
Вацлаў Ластоўскі (1883—1938)  

Нарадзіўся Вацлаў Юстынавіч Ластоўскі 8.11.1883 у былым засценку 

Калеснікаў (цяпер гэта мясціны Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці). 

Бацькі будучага пісьменніка, Юстын і Ганна Ластоўскія, працавалі на 

арандаванай зямлі. Пачатковую адукацыю атрымаў недалёка ад роднага 

“гнязда” – у Старапагосцкай школе (1892—94). Наступным крокам да асветы 

было Дзісенскае павятовае вучылішча (невядома, праўда, ці скончыў яго). У 

далейшым з вучобай у афіцыйных установах не складвалася, бо не спрыялі 

матэрыяльныя і жыццёвыя абставіны. Аднак прага да ведаў была моцнай, бо, 

калі ў 1904 В.Ластоўскі трапіў у Пецярбург і ўладкаваўся працаваць 

бібліятэкарам у прыватнай студэнцкай бібліятэцы, ён крадком (бо грошай і 

патрэбнага для атрымання вышэйшай адукацыі атэстата, відаць, не было) 

наведваў лекцыі, вучыўся самастойна.  

Настойлівасць у атрыманні ведаў, цікаўнасць, грунтоўная і 

бесперапынная (скрозь усё жыццё) самаадукацыя дазволілі Ластоўскаму 

стаць не толькі прафесійным пісьменнікам, але і літаратурным крытыкам, 

перакладчыкам, дасведчаным гісторыкам, мовазнаўцам, этнографам. 

Сучаснікі згадвалі яго як надзвычай начытанага, таленавітага, самастойнага ў 

поглядах вучонага, статус якога быў пацверджаны званнем акадэміка 

Беларускай акадэміі навук (з 1928). Галоўныя навуковыя працы: “Кароткая 

гісторыя Беларусі” (1910) – кніга, дзе ўпершыню былі сістэматызаваны веды 

пра мінулае роднага краю; “Падручны руска-беларускі (крыўскі) 

слоўнік” (1924); “Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі” (1926), высока 

ацэненая нават сучаснымі даследчыкамі. В.Ластоўскі быў упэўнены, што 

“гісторыя – гэта фундамент, на каторым будуецца жыццё народа”.  

Перакананне навукоўца стане вызначальным і для яго літаратурнай 

дзейнасці. Погляды на мінуўшчыну беларусаў з’яўляюцца ключом для 

разгадкі многіх мастацкіх твораў пісьменніка. 

У 1913 В.Ластоўскі ініцыіраваў публічную дыскусію пра шляхі 

развіцця маладой беларускай літаратуры. Займаўся літаратурна-грамадскай, 

асветніцкай дзейнасцю: быў адказным сакратаром газеты “Наша 

ніва” (1909—14), кіраваў віленскай “Беларускай кнігарняй” (1914—18) 

і Беларускім выдавецкім таварыствам (1913—15), курыраваў выданне 

школьных падручнікаў і хрэстаматый, сам удзельнічаў у іх напісанні (1915—

18). У гады Першай сусветнай вайны заставаўся ў Вільні, выдаваў газету 

“Гоман” (1916—17), дзе публікаваў свае гістарычныя матэрыялы, часопіс 

“Крывічанін” (адзіны нумар у 1918). 

На 1918—23 гады прыпадае актыўны ўдзел В.Ластоўскага ў працэсах 

станаўлення беларускай дзяржаўнасці: у 1919 узначаліў Народную раду БНР, 

быў адным з першых дыпламатаў, прадстаўляў краіну на міжнароднай арэне 

(1920—23). 

Вясной 1927 па запрашэнні ўрада БССР пераехаў з Коўна ў Мінск. 

Займаўся пераважна навукай на пасадах дырэктара Беларускага дзяржаўнага 

музея, загадчыка кафедры этнаграфіі Інстытута беларускай культуры, 

неадменнага (вучонага) сакратара Інстытута беларускай культуры і 



Беларускай акадэміі навук. Наладжваў і ездзіў сам у этнаграфічныя 

экспедыцыі па вывучэнні духоўнай і матэрыяльнай культуры беларусаў. 

Падчас адной з экспедыцый быў адшуканы знакаміты крыж Еўфрасінні 

Полацкай. Уся дзейнасць В.Ластоўскага была скіраваная на ўзбагачэнне 

ведаў пра слаўнае мінулае беларусаў, сцвярджэнне іх нацыянальнай 

самабытнасці. Сучасныя даследчыкі жыцця і творчасці В.Ластоўскага, 

вобразна называюць яго “Неадменным сакратаром Беларускага Адраджэння” 

(Я.Янушкевіч). 

У 1930 В.Ластоўскага арыштавалі па справе “Саюза вызвалення 

Беларусі”, прысудзілі да 5 гадоў высылкі ў г. Саратаў. У 1937 быў 

арыштаваны паўторна. 23 студзеня 1938 прыгавораны да вышэйшай меры 

пакарання. Поўнасцю рэабілітаваны ў 1988 за адсутнасцю складу злачынства. 

Пісьменніцкі дэбют В. Ластоўскага адбыўся ў віленскі перыяд 

жыцця (1909—19). У 1909 на старонках газеты “Наша ніва” былі 

апублікаваны першыя творы – абразкі філасофскага зместу “Нарадзіны”, 

“Зайчык”, “Слёзы”. У бліжэйшыя некалькі гадоў пісьменнік актыўна 

размяшчаў у беларускім друку апавяданні (лепшыя з іх – “Прывід”, 

“Лебядзіная песня”, “Дзень ружавай кветкі”), апрацоўкі гістарычных легенд, 

летапісаў (“Сож і Няпро”, “Князёўна Рагнеда”, “Усяслаў”, інш.). Пазней 

гэтыя творы былі аб’яднаны ў зборнік “Недацветы” (1918). У 1912 

В.Ластоўскі напісаў жартоўна-гумарыстычную аповесць “Прыгоды Тараса і 

Панаса”. 

 У ковенскі (Коўна – сучасны Каўнас) перыяд творчасці (1923—27) 

выявіў сябе як паэт, наватар у вершатэхніцы. Першы верш “Наперад, 

змагарна наперад!..” апублікаваны ў газеце “Беларускі сцяг” (1922). У 

часопісе “Крывіч”, які на працягу 1923—27 выдаваў сам пісьменнік, 

друкаваліся яго вершы ў прозе, мовазнаўчыя, гістарычныя матэрыялы, 

каларытныя ўспаміны пра вучобу ў дзіцячыя гады, пра М.Багдановіча і 

Я.Купалу. У 1923 быў напісаны і надрукаваны драматычны абразок 

“Адзінокі” – першы ў беларускай літаратуры мастацкі твор пра Ф.Скарыну. 

У тым жа годзе ў часопісе “Крывіч” публікаваўся самы значны твор 

В.Ластоўскага – аповесць “Лабірынты”. На Беларусі яна ўпершыню 

ўбачыла свет толькі пасля рэабілітацыі пісьменніка (часопіс “Спадчына”, 

1990, № 4). 

Жанравая прырода “Лабірынтаў” – наватарская для беларускай 

літаратуры пач. 20 ст. У творы арганічна спалучаюцца элементы 

прыгодніцкага, фантастычнага, дэтэктыўнага, містычнага, гістарычнага, 

філасофскага аповедаў. Дэтэктыўны сюжэт грунтуецца на таямнічых 

прыгодах героя-апавядальніка ў Полацку рубяжа 19–20 ст. Займальная форма 

аповесці садзейнічае рэалізацыі аўтарскай задумы: сцвердзіць нацыянальную 

самабытнасць беларусаў, намеціць праграму нацыянальна-культурнага 

будаўніцтва ва ўмовах грамадска-палітычных рэалій пачатку 1920-х. 

Месца развіцця падзей у творы не выпадковае – Полацк – былая 

крывіцкая сталіца, знакавая мясціна для беларусаў. Як і іншыя гарады з 

багатым гістарычным мінулым, Полацк мае свае легенды пра існаванне 



падземных хадоў, збудаванняў, лабірынтаў. Ураджэнец Паўночнай Беларусі, 

В.Ластоўскі, верагодна, бываў у старажытным горадзе, ведаў, пэўна, і яго 

легендарнае мінулае. Пры гэтым сам “Ластоўскі з яго аповесцю адыграў 

вядучую ролю ў станаўленні міфа пра Полацкі лабірынт” (П.Васючэнка). 

Цікавасць да гісторыі роднага краю прыводзіць галоўнага героя ў 

кватэру знаёмага палачаніна, археолага-аматара Івана Іванавіча, дзе 

збіраюцца ўдзельнікі мясцовага “кружка любіцеляў старасвеччыны”. 

Далейшае развіццё падзей твора пакажа, што полацкія краязнаўцы валодаюць 

тайнымі ведамі пра духоўныя і матэрыяльныя скарбы беларускага народа, 

ахоўваюць культурную спадчыну нацыі. У кватэры ж Івана Іванавіча кожны з 

персанажаў прапануе свае сведчанні таго, што “мы, на гэтай зямлі, у гэтым 

краю, праходзілі ўжо раз росквіт высокай самаістай культуры”, больш 

старадаўняй нават, чым грэчаская або рымская. Даказваюць “высокасць 

культуры” крывіцкага краю такія артэфакты, як: адшуканы ў полацкай зямлі 

язычніцкі “медаль-змеявік”, стылізаваны не горш, чым візантыйскія ўзоры 

мастацтва; старажытныя і адметныя назвы зорак, сузор’яў, якія захаваліся ў 

мове народа; рэшткі даўніх культавых збудаванняў ці памяць пра іх, як пра 

Богінскую “старой веры бажніцу з адзіным аконцам”, зробленым так 

адмыслова, што яно выконвала функцыю сонечнага гадзінніка (гісторыя 

сонечнага гадзінніка бярэ свой пачатак у старажытным Егіпце, чаму б і 

крывічам не ўмець вымяраць час?!); легендарная Полацкая бібліятэка, у якой 

пэўна былі б старажытныя пісьмовыя фаліянты, калі б яна адшукалася.  

Пісьменнік арыгінальна спалучае гістарычныя факты з навуковымі ці 

калянавуковымі гіпотэзамі, легендарныя звесткі з пісьменніцкім вымыслам. 

Такое ўскладненае перапляценне выконвае ў творы пэўную мастацкую 

функцыю – сцвярджэнне самабытнасці дахрысціянскай культуры беларусаў. 

“Твор, насычаны нястрымнай гістарычнай фантазіяй” – называе аповесць 

“Лабірынты” Я.Янушкевіч, аўтар першага грунтоўнага даследавання 

творчасці “Неадменнага сакратара Беларускага Адраджэння”. З дапамогай 

літаратурнага домыслу В.Ластоўскі спрабуе аднавіць зруйнаванае, вярнуць 

суайчыннікам памяць пра  мінулае, бо яна з’яўляецца гарантам будучыні 

нацыі. Так званая “археалогія культуры” з’яўляецца галоўным лейтматывам 

усёй аповесці. 

Адкрыццё шматлікіх навуковых, гіпатэтычных, фантастычных 

сведчанняў існавання беларускай (крыўскай) цывілізацыі суправаджае 

галоўнага героя і ў наступнай, “падземнай”, частцы твора. Сакрэтны ход у 

полацкія сутарэнні паказвае Падземны чалавек (адзін з “любіцеляў 

старасвеччыны”) і прапануе галоўнаму герою ўбачыць на свае вочы схаваныя 

скарбы продкаў. Небяспечная сцежка ў лёхах, пастка з чорнай безданню 

калодзежа, страшная прысяга над старасвецкай труной-“корстам”, раптоўная 

смерць правадніка і дзіўнае знікненне яго цела, нечаканае з’яўленне Івана 

Іванавіча ў лабірынце, спевы неўміручых старцаў і агромністая металічная 

фігура, якая спаралізавала свядомасць героя, – усё гэта стварае захапляльны 

дэтэктыўна-прыгодніцкі і нават фантастычны сюжэт “падземнай” часткі 

твора. Яе ідэйным цэнтрам з’яўляецца вялікі маналог Івана Іванавіча, 



напоўнены культуралагічным, гістарычным і сацыяльным сэнсам. У ім 

раскрываюцца погляды самога В.Ластоўскага на месца духоўнай спадчыны 

беларусаў у сусветнай культуры. Згадваецца, што “старая вера” продкаў 

абапіралася на траістасць рэчаў і з’яў, як і ўсе рэлігіі свету, а сюжэты 

некаторых грэчаскіх міфаў складаліся нашымі прашчурамі гетамі. Гэтыя 

гіпотэзы-домыслы падкрэсліваюць уключанасць старажытнай культуры 

беларусаў у сусветны кантэкст.  

Нацыянальна-патрыятычныя ідэі пісьменніка знайшлі свой адбітак у 

развагах Івана Іванавіча аб прычынах заняпаду багатай культурнай спадчыны 

продкаў. Лёс нашай культуры В.Ластоўскі параўноўвае з гістарычным лёсам 

этрускаў, якія жылі на тэрыторыі сённяшняй Італіі. Чужаземцы захапілі і 

перанялі культуру гэтага народа, знішчылі памяць пра яе сапраўднага 

ўладара. “Пад ударамі чужаземскіх наезнікаў заняпала і наша культура…”, – 

падагульняе аўтар. І толькі, відаць, тут, у полацкіх падземных лабірынтах, 

“залаты век” беларусаў захаваны, каб апошняе не было вынішчана, забрана 

прышэльцамі. Даследчыкі (В.Барысенка, Ю.Пацюпа) часам называюць 

аповесць В.Ластоўскага нацыянальнай утопіяй, бо пісьменнік “схаваў” у 

сваіх “Лабірынтах” краіну-мару з яе духоўнымі і матэрыяльнымі багаццямі, 

фантастычнымі рэчывамі і неўміручымі старцамі. 

 На раскрыццё аўтарскіх ідэй працуе і глыбокі сімвалічны падтэкст 

аповесці. Ключавы вобраз-сімвал “лабірынты” ўтрымлівае шматзначны сэнс. 

Лабірынты – не толькі месца, дзе адбываюцца падзеі твора, ахоўваецца 

тайна, гэта яшчэ і пакручасты (з усемагчымымі “пасткамі”) гістарычны шлях  

народа, “цывілізацыйны рух беларускай нацыі” (П.Васючэнка), вымушанай 

хавацца часам у тупіковыя хады лабірынтаў гісторыі. Лабірынт падразумявае 

пошук таго, што знаходзіцца ў яго цэнтры, і выйсця з заблытаных хадоў. 

Адшукаць, зведаць мінуўшчыну, захаваць яе і перадаць будучыні – гэта, па 

сутнасці, праграма выжывання беларускай нацыі, паводле В.Ластоўскага. 

 “Споўненай загадкамі” называе аповесць “Лабірынты” адзін з самых 

праніклівых яе даследчыкаў П.Васючэнка. Эпілог твора азадачвае: а ці было 

насамрэч падарожжа ў сутарэнні Верхняга замка? Магчыма, углядаючыся 

праз акно гатэля ў старажытныя муры і коміны Полацка, уражлівы 

апавядальнік прымроіў, сасніў свае прыгоды? Адназначнага адказу няма, але 

“блізна” (шрам) на шчацэ “ўваскрэслага” Падземніка і заўважаная адсутнасць 

пастаяльца ў гасцініцы на працягу сутак схіляюць да верагоднасці таго, што 

адбылося. Застаюцца адкрытымі пытанні: хто даслаў тэлеграму, якая 

прымусіла героя вярнуцца ў Вільню? Смерць Івана Іванавіча – гэта выпадак 

ці плата жыццём за раскрыццё тайны, як тое прадракалі надпісы на труне і 

ліхтары ў падзямеллі? “…Цьмянасць фіналу сведама запраграмаваная 

аўтарам. Ластоўскі, такім чынам, распачынае складаную інтэлектуальную 

гульню з чытачом…” (П.Васючэнка). Заблытаны фінал твора і яго 

неверагодны сюжэт у цэлым дазволілі пісьменніку ў арыгінальнай мастацкай 

форме выказаць свае ідэі, здагадкі пра велічнасць культуры нашых продкаў, 

сцвердзіць самабытнасць і старажытнасць беларусаў, паказаць, што 



ўсвядомленая памяць пра слаўную гісторыю народа гарантуе будучыню 

нацыі. 

 


