
(1913-2002) 



Адзін з тых, чый жыццёвы шлях быў 
азмрочаны дзесяцігоддзямі 

сталінскага ГУЛагу. Творчасць гэтага 
таленавітага паэта, а быў ён найперш 

паэт, вызначаецца ў беларускай 
літаратуры незвычайна плённымі і 
важкімі мастацкімі дасягненнямі ў 

самых розных жанрах.  
 



 Нарадзіўся 25 верасня 1913 г. ў мястэчку Нобель 
Пінскага павету Мінскай губерніі (цяпер - 
Зарэчнянскі раён Ровенскай вобласці, Украіна) у 
сялянскай сям'і 

 
 У 1914 г. разам з бацькамі пераехаў у мястэчка Глуск 

на Магілёўшчыне 
 

 У 1930 г. пачаў працаваць рабочым на Бабруйскім 
дрэваапрацоўчым камбінаце 
 
 

 



 У 1931-1932 гг. працаваў карэктарам у Дзяржвыдавецтве 
БССР у газеце «Чырвоная змена» 
 

 Скончыў газетна-выдавецкае аддзяленне літаратурнага 
факультэту Мінскага педагагічнага інстытута (1935), 
працаваў рэдактарам на Беларускім радыё, выкладчыкам 
літаратуры на рабфаку пры БДУ 
 

 Арыштаваны ў 1936 г. у Мінску. Асуджаны пазасудовым 
органам НКУС у 1936 г. як «член контррэвалюцыйнай 
арганізацыі» і за «антысавецкую дзейнасць» да 10 гадоў 
пазбаўлення волі. Знаходзіўся ва Унжэнскім канцлагеры 
НКУС Горкаўскай вобласці (ст. Сухабязводная) 

 



 Вызвалены ў 1946 г. 
 

 Пасля вызвалення выкладаў рускую мову і літаратуру ва 
Урэцкай сярэдняй школе Слуцкага раена (1946-1949) 
 

 У 1947 г. з С. І. Грахоўскага знята судзімасць, але ў 1949 г. ён 
быў паўторна арыштаваны 
 

 Рэабілітаваны ў 1955 г. 
 
 У 1956 -1973 гг. працаваў на радыё, у часопісах «Бярозка» 

- загадчык аддзела рэдакцыі (1957-1959), «Вясёлка» 
(1960-1973); літкансультантам СП БССР (1959-1960) 
 
 
 



 У 1973-1974 гг. адказны сакратар Камітэта па 
дзяржаўных прэміях БССР у галіне літаратуры, 
мастацтва і архітэктуры 
 

 З 1956 г. член СП СССР 
 

 З 1974 г. на пенсіі,  актыўна займаўся літаратурнай і 
грамадскай працай літаральна да апошніх дзён 
жыцця. 



Больш за поўвека актыўна супрацоўнічаў з радыё і тэлебачаннем. 
У 80-х гадах вёў рэгулярную літаратурна-адукацыйную тэлеперадачу 

“Літаратурная Беларусь”.  
 

Дэбютаваў вершам у 1926 г., але першы зборнік “Дзень 
нараджэння” выйшаў у 1958 г. З тае пары выдадзена каля шасцідзесяці 

кніг С. Грахоўскага – паэзія, проза, публіцыстыка, успаміны, эсэ, 
пераклады, кнігі для дзяцей. 



На сповядзі гавораць толькі праўду. 
Прыспела пара і паэту Сяргею 

Грахоўскаму голасна паспавядацца перад 
сваімі сучаснікамі, расказаць пра 

пакутныя дзесяцігоддзі сваей маладосці і 
сталасці, пра трагічныя лёсы сяброў і 

знаемых-партыйных работнікаў, 
пісьменнікаў, артыстаў, вучоных і 

калгаснікаў, знішчаных і замардаваных у 
пару сталінскіх рэпрэсій. 



“…Я пасціў дваццаць гадоў 
перад споведдзю. Я двойчы 
прайшоў усе кругі пекла і не 
зламаўся, не знік на таёжных 

скрываўленых трасах.  Я бачыў 
усе і ўсе перажыў. Лёс 

злітаваўся і наканаваў мне 
жывым выйсці з пекла і стаць 
Сведкаю на Судзе Гісторыі.” 



Першы том выбраных твораў склалі 
вершы 1929-1977 гг. У іх апавядаецца 
прыгажосць роднага краю, рамантыка 

дарог, каханне, баявыя і працоўныя 
подзвігі савецкіх людзей. 

 

Другі том выбраных 
твораў склалі вершы 
1977-1981 гг., паэмы 

“Памяць”, “Тры 
вымярэнні”, “Спаленыя 
масты” і інш., а таксама 
паэтычныя пераклады. 



Сяргей Грахоўскі даўно 
вядомы аматарам паэзіі. 

Паэт-рамантык,  
паэт-шукальнік заўсёды быў 

на пярэднім краі падзей. 
Зборнік склалі яго лепшыя 

лірічныя творы. 



Часам ранні снег кладзецца на скроні і на душу 
па віне паклёпніка або зайдросніка. 

Непаразуменні прынеслі шмат непрыемнасцей 
герою аповеці Аляксею Буевічу. У складаных 
абставінах узнікла і загартавалася шчырае і 

чыстае каханне да маладой настаўніцы Веры. 
Пасля многіх апрабаванняў праўда і людская 
дабрата прынеслі шчасце закаханым. Падзеі 

аповесці адбываюцца ў першыя пасляваенныя 
гады ў далёкім сібірскім сяле і ў Беларусі. 



Кніга вядомага беларускага 
паэта - плён актыўнай 

творчай працы.  
Гэта - шчырая размова з 

Радзімай, з чытачом, з часам. 
Асобным раздзелам 

пададзены ў зборніку 
пераклады з творчай 

спадчыны  
А. Пушкіна, С. Нерыс,  

А. Твардоўскага і многіх 
іншых майстроў  

мастацкага слова.  



Кніга вяртае чытача ў 
рамантычную пару юнацтва 
камсамольцаў 30-х гадоў, у 

суровы час класавай 
барацьбы, расказвае пра 
чыстае і светлае каханне, 

пра лёсы людзей працы. У 
кнізе знайшлі месца 

ўражанні пра першыя дні 
будаўніцтва Наваполацка і 

нафтаперапрацоўнага 
завода, пра нашых 

сучаснікаў. 



Гэта лірічны дзённік нашага 
напружанага часу, змест якога 
ўзбагачаны самымі вострымі 
праблемамі і трывогамі за лёс 

нашых нашчадкаў. Многія вершы 
сагрэты элегічным лірызмам, 

успамінамі рамантычнага юнацтва, 
чыстага і светлага кахання. 



Гэта сваеасаблівы лірічны дзённік 
роздумаў, хваляванняў, радасцей і 
трывог апошняй пары. У вершах 

жыве памяць рамантычнай і 
суровай маладосці, непарыўная 

сувязь з зямлёю бацькоў, 
сцвярджаюцца прынцыпы 

маральнай годнасці і чысціні, чуцен 
пульс нашага часу. Паэма “Ростань 

на світанні ” узнаўляе малавядомую 
гісторыю адданай і трагічнай 

дружбы Лесі Украінкі з адным з 
першых беларускіх марксістаў 
Сяргеем Мяржынскім, прыезд 
славутай паэтэсы ў Мінск, яе 

грамадзянскі і паэтычны подзвіг. 
Кнігу завяршаюць вершы і 
мініяцюры пра некаторыя 

негатыўныя з‘явы у нашым побыце. 



У кнізе вершаў С.Грахоўскі 
верны сваім жыццёвым 

прынцыпам і перакананням -  
клопатам за лёс Зямлі і 
чалавека на ёй. Аўтар 

улюбёны ў хараство родных 
прастораў, у сумленных, 

добрых, шчырых і  шчодрых 
людзей, балюча рэагуе на 

негатыўныя з’явы ў жыцці, 
веруе ў справядлівасць, розум і 

дабро. У кнігу таксама 
ўвайшлі  лепшыя пераклады з 

класічнай і сучаснай паэзіі. 



У аповесці расказваецца пра жыццё 
Героя Савецкага Саюза  

Васіля Захаравіча Каржа - партызана 
часоў грамадзянскай вайны, 

удзельніка баёў з  фашыстамі ў 
Іспаніі, камандзіра Пінскага 

партызанскага злучэння ў гады  
Вялікай Айчыннай вайны.  



У яго творчасці цэлы шэраг займае літаратура адной тэмы: 
перыяд палітычных рэпрэсій, які ён прайшоў з 1936 па 1955 г. 
- дзевятнаццаць гадоў. Сяргей Грахоўскі лічыў сваім галоўным 

абавязкам расказаць аб сваім часе, сваіх сучасніках, сябрах, 
назаўжды пакінутых маладымі. 



У кнігу ўвайшлі тры 
дакументальных аповесці 

аўтабіяграфічнага ўтрымання, у 
якіх аўтар успамінае сваё жыццё ў 

лагерах і спасылцы ў часы 
савецкіх рэпрэсій. 

У якасці пасляслоўя выкарыстаны 
аўтарскі верш «Матчыны слёзы», 

друкуецца на мове арыгіналу. 



Гэта аўтабіяграфічнае апавяданне палітычнага вязня  
сталінскіх лагераў. 



Многа і плённа працуе  
ў беларускай паэзіі Сяргей 
Грахоўскі. Творчасць паэта 

адметная тэматычнай шырынёй, 
разнастайнасцю паэтычных 

фарбаў, пафасам высокай 
грамадзянкасці. У гэтай кніжцы 

сабрана лепшае з напісанага 
Сяргеем Грахоўскім. 



Аповесць расказвае пра першыя 
гады савецкай улады ў далёкім 

палескім мястэчку. Яшчэ не сціхла 
рэха грамадзянскай вайны, у 

суседніх вёсках лютуюць белыя 
банды. Галоўная падзея аповесці - 

прыезд у мястэчка атрада па 
барацьбе з бандытызмам. Героі 
аповесці -Алёшка і яго сябры - 
дапамагаюць чырвонаармейцам 

высачыць і выкрыць ворагаў. Яны 
сябруюць з байцамі, мараць аб 

будучыні. Рамантыкай часу 
пранізана аповесць пра дзяцінства, 
загартаванае ў агні грамадзянскай 

вайны.  



Аднатомнік выбраных твораў 
(1913-2002) склалі лепшыя вершы 

розных гадоў і дакументальныя 
аповесці “Зона маўчання”, “З 
воўчым білетам” і “Такія сінія 
снягі”, у якіх аўтар праўдзіва 

расказаў пра доўгія гады свайго 
зняволення ў сталінскіх лагерах і 
пра сібірскую высылку. У кнігу 

ўключаны таксама 
публіцыстычныя артыкулы паэта, 

старонкі з дзённікаў і лісты да 
сяброў-пісьменнікаў і іншых асоб. 



Па дакументальнай 
аповесці пастаўлены спектаклі 

тэатрамі імя Я. Купалы і 
Гомельскім абласным 

драматычным у 1968г.; у 1972 г. 
створаны аднайменны 

кінафільм. Аповесць расказвае 
пра гераічныя падзеі першых 

дзён савецкай улады на 
Палессі, барацьбу рудабельскіх 

партызан з нямецкімі і 
белапольскімі акупантамі, 

разгром контррэвалюцыйных 
банд. У цэнтры аповесці -

Аляксандр Салавей, бальшавік, 
арганізатар партызанскіх 

атрадаў, таленавіты камандзір  
Чырвонай Арміі.  

 



Кнігу склалі напісаныя ў 
апошні час творы, 
тэматычна блізкія, 

спавядальна -
аўтабіяграфічныя,  

прасякнутыя клопатам пра 
перабудову свядомасці і 

душы чалавека. Яны 
друкаваліся ў часопісах 
“Полымя”, “Беларусь”, 
“Маладосць”, у газеце 

“Літаратура і мастацтва”. 



Сяргей Грахоўскі - паэт  
арыгінальнага творчага 

почырку. 
Яго паэзія ўвабрала ў сябе 

найбольш характэрныя 
прыкметы нашага часу. 

Рамантыка камсамольскіх 30-х 
гадоў, гераічныя подзвігі 

свабоднага народа, маральная 
чысціня, душэўная дабрата і 

грамадская сталасць савецкага 
чалавека - вось асноўны змест 

многіх вершаў паэта. 



Успаміны пра вядомых і дачасна загінуўшых літаратараў змясціліся ў 
кнізе “Так і было”. Пераклаў на беларускую мову «80 000 кіламетраў 

пад вадой» Ж. Верна (1937, з Ю. Лявонным), аповесць «Ваенная 
тайна» А. Гайдара (1936), раман «Крушэнне» Р. Тагора (1958), 

«Выбраныя вершы і паэмы» А. Блока (1980), кнігу лірыкі М. Дудзіна 
«Пасля спаткання» (1984), асобныя творы А. Пушкіна, Т. Шаўчэнкі, У. 

Маякоўскага, Я. Райніса, С. Ясеніна, Л. Украінкі, П. Варанько, М. 
Забалоцкага, А. Твардоўскага, М. Ціханава, М. Ісакоўскага, Р. 

Гамзатава, А. Венцловы, Т. Масэнкі, М. Нагнібеды, У. Сасюры, Я. 
Судрабкална і інш. паэтаў.  

 



Раіса Баравікова  піша  
 

“А як бракуе, як не стае 
сёння мудрага, 

разважлівага і проста 
цёплага слова Сяргея 
Іванавіча, слова - у 

падтрымку літаратуры , 
нашай мовы, ды і саміх 

пісьменнікаў.”  
 

(“Маладосць”, №9, 2008 г.) 



Уступ і публікацыя дачкі 
пісьменніка Таццяны Грахоўскай  

 
“У Беларускім дзяржаўным 
архіве-музее літаратуры і 
мастацтва захоўваецца яго 

асабісты архіў - гэта накіды, 
рукапісы незавершаных і 

нявыдадзеных твораў, дзесяткі 
радые - і тэлесцэнарыяў, 
публіцыстыка, артыкулы, 

успаміны, эсэ, лісты па самых 
розных справах.”  

 
(“Полымя”, №9, 2013 г.)  



“Сяргей Грахоўскі здолеў 
раскрыць новыя грані жанру 

споведзі, унесці ў яго структуру 
адметныя рысы. Творы 

беларускага пісьменніка 
засведчылі пра ўзбагачэнне 

жанравай сістэмы нацыянальнай 
літаратуры.”  

 
Такімі словамі заканчвае свой  

артыкул   А. Ф. Бярозка, аспірант 
Гомельскага  дзяржаўнага 

універсітэта імя Ф. Скарыны  
 

(“Беларуская мова”, №12, 2007 г.) 



Прадмова, падрыхтоўка да 
друку і публікацыя  

Таццяны Грахоўскай 
  

“Усе жыццё бацька бедаваў і 
помніў пра лепшага сябра. 

Гэтага чалавека ніхто яму не 
замяніў, хоць пражыў ён 

яшчэ 60 гадоў пасля  
Алеся Розны. “  

 
(“Маладосць”, №7, 2013 г.) 



Член Саюза беларускіх пісьменнікаў 
(1956). Заслужаны работнік культуры 

Беларусі (1983). Член грамадскага савета 
(рады) «Мартыралога Беларусі" - 

гісторыка-асветнага Таварыства памяці 
ахвяр сталінізму (1988). Лаўрэат 

літаратурнай прэміі імя А. Куляшова 
(1983); Дзяржаўнай прэміі імя Якуба 

Коласа (1992); медаль Францыска 
Скарыны (1994). Ганаровы працоўны 

Бабруйскага дрэваапрацоўчага камбіната 
(1986), ганаровы грамадзянін Глускага 

(1996), пасёлка Акцябрскі (1997). 
 



Да самай смерці жыў у Мінску.  
  

Памёр 11 снежня 2002 года.  
 

Пахаваны на могілках 
«Усходняе». 

 
 
 



Мемарыяльная дошка 
 паэту і пісьменніку  

Сяргею Грахоўскаму адкрыта ў 
Мінску. 

Памятная дошка ўстаноўлена  
на доме № 47  

на праспекце Незалежнасці,  
у якім пісьменнік пражыў апошнія  

44 гады. 



 
 У 2003 годзе да 90-годдзя з дня нараджэння  

у г.п. Глуск (Магілёўскай вобласці),  
на радзіме пісьменніка  

ўсталяваная мемарыяльная дошка, яго імем у цэнтры 
горада  названы бульвар,  сярэдняя школа № 1  

носіць яго імя. 
Ганаровы грамадзянін Глуска з 1995 г. 
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