веч на ў 
па мя ці на шчад каў і ама та раў вы со ка га мас тац-
тва.
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Summary
The article is dedicated to Bronislaw Rutkowski 

(1898–1964), an outstanding organist, composer, 
teacher, music critic and organizer of musical events. He 
was born in a village Kamai in Belarus, studied music in 
Petersburg and Polish philology at the Vilnius University. 

He was a student of the Warsaw Conservatory, as well 
as a student at Paris Sorbonne. Began his pedagogi-
cal work in the interwar period, holding higher course 
classes at the Warsaw Conservatory. At that time Rut-
kowski began his cooperation with Polish Radio, which 
fully developed during the postwar period. As a propa-
gator of native music he established the Polish Music 
Publishing Society. For several years he was the organ-
ist of St. John’s Metropolitan Cathedral in Warsaw. Dur-
ing the occupation period he led the Music Section of 
the Home Army Headquarters Propaganda Department. 
After the war he settled in Krakow, where in 1946 he 
began pedagogical activity. Except it, Bronislaw Rut-
kowski was one of founders of the famous international 
organ music festival in Gdansk. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 14.12.2010 г.
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кан ды дат пе да га гіч ных на вук, да цэнт, за гад чык ка фед ры пе да го гі кі  
дзя цін ства БрДУ імя А.С. Пуш кі на

ПРАБЛЕМАТЫКАФЕНОМЕНАКОЛЕРУ:ГІСТОРЫКА-
КУЛЬТУРНАЯПЕРАЕМНАСЦЬ

Ко лер за паў няе са бой усю жыц цё вую пра-
сто ру ча ла ве ка ўжо з мо ман ту з’яў лен ня 

ча ла ве ка на свет. На ват у снах ко лер пры ха-
рош вае яго іс на ван не, та му на ва коль ны свет 
без свят ла і ко ле ру не ўспры ма ец ца ча ла ве кам. 
Р. Штай нер адзна чыў: «Боль шая час тка  іс на га, 
та го, што мы ба чым, твор ча на ра дзі ла ся ме на-
ві та са све ту ко ле ру». Ка лі свят ло дае маг чы-
масць уба чыць агуль нае, вы лу чыць асоб ныя 
сіс тэ мы з на ва коль на га ася род дзя, то кан чат-
ко вую ды фе рэн цы я цыю бач на га, выз на чэн не 
ста ну і ста дыі жыц цё ва га цык ла пэў ных сіс тэм 
за бяс печ вае ко лер. Чым больш шмат знач най 
з’яў ля ец ца ко ле ра вая га ма бач на га, тым больш 
ды фе рэн цы ра ва ныя ве ды мо жа ат ры маць 
ча ла век ад нос на рэ аль на га як адзін ства ма тэ-
ры яль на га і ідэ аль на га, тым больш ін фар ма-
цыі ён мо жа прад уцы ра ваць пра ктыч на і асэн-
соў ваць тэ а рэ тыч на. Ко ле ра вая ха рак та рыс-
ты ка рэ а лій уз ні кае як на ту раль ным чы нам, так 
і на да ец ца пэў ным з’явам з па зі цыі іх ацэн кі на 
ас но ве са цы яль на га і куль тур на га во пы ту.

Ус пры ман не ко ле ру – па няц це не толь кі псі-
ха ла гіч нае (пра цэс ко ле ра ва га ўспры ман ня даз-
ва ляе ад роз ніць ка ля 10 млн ко ле ра вых ад цен-
няў) [1, с. 37]. Ко лер – гэ та адзін з выз на чаль-
ных кам па нен таў куль ту ры, ад мыс ло вы эс тэ-
тыч ны эта лон, эле мент сты лю, які фун кцы я нуе 
як ма гут нае ін фар ма цый нае по ле і з ця гам ча су 
на ро шчвае ва кол ся бе сіс тэ му аса цы я цый, сім-

ва ліч ных зна чэн няў і тлу ма чэн няў. Тут не толь кі 
се мі я ты за цыя ко ле ру ў тра ды цый най куль ту ры, 
але і сім во лі ка сця гоў, і ко ле ра вая эм бле ма ты ка, 
і ге раль ды ка, і зна кі ка хан ня. Пас та ян нае апе-
ры ра ван не ко ле рам, ко ле ра выя рэг ла мен та цыі 
прад угле джва юць ак тыў ныя ад но сі ны ча ла ве ка 
да ко ле ру. Ан та ла гіч ныя і гна се а ла гіч ныя пры-
чы ны не маг лі не абу дзіць жа дан нне лю дзей, у 
пер шую чар гу, мас тац ка га скла ду, зра зу мець, 
што та кое ко лер і свят ло, якая іх пры ро да, зна-
чэн не для су поль нас ці, выз на чыць за ка на мер-
нас ці фун кцы я на ван ня ко ле ру і свят ла ў мас-
тац тве. Уз нік ла шмат вер сій ад ка заў на гэ тыя і 
па доб ныя пы тан ні, пры гэ тым у мно гіх дас ле да-
ван нях ар га ніч на ін тэг ра ва лі ся ме та ды пры ро-
даз наў чых, гра ма даз наў чых, мастац тва знаў чых 
дыс цып лін.

Пра бле ма ты ка фе но ме на ко ле ру вы во-
дзі ла мыс лі це ляў роз ных эпох на са мыя фун-
да мен таль ныя роз ду мы: пра рэ аль насць і ілю-
зію, аб’ек тыў нае і суб’ек тыў нае, пра схіль-
насць ча ла ве ка да паз нан ня і г. д. Вя лі кую ўва гу 
свят лу і ко ле ру, пы тан ням су вя зі па між фі зіч-
ны мі з’ява мі і псі хіч ным ус пры ман нем на да ва лі 
ў сва іх пра цах І. Гё тэ («Ву чэн не пра ко лер (хра-
маты ка)»), Л. да Він чы, В. Кан дзін скі, В. Кор ніш, 
Б. Кон вер [2–5]. 

З ад на го бо ку, дас лед чы кі су ад но сяць з 
ко ле рам неш та аб’ек тыў нае, вы мя раль нае, 
да пры кла ду, энер гію элек тра маг ніт на га по ля.  
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