
Аддзел адукацыі Дзятлаўскага райвыканкама 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

“Навучальна-педагагічны комплекс 

Жукоўшчынскі дзіцячы сад - базавая  школа” 

 

 

Праз служэнне Радзіме да памяці 

людской 

(Асоба Ігната Дварчаніна) 

Даследчая  работа 

  

                                                       Выканала: 

                                                              ВарганУльяна,  

                                                                  вучаніца 6 класа;                                       

                                                                  Кіраўнік: 

                                                                       Шаркут Людміла Іосіфаўна, 

                                                                  настаўнік беларускай 

                                                                  мовы і літаратуры 

 

 

 

 

 

Жукоўшчына, 2022 

 



2 

 

Змест 

1.Уступ                                                                                           3 

2. Ад вытокаў да высокага ўзлёту                                            5 

3.Расплата за справядлівасць                                                   11 

4. Заключэнне                                                                               12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Уступ 

     Трэба разумець, што гісторыя і памяць  - два непадзельныя паняцці, бо 

яны адлюстроўваюць патрэбу грамадства ў самасвядомасці, у разуменні 

сучаснага і перспектыў будучага развіцця. Яшчэ вядомы рускі гісторык Васіль 

Восіпавіч Кіхчэўскі пісаў:  “…  усё, што здзяйсняецца ў  часе, мае сваю 

гісторыю”. І вось асабліва ў апошні час узрасла цікавасць да гісторыі, да нашай 

спадчыны.  І гэта невыпадкова, таму што будаваць будучае і дасягаць якіхсьці 

станоўчых вынікаў мы зможам толькі тады, калі нам будуць вядомы памылкі, 

пралікі і дасягненні мінулага. Мы таксама павінны помніць і ведаць імёны тых, у 

каго нам зараз ёсць чаму павучыцца. 

    У калавароце дзён мы не павінны забываць аб тых, хто цаной свайго 

жыцця так многа зрабіў для нас і пакінуў дастойную  спадчыну. 

   Адным з такіх людзей, якому  прысвячаецца гэта  праца,  і з’яўляецца 

выдатны чалавек, педагог, навукоўца, грамадскі дзеяч Заходняй Беларусі  Ігнат 

Сымонавіч Дварчанін. 

Насупраць пошты ў горадзе Дзятлава  на высокім пастаменце стаіць помнік 

незвычайнаму чалавеку, нашаму знакамітаму земляку, ураджэнцу вёскі Погіры,  

Ігнату Сымонавічу Дварчаніну. Хоць аграгарадок наш і невялікі, але мала хто 

ведае, чаму менавіта гэтаму чалавеку пакінута памяць у камені.   Праведзенае 

апытванне “Ігнат Дварчанін. Асоба і дасягненні” сярод жыхароў, вучняў школы 

дало такія вынікі. Большасць апытаных (70%) ведаюць, што Ігнат Дварчанін 

з’яўляецца ўраджэнцам вёскі Погіры, быў паслом польскага сейма. Аднак ніхто з 

рэспандэнтаў не змог адказаць, што зрабіў гэты чалавек для росквіту нашай 

Радзімы.        

 Знаёмства з сабранымі музейнымі матэрыяламі, іх вывучэнне  і апрацоўка 

вынікаў праведзенага апытвання паштурхнулі правесці даследаванне. 

   Актуальнасць работы - адкрыць для чытача новыя грані дзейнасці Ігната 

Дварчаніна на ніве служэння народу.   
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  Аб’ект даследавання - матэрыялы пра жыццёвы шлях, прафесійную, 

грамадскую дзейнасць І.Дварчаніна, архіўныя дакументы, творчая і эпісталярная 

спадчына. 

  Мэта даследавання – правесці ўсебаковы аналіз жыццёвага і творчага 

шляху,  грамадскай дзейнасці  Ігната Сымонавіча Дварчаніна. 

          Гіпотэза даследавання- дзейнасць Ігната Дварчаніна – узор служэння 

Радзіме, вернасці ідэалам,  непахіснасці перад любымі перашкодамі.   

Рэалізацыі пастаўленай мэты і вырашэнню гіпотэзы  падначалены 

наступныя задачы: 

-разгледзець, што ўяўляў сабой І.С.Двачанін як педагог і навукоўца; 

-усебакова асвяціць яго грамадска-палітычную дзейнасць; 

-раскрыць перыяд яго жыцця пасля вяртання ў БССР і ў час знаходжання ў 

сталінскіх засценках. 

   Паколькі ў той літаратуры, якая выкарыстоўвалася для напісання работы, 

прыведзены разрозненыя  факты з жыцця І.С.Дварчаніна, то была зроблена 

спроба прывесці факты ў цэласную сістэму.  
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Ад вытокаў да высокага ўзлёту 

Малая Радзіма – калыска чалавечых пачынанняў. Так сталася, што   Ігнат 

Сымонавіч Дварчанін нарадзіўся 27 мая 1895 года ў в.Погіры непадалёку ад 

Дзятлава ў сялянскай сям’і Сымона і Кацярыны Дварчанінаў. Успамінаючы 

дзяцінства, Ігнат Дварчанін у сваёй аўтабіяграфіі напіша: “Свайго хлеба не 

хапала, і бацька браў у арэнду кускі памешчыцкай або кулацкай зямлі. Сена 

свайго накашвалі 3 воза, пагэтаму штогод бралі сенакос у суседніх 

памешчыкаў,” на часці  “большай часткай на 1/4 , на 1/5 і нават на 1/6 частку 

(сабе адна частка, памешчыку пяць) і дагэтага яшчэ і адпрацоўкі. Таму 

вымушаны былі працаваць змалку, дзе хто мог. Старэйшы брат быў вясковым 

краўцом, другі брат – батраком, а затым працаваў у Амерыцы, вярнуўся са 

зламанай рукой і чахоткай, ад якой і памёр, маючы 22 гады. Бацька акрамя 

гаспадаркі займаўся яшчэ і будаўніцтвам печаў”. [1,34] 

Хоць Ігнат, па аповедзе сястры Юлі, дапамагаў бацькам, зарабляў хлеб 

пастушком, але мясцовую школу наведваў спраўна, імкнуўся добра вучыцца. 

Адзін з яго сяброў успамінае: “З Ігнатам мы добра сябравалі. Ён хадзіў у школу і 

добра вучыўся. Ён чытаў нам казкі, цікавыя вершы, а мы слухалі, таму што сярод   

нас ён быў самым вялікім грамацеем”. [8,3] 

І. Дварчанін успамінаў: “Сваёй далейшай вучобай абавязаны я клопату маіх 

настаўнікаў, якія бесперапынна намаўлялі бацьку, каб аддаў мяне ў 

настаўніцкую школу. Увосень 1908 года адзін з настаўнікаў прайшоў дзеля 

гэтага аж 10 кіламетраў, і нарэшце бацька згадзіўся, і я пайшоў у школу, якая 

існавала ў мястэчку Дзятлава, так называемую другакласную вучыцельскую 

школу, якая пад кіраўніцтвам папоў рыхтавала настаўнікаў для пачатковых 

царкоўна-прыходскіх школ. У гэтай школе я прабыў з 1909 па 1912 год. Увосень 

1912 года здаў настаўніцкі экзамен і заняў пасаду настаўніка валасной школы ў 

вёсцы Хмяльніца Слонімскага ўезду. Летам дапамагаў бацьку і адначасова 

рыхтаваўся ў настаўніцкі інстытут, але ў маі 1915 года быў датэрмінова забраны 

на ваенную службу». [1,34] 
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 Ваенная служба стала яшчэ адной прыступкай да атрымання адукацыі, хоць  

і ваеннай. Наогул, галоўнай мэтай свядомага жыцця Ігната Дварчаніна стала 

менавіта адукацыя як сродак не толькі набыцця адпаведных ведаў, але і як 

магчымасць акунуцца ў вір палітычных падзей для паляпшэння жыцця простага 

чалавека, бо гэтае жыццё ён зведаў змалку (Дадатак 1). Таму мной  была 

складзена падрабязная храналагічная табліца такога накірунку, якая дазваляе 

прасачыць шляхі-дарогі Ігната Дварчаніна.  

У палітычным плане Ігнат Дварчанін пачаў сваю грамадскую дзейнасць з  

удзелу, а затым кіраўніка гуртка беларускіх вайскоўцаў, удзельніка з’езду 

беларускіх арганізацый і партый, які праходзіў у Мінску. Тут ён уступіў у 

партыю беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў.  

 У Вільні Ігнат прымаў актыўны ўдзел у грамадскім беларускім 

адраджэнскім руху,  выступаў з папулярнымі лекцыямі па гісторыі Беларусі, 

прапагандаваў беларускую літаратуру. Акрамя гэтага выконваў розныя 

даручэнні Беларускага Нацыянальнага Камітэта (БНК), Беларускай школьнай 

рады. 

Пасля заканчэння гіманізіі БНК накіроўвае яго ў Дзвінок (Латвія) для 

выкладання беларусазнаўства на настаўніцкіх курсах. 

Тут жа ў Дзвінку разам з мясцовымі актывістамі ён стварае таварыства 

беларусаў “Бацькаўшчына”. Сябры таварыства беларусаў “Бацькаўшчына” 

абралі І. Дварчаніна ў верасні 1921 года дэлегатам на Беларускую Нацыянальна-

дэмакратычную канферэнцыю ў Прагу. 

У час работы  беларускай нацыянальна-дэмакратычнай канферэнцыі ён 

даведаўся, што чэхаславацкі ўрад адкрывае курсы пры навучальных установах і 

дапамагае эмігранцкай моладзі. Ігнат цвёрда рашыў паступіць у Пражскі 

універсітэт, каб атрымаць вышэйшую адукацыю. [3,15] 

У час вучобы ў гэтай славутай навучальнай установе падрыхтаваў 

навуковую працу “Францішак Скарына як культурны дзеяч і гуманіст на 

беларускай глебе”, за якую быў удастоены ступені доктара філасофіі. 
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І. Дварчанін браўся за навуку з перапоўненай рэхам палітычных дыскусій 

душою. Яго ідэалам была духоўная свабода для сябе і для ўсіх. Дысертант, ён 

міжвольна прадаўжаў палеміку пра шляхі і мэты сучаснага беларускага 

адраджэння, хоць бы на матэрыяле Адраджэння еўрапейскага. Беларусі выпала ў 

той залаты век Еўропы пачэсная місія пашырыць перадавыя ідэі з Захаду на 

Усход. “ Гэтая кніга пісалася па-чэшску як дысертацыйная праца пры выпуску са 

Старога Пражскага універсітэта. Хацелася выкарыстаць матэрыял аб ім у месцы, 

з якім звязана найслаўнейшая пара дзейнасці гэтага нашага гуманіста”,- 

успамінаў І.Дварчанін.[6,117 ]  

Малады даследчык глядзеў на Скарыну і яго справу вачыма ўдзельніка 

беларускага вызваленчага руху і пранікліва выявіў глыбінную пераклічку 

стымулаў, ідэалаў, паводзін. “Скарына рабіў сваю справу перад усім для 

шанавання бога, носьбіта сусветнай мудрасці, справядлівасці і ласкі, але і для 

грамадскай карысці, для пашырэння  сярод землякоў  “добрых норавов”, а 

ўрэшце для ўзвышэння свайго народа і яго мовы. 

Скарына ў разуменні  І.Дварчаніна – гэта вялікі беларускі патрыёт, асветнік 

і дэмакрат, які жыў інтарэсамі народа і пакутаваў з-за таго, што меў смеласць 

апэрэджваць свой час, зваць у будучыню землякоў, хоць многія з іх не разумелі 

яго. Дварчанін убачыў трыумф, але адчуў і трагізм вялікага чалавека, трагізм 

прадвесніцтва, - такое выказванне аб дысертацыі Дварчаніна змясціў на 

старонках свайго артыкула Уладзімір Калеснік [3,17]. 

Як слушна заўважыў малады даследчык з ПНР Е. Тамашэўскі, “аўтар бачыў 

у друкару, перекладчыку, пісьменніку, а таксама лекару ХVІ стагоддзя ўзор 

пазіцыі чалавека, беларуса, адкрытага на сусветную культуру… Іначай кажучы, 

гэта была асабістая палітычная праграма, выказаная ў форме гістарычнага 

трактата” [3,19]. 

12 лютага 1926 г. Ігнат Дварчанін здаў экзамен па славянскай філалогіі і 

чэшскай гісторыі, а 16 чэрвеня – па філасофіі. 23 чэрвеня адбылася абарона 

дысертацыі (Дадатак 2). 
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Дысертацыя Дварчаніна – першая манаграфія пра Францішска Скарыну, 

напісаная беларускім аўтарам. Але гэта не адзіны ўклад І.С.Дварчаніна ў 

скарыняіну. У рукапісах захаваліся яго артыкулы “Ф. Скарына ў адносінах да 

працоўнага народу”, “З гісторыі друкаваных выданняў аб Скарыне”, “Аб часе 

нараджэння Скарыны”. І, безумоўна, асаблівую цікавасць у даследчыкаў выкліча 

яго гістарыяграфічнае даследаванне “Спробы апісання бібліяграфіі аб доктару Ф. 

Скарыне”, дзе дадзены своеасаблівы бібліяграфічны даведнік з каментарыямі 

аўтара на 133 работы аб Ф. Скарыне даследчыкаў розных краін. 

І вось І. Дварчанін вяртаецца ў Вільню, дзе адразу акунаецца ў вір 

грамадска-педагагічнай і журналіцкай дзейнасці. 

Ён займаецца справамі Беларускага выдавецкага таварыства і ТБШ, 

супрацоўнічае ў часопісе “Родныя гоні”, “Маланка” і іншых, рыхтуе ў гэты час 

да выдання сваю “Хрэстаматыю”.  

У ліпені-жніўні 1926 года кіраўніцтва Грамады арганізавала пры гімназіі ў 

Радашковічах настаўніцкія курсы. Сюды з’ехаліся настаўнікі і больш адукаваная 

моладзь. Прадметы выкладалі Б. Тарашкевіч, І. Дварчанін, І. Гаўрылік і іншыя 

дзеячы культуры. 

Значнай падзеяй у грамадскім і палітычным жыцці Заходняй Беларусі стала 

“Хрэстаматыя новай беларускай літаратуры (ад 1905 года)”, складзеная 

І.Дварчанінам, падрыхтаваная выдавецкім аддзелам ТБШ і надрукаваная ў 1927 

г. у Віленскім беларускім выдавецкім таварыстве (Дадатак 3). 

   Гімназію  І.Дварчанін  пакінуў толькі тады, калі ў сакавіку 1928 года яго 

выбралі паслом польскага сейма.  

Трэба таксама адзначыць, што ў 20-я гады І. С.Дварчанін праяўляецца і як 

паэт. Яго вершы друкуюцца ў беларускамоўных газетах БСРГ, “Дзянніцы”, 

часопісе “Родныя гоні”. Паэзія І. Дварчаніна з’яўляецца прыкладам служэння 

Бацькаўшчыне, напоўнена глыбокім сэнсам (Дадатак 4).  

У 1927 годзе, працуючы ў выдавецтве Грамады, І. Дварчанін закончыў 

пераклад паэмы А.Блока "12" на беларускую мову, якая выйшла асобным 

выданнем пад псеўданімам І.Гудок. 



9 

 

У гэты час палітычная сітуацыя ў Заходняй Беларусі  ўсё больш 

абвастралася. Санацыйная ўлада Польшчы як магла перашкаджала дзейнасці 

Грамады: яе гурткам не дазвалялі праводзіць сходы, паліцыя па ўласнаму 

гледжанню разганяла іх. 21 снежня 1927 года Грамада афіцыйна была 

забаронена і перастала існаваць як арганізацыя. Пасля арышту яе кіраўніка 

Б.Тарашкевіча  Ігнат Дварчанін стаў адной з цэнтральных фігур у нацыянальна-

вызваленчым руху Заходняй Беларусі.  

Пад канец 1927 года загаварылі пра выбары ў польскі буржуазны сейм. Пра 

гэтыя падзеі ўспамінаў Васіль Струмень, удзельнік нацыянальна-вызваленчага 

руху на Дзятлаўшчыне: “Вось тады і наш зямляк, доктар філасофіі І.С.Дварчанін 

быў занесены ў спісы кандыдатаў у дэпутаты па выбарах у польскі сейм ад 

рабоча-сялянскага адзінства”. І.Дварчанін балатаваўся па 61-й Навагрудскай 

акрузе з 39 спісу пад назвай “Змаганне за справу рабочых і сялян”. У выніку 

выбараў  тры месцы занялі прадстаўнікі левых, апазіцыйных ураду Пілсудскага, 

сіл. Пасламі польскага сейма сталі І.Дварчанін, Я.Гаўрылік, П.Крынчык.  Разам з 

іншымі  беларускімі пасламі  І.Дварчанін стварае ў сейме самастойную фракцыю 

- беларускі пасольскі клуб “Змаганне за інтарэсы сялян і рабочых”(Дадатак 5). 

Стварыўшы вясною 1929 года мясцовыя сакратарыяты ў паветах, клуб 

“Змаганне”  стаў уплывовай легальнай рэвалюцыйна-дэмакратычнай 

арганізацыяй Заходняй Беларусі, змагаўся за дасягненне тых жа мэт, што і 

Грамада.  

І.Дварчанін здабываў сабе сімпатыі людзей, асабліва моладзі, ведамі і 

культурай, а найбольш натхнёнасцю ахвярніка. Нават стаўшы паслом, жыў 

сціпла, наймаў пакойчык як у студэнцкія гады, проста апранаўся і харчаваўся, 

хоць атрымліваў высокія польскія “дыеты”, ён усё аддаваў на грамадскія справы,  

на дапамогу больш бедным сярод сваіх выбаршчыкаў людзям. 

Будучы паслом у сейме І.Дварчанін часта наведваў сваю родную вёску 

Погіры. Ён умеў проста і даходліва гутарыць з сялянамі, даваў слушныя парады. 

Ніколі не забываўся прывезці беларускія газеты і кніжкі. І.Дварчанін быў 

добрым знаўцам тэатральнага мастацтва і ахвотна дапамагаў самадзейным 
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гурткам падбіраць сцэнічны матэрыял. У Погірах пры падтрымцы І.Дварчаніна 

ставіліся “Боты”, “Мікітаў лапаць”  М.Чарота, “Модны шляхцюк” К.Каганца. 

30 студзеня 1930 года адбыліся рэпрэсіі па ўсёй Заходняй Беларусі. Былі 

арыштаваны ўсе супрацоўнікі сакрататарыята, а ў жніўні і недатыкальныя паслы, 

сярод якіх быў і Ігнат Дварчанін, якога абвінавачвалі ва ўдзелах у мітынгах 

супраць урада буржуазнай Польшчы.  За паасобныя справы (іх было 5) яму быў 

вынесены прысуд на 21 з паловай год цяжкай турмы. Гэта пацвярджае тое, што   

аўтарытэт  І.Дварчаніна як чалавека, як навукоўцы, як палітычнага дзеяча  быў 

вялікі. 

Сведчаннем гэтаму з’яўляецца і тое, што пасля абмену 1932 года ён быў 

запрошаны на працу ў Акадэмію Навук, дзе працаваў у Камісіі па вывучэнні 

праблем Заходняй Беларусі.  

         Праз некаторы час ён быў накіраваны ў Інстытут мовазнаўства, дзе 

ваконваў абавязкі дырэктара гэтага інстытута. Беларускаму слоўніку і 

распрацаванай пад яго кіраўніцтвам методыцы па тэрміналогіі і правапісе не  

суджана было ўбачыць свет. 

   У 1933 годзе І Дварчанін быў абвінавачаны ў сувязі з нібы існуючым 

“Беларускім нацыянальным цэнтрам” (БНЦ) – магутнай контррэвалюцыйнай 

шпіёнска-дыверсійнай паўстанцкай арганізацыяй -  і арыштаваны. [2,5] 

Такім чынам, мы змаглі даведацца, што ўяўляў сабой І.С. Дварчанін як 

педагог, як навукоўца і проста чалавек.  Цяжкай, напружанай і руплівай была яго 

праца. Яму спатрэбілася шмат зрабіць, здабыць нямала ведаў, каб стаць 

сапраўдным педагогам, які змог пакінуць добрыя ўспаміны аб сабе, што вельмі 

вельмі важна. А вынікам гэтай працы сталі прыгожыя душэўныя вершы, 

“Хрэстаматыя новай беларускай літаратуры” для вучняў беларускіх школ, 

выдатная дысертацыя, прысвечаная Ф. Скарыне і многае-многае іншае, што 

падуладна было толькі гэтаму выдатнаму чалавеку, які бязмерна любіў сваю 

Радзіму, служыў ёй  словам і  справай, аддаў сваё жыццё для яе росквіту і 

дабрабыту (Дадатак 1).   
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                              Расплата за справядлівасць 

Патрабаванні народа аб вызваленні дэпутатаў прымусілі  буржуазны ўрад  

Польшчы правесці абмен зняволеных. 

Часта ўспамінаў Ігнат у гутарках з сябрамі цырымонію перадачы 

нявольнікаў з двух бакоў: “Нас было 40. А колькі там? А раптам не хопіць 

аднаго?  Хтосьці застанецца на гэтым баку мяжы. І толькі калі перадача ўсіх 40 

савецкім пагранічнікам адбылася, з палёгкай уздыхнулі”.  

Пасля вяртання ў Мінск працаваў у камісіі Акадэміі Навук па вывучэнні 

пытанняў Заходняй Беларусі, затым у Інстытуце Мовазнаўства. Радавала і тое, 

што сябры яму аказалі давер і прынялі ў рады Камуністычнай партыі. 

Але гэтыя радасці і глыток волі аказаліся нядоўгімі. Па краіне пракацілася 

хваля буйных палітычных працэсаў па выказанаму Сталіным тэзісу аб 

абвастрэнні класавай барацьбы. Удар быў нанесены па нацыянальнай 

інтэлігенцыі і не абмінуў  нашага земляка. У 1933 годзе Ігната Дварчаніна 

абвінавацілі ў сувязі з “нацдэмаўскім цэнтрам”, які нібыта дзейнічаў на карысць 

буржуазнай Польшчы, і арыштавалі. Сапраўдная прычына зняволення, вядома, 

зусім іншая. Не падабаліся сталінскай савецкай уладзе людзі з самастойным 

мысленнем, з адчуваннем уласнай годнасці.  

  Пра апошнія гады закратаванага жыцця Ігната Дварчаніна вядома няшмат 

Са знойдзеных крыніц вядома, што судовы прыгавор аб вышэйшай меры 

пакарання прыведзены ў выкананне 8 снежня 1937 года і па абедзвюх 

судзімасцях крымінальная справа спынена КДБ пры СМ БССР 16 жніўня 1956 

года з-за адсутнасці ў  дзеяннях Ігната Дварчаніна складу злачынства (Дадатак 2)   

Вельмі дарагой цаной заплаціў  І.Дварчанін за сваю пачэсную справу. Але 

не толькі ён адзін...  Пытанне: “Дзе пахаваны І.Дварчанін?” застаецца без адказу 

і сёння. Вось такою была расплата за справядлівась чалавека, які аддаў усё сваё 

жыццё і талент беларускай нацыянальнай культуры і незалежнасці.  
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                                           Заключэнне     

      У кожным цывілізаваным грамадстве культуры адводзіцца вядучая роля. 

Адпаведна перад інтэлігенцыяй устаюць фундаментальныя задачы, 

вызначаючыя ўсё кола чалавечаскай дзейнасці: ад адукацыі насельніцтва да 

прыцягвання працоўных мас да самых высокіх гуманістычных і духоўных 

каштоўнасцяў, ад выканання элементарнай чалавечай культуры да ўкаранення 

палітычнай культуры і дэмакратыі. 

Выкананню гэтых задач прысвяціў сваё жыццё і дзейнасць І.С. Дварчанін 

разам са сваімі паплечнікамі.   Вялікай заслугай і каштоўным скарбам для нас 

з’яўляецца яго “Хрэстаматыя новай беларускай літаратуры”, дысертацыя 

“Францішак Скарына як культурны дзеяч і гуманіст на беларускай глебе”, 

грамадская дзейнасць,  яго вершаваная спадчына і многае-многае іншае.   Усе 

свае сілы ён аддаў беларускаму народу, імкнуўся захаваць яго мову, абудзіць і 

адрадзіць яго нацыянальную годнасць, дабіцца яго нацыянальнага вызваленння, 

што і з’яўляецца  пацверджаннем гіпотэзы даследавання, бо асоба І.Дварчаніна  

з’яўляецца ўзорам для пераймання.   

   Цяжка варушыць памяць мінулых гадоў, тым больш, што і жывых сведкаў 

таго часу амаль не засталося. Продкі пакінулі нам у спадчыну шмат каштоўных 

скарбаў, аб якіх мы нават не ведаем.   Імя І.С.Дварчаніна  стала вядома на яго 

радзіме. 21 кастрычніка 1989 года на плошчы 17-га верасня ў Дзятлаве быў 

урачыста адкрыты помнік-бюст. Погляд бронзавага Дварчаніна звернуты на 

Усход. Погляд светлы і пранікнёны, нібы і сёння палае мара аб’яднання, 

згуртаванасці. Жыццё  Ігната Сымонавіча трагічна абарвалася, але ён застаўся ў 

сэрцы кожнага самасвядомага беларуса. 

Як патрыёт, чалавек, які цалкам аддаў свой талент роднаму народу,  ён 

назаўсёды застанецца ў памяці землякоў: яго імя прысвоена нашай  школе, дзе 

ёсць музейная экспазіцыя,  а помнік навекі пакіне яго сярод сваіх людзей. На 

мітынгу прагучаў заклік: “ Людзі, давайце нізка схілім свае галовы перад 

памяццю І. С. Дварчаніна, каб ніколі – ніколі не паўтаралася трагедыя мінулага”.  
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                                                                                      Дадатак 1 

Педагагічная і навуковая дзейнасць 

Ігната Дварчаніна – 

педагога, літаратуразнаўцы, паэта, перакладчыка, публіцыста, 

выдаўца, вучонага-гуманіста, рэвалюцыянера,  грамадскага дзеяча 

 

1909г. – вучоба ў Дзятлаўскай настаўніцкай школе.  

1912 – 1917 гг. – праца настаўнікам у в. Хмяльніца Слонімскага 

павета.  

1918г. – адкрыццё пачатковай школу ў в. Пецюкі, супрацоўніцтва ў 

друкаваным органе –газеце “Дзянніца”.  

1919 – 1920 гг. –культурна-асветніцкая дзейнасць ў Дзятлаве, Вільні, 

Рызе, Дзвінску. 

1921 – 1926гг. – вучоба ў Пражскім універсітэце, атрыманне вучонай  

ступені доктара філасофіі, абарона дысертацыі “Францішак Скарына як 

культурны дзеяч і гуманіст на беларускай ніве”.  

1926 г. -  праца выкладчыкам Віленскай гімназіі. Супрацоўнік 

часопіса “Родныя гоні”.  

        1927 г. – складанне і выданне ў Вільні “Хрэстаматыі новай 

беларускай літаратуры”; пераклад паэмы А.Блока "12" на беларускую 

мову, якая выйшла асобным выданнем пад псеўданімам І.Гудок. 

1932 г. - праца ў Акадэміі Навук у Камісіі па вывучэнні праблем 

Заходняй Беларусі;   

1933 г. - дырэктар  Інстытута мовазнаўства  
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                                                 Дадатак 2                          

                               Фотаздымкі перыяду вучобы за граніцай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігнат Дварчанін –                                       Фрагмент рукапісу дысертацыі 

 студэнт Пражскага ўніверсітэта 
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                                                                                                     Дадатак 3 

Вокладка “Хрэстаматыі новай беларускай літаратуры” 

Ігната Дварчаніна 

                               

 І.Дварчанін “Хрэстаматыя новай беларускай 

літаратуры” (ад 1905 году) для старэйшых 

клясаў беларускіх сярэдніх школ. 

 Выйшла ў 2 варыянтах 

Першы складаўся з пяці асобных кніжак. 

 У другім варыянце ўсе пяць кніжак былі 

пераплецены разам. Вучэбны дапаможнік 

утрымліваў найбольш значныя ў ідэйных і 

мастацкіх адносінах тэксты беларускіх 

пісьменнікаў, паэтаў XX стагоддзя, а таксама 

невялікія каментарыі аб іх жыцці і шляху іх 

творчай дзейнасці. Не адно пакаленне  

заходнебеларускай моладзі карысталася 

гэтым дапаможнікам пры вывучэнні роднай 

літаратуры.  

У Савецкай Беларусі гэтая "Хрэстаматыя" не 

перавыдавалася, а ў Заходняй Беларусі яна 

была выдадзена тыражом 5000 экзэмпляраў. 

Яна трапіла у бібліятэкі многіх замежных 

краін,  у прыватнасці, у Прагу, Белград, 

Сафію, Вену, Лондан і іншыя гарады. Загадам 

Галоўліта БССР № 30 ад 15 красавіка 1954 

года кніга Дварчаніна была забаронена і 

перададзена ў спецсховы. 
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                                                                                             Дадатак 4 

                                                                                        Ігнат Дварчанін 

Брату-вучыцелю 

Да вас, браты-інтэлігенты, 

З сваёй гарачаю душой, 

Са шчырым сэрцам беларуса 

Да вас звяртаю покліч мой. 

 

Да вас, сыны майго народу, 

Да вас, усіх, выйшаўшых з яго, 

Да вас, каму чужынцы ўспелі 

Унесці сорам да свайго ўсяго. 

 

Баліць душа за вас, радныя, 

Ад жалю дух займае ўвесь. 

І сэрца сцісквае ад болю, 

Як толькі вас успамянеш. 

 

Вас ад народу адарвалі, 

Сказалі вам, што ён брыда, 

Сваю вам прывілі культуру,  

Зрабілі ката з вас… 

 

Па ўсім, усім правілам штукарства 

Вас абраблялі як маглі. 

І што ж? Яны свайго дабілісь – 

Вас ад народа адцяглі.  

 

Цяпер яго вам брыдка мова. 
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“Яна -  мужыцкая, куды, 

Каб мы, паны, вялі размовы 

На ёй, не бачылісь брыды”. 

 

Браткі, і гэта ж тая мова 

Што калісь свет давала тым, 

Якія гнуць цяпер, валтузяць 

Яе, як могуць толькі чым. 

 

Ну вось, вы бачыце, праснуўся 

Народ і жыцця будаваць 

Спяшыць і вас да працы просіць 

Ісці хутчэй ім памагаць. 

 

А вам усё прыкра, вы чужыя, 

Ніяк народ вам не паняць. 

Вы ад народа адышліся 

І далёка змушаны стаяць. 

 

Братцы, віна не ваша ў гэтым, 

Вам гэта ў галаву ўтаўклі 

Чужынцы, тыя, што вякамі 

Вас гнулі, білі і сяклі. 

 

Даволі! Кіньце забабоны, 

Пракляцце здрайцам кіньце ў твар! 

Пара прыйшла, высока сонца! 

Ужо німа на небе хмар. 

 

Каго лічылі гноем, смеццем – 
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Ідзеце тым даваць вы свет. 

Вас праца жджэ, народ вас просіць –  

Вы, вы яго надзея, свет. 

1917г. 

 

З чужой стараны 

О, Беларусь, о, край мой мілы, 

Старонка родная мая! 

Тут расказаць не маю сілы, 

Што ў сэрцы адчуваю я.  

 

Цябе я бачу ў бляску сонца. 

У срэбных пацерках расы, 

Што красяць усё ў табе бясконца 

 І луг , і поле, і лясы. 

1923г. 

 

Не спі! 

Не спі, мой браце, не чакае 

Ідучы ўперад хутка час! 

Цяпер мінута дарагая,  

Мінута важная для нас. 

 

Праспіш ты гэтую мінуту 

І не спагоніш сто гадоў. 

Скажы ты ясна: хочаш путаў 

Ці вольным стаць без ланцугоў? 

 

Уперад, гэй, браты, да працы! 

Зніштожым цемру мы да тла, 
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Збудуем славы мы палацы, 

Палацы волі і святла. 

1921г. 

    

Сей, браце мой мілы, сей поўнаю жменяй, 

Загон свой гусцей засявай, 

Ціхонька і роўна, ня болей, ня меней, 

Ад краю загона ў край. 

 

Ня бойся, мой брат, не загінуць зярняты, 

Што ўкінеш ты вернай рукой. 

Як дар, яны з неба там будуць прыняты 

Даўно ўгатаванай раллёй. 

 

Задзівішся сам ты, як сонца прыгрэе, 

Што стане з твае паласы. 

Як буйна на вочах яна зарунее, 

Як хутка ўсплывуць каласы. 

(Верш узноўлены аднавяскоўцам  П.Вераб’ем) 
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                                                                                                 Дадатак 5 

 

 

 

      З’езд настаўнікаў у Вільні. 1927г. 

         У першым радзе ў цэнтры І.С. Дварчанін.  

 

 

    Старонка газеты “Змаганне” з 

 фотаздымкамі кандыдатаў у польскі Сейм 
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                                                                                                        Дадатак  6 

Копія даведкі, 

выдадзеная па запыце Дзятлаўскаму гісторыка-краязнаўчаму музею 

                                   СПРАВКА 

Дворчанин Игнатий Семенович, 1895 года рождения, уроженец дер. Погири 

Новогрудского уезда, 16 августа 1933 года Полномочным Представительством 

ОГПУ по БССР был орестован  и привлечен к уголовной ответственности. 

Обвинялся в принадлежности к якобы существовавшейв Белоруси 

антисоветской организации “Белорусский Национальный центр” 9 январая 1934 

года по постановлению Судебной Коллегии ОГПУ заключен в исправительно-

трудовой лагерь сроком на 10 лет. По постановлению внесудебного органа 

УНКВД по Ленинградской области  от 25 ноября 1937 года Дворчанин И.С. 

осужден к исключительной мере наказания, котрое приведено в исполнение  8 

декабря 1937 года. По обеим судимостям уголовное дело на Дворчанина И.С. 

прекращено КГБ при См БССР 16 августа 1956 года за отсутствием в его 

действиях состава преступления.  

 

Сотрудник КГБ Республики Беларусь  

                                                                                            В.А.Жур 

 

4 декабря 1992 года 
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