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…Але душа чамусьці рвецца
Ізноў да тых святых мясцін,
Дзе назаўжды пакінуў сэрца

Дубоўка – Беларусі сын.
Наталля Карнілава

 Дарагі сябар! Перад табой кніга пра таленавітага пісьменніка, паэ-
та, перакладчыка, крытыка – Уладзіміра Дубоўку. У ёй ты знойдзеш цікавыя 
гісторыі з жыцця паэта, даведаешся пра яго сям’ю, вучобу і працу.
 З гэтай кнігай ты апынешся ў пачатку ХХ стагоддзя, калі не было 
гаджэтаў, а друкаваны твор быў найвялікшай каштоўнасцю.



Жыццё маё – ці васілёк, ці ружа:
вялізманая кветка дыядэмай.

Твае пялёсткі лёс у свет цярушыць:
адзін…другі… І так – як след за следам.

 Уладзімір Дубоўка нарадзіўся 15 ліпеня 1900 года ў вёсцы Агарод-
нікі Пастаўскага раёна. Пра гэта ён пісаў у сваіх успамінах. Аднак не-
каторыя мясцовыя жыхары ўпэўнена сцвярджаюць, што паэт нара- 
дзіўся ў Манькавічах, у хаце, што стаяла амаль у цэнтры вёскі. Хто ж 
мае рацыю, і чаму розняцца меркаванні? Справа ў тым, што сям’я 
Уладзіміра Дубоўкі ў той час сапраўды жыла ў Манькавічах, дзе баць-
ка паэта Мікалай працаваў на бровары1 ў князя Друцкага - Любецкага, 
і пачатак свайго жыцця наш славуты зямляк правёў у гэтым мястэч-
ку. А вось нарадзіўся ён на свет у Агародніках, дзе на той час жылі яго 
дзядуля і бабуля па бацькавай лініі. З гэтага вынікае, што і Агарод-
нікі, і Манькавічы можна лічыць раўнапраўнымі радзімамі паэта.     

Бровар – завод, на якім выраблялі віно, піва.

Агароднікі ці Манькавічы?



Залатая, асенняя раніца!
Хараством ты на свеце адна.
Сонца ў пушчы глыбокай купаецца
і ніяк не дастане да дна…

 Сям’я

 Бацька паэта Мікалай рана падаўся ў рабочыя. Працаваў у Манькавічах на 
бровары, дзе пакалечыў руку, машына адарвала ўсе пальцы. Пасля гэтага змяніў 
некалькі прафесій, быў прадаўцом у краме, хадзіў тры зімы ў школу, займаўся са-
маадукацыяй, ведаў нямецкую, яўрэйскую, польскую і беларускую мовы.
 Маці будучага паэта Анастасія з Язоў, што ля возера Доўжа. “Мая маці 
была непісьменнай, – пісаў У. Дубоўка, – але мела ясны прыродны розум, любіла 
беларускую мову, якой і навучыла мяне. Была вялікай працаўніцай”.
Акрамя Уладзіміра, у сям’і было яшчэ пяць братоў і сястра.
 Жонка паэта Марыя Пятроўна скончыла Клінцоўскую гімназію. Амаль усё 
жыццё працавала настаўніцай.
 Адзіны сын Альгерд,загінуў ва ўзросце 11 гадоў у пачатку Першай сусветнай 
вайны ад выбуху бомбы.



О Беларусь, мая шыпшына, 
зялёны ліст, чырвоны цвет!
У ветры дзікім не загінеш,
чарнобылем не зарасцеш.

На хвалі ракі 

   Калі Уладзіміру Дубоўку было некалькі дзён, ён ледзь не зацягнулі хвалі ракі. Як 
магла б закончыцца гэта прыгода? Невядома. Але ўсё па парадку. Маленькі Валодзя 
ціхенька ляжаў каля матчынага ложка. “ Раптам дзверы расчыніліся і ў хату з 
гоманам, пхаючы адзін аднаго, закацілася пяцёрка хлапчукоў: старэйшы брат Ваня, 
фельчараў сын Стась і крамнікавы сыны Шлемка, Арчык і Додка. Яны валаклі за 
сабой начоўкі.
- Божухна! Ды навошта ж вы іх прыцягнулі?
Маці падумала, што яны паклапаціліся, каб было ў чым купаць мяне, гэта яе нават 
крыху расчуліла, і яна з ласкай у голасе дадала:
- Мы яго будзем купаць у новай балейцы!
- Не! Мы вашага Валодзю павязём у гэтах начоўках да млына, - растлумачыў 
самы большы ў кампаніі – Шлёмка.
Маці нічога не магла зразумець.
- Чаго ён там не бачыў, у тым млыне?
- А каб тут не плакаў, мы яго ўтопім!
З гэтымі словамі хлопцы падышлі да калыскі і пачалі падымаць мяне, каб пакласці 
ў начоўкі.
Маці, забыўшы на сваю хваробу, ускочыла з ложка, схапіла ручнік і пачала пытляць 
маіх будучых сяброў. Яны, не чакаючы такога пачастунку, адзін за адным паўцякалі 
з хаты. А яна за імі.”
Начоўкі – прадаўгаватая драўляная або металічная пасудзіна для мыцця бялізны і 
іншых гаспадарчых патрэб.
Балея – нізкая пасудзіна  на ножках для мыцця бялізны.



Самы першы твор 

 Самы першы твор маленькі Валодзя 
склаў, калі яму не было і чатырох гадоў ад 
нараджэння. Адбылося гэта так:
“Была нядзеля, мама пякла грэцкія бліны. 
Добра распазнаўшы гэта, я ўмольна па-
прасіў:
- Мамачка! Дай блінка!
- Ды што ты, сынок! Трэба ўстаць, 
памыцца, пацеры змовіць, тады і бліны 
можна есці.
-  Я не ведаю пацераў!
- А без іх нічога не будзе. Прыдумай.
Я пасядзеў, пасядзеў. “Трэба маліцца! Бліны 
, відаць, смачныя!”
І тут мая маленькая фантазія ўзнялася 
на стварэнне першага ў жыцці твора, ды 
яшчэ якога – верлібрам2!
       …Ты – наш бог,
            Твая і хата,
            Твая і печ.
            Але ж мама – наша.
            Мама ўчыняла бліны.
            Мама пячэ бліны.
- Мамачка! Змовіў! Давай блін!...”

Верлібр – нерыфмаваны верш. 



Над ставам ходзіць смутны вечар,
купаюць зоры ў ім праменне.
З лазою вольхі ціха шэпчуць,
на хвалях крышацца іх сцені.

Пачатак працоўнай біяграфіі

 Пачаў рэгулярна працаваць у шэсць гадоў (улетку). Першая работа – пасвіць 
гусей. Як успамінаў У. Дубоўка: ”Мой “дэбют” адзначаны быў сумна: мяне на горкі 
яблык збіла суседка за тое, што ўпусціў гусі ў яе ярыну3.  Калі ўвечары я паскардзіў-
ся бацьку, ён адказаў: “Нічога не зробіш, сынку! Я ж табе казаў, каб ты ў ярыну гусі 
не пушчаў”.
           Ярына – аднагадовая сельскагаспадарчая расліна.



Маладое пакаленне,
Прачынайся, час прыйшоў.
Залатое Адраджэнне
Кліча ўсіх пад родны схоў.

Вучоба 

 У. Дубоўка скончыў Манькавіцкую пачатковую школу. Затым паэт вучыў-
ся ў Мядзельскім двухкласным вучылішчы.  Першая сусветная вайна прымусіла 
бацькоў з’ехаць з Агароднікаў, бо лінія фронту праходзіла ледзь не праз вёску. У 
1914 годзе Уладзімір Дубоўка паступае ў Нова-Вілейскую настаўніцкую семіна-
рыю. У 1918 годзе пачалі наступаць немцы і вучняў датэрмінова адпусцілі.  
 Дубоўка паехаў да бацькоў у Маскву (менавіта туды эвакуіравалася сям’я), 
там паступіў у Маскоўскі ўніверсітэт, які праз два месяцы вучобы мусіў пакі- 
нуць, бо паехаў настаўнічаць, каб пракарміць сям’ю.



О, Беларусь! Я на цябе малюся,
Тваім шляхом – прыйду ў 
                             шырокі свет,
Паміж людзей, народаў 
                              разліюся,
Бы вецер у жыце, у аўсе…

Праца ў Маскве

 На розных пасадах даводзілася працаваць У. Дубоўку ў 20-30 гадах ХХ стагод-
дзя: сакратар прадстаўніцтва БССР пры ўрадзе СССР, лектар Камуністычнага 
ўніверсітэта народаў Захаду.  Адна за другой выходзяць яго кнігі: “Строма”, “Там, дзе 
кіпарысы”, “Наля”. Яго называюць беларускім Пушкіным, ставяць яго імя поруч з     
Я. Купалам і Я. Коласам.



За ўсе краі, за ўсе народы свету,
І што былі, і прыйдуць што пасля,
Аздобленае горкім, цьмяным цветам,
Зазнаць нам гора лёс благі паслаў.

Арышт і ссылка паэта

  30-я гады ХХ стагоддзя жахлівыя для нашага народа, асабліва інтэліген-
цыі.  Тады маглі арыштаваць, без суда расстраляць. І гэты лёс не абмінуў нашага 
земляка. У 1930-м годзе яго арыштоўваюць, ставячы ў віну антыбальшавіцкі верш, і 
ссылаюць на Далёкі Усход. З гэтага часу ён правёў 28 гадоў у лагерах і ссылках.



Родная мова, цудоўная мова!
Ты нашых думак уток і аснова!
Матчын дарунак ад самай калыскі,
ты самацветаў яскравая нізка.

Пасля вяртання з халодных краёў

 Пасля таго, як паэт вярнуўся з халодных краёў, ён пасяляецца ў Маскве і 
займаецца літаратурнай творчасцю. Перакладае, піша для дзяцей. У 1962 годзе за 
“Палескую рапсодыю” атрымаў літаратурную прэмію імя Янкі Купалы.



Жыццё закон нязломны мае:
ніколі праўда не ўмірае.
Адно хоць зернетка малое
ды застанецца пра былое. 

(Пераклад з Шэкспіра)

Уладзімір Дубоўка – пачынальнік і вынаходнік

 Уладзімір Дубоўка быў:
- адным з заснавальнікаў беларускай савецкай літаратуры;
- адным з заснавальнікаў першых беларускіх літаратурных аб’яднанняў 
“Маладняк” і “Узвышша”;
- стваральнікам сучаснай беларускай юрыдычнай лексікі;
- аўтарам паэмы “Браніслава”, на словы якой кампазітар Мікола Равенскі 
напісаў першую беларускую оперу; 
 - першым рэдактарам часопіса “Беларускі піянер”; 
-  застаецца адзіным на сённяшні дзень перакладчыкам, які пераклаў усе 
150 санетаў Шэкспіра на беларускую мову.



Уладзімір Дубоўка на сваёй радзіме – Пастаўшчыне

 Хоць Уладзімір Дубоўка амаль усё сваё жыццё  пражыў за межамі Бела-
русі, ён не забыў ні мовы беларускай, ні сваёй малой радзімы Пастаўшчыны, і 
прысвяціў ёй лепшыя радкі вершаў: 
А колькі  б дзе ні вандраваў,
хоць добра ўсюды і прыгожа,-
мяне цягнула да Пастаў, 
хацелася пабыць ля Доўжа.
 Уладзімір Дубоўка ўвёў у мову і навечна занатаваў у ёй, як сведчаць мо-
вазнаўцы, не менш  за два дзясяткі слоў з Пастаўшчыны: “агораць”, “апантаны”, 
“ашчаперыць”, “адлюстраваць”, “водар”,” дойлід”, “збочыць”, “знічка”, “імклівас-
ць”, “кругабег”, “наканаваць”,”непрыдатны”, “талака” і інш.



Ёсць на Беларусі шмат азёр прыгожых,
з іх адно спрадвеку называюць Доўжам.
Так яго назвалі, бо яно даўгое,
Многа вёсак стала над яго вадою.
Ля яго і горад блізка ёсць – Паставы,
Горад вельмі добры, горад і цікавы.

 Вершаваную казку “Як чалавек гарох пільнаваў” ён запісаў, а потым 
па-майстэрску апрацаваў.
  Намаляваны сюжэт з гэтай казкі ўпрыгожвае сцяну абанемента ў ра-
ённай дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі ў Паставах.

Як чалавек гарох пільнаваў



Стаю на беразе крутым
каля азёр.
Зіхцяць праменнем залатым
вяночкі зор.

Жыхары Пастаўшчыны помняць і ганарацца сваім 
знакамітым земляком

У Юнькаўскай школе знаходзіцца музей паэта.
У Паставах адна з вуліц носіць імя У. Дубоўкі.
Да 100-годдзя з дня нараджэння земляка Пастаўскай дзіцячай бібліятэцы было 
прысвоена імя У. Дубоўкі.
На шашы Полацк-Вільнюс, насупраць вёскі Агароднікі, усталяваны памятны ка-
мень У. Дубоўку.



Вёска Манькавічы



Возера Доўжа



Зямны паклон табе, Паэце,
Цудоўны, мужны чалавек.
Тваё імя, што сонца свеціць,
Нясуць у сэрцах нашы дзеці
У новы – дваццаць першы век.
                      Аркадзь Нафрановіч
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