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Беларускі навуковы кабінет у Празе
(1927–1930 гг.): стварэнне і дзейнасць

У 1920–1930-я гады сталіца Чэхаславацкай Рэспублікі Прага з’яўлялася інтэлектуальным,
акадэмічным, навукова-даследчым цэнтрам беларускага замежжа.
У гэтай краіне вучыліся сотні беларускіх студэнтаў, жылі і працавалі беларускія грамадскія
дзеячы. Адной з цікавых старонак гісторыі беларускай эміграцыі ў Празе ў міжваенны
перыяд з’яўляецца дзейнасць Беларускага навуковага кабінета, які стаў адной
з першых навукова-даследчых беларускіх устаноў, створаных ва ўмовах эміграцыі.

У 1921 г. урад Чэхаславацкай Рэспублікі (ЧСР) абвясціў так званую "Рускую акцыю" (праграму па падтрымцы эмігрантаў з былой Расійскай Імперыі). Гэтая
праграма была накіраваная на ўладкаванне жыцця
эмігрантаў, іх інтэграцыю ў чэхаславацкае грамадства. Яна прадугледжвала таксама захаванне і развіццё нацыянальнай культуры эмігрантаў. Фінансавалася "Руская акцыя" з дзяржаўных сродкаў Чэхаславацкай Рэспублікі, у асноўным праз міністэрства замежных спраў.
У міжваенны час у Чэхаславакіі знайшлі прытулак
прадстаўнікі розных народаў былой Расійскай Імперыі, у тым ліку і беларусы. Асабліва шчыльныя кантакты пражскія беларусы падтрымлівалі з украінскай дыяспарай. Адной з яскравых праяў беларуска-ўкраінскага супрацоўніцтва стала заснаванне ў 1927 г. у
Празе Беларускага навуковага кабінета пры Украінскім інстытуце грамадазнаўства (далей — БНК).
Гістарыяграфія праблемы. Як вядома, грунтоўнае вывучэнне гісторыі беларускай эміграцыі пачалося ў канцы 1980-х гг. Не засталася па-за ўвагай на-

вукоўцаў і дзейнасць БНК у Празе. Праўда, дзейнасці гэтай беларускай навукова-даследчай установы
прысвечаныя толькі дзве публікацыі. Першую ў 1993 г.
у першым томе Энцыклапедыі гісторыі Беларусі змясціў беларускі навуковец Ю.Васілеўскі1. Другую, праз
дзесяць гадоў, надрукавала ў "Беларускім гістарычным часопісе" ўкраінская даследчыца В.Зубко2. У яе
грунтоўным артыкуле, падрыхтаваным на аснове матэрыялаў Цэнтральнага дзяржаўнага архіва вышэйшых органаў улады і кіравання Украіны, упершыню
былі разгледжаны некаторыя акалічнасці, звязаныя з
арганізацыяй БНК, а таксама коратка асветлены пытанні фінансавання і дзейнасці гэтай установы. Тым
не менш на сённяшні дзень гэтая тэма вывучана недастаткова.
У дадзеным артыкуле на падставе матэрыялаў архіва міністэрства замежных спраў Чэшскай Рэспублікі
і беларускіх віленскіх перыядычных выданняў міжваеннага часу, а таксама з улікам гістарыяграфічных напрацовак па азначанай праблеме дэталёва разглядаецца дзейнасць БНК у Празе.

БУЧА Андрэй Іванавіч.
Дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Інстытута пагранічнай службы
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закончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 2012 г. аспірантуру
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Аўтар больш за 10 навуковых публікацый.
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Ідэя Беларускага навуковага кабінета ў Празе і стаўленне да яе ўкраінскіх эмігрантаў на чале
з Мікітам Шапавалам. У першай палове 1920-х гг.
прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Чэхаславакіі
спрабавалі рэалізаваць цэлы шэраг цікавых і амбіцыйных праектаў, а менавіта намагаліся адкрыць Беларускі настаўніцкі інстытут, выдавецтва і кафедру
беларусазнаўства пры Украінскім вышэйшым педагагічным інстытуце імя М.Драгаманава ў Празе. Але,
шматлікія фактары не дазволілі рэалізаваць гэтыя беларускія ініцыятывы. Адной з асноўных прычын стала
адсутнасць беларускіх навукоўцаў, згодных пераехаць на пастаяннае жыхарства ў Прагу і здольных займацца навукова-даследчай дзейнасцю. У такіх умовах пражскія беларусы маглі спадзявацца толькі на
прадстаўнікоў мясцовай беларускай грамады.
Няўдалыя спробы па адкрыцці беларускіх устаноў у Празе ў першай палове 1920-х гг. мелі і пэўныя
станоўчыя вынікі. Так, у гэты час беларусы Чэхаславакіі ўсталявалі добрыя адносіны з украінскай грамадой (колькасна значна большай за беларускую),
і ў першую чаргу з вельмі ўплывовай групай на чале
з Мікітам Шапавалам (з 1921 па 1925 г. узначальваў
Украінскі грамадскі камітэт, які апекаваўся ўкраінскімі
эмігрантамі ў ЧСР).
Неўзабаве ў беларускім эмігранцкім асяроддзі
выспела чарговая арыгінальная ініцыятыва, што належала аднаму з найбольш харызматычных прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў ЧСР Тамашу Грыбу3. Ён у 1925 г. выступіў з ідэяй заснавання пры
Украінскім інстытуце грамадазнаўства ў Празе (УІГ)
Беларускага навуковага кабінета4. Прапанова Т.Грыба
была прыхільна сустрэта рэктарам УІГ М.Шапавалам,
які хацеў сабраць пад дахам новай установы вядомых
навукоўцаў і зрабіць яе прэстыжным даследчыцкім
цэнтрам. Бясспрэчна, што на прыняцце гэтай прапановы паўплывалі добрыя таварыскія адносіны, якія
склаліся паміж Т.Грыбам і М.Шапавалам, адпаведна
лідарамі беларускіх і ўкраінскіх эсэраў у эміграцыі.
Украінскі інстытут грамадазнаўства, які быў створаны ў Празе 1 лістапада 1925 г. на базе Украінскага
грамадскага камітэта (атрымаў ад яго памяшканне і
бібліятэку), з’яўляўся прыватнай навукова-даследчай
установай. Ініцыятар стварэння інстытута М.Шапавал
сфармуляваў галоўную мэту новай установы як "сацыялагічнае вывучэнне Украіны". Па розных прычынах (пошук фінансавання і цяжкасці з падборам навуковых кадраў) арганізацыя УІГ зацягнулася. Толькі
ў верасні чэхаславацкія ўлады зацвердзілі статут інстытута5 і, такім чынам, надалі яму афіцыйны статус.
Першапачаткова М.Шапавал прапанаваў узначаліць БНК беларускаму грамадска-палітычнаму дзеячу В.Ластоўскаму, які быў вядомы яму сваёй
актыўнай і плённай навукова-даследчай дзейнасцю. Паводле фінансавай дакументацыі УІГ у Празе,
В.Ластоўскі ў якасці члена-карэспандэнта УІГ у пачатку 1927 г. быў залічаны супрацоўнікам у аддзел
народазнаўства і прызначаны кіраўніком БНК6. Але
В.Ластоўскі, які ў той час пражываў у Коўне (Літва), у

Тамаш Грыб — студэнт філасофскага
факультэта Карлава ўніверсітэта (Прага).
Фота 1923 г.
Нацыянальны архіў Чэшскай Рэспублікі.

рэшце рэшт вырашыў вярнуцца ў Мінск, куды і перабраўся ў красавіку 1927 г.
Пасля адмовы В.Ластоўскага стала відавочна, што
кіраўніка БНК неабходна выбіраць з прадстаўнікоў беларускай эміграцыі ў Празе, якія маюць неабходную
гуманітарную адукацыю, грамадскі аўтарытэт і даследчыцкія здольнасці. Аднак большасць беларусаў
пасля атрымання дыпломаў чэхаславацкіх ВНУ вярталіся на Бацькаўшчыну (напрыклад, перспектыўныя
маладыя навукоўцы І.Дварчанін і Я.Станкевіч, якія,
абараніўшы дысертацыі ў Карлавым універсітэце, вярнуліся ў Заходнюю Беларусь). Сярод беларускіх студэнтаў-гуманітарыяў, якія ў 1927 г. павінны былі скончыць чэхаславацкія ўніверсітэты, найбольш здольным быў безумоўна Т. Грыб. Таму адразу пасля заканчэння філасофскага факультэта, у лістападзе 1927 г.,
ён быў залічаны ў штат Інстытута і прызначаны вучоным сакратаром БНК. На выбар кандыдатуры Т.Грыба
паўплываў і асабісты фактар, а менавіта яго таварыскія адносіны з украінскімі эсэрамі ў Празе.
Зразумела, што толькі добрай волі М.Шапавала
і энтузіязму Т.Грыба для стварэння БНК было недастаткова. Патрэбны былі сродкі. Неабходна разумець, што ўсе пачынанні эмігрантаў фінансаваліся
з бюджэту "Рускай акцыі", дзяржаўнай чэхаславацкай праграмы па падтрымцы эміграцыі з былой Расійскай Імперыі. Акурат 1927 г. стаў рубежным у развіцці гэтай праграмы. Чэхаславацкі ўрад істотна перагледзеў канцэпцыю "Рускай акцыі" і прыняў рашэнне
адмовіцца ад масавага выдзялення стыпендый і студэнтам з былой Расійскай Імперыі ў ВНУ ЧСР і зрабіць
акцэнт на падтрымцы навукова-даследчых ініцыятыў

12

ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ

эмігрантаў. У выніку разам з іншымі эмігранцкімі ўстановамі (Рускі замежны гістарычны архіў, Эканамічны
кабінет прафесара Пракаповіча, Інстытут па вывучэнні Расіі, Украінская гаспадарчая акадэмія, Славянская
бібліятэка) міністэрства замежных спраў ЧСР вырашыла працягнуць фінансаванне і УІГ7.
Канцэпцыя і статус БНК. Перш чым перайсці да
разгляду дзейнасці БНК, варта некалькі словаў сказаць пра структуру УІГ. Інстытут складаўся з чатырох
аддзелаў: 1) сацыялогіі і палітыкі, 2) эканомікі і тэхнікі, 3) народазнаўства, 4) правазнаўства8. Кожны з
аддзелаў падзяляўся на секцыі (кафедры), меў свае
кабінеты і праводзіў семінары. Як аўтаномныя ўстановы пры інстытуце існавалі Украінскі нацыянальны
музей-архіў і Украінскі рабочы ўніверсітэт (дзе студэнты навучаліся завочна на факультэце грамадскіх
навук). Акрамя таго, пры УІГ працавала бібліятэка і
ўласнае выдавецтва. Галоўнымі формамі дзейнасці
інстытута былі правядзенне навуковых семінараў і
пасяджэнняў, а таксама арганізацыя выступленняў
членаў УІГ на пазаінстытуцкіх пляцоўках як у ЧСР,
так і ў іншых краінах9. Супрацоўнікі УІГ падзяляліся
на дзейсных членаў, членаў-карэспандэнтаў і навуковых супрацоўнікаў. З канца 1920-х гг. у афіцыйных
дакументах УІГ стаў называцца Украінскім сацыялагічным інстытутам10.
Украінскі інстытут грамадазнаўства быў адначасова адукацыйнай і навукова-даследчай установай.
Па-першае, інстытут займаўся падрыхтоўкай спецыялістаў у галіне сацыялогіі, палітыкі і эканомікі, а
па-другое, з’яўляўся навукова-даследчым цэнтрам
па вывучэнні сацыяльна-палітычнага і нацыянальнакультурнага жыцця Украіны, яе суседзяў і еўрапейскіх краін увогуле11.
Беларускі навуковы кабінет быў структурнай
адзінкай аддзела народазнаўства. Гэты аддзел, які

ўзначальваў Н.Грыгор’еў (пазней — Л.Білецкі), як і
астатнія аддзелы, падзяляўся на секцыі, а таксама
меў навукова-метадалагічны семінар і кабінеты —
шаўчэнказнаўства, славяназнаўства, вывучэння Кубані і Беларусі12. Галоўнай задачай аддзела народазнаўства было "вывучэнне сучасных рас і народаў
свету ў іх мінулым і сучасным становішчы"13. У план
працы аддзела народазнаўства, сярод іншага, уваходзіла і вывучэнне гісторыі, геаграфіі, этнаграфіі і
пазітыўнага права Беларусі (як суседняй з Украінай
краіны), а таксама даследаванне гісторыі беларускага адраджэння14. Гэтыя пытанні і павінен быў распрацоўваць БНК.
У навуковым перыядычным органе УІГ "Суспільство" адзначаецца, што БНК пачаў працу з 1 снежня
1927 г.15. Увесь склад навуковых супрацоўнікаў кабінета папаўняўся з ліку беларусаў. Вучоным сакратаром БНК прызначылі Т.Грыба. Планавалася, што з цягам часу кабінет пераўтворыцца ў самастойны беларускі навукова-даследчы інстытут16.
Асноўныя накірункі дзейнасці БНК вызначыў
Т.Грыб. У лісце да дзеяча беларускай дыяспары ў
Латвіі С.Сахарава ён сфармуляваў галоўную мэту
БНК, а менавіта "навуковы досьлед і вывучэньне ўсіх
асаблівасьцяў Беларускага народу, як у гістарычнай
мінуўшчыне, гэтак і ў цяпершчыне"17.
У лютым 1928 г. на старонках віленскай газеты
"Беларуская крыніца" была надрукаваная заметка, у
якой асвятляліся асноўныя задачы БНК. Так, Т.Грыб
са сваёй камандай у першую чаргу планавалі засяродзіцца на зборы і сістэматызацыі матэрыялаў па
геаграфіі, гісторыі, літаратуры, мастацтве, гаспадарцы Беларусі, а таксама па гісторыі беларускага нацыянальнага руху. Да таго ж у памяшканні БНК
Т.Грыб спадзяваўся арганізаваць бібліятэку па беларусазнаўстве і беларускі музей-архіў18.

Старонка
з газеты
"Беларуская
крыніца",
на якой
змешчана
заметка
пра дзейнасць
БНК.
Вільня, 1928 г.
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Тамаш Грыб меркаваў, што галоўны акцэнт БНК
павінен зрабіць на навуковай дзейнасці. Больш за
тое, кіраўнік БНК акрэсліў магчымае кола праблем
і тэм для вывучэння. На думку Т.Грыба, супрацоўнікі
кабінета мусілі засяродзіцца на даследаванні асаблівасцяў Беларусі як геаграфічнай, культурна-гістарычнай, сацыяльна-эканамічнай, лінгвістычнай адзінкі і
яе месца ў сістэме ўзаемаадносін народаў Усходняй
Еўропы, а таксама на вывучэнні прыродных багаццяў Беларусі, гаспадарча-эканамічнага, культурнага і палітычнага становішча беларускага народа, тэндэнцый і перспектыў яго развіцця, аналізе заканадаўчых норм, якімі рэгулявалася гаспадарчае, культурнае і палітычнае жыццё беларускага народа ва
ўмовах розных палітычных рэжымаў19.
З вышэйадзначанага можна зрабіць выснову,
што Т.Грыб, як вучоны сакратар БНК, будаваў даволі
амбіцыйныя планы і намеціў тры асноўныя накірункі
дзейнасці новай установы: 1) навуковае вывучэнне
Беларусі і беларускага народу, 2) арганізацыя бібліятэкі па беларусазнаўстве, 3) стварэнне музея-архіва.
Змест дзейнасці БНК. Як ужо адзначалася
вышэй, штат БНК фармаваўся выключна з беларусаў. Акрамя Т.Грыба, які сам выконваў вялізны аб’ём
работы, у дзейнасці кабінета прымалі ўдзел Сяргей
Бусел20, Мікола Ільяшэвіч21, Ігнат Сланеўскі22, Мікола Чарнецкі23. Адказваў за падбор супрацоўнікаў
для БНК Т.Грыб. Пры разглядзе кандыдатур вучоны сакратар кабінета ўлічваў як асабістае знаёмства з прэтэндэнтамі, так і іх прафесійныя якасці. Так,
С.Бусел і М.Чарнецкі былі партыйнымі сябрамі і
палітычнымі аднадумцамі Т.Грыба. Усе трое ўваходзілі ў пражскае бюро ЦК БПС-Р. Т.Грыб ім давяраў, добра іх ведаў. Гэта, напэўна, і прадвызначыла яго выбар. Кіраўнік БНК быў добра знаёмы з М.Ільяшэвічам
і І.Сланеўскім. Ён мог запэўніцца ў прафесіяналізме
апошніх па супольнай працы у Крывіцкім (Беларускім) культурным таварыстве імя Францыска Скарыны ў Празе, што дзейнічала з 1925 г. Усе супрацоўнікі
БНК, акрамя інжынера С.Бусла, былі гуманітарыямі,
што адпавядала вызначаным накірункам дзейнасці
новай беларускай установы. З 1928 г. у якасці "супрацоўніка-карэспандэнта" да БНК далучыўся В. Шышкоў24, які стала пражываў у Вільні.
Беларускі навуковы кабінет фінансаваўся з фондаў МЗС ЧСР. Месячны бюджэт кабінета складаў
900 крон, з якіх 600 выплачваліся вучонаму сакратару БНК, а 300 расходаваліся на аплату працы супрацоўнікаў БНК (атрымлівалі грошы за выкананыя навуковыя тэмы), арганізацыю архіва, набыццё літаратуры, паштовыя і канцылярскія выдаткі і інш.25. Але
ў тых выпадках, калі запланаваныя выдаткі (напрыклад, на набыццё кніг і камплектаў часопісаў) перавышалі вызначаны бюджэт, БНК атрымліваў дадатковыя сродкі з касы УІГ. Трэба сказаць, што так здаралася даволі часта.
Наяўныя крыніцы дазваляюць скласці цэласнае
ўяўленне пра змест дзейнасці БНК з лістапада 1927 г.
па ліпень 1929 г. За першы год дзейнасці (да восені

1928 г.) супрацоўнікі БНК выканалі вялікі аб’ём працы.
Пры кабінеце адкрылася бібліятэка беларусазнаўства (сабрана больш за 200 кніг). Пад кіраўніцтвам
М.Чарнецкага быў створаны архіў дакументаў (якія
дакументы былі сабраныя для архіва, высветліць не
ўдалося) і беларускіх перыядычных выданняў перыяду 1918—1928 гг. Калектыў супрацоўнікаў БНК падрыхтаваў да друку "Запіскі Беларускага кабінету пры
Украінскім інстытуце грамадазнаўства". У гэтае выданне ўвайшлі даследаванні Т.Грыба ("Сацыялагічная тэорыя нацыі", "Грамадская структура Беларусі";
"Ідэалагічныя плыні ў беларускім вызваленчым руху"),
М.Чарнецкага ("Узаемаадносіны ВКЛ з Польскай Каронай у пачатку 17 ст."), М.Ільяшэвіча ("Антропагеаграфія Беларусі"), І.Сланеўскага ("Беларускі народны элемент у польскай літаратуры"), С.Бусла ("Гаспадарчае і культурнае становішча Беларусі"). Аднак
"Запіскі" так і не былі надрукаваныя з-за адсутнасці
фінансавання. Акрамя таго, у азначаны перыяд Т.Грыб
выступаў у кабінеце з дакладамі на тэмы, прысвечаныя навуковаму вывучэнню Беларусі26.
З лістапада 1928 г. па ліпень 1929 г. супрацоўнікі
БНК выканалі наступныя навуковыя тэмы: В.Шышкоў
("Зямельныя адносіны ў Заходняй Беларусі"), М.Чарнецкі ("Польска-маскоўскія войны на пачатку XVII ст."),
І.Сланеўскі ("Беларускі народны элемент у творчасці Э.Ажэшкі"), М.Ільяшэвіч ("Гістарычна-геаграфічныя падваліны дзяржаўнай незалежнасці Беларусі"), С.Бусел ("Пра павышэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых раслін у Беларусі"), Т.Грыб ("Гаспадарчае і культурнае становішча Беларусі ў апошняе
10-годдзе"; "Пра метад навуковага даследавання
гісторыі Беларусі"; "Праблема свабоды волі з сацыялагічнага погляду"; "Беларуская справа"; "Пра метад
навуковага даследавання і вывучэння беларускай літаратуры") 27. Акрамя таго, у справаздачы за снежань
1928 г. Т.Грыб адзначыў, што С.Бусел падрыхтаваў гаспадарча-эканамічную тэрміналогію на беларускай мове, а М.Чарнецкі ўпарадкаваў матэрыялы архіва пры
БНК і "перапісаў на машынцы матэрыялы БНК"28.
Шырыня і глыбіня праблем, якія даследавалі супрацоўнікі БНК, уражвае. Неабходна адзначыць, што
праблематыка даследаванняў супрацоўнікаў БНК пераважна адпавядала тэмам іх дысертацый, якія яны
рыхтавалі падчас навучання ў чэхаславацкіх ВНУ. Але
ў цэнтры навуковай увагі Т.Грыба і яго калег знаходзіліся не толькі цікавыя ім самім пытанні, але ў першую
чаргу актуальныя для беларускай навукі тэмы, такія
як беларускі нацыянальны рух, станаўленне беларускай дзяржаўнасці, метадалогія вывучэння гісторыі
Беларусі і беларускай літаратуры, польска-беларускія літаратурныя сувязі і інш. Дадатковую навуковую
вартасць даследаванням БНК надавала грунтоўная
тэарэтычная падрыхтоўка іх аўтараў, якія ў працэсе свайго навучання ў пражскіх вышэйшых школах
знаёміліся з найлепшымі дасягненнямі тагачаснай
еўрапейскай навукі.
Акрамя таго, супрацоўнікі БНК спрабавалі перанесці замежны вопыт на айчынную навуковую глебу.
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Ліст кіраўніка
Беларускага
навуковага кабінета
Тамаша Грыба
да беларускіх
навуковых устаноў,
культурна-асветніцкіх
арганізацый, часопісаў,
выдавецтваў з заклікам
да супрацоўніцтва.
Прага, 8 лютага 1928 г.
Літоўскі цэнтральны
дзяржаўны архіў.

цоўніцтва з беларускімі арганізацыямі ў Польшчы
(Вільня), БССР (Мінск), Латвіі (Рыга, Дзвінск), ЗША
(Чыкага). Вывучаная намі справаздачная дакументацыя кабінета дазваляе скласці спіс арганізацый, з
якімі Т.Грыб вёў перапіску. Сярод адрасатаў БНК былі
Інстытут беларускай культуры (пасля — Беларуская
акадэмія навук), Галоўнавука пры Народным камісарыяце асветы БССР, Беларуская кніжная палата, рэдакцыя часопіса "Полымя", Беларускі музей у Вільні,
Беларускае навуковае таварыства ў Вільні, Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, рэдакцыя часопіса "Сялянская ніва" (Вільня), Беларускае краязнаўчае таварыства ў Латвіі, рэдакцыя газеты "Беларускі
голас" (Рыга), рэдакцыя газеты "Беларуская Трыбуна" (Чыкага) і інш. Найбольш распаўсюджанымі тэмамі ліставання былі набыццё літаратуры для бібліятэкі БНК, змяшчэнне інфармацыі пра кабінет у друку, кансультацыі па навуковых пытаннях, прапанова
па супрацоўніцтве.
Большую частку бібліятэчных фондаў БНК складалі віленскія беларускія выданні. У іх дастаўцы супрацоўнікам кабінета дапамагалі беларускія студэнты, якія набывалі патрэбныя кнігі і часопісы ў Вільні
падчас вакацыяў. Па прыездзе ў Прагу яны здавалі
кнігі ў БНК і атрымлівалі ад Т.Грыба грашовую кампенсацыю. На камплектаванне бібліятэкі расходавалася значная частка бюджэту БНК31.
У другой палове 1929 г. тры супрацоўнікі БНК
(С.Бусел, М.Ільяшэвіч і М.Чарнецкі) выехалі з Прагі
на радзіму. Вярнуўшыся ў Заходнюю Беларусь, яны
працягвалі супрацоўніцтва з БНК, але ўжо не так актыўна. Дзейнасць БНК паступова затухала. Фактыч-

Так, Т.Грыб прымяняў сацыялагічныя метады і тэорыі
пры вывучэнні беларускага грамадства, даследаваў
пытанні нацыябудаўніцтва. М.Ільяшэвіч сур’ёзна займаўся антрапалагічным вывучэннем Беларусі.
Цікава, што зазнаў на сабе БНК і ўплыў крывіцкай
тэорыі В.Ластоўскага, якая ў сярэдзіне 1920-х гг. была даволі папулярнай сярод пражскіх беларусаў. Так, у
справаздачы пра дзейнасць БНК за лістапад 1928 г. —
ліпень 1929 г. поруч з назвай "Беларусь" ужывалася і
назва "Крывія". Але ў пазнейшай дакументацыі БНК назва "Крывія" і вытворныя ад яе больш не сустракаліся.
Інфармацыя пра дзейнасць кабінета ў перыяд з ліпеня 1929 г. па ліпень 1930 г. захавалася
фрагментарна. Вядома толькі, што ў верасні 1929
г. супрацоўнікі БНК падрыхтавалі наступныя працы: "Бібліяграфія да гісторыі беларускага народа"
(М.Чарнецкі), "Тыпы сялянскіх гаспадарак на Беларусі" (С.Бусел)29. У апошні месяц 1929 г. Т.Грыб адправіў адзін ліст у Вільню, БНК набываў кнігі і часопісы, перасылаў кнігі М.Чарнецкаму ў в. Малыя Азяраны (цяпер Польшча)30.
Нягледзячы на тое, што "Запіскі Беларускага кабінету пры Украінскім інстытуце грамадазнаўства"
не былі выдадзеныя, навуковыя напрацоўкі супрацоўнікаў БНК у большасці сваёй сталі даступнымі шырокаму колу чытачоў. Так, Т.Грыб апублікаваў частку сваіх артыкулаў, напісаных падчас працы у БНК, у
беларускіх пражскіх выданнях ("Бюлетэні загранічнай групы беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў", часопісе "Іскры Скарыны").
Разумеючы БНК як доўгатэрміновы навукова-даследчы праект, Т.Грыб спрабаваў наладзіць супра-
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на адзіным дзейным супрацоўнікам кабінета заставаўся Т.Грыб.
У ліпені 1930 г. міністэрства замежных спраў Чэхаславакіі спыніла фінансаванне Украінскага інстытута грамадазнаўства. Спыненне міністэрскай дапамогі
прывяло да значнага скарачэння навуковай працы інстытута: была звольненая значная частка яго супрацоўнікаў, цалкам спыненая дзейнасць музея-архіва і рабочага ўніверсітэта, зменшылася плошча памяшканняў, дзе размяшчаўся УІГ32. У выніку з-за недахопу сродкаў кіраўніцтва інстытута закрыла і БНК.
У такіх умовах звышактуальнай стала задача пошуку новага памяшкання пад фонды БНК. Лёс яго
калекцый быў вырашаны наступным чынам. Бібліятэку кабінета перадалі ў Славянскую бібліятэку
ў Празе і далучылі да яе беларускага аддзела. Архіўныя матэрыялы БНК папоўнілі фонды Беларускага замежнага архіва ў Празе, які быў заснаваны
ў 1928 г. беларускім грамадскім і палітычным дзеячам М.Вяршыніным. Тамаш Грыб перайшоў на працу ў Славянскую бібліятэку, дзе працягваў займацца
складаннем бібліяграфіі па ўсіх галінах беларусазнаўства і ўпарадкаваннем матэрыялаў беларускага аддзела гэтай бібліятэкі33.
Такім чынам, беларускі навуковы кабінет у Празе
стаў адной з першых у гісторыі беларускага замежжа
навукова-даследчых устаноў. Душой і галоўным рухавіком БНК быў Т.Грыб. Менавіта дзякуючы ягонай

Распіска Міколы Чарнецкага аб атрыманні ім грошай
ад Беларускага навуковага кабінета за зробленую працу.
Прага, 9 верасня 1929 г.
Архіў міністэрства замежных спраў Чэшскай Рэспублікі.

самаахвярнай працы кабінет здзейсніўся як навукова-даследчы праект.
За амаль тры гады супрацоўнікі БНК правялі вялікую работу. Па-першае, на пастаяннай аснове было

Распіска
Тамаша Грыба
аб атрыманні ім
грошай з касы
Украінскага
сацыялагічнага
інстытута на
паштовыя выдаткі.
Прага, 31 верасня
1929 г.
Архіў
міністэрства
замежных
спраў Чэшскай
Рэспублікі.
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наладжана навуковае вывучэнне Беларусі, яе гісторыі, эканомікі, геграфіі і інш. Але аднаго энтузіязму
і імпэту маладых супрацоўнікаў кабінета, без інстытуцыянальнай базы і сталага фінансавання, было недастаткова. Прызнаючы вартасць і значнасць даследаванняў супрацоўнікаў БНК, трэба ўсё ж адзначыць,
што гэта былі першыя крокі пачынаючых даследчыкаў, якія сваёй дзейнасцю заклалі традыцыю эміграцыйнага беларусазнаўства і сфарміравалі праграму
дзеянняў на будучыню. Па-другое, супрацоўнікі БНК
заснавалі ўнікальную бібліятэку па беларусазнаўстве, фонды якой пазней склалі аснову беларускага
аддзела Славянскай бібліятэкі ў Празе. Па-трэцяе, у
сценах БНК выспела ідэя збірання архіўнай спадчыны беларускага замежжа, якая была рэалізаваная ў
межах Беларускага замежнага архіва ў Празе.
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ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ

№1

Азначаную суму грош[ы] —
сто пяцьдзесят пяць kč. —
выплаціў і камплекты
часопісяў прыняў
[подпіс Т. Грыб]

Дадатак

Справаздача № 12.
Дырэктара-кіраўніка Беларускага Навуковага Кабінэту (пры Украінскім Соцялёгічным Інстытуце) у Празе.
за верасень 1929 году.
Зробленыя выдаткі:
1. Выплачана Д-ру М.Чарнэцкаму, супрацоўніку
Б.Н.К., за выкананую працу: "Бібліографія да гісторыі беларускага народу"……………………………200 kč.
2. Выплачана Інж. С.Буслу, супрацоўніку Б.Н.К.,
за выкананую працу: "Тыпы сялянскіх гаспадарак на
Беларусі"……………………………......................200 kč.
3. Паштовыя выдаткі…………..………………..13.50
_____________________
Разам…………..413.50
Азначаную суму: Чатырыста трынаццаць kč і 50
hal. прашу залічыць на пакрыцьцё атрыманага авансу
[подпіс Т. Грыб]
30.IX.1929 году
м. Прага
Прылогі да справаздачы: 3 расьпіскі.

AMZV. II Sekce politická, 1918—1939. Karton 244.
Osvěta — Ustavy osvětove a vědecke. L. 103.

№3
Распіска
Атрымана мною ад Беларускага Навуковага Кабінэту у Празе за праданыя ў бібліатэку кабінэта кнігі:
1. Сацыялістычны рух на Беларусі у праклямацыях 1905 г.
40 kč.
2. И.Лаппо: Западная Россия и ее соединеніе с
Польшею
20 –
3. М.Моравскій: Экономическое положеніе Литвы и Белорусіи
15 –
4. М.Моравскій: Государственное единство и
независимость Литвы
20 –
5. Dr. Ignac Weinfeld: Tablice statystyczne Polski
20 –
6. Edw. Maliszewski: Przewodnik po gub. Wilenskej
10 –
7. Е.Ф.Романов: Быт белоруса
60 –
8. А.Н.Ляўданскі: 1) Раскопкі і археолёгічные
разведкі ў Барысаўскім павеце; 2) Сьляды нэалітычнай стаянкі і пазнейшае Культуры каля м. Новы Быхаў
25 –
9. М.Шчакатіхін: Васіль Вашчэнка — магілеўскі
гравёр канца XVII і XVIII ст.
15 –
10. М.Пятуховіч: Апавяданьня "У Палескай глушы"
як новы этап беларускай мастацкай прозы
10 –
11. Prof. Z.Ludkiewicz: Wytyczne reformy rolnej na
Bialej Rusi
20 –
12. Proces 490 de la Ghromade Bielorussie a Wilna
15 –
13. А. Смоліч: Арганізацыя сялянскай гаспадаркі ў цэнтральнай Беларусі
35 –
14. С.Ждановіч і А.Ярашук: Характарыстыка
сельскай гаспадаркі Беларусі
20 –
15. Фр.Багушэвіч: Смык беларускі
10 –
16. Матэрыялы па лясной дасл. справе Б.С.С.Р.
35 –
Трыста дзевецдзесят пяць kč атрымаў
15.12.1929 году
[подпіс С.Бусел]

AMZV. II Sekce politická, 1918—1939. Karton 244.
Osvěta — Ustavy osvětove a vědecke. L. 63.

№2
Распіска
Атрымана мною ад Беларускага Навуковага Кабінэту ў Празе за прададзеныя ў бібліатэку Кабінэта камплекты часопісяў за 1925, 1926, 1927, 1928 г.:
1. "Жыцьцё Беларуса" за 1925.
15 kč
2. "Беларуская Ніва" за 1925–1926 г.
25–
3. Аднаднеўкі: "За праўду", "На прадвесьні",
"Наш кліч" за 1926 г.
15 –
4. Часопісі за 1927 г.: "Наш Голас", "Наша Воля", "Наша Праўда", "Наша Праца", "Праца", "Права Працы" і аднаднеўка "Наш Вотклік"
50 –
5. Часопісі за 1928 г.: "Думка Працы", "Сіла Працы", "Воля Працы", "Голас Працы", "Зара Працы",
"Сьцяг Працы", "Доля Працы", "Рэха Працы", "Слова Працы", "За Працу", і аднаднеўка "Красавік" 50 –
_____________________
Разам 155 kč.
Сто пяцьдзесят пяць карон чэскіх атрымаў
[подпіс І.Сланеўскі]
15 сьнежня 1929.
м. Прага

AMZV. II Sekce politická, 1918—1939. Karton 244.
Osvěta – Ustavy osvětove a vědecke. L. 102.
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