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Сяргей Кавалëу, Лiтаратура Вялiкага Княства Лiтоускага XVI –
пачатку XVII ст.: феномен культурнага памежжа, Мiнск 2011 512

Beata Siwek,Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze,
Lublin 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

SPIS TREŚCI

LITERATUROZNAWSTWO

Ян Чыквiн — Poglądy literacko-estetyczne Maksima Tanka: między teorią
a praktyką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Анатоль Брусевiч — Adam Mickiewicz w kanonie białoruskiej kultury . 21
Жанна Шаладонава — Poetyka przestrzeni w utworach Jakuba Kołasa,

Mikołaja Gogola i Tarasa Szewczenki przez pryzmat mentalności . 33
Зоя Мельнiкава — Pisarz, naród, społeczeństwo: ideowo-artystyczny

paradygmat literatury białoruskiej XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ванда Бароука — Specyfika wiedzy o narodzie odzwierciedlona

w literaturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Алiна Сабуць — „Pieśni” i „odgłosy” przekładów M. Bahdanowicza

z P. Verlaine’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Анжэла Мельнiкава— Tworzenie obrazu autora w literaturze białoruskiej

trzech pierwszych dekad XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Наталля Бахановiч — Ewolucja obrazu ziemi białoruskiej w literaturze

polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ганна Гладкова— Motywy oświeceniowe w dramaturgii polskojęzycznego

pisarza końca XVIII wieku Ignacego Bykowskiego (na przykładzie
komedii „Demokryt, filozof grecki, mniemany waryat”) . . . . . . . . . 111

Мiкола Мiшчанчук — Szkic do portretu Anatola Wolnego . . . . . . . . . . . 127
Святлана Бувiна — Artystyczno-przedstawieniowa funkcja archetypu

cienia w powieści Kuźmy Czornego „Wielki dzień” . . . . . . . . . . . . . 139
Мiкола Мiкулiч — Ducho-irracjonalny nurt stylistyczny w poezji

Zachodniej Białorusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



Iрына Бажок — Białoruska eseistyka w XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Святлана Шчэрба — Moralno-etyczna natura człowieka w dramaturgii

białoruskiej drugiej połowy XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Святлана Тарасава — Tematyczno-gatunkowe cechy poematów Jana

Czykwina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Вольга Кавальчук — Cechy czasoprzestrzeni w powieści „A jak królem,

a jak katem będziesz” T. Nowaka i opowieści „Krzyk żurawi”
W. Bykowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Анна Саковiч — Temat miłości w powieści Alaksieja Karpiuka „Danuta” 223
Наталля Дамброуская — Gatunkowo-stylistyczna ewolucja prozy

Wiaczesława Adamczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Вольга Шынкарэнка — Niepowtarzalność artyzmu poezji M. Baszłakowa 245
Галiна Iшчанка — Próba nowej interpretacji utworu Niła Hilewicza

„Rodzone dzieci” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Ала Петрушкевiч — Prace literaturoznawcze Iwana Czyhryna . . . . . . . . 281
Крысцiна Папко — Filozoficzno-aksjologiczna przestrzeń prozy

autobiograficznej Uładzimira Kalesnika „Dług pamięci” . . . . . . . . . 295

FOLKLORYSTYKA

Iна Швед — Mityczna semantyka koloru białego w białoruskiej tradycji
postrzegania świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

KULTUROZNAWSTWO

Irena Matus — Restytucja ikonostasów w cerkwiach unickich w Obwodzie
Białostockim w latach 30. XIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Юрый Лабынцау—Muzeum białoruskiej kultury religijnej w Wilnie i jego
założyciel Eudokim Romanow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Ларыса Шчавiнская — Pierwsza białoruska katolicka kolekcja pieśni . . . 359
Алена Кавалюк — Nowe stronice twórczości Napoleona Ordy . . . . . . . . 377

FILOZOFIA
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Михаил Слемнëв, Александр Табачков — Ontological explication of one
poetical insight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

LINGUISTICS

Вольга Ляшчынская — Conceptualization of emotion of fear in the
phraseological units of the Belarusian language. . . . . . . . . . . . . . . . 399

Ирина Елынцева — Word-formation types of prefixal-suffixal adverbs
in closely related languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Людмiла Сегень — Abbreviations in modern Belarusian language . . . . . 429
Вольга Гаурыловiч— Entomonyms in the phraseological view of the world

of Belarusians, Russians and the English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

DEBUTS

Кацярына Ермаковiч— Afghan theme as a new image of truth about man
on war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Мария Полякова— Sergey Kovalev’s “Secret Diary” in the light of modern
pornotopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Вiялета Нiкiцюк-Пэрковска — The theme of Vilnius in Natalia
Arsiennieva’s and Kazimiera Illakowicz’s creations . . . . . . . . . . . . . 479

REVIEWS AND ANNOTATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489



BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA TOM 3, ROK 2011

ЛIТАРАТУРАЗНАУСТВА

Ян Чыквiн

Беласток

Лiтаратурна-эстэтычныя погляды Максiма Танка:

памiж тэорыяй i практыкай

Максiм Танк пакiнуу выдатнейшую паэтычную спадчыну для

шырокага кола чытачоу i не менш бясцэнныя свае “Дзëннiкi”1 для

даследчыкау не толькi яго асобы i творчасцi, але наогул усëй бела-

рускай лiтаратуры i культуры ХХ стагоддзя. Дзëннiкавыя нататкi вëу

Танк ледзь не усë сваë творчае жыццë, яны ахоплiваюць амаль 60 бур-

лiвых гадоу, пачынаюцца 1935-ым, а заканчваюцца 1994 годам. Апошнi

запiс апублiкаваных “Дзëннiкау” пазначаны датаю 27 лiстапада, хоць

да канчатковага зыходу паэта, 7 жнiуня 1995 года, заставалася, як

бачна, яшчэ ж крыху часу. Здауна схварэлы i ад пачатку перабудо-

вы у Савецкiм Саюзе адсунуты на абочыну новых падзей, Танк, ад-

нак, не спыняу творчую працу, i у выпадку прыватнага, iнтымнага

дзëннiка ëн давярауся менавiта яму усë часцей. Няцяжка зауважыць,

што у 1988–1994 гадах запiсы iнтэнсiфiкуюцца, з’яуляюцца, за невя-

лiкiм выключэннем, выразна па нарастаючай. З унутранай логiкi

танкаускага навыку сiстэматычна весцi свой дыярыуш вынiкае, што

i у гэты апошнi год жыця былi, павiнны быць нататкi – можа, яш-

чэ больш шчырыя, адкрытыя, бескампрамiсныя, чым дагэтуль, i для

некага балючыя. Танк ведау, як вынiкае з тых жа “Дзëннiкау”2, што

праз увесь савецкi перыяд i да канца сваiх дзëн яго лiчылi “заходнi-

1 Максiм Танк, Збор творау. У трынаццацi тамах, т. 9. Лiсткi календара.
Дзëннiкi (1941–1959), Мiнск 2009; Дзëннiкi (1960–1994), Мiнск 2010, т. 10.
2 “Чамусьцi перастала даходзiць беластоцкая “Нiва”. Затое спрауна працуе тэле-
фонны подслух” (Тамсама, т. 10, с. 522).
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кам” i “дэмакратам”, а значыць ëн быу на прыцэле, увесь час пад

тайным наглядам. Бачыцца цалкам невыпадковым, што пасля пасмя-

ротнай журнальнай публiкацыi запiсак (“Полымя”, 1996 № 9–12, 1997

№ 1–12), рукапiсы Танкаускiх “Дзëннiкау” раптам знiклi, прапалi –

магчыма, каб нельга было зверыць арыгiнал з “палымянскай” копiяй,

адносна якой адразу узнiклi некаторыя пытаннi аб iх поунай верагод-

насцi3.

“Дзëннiкi” Танка – гэта унiкальны твор, шматпавярховая будоуля,

у якой жыве сваiм буйным разгалiнаваннем агромнiсты свет думак

i пачуццяу радыкальна настроенага беларускага грамадзянiна i крайне

нацыянальна-нязломнага паэта ХХ стагоддзя, рэалiста i iдэалiста4,

лiтаратурна-эстэтычнага думальнiка i практыка – аутара шматлiкiх

кнiг паэзii, якiм сам ëн не баяуся даваць часта празмерныя адмоуныя

ацэнкi, як з’явам схематычным, аднадзëнным, выпусташаным. Такой,

на яго думку, была, зрэшты, амаль уся беларуская падсавецкая паэзiя.

З iншай прычыны, але падобна крытычна Танк адносiуся i да сваiх

запiсау, называючы iх “дзядоускай торбаю” або – часцей – “хаатыч-

нымi нататкамi”.

Сам жанр дзëннiка з дэфiнiцыi патрабуе працы наогул са зме-

шаным матэрыялам фактаграфiчнага, тэматычнага, стылiстычна-

га характару, дзе iстотную ролю iграе суб’ектыуны пункт бачан-

ня з’яу i праблемау, з адносным шанаваннем утрываленай у соцы-

уме стандартнай шкалы каштоунасцей i метадау разважання. Для

даследчыкау, такiм чынам, “хаос” Танкаускiх нататак з’яуляецца ад-

метным, новым – на вышэйшым узроунi – унутраным парадкам вы-

датнай, самаiснай асобы, у даваенны перыяд найбольшага паэта За-
ходняй Беларусi, – як сказау Валянцiн Таулай, – у блiскучым тален-
це якога народ Заходняй Беларусi сказау сваë вялiкае творчае сло-
ва5, i якi i у савецка-беларускi перыяд стаяу у цэнтры лiтаратур-

на-мастацкага працэсу, вызначау яго магiстральны шлях, спалучаю-

чы сваëй дзяржаунай значнасцю ды аутарытэтам шмат палiтычных,

культурных i грамадскiх падзей, як iх iнiцыятар, арганiзатар i актыу-

ны сведка.

“Дзëннiкi” Танка даюць, здаецца, больш, чым яго паэтычныя

творы, незвычайна каштоуную i рэдкую магчымасць рэканструя-

ваць паунейшую эмпiрычную, псiхалагiчную ды метафiзiчную iнды-

3 Максiм Танк, Збор творау... Каментар, т. 9, с. 505.
4 Iван Шамяк iн, На камнi, жалезе i золаце, “Полымя” 1996, № 9, с. 246.
5 Валянцiн Таулай, Творы, Мiнск 1961, с. 263.
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вiдуальнасць такой выдатнай асобы, у якой арганiчна спалучалiся

моцартаускi i сальераускi пачаткi, i якая – з прычыны ходу падзей

– iснуе у нататках у шматлiкiх творчых iпастасях, сацыяльна-грамад-

скiх масках i супярэчлiвым экзiстэнцыяльна-быцiйным самапазiцыянi-

раваннi.

З гэтага доугага шэрагу наяуных i патэнцыяльных аспектау, што

сталiся зместам “Дзëннiкау”, нас цiкавяць у першую чаргу менавiта

тыя запiсы, якiя у прамым сэнсе датычацца лiтаратурна-эстэтычных

поглядау Танка i якiя у “Дзëннiках” шмат дзе iснуюць у форме, так

сказаць, “голай думкi”, “чыстай тэорыi”, i якiя ëн, асвоiушы шмат чаго

з тых навейшых еурапейскiх веянняу, прабавау асэнсаваць абагулена

дзеля патрэбы выпрацаваць уласную новую i адпаведную нацыяналь-
ным традыцыям паэзiю6.

Праблема лiтаратурна-эстэтычных поглядау Танка, цi у вiдазме-

ненай форме як поглядау iдэйна-эстэтычных або паэтычнага мыслен-

ня, або як праграмы рэвалюцыйнага абнаулення паэзii, цi яшчэ шырэй

– як праблема традыцыi i наватарства, з’яуляецца адным з краеву-

гольных пытанняу танказнауства, i найперш таму, што тыя погляды

паэта фармавалiся у двух на той час кардынальна адметных нацыя-

нальна-культуровых асяродках – беларускiм i польскiм. Аднак якраз

з гэтай прычыны у беларуска-савецкiх даследаваннях, прысвечаных

Танку, iснуюць два падыходы.

Адзiн з iх прадстауляе Уладзiмiр Калеснiк. Аналiзуючы Танкау-

скую iдэйна-эстэтычную праграму, ëн выразна падкрэслiвае той факт,

што Нiводзiн беларускi паэт не звязаны так моцна з культурай брат-

няга польскага народа, як Максiм Танк7 i што паэт бачыу узоры

для сваëй праграмы у савецкай лiтаратуры, у творах Горкага, Мая-
коускага, Ясенiна, Купалы, Коласа, а таксама у творчасцi польскiх
i заходнееурапейскiх рэвалюцыйных паэтау8. А другi падыход выказ-

вае Дзмiтрый Бугаëу, прама палемiзуючы з пунктам гледжання Ул.

Калеснiка. Мiж тым, – пiша Дз. Бугаëу, – фармалiстычна-дэкадэнц-
кiя уплывы на творчую дзейнасць Максiма Танка часамi да пэунай
ступенi перабольшваюцца нават сур’ëзнымi i удумлiвымi даследчы-
камi. Думаецца, схiльнасць да такога перабольшвання дзе-нiдзе выяу-
ляе, напрыклад, Ул. Калеснiк, зблiжаючы Максiма Танка з такiмi

6 Уладзiмiр Калесн iк, Максiм Танк. Нарыс жыцця i творчасцi, Мiнск 1981, с. 22.
7 Тамсама, с. 182.
8 Тамсама, с. 20.
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лiтаратурнымi групiроукамi, як “Авангарда” або “Жагары”9. I яшчэ

далей: Скрыта пярэчачы Ул. Калеснiку, уплыу “Авангарды” на твор-
часць Танка аспрэчвау ужо I. Ралько (...) Аднак i ëн спрабуе звяза-
ць бясспрэчную асацыятыунасць танкаускага паэтычнага мыслення
з мадэрнiсцкай паэтыкай. «Нават паэтыка мадэрнiзму што-кольве-
чы дала паэту для узбагачэння яго паэзii»10.

Развiваючы культурна-гiстарычную метадалогiю, Дз. Бугаëу лi-

чыць, што лiтаратурна-эстэтычныя погляды Танка склалiся пад пе-

раможным уплывам роднай народнай творчасцi. У фальклоры паэт
знайшоу для сябе, – пiша ëн, – найбагацейшую скарбнiцу iдэй, вобразау
i цэлых сюжэтау i заусëды шчодра чэрпау з яе11, падобна як з рускiх
класiкау ХIХ стагоддзя i асаблiва з празрыстай пушкiнскай паэтыч-
най думкi, якая будзiла яго уласную думку, давала яму высокае паэ-
тычнае натхненне, дапамагаючы супрацьстаяць розным дэкадэнцкiм
i фармалiстычным уплывам12.

Само сабой разумеецца, што дэкадэнцтвам i фармалiзмам адэпты

i паплечнiкi сацыялiстычнага рэалiзму называлi новыя, мадэрнiстыч-

ныя плынi у еурапейскiм мастацтве, з якiмi Танк пазнаëмiуся у да-

вераснëускай Польшчы, у Вiльнi, i якiя сам паэт, як пiша Дз. Бугаëу,

настойлiва адмауляе13, быццам мадэрнiзм той прыпiсалi яму крытыкi.
Таму зыходнай пазiцыяй усëй кнiгi Дз. Бугаëва пра Танка i з’яуляецца

тэзiс: Давераснëуская творчасць Максiма Танка найбольш выразна
адлюстравала нялëгкi шлях заходнебеларускай лiтаратуры да сацыя-
лiстычнага рэалiзму14.

А тым часам у навейшай акадэмiчнай “Гiсторыi беларускай лi-

таратуры” Мiкола Арочка яшчэ мацней i выразней вылучае польскiя

вытокi Танкаускага паэтычнага светапогляду:

На фармiраванне эстэтычнага iдэалу М. Танка пауплывала не толькi
класiчная i сучасная польская паэзiя – ад А. Мiцкевiча i Ю. Славацкага
да Ю. Тувiма, I. Галчынскага, У. Бранеускага. Праз польскi пераклад да
яго прыходзiлi сусветна вядомыя iмëны i аутарытэты (...), нават У. Мая-
коускi упершыню з’явiуся да яго праз пераклад Ю. Тувiма. Танку хаце-
лася самому разабрацца у вартасцях даробку слыннага “Скамандра” (...)

9 Дзмiтрый Буга ëу, Паэзiя Максiма Танка. 2-е выданне, выпрауленае i дапоуне-
нае, Мiнск 2003, с. 44.
10 Тамсама, с. 46.
11 Тамсама, с. 33.
12 Тамсама, с. 43.
13 Тамсама, с. 47.
14 Тамсама, с. 5.
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i кола паэтау-футурыстау (...), i авангарды кракаускай (...). Iх мастацкiя
адкрыццi спрычынялiся да новага усплеску асацыятыуных думак паэта,
давалi iмпульс для яго асабiстых шуканняу i адкрыццяу. «Становiшча
у мяне катастрафiчнае, – запiсау паэт. – У Вiльнi няма за што жыць. Па-
кiнуць Вiльню – пакiнуць пiсаць». Вось, аказваецца, чым была для яго
Вiльня. Пакiнуць яе – азначала не толькi выйсцi з асяродка вызваленчай
барацьбы, але i творча перастаць расцi, абарваць новыя сувязi з паэтыч-
най культурай свету15.

“Дзëннiкi” паэта i вiленскага перыяду, i тым болей савецкага, неза-

лежна ужо ад волi iх аутара, выразна iшматаспектна адлюстроуваюць

культуровае палонафiльства Танка, таго пiлькаускага вясковага юна-

ка, якi – злучыушыся з пракамунiстычным рухам, стаушы палiтыч-

ным працiунiкам польскай прысутнасцi на землях Заходняй Беларусi,

востра аспрэчваючы польскую сiстэму дэнацыяналiзацыi беларусау –

сам таго на пачатку, магчыма, не адчуваючы i не жадаючы, хутка

паглыбляецца у тую ж польскасць цалкам, з галавой, можна сказаць,

з асаблiвай любоую – грунтоуна i назаусëды. Менавiта заходнебела-

руская рэчаiснасць даваеннага часу, а гэта значыць шырока разуметая

польскасць i нарадзiла Максiма Танка як паэта16.

Побач з Варшавай i Кракавам Вiльня у той час была адным

з трох буйнейшых цэнтрау польскай культуры. У Вiльнi дзейнiча-

ла авангардная група “Жагары” (Буйнiцкi, Загурскi, Мiлаш, Путра-

мант, А. Рымкевiч, Цат-Мацкевiч). Танк усiх iх, падобна як мно-

гiх варшаускiх “Скамандрытау” (Тувiма, Iвашкевiча, Вяжыньскага,

Бранеускага, Кручкоускага, Жукроускага, а таксама Пшыбася, Пай-

пэра i многiх iншых тадышнiх лiдэрау у свеце польскай культу-

ры) ведау асабiста, сустракауся з iмi, на бягуча чытау iхнiя тво-

ры. Фактычна беларускi паэт быу адным з iх, маладых людзей,

якiя шумна уваходзiлi у лiтаратуру пад новымi лозунгамi абнаулення

чалавечага свету i свету мастацтва i сродкау творчага выяулення.

Прыхiльнiкау новага мастацтва, iнакш кажучы мадэрнiзму, аван-

гардызму, аб’ядноувала у 20–30-х гадах у Польшчы вострае адчу-

ванне агульнаеурапейскага крызiсу культуры, а значыць i патрэба

прадбачання, спраектавання будучынi. Польскiя мадэрнiсты рашу-

ча адмауляюць традыцыйны статус лiтаратуры. У пошуках нова-

га яны на першым месцы ставяць у сваiх эстэтычных манiфестах

15 М. Арочка, Максiм Танк, (у) Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя.
У чатырох тамах, Мiнск 2001, т. 3, с. 320.
16 Арсень Л iс, На разломе эпохi (штрыхi да партрэта Максiма Танка), “Тэрма-
пiлы” 2002, № 6, с. 150.
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i дэкларацыях неабмежаваную свабоду творчасцi, старой апiсальна-

сцi супрацьпастауляюць стылiстыку экспрэсii, артыстычную скандэн-

саванасць, згушчаную метафарыстыку, паэтыку адлеглых асацыяцый.

У iдэйнай сферы авангардысты вялi сябе вельмi актыуна, фармулявалi

праграмы лiтаратуры ангажаванай у палiтыку, сацыяльныя пытаннi,

спалучаючы культуровы катастрафiзм (“Жагарысты”) або празмер-

ны цывiлiзацыйны аптымiзм (“Скамандрыты”) з манiфестацыяй ча-

ста радыкальных – пракамунiстычных або i прафашысцкiх – грамад-

ска-iдэалагiчных сiмпатый, пазiцый i настрояу.

Агульна кажучы, пошукi новага мастацтва характарызавалiся

паскораным развiццëм шматлiкiх i хутка зменлiвых напрамкау, пра-

грамау, манiфестау, дэкларацый i тэрмiнау. У адрозненне ад ак-

сiëматычнай догмы сацыялiстычнага рэалiзму, якi у той час такса-

ма прэтэндавау быць новым словам у свеце мастацтва, у мадэрнiзме,

аднак, памiж лiтаратурна-эстэтычнымi гiпотэзамi, iнтэлектуальнымi

задумамi, рацыянальнымi канцэпцыямi i iх практычнай рэалiзацыяй

ляжала вялiкая прастора для творчай свабоды мастака, iндывiдуаль-

нага творчага асэнсавання тых жа тэарэтычных пасылак i сутнасцяу.

Мастацкi твор з’яуляуся як вынiк выключна крэатыунай волi аутара,

i больш нiкога. Тэарэтыкi абнаулення мастацтва, мадэрнiсты клалi

у аснову шырокую яго аутаномiю. У цэнтры iснавання быу для iх сва-

бодны iндывiд, i толькi такi меу магчымасць духоуна-творчай сама-

рэалiзацыi.

У гэтым сэнсе Максiм Танк быу перакананым, упэуненым аван-

гардыстам агульнаеурапейскай закалкi. “Дзëннiкi” паэта якраз паказ-

ваюць, як пульсiруе – аж да апошнiх запiсау – яго жывая думка, думка

рэфлексiруючага чалавека, якi стаiць перад намi у працэсе пазнання,

якi дзелiцца з намi сваiмi медытацыямi, радасцямi адкрыццяу i сумнен-

нямi, захапленнямi новым i тут жа яго аспрэчваннямi, сваëй па-народ-

наму цвярозай, здаровай амбiвалентнасцю, нейкай раздвоенасцю, на-

растаннем разумення таго, што памiж тэорыяй абнаулення i лiтара-

турнай практыкай, эстэтычным iдэалам i шляхамi яго ажыццяулення

ляжыць амаль непад’ëмная праца i цьмяная, непераходная дарога.

У “Дзëннiках” гэтыя супярэчлiвыя думкi развiваюцца, як нiтка з клуб-

ка. Чытаем:

Я шукаю новых тэм, яшчэ не сцëртых ад частага ужывання, новых слоу,
рыфмау, метафар, параунанняу17.

17 Максiм Танк, Збор творау..., т. 9, с. 33. Далей у тэксце спасылка даецца на гэта
выданне. У дужках – том i старонка.



ЛIТАРАТУРНА-ЭСТЭТЫЧНЫЯ ПОГЛЯДЫ МАКСIМА ТАНКА... 15

У нас большай папулярнасцю, як творы, карыстаюцца розныя лiтаратур-
ныя i эстэтычныя праграмы i манiфесты (9, 33).

Я цiкаулюся рознымi школамi, напрамкамi, але асцерагаюся, каб не тра-
пiць на пракрустава ложа iх тэорый (9, 55).

Прабую вызвалiцца са старых паэтычных канонау, з палону пявучасцi,
традыцыйнай вобразнай сiстэмы, хоць пакуль што на гэтым шляху у мяне
больш паражэнняу, як удач. (...) Да новага цяжка знайсцi ключы. Можа,
iх i не знайду, бо новае само па сабе не iснуе. Яго кожны мастак мусiць
стварыць (9, 67).

Паэзiя наша усë яшчэ развiваецца у нейкай самаiзаляцыi ад усiх сучас-
ных авангардысцкiх напрамкау, якiя адмовiлiся ад старых рыфмау, да-
кучнай меладыйнасцi, кананiчнай логiкi развiцця вобразау. Трэба будзе
пазнаëмiцца з творчасцю Пайпера, з якiм многiя вiленскiя польскiя паэты
носяцца як з пiсанай торбай. Мяне цiкавiць не перайманне, а тое, што яны
адкрываюць новага. (...) Адно мне здаецца, што прадстаунiкi авангарда
замала удзяляюць увагi iдэйнай старане (9, 103–104).

Пшыбышэускi пiша, што мастацтва не мае нiякае мэты, з’яуляецца ад-
бiццëм абсалюту душы... Вельмi цьмянае i метафiзiчнае акрэсленне ролi
мастацтва (9, 147).

А у нас вельмi насцярожана адносяцца да усяго новага, хоць мы намнога
адсталi ад нашых суседзяу (9, 162).

Аж да ванiтау начытауся розных авангардыстау i iншых мадэрнiстау
(9, 193).

Пошукi новага у мастацтве не менш небяспечныя, як падарожжа у невя-
домае. (...) Не знаю, цi удасца мне калi сфармуляваць свае эстэтычныя
тэзiсы (...) (9, 197).

Сачу за развiццëм сучаснай польскай i заходняй паэзii (...) але мне здаецца,
што нараджаецца нейкая паэзiя – паэзiя без радзiмы (9, 207).

Арыгiнальнасць i антытрадыцыйнасць, якiмi я захапляуся раней – не
усемагутныя багi (9, 209).

Пасля Рэмбо i Бадлера не стала тэм “паэтычных” i “непаэтычных”. Яшчэ
да знаëмства з iх творчасцю я адчувау гэта у адносiнах да слоу (9, 229).

(...) чым больш знаëмлюся з ранейшымi лiтаратурнымi напрамкамi, усë
больш пераконваюся, як цяжка адкрыць нешта новае, чаго яшчэ не было.
I усë ж яно недзе павiнна знаходзiцца – у нашай сучаснасцi. Быць паэтам
мiнуушчыны – я спазнiуся нарадзiцца, паэтам будучынi – паспяшауся. (...)
мы – песняры праклятай сучаснасцi. I быць песняром гэтай сучаснасцi –
куды больш цяжка. (...) I знайсцi свой шлях у гэтай сучаснасцi – не так
лëгка (9, 242–243).

Вышэйпрыведзеныя выказваннi узяты з нататак Максiма Тан-

ка давераснëускага перыяду. Але i у савецкi перыяд, аддаючы данi-

ну новым абставiнам, адназначным крытэрыем ацэнкi лiтаратурных
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працэсау, з’яу i фактау застанецца для Танка надалей авангардная па-

радыгма мастацкасцi i лiтаратурна-эстэтычных каштоунасцей. Ужо

у 1941 годзе ëн запiсвае:

Усë часцей думаю аб шляхах развiцця нашай паэзii. Нiяк яна не можа
выйсцi за традыцыйныя свае рамкi (...) А пакуль што i я, як i усе, патанаю
у пустазвонстве (9, 364).

У 1945 – Пара было б перастаць пiсаць пра тое, што там некага зада-
вальняе, а пра тое, што самога мяне непакоiць, ды неяк выкарабкацца
з дрыгвы прапiсных iсцiн i аджыушых свой век канонау. Трэба, пакуль не
позна, выйсцi на сваю дарогу, з якой збiуся (...) (9, 385).

У 1946 – Усë больш крытычна адношуся да сучаснай нашай паэзii (9, 388).

У 1949 – зноу тое ж: Трэба прызнацца, што я зусiм збiуся са сваëй старой
дарогi (9, 392).

У 1950 – Не ведаю, што я рабiу бы, каб не захапiла мяне паэзiя, якая
у любых умовах дае максiмум свабоды (9, 403).

У 1951 – (...) да вайны амаль усе авангардысты стаялi на левых, рэва-
люцыйных пазiцыях, пакуль у нас не пачалi ад адных адхрышчвацца,
а другiх – сiлком цягнуць у сацрэалiзм (9, 409).

У 1955 – Поуная разгубленасць у радах тэарэтыкау сацыялiстычнага
рэалiзму (9, 459).

У 1956 – Я дауно сумнявауся у тым, што можа iснаваць толькi адзiн ме-
тад раскрыцця, адлюстравання жыцця – метад сацыялiстычнага рэалiзму.
Хоць пакуль што усе мы гэтаму богу клянëмся у любовi i на яго алтар
складаем свае ахвяры (9, 474).

У 1957 – Лiтаратура такая ж iнтымная справа, як i любоу, i вырашаецца
яна не на сходах i мiтынгах (9, 489).

У 1961 – Часта задумваюся i над лëсам нашай лiтаратуры. Да гэтага часу
не магу уяснiць сутнасцi сацыялiстычнага рэалiзму: цi гэта нейкi унiвер-
сальны аптымiстычны напрамак, цi нейкае геаграфiчна-палiтычнае ак-
рэсленне. Бо, напрыклад, усе рэвалюцыйныя пiсьменнiкi былой Заходняй
Беларусi пасля далучэння да Савецкага Саюза раптам сталi сацыялiстыч-
нымi рэалiстамi (10, 70).

У 1964 – Не знаю, цi хопiць у мяне сiл на грунтоунае абнауленне сваëй
паэзii, каб не таптацца на месцы (10, 98).

У 1968 – Убачыу, як падчас маланкi, якiя прымiтыуныя рэчы пiшу я i мае
сябры (10, 16).

У 1968 – Магчыма, у паэзii я шукаю таго, чаго няма. Але пошукау сваiх
спынiць не магу. Магчыма (...) я не той напрамак выбрау у сваiм жыццi.
Ну што ж, сëння мне толькi застаецца закончыць сваю прысягу паэзii (...)
Так дапамажы мне, Бог! (10, 159).

У 1970 – Пакуль што я больш ведаю аб сваiх няудачах, як мае крытыкi.
Бо у недасягальнай далечынi бачу iншы вобраз паэзii (10, 181).
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Упадаю у нейкi нiгiлiзм: не падабаецца i тое, што сам пiшу, i тое, што
пiшуць нашы паэты (10, 193).

У 1971 – Я ужо недзе пiсау аб тым, што мы з рэвалюцыянерау у мастац-
тве i лiтаратуры сталi кансерватарамi. (...) А калiсьцi былi на чале усiх
авангардных рухау i пошукау (10, 238).

Цiкава адзначыць, што бачачы паусюдную дэгрэнгаляду беларус-

кай лiтаратуры савецкага перыяду, у тым лiку i сваëй паэзii, Танк

прабавау ратаваць беларускую нацыянальную духоуную субстанцыю

шляхам прывiукi ëй з польскай паэзii. У 1976 годзе ëн запiсвае:

Перакладаю польскiх паэтау. Пераклады гэтыя з’яуляюцца не проста пе-
ракладамi, а вельмi iстотным дапауненнем да маiх творау.А мо – не толькi
да маiх (10, 300).

А далей зноу iдзе кароткая, але вельмi выразная, нават часам

iранiчная характарыстыка беларускай паэзii, у тым лiку i свайго у ëй

месца:

У 1978 – Трэба сказаць, што у нас асаблiва вялiкi попыт на творы у ва-
зелiне (10, 355).

У 1981 – Не падабаецца мне нi эпiгонская паэзiя, нi сучасная мадэрнiсцкая.
Найгорш тое, што не знаю: якой жа яна павiнна быць? (10, 421)

У 1984 – У паэзii нашай адчуваецца нейкая аднастайнасць, быццам боль-
шую частку вершау пiсау адзiн i той жа паэт, толькi пад рознымi про-
звiшчамi (10, 466).

У 1989 – Куды падзелася сапраудная паэзiя? (10, 568)

У 1991 – Усë жыццë пайшло на вучобу. А на стварэнне новай паэзii не
хапiла часу. (...) Час, у якiм жывëм, не быу спрыяльным нi для паэзii, нi
для мастацтва (10, 641).

У 1994 – Усë збiраюся перайсцi на новую паэтыку, але зноу вяртаюся да
традыцый беларускай, рускай, польскай-еурапейскай, зразумела, што не
да паэтыкi дыназаурау, якой у нас яшчэ многiя захапляюцца (10, 716).

Як бачым з прыведзеных, дзеля прыкладу, фрагментау нататак

Максiма Танка, у аснове яго лiтаратурна-эстэтычных поглядау (яны

мелi – скажам – верхнi, кнiжны, тэарэтычны узровень i былi для яго

рухавiком, умоуна кажучы, на нiжэйшым, практычным узроунi), ля-

жыць прынцып жывой, рэлятыунай эстэтыкi, гэта значыць адноснасцi,

дыялагiчнага разумення безупынна змяняемай рэчаiснасцi i свету ма-

стацтва, яго шырокай аутаномii, адкрытасць аутарскай пазiцыi. Сцiс-

лей кажучы, тэорыя авангардызму, новае разуменне свету мастацтва
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i ролi мастака у грамадстве18 у значнай ступенi акрэслiвала танкаускi

пункт быцiйнага назiрання, вызначала манеру мыслення, iдэалы, све-

таразуменне, урэшце стылiстыку пiсьма i паэтыку верша – i яна ста-

лася яго адметным пашпартам, персанальным штрых-кодам у бела-

рускай лiтаратуры. Экстрапалiруючы яе на свой савецкi вопыт i усе

сучасныя яму лiтаратурныя з’явы, Танк з жалем i смуткам давау iм

з сваëй iнтэлектуальнай вышынi, вышынi сваiх ведау (або як у на-

татках называе: са сваëй старой дарогi) рэзка адмоуныя характары-

стыкi: хадульныя, надуманыя, сацрэалiстычныя трафарэты, беларускi
запаведнiк, засценкавасць, рыфмаванае пустазвонства, патоп слоу,
хлусня, словаблуддзе, гiмнаграфаманы, рыфмаваная лухта, прапаган-
дысцкi дурман, зацьменне розуму i iнш.

У “Дзëннiках” Танка няма, што само сабой разумеецца, най-

важнейшага – паэтычных творау. Яны жывуць у ягоных кнiгах.

У дзëннiкавых нататках паэт часта рэгiструе толькi з’яуленне заду-

мы цi адчуванне iмпульсу-патрэбы напiсаць верш. Ëсць у нататках

шматлiкiя пачаткi, фрагменты, урыукi такой творчай працы – мен-

шыя i большыя. Ëсць таксама i шмат творчых самаацэнак – найчас-

цей амбiвалентных, якiя зыходзiлi з яго ж еурапейскай вывучкi, школы

высокай культуры i этычнасцi, а таксама з прыроджанага, рэдкаснага

таленту, дара-умення пераутвараць усë у песню19.
Сiмбiëз гэтых якасцей давау у творчай практыцы, у канчатковым

вынiку – на што звяртаюць увагу, кожны па-свойму, такiя дасведча-

ныя даследчыкi танкаускай творчасцi, як Калеснiк, Бугаëу, Ралько,

Арочка, Лiс – выдатны, арганiчны сплау топiкi еурапейскай культу-

ры з беларускай нiзавой, вясковай культурай (па-народнаму простай

вобразнасцi з авангарднай асацыятыунасцю), сплау афiцыяльнай куль-

туры з культурай сялянскага космасу; сплау iдэй калектывiзму з iдэя-

мi iндывiдуалiзму, сацыяльнага аптымiзму з экзiстэнцыяльным тра-

гiзмам чалавечага лëсу; канцэпцыi аутаномii мастацтва з служэннем,

падпарадкаваннем яго нацыянальным i грамадскiм iнтарэсам; рэва-

люцыйнай рамантыкi, пафасу сацыялiзму, абнаулення грамадства па

законах класавай справядлiвасцi з аспрэчваннем соцыяцэнтрызму бе-

ларускай лiтаратуры, тыранii палiтыкi у мастацтве. У стылiстыцы

18 У 1977 годзе Танк запiсвае у “Дзëннiках”: Думаю аб ролi лiтаратуры у жыццi.
Вiдаць, мы перабольшваем яе значэнне, бо нават самыя выдатныя творы не мелi
прыкметнага уплыву на палiтыку, на развiццë падзей у жыццi грамадства (10,
334–335).
19 Мiкола Арочка, Вектар пераломных падзей, “Полымя” 1996, № 9, с. 287.
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i паэтыцы – сплау мадэрнiзму з соцрэалiзмам, двух танальнасцей: гра-

мадзянскай i лiрычнай; сплау жыццëвай беларускай канкрэтыкi, прад-

метнасцi, вобразнасцi, заземленасцi, найбольш завузленых айчынных

праблем з нацыянальна-культурнымi i еурапейскiмi архетыпамi, сiм-

валамi i эстэтычнымi знакамi.

Гэты танкаускi “цэласны мастацкi арганiзм” ламала, выкручва-

ла i дэфармавала тая сiстэма, у якой паэт жыу i працавау, якой быу

гарачым прыхiльнiкам i якой верна служыу – каб быць урэшце яе ж

i ахвяраю.

“Дзëннiкi” Максiма Танка гэтага прама не адлюстроуваюць, ад-

нак даюць магчымасць меркаваць, што разам са смерцю вялiкага па-

эта вычарпау сябе i закончыуся той заходнебеларускi шлях, тая лiнiя

развiцця змагарна-адраджэнскай беларускай паэзii, якая – зароджаная

у 1921 годзе падзелам Беларусi i вынесеная на штандары шэрагам

беларускiх творцау – у паэзii Танка, узнятая да агульнацыянальна-

га значэння, знайшла сваë найбольш арыгiнальнае i яскравае мастац-

ка-iдэйнае выяуленне.

S T R E S Z C Z E N I E

Maksim Tank (1912–1996) żył i tworzył w trzech odmiennie różnych syste-
mach polityczno-społecznych. Jego młodość związana jest z Zachodnią Białorusią,
która w latach 1921–1939 była zaanektowana przez Polskę, wiek dojrzały – z Bia-
łorusią istniejącą w obrębie Związku Radzieckiego, zaś lata końcowe przypadły
na okres kształtowania się względnie suwerennego bytu narodowego. „Dzienniki”
poety, które są tematem niniejszego artykułu, znakomicie odzwierciedlają ducha
trzech epok, jego twórcze niepokoje i radości, ukazują uwikłanie w aparat władzy,
zagłębienie w kulturę Zachodu i szczególnie polską, z którą się utożsamiał i w której
sytuował siebie jako twórca awangardy europejskiej.

S UMMARY

Maxim Tank (1912–1996) lived and created in three different manners and
three different political-social systems. His youth is connected with Western Belarus
which in the years 1921–1939 was annexed by Poland, his maturity – with Belarus
existing within the Soviet Union, while his final years occured in the period of
the formation of the relatively sovereign nationality. Poet’s “Papers” which is the
theme of the present article, reflects the spirit of three epochs, his creative troubles
and joys, show the entangling into the state apparatus, his engrossing into the
Occident culture, especially Polish one with which he identified and located himself
as a creator of the European avant-garde.





BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA TOM 3, ROK 2011

Анатоль Брусевiч

Гродна

Адам Мiцкевiч у беларускiм культурным каноне

Кожная лiтаратурная з’ява, як вядома, нараджаецца i iснуе у ме-

жах таго цi iншага культурнага канону, а мастацкiя творы нясуць у са-

бе яго iдэi – эстэтычныя, рэлiгiйныя, фiласофскiя, палiтычныя i многiя

другiя. Менавiта культурны канон дазваляе знайсцi адрозненнi памiж

блiзкiмi лiтаратурамi, альбо падабенства памiж рознымi лiтаратурны-

мi эпохамi, накiрункамi, творамi. I, канешне, культурны канон, у полi

якога творыць той цi iншы пiсьменнiк, можа сведчыць пра прыналеж-

насць творцы (поуную альбо частковую) да пэунай нацыянальнай лi-

таратуры. Што у сваю чаргу ставiць кропкi у бясконцых спрэчках

за права лiчыць выключна сваiм найбольш знакамiтых, генiяльных

майстроу слова, народжаных на памежжы адразу некалькiх культур.

Падобная спрэчка вядзецца ужо даволi працяглы час памiж па-

лякамi, беларусамi i лiтоуцамi за спадчыну Адама Мiцкевiча, якi

нарадзiуся на беларускiх землях, але на польскай мове напiсау: Litwo!
Ojczyzno moja!

Палякi Мiцкевiча лiчаць сваiм нацыянальным генiем толькi таму,

што той карыстауся польскай мовай, хоць мова яго творау насыча-

на беларускай лексiкай (зауважым: гэта у свой час моцна абурала

варшаускiх рэцэнзентау). Цяпер у Польшчы, каб абмiнуць праблему,

беларускiя словы часцей за усë пазначаюць як рэгiяналiзмы. Зрэшты,

не сакрэт, што пры вызначэннi нацыянальнай прыналежнасцi, мова

з’яуляецца важным фактарам, але далëка не адзiным.

Лiчаць Мiцкевiча сваiм творцам i лiтоуцы, бо у iхняй сучаснай

i колiшняй сталiцах адбывалася фармаванне мастацкiх густау паэта,
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яго грамадзянскай пазiцыi. Але гэта хiба усë, што звязвае нашага ра-

мантыка з сучаснай Лiтвой. Згадаем: паэт нават не ведау нi мовы, нi

фальклору гэтага народа.

Сярод прэтэндэнтау на спадчыну песняра самымi сцiплымi аказа-

лiся беларусы. Адзiн з першых звярнуу належную увагу на “беларус-

касць” паэта Станiслау Станкевiч у сваëй найбольш вядомай працы

«Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej» («Беларускiя эле-

менты у польскай рамантычнай паэзii»), якая выйшла асобнай кнiгай

у Вiльнi у 1936 годзе. А вось ужо савецкае лiтаратуразнауства баяла-

ся “пакрыудзiць” польскiх калегау, таму нiчога новага не сказала пра

вешчуна, акрамя таго, што той выкарыстау некаторыя матывы бела-

рускага фальклору. Толькi у апошнiя два дзесяцiгоддзi у беларускiм

мiцкевiчазнаустве паволi адбываецца пераасэнсаванне традыцыйных

поглядау на асобу паэта, а яго творчасць пачынаюць нарэшце пра-

чытваць у сiстэме беларускiх каштоунасцей.

Безумоуна, паэзiя i асоба Мiцкевiча павiнны не раз’ядноуваць, але

наадварот – лучыць народы, якiя маюць агульную гiсторыю. Разам

з тым нельга маучаць, што аутар «Баладау i рамансау», «Дзядоу»

i «Пана Тадэвуша» напiсау усе гэтыя творы дзякуючы беларускай

культуры, iнакш кажучы, у рэчышчы беларускага культурнага ка-

нону. Канешне, дадзеная праблема ужо не аднойчы уздымалася бела-

рускiмi i замежнымi даследчыкамi. Аднак усе мiцкевiчазнауцы трады-

цыйна вылучаюць толькi фальклорны фактар, разам з тым як бела-

рускi культурны канон убiрае у сябе шэраг iншых важных фактарау,

напрыклад, гiстарычны, этычны i сацыяльны, якiя таксама увесь час

уплывалi на творчую свядомасць Мiцкевiча.

Трэба адзначыць, што фактары беларускай культуры даволi па-

рознаму праявiлiся у розныя перыяды творчасцi паэта. На першым

этапе (час стварэння «Баладау i рамансау») Мiцкевiч знаходзiцца най-

часцей у так званым фальклорным полi беларускага культурнага кано-

ну: ëн выкарыстоувае народную культуру – легенды, паданнi, прымхi

i забабоны беларусау. Беларускi фальклор становiцца своеасаблiвым

фонам для агульнай рамантычнай карцiны свету, якую стварае паэт,

каб супрацьпаставiць яе класiцыстычнаму светасузiранню. Чарговы

этап (час напiсання II, IV i фрагментау I часткi «Дзядоу») супадае

з выхадам рамантыка на новы узровень беларускага культурнага ка-

нону: “народны фон” паступова перарастае у “народную iдэю”. Бела-

руская культура цяпер становiцца асновай, на якой грунтуецца света-

погляд Мiцкевiча, фiласофiяй ягонай паэзii. Наступны этап у творчасцi

Мiцкевiча звязаны з трагiчнымi падзеямi, якiя разгарнулiся на абша-
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рах колiшняй Рэчы Паспалiтай. Маецца на увазе параза паустання

1830–1831 гадоу. Галоуны твор на дадзеным этапе – трэцяя частка

драматычнай паэмы «Дзяды» i яе адступленнi (урыукi). Час дрэздан-

скiх «Дзядоу» – час пераломны для Мiцкевiча: паэт-рамантык пачы-

нае паступова адкрываць для сябе новыя творчыя далягляды, звяза-

ныя з рэалiстычным мастацтвам. Разам з тым яго рух надалей пра-

цякае у рэчышчы беларускага культурнага канону, паколькi дрэздан-

скую частку драматычнай паэмы нi у якiм разе нельга аддзяляць ад

«Дзядоу» вiленска-ковенскiх: iх аб’ядноувае не толькi агульная назва,

агульная канцэпцыя герояу, але i адна iдэя – iдэя неумiручасцi радзiмы,

якая атаясамлiваецца з неумiручасцю народа. Гэтая самая iдэя стано-

вiцца краевугольным каменем i паэмы-эпапеi «Пан Тадэвуш», прызна-

най большасцю лiтаратуразнауцау вяршыняй паэзii Мiцкевiча.

Варта згадаць, што не толькi мастацкiя творы вялiкага раманты-

ка выкананы у сiстэме беларускага культурнага канону, але яшчэ i як

навуковец Мiцкевiч не прамiнуу засведчыць пачэснае месца беларус-

кай культуры сярод iншых славянскiх культур. Так, у сваiх парыж-

скiх лекцыях у Калеж дэ Франс ëн адзначае наступнае: На беларускай
мове, якую называюць русiнскай альбо лiтоуска-рускай (...) гаворыць
каля дзесяцi мiльëнау чалавек; гэта самая багатая i самая чыстая
гаворка, яна узнiкла дауно i цудоуна распрацавана. У перыяд неза-
лежнасцi Лiтвы вялiкiя князi карысталiся ëю для сваëй дыпламатыч-
най перапiскi1. Iншым разам у сваiх лекцыях Мiцкевiч падкрэслiвау:

Сяляне Пiнскай, часткова Мiнскай i Гродзенскай губерняу, захавалi
найбольшую колькасць агульных славянскiх рысау. У iх казках i пес-
нях ëсць усë. Пiсьмовых помнiкау у iх мала, толькi Лiтоускi Ста-
тут напiсаны iх мовай, самай гарманiчнай i з усiх славянскiх моу
найменш змененай2.

Як бачым, беларускi народ таксама мае правы на спадчыну Мiц-

кевiча, такiя ж, як i iншыя народы былой Рэчы Паспалiтай. Нельга тут

не прыгадаць, што у эстэтычным полi вешчуна тварылi Ян Чачот, Ян

Баршчэускi, Аляксандр Рыпiнскi, Уладзiслау Сыракомля, Вiнцэнт Ду-

нiн-Марцiнкевiч iшэраг iншых пiсьменнiкау, чыя муза была пераважна

польскамоунай, але з беларускай душой, бо iх творы жылi выключна

у сiстэме беларускага культурнага канону. Зауважым таксама, што

рамантызм Мiцкевiча вызначыу не толькi шлях развiцця беларускай

1 Цыт. за: А. Лойка, “Душою у радзiме разлiуся...”, (у:) А. Мiцкевiч, Вершы i па-
эмы, Мiнск 2000, с. 19.
2 Тамсама.
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лiтаратуры у ХIХ ст., але ужо у ХХ ст. стау трывалай асновай для

беларускага неарамантызму, прадстауленым перш за усë Янкам Ку-

палам. Як слушна зауважае Iрына Багдановiч, узноулены Мiцкевiчам
“сармацка-рыцарскi” iдэал, якi дэфармавау аблiчча еурапейскага бай-
ранiчнага героя, надавау яму рысы патрыëта айчыны i змагара за яе
вызваленне, прыцягвау увагу беларускiх пiсьменнiкау i у пазнейшыя
часы. Так, ëн стау вызначальным i праявiуся яшчэ раз як традыцыя
у творчасцi У. Караткевiча, перадусiм у вобразе князя Алеся Загор-
скага – героя рамана «Каласы пад сярпом тваiм» i аповесцi «Зброя».
Такiм чынам, мiцкевiчауская рамантычная традыцыя з яе культам
айчыны дае сябе адчуць на усiм абсягу развiцця беларускай лiтарату-
ры3. Адзначым, што асобныя тэндэнцыi (напрыклад, зварот да мiфала-

гiчнага жанру), якiя праз Мiцкевiча i яго паслядоунiкау, што прыйшлi

у нашу лiтаратуру рухаючыся у прасторы беларускага культурнага

канону, можна назiраць i на сучасным этапе, ужо у ХХI стагоддзi. Гэты

факт сведчыць аб духоунай пераемнасцi памiж пакаленнямi дэмiюргау,

непарыунасцi адвечнай сувязi памiж мiнуушчынай i будучыняй, пра

якую вялiкi рамантык засведчыу яшчэ у «Дзядах».

Аднак вернемся да некаторых спрэчных момантау у гiсторыi на-

шай супольнай лiтаратурнай спадчыны. Усе польскiя лiтаратура-

знауцы адзiнагалосна сцвярджаюць, што пачатак польскага раман-

тызму прынята адлiчваць з таго моманту, калi у чэрвенi 1822 года

выйшау першы том «Паэзii» Мiцкевiча. Мiж тым, гэта быу пачатак

i беларускага рамантызму (пра гэта нiхто нiдзе не згадвае), бо «Ба-

лады i рамансы», якiя займаюць цэнтральнае месца кнiгi, амаль усе

створаны паводле беларускага культурнага канону. З 14 вершау, якiя

увайшлi у цыкл, толькi балада «Пальчатка» нiяк не звязана з беларус-

кiм фактарам. Яе сюжэт запазычаны у нямецкага рамантыка Фрыд-

рыха Шылера, у той час як сюжэты iншых вершау створаны альбо на

аснове народнай творчасцi беларусау, альбо складзены Мiцкевiчам па

гэтай аналогii.

Вельмi важным падаецца факт, на якi таксама чамусьцi мала хто

звяртае увагу, што аутар «Баладау i рамансау» пазначае асобныя тво-

ры цыклу не толькi паводле iх прыналежнасцi да таго цi iншага жан-

ру, але указвае на генезiс сваiх вершау. Напрыклад, «Рыбка» i «Лi-

леi» маюць прыпiс “з народнай песнi”, «Курганок Марылi» – “заду-

ма з лiцвiнскай песнi”, «Дудар» – “задума з народнай песнi”. Гэтымi

3 I. Э. Багданов iч, Авангард i трыдыцыя: Беларуская паэзiя на хвалi нацыяналь-
нага адраджэння, Мiнск 2001, с. 35.
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прыпiсамi паэт як бы аберагае творы ад магчымых iнтэрпрэтацый,

бо толькi адзiн ключ можа адчынiць дзверы у iх сутнасць: беларус-

кая народная стыхiя, усë тое, што Мiцкевiч увабрау у сябе з мален-

ства як жыхар Наваградчыны з яе непауторным культурным кан-

тэкстам. Возьмем хоць бы раманс «Курганок Марылi», у якiм паэт

выкарыстоувае не толькi беларускi фальклор, але яшчэ беларускiя аб-

рады i звычаi. Ужо у самой назве верша адлюстроуваецца беларускi

пахавальны звычай, згодна якому магiлы жанчын не заусëды адзна-
чалiся крыжамi, але толькi насыпнымi курганкамi4. I паводле зместу,

i паводле формы раманс фактычна адзiн у адзiн супадае з беларускi-

мi жалобнымi песнямi-галашэннямi. На адметнасць гэтай традыцыi –

галасiць па памерлых у форме песнi-iмправiзацыi, звярнуу увагу яшчэ

сучаснiк Мiцкевiча i яго духоуны спадкаемца А. Рыпiнскi, этнограф,

паэт, адзiн з пачынальнiкау беларускага рамантызму. Вось што ëн пi-

ша: Мацi па дачцы альбо па сыну, дачка па бацьку альбо мацi, жонка
па мужу, каханка па каханым i г.д. галасiць цi плакаць мусяць (...)

Наiунасць iхнiх скаргау, што выкарыстоуваюцца у спеве, немагчы-
ма апiсаць! Гэта доугая размова з нябожчыкам у форме нараканняу,
пытанняу, перапросiнау i г.д.5 Усë гэта якраз прысутнiчае у раман-

се «Курганок Марылi». Памiнальны абрад у беларусау, як сведчаць

запiсы этнографау, звычайна распачынау старэйшы мужчына цi гас-

падар хаты. У вершы гэтую ролю Мiцкевiч адводзiць Старонняму ча-

лавеку, маналогам якога пачынаецца i канчаецца раманс. Канешне,

гэты вобраз нельга трактаваць толькi у духу беларускай культурнай

традыцыi, бо раманс «Курганок Марылi» перадусiм – твор рамантыч-

ны, i з лiрычным героем-пiлiгрымам паэт мог атаясамлiваць нават

сябе, раскрываючы такiм чынам тэму «смерцi кахання», цi так зва-

ную «марылiну» тэму. Але вось маналогi-плачы астатнiх герояу па-

казаны у бездакорным рэалiстычным ракурсе. Гэта наглядна даказау

С. Станкевiч, параунаушы скаргi Яся, Мацi i Сяброукi з аналагiчнымi

паводле сэнсу i экспрэсiунасцi беларускiмi хаутурнымi песнямi i гала-

шэннямi на падставе фальклорных запiсау Паула Шэйна i Еудакiма

Раманава6. Увогуле, для беларускага мiцкевiчазнауства i нават для

4 Живописная Россия: Отечество наше в его зем., ист., плем., экон. и быт. зна-
чении: Литов. и Белорус. Полесье: Репринт. воспроизведение изд. 1882 г., 2-е изд.,
Минск 1994, с. 282.
5 A. Rypiński, Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji,
o jego muzyce, śpiewu, tańcach etc., Paryż 1840, s. 61–62.
6 Гл.: С. Станкев iч, Беларускiя элементы у польскай рамантычнай паэзii, Вiль-
ня – Беласток 2010, с. 100–102.
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звычайнага чытача дадзены твор уяуляе вялiкую цiкавасць: зместам,

формай, героямi, шчыльным спляценнем рамантызму, сентыменталiз-

му i рэалiзму, а галоунае – ëн цалкам вытрыманы у ключы беларус-

кага культурнага канону. I якраз па гэтай прычыне яго не разумеюць,

таму як след не могуць ацанiць, нашыя суседзi. Напрыклад, адзiн з вы-

датнейшых гiсторыкау польскай лiтаратуры, мiцкевiчазнауца Вацлау

Баровы, аналiзуючы «Курганок Марылi», сцвердзiу, што у рамансе

цяжка убачыць нешта большае ад даволi убогiх варыяцый убогiх сен-
тыментальнх матывау нешчаслiвага кахання7. Але ж акрамя матыву
“нешчаслiвага кахання” у творы прысутнiчае матыу смерцi, а гэта

знак таго, што перад намi не такi ужо просценькi верш. Як вядома,

матыу смерцi з’явiуся у той момант, калi узнiкла i сама лiтаратура,

ëн прайшоу праз усе лiтаратурныя эпохi i праз усе лiтаратуры све-

ту. Ужо некалькi тысячагоддзяу пiсьменнiкi, фiлосафы i тэолагi раз-

важаюць над загадкай смерцi i аб лëсе чалавека па той бок жыцця.

Асэнсаванне ж праблемы смерцi мастаком альбо фiлосафам адбыва-

ецца перш за усë згодна зводу законау i правiлау, паводле якiх развi-

ваецца iх культура, г.зн. паводле пэунага культурнага канону. Для

Мiцкевiча, як прадстаунiка рамантызму, матыу смерцi цесна звязаны

з матывам кахання: каханне i смерць заусëды побач. Прауда, калi ка-

ханне малюецца паэтам тымi ж узнëсла-рамантычнымi фарбамi, што

i у iншых еурапейскiх лiтаратурах, то смерць i усе яе атрыбуты рэдка

выходзяць за межы беларускага культурнага канону. I раманс «Кур-

ганок Марылi» яскравы гэтаму прыклад. Зрэшты, пра гэта сведчаць

i iншыя творы з цыклу «Балады i рамансы», асаблiва тыя, што маюць

спецыяльныя прыпiсы.

Смерць у розных культурах, як ужо адзначалася, мае свае ад-

мысловыя атрыбуты. У беларускай культуры, напрыклад, з вобра-

зам смерцi цесна звязаны вобраз старца (жабрака, падарожнага),

якi у светауспрыманнi беларусау з’яуляуся медыятарам, вестуном
«iншасвету», цесна звязаным з iдэяй дарогi як шляху у свет памер-
лых; надзяляуся мудрасцю i магiчнымi здольнасцямi8. Менавiта таму
узнiкае у рамансе «Курганок Марылi» вобраз Старонняга чалавека: ëн

з’яуляецца пад час аплаквання памерлай Марылi яе сяброукай, каха-

ным i мацi i нясе у сабе абагульненыя рысы вандроунага старца, якога

беларусы запрашалi на хаутуры. Каларытны вобраз старца, якi так-

сама “звязаны з iдэяй дарогi” i выступае пасрэднiкам памiж жывымi

7 W. Borowy, O poezji Mickiewicza. W 2 t., Lublin 1958, t. 1, s. 99.
8 Беларуская мiфалогiя: Энцыклапедычны слоунiк, Мiнск 2006, с. 487.
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i мëртвымi (памерлым ад кахання юнаком i пастушкай), падае Мiц-

кевiч у рамансе «Дудар». Вобраз старца узнiкае i у баладзе «Лiлеi».

Ëн найбольш адпавядае беларускiм уяуленням, бо у адрозненне ад ана-

лагiчных герояу з вершау «Курганок Марылi» i «Дудар», гэты старац

надзяляецца звышнатуральнай сiлай (здольны прадбачыць будучыню

i нават уваскрашаць мëртвых). I, канешне, нельга тут не прыгадаць

вобраз Гусляра з драматычнай паэмы Мiцкевiча «Дзяды» (у арыгiнале

iмя героя – Guślarz). Гэты вобраз “вырастае” са сваiх папярэднiкау –

Старонняга чалавека, Дудара i Старца з балады «Лiлеi». Напрыклад,

Гусляр, як i Староннi чалавек з «Курганка Марылi», робiцца сведкам

чужых крыудау. Толькi у рамансе на гаротны лëс скардзяцца жывыя

людзi, а у «Дзядах» скаргi зыходзяць ад памерлых. Але затое у кож-

ным выпадку прычына скаргау як бы схавана у супрацьлеглым свеце:

Ясь, Мацi i Сяброука пакутуюць ад таго, што у iншы свет адыйш-

ла Марыля, а душы дзяцей, злога пана i ганарлiвай дзяучыны з паэ-

мы «Дзяды» вяртаюцца з таго свету, каб паскардзiцца на усе беды,

якiя яны зазналi пры жыццi. Падабенства Гусляра з Дударом з ад-

найменнага раманса заключаецца перш за усë у тым, што яны абодва

згуртоуваюць вакол сябе грамаду вяскоуцау, становячыся выразнiкамi

думак, пачуццяу i уяуленняу простага люду. А вось галоунае падабен-

ства Гусляра i Старца з балады «Лiлеi» – гэта наяунасць звышнату-

ральнай моцы, якая у найбольшай ступенi дазваляе быць “медыята-

рам”, кантактаваць з душамi нябожчыкау. Усе паралелi даказваюць,

што па-за беларускiм культурным канонам нельга разглядаць i вобраз

Гусляра.

Мiж тым, некаторыя польскiя даследчыкi спрабуюць гэта зра-

бiць. Так, Рышард Пшыбыльскi, жадаючы разабрацца, чаму Мiцкевiч

назвау свайго героя Guślarz, свярджае наступнае: Народ не ведау слова
“guślarz”, Мiцкевiч узяу яго хутчэй за усë са слоунiка Лiндэ, дзе яно
азначае чараунiка, знахара i чарнакнiжнiка9. Развiваючы думку, поль-
скi мiцкевiчазнауца звяртае увагу на сугучнасць “невядомага народу

слова” са словамi вядомымi – “gęślarz” i “koźlarz” (на беларускую мову

гэтыя словы перакладаецца як “гусляр” i “казляр”). Слова “guślarz”

– пiша Р. Пшыбыльскi – гучыць падобна як слова “gęślarz”. Гукавое
падабенства памiж iмi безумоуна стала для паэта вельмi важным
сiгналам (...) Але гэта яшчэ не усë. Абодва назоунiка, пра якiя iдзе
гаворка, па свайму гучанню нагадваюць iншае слова: “koźlarz”. А каз-

9 R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków, Warszawa 1993, s. 19.
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ляр у часы язычнiцтва, здаецца, адпрауляу абрад пад назвай Часта-
ванне Казла, i – ëсць такое, прауда, шырока не распаусюджанае мер-
каванне, – выконвау падчас гэтай урачыстасцi дзве функцыi: святара
i песняра10. Такiм чынам, паводле меркавання Р. Пшыбыльскага, слова

“guślarz” з’яуляецца найбольш прадуктыуным у асацыятыуным плане,

таму i было ужыта Мiцкевiчам.

У прынцыпе, польскi даследчык робiць правiльныя высновы i на-

конт гусляра, i наконт казляра, але усë гэта адбываецца на iнтуiтыу-

на-гiпатэтычным узроунi, без належнай аргументацыi. Нават пра таго

ж казляра i абрад “частаванне казла” Р. Пшыбыльскi хутчэй за усë

прачытау толькi у прадмове Мiцкевiча да «Дзядоу»11, бо амаль слова

у слова паутарыу напiсанае аутарам драматычнай паэмы. Але затое не

прамiнуу аутарытэтна заявiць, што, мауляу, мала хто ведае пра такi

абрад. Мiж тым адгалоскi гэтага старажытнага беларускага абраду

захавалiся да ХIХ стагоддзя, а значыць Мiцкевiч мог нават прысут-

нiчаць на такой урачыстасцi, альбо, прынамсi, чуць пра яе ад сяброу.

Пра “частаванне казла” згадвае у сваiх этнаграфiчных даследаван-

нях i Адам Кiркор, сучаснiк рамантыка: у старой царкве св. Пят-

ра, якая знаходзiцца у сямi вëрстах ад мястэчка Докшыц, у Дзiснен-
скiм уездзе, 29 чэрвеня збiралася шмат народу з навакольных вëсак,
каб спрауляць свайго роду памiнкi. Хто быу больш-менш заможным,
прыводзiу казу, якую урачыста закалывалi, смажылi i з’ядалi на ма-
гiлах родных i блiзкiх12.

Насамрэч з паходжаннем iмя героя Мiцкевiча значна усë прасцей:

“guślarz” – гэта спаланiзаванае беларускае слова “гусляр”. I не трэба

дарэмна шукаць нейкiя асацыяцыi. Такiмi словамi, “невядомымi для

народа”, аздоблены многiя творы рамантыка, бо паэт пiсау на той

польскай мове, на якой размауляла спаланiзаваная беларуская шляхта.

Канешне, гэтая мова iстотна адрознiвалася ад мовы этнiчных палякау.

Затое, дзякуючы ëй, для жыхароу Лiтвы, а яны былi самымi адданымi

чытачамi Мiцкевiча, усë у паэзii земляка было сваiм, родным i зразу-

мелым. I толькi дзякуючы ëй, не зусiм польскай мове, Мiцкевiч яшчэ

пры жыццi стауся класiкам. Вось што пiша А. Кiркор: масы зразумелi
паэта, адчулi генiя, i мы памятаем той час, калi не толькi раску-
палi нарасхват новыя выданнi, але перапiсвалi на сотнi рук, пасылалi

10 Тамсама.
11 Гл.: A. Mickiewicz, Dzieła. W XVII t., Warszawa 1993–2005, t. III, s. 13.
12 Живописная Россия..., с. 42.
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у лiстах у самыя аддаленыя куткi, у глуш Беларусi, старыя i мала-
дыя, арыстакраткi i шляхцянкi вывучвалi напамяць. Аб гэтым i была
толькi гаворка у гарадах, у панскiх дамах, на бедных хутарах шлях-
цiчау13.

Што ж тычыцца слоунiка Лiндэ, якiм на думку Р. Пшыбыль-

скага карыстауся Мiцкевiч, то, натуральна, паэт мог быць знаëмым

з гэтай працай, але слова “guślarz” не адтуль. У беларускiм куль-

турным каноне чараунiкi альбо чарнакнiжнiкi не нясуць у сабе нiчога

станоучага, яны – слугi зла, беларусы iх баялiся i старалiся пазбягаць

з iмi кантактау, бо гэта лiчылася вялiкiм грахом. А Гусляр Мiцкевi-

ча – герой цалкам станоучы, ëн гуртуе вакол сябе людзей, разам з iмi

ушаноувае памяць памерлых, дапамагае па меры магчымасцi нават

пакутным душам. Акрамя таго, звяртаючыся да пакутных душау аль-

бо да грамады сялян, ëн неаднаразова згадвае Бога, Святую Троiцу,

Панскi крыж, што таксама сведчыць аб станоучасцi героя i аб тым,

што Гусляра нельга атаясамлiваць з чараунiкамi i чарнакнiжнiкамi.

Дарэчы, калi б мы разглядалi героя з пункту гледзiшча польскай на-

роднай этыкi, так мовiць, у сiстэме польскага культурнага канону (што

рабiць нi у якiм разе нельга, бо з такiм самым поспехам можна разгля-

даць героя i у сiстэме кiтайскага альбо японскага канону), Гусляр не

быу бы цалкам станоучым, паколькi любыя язычнiцкiя дзействы тут

трактуюцца як нешта дрэннае – у польскiм культурным каноне няма

такога гарманiчнага спалучэння хрысцiянскiх i язычнiцкiх пачаткау,

якiм характарызуецца канон беларускi. У кожным хрысцiянскiм свя-

це, якое спрауляюць беларусы, прысутнiчаюць элементы язычнiцтва.

I наадварот – у беларускiх прымхах, забабонах, замовах i народных

абрадах адчуваецца яуны уплыу хрысцiянства. Такi сiнтэз назiраецца

i у дзядах, беларускiм памiнальным абрадзе, якi лëг у аснову аднай-

меннай драматычнай паэмы Мiцкевiча.

Пра уплыу беларускай мовы на ужыты Мiцкевiчам назоунiк “gu-
ślarz” сведчыць i наступны факт: паводле слоунiкау XVI–XVII стст.
(Лаурэнцiя Зiзанiя, Памвы Бярынды), “гуслямi” на беларускiх землях

называлi розныя струнныя iнструменты, у тым лiку i лiру – галоуны

атрыбут старцау-лiрнiкау, якiх, як было сказана вышэй, беларусы лi-

чылi пасрэднiкамi памiж Богам i людзьмi, i без якiх рэдка абыходзi-

лася якое-небудзь народнае свята, тым больш такое важнае мерапры-

емства, як ушанаванне памяцi памерлых продкау. Пра гэта гаворыцца

13 Тамсама, с. 125.
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i у «Матэрыялах» П. Шэйна: без iх не абыходзiцца нi адзiн памiналь-
ны дзень; паводле уяуленняу беларусау, тое, што яны дадуць старцу,
на тым свеце вернецца альбо iм, альбо iхнiм сваякам. Акрамя та-
го на свята Дзяды старцы памiнаюць нябожчыкау. Становiцца такi
старац перад iконамi, гаспадар цi гаспадыня падказваюць яму iмëны
памерлых сваякоу, i ëн памiнае iх (...) а на заканчэнне прамауляе агуль-
ную памiнальную малiтву (...) Спявалi яны пад акампанемент лiры14.
Дарэчы, тут можна iзноу прыгадаць старца з раманса Мiцкевiча «Ду-

дар», якi спявае сваю песню менавiта пад акампанемент лiры.

Аб тым, што творчая свядомасць Мiцкевiча “жыве” у сiстэме бела-

рускага культурнага канону, сведчыць не толькi вобраз Гусляра, але

i многiя другiя месцы з драматычнай паэмы. Паэт уводзiць у твор

шэраг фальклорных вобразау i матывау, якiя моцна узбагачаюць са-

му паэму, а таксама падкрэслiваюць цэласнасць i узаемаабумоуленасць

розных узроуняу беларускай культуры. Так, напрыклад, згодна з бела-

рускiмi уяуленнямi аб пакуце на тым свеце, паводле якiх грэшная душа

можа адбываць пакаранне не толькi у пекле, але i на зямлi, малююцца

Мiцкевiчам пакутныя душы, запрошаныя Гусляром: Czyścowe duszecz-
ki! // W jakiejkolwiek świata stronie: // Czyli która w smole płonie, // Czyli
marznie na dnie rzeczki, // Czyli dla dotkliwszej kary //W surowym wszcze-
piona drewnie, // Gdy ją w piecu gryzą żary. // I piszczy, i płacze rzewnie15.
Падцверджанне знаходзiм у этнаграфiчным нарысе Адама Багдано-

вiча «Перажыткi старажытнага светасузiрання у беларусау»: Пасля
смерцi чалавека душа яго не адразу пераходзiць у iншы свет. Сорак
дзëн яна яшчэ застаецца у родным сяле (...) Пасля гэтага тэрмiну яна
альбо адпрауляецца на той свет (...) альбо застаецца тут, на зям-
лi, адбываць пакуту: селiцца у дрэве (такое дрэва рыпiць), у жывëле
i нават у чалавеку16. Так што не выпадкова душы у «Дзядах» Мiцкевi-

ча “мëрзнуць на дне рэчкi”, а таксама “плачуць i пiшчаць у дрэве”.

Дарэчы, такi вiд пакуты, як “затачэнне у дрэве”, паэт адлюстравау

яшчэ у баладзе «Свiцязянка», герой якой, няверны каханак, за сваю

здраду на тысячу гадоу быу закляты у дрэва. Адзначым, што аутар

«Дзядоу» не толькi творча выкарыстоувае змест беларускага памi-

нальнага абраду, яго iдэйнае напауненне, але вельмi дакладна перадае

14 П. Шейн, Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-за-
падного края. В 3 т., Санкт-Петербург 1887–1902, т. 2, с. 562–564.
15 A. Mickiewicz, Dzieła..., t. III, s. 16.
16 А. Багданов iч, Перажыткi старажытнага светасузiрання у беларусау, Мiнск
1995, с. 51.
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форму адпраулення душау, што сведчыць аб беражлiвых адносiнах па-

эта да духоунай спадчыны беларусау, зрэшты, сваëй спадчыны. Гус-

ляр скончвае сваю размову з душамi словамi “A kysz, a kysz!”17, што

цалкам адпавядае беларускаму культурнаму канону. Менавiта гэтымi

словамi завяршалася памiнальная вячэра беларусау. Падобную “раз-

мову” прыводзiць акадэмiк Яухiм Карскi у сваëй працы «Беларусы»:

Святыя дзяды! Вы сюды прыляцелi, // Пiлi i елi. // Ляцiце ж цяпер да
сябе! // Скажыце, чаго яшчэ вам трэба? // А лепей, ляцiце да неба! //
Акыш, акыш!18

Разважаючы над праблемай уплыву беларускай культуры на эстэ-

тыку i фiласофiю паэзii Мiцкевiча, нельга абмiнуць паэму-эпапею «Пан

Тадэвуш», якая па вядомасцi, уплывовасцi i перакладаемасцi на iн-

шыя мовы, займае першае месца. Найбольш уражвае у паэме тое, што

яе аутар вельмi дакладна па памяцi узнауляе самыя розныя рэалii

з жыцця лiцвiнскай (беларускай) шляхты, у вынiку чаго твор вырастае

у сапраудную народную энцыклапедыю. Як зауважае Станiслау Свiр-

ка, народнасць «Пана Тадэвуша» напауняе сабою усю эпапею, ства-
раючы атмасферу з’яу блiзкiх i добра знаëмых19. Думаецца, што усе

з’явы, якiя мае на увазе польскi даследчык, блiзкiя i добра знаëмыя

перш за усë прадстаунiкам i знауцам беларускай культуры, фактары

якой заусëды мелi аграмадны уплыу на творчую свядомасць раманты-

ка. У паэме «Пан Тадэвуш» Мiцкевiч паказау не толькi беларускiя на-

родныя традыцыi i побыт, але i асаблiвасць менталiтэту беларусау, iх

мыслення i светасузiрання. Да таго ж паэма шчодра аздоблена беларус-

кай лексiкай, на што звярнулi увагу многiя ваяры за спадчыну вешчу-

на, як па гэты, так i па той бок “барыкадау”. Зрэшты, «Пан Тадэвуш»

яшчэ чакае сваiх даследчыкау, бо у беларускiм лiтаратуразнаустве па-

куль няма асобнай манаграфiчнай працы, прысвечанай гэтаму выдат-

наму твору. Перад астатнiм светам беларусы могуць апраудацца хi-

ба толькi тым, што нiхто не мае столькi, як яны, розных перакладау

эпапеi. Ды i за шэрагам другiх творау рамантыка стаiць па некаль-

кi варыянтау перакладу. Гэты факт сведчыць аб многiм – перадусiм

аб невычарпальнай цiкавасцi да асобы i паэзii Мiцкевiча на працягу

усëй “паслямiцкевiчаускай” гiсторыi беларускай лiтаратуры. А цiка-

васць, як вядома, не вырастае на пустым месцы. Цiкавасць мае свае

17 A. Mickiewicz, Dzieła..., t. III, s. 20.
18 Я. Карск i, Беларусы, Мiнск 2001, с. 414.
19 S. Świrko, Ludowość u Mickiewicza, Warszawa 1958, s. 395.
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перадумовы i свае вынiкi. Магчыма, нашым суседзям падасца дзiунай

наступная думка: паэзiя Мiцкевiча (як арыгiнальная, так i у выглядзе

перакладау) аб’ядноувае беларускую лiтаратуру, робiць яе цэльнай.

Тое самае робiць з лiтаратурай культурны канон.

Падагульняючы вышэй сказанае, мы можам зрабiць наступныя

высновы:

– “Беларускасць” Адама Мiцкевiча выявiлася на самых розных эстэ-

тычна-мастацкiх узроунях яго творау: тэматычным, вобразным,

стылëвым, моуным;

– Творчая спадчына вешчуна цалкам упiсваецца у сiстэму беларус-

кага культурнага канону;

– Паэзiю нашага земляка нельга разглядаць па-за беларускiм лiта-

ратурным кантэкстам – Мiцкевiч яго важная i неад’емная частка.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule zwrócono uwagę na szereg pierwiastków artystycznych wierszy
Adama Mickiewicza, które pozwalają wysnuć wniosek, że dziedzictwo wieszcza na-
leży odczytywać w systemie białoruskiego kanonu kulturowego.

S UMMARY

Some distinguishing characteristics of Adam Mitskevich’s poetry are analyzed
in the article. Therefore the heritage of great romantic poet finds its way into the
system of Belarusian cultural canon.
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Паэтыка прасторы у творах Якуба Коласа,

Мiкалая Гогаля i Тараса Шаучэнкi праз прызму

ментальнасцi

Асноуная праява i фундаментальная характарыстыка рэчаiсна-

сцi, адзiн са структураутваральных элементау культуры i лiтарату-

ры, катэгорыя прасторы акрэслiвае асноуныя арыенцiры, у адпавед-

насцi з якiмi будуецца любая карцiна свету, у тым лiку iндывiдуаль-

на-аутарская у мастацкiм космасе пiсьменнiка. На гэта звяртае увагу

Ю. М. Лотман: Самыя агульныя сацыяльныя, рэлiгiйныя, палiтычныя,
маральна-духоуныя мадэлi свету, пры дапамозе якiх чалавек на роз-
ных этапах сваëй духоунай гiсторыi асэнсоувае навакольнае жыццë,
нязменна надзелены прасторавымi характарыстыкамi1. Прастора мае
унiверсальны характар i, як адзiн з асноуных параметрау быцця, зна-

ходзiцца ва узаемаабумоуленай сувязi з агульначалавечымi катэгоры-

ямi i этыка-фiласофскiмi канцэпцыямi. Адлюстроуваючы этапнасць

i спецыфiку узаемадзеяння чалавека з навакольным светам, прастора-

выя параметры даюць дакладнае уяуленне пра светаадчуванне эпохi,
паводзiны людзей, iх свядомасць, рытм жыцця, адносiны да рэчау2.
Спалучаныя з навакольным асяроддзем, грамадска-гiстарычным, на-

цыянальна-культурным фонам, катэгорыi прасторы змяшчаюць важ-

ную iнфармацыю i аб пэуных сацыяльных, этычных i этнiчных ха-

рактарыстыках народа, яго духоуна-псiхалагiчным аблiччы, высту-

паюць трывалым падмуркам у працэсе мастацкай пабудовы нацыя-

1 Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970, с. 267.
2 А. Я. Гуревич, Категории средневековой культуры, Москва 1972, с. 84.
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нальна своеадметнай карцiны свету. Лад жыцця, менталiтэт кожна-

га народа фармiруюцца на працягу стагоддзяу пад уплывам розных

фактарау, сярод якiх прыродна-прасторавыя адыгрываюць важней-

шую ролю. Духоуны патэнцыял як асобнага чалавека, так i цэлага на-

рода у яго першародным выглядзе найчасцей праяуляецца праз сувязь

з самымi простымi абставiнамi, г.зн. з паусядзëнна-побытавымi i на-

туральна-прыроднымi умовамi iснавання. Ландшафтныя асаблiвасцi

абумоулiваюць мэтазгоднасць выбару пэуных жыццëвых прыярытэтау

i арыенцiрау, функцыянальнасць бытавых i культурных звычаяу, спе-

цыфiку мыслення.

Такiм чынам, характар прасторы выяуляе сутнасць нацыянальна-

га жыцця, а у мастацкiм творы выступае яго разгорнутай i ëмiстай

метафарай. I, наадварот, жыццëвы свет адбiваецца у навакольным

прыродным ландшафце, якi ператвараецца у вынiк сацыякультурна-

га вопыту i крэатыуных здольнасцей насельнiкау. Ландшафт у мно-

гiм фармiруецца жыццëвым стылем i вопытам чалавека, выступае як

яго своеасаблiвае “Alter-Ego”. Сувязi з ландшафтам не прамалiнейныя

i павярхоуныя, яны апрыëрна скаардынаваны, уключаны у сiнхрон-

ныя працэсы змянення i развiцця. Культура заусëды – спалучанасць
чалавека i ландшафта; яе цяжка уявiць асобна ад ландшафта... Ба-
чанне культуры мае на увазе ландшафт – бачанне ландшафта мае
на увазе культуру... Звярнуушыся да ландшафта, можна шмат даве-
дацца пра культуру. Ландшафт – яе нечаканая сфера, сведчанне, ад-
варотны бок3. Ландшафт увасабляе жыццëва-практычныя арыенцiры
культуры, спалучае сiмволiку прыроды i сацыяльных адносiн у адзi-

ны комплекс значэнняу, тоесных сутнаснаму аблiччу чалавека. На

узроунi паусядзëннасцi рэпрэзентуецца унiверсальная сiмволiка куль-

туры i фундаментальныя практычныя патрэбы чалавека. Навакольны

свет з’яуляецца важнейшым модусам чалавечага iснавання, найбольш

вiдавочным спосабам праяулення феномена чалавека у адзiнстве яго

ментальных, сацыяльных i фiзiчных характарыстык. Лiчыцца, што на
мове ландшафтау з чалавекам размауляе Бог. У мастацкую задачу

пiсьменнiка уваходзiць неабходнасць па магчымасцi найбольш поуна

i дакладна зразумець i эстэтычна выразнымi сродкамi перадаць гэту

мову у сваiх творах.

Iдэя унiверсальнай узаемасувязi чалавечай супольнасцi i навакол-

ля у сваëй сутнасцi узыходзiць да хрысцiянскай легенды аб стварэн-

3 В. Л. Каганский, Ландшафт и культура, “Общественные науки и современ-
ность” 1997, № 1, с. 134–135.
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нi свету i чалавека, калi зямны, матэрыяльны, цялесны пачатак быу

адухоулены узвышана-нябесным. Знешнi, фiзiчны свет i унутрана-ду-

хоуны iснуюць у такiм, на першы погляд, супярэчлiвым дыялектыч-

ным адзiнстве, узаемаабумоуленасцi i узаемадапауняльнасцi.

Адной з уласцiвасцей i характарыстык прасторы, якая пазнача-

на працягласцю i аб’ëмам, з’яуляецца прастор. У “Тлумачальным

слоунiку беларускай мовы” прастор тлумачыцца як 1. Свабоднае, вя-
лiкае месца, абшар. 2. Свабода, раздолле. Семантыка слова пазнача-
на сэнсавай амбiвалентнасцю, якая спалучае знешнiя, матэрыялiзава-

ныя i унутраныя, пачуццëва-эмацыянальныя характарыстыкi склада-

ных нейрафiзiялагiчных механiзмау успрымання чалавекам наваколь-

нага свету. Гэтым шмат у чым абумоулены адметны выяуленчы кала-

рыт i аксiялагiчная змястоунасць прастору у мастацкай лiтаратуры.

У працэсе аналiза прасторавых характарыстык твора, згодна выслоую

В. Топарава, вымалëуваюцца перспектывы асаблiвай, спецыялiзава-
най паэтыкi, якая адсылае як да самога тэксту, так i да правiлау
яго чытання праз прызму “прасторавасцi”4.

Мастацкая спадчына Якуба Коласа,Мiкалая Гогаля i Тараса Шау-

чэнкi яскрава сведчыць аб шырынi, эпiчным размаху прасторавых

уяуленняу пiсьменнiкау. Вылучэнне асноуных прасторавых арыенцi-

рау, найбольш прыкметных i знакавых топасау канкрэтызуе, паглыб-

ляе мадэлi аналiтычнай трактоукi творау. Праз спецыфiку топасау,

якiя фармiруюць мастацкую прастору творау, жывапiсная i маляунiчая

пластыка апiсанняу паустае як паказчык iдэйна-эстэтычных густау

i выяуленчага майстэрства аутарау i ключавы момант iх нацыяналь-

най самаiдэнтыфiкацыi.

Творчай манеры Якуба Коласа уласцiва маштабнасць бачання са-

цыяльна-прыродных хранатопау рэчаiснасцi, калi дамiнантным высту-

пае iмкненне да шырокага, панарамнага i, на першы погляд, вель-

мi ж агульнага малюнка, у якiм: Поле без берага, шыр несканчо-
ная, даль неаглядная.... Але пры iмкненнi да панарамнасцi малюнка

у коласаускiм пейзажным жывапiсе падрабязна выпiсаны усе шматлi-

кiя дэталi. Такую адметнасць мастацкай манеры класiка падкрэслiу

У. Гнiламëдау: У адносiнах беларуса да прыроды шмат сакральнага.
Прырода – прамацi народа, прамацi нацыi, прамацi гiсторыi. Гэтая
асаблiвасць нацыянальнага менталiтэту шырока адгукнулася у твор-
часцi Я. Коласа, у якой аднак дамiнавау аб’ектыуна-iлюстравальны

4 В. Н. Топоров, Пространство и текст, (в:) Текст: семантика и структура,
Москва 1983, с. 282.
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пачатак... Тканiна яго паэзii i матэрыял яго вершау апавядальны,
«малюнкавы» (выраз А. Лойкi)5. Праз “аб’ектыуна-iлюстравальны”

погляд мастака слова адбывалася праудзiвае выяуленне рэчаiснасцi

i самапазнанне у ëй чалавека, акрэслiванне iм свайго месца у сiстэме

нацыянальна-прасторавых каардынат. Падрабязнасцi жыццëва-побы-

тавых рэалiй надаюць пейзажам цэласнасць, аформленасць i аднача-

сова набываюць на такiм неаглядна-шырокiм фоне велiч, значнасць

i патэнцыяльную бязмежнасць, ствараючы спецыфiчны вiзуальны i па-

чуццëва-эмацыянальны эфект:

Я люблю твой прастор,
Гмах шырокi балот,
Дзе бубняць бугаi,
Дзе красуе чарот
I дзе травы, як мора, ляглi.
Калi лес там, дык лес:
Можна тыдзень дыбаць;
А прастор, дык прастор –
I канца не вiдаць,
Не ахопiш, не змерыш зямлi6.

У адкрытай погляду далечынi нiшто не абмяжоувае глыбокадум-

насць позiрку, не парушае багацця, паунаты уражання, у якiм дамi-

нуюць узрушанае захапленне, адчуванне далучанасцi да бясконцасцi

сусвету. Паэтыка коласаускiх апiсанняу прастору адрознiваецца па-

чуццëвасцю, эмацыянальнай насычанасцю i асаблiвай прывабнасцю,

адпаведных натхнëнаму душэунаму стану апавядальнiка. Гэту трады-

цыю можна тыпалагiчна суаднесцi з класiчным гогалеускiм майстэр-

ствам апiсання шырокага i бясконцага прастору. Сузiранне прастору

у творах М. Гогаля, як правiла, суправаджае прыузняты i радасны

настрой, выклiканы адчуваннямi бязмежнай волi, неутаймоунага, iм-

клiвага руху i новых, вялiкiх магчымасцей i здольнасцей адкрыцця

свету, самарэалiзацыi у iм чалавека, якiя патэнцыяльна утрымлiвае

у сабе бясконцасць i неабдымнасць прасторау. Адкрытая прастора дае

магчымасць свабоднага выбару i такога ж свабоднага руху да мэты,

творчага самавыяулення у працэсе яе дасягнення. Эстэтычная з’ява

прастору у гогалеускiх апiсаннях натхняе, вабiць, абяцае, бо па сваëй

семантычнай ëмiстасцi яна уяуляе эквiвалент, прасторавы аналаг волi:

5 У. Гн iлам ëдау, Я. Купала i Я. Колас i нацыянальная iдэя, (у:) Янка Купала
i Якуб Колас i дзяржауна-культурнае будаунiцтва, Мiнск 2007, с. 51.
6 Я. Колас, Збор творау у чатырнаццацi тамах, Мiнск 1972, т. 1, с. 354.
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Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель.
У него захватывало в груди и он мог только произнесть: “Господи, как
здесь просторно!” Пространства открывались без конца. За лугами, усеян-
ными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как
моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами, сквозь мглистый воз-
дух,желтели пески. За песками лежали гребнем на отдалëнном небосклоне
меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное
время, как бы освещало их вечное солнце.Кое-где дымились по ним лëгкие
туманно-сизые пятна. Это были отдалëнные деревни, но их уже не мог рас-
смотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая подобно искре, золотая
церковная маковка давала знать, что это было людное, большое селенье.
Всë это обличено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали
даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, наполняв-
ших воздух. Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой
гость и посетитель, и после какого-нибудь двухчасового созерцания изда-
вал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: “Силы небес, как
здесь просторно!7.

У класiчных творах рускай мастацкай лiтаратуры звяртае на сябе

увагу частотнасць апiсанняу прасторау Расii, што, прынамсi, адпавя-

дае геаграфiчнаму факту. Гэты факт выступае вызначальнай умовай

фармiравання асаблiвага ракурсу асэнсавання наваколля, быцця у над-

звычай шырокiх прасторавых каардынатах. Найбольш тыповай кан-

стантай душэуна-псiхалагiчнага стану асобы пры усведамленнi бяз-

межнага прастору выступае воля, як энергетычна насычаны парыу да

стыхiйных учынкау i адмаулення усякiх межау. Шырыня ахопу на-

ваколля заахвочвае (правакуе) адпаведныя душэуныя парываннi да

свабоды дзеянняу, учынкау, мыслення, да адмаулення любых межау

i стэрэатыпау. Энергетыка волi спалучае яе з рашучасцю i мабiлiзава-

насцю, iмкненнем да руху, актыунай дзейнасцi.

Характарызуючы нацыянальны тып рускага чалавека, М. Бярдзя-

еу далучае прасторы Расii да уплывовых унутрана-духоуных фактарау

яго жыцця: Гэтыя бязмежныя рускiя прасторы знаходзяцца i унутры
рускай душы i маюць над ëй велiзарную уладу8. Д. Лiхачоу пад-

крэслiвае:

Шырокая прастора заусëды валодала сэрцамi рускiх... Здауна рус-
кая культура лiчыла волю i прастор найвялiкшымi этычнымi i эстэтыч-
нымi дабротамi для чалавека. А зараз зiрнiце на карцiну свету: руская

7 Н. Гоголь, Мëртвые души, Москва 1981, с. 382.
8 Н. Бердяев, Судьба России. Самосознание, Ростов-на-Дону 1997, с. 61.
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раунiна самая вялiкая у свеце. Цi раунiна прадвызначыла рускi характар
цi усходнеславянскiя плямëны спынiлiся на раунiне таму, што яна прый-
шлася iм да густу?”9.

Калi улiчыць асаблiвасцi прыроднага хранатопу украiнцау, для яго

таксама характэрна шырыня прасторавых топасау: стэпу, мора i г.д.

Успрыняцце i канцэптуалiзацыя такой шырокай прасторы мелi сваë

уздзеянне на псiхалагiчнае аблiчча гэтых усходнеславянскiх народау,

спецыфiку i лад мыслення, светапоглядныя прыярытэты, фармiрую-

чы асаблiвы ракурс i фiласофiю поглядау на свет. У вынiку прастор

заняу адно з цэнтральных месцау у сiстэме каштоунасцей, звязаных

з нацыянальнай карцiнай свету, такiмi паняццямi як воля, свабода.

М. Гогаль на самым пачатку свайго творчага шляху выношвау заду-

му напiсання гiсторыi казакау, у якiх ëн бачыу аснову нацыi, яе стры-
жань i квiнтэсенцыю. Вясною 1834 года “Урывак з гiсторыi Мала-

росii” быу апублiкаваны у “Журнале Министерства народного просве-

щения” (№ 4). У мастацка-вобразнай форме Гогаль разважае аб пахо-

джаннi казацкага насельнiцтва, яго характаралагiчным аблiччы, спе-

цыфiцы ладу жыцця i паводзiн. Пры гэтым асаблiвую ролю мастак

надае фактарам прыродна-геаграфiчным.Ментальна-псiхалагiчнае аб-

лiчча украiнца Гогаль звязвае са стэпавымi прасторамi. Аутар пад-

крэслiвае, што на бязмежнай тэрыторыi проста не мог узнiкнуць на-

род-гандляр, а узнiк народ ваяунiчы, адчайны, усë жыццë якога спавi-
та i узгадавана войнамi. Сюды прыйшлi тыя, чыя буйная воля не
магла трываць законау i улады.

У гогалеускай аповесцi “Тарас Бульба” шчодрыя, маляунiчыя апi-

саннi цнатлiвай прыгажосцi украiнскага стэпу падкрэслiваюць вытан-

чанасць эстэтычнага густу, асаблiвасцi светасузiрання мастака, над-

звычай чуйнага да прыроднай дасканаласцi, красы i гармонii. Асаб-

лiвая пачуццëвасць i пранiкнëная iнтымнасць малюнкау, рамантыч-

ная iдэалiзацыя прасторы выдаюць роднаснасць пiсьменнiка стэпа-

вым ландшафтам, усëй магутнай стыхii украiнскай прыроды. Гогаль

ужывае прыëм рамантычнай гiпербалiзацыi, стэп паустае у прастора-

ва-часавай бязмежнасцi, як неутаймоуная, пульсуючая стыхiя. Ства-

рэннем такога аб’ëмна-неабсяжнага прасторавага фону мастак нiбы

падрыхтоувае “глебу” мастацкага узнаулення падзей значных i велiч-

9 Д. Лихач ëв, Избранное: Великое наследие. Заметки о русском, Санкт-Петер-
бург 1998, с. 475.
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ных, стварэння “дзiунай эпапеi”, велiзарнага малюнку у цесных рам-
ках, вартага Гамера (В. Бялiнскi).

Шырыня i бязмежнасць выступаюць дамiнуючымi прасторавымi

характарыстыкамi Украiны у паэзii Тараса Шаучэнкi, пры гэтым

аутар не заглыбляецца у падрабязныя i дэталëвыя апiсаннi жыццëвай

канкрэтыкi, разнастайнасць рытму, форм i зместу рэчаiснасцi. Даслед-

чык Р. Грабовiч тлумачыць мiнiмальную вiзуалiзацыю апiсанняу прас-

тору у “Кабзары” iх асаблiвай мастацкай функцыяй стварэння абст-

рагаванага iдэальнага малюнка: Фундаментальнае вызначэнне гэтага
разамкнутага прастору у тым, што ëн паказвае: у Шаучэнкавым мi-
фе Украiна зусiм не месца, тэрыторыя цi краiна, яна – стан быцця,
цi, дакладней, экзiстэнцыяльная катэгорыя у цяперашнiм часе, а у бу-
дучынi, пасля свайго канчатковага пераутварэння, – форма iдэальна-
га iснавання10. Прастор паэтычных палотнау Кабзара iнфармацыйна

памежна просты, адкрыты, што у сваю чаргу абумоулiвае яго даска-

наласць i абсалютнасць. Тарас Шаучэнка карыстаецца мiнiмальным

устойлiвым эмблематычным радам топасау, такiх як Дняпро, стэпы,

сяло, мора, i знакавай iх характарыстыкай – “шырокiя”. Такая аба-

гульненасць буйных мазкоу паэтычнага пэндзаля не збядняе малюнкi.

Неабцяжараная грувасткiмi дэталямi, пазначаная часавай, тэматыч-

най усеахопнасцю, прасторавая шырыня надае iлюстрацыям народ-

на-нацыянальнага жыцця падтэкставую змястоунасць, асаблiвую ды-

намiку (“нiби море заступають / Широкïı села”) i манументальнасць:

Там широко, там весело
Од краю до краю...
Як та воля, що минулась,
Днiпр широкий – море,
Степ i степ, ревуть пороги,
I могили – гори.
Там родилась, гарцювала
Козацькая воля11.

Р. Грабовiч лiчыць, што абмаляваныя Шаучэнкам пейзажы, кан-
крэтныя мясцовасцi (Дняпро, землi вакол Сечы, Запарожжа i г.д.),
розныя гарады, мястэчкi i сëлы ... не абазначаюць пэуных фiзiчных
рэальнасцей, што iснуюць насамрэч, а насамрэч указваюць на пры-
належнасць таго, што выяулена, да свету казакау, яго славы, яго

10 Г. Грабович, Поет як мiфотворець, Кӥıв 1998, с. 77.
11 Т. Шевченко, Кобзар, Кӥıв 1998, с. 51.
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трагедыi. Як сiмвалы цi тапонiмы набываюць вялiкага эмацыянальна-
га насычэння i узносяцца да узроуню святынь12. Эстэтычны феномен
выяуленага у паэзii Т. Шаучэнкi адкрытага, шырокага прастору, дзе

без перашкод “гуляе” погляд, стварае мастацкi эфект трыумфу неабме-

жаванай казацкай вольнiцы. Свабодная часавая, прасторавая i антала-

гiчная разгорнутасць (Аж до моря запорожцi Степ широкий вкрили)
з’яуляюцца важнейшымi крытэрыямi аутарскай прэзентацыi гiсторыi,

велiчы i славы Украiны. Менавiта у такой мастацкай iнтэрпрэтацыi

шырокага i вольнага прастору сфакусаваны важнейшыя адметнасцi

нацыянальнага спосабу быцця, яго прыгажосць, традыцыi i звычаi.

Прастор у “Кабзары” рауназначны нацыянальнаму светаадчуванню,

менталiтэту:

У мӧıй хатинi, як в степу безкрӓıм,
Козацтво гуляе, байрак гомонить,
У мӧıй хатинi син море гра,
Могила суму, тополя шумить13.

У артыкуле “Шаучэнка i беларуская паэзiя” Якуб Колас звяр-

тае увагу на рэцэпцыйную блiзкасць беларускiх i украiнскiх паэтыч-

ных замалëвак ландшафта: ...элементы пейзажных зарысовак – кур-
ганы-магiлы, крыжы, таполi, прыбярэжныя лозы, чарот, Днепр – усе
гэтыя элементы уласцiвыя беларускай паэзii, i, бясспрэчна, у значнай
меры навеяны паэзiяй Шаучэнкi14. У шэраг пералiчаных прыродных

топасау можна уключыць стэп i звязаны з iм асацыятыуны семантыч-

ны рад. М. Тычына звязвае вобраз незнаëмага паэту 〈Коласу〉 i яго
герою шырокага стэпу з тым, што героя заусëды захаплялi прасто-
ры, якiя будзiлi у iм адчуванне вечнай няздзейсненасцi, незавершана-
сцi быцця15. Сапрауды, гэты топас, хоць з невялiкай частотнасцю, але

прадстаулены у паэзii класiка, дзе стэпы маюць класiчную блакiтна-сi-

нюю колеравую гаму, апетую Шаучэнкам, i выступаюць такiм жа, як

у Кабзара, сiмвалам прастору i волi.

У вершы Я. Коласа “Гусi” лiрычны герой, зняволены вязень, з-за

турэмных кратау звяртаецца да птушак, што адлятаюць на поудзень,

12 Г. Грабович, Поет як мiфотворець, с. 73.
13 Т. Шевченко, Кобзар, Кӥıв 1998, с. 55.
14 Я. Колас, Збор творау у чатырнаццацi тамах, Мiнск 1976, т. 11, с. 261.
15 М. А. Тычына, Якуб Колас, (у:) Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагод-
дзя, Мiнск 1999, т. 1, с. 185.



ПАЭТЫКА ПРАСТОРЫ У ТВОРАХ ЯКУБА КОЛАСА, МIКАЛАЯ ГОГАЛЯ... 41

у прасторныя стэпы. Стэп вабiць яго не толькi цудоунымi, неабсяж-

нымi краявiдамi, але як сiмвал доугачаканага збавення, свабоды ад

любога, у тым лiку i сацыяльнага прымусу. Такое уяуленне пра стэп

дазваляе аутару максiмальна пашырыць яго прасторавыя межы i ар-

ганiчна суаднесцi гэты зямны топас з нябеснымi рэалiямi, маляунiча

i вобразна ахарактарызаваушы iх у вершы як “лазурны стэп”:

З поуначы-холаду, сiвера бурнага
Гусi на поудзень ляцяць,
З неба далëкага, стэпу лазурнага
Смутна прашчанне крычаць.

Дзiкiя гусанькi, птушачкi вольныя,
Веснiкi скорай зiмы!
Хочацца з вамi мне у стэпы прасторныя,
К свету i сонцу ад цьмы16.

Мастацкае уяуленне Якуба Коласа эмацыянальна насычана i жы-

вапiсна малюе прасторы перш за усë як прывольнае, уладкаванае

i гарманiчнае жыццë без панскае прынукi, таксама як магчымасць
набыцця духоунага вопыту у свабодным творчым руху мыслення па

засяроджаным i удумлiвым асэнсаваннi i спасцiжэннi кожнай з’явы

народна-нацыянальнага жыцця, як своеасаблiвы ключ да яго гiсто-

рыi, мудрасцi i таямнiчасцi. Яскрава этнiчна афарбаваныя, побытава

насычаныя коласаускiя далi-прасторы, даючы разгон вачам, думкам

i пачуццям, уражваюць багаццем i шматстайнасцю жыццëвых праяу,

аб’ядноуваючы iх у гарманiчнае цэлае:

I кожны мiг каля чыгункi
З’яулялiсь новыя малюнкi:
Слупы мiльгалi верставыя,
Дарожкi, сцежачкi крывыя,
Што чуць заметна спамiж збожжа
Вiлiся йстужкаю прыгожа;
Лясы, гаëчкi вынiкалi,
I цэрквы вежамi блiшчалi
У жывых вянках бяроз i клëнау.
I пакручастых рэчак гоны,
I мiгацелi сëлы, дворы,
Сады, курганы, касагоры17.

16 Я. Колас, Збор творау у чатырнаццацi тамах, Мiнск 1972, т. 1, с. 142.
17 Я. Колас, Збор творау у чатырнаццацi тамах, Мiнск 1974, т. 6, с. 246.
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Такiя прыгожыя i завершаныя малюнкi назiрае з вакна цягнiка

дзядзька Антось у паэме “Новая зямля” падчас свайго падарожжа

у Вiльню па справах набыцця зямлi. Прынцып кантрасту у абмалëуцы

бяскрайнiх прасторау радзiмы i абмежаваных магчымасцяу “беднага

люду пахiлага” дазваляе Я. Коласу падкрэслiць i завастрыць вострыя

сацыяльныя моманты народнага жыцця:

– Ото разгон i шыр якая! –
З сабою дзядзька разважае: –
Зiрнеш – не згледзiш канца-краю,
I гэта уся зямлi армада
Гаспадара-цара аблада!
Вялiкi ëн багач на свеце,
Ды толькi бедны яго дзецi:
Ядуць хлябок яны з мякiнай,
Зайцамi ездзяць на машыне18.

Непадуладныя позiрку разгон i шыр краявiдау своечасова уведзены

аутарам у кантэкст паэмных апiсанняу, утвараючы парадаксальны

фон так i нявырашанай праблемы набыцця героямi невялiкага кавал-

ку зямлi, што падагульняе трапная i саркастычная заувага Антося:

Эх, дзецца людзям бедным недзе! Апiсваючы вартасцi шырокага i пры-

гожага свету, Тарас Шаучэнка у вершы “Тым нясытым вачам” такса-

ма звярнуу увагу на тое, што:

Все на свiтi – не нам,
Все богам тим – царям!
I плуги, й кораблi,
I всi добра землi19.

Але усе пералiчаныя у вершы матэрыяльныя даброты, падаецца,

зусiм не вабяць паэта, якi аддае перавагу маральна-духоуным каштоу-

насцям, сярод якiх найперш выдзяляе “любоу памiж людзьмi”. Таму

зямныя прасторы у “Кабзары” у пераважнасцi пазбаулены канкрэтыкi

i дэталiзацыi, максiмальна абстрагаваны, набываюць метафiзiчныя аб-

рысы. Дзiвячыся на навакольны свет, паэт характарызуе яго памежна

абагульненымi рысами:

18 Я. Колас, Збор творау у чатырнаццацi тамах, Мiнск 1974, т. 6, с. 246.
19 Т. Шевченко, Кобзар, Кӥıв 1998, с. 376.
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Бач який широкий,
Та високий, та веселий,
Ясний та глибокий...20

Увогуле, i коласаускiя апiсаннi неаглядных даляу нацыянальных

краявiдау адрознiваюцца сканцэнтраванасцю шчырага i натхнëнага лi-

рычнага пачуцця, эмацыянальнай узрушанасцю, у сваëй сэнсавай змя-

стоунасцi наблiжаюцца не так да рэальных вандровак i перамяшчэнняу

у часе i прасторы, як да патэнцыяльнага руху, засяроджанага розду-

му-асэнсавання, даверлiвага прыняцця гэтай прасторы:

Я люблю гэтыя прасторы, люблю неаглядныя ружова-сiнiя далi iх,
поуныя жыцця, малюнкавасцi, разнастайнасцi тонау зямлi i неба, дзе так
многа разгону для тваiх вачэй, дзе мауклiвая далечыня, атулiушыся та-
нюсенькаю намiткаю сiнечы, думае нейкую адвечную сваю думку i так
моцна парывае душу зазiрнуць за заслону гэтай мудрасцi, каб пазнаць
яе таямнiцы... Я люблю гэтыя прасторы, дзе параскiданы людскiя сялiбы
з iх гаспадарлiва абсталяванымi дворыкамi, з iх нiзкiмi хаткамi, верабiна-
мi, лiпамi, вязамi i клëнамi, з палеткамi, дзе праходзiць сялянскае жыццë
з яго трывогамi i надзеямi, з яго радасцямi i смуткам i дзе мауклiвыя
сялянскiя думкi злiваюцца з думкамi прасторау21.

Iмкненнi герояу выйсцi на сваiм жыццëвым шляху на шырокiя

прасторы сiмвалiзуюць настойлiвыя пошукi iмi унутранай i знеш-

няй цэласнасцi, гармонii, своеасаблiвы душэуны прарыу да новых

даляглядау, этапных момантау. Асаблiвасць прасторавай арыентацыi

зрабiла свой уплыу на фармiраванне яшчэ i такiх рыс нацыянальна-

га характару, як засяроджанасць, глыбакадумнасць, фiласафiчнасць.

Трапная заувага у дачыненнi вачэй Мiхала з коласаускай “Новай зям-

лi”, якiя углыб душы глядзяць, можа успрымацца як важная характа-

ралагiчная асаблiвасць, паказальная якасць цэлага народа.

У “Лекцыях аб славянскiх лiтаратурах” А. Мiцкевiч звярнуу ува-

гу на узаемаабумоуленую сувязь прыродных умоу, у якiх жыве чала-

век, i стану яго духу: Да роду чалавечага нельга падыходзiць як да
царства жывëл i раслiн. Чалавек – гэта не прадукт глебы, але вiда-
вочна, што ëн заусëды шукау зямлю i клiмат, якiя б адпавядалi яго
духоунаму i чалавечаму арганiзму. Адкрытасць, невычэрпнасць, рухо-
мая зменлiвасць прастору у творах Я.Коласа,М. Гогаля i Т.Шаучэнкi,

20 Тамсама, с. 395.
21 Я. Колас, Збор творау у чатырнаццацi тамах, Мiнск 1975, т. 9, с. 189.
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дакладна перадаючы кампактную аформленасць i маляунiчую раз-

настайнасць нацыянальных ландшафтау, перш за усë асацыiруюц-

ца з анталагiчнымi характарыстыкамi. Пачуццë прастору у творах

мастакоу у рэчышчы усходнеславянскай лiтаратурна-культурнай тра-

дыцыi, запачаткаванай яшчэ у помнiках старажытнага пiсьменства

(“Слове пра паход Iгара”, летапiсах, хаджэннях) i увогуле шырока

увасобленае у класiчнай лiтаратуры, адпавядае энергетычна-псiхала-

гiчнаму уздыму i духоуным, свабодалюбiвым памкненням чалавека,

шырынi погляду на свет, руху, рэальнаму i патэнцыяльнаму, па яго

спасцiжэннi i адкрыццi.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule omówione zostały cechy artystyczne przestrzeni w utworach Ja-
kuba Kołasa, Mikołaja Gogola i Tarasa Szewczenki przez pryzmat mentalności.
Cecha ta należy do najważniejszych czynników tworzenia mentalności narodowej,
jej socjalnej, estetycznej i etnicznej specyfiki. Szczególną uwagę zwrócono na ob-
razowo-symboliczną interpretację otwartej przestrzeni (jednej z cech przestrzeni
w ogóle) jako obiektu estetycznego, ontologiczną istotę narodowego fenomenu kra-
jobrazu i kultury.

S UMMARY

In the article the features of artistic presentation of distance in works by Jakub
Kolas, Nikolay Gogol and Taras Shevchenko in the light of mentality are discussed.
They are treated as the most important forming factor of the nation’s mentali-
ty, its social, esthetic, and ethnic characteristics. Special attention is directed to
imagery-symbolic interpretation of open space (one of the features of distance) as
an esthetic object, its ontological substance of the national phenomenon of land-
scape and culture.
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iдэйна-мастацкая парадыгматыка

беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя

Нацыянальная лiтаратура – гэта заусëды своеасаблiвае мастацкае

адлюстраванне духоуна-iнтэлектуальнага, грамадзянскага, фiласоф-

ска-эстэтычнага жыцця народа. У якiх бы жанрах, накiрунках, сты-

лях, у якiя б эпохi нi жылi творцы, лiтаратура – гэта заусëды рэакцыя

на жыццë, водгук на патрэбы i выклiкi соцыуму, гэта па-мастацку ад-

люстраванае быццë чалавека, выяуленне яго самых розных стасункау

са светам.

I беларуская лiтаратура – не выключэнне. У асобах сваiх асветнi-

кау, класiкау, пiсьменнiкау-мысляроу i змагароу, iнтэлектуалау бела-

руская лiтаратура i сëння вызначаецца купалаускiм заклiкам “Людзь-

мi звацца!” i коласаускiм “На прастор, на шырокi разлог выхадзi, мой

народ, грамадою!” Вядома, што сучасная эпоха напауняе гэтыя радкi

прарокау беларускай нацыi актуальным, сëнняшнiм сэнсам.

Агульнавядома, што беларуская, украiнская, польская, руская

культуры блiзкiя. На беларуска-украiнска-польскiм памежжы асаблiва

блiзкi i падобны iх традыцыйны, славянскi, народны пласт у кантэксце

эстэтыкi i культуры славянства. Цесную гiстарычную знiтаванасць,

трывалую повязь маюць здауна i нашы лiтаратуры.

Даследчыкамi сцвярджаецца думка, што усходнеславянскiм лiта-

ратурам – украiнскай, беларускай i рускай – споунiлася тысяча год,

калi за кропку адлiку браць першыя помнiкi пiсьменнасцi – “Аповесць

мiнулых гадоу”, “Слова пра паход Iгарау”, Жыцii усходнеславянскiх

праваслауных святых. Але, думаецца, у адносiнах да беларускай лiта-

ратуры гэтая дата – усë ж найперш гiпербала, бо яна – самая мала-
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дая сярод усходнеславянскiх суседак. Лiтаратурны працэс на Беларусi

у мiнулыя часы гвалтоуна перарывауся. Як вядома, беларускiя землi

i народ пасля эпохi ВКЛ, дзе старабеларуская мова была дзяржаунай,

уваходзiлi у склад Рэчы Паспалiтай, а затым Расiйскай iмперыi. I толь-

кi у ХХ стагоддзi лiтаратурны працэс на Беларусi стау адносна рэгу-

лярным, але усiм добра вядома, што падсавецкiя нацыянальныя лiта-

ратуры зведалi рэпрэсii, савецкi iдэалагiчны дыктат, што падауляла

творча-генетычны патэнцыял беларускай нацыi i лiтаратуры.

Беларускi лiтаратурны працэс ХХ стагоддзя дастаткова драма-

тычны. Сталiнскiя рэпрэсii супраць нацыянальна-творчай iнтэлiген-

цыi гвалтоуна спынялi лiтаратурнае жыццë, вынiшчылi таленавiтых,

з уласнымi творчымi поглядамi мастакоу. Да 1938 года былi расстра-

ляны або асуджаны на турму i высылку 128 пiсьменнiкау. У 1940-м го-

дзе, па звестках Барыса Сачанкi, на Беларусi засталося толькi 14

беларускамоуных пiсьменнiкау, астатнiя былi рэпрэсаваны. Многiя

пазней загiнулi на вайне з фашызмам.

У пасляваенны i пазнейшы савецкi час iдэалагiчная сiстэма было-

га СССР дэманстравала абыякавыя адносiны да беларускай лiтарату-

ры i культуры. I тое, што больш за стагоддзе большасць беларусау

размауляюць на рускай мове, прыкметна памяняла нацыянальнае аб-

лiчча сëнняшняга беларуса.

У сярэдзiне 90-х гадоу у свядомасць беларусау быу запушча-

ны iдэалагiчны тэзiс аб еурапейскасцi: “Беларусь – цэнтр Еуропы”,

i было абазначана месца гэтае якраз у цэнтры беларускай сталi-

цы. Але вядома, што месцазнаходжанне – не самы галоуны крытэ-

рый у параунаннi са светаадчуваннем народа, дзяржаунай рэпута-

цыяй... Сапраудны, праудзiвы iмiдж краiны – годны узровень на-

цыянальнай культуры, лiтаратуры, адукацыi. Аб парадаксальнасцi

сëнняшняй сiтуацыi у беларускай духоуна-мастацкай сферы заклапо-

чана выказауся мiнiстр культуры сучаснай Беларусi Павел Латуш-

ка. Ëн глыбока усведамляе i слушна вызначае задачу ментальнага ха-
рактару беларусау: даказаць самiм сабе i нашаму грамадству,
што беларуская культура вартая увагi, павагi i гонару... Нас свет
не чакае, але свету, перакананы, цiкава знаëмiцца з нашай культу-
рай. А гэта спрыяе станоучаму успрыманню вобраза краiны (пад-

крэслена намi – З.М.)1. Як бачна, найвялiкшы драматызм сëнняшняй

сацыякультурнай сiтуацыi на Беларусi у тым, што беларускаму на-

сельнiцтву па-ранейшаму трэба даводзiць, што мы цiкавыя свету най-

1 “Лiтаратура i мастацтва” 2010, № 34, 27 жнiуня.
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перш сваiм нацыянальным аблiччам – мовай, культурай, гiсторыяй,

беларускiмi традыцыямi i мастацтвам.

Некампетэнтнае, гвалтоунае умяшальнiцтва дзяржавы у савецкi

час у лiтаратурны працэс, як i нядауняе iдэалагiчнае размежаванне

Саюза пiсьменнiкау Беларусi i Саюза беларускiх пiсьменнiкау, сказi-

ла насамрэч карцiну лiтаратурнага развiцця i рэальны рэйтынг бела-

рускiх пiсьменнiкау. У ХХI стагоддзi давядзецца выяуляць сапрауды

каштоуныя i таленавiтыя творы мiнулага стагоддзя.

У сучасным беларускiм грамадстве, на жаль, быць пiсьменнiкам,

iнтэлiгентам-гуманiтарыем неганарова. Да беларускай нацыянальна

сарыентаванай творчай iнтэлiгенцыi грамадства мала прыслухоуваец-

ца, хаця дауно вядома, што менавiта iнтэлiгенцыя у кожным гра-

мадстве з’яуляецца носьбiтам стваральных, перспектыуных iдэй. Ад-

сутнасць пiетэту да нацыянальнай лiтаратуры i яе носьбiтау вель-

мi красамоуна характарызуе грамадства. Горкiм прыкладам стау лëс

вялiкага Васiля Быкава апошняга перыяду яго жыцця i тое, што

сëння у афiцыйных сродках масавай iнфармацыi i выданнях на Бе-

ларусi амаль немагчыма сустрэць iмëны i творы сучаснiкау Быка-

ва i прадаужальнiкау яго апостальскай справы – Рыгора Барадулiна,

Нiла Гiлевiча, Анатоля Вярцiнскага, Генадзя Бураукiна, Уладзiмiра

Арлова, Уладзiмiра Някляева...Самапачуванне сучаснага беларускага

пiсьменнiка трапна выказала рэдактар папулярнага на Беларусi лiта-

ратурна-мастацкага часопiса “Маладосць” Раiса Баравiкова:

...Пiсьменнiк у сучасным грамадстве робiцца усë больш i больш пры-
ватнай асобай. Але гэта не азначае, што у сваiх творах ëн перастау быць
i вяшчальнiкам iсцiн, з якiх складаецца жыццë, i настаунiкам, ды i про-
ста Творцам... ...Грамадства не прывыкла, цi проста яшчэ не зра-
зумела, што у пiсьменнiку, як, дарэчы, i у iншых творцах, яно павiнна
цанiць проста Талент i, зыходзячы з гэтага, ставiцца да творчага люду...
У пiсьменнiку перасталi бачыць прафесiянала. Творчая прафесiя, а гэта
цяжкая праца душы, на жаль, ператвараецца ледзь не у самадзейнасць...
На жаль, лiтаратура апынулася у крывым люстэрку, адсюль i адпавед-
нае стауленне да пiсьменнiка (падкрэслена намi – З.М.)2.

Гэтыя горкiя словы вядомай сучаснай пiсьменнiцы з’яуляюцца вы-

разнай характарыстыкай адносiн дзяржавы да нацыянальнай лiтара-

туры.

2 Тамсама.
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Першая палова ХХ стагоддзя у беларускай лiтаратуры была эпо-

хай класiкау – Купалы, Коласа, Багдановiча, Гарэцкага, Чорнага, iн-

шых. Гэта час фармiравання нацыянальнай прозы, паэзii i iх жанрау,

а таксама драматургii. Класiкi гэтага часу пачалi пiсаць мастацкую
бiяграфiю беларускай нацыi, стварэнне якой прадоужылi класiкi на-
ступнага перыяду – Iван Мележ, Васiль Быкау, Уладзiмiр Караткевiч,

Iван Шамякiн, iх паслядоунiкi у распрацоуцы тэмау гiсторыi i сучасна-

сцi беларусау.

Другая палова ХХ стагоддзя – гэта найперш эпоха Быкава, талент

i грамадзянскасць якога зрабiлi Беларусь сусветна вядомай. “Апостал

нацыi”, “Сумленне нацыi”, “Васiлëк у жыце беларушчыны” – так з вя-

лiкiм шанаваннем кажам пра яго усе мы следам за Алесем Адамовiчам

i Рыгорам Барадулiным.

Звычайна, характарызуючы лiтаратурны працэс, мы звяртаем-

ся да паняцця “лiтаратурнага пакалення”. Пасля ваеннага пакален-

ня i пакалення “шасцiдзесятнiкау” у беларускiх пiсьменнiкау не было

братэрства пакаленняу. Пакаленне 20-цi- i 30-цiгадовых пiсьменнiкау,

якiя прыйшлi у лiтаратурны працэс у другой палове 80-х гадоу, было

асуджана на раз’яднанасць, на камернае, замкнëнае узрошчванне свай-

го творчага аблiчча. З унутраных патрэб пратэсту супраць разрыву

сувязяу i пераемнасцi мiж пакаленнямi, супраць iгнаравання творчых

амбiцый маладзейшых старэйшымi узнiк лiтаратурна-мастацкi рух

“Тутэйшыя”. Гэта – Вiнцук Вячорка, Сяргей Кавалëу, Пятро Васю-

чэнка, Эдуард Акулiн, Сяргей Дубавец i iншыя, якiя сëння становяцца

50-гадовымi.

Нягледзячы на пэуную iдэалагiчную рэгламентаванасць у савец-

кiя i постсавецкiя часы, беларуская лiтаратура не была адмежавана

ад вызначальных фiласофска-эстэтычных iдэй часу. Сучасны бела-

рускi лiтаратурны працэс, як частка агульнаеурапейскага, перажывае

эпоху постмадэрнiзму з яго рознапланавымi жанрава-стылëвымi накi-

рункамi i iх мастацкiмi канцэпцыямi. Беларускi постмадэрнiзм бярэ

вытокi з iдэй “шасцiдзесятнiцтва”, з перыяду “хрушчоускай адлiгi”

i “пражскай вясны”. У беларускай прозе апошнiх дзесяцiгоддзяу ХХ

стагоддзя вылучаюцца рысы (тут я ужываю тэрмiналогiю Юрыя Бо-

рава) мадэрнiзаванага рэалiзму, або неарэалiзму, магiчнага рэалiзму

(АлесьЖук, Вiктар Карамазау, Вiктар Казько), псiхалагiчнага рэалiз-

му (Васiль Быкау, Iван Пташнiкау, Георгiй Марчук), iнтэлектуальна-

га (Уладзiмiр Арлоу, Андрэй Федарэнка, Пятро Васючэнка, Сяргей

Кавалëу). Буйнымi творцамi беларускага постмадэрнiзму з’яуляюцца

Алесь Разанау, Юры Станкевiч, за iмi – лiтаратары малодшага пака-
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лення – творцы-эксперыментатары, прадстаунiкi лiтаратурнага руху

“бум-бам-лiтауцау”: Сяржук Мiнскевiч, Змiцер Вiшнëу, Алесь Туровiч

ды iншыя.

У паэзii беларускага постмадэрнiзму можна знайсцi паэтычныя

гульнi, вузка суб’ектыуныя медытацыi, якiя нiяк не звязаны з ду-

хоунымi пошукамi цi аксiялагiчнымi iдэямi асобы, нацыi, чалавецтва,

што абумоулена канцэпцыямi постмадэрнiзму. Постмадэрнiсцкiя по-

шукi беларускай лiтаратуры найперш i ужо стала выявiлiся у жанрах

драматургii М. Арахоускага, I. Сiдарука, П. Васючэнкi, С. Кавалëва,

М. Клiмковiча, М. Шайбака.

Беларускай фiлалагiчнай грамадскасцi вельмi iмпануе тэорыя пасi-

янарнасцi славянства Льва Гумiлëва, якая дае падставы арыгiнальна

тлумачыць уздымы i спады беларускай нацыi i мець яшчэ аптымi-

стычнае спадзяванне. Мы перакананы, што наша лiтаратура, як лiта-

ратура маладой нацыi, мае гiстарычную перспектыву далучыцца да

найбольш развiтых лiтаратур свету, нягледзячы на тое, што лiчыцца
самай сялянскай у свеце. I мы усведамляем гэта з годнасцю. У пачатку

ХХ стагоддзя яна была сялянскай, бо пiсьменнiкi таго часу пiсалi пе-

раважна для сялян. Пазней яна заставалася сялянскай, бо большасць

беларускiх пiсьменнiкау паходзiлi з вëсак i неслi на старонкi кнiг свой

вясковы жыццëвы матэрыял i глыбокую народна-хрысцiянскую муд-

расць. З сярэдзiны i у другой палове ХХ стагоддзя беларуская лiта-

ратура, як i нацыя, сталi у значнай меры гарадскiмi, але лiтаратура

захоувае i сëння, у пачатку ХХI стагоддзя, моцныя, нязводныя вяско-

выя каранi. Мы i зараз, у век нанатэхналогiй i хуткасных камунiка-

цый, не адмауляемся ад сялянскай асновы беларускага свету, у якiм
закладзены анталагiчны грунт усëй нацыянальнай культуры.

Можна зразумець тых пiсьменнiкау i даследчыкау, якiя у iмкненнi

падняць iмiдж нацыянальнага пiсьменства i сваëй уласнай творчасцi

намагаюцца даказаць, што пазавясковая прастора, пазагiстарычнасць

i пазачасавасць, унiверсалiзацыя мастацкага свету – прыкметы развi-

тасцi лiтаратуры. I сапрауды, гэта уласцiва мастацтву эпохi мадэр-

нiзму i постмадэрну. Але, як вядома, усе цывiлiзацыi сваiмi поспехамi

абавязаны працы людзей на зямлi.

Вiтальныя вобразы Мацi-Зямлi, Зямлi-кармiцелькi, Храма Прыро-

ды, лясоу, рэк, палëу, азëр, балот – важнейшыя вобразы-архетыпы бе-

ларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя, якiя прыкметна маркiруюць фiла-

софiю iснавання беларуса з яе дамiнантамi – любоую да зямлi i пра-

цы на ëй, да роднага прастору i неба. Гэтым i тлумачыцца тып на-
цыянальнага характару беларуса: ëн стрыманы, задумлiвы, трывуш-
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чы; трывогi, узрушэннi перажывае у глыбiнi душы; самазаглыблены,

рэфлексiуны; жыве у гармонii з Прыродай, адчувае яе душу, душу

сваëй зямлi; схiльны бачыць у гэтым вышэйшы сэнс.

Цiкавае меркаванне аб беларускай ментальнасцi выказала прафе-

сар з Мiнска Таццяна Шамякiна: беларус – не пакорлiвы раб, а фа-
талiст у гiсторыi. Ëн пакорны лëсу, а не уладарам, i гэта у поуным
сэнсе мiстычная рыса беларусау3. Сучасная беларуская лiтаратура скi-
равана на дыялог i палiлог, убiрае у сябе эстэтычны вопыт суседнiх

лiтаратур i сусветнага лiтаратурнага працэсу.

Беларуская лiтаратура – гэта адносна цэласны мацярык, у якi,

акрамя лiтаратуры метраполii, уваходзяць старонкi творчасцi бела-

русау-эмiгрантау i беларусау замежжа. Так па волi гiстарычнага лëсу

склалася, што беларусы, цэлы рэгiëн Беласточчыны, пасля Другой

сусветнай вайны сталi грамадзянамi Польшчы. Але iх духоуна-куль-

турнае жыццë, нягледзячы на драматызм варункау, не спынiлася.

З 50-х гадоу мiнулага стагоддзя паустала унiкальная з’ява – беларус-

кае лiтаб’яднанне “Белавежа” у Польшчы, якое сëння нам падаецца

прыгожай выспай беларускага пiсьменства у суседняй дзяржаве.

У апошнiя паутара-два дзесяткi год беларускае лiтаратурнае жыц-

цë у Польшчы надзвычай ажывiлася. Амаль штогод выходзяць па

3–4 арыгiнальныя кнiгi “белавежцау”, асаблiва пачынаючы з 1990 го-

да, калi лiтаб’яднанне ачолiу вядомы лiтаратуразнауца, прафесар Ян

Чыквiн, паэт з вiтальна-беларускiм, славянскiм i фiласофскiм бачаннем

свету i сэнсу жыцця.

У 90-я гады, калi на Беларусi лiтаратурныя справы, па трап-

ным меркаваннi знакамiтага беларускага фiлосафа i лiтаратуразнауца

Уладзiмiра Конана, пагоршылiся, на польскай Беласточчыне яны знач-
на палепшылiся. Тут з’явiлася магчымасць друкавацца, выдаваць кнiгi
тым пiсьменнiкам, якiх адмовiлася прызнаваць афiцыйная Беларусь –

Брыль, Быкау, Вярцiнскi, Мацяш, Разанау, Някляеу... Мы удзячны

суайчыннiкам, лiтаратарам, фiлолагам Беласточчыны, што iх твор-

часць, дзейнасць, iх выданнi сталi важнай часткай сучаснага бела-

рускага лiтаратурна-мастацкага i гуманiтарна-даследчага працэсу.

У. Конан выказвау арыгiнальнае меркаванне: Хто ведае: зусiм вера-
годна, што у новым стагоддзi беларускае нацыянальнае Адраджэнне
пачнецца з польскай Беласточчыны4.

3 Т. Шамяк iна, Беларуская лiтаратура у кантэксце сусветнай, “Полымя” 2010,
№ 2, с. 140.
4 У. Конан, Белая вежа лiтаратуры, (у:) Беларускiя пiсьменнiкi Польшчы. Дру-
гая палова ХХ стагоддзя, уклад. Я. Чыквiна, Мiнск 2000, с. 8.
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У беларускай лiтаратуры другой паловы i канца ХХ стагоддзя

прыкметнае месца заняла лiтаратура факту, аутабiяграфiчная спа-

вядальная проза, што было звязана з вяртаннем у лiтаратурны пра-

цэс постацяу пiсьменнiкау-эмiгрантау i рэпрэсаваных па палiтыч-

ных прычынах (Масей Сяднëу, Ларыса Генiюш, Кастусь Акула, Сяр-

гей Грахоускi, Францiшак Аляхновiч i iнш.). Прыкметна аформiлася

духоуна-хрысцiянская паэзiя, якая сiнтэзуе нацыянальны i агульнача-

лавечы пафас (Наталля Арсеннева, Алег Бембель (Зьнiч), Галiна Тва-

рановiч, Галiна Каржанеуская, Васiль Жуковiч, iнш.).

На жаль, пачынаючы з 90-х гадоу мiнулага стагоддзя, беларус-

кi лiтаратурны працэс утрацiу сваю цэласнасць: адбылося драматыч-

нае размежаванне пiсьменнiкау на два пiсьменнiцкiя саюзы (кiраунiкi

А. Пашкевiч i М. Чаргiнец). Найбольш прыкра тое, што гэтае раз-

межаванне абумоулена не iдэйна-творчымi, эстэтычнымi разыходжан-

нямi, а пераважна палiтыка-iдэалагiчнымi, а гэта, па маiм глыбокiм

перакананнi, сведчыць аб страце нашай цэласнасцi i духоунай сiлы як

народа. Нацыянальна свядомы творца, пiсьменнiк-грамадзянiн i улада
у сëнняшняй Беларусi знаходзяцца у драматычных адносiнах. Горкiмi

i красамоунымi прыкладамi з’яуляюцца лëсы Н. Гiлевiча, А. Вярцiнска-

га, Р. Барадулiна, лëс В. Быкава, якi пры размовах аб гэтым цытавау

Максiма Горкага: Чалавек годны i варты сваiм супрацiуленнем жыц-
цю i дадавау, што сумленны мастак, вiдаць, асуджаны на супраць-

стаянне з уладаю.

Самым моцным, запаветным жаданнем В. Быкава было, каб бе-

ларуская iнтэлiгенцыя, i найперш пiсьменнiкi, лiтаратары, перасталi

слугаваць збанкрутаванай палiтыцы i сталi сапрауды нацыянальны-
мi, народнымi5. Нацыянальную iдэалогiю В. Быкау лiчыу выратаваль-

най для беларусау, бо нацыяналiзм малой нацыi, якой i з’яуляюцца

беларусы, – гэта не шавiнiзм, а шлях да самазахавання i выжывання

народа. Нацыянальны пласт беларускай культуры вельмi тонкi, ëн не

быу дасканала i багата уроблены у мiнулым i за часы савецкай дэнацы-

яналiзацыi вельмi зменшыуся. Варта зацытаваць зноу В. Быкава, якi

у 90-я гг. пiсау: Калi ... Беларусь будзе iснаваць ва умовах абсалют-

най суверэннасцi i у яе справы не будзе умешвацца iмперская палiты-
ка Расii, то рэалiзуюцца паунацэнныя нацыянальна-культурныя i лi-

таратурныя працэсы6. На жаль, ва умовах атрыманай суверэннасцi

5 Ю. Залоска, Версii. Шлях да храма: дзëннiкi, дыялогi, эсэ, Мiнск 1995, с. 48.
6 Там жа, с. 48.



52 ЗОЯ МЕЛЬНIКАВА

у 90-я гады не паспелi шырока разгарнуцца працэсы перспектыунай

распрацоукi i узбагачэння нацыянальнай культуры i лiтаратуры. Ду-

маецца, што духоуна-лiтаратурны патэнцыял беларусау як нацыi усë

яшчэ застаецца да канца не раскрыты i не запатрабаваны. На жаль,

i сëння беларусы асуджаны на выпрабаваннi: жывучы на сваëй зямлi,

часта адчуваюць сябе заложнiкамi iмперскiх амбiцый, намагаюцца усë

ж захоуваць сваю унутраную беларускасць. Сëння часта выказваецца

думка, што беларусы паступова ператвараюцца у звышнацыю, якая па

трывушчасцi, iмунiтэту на выжыванне зможа пераузысцi яурэйскi на-

род. Дарэчы, беларускiя дэмографы бачаць праблематычным выжы-

ванне беларускай нацыi ужо праз 50 год. (Прычыны: фiзiчнае вымi-

ранне i рускамоуе). Сëння на Беларусi вельмi востра стаiць праблема
нацыянальнага самазахавання.

Лiтаратура i яе стваральнiкi, перажываючы i адлюстроуваючы

жыццë i свой час, рыхтуюць пасланне наперад, будучым пакаленням.

Гэтае пасланне будзе прачытвацца праз стагоддзi i тысячагоддзi, бо лi-

таратура, звычайна, апярэджвае свой час, што дэманструюць вялiкiя

творцы-прарокi – Шаучэнка, Мiцкевiч, Пушкiн, Купала. Важнейшая

функцыя лiтаратуры – быць сродкам выяулення i захавання нацыя-

нальнага духу. Нацыянальную свядомасць народа i лiтаратуры фар-

мiруе, найперш, уласны гiстарычны лëс, уласная мiнуушчына. Толь-

кi праз рэалiзацыю нацыянальнага патэнцыялу лiтаратура кожнага

народа становiцца годным духоуным складнiкам агульначалавечага

унiверсума. Мы, беларускiя фiлолагi, спадзяемся, што у беларускай

лiтаратуры яшчэ будуць умовы для гарманiчнага выяулення i нацыя-

нальнага, i унiверсальнага космасу душы нашага народа.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule analizowane są właściwości rozwoju literatury białoruskiej XX wie-
ku w kontekście sąsiednich literatur słowiańskich. Zwraca się uwagę na ideowo-ar-
tystyczne uwarunkowania literatury w kontekście polityczno-społecznego i kultu-
ralnego życia na Białorusi. Podkreślona jest wielka rola języka narodowego, kul-
tury, ideologii w harmonijnym rozwoju współczesnego procesu literackiego. Wy-
soko oceniana jest twórczość i konsekwentna pozycja społeczna wybitnych pisarzy
XX wieku W. Bykawa, N. Hilewicza, H. Burawkina, R. Baradulina, A. Wiarcinskie-
go, U. Niaklajewa i in. Podkreślone jest wielkie znaczenie twórczości białoruskich
pisarzy z Polski, członków stowarzyszenia literackiego „Białowieża”, pod kierow-
nictwem J. Czykwina, których twórczość artystyczna jest znaczącą i oryginalną
częścią białoruskiego procesu literackiego.
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S UMMARY

The article deals with peculiarities of the Belarusian literature of the 20th cen-
tury in the context of the neighboring Slavic literatures. The author traces the
ideological and artistic circumstances of literature in social, political, and cultural
context of life in Belarus. Crucial role of the national language, culture and ideo-
logy for the harmonious development of modern literature is emphasizes. Literary
works and consistent citizenship of famous writers of the 20th century (V. Bykov,
N. Gilevich, G. Buravkin, R. Borodulin, A. Vertinsky, V. Nyaklyaev, etc.) are high-
ly estimated. The author of the paper emphasizes the importance of creativity of
Belarusian writers of Poland, the activities of the writers of “Bialowieza” and its
leader Ian Chikvin whose artistic creativity is a significant and original part of the
Belarusian literature.
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Спецыфiка мастацкага народазнауства

Фальклор, мiфалогiя, этнаграфiя, гiсторыя, сацыялогiя, лiтаратура

– найбольш важныя складнiкi адзiнай мегасiстэмы – народазнауства.

Асаблiвае i значнае месца у iх шэрагу належыць мастацтву слова, якое

дае магчымасць пазнаëмiцца з пэуным народам, яго этнiчнай культу-

рай, гэта значыць з сукупнасцю культурных элементау i структур,
якiя валодаюць этнiчнай спецыфiкай, якiя у вачах дадзенага этнасу,
а таксама у шэрагу выпадкау яго акружэння выконваюць этнадыфе-
рэнцыруючую функцыю у межах апазiцыi “мы – не мы” (цi “наша – не
наша”)1 – што i ажыццяуляе мастацкае народазнауства.

Лiтаратура – адметная крынiца народазнаучай iнфармацыi, бо яна

сiнтэзуе i у вобразнай форме увасабляе набыткi iншых складнiкау

народазнауства. Слоунае мастацтва адыгрывае дастаткова важную

ролю у наладжваннi дыялога памiж народамi, у стварэннi i рэпрэзен-

тацыi пэунай нацыянальнай рэчаiснасцi. Чытацкiя уяуленнi, для пры-

кладу, пра прыродныя i сацыяльныя асаблiвасцi жыцця, псiхалагiчнае

аблiчча англiчан у многiм склалiся на аснове творау Чарльза Дзiкен-

са, Уiльяма Мейкпiса Тэкерэя, Джорджа Элiëта, Томаса Хардзi, пра

французау – дзякуючы творам Анарэ дэ Бальзака, Вiктора Гюго, Гю-

става Флабера, Эмiля Заля, пра рускiх – дзякуючы Аляксандру Пушкi-

ну, Iвану Тургеневу, Льву Талстому, пра беларусау – дзякуючы Янку

1 С. А. Арутюнов, Инновации в культуре этноса и его социально-экономическая
обусловленность, [в:] Этнографические исследования развития культуры, Москва
1985, с. 32.
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Купалу, Якубу Коласу,Максiму Гарэцкаму. У кампетэнцыю мастацка-

га народазнауства першачаргова уваходзяць асэнсаванне i увасабленне

сродкамi прыгожага пiсьменства рэалiй жыцця, характара чалавека як

прадстаунiка пэунага народа, а таксама вызначэнне сродкау i прыëмау,

што дазваляюць аутарам пераканауча паказаць канкрэтны этнанацы-

янальны свет.

Мастацкае народазнауства у лiтаратурным творы iмкнецца аха-

пiць элементы этнiчнай гiсторыi i культуры, падаць iх у вобразнай

форме, папярэдне прапусцiушы праз пiсьменнiцкую свядомасць. Яно

па-рознаму рэалiзуецца у канкрэтнай мастакоускай практыцы: у ад-

ных пiсьменнiкау (Томас Хардзi,Мiхаiл Шолахау, Вячаслау Адамчык)

мастацкае народазнауства знаходзiць усебаковае знешняе выяуленне,

найперш праз разгорнутыя малюнкi народнага жыцця, у другiх (Ол-

дас Хакслi, Мiхаiл Булгакау, Алесь Адамовiч) – яно рэдукаванае цi ла-

тэнтнае. Для паунакроунага увасаблення свету i чалавека пiсьменнiкi

нярэдка мiфалагiзуюць цi дэмiфалагiзуюць стэрэатыпы нацыянальна-

га характару. Сацыягiстарычная, ландшафтная, аксiялагiчная сферы

нацыянальнай прасторы iстотна уплываюць на лiтаратурную твор-

часць, даюць тэмы, сюжэты, характары, але разам з тым яны i самi

мадэлююцца слоуным мастацтвам. Так, на падставе раннiх творау Ян-

кi Купалы складваецца уражанне, што Беларусь – край балот i лясоу,

а на падставе творау Янiса Райнiса можа сфармiравацца думка, што

Латвiя – гэта сонечны край, бо вобраз сонца займае дамiнантнае месца

у вершах i паэмах пiсьменнiка.

Спецыфiка мастацкага увасаблення рэчаiснасцi i чалавека, а па вя-

лiкiм рахунку i народазнаучага аспекту, на змястоуным узроунi была

адзначана яшчэ старажытнагрэчаскiм фiлосафам Арыстоцелем. У зна-

камiтай працы “Аб мастацтве паэзii” ëн падкрэслiвау, што

задача паэта гаварыць не пра тое, што сапрауды адбылося, а пра тое, што
магло адбыцца, значыць, пра магчымае па верагоднасцi цi па неабходна-
сцi.Менавiта гiсторык i паэт адрознiваюцца [адзiн ад аднаго] не тым, што
адзiн карыстаецца памерамi, а другi не: можна было б перакласцi вершам
працы Герадота, i тым не менш яны былi б гiсторыяй, як з метрам, так
i без метра; але яны адрознiваюцца тым, што першы гаворыць пра тое,
што сапрауды адбывалася, а другi – пра тое, што магло б адбыцца. Та-
му паэзiя фiласафiчней i сур’ëзней гiсторыi: паэзiя больш гаворыць пра
агульнае, гiсторыя – пра адзiнкавае2.

2 Аристотель, Об искусстве поэзии, Москва 1957, с. 67–68.
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Арыстоцель слушна зауважыу, што навуковец аперыруе канкрэтнымi

фактамi, а пiсьменнiк дадумвае гэтыя факты на аснове пэунай кан-

цэпцыi.

Творчая iндывiдуальнасць адыгрывае надзвычай важную ролю

у мастацкiм пазнаннi i адлюстраваннi рэчаiснасцi. У гэтай сувязi

варта спаслацца на кур’ëзны выпадак са зборнiкам “Гузла”. Спа-

чатку пiсьменнiкi i навукоуцы лiчылi, што Праспэр Мерымэ толькi

падрыхтавау да выдання зборнiк iлiрыйскiх песень “Гузла”, дзе паказ-

валiся пауднëваславянскiя рэалii. Не толькi эстэтычныя вартасцi, але

i народазнаучы патэнцыял зборнiка атрымалi высокую ацэнку дастат-

кова аутарытэтных гiсторыкау ХIХ стагоддзя, а таксама Ëгана Вольф-

ганга Гëтэ, Аляксандра Пушкiна, Адама Мiцкевiча, i толькi з цягам

часу выявiлася, што iлiрыйскiя песнi – таленавiтая мастацкая мiсты-

фiкацыя французскага аутара. Як вядома, з творчасцю амерыканска-

га празаiка Джэймса Фенiмора Купера найперш асацыюецца так зва-

ная iндзейская тэматыка у сусветнай лiтаратуры, аднак Дж. Ф. Ку-

пер, калi пiсау свае раманы, амаль не бачыу iндзейцау, не бывау

у прэрыях, але, паводле Д. М. Урнова, ваколiц возера Адсега у шта-
це Нью-Йорк для яго было дастаткова, каб ля вытокау Суксвега-
ны пачалася традыцыя, якая увайшла у склад сусветнай як амеры-
канская3. Па прычыне таго, што мастацкае даследаванне народа, як
i навуковае, грунтуецца на сiстэматызацыi пiсьменнiкам назiранняу,

адборы з далейшай канцэптуальнай апрацоукай эмпiрычных фактау,

i, нарэшце, узнауленнi у канкрэтна-пачуццëвай форме, ствараецца

уражанне жыццëвай пераканаучасцi прадстауленага аутарам свету.

У асэнсаваннi этнарэалiй майстрамi мастацкага слова спалучаюц-

ца аб’ектыуна-пазнавальны i суб’ектыуна-творчы пачаткi, iндывiду-

алiзацыя i абагульненне. Праз адзiнкавае, зменлiвае пiсьменнiкамi рас-

крываецца агульнае, сутнаснае, нярэдка пры гэтым наглядаюцца за-

вастрэнне рыс рэальнага свету, сiмвалiзацыя жыццëвых з’яу. Вынiк

мастацкага даследавання прадстае у форме суб’ектыуных вобразау

аб’ектыунага свету як плëн дзейнасцi пiсьменнiцкага уяулення у ад-

паведнасцi з аутарскiм жыццëвым вопытам, творчымi устаноукамi,

iдэаламi, эстэтычнымi прынцыпамi канкрэтнага мастацкага метаду,

сацыякультурнымi абставiнамi часу.

Нямецкi асветнiк Гердэр першым абгрунтавау эстэтычную пер-

спектыунасць звароту пiсьменнiкау да народазнаучага плана. Ма-

3 Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения, Москва 1986, с. 183.
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стацкае народазнауства стала адной з важных рыс рамантычна-

га адлюстравання свету. Iмкненне перадаць экзатычнае, незвычай-

нае прывяло рамантыкау да выкарыстання сюжэтау фальклору, на-

цыянальнай гiсторыi, да адлюстравання норавау i звычаяу сваiх

продкау i суайчыннiкау. Рамантыкi па-свойму узводзiлi у культ на-

цыянальны матэрыял, “мясцовы каларыт” (фр. cuoleur locale), якiм
яны абазначалi узнауленне у мастацкiх творах асаблiвасцей побыту,

пейзажу, мовы, уласцiвых пэунай мясцовасцi, а таксама выяуленне

духоунай сутнасцi насельнiкау нейкай канкрэтнай тэрыторыi. “Мясцо-

вае”, у трактоуцы заходнееурапейскiх рамантыкау, – гэта адрознае ад

агульнага, не толькi асаблiвасцi нейкай вузкай лакальнай тэрыторыi,

але i цэлай краiны, геаграфiчнага рэгiëна. Рускiм i беларускiм анала-

гам заходнееурапейскага “мясцовага каларыту” стала “народнасць”.

У працы “Аб рускай аповесцi i аповесцях пана Гогаля” (1835) знакамi-

ты крытык В. Р. Бялiнскi фактычна атаясамiу народнасць з рэалiзмам:

Аповесцi пана Гогаля народныя у вышэйшай ступенi; але я не хачу многа
гаварыць пра iх народнасць, бо народнасць – гэта не вартасць, а неабход-
ная умова сапрауднага мастацкага твора, калi пад народнасцю трэба ра-
зумець правiльнасць адлюстравання норавау, звычаяу, характару таго цi
iншага народа, той цi iншай краiны. Жыццë кожнага народа выяуляецца
у сваiх, яму аднаму уласцiвых формах, значыць, калi адлюстраванне жыц-
ця правiльнае, то i народнае4.

Для Ëгана Готфрыда Гердэра, еурапейскiх рамантыкау, для вя-

домага беларуска-польскага дзеяча ХIХ стагоддзя на лiтаратурнай

нiве Рамуальда Падбярэскага народнасць лiтаратуры – паказ гiста-

рычнага жыцця, побыту, светасузiрання пэунага этнасу, з уласцiвымi

яму тэрыторыяй пражывання, менталiтэтам, традыцыямi, ладам жыц-

ця i г.д. Р. Падбярэскi, у прыватнасцi, пiсау у артыкуле “Беларусь i Ян

Баршчэускi” (1844):Мы кранулi зблiзку праблему народнасцi, бо ад ка-
го ж, калi не ад тых, што нарадзiлiся i выраслi на сваëй зямлi, маем
права спадзявацца дакладных уяуленняу пра яе, праяулення i развiц-
ця яе духу некалi i цяпер?5. Гердэраускае разуменне народнасцi у ма-

стацтве, развiтае далей рамантыкамi, фактычна карэлюе з прынятай

многiмi лiтаратуразнауцамi трактоукай мастацкага народазнауства як

спасцiжэння народа сродкамi лiтаратуры.

4 В. Г. Белинский, Избранные эстетические работы: в 2 т., Москва 1986, т. 1,
с. 86.
5 Беларуская лiтаратура ХIХ стагоддзя: хрэстаматыя, Мiнск 1988, с. 60.
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Мастацкае народазнауства у лiтаратурнай творчасцi найперш вы-

значаецца самой спецыфiкай прыгожага пiсьменства, вобразная фор-

ма перадумоулiвае адметную семантычную напоуненасць, мнагазнач-

насць паказанай аутарам рэальнасцi. Вядомы iтальянскi пiсьменнiк

i вучоны мiнулага стагоддзя Умберта Эка, каб падкрэслiць гнасеала-

гiчную своеасаблiвасць лiтаратурнага твора, ужыу азначэнне “адкры-

ты твор”, гэта значыць твор, якi вызначаецца “полем” разнастай-
ных iнтэрпрэтацыйных магчымасцей; канфiгурацыя стымулау, надзе-
леных прынцыповай нявызначанасцю, таму чалавек, якi яго успрымае,
уцягваецца у ланцуг “прачытанняу”, прычым заусëды зменлiвых6. Ма-
стацкiя вобразы, асобныя замалëукi i сама цэласная карцiна жыц-

ця i норавау у лiтаратурных творах, калi карыстацца тэрмiналогiяй

М. М. Бахцiна, дыялагiчныя па сваëй сутнасцi: кожнае новае прачы-

танне твора звычайнымi i прафесiйнымi чытачамi адкрывае у iх новыя

сэнсы, нярэдка пры гэтым яно дапауняе, адмяняе цi рэдукуе ранейшыя

сэнсы. Прыгадаем, для прыкладу, трактоуку айчыннымi навукоуцамi

ролi малюнкау вясковай беларускай рэчаiснасцi у аповесцi Максiма

Гарэцкага “Цiхая плынь”. Пiсьменнiк, паводле Алеся Адамовiча, вы-

смейвае такiм чынам свае уласныя спробы у духу гогалеускiх “Вечароу

на хутары каля Дзiканькi” расказваць пра беларускi край, i адначасо-

ва тут Гарэцкiм падрабязна, з добрым веданнем жыцця мужычага –

бо гэта дзеда, мацi, бацькi, уласнага дзяцiнства прауда i памяць –

апавядаецца пра беларускую вëску7. З пункту гледжання Мiхася Ты-

чыны, Гарэцкi з дапамогай этнаграфiчна-бытавога фону стварае эпi-
тафiю патрыярхальнаму ладу жыцця”8, на думку ж Людмiлы Корань

(Сiньковай), Максiм Гарэцкi выказвае шчырае спачуванне галоунаму

герою i яго землякам, каб сцiснулася нават самае “сапселае” сэрца ад
болю за Хомку, за беларуса i Беларусь9. Паводле Вiктара Каваленкi,

Гарэцкiм ствараецца вобраз цiхай павольнай плынi народнага жыцця,
якая выклiкае у пiсьменнiка меланхолiю i адчай, але у гэтай плынi
ëсць ужо жывыя i iмклiвыя струменi, якiя даюць надзею10.

6 У. Эко, Открытое произведение: форма и неопределенность в современной поэ-
тике, Санкт-Петербург 2006, с. 199.
7 А. Адамов iч, Здалëк i зблiзку: (беларуская проза на лiтаратурнай планеце),
Мiнск 1976, с. 239.
8 М. А. Тычына, Проза, [у:] Нарысы па гiсторыi беларуска-рускiх лiтаратурных
сувязей: у 4 т., Мiнск 1994, т. 3, с. 83.
9 Л. Корань, Цукровы пеунiк: лiтаратурна-крытычныя артыкулы, Мiнск 1996,
с. 38.
10 В. А. Коваленко, Трагическая мечта о буйном колошении... Философия нацио-
нальной жизни в творчестве М. Горецкого, “Неман”, 1995, № 3, с. 127.
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Кожная з прыведзеных трактовак чатырох розных навукоуцау

па-свойму пераканаучая, iлюструецца спасылкамi на адпаведныя эпi-

зоды з “Цiхай плынi”, дапауняе сказанае папярэднiкамi. Варта пад-

крэслiць, што эстэтычны i анталагiчны феномены мастацкага наро-

дазнауства вызначаюцца багаццем i адзiнствам прадметнага i сэнса-

вага планау матэрыялу, прадстауленага пiсьменнiкамi, што мастац-

кае народазнауства адпачаткова полiгенетычнае i полiфункцыяналь-

нае. Яно судносiцца як з лiтаратурнай, так i з пазалiтаратурнай рэаль-

насцю. Галiна Белая тонка зауважыла, што кожная нацыянальная лi-

таратура заусëды уяуляе сабой пэуную агульнанацыянальную мадэль,
якая мае свой семiятычны код11 або нават некалькi кодау. Для пры-

кладу, адзiн з семiятычных кодау беларускай прозы – адкрыццë Бела-

русi i яе народа для сябе i iншых народау свету, бо беларускiя празаiкi

iмкнулiся асэнсаваць i па-мастацку узнавiць шматстайнасць праяу на-

цыянальнай рэчаiснасцi, iнтэрпрэтаваць гiстарычны i духоуны вопыт

свайго народа. Часта гэта рабiлася пiсьменнiкамi праз паказ галоуным

чынам знешнiх бакоу народнага жыцця i свядомасцi. Беларускае пры-

гожае пiсьменства ХХ стагоддзя увогуле, а проза у прыватнасцi развi-

валiся у складаных грамадска-палiтычных умовах у полiкультурнай

прасторы, значны адрэзак часу у сiтуацыi бiлiнгвiзму, а у 1920–1930-я

гады нават у сiтуацыi афiцыйнага полiлiнгвiзму, што правакавала

з боку творцау увагу да артыкуляцыi свайго, беларускага. Беларуская

аутахтоннасць пры гэтым асацыявалася для аутарау найперш з сялян-

ствам (адсюль надзвычайная засяроджанасць пiсьменнiкау на яго по-

быце, звычаях, уяуленнях i г.д.) як найменш дэнацыяналiзаванай част-

кай грамадства у ХIХ i на пачатку ХХ стагоддзя. Гiсторыя сусветнай

лiтаратуры паказвае, што цiкавасць майстроу мастацкага слова да на-

цыянальнай глебы, фальклору, этнаграфiчных асаблiвасцей узмацня-

ецца у складаныя для пэунага народа перыяды развiцця (напрыклад,

у лiтаратуры ЗША пасля грамадзянскай вайны, у рускай лiтаратуры –

у 1920-я гады i у час Вялiкай Айчыннай вайны), але перш за усë у лiта-

ратурах, якiя развiваюцца ва умовах полiкультурнасцi дзеля паглыбле-

нага усведамлення творцамi месца i ролi свайго народа i сваëй культу-

ры у iншанацыянальным i iншакультурным атачэннi (руская лiтарату-

ра пачатку пазамiнулага стагоддзя, беларуская, польская i украiнская

лiтаратуры пачатку ХХ стагоддзя, сучасныя еурапейскiя лiтаратуры

ва умовах глабалiзацыi).

11 Г. Белая, “Срыв культуры”: нераспознанное поражение, “Вопросы литературы”
2003, № 1, с. 4.
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Мастацкае народазнауства iстотна стымулявалася эстэтыкай ра-

мантызму i рэалiзму. Узнауленне рэчаiснасцi рэалiстычнымi сродка-

мi па мадэлi мiметычнага лiнеарнага наратыву грунтавалася на вя-

лiкай увазе да навакольнага жыцця, да этнаграфiчна-побытавай фак-

туальнасцi. У якасцi пацвярджэння гэтай думкi варта прыгадаць сi-

туацыю у прыгожым пiсьменстве свету ХIХ стагоддзя. Так, у iспан-

скай, iспанамоуных лiтаратурах i мастацтве Лацiнскай Амерыкi ХIХ

стагоддзя развiвауся кастумбрызм (iсп. costumbre – народ, звычай),

плынь, прадстаунiкi якой (Рамон дэ Месанера Раманас, Рыкарда Паль-

ма, Томас Караскiлья) у мастацкай форме фактычна выконвалi за-

дачы вывучэння асаблiвасцей побыту i светабачання сваiх народау,

iмкнулiся да гранiчна дакладных апiсанняу нацыянальнага жыцця,

прыроды, а нярэдка i да iдэалiзацыi патрыярхальных звычаяу. Трэ-

ба зауважыць, што з другой паловы мiнулага стагоддзя у навуко-

вых працах, замежных лiтаратуразнаучых слоунiках для абазначэння

народазнаучай плынi у iспанамоуных лiтаратурах Лацiнскай Амеры-

кi часцей за “кастумбрызм” ужываецца тэрмiн “крэалiзм”. У канцы

ХIХ стагоддзя у Iталii з’явiуся верызм (iт. vero – праудзiвы) – рэалi-

стычная плынь, якая абрала асноуным зместам творау народазнауства,

актыуна звярталася да народнай мовы, дыялектау, свядома адасабля-

лася ад прынцыпау займальнай, любоунай i прыгоднiцкай лiтаратуры,

шырока карысталася замалëукамi з натуры (у iтальянскай лiтарату-

ры гэты жанр называуся “бацэта” i быу адносна распаусюджаным),

ствараючы iлюзiю прысутнасцi у лiтаратурных творах няспешлiвай

i непрыдуманай, жывой плынi жыцця (“Жыццë палëу”, “Сельскiя на-

велы” Джузепе Вергi, “Сялянскiя навелы” Луiджы Капуаны). Вялiкая

увага надавалася апiсанням народнага побыту у англiйскай (“уэсек-

скi цыкл” Томаса Хардзi, творы Арнольда Бенета), нямецкай (раманы

“Вясковы святар”, “Селянiн”, “Магiльшчык” Вiльгельма фон Полен-

ца), амерыканскай (“Край вастраверхiх елак” Сары Орн Джуiт, “Ста-

рыя крэольскiя часы” Джорджа Кейбла, “Калiфарнiйскiя апавяданнi”,

“Млiс” Фрэда Брэта Гарта) прозе другой паловы ХIХ стагоддзя у су-

вязi са станауленнем рэалiзму i эстэтычным асэнсаваннем ролi народа

у гiстарычным працэсе.

Прадметам мастацкага асваення у творах беларускiх пiсьменнiкау

ХХ стагоддзя станавiлася народнае жыццë звычайна у яго сялянскiм

варыянце, большасць аутарау мела сялянскую радаводную i паняц-

це “беларус” звязвала перш за усë з селянiнам. У беларускай прозе

з ХIХ стагоддзя панавалi i да гэтага часу пануюць сацыяльна-быта-

выя жанры.Магчыма, гэты факт не у апошнюю чаргу выклiканы тым,
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што асноунай сферай праяулення нацыянальнага характару беларус-

кага народа на працягу мiнулага стагоддзя з’яулялася не шырокая гра-

мадска-палiтычная арэна, а менавiта быт. Рэалiстычная паэтыка, якая

пераважала у беларускай прозе мiнулага ХХ стагоддзя, прадугледж-

вала выкарыстанне этнаграфiчна-бытавых пластоу, але нельга лiчыць

у ëй гэты момант з’явай, абавязковай для усiх аутарау, бо у канчатко-

вым вынiку у лiтаратурнай дзейнасцi усë вызначае крэатыуная пазi-

цыя пiсьменнiка, яго мастакоускае стауленне, светауспрыманне аутара

увогуле.

Прыкметны народазнаучы акцэнт у лiтаратуры можа вынiкаць

i з iманентных законау лiтаратурнай творчасцi, тлумачыцца асабi-

стай зацiкауленасцю пiсьменнiкау народным жыццëм, народнай куль-

турай, паколькi многiя аутары востра адчувалi сваю цесную сувязь

з народам i усведамлялi значную ролю народнай стыхii у гiстарычным

працэсе. Да iх у першую чаргу трэба аднесцi, напрыклад, беларускiх

пiсьменнiкау Якуба Коласа,Кузьму Чорнага, Iвана Мележа, Вячаслава

Адамчыка, Вiктара Карамазава, Iвана Пташнiкава, Iвана Чыгрынава.

Асноунымi сродкамi мастацкага народазнауства у творчасцi пiсь-

меннiкау галоуным чынам выступаюць мастацкi этнаграфiзм, прад-

стаулены разнастайнымi па характару i сферах асэнсавання апiсан-

нямi народнага жыцця, лаканiчнымi, а нярэдка у дадатак да гэтага

i семантычна ëмiстымi дэталямi, пейзажнымi замалëукамi, а такса-

ма фалькларызм, мiфалагiзм. Фальклорныя элементы у лiтаратурных

творах – своеасаблiвыя этна-эстэтычныя мiкраадзiнкi, паколькi там

у канцэнтраванай форме увасоблена паэтычная, эмацыянальная, фi-
ласофская, сацыяльна-псiхалагiчная iнфармацыя пра духоуную i матэ-
рыяльную культуру народа12.

Спосабы мастацкага народазнауства выяуляюцца праз канкрэт-

ныя прыëмы, да якiх найперш належаць этнаапiсаннi i этнахаракта-

рыстыкi, нярэдка прамога цi латэнтнага кампаратыунага характару,

ад iменi аутара, апавядальнiка, персанажау, пададзеныя пiсьменнiкам

асобна або у iх спалучэннi; выбар сiстэмы персанажау, якая дазваляе

аутару перадаць нацыянальную i сацыяльную полiфанiчнасць рэчаiс-

насцi, разнастайнасць праяу характару пэунага народа, сувязь нацы-

янальнага з агульначалавечым; этнаметаапiсаннi – апiсаннi з творау

iншых аутарау, узятыя для прадстаулення этнарэчаiснасцi; выкары-

станне у адпаведнасцi з канкрэтнымi творчымi задачамi фальклорных

12 У. Б. Далгат, Фольклор и литература: теоретические аспекты, Москва 1981,
с. 114.
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матывау; прасторавая арганiзацыя твора; рэпрадуктыунае або твор-

чае узнауленне аутаэтнастэрэатыпау i гетэраэтнастэрэатыпау, гэта

значыць распаусюджаных уяуленняу пэунага народа пра сябе i пра

iншыя народы. Апошнiм часам надаецца увага i этнатопу. У другой

палове мiнулага стагоддзя англiйскiм даследчыкам Рычардам Рэйдам

для паглыбленага вывучэння iдэйна-эстэтычнай этнаспецыфiкi лiта-

ратурных творау быу прапанаваны тэрмiн “этнатоп”, сэнсава i мар-

фалагiчна утвораны па аналогii з шырока вядомым бахцiнскiм “хра-

натопам”. Неабходнасць ужывання новага тэрмiна Рэйд матывавау

тым, што прысутнасць чалавека як прадстаунiка пэунага этнасу не

у поунай меры улiчваецца у той прасторава-часавай карцiне, якую

сцiсла вызначыу i ахарактарызавау М. М. Бахцiн. Этнатоп, паводле

Р. Рэйда, ëсць канцэптуальна абраная пiсьменнiкам эстэтычная ар-

ганiзацыя этнасу i этнапрасторы як пададзенага месца пражывання

гэтага этнасу у лiтаратурным творы. Такая арганiзацыя перш за усë

акцэнтуе этнаскладнiк у карцiне свету, прадстауленай у лiтаратуры.

Этнатопы падзялялiся Рэйдам на сiметрычныя, дзе этнас i яго прасто-

ра супадаюць, i асiметрычныя, дзе такое супадзенне адсутнiчае, а таму

апошняе дае пiсьменнiку магчымасць даследаваць варыянты паводзiн

чалавека, адлучанага ад Радзiмы, – ад памяркоуных (сум па Радзiме)
да больш жорсткiх (мiжэтнiчныя канфлiкты)13. Так, для творчасцi
беларускiх празаiкау ХХ стагоддзя характэрна было пераважнае выка-

рыстанне сiметрычнага этнатопу дзеля шматаспектнага даследавання

нацыянальнай рэчаiснасцi, характару беларуса у дыяхронным i сiн-

хронным зрэзах.

Мастацкае народазнауства можа ажыццяуляцца пiсьменнiкамi

у розных жанрах. Адзiн з пашыраных – свядомае мэтанакiраванае апi-

санне нейкага канкрэтнага народнага свету, бытавых рэалiй, асаблi-

васцей светабачання, характэрных рыс народа сродкамi лiтаратуры

у спецыяльна абраным для гэтага жанры падарожнага або гiсторы-

ка-этнаграфiчнага нарыса цi эсэ, якiя даюць пiсьменнiкам багатыя

магчымасцi рэпрэзентаваць народ, паразважаць над дэтэрмiнацыяй

яго этнаментальных асаблiвасцей. Варта прыгадаць у гэтай сувязi та-

кiя творы, як “Зямля пад белымi крыламi” (1973) Уладзiмiра Карат-

кевiча, “Зялëны лiсток на планеце Зямля” (2006) Янкi Сiпакова у бе-

ларускай лiтаратуры, “Англiчане” (1943) Джорджа Оруэла, “Англi-

чане” (1973) Джона Бойнтана Прыстлi у англiйскай лiтаратуры i iнш.

13 Западное литературоведение ХХ века, Москва 2004, с. 484.



64 ВАНДА БАРО УКА

Мастацкае народазнауства нярэдка выяуляе сябе у творы не толькi

праз этнаапiсаннi, але яшчэ i праз iдэйна-тэматычную аснову, сiстэму

персанажау, сюжэтныя лiнii, вобразна-выяуленчыя сродкi. Так, у ра-

мане, “Хронiка дзетдомаускага саду” Вiктар Казько даследуе развiццë

народнага характару праз гiсторыю жыцця людзей, што паходзiлi з ад-

ной сям’i, – Мар’яна Знауца i Сiдара Мiсцюка, якiя выступаюць ува-

сабленнем дзвюх граней беларускага нацыянальнага характару: ра-

мантычна-самаахвярнай i рэалiстычна-прагматычнай. У канцы твора

аутар зауважае, што Мар’ян не мае спадчыннiкау па мужчынскай лi-

нii, а Сiдар – мнагадзетны бацька. Тым самым В. Казько канстатуе,

што у нацыянальным характары перамагае лiнiя на прагматызм, пры-

стасаванне да абставiн.

Мастацкае народазнауства, такiм чынам, – гэта iнiцыятыуна-твор-

чае узнауленне пiсьменнiкамi рыс характару, быту, матэрыяльнай

i духоунай культуры пэунага народа у лiтаратуры, канструяванне во-

браза народа шляхам адбору найбольш прыдатных для гэтага сродкау

i прыëмау. Рэальны народны свет гетэрагенны, мастацкi ж свет – га-

магенны, бо падначалены пiсьменнiцкай задуме. Спецыфiка мастац-

кага народазнауства вызначаецца вобразнай формай асваення свету

у прыгожым пiсьменстве, дзе сiнтэзуюцца аб’ектыунае i суб’ектыунае,

агульнае i iндывiдуальнае, рацыянальнае i эмацыянальнае, лагiчнае

i iнтуiтыунае.

Iнфарматыуна-пазнавальны узровень мастацкага народазнауства

выяуляецца шляхам суаднясення паказанага пiсьменнiкамi з рэчаi-

снасцю, якую яны адлюстроуваюць, эстэтычны – у майстэрстве ар-

ганiзацыi аповеду, аксiялагiчны – у значнасцi увасобленага аутарамi

эстэтычнага iдэала народнага характару. Пазнавальная i эстэтычная

каштоунасць народазнаучай iнфармацыi у лiтаратурных творах не

заусëды знаходзяцца у адназначнай сувязi. Калi аутар празмерна заха-

пляецца апiсальнасцю, iгнаруе законы эстэтычнага асваення свету, то

яго твор будзе нагадваць па стылi не мастацкi, а навуковы цi публiцы-

стычны. Для прыкладу, шмат народазнаучай iнфармацыi прысутнiчае

у першым празаiчным творы Якуба Коласа “Наша сяло, людзi i што

робiцца у сяле”, але, нягледзячы на этнаграфiчную iнфарматыунасць,

там яшчэ адсутнiчае эстэтычная цэласнасць.

Узноуленыя майстрамi мастацкага слова з’явы народнага жыц-

ця, народныя характары заусëды утрымлiваюць у сабе ацэначны бок.

Вобразная слоуная форма дэтэрмiнуе адметную семантычную напоу-

ненасць увасобленай аутарамi рэальнасцi, таму мастацкае народа-

знауства генетычна дынамiчнае i кантэкстуальнае. Асобныя вобра-
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зы, дэталi i сама цэласная карцiна жыцця i норавау у лiтаратурных

творах дыялагiчныя па сваëй сутнасцi: кожнае новае прачытанне тво-

ра адкрывае свае сэнсавыя гранi у канкрэтным пiсьменнiцкiм адлю-

страваннi свету i чалавека, што нярэдка дапауняе, адмяняе цi рэдукуе

ранейшыя вывады лiтаратуразнауцау адносна глыбiнi i майстэрства

у спасцiжэннi народнага жыцця тым цi iншым аутарам.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule omówiono specyfikę twórczej konceptualizacji wiedzy o narodzie
w literaturze, w szczególności jej aspekt antropologiczny. Autor pokazuje, że ma
ona charakter binarny. Zwraca również uwagę na wielofunkcyjność materiału antro-
pologicznego w strukturze utworu literackiego i niezmienną obecność elementu kul-
turoznawczego. Ponadto autor artykułu definiuje metody i techniki badań antro-
pologicznych w literaturze.

S UMMARY

In the article peculiarities of artistic conceptualization of the science about
the people in literature were generalized. The author shows its binary nature. The
multifunctional character of anthropological material in the structure of literary
work and the steady presence of cultural function are emphasized. The dominant
methods and ways of the art of anthropology in the literary works are defined.
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Алiна Сабуць

Гродна

“Песнi” i “зыкi” перакладау Максiма Багдановiча

з Поля Верлена

Паводле адной дауняй традыцыi, паэт пачынаецца з музыкi, якая

ахутвае святасцю i светласцю, якая далучае да высокага, асабовага.

Бо паэт – майстар, якi шануе Арфея, а гэта значыць, ягонаму радку

дадзена сiла абуджэння. Цудам мастацтва уяуляецца зварот паэтау да

жывапiсу i музыкi, спалучэнне iх у лiрычным творы, што i называец-

ца “пейзажам душы”. Такiмi паэтамi былi француз Поль Верлен i бе-

ларус Максiм Багдановiч – паэты-мастакi, паэты-музыкi, якiя сцвяр-

джалi як свой найвялiкшы запавет: Музыка перш за усë! I сапрауды,

як мог не наталiць сваю душу, не далучыцца да верленаускай музы

той, хто засушыу ... на паперы / краскi, свежыя калiсьцi1 i, з пры-
родай злiушыся душой, бачыу, як дрыжаць ад ветру зоркi, чуу у цi-
шы, як расце трава2; хто умеу падгледзець, як дрыжаць ад марозу

пахаладзеушыя у небе зоркi... Яшчэ у 1910 годзе у вершы “Маëвая

песня” (Па-над белым пухам вiшняу...) Максiм Багдановiч так кра-

нальна-iнтымна распавëу пра свой паэтычны свет, пра толькi iм пачу-

тую i неразгаданую песню, што рвецца i лiецца / на раздольны, воль-
ны свет3. Бо песня напявае, навявае сэрцу ясны гiмн вясне4, бо свет
становiцца яшчэ прыгажэйшым ад сваëй неспазнанасцi, чароунасцi,

i нават зыкi песнi, што ляцяць, дрыжаць, звiняць, зразумелыя хiба

1 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., Мiнск 1991, т. 1, с. 51.
2 Там жа, с. 62.
3 Там жа, с. 76.
4 Там жа, с. 75.
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толькi самому паэту. Паэт зорак i неба Максiм Багдановiч упершыню

працытавау французскага шчасцем забытага паэта (Л. Дранько-Май-

сюк) Поля Верлена (у прыватнасцi, ягоны першы радок Музыкi перш
за усë з праграмнага верша “Паэтычнае майстэрства”), што i было

надрукавана у багдановiчавым “Вянку” (1913). Так, “свайго” Вер-

лена беларускi паэт “пачуу” фактычна 100 гадоу таму (22 пе-

раклады з французскага сатворцы датуюцца умоуна 1911–1912 га-

дамi, падрыхтаваны да друку у 1912 годзе). Менавiта пачуу (а не

атрымау у спадчыну, займеу), каб праз гучанне, спеу плыннай, цяку-

чай верленаускай лiры дакрануцца да стомленай, адчужанай, спаку-

таванай душы французскага паэта. Бо адкрывау, услухоувауся у Вер-

лена-француза беларускi паэт-маляр, слабы як лiрык5 i моцны вабным

iмкненнем адчуць, спасцiгнуць свет-душу праз гул, спеу, песню. Бо

мастак-сузiральнiк, М. Багдановiч сам вучыуся пазнаваць гэты раз-
дольны, вольны свет, дзе усë так проста i так неразгадана: праз
“Малюнкi i спевы”, праз характарыстычны першы верш з нiзкi “У за-

чарованым царстве”, якi так i распачынауся: Чуеш гул? – Гэта сумны,
маркотны лясун / Пачынае няголасна граць6... Пачынау беларускi па-
эт менавiта з гулу, грання сумнага, маркотнага лесуна. Пачынау з му-

зыкi, з малюнку. Даследчыкi багдановiчавай творчай спадчыны адзна-

чаюць незвычайную прагу паэта да адценняу, iх пераходау. “Пейзаж

душы” перагукваецца з прыродным пейзажам: паэт iмкнууся стварыць

паэзiю лесу, паэзiю дрыгвы, бо тут – свая адменная краса, свая рыт-

мiка. Таму праз iмпрэсiянiстычную лiрыку эстэтычнага максiмалi-
ста (Ян Чыквiн) М. Багдановiча беларуская паэзiя адкрыла эстэтыку

змяркання, вечара, ночы, зiмы, цеменi, холаду (з назiранняу беларус-

кага культуразнауцы Уладзiмiра Конана).

У паэтычным свеце М. Багдановiча чуецца рознагалосая музы-

ка, увасобленая праз канцэпты “эмоцыi”, “пачуццi”, “душа”, “сэрца”

i iнш. Так, словы-канцэпты “душа”, “сэрца” у 22-х вершах–перакла-

дах з П. Верлена часта ужывальныя (каля 30 выпадкау) для выяулен-

ня-перадачы пачуццяу, бо сам М. Багдановiч спасцiгау боль i само-

ту спакутаванай душы Верлена: Плач сэрца майго / Як над горадам
дождж7, Душа твая – малюнак артыстычны8, У самотным сэрцы –

5 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., Мiнск 1993, т. 2, с. 190.
6 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., т. 1, с. 52.
7 Там жа, с. 174.
8 Там жа, с. 183.
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зло, у душы – нуда густая9 i iнш. Варта згадаць заувагу беларускага

лiтаратуразнауцы Васiля Iвашына адносна дыялагiчнасцi мастацкага

мыслення М. Багдановiча: Паэт умеу глыбока суперажываць блiзкае,
роднае сабе у iншых культурах, знайсцi заусëды там водгук для сваëй
душы. Чуласць да «чужога» як свайго, дыялагiчнасць – характэрная
асаблiвасць яго паэтыкi, мастацкага мыслення, творчага стымулу
i спосабу успрымання традыцый10.

Пра музычнасць паэзii М. Багдановiча гаварылi тагачасныя

(А. Луцкевiч, А. Узнясенскi) i сведчаць сëнняшнiя крытыкi (У. Конан,

Т. Мацюхiна, А. Мiхайлава, I. Навуменка, Э. Нiкалаева, В. Скараба-

гатау i iнш.). Пэуныя паралелi пры аналiзе цыкла перакладау М. Баг-

дановiча з П. Верлена грунтоуна даследавалi Г. Адамовiч, П. Васю-

чэнка, Г. Дубянецкая, В. Iвашын, А. Кабаковiч, Л. Казыра, Г. Сiнiла,

Н. Супей i iнш. Безумоуна, не без уплыву сусветнай паэзii прылучаецца

беларускi творца да разумення музыкi перш за усë (вядомы перафра-

заваны выраз караля французскiх паэтау Поля Верлена). Бо гэта хут-
чэй за усë музыка падпарадкавана спавядальным шчырым пачуццям.

I таму сама гармонiя слова i музыкi праз своеасаблiвую празрыстасць

i вабную недагаворанасць пачуццяу у паэтыцы абодвух творцау ëсць

сапраудная мастацкая з’ява. Аднак наурад цi мэтазгодна шукаць пра-

мыя аналогii у светапогляднай эстэтыцы беларуса Багдановiча i фран-

цуза Верлена. Як i наурад цi ставiу сваëй задачай М. Багдановiч

напоунiцу пераувасобiцца у французскага аутара. Бо не прэтэндавау

жа на поунае i адэкватнае перастварэнне арыгiналу, а, хутчэй, стварау

новую мастацкую рэчаiснасць арыгiнала (гэтае паняцце у 1960-я га-

ды увëу тэарэтык перакладу Г. Гачэчыладзе11). М. Багдановiча назы-

ваюць “верленiстам” не столькi за згаданы беларускамоуны пераклад

22-х вершау П. Верлена, колькi за увабраны творчы досвед эстэты-

кi французскага сiмвалiзма, што для беларускай “нашанiускай” лiта-

ратуры было адчувальным. Якраз тут беларускi паэт “выбудоувау”

сваю, нацыянальную мадэль паэтычнага iмпрэсiянiзму, сiмвалiзму –

праудзiвую i непадробную. Добра пра гэта сказау яшчэ у далëкiм

1927 годзе першы рэцэнзент багдановiчавага “Вянка” Антон Луцкевiч,

якi у артыкуле “Максiм Багдановiч (У дзесятыя угодкi сьмерцi Яго)”

9 Там жа, с. 189.
10 В. Iвашын, У кантэксце мастацкiх культур, “Полымя” 1998, № 12, с. 259.
11 Г. Гачечиладзе, Вопросы теории художественного перевода, Тбилиси 1965,
с. 242.
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падкрэслiу не толькi хараство ягонай паэзii, але i унëсак беларускай

лiтаратуры у сусветную скарбнiцу лiтаратуры:

Паутоны у фарбах, у гуках, у перажываньнях (вылучана на-
мi. – А.С.) – вось асноуная рыса творчасьцiМаксiма Багдановiча.У гэтым
ëн ня мае падобных сабе.... Узгадаваны на найлепшых узорах сусьвет-
нае лiтэратуры, захоплены нязвычайнай музыкальнасьцю верша Вэрлена,
творы якога з пiэтызмам перакладау на беларускую мову, Багдановiч да-
туль працавау над кожным сваiм вершам, датуль шлiфавау яго, пакуль
не даходзiу да таго, чаго жадау... Нацыянальнае стаецца агульналюдзкiм
(падкрэслена намi. – А.С.) праз укрытую у iм чыстую красу12.

Поль Верлен – адзiн з самых улюбëных паэтау М. Багдановiча,

якога удала, з густам пераклау ëн ажно 22 вершы, у якiх дамiнантнай,

найвышэйшай бачылася сама музыкальнасць верша.

Паводле Верлена, – слушна зазначае даследчык П. Васючэнка, – паэ-
зiя нараджаецца у патаемных нетрах чалавечае душы i гучыць найперш
не як слоуная, а як музычная плынь. I потым ужо створаная мелодыя
апладняецца словам. «Спачатку музыка», – гаворыць Верлен у знакамi-
тым вершы “Мастацтва паэзii”. «Музыкi перш за усë!» – уторыць яму
Багдановiч у эпiграфе да сваëй «Маëвай песнi». Як i Поль Верлен, тут ëн
мроiць быццë паэзii як лëгкi, трапяткi, капрызлiвы палëт матылька...13.

Якраз яно – дапытлiвае сузiранне – вымушае паэта адвярнуцца

ад шэрай жорсткай паусядзëннай рэальнасцi, падштурхоувае знай-

сцi-стварыць iншую рэальнасць, дзе пануе зладжаная гармонiя, дзе

у малым, непрыглядным бачыцца велiчнае, бясконцае. Падобнасць i ад-

рознасць стылю згаданых аутарау – ва усëй велiчы iх паэтычнага

таленту i, адначасова, ва усëй супярэчлiвасцi светапогляду. I у наiу-

на-даверлiвых, “пакалечаных” самотай i стомай радках Верлена, гэ-

тага “вечнага дзiцëнка” (як яго ахрысцiла лiтаратурная крытыка),

i у мудра-аналiтычных радках Максiма-Кнiжнiка раскашуе надзвы-

чайнае, а менавiта учэпiстае захапленне жыццëм i гэткая кволая неа-

бароненасць перад iм. I колькi разоу нi перачытвай беларускага i фран-

цузскага паэтау, усë ж свядомае iмкненне да эстэтызацыi, вытанча-

ная элегантнасць гукавога складу, унутраная гармонiя i дасканаласць

12 А. Луцкев iч, Выбраныя творы: праблемы культуры, лiтаратуры i мастацтва,
Уклад., прадм., камент., iндэкс iмëнау, пер. з пол. i ням. А. Сiдарэвiча, Мiнск 2006,
с. 248–249.
13 Л. Баршчэуск i, П. Васючэнка, М. Тычына, Беларуская лiтаратура i свет:
ад эпохi рамантызму да нашых дзëн: папулярныя нарысы, Мiнск 2006, с. 197.
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формы падкрэслiваюць адметнасць аутарскiх стыляу, хоць, прауда,

у кожнага ëн свой. Так, у перастварэннi верша “Глянь: месяц блед-

ны...” прынцыпова важнай для Багдановiча-перакладчыка была фiк-

сацыя спыненага непауторнага iмгнення, што непасрэдна адчуваль-

на люструецца у малюнку (месяц бледны у лясу гарыць, як шкло –

ставок; ëн адбiвае калiн гурток i явар стары) i музыцы (спеу па-
бедны з галiн ляцiць, спакой глыбокi злятае к нам14). М. Багдановi-

ча справядлiва называюць першаадкрывальнiкам месяца, яго шмат-
колернасцi у беларускiм мастацтве (Г. Адамовiч). Як паэт-месяцапа-

клоннiк, ëн малюе чароуны жывапiс ночы, начнога месяца, ахутаных

усëпранiкальнай глыбока-спакойнай мелодыяй.

У лiтаратуразнаустве справядлiва акцэнтуецца увага на верле-

наускай адарванасцi (вядомая характарыстыка, дадзеная А. Бергсо-

нам) ад знешняга свету, замкнëнасцi у сваiм, толькi яму характэрным

унутраным свеце. Верленаускi пейзаж – гэта найперш “пейзаж душы”

(агульнапрыняты тэрмiн сярод даследчыкау ягонай творчасцi): твор-

ца узбагацiу французскую i сусветную паэзiю шыкоунай палiтрай раз-

настайных адценняу, тонау i паутонау, пачуццяу i перажыванняу; па

праву лiчыцца адным з самых музычных паэтау у еурапейскай лiта-

ратуры. Багдановiч-перакладчык, шырокапрызнаны паэт зорак i неба,

пiша пераважна свой верш па матывах арыгiнала Верлена – паэ-

та млоснасцi, асенняй песнi, захаду, а не перакладае гэты арыгiнал

з падрадкоунiка, бо сам добра валодау французскай мовай. Вiдаць, та-

му што адчувау П. Верлена, як нi адзiн славянскi паэт15. Вiдаць, таму

што дастаткова прыцягненняу-адштурхоуванняу у перакладчыцкiм

майстэрстве. Што найбольш вабiла гэтага вельмi выбiральнага (I. На-

вуменка) Багдановiча-паэта у непадробнай мелодыi Верлена, найiн-
тымнейшага з паэтау (В. Брусау)?

Па-першае, гэта т. зв. “найвытанчаная наiунасць” (Г. Шынгелi)

верленаускай музы, ягоная “звышнатуральная натуральнасць” (Б. Па-

стэрнак), якiя разняволiлi верш (хай сабе нават у частым пауторы

аднаго слова, выразу). Тут у адно злiваюцца мара-мроя па светлым

(Адно ëсць – вершыкi, што ужо у агнi гараць16), жаль-журба па згуб-
леным (Адно ëсць – пусткi сум, што сэрца уражае17), роспач беднага

14 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., т. 1, с. 176.
15 I. Навуменка, Максiм Багдановiч, Мiнск 1997, с. 56.
16 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., т. 1, с. 189.
17 Там жа, с. 189.
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Лелiяна, бо Усë зведана! Няма чаго прамовiць болi!18. Ягоная душа –

у каханнi i бадзяжнiцтве, творчым азарэннi i галечы, хворасцi, урэш-

це – у забытай славе. Восеньскiя матывы увасабляюць душэуны стан

(завяданне, стомленасць, нават наблiжэнне смерцi). Таму гукi, коле-

ры, нават пахi знiтаваны пэунай адпаведнасцю. Менавiта музычна-

сць i меладычнасць верша, яго пластычнасць i спакусiлi Багдановi-

ча да сакральнага дакранання верленаускага светаадчування. Напры-

клад, тая ж “Асенняя песня”, выкананая у рытме-вiхры (як зауважыла

Г. Адамовiч): Чу! Часу удар! / Бляднее твар, / Рвецца уздых: / Устау
карагод / Мiнулых год, / Дзëн былых. / А вiхр лiхi, / Што у лiсць су-
хi, / Дзьме у мяне...19.

Па-другое, гэта лëгкая, неупарадкаваная эскiзнасць iмгненных,

неакрэсленых пачуццяу, уражанняу (дарэчы, у верленаускiх вершах

падзеi амаль што адсутнiчаюць). I усë “яно” поунiцца гукамi ( У небе
рахманы, срэбраны голас / Звона гудзiць”20), звонамi (Птушкi мар-
котнай з дзерава голас / Сумна звiнiць21),шэптам-шорахам (Цiха гай-
дае лiпа над хатай / Лiсцяу узор22). Тут кожнае слова ëсць нота, якая

гучыць летуценна, мякка-элегiчна. Праз наноу знойдзеныя шматгало-

сыя сугуччы, тэмбр, багаты асацыятыуны рад звiняць меладычныя

падгалоскi новых вершау. Таемны свет прыроды, чалавечых дум-па-

чуццяу французскi паэт спасцiгае праз iнтуiтыунае спазнанне, таму

зусiм невыпадкова яго палонiць “музыка у слове”, вабная таямнiчасцю

i неспасцiгальнасцю. Можа быць, таму сам Верлен нiколi не лiчыу сябе

сiмвалiстам.

У цэнтры верленаускай паэзii – духоуная сфера чалавека, эмацый-
ныя асацыяцыi ды iнтанацыйныя пераходы адценняу адно у другое. Усë
гэта зблiжае лiрыку французскага «выклятага» паэта з сiмвалiзмам. Яе
iмпрэсiянiстычнасць (падкрэслена намi. – А.С.) таксама мае своеасаблiвы
кшталт, бо паэт заусëды у палоне iмгненных уражанняу, што узнiкаюць
на мяжы злiцця станау душы i прыроды23.

Па-трэцяе, гэта зведаны матыу адзiноты. Лiтаратурная крытыка

(Г. Адамовiч, П. Васючэнка) справядлiва зауважыла, што жыццëвыя

18 Там жа, с. 189.
19 Там жа, с. 179.
20 Там жа, с. 170.
21 Там жа, с. 170.
22 Там жа, с. 170.
23 Л. Баршчэуск i, П. Васючэнка, М. Тычына, Беларуская лiтаратура i свет:
ад эпохi рамантызму да нашых дзëн: папулярныя нарысы, с. 153.
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i творчыя лëсы абодвух паэтау лучыць адчуванне беспрытульнасцi,

неуладкаванасцi жыцця, падкрэсленае пераасэнсаванне уласнага лëсу

самотных вандроунiкау. Прауда, безабароннасць у свеце у кожнага –

свая: у П. Верлена – хутчэй “знешняя”, выдыхнутая “хворым” грамад-

ствам; у М. Багдановiча – “унутраная”, навеяная слабым здароуем,

нямогласцю, таму так зразумела Максiмава парыванне шукаць пры-

тулку па-за унутраным пакутным светам. I калi у начной заварожанай

цiшы прыходзiць “яно”, паглыбляецца пачуццë няуцямна-шчырай, на-

туральна-арганiчнай меланхолii, якая пранiзвае асобу да самазабыцця:

Сон цëмны усë мацнее,
Мне дзьме жыцця рушэнне.
Уснiце, усе надзеi!
Уснiце, усе хаценнi!24

Якi верш нi вазьмi, гучыць найперш адгалосак смутных, халодных,

цëмных танальнасцяу – до мiнор:

Як раньш, пяе
I у сэрца б’е
Сумны тон.
То, восень, iх,
Бальных тваiх
Скрыпак, стогн25.

Сапрауды, у верленаускiм лëсе было шмат узлëтау i падзенняу:

гэта шынкi, шпiталi, турма, убогiя прытулкi. Таму заканамернымi

у ягонай паэзii выглядаюць такiя лейтматывы, як вячэрнi роздум, чор-
ныя днi, магiла, смяротная туга, святое шаленства i iнш. Зразуме-

ла, няулоунасць моманту, хiсткасць, фрагментарнасць напауняюцца

разнастайнымi адценнямi, паутонамi, музыкай, якую сапрауды цяж-

ка выказаць словамi. I адчуць-перадаць згарманiзаванасць душэунага

i прыроднага удалося М. Багдановiчу як паэту-сатворцу, многiя вершы

якога сугучныя верленаускаму запавету Музыка перш за усë!... Свое-
асаблiвы лiрызм, спалучаны з музычнасцю, напеунасцю (чым прыця-

гальны верленаускi радок) спакушау беларускага творцу да стварэн-

ня уласных творау. У паэтыцы абодвух мастакоу слова няма “лiшнiх”

слоу, яны “берагуць” слова, вабнае сваëй экспрэсiяй.

24 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., т. 1, с. 172.
25 Там жа, с. 170.



74 АЛIНА САБУЦЬ

Думаецца, немалаважна i тое, што Поль Верлен быу любiмым паэ-

там Анi Какуевай, каханай Максiма Багдановiча, i, безумоуна, сваiмi

перакладамi паэт наблiжауся (каторы раз!) да той, пад тонкiмi пальчы-

камi якой гучалi незвычайныя чароуныя мелодыi. Яны, музычныя гукi,

клiкалi, каб напоунiцу адчуць прыгажосць жыцця, разлiтую у трапят-

кiм руху, непауторнасцi iмгнення, ва усëпранiкальным святле. Магчы-

ма, спакусiла беларускага паэта i верленауская схiльнасць да непры-

томнага пакаяння, так арганiчна блiзкая да дзiцячай непасрэднасцi,

адкрытасцi душы. О, калi б мы маглi / Сны бажанняу з дзiцячаю ра-
дасцю злiць26, – гучыць у багдановiчавым прачытаннi Верлена. Якраз

гэтай ранiшняй спавядальнасцi перад светам i блiзкiмi так не хапала

Максiму Багдановiчу. Па словах М. Горкага, Верлен быу больш зразу-
мелы i просты, чым яго вучнi; у яго заусëды меланхалiчных i акрыле-
ных глыбокай тугой вершах быу ясна чуцен крык адчаю, боль чуллiвай
i пяшчотнай душы, якая прагне святла, прагне чысцiнi, шукае бога
i не знаходзiць, хоча любiць людзей i не можа27.

Прамоуленае-адчутае патанае у марах-снах, у непрытомнай, часам

раз’юшанай споведзi, у збалелым суме па цялеснай i духоунай прыга-

жосцi французскага паэта П. Верлена – гэтага “алкаголiка з лiрыч-
ным пахмеллем”, “кранальна слабога чалавека, якi быу цацкай лëсу”28.
Невыпадкова услед за асяроддзем парыжскай багемы ëн называу сябе

Бедным Лелiянам, кiруючыся анаграмай свайго iмя (“Pauvre Lelian”),

усë жыццë якога б i прайшло пад жалобныя гукi хворых, самотных

скрыпак восенi.

Гэты плач – без прычын.
Няма горш бяды
Як рыдаць нi з чаго,
Без надзей i нуды;
У мяне шмат бяды29.

Верленаускiя словы перадаюць музыку стомленай, спакутаванай

душы у пэуным рытме, афарбоуцы праз перажыты свет адчуван-

няу-адлюстраванняу Багдановiча-творцы. Несумненна, праз перак-

лад-перастварэнне Багдановiч–музыка люструе сваë бачанне i разу-

менне свету. Пераклады М. Багдановiча з П. Верлена – узор захавання

26 Там жа, с. 169.
27 М. Горький, Собрание сочинений: в 30 т., Москва 1953, т. 23, с. 124–125.
28 С. Цвейг, Жизнь Поля Верлена, “Нева” 1991, № 9, с. 201, 206.
29 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., т. 1, с. 174.
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арыгiнальнымi творцамi свайго стылю, сваëй “песнi”, сваiх “зыкау”.

Таму яшчэ на пачатку ХХ-га стагоддзя, сто гадоу таму М. Багдановiч

дбау, каб надаць беларускай паэзii больш еурапейскага выгляду30.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule analizowana jest poetyka przekładów M. Bahdanowicza z poety
francuskiego Paula Verlaine’a, do których klasyk białoruski zwrócił się sto lat temu.
Szczególną uwagę zwrócono na dialogiczny charakter myślenia, intymność odczu-
wania świata, muzyczność i wirtuozerię wersu obydwu twórców.

S UMMARY

In the article the author analyzes poetics of Maxim Bahdanovich’s transla-
tions of Paul Verlaine. Verlaine’s poetry attracted Belarusian classic’s attention
one hundred years ago. Special emphasis has been placed on dialogical character of
thinking, intimacy in world perception, musicalness and virtuosity of both poets’
verse.

30 М. Багданов iч, Поуны збор творау: у 3 т., т. 2, с. 117.
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Фармiраванне аутавобраза у беларускай лiтаратуры

першай трэцi ХХ стагоддзя

Праблема даследавання спецыфiкi нацыянальнай iдэнтычнасцi i яе

выяулення у мастацкай лiтаратуры з’яуляецца надзвычай актуальнай

для беларускага лiтаратуразнауства. Перш за усë неабходна акрэслiць

метадалогiю асэнсавання названай праблемы. Гэта метадалогiя павiн-

на адпавядаць нацыянальнай культурнай традыцыi i навуковай сi-

стэме, верыфiкаваным нацыянальным iмператывам нацыяцэнтрычных
навуковых iдэй, адэкватным той культурнай сiстэме, у межах якой
яны выкарыстоуваюцца1. Сусветныя навуковыя стратэгii i методыку

варта пераасэнсоуваць з улiкам уласных патрэб, а перадусiм звяр-

нуцца да нацыянальнага (беларускага) тэарэтычнага вопыту. Так,

украiнскiя даследчыкi, перад якiмi паусталi аналагiчныя праблемы,

прапануюць пры даследаваннi спецыфiкi нацыянальнай iдэнтычнасцi

выкарыстоуваць метад нацыянальна-экзiстэнцыяльнай iнтэрпрэтацыi.

У манаграфii П. Iванiшына «Нацiонально-екзистенцiальна iнтерпрета-

цiя (основнi теоретичнi та прагматичнi аспекти)»

у межах аналiзу разнастайных метадалагiчных, тэарэтыка-лiтаратурных,
гiсторыка-лiтаратурных, метакрытычных пытанняу абґрунтоуваецца
разгляд акрэсленай iнтэрпрэтацыi як уласцiвай украiнскай культурнай
традыцыi сiстэмы рэгулятыуных прынцыпау асэнсавання лiтаратурна-
мастацкiх з’яу i заканамернасцяу2.

1 П. Iванишин, Нацiонально-екзистенцiальна iнтерпретацiя (основнi теоретич-
нi та прагматичнi аспекти), Дрогобич 2005, с. 57.
2 Там жа, с. 2.
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Такiм чынам, у асэнсаваннi праблем нацыянальнай iдэнтычна-

сцi найбольш прыдатная метадалогiя экзiстэнцыялiсцкага дыскурсу.

Заснавальнiк мадэрнага экзiстэнцыялiзму Марцiн Хайдэгер мастацкi

твор разглядае як феномен нацыянальнага быцця аксiяльнага тыпу, як

праяуленне тут-быцця3.

Сëння у навуцы актыуна развiваюцца iмагалагiчныя даследаван-

нi (заснавальнiк гэтага напрамку – французскi вучоны Ж-М. Карэ).

Iмагалогiя – гэта сiстэма узаемазвязаных дысцыплiн, якiя даследуюць

гiстарычныя, культуралагiчныя, сацыялагiчныя, псiхалагiчныя аспек-

ты тых вобразау, праз пасрэднiцтва якiх удзельнiкi дыялогу уяуляюць

самi сябе i iншых4. Прадметам лiтаратурнай iмагалогii з’яуляецца вы-

вучэнне мастацкай рэпрэзентацыi iншых нацыянальных культур. Та-

кiм чынам, лiтаратурная iмагалогiя уваходзiць у сферу параунальнага

лiтаратуразнауства. Яе метадалогiя выводзiць кампаратывiстыку на

узровень мiжкультурных узаемаадносiн. Такiя даследаваннi актыуна

праводзяцца ва Украiне (Дз. Налiвайка “Лiтературна iмагалогiя: Пред-

мет i стратегïı”, 2005).

В. Будны i М. Iльнiцкi у кнiзе “Порiвняльне лiтературознавство”

для удакладнення прадмета лiтаратурнай iмагалогii прапануюць тэр-

мiн лiтаратурная этнаiмагалогiя:

Адпаведна, прадметам гэтай галiны кампаратывiстыкi ëсць лiтара-
турны этнавобраз, пад якiм разумеюць такi лiтаратурны вобраз,што кан-
струюе не толькi iндывiдуальныя рысы, але i этнiчную (нацыянальную)
iдэнтычнасць персанажау, краявiдау цi гiстарычнага мiнулага, падаючы
iх пэуныя рысы як “тыповыя” для адпаведнай краiны, “характэрныя” для
цэлага народу5.

Лiтаратурная iмагалогiя скiроувае сваю увагу на пытаннi нацыя-

нальнай i культурнай iдэнтычнасцi. Лiтаратурны этнавобраз ëсць сро-

дак рэпрэзентацыi усëй нацыi. Вылучаюць вобраз уласнага этнакуль-

турнага Я – аутавобраз, а таксама вобраз iншага – гетэравобраз.

Украiнскi вучоны Любамiр Сенiк прапануе наступнае вызначэнне

нацыянальнай iдэнтычнасцi у лiтаратуры:

Тэрмiн “нацыянальная iдэнтычнасць” у адносiнах да лiтаратуры –
гэта захаванне найбольш нацыянальных прыкмет: мовы, псiхалогii, мыс-

3 М. Хайдеггер, Исток художественного творения, [у:] Зарубежная эстетика
и теория литературы ХIХ–ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе, Москва 1987.
4 В. Будний, Порiвняльне лiтературознавство, Кӥıв 2008, с. 349.
5 Там жа, с. 352.
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лення (свядомасцi), стылю жыцця, звычаяу, рэлiгii, асэнсаванне сучасна-
га у святле нацыянальнай iдэi, паслядоунае (цi стыхiйнае) адстойванне
палiтычных, культурна-духоуных правоу нацыi, дзяржаунасцi як адзiна
магчымай формы нармальнага iснавання нацыянальнай супольнасцi для
яе самасцвярджэння, жыццядзейнасцi i развiцця6.

Неабходна размяжоуваць паняццi этнiчнай, нацыянальнай i куль-

турнай iдэнтычнасцi. Часам гэтыя паняццi атаясамлiваюцца, часам

размяжоуваюцца, часцей за усë тэрмiны этнiчная i нацыянальная iдэн-

тычнасць выкарыстоуваюцца як сiнонiмы. А. Анцiпенка адзначае:

Тое, што у заходняй навуковай лiтаратуры называецца “этнiчнай
iдэнтычнасьцю”, ëсць толькi перадформай нацыянальнай сьвядомасьцi
цi ейнай недыскрэтнай, сынкрэтычнай формай. Асноуным утваральным
прынцыпам гэтай формы зьяуляецца прынцып кантрастнасьцi “мы –
яны”, “свае – чужыя”. Для нацыянальнай самасвядомасьцi галоуным фар-
мавальным прынцыпам зьяуляецца прынцып тоеснасьцi, аутэнтычнасьцi
асобы цi папросту чалавека як прадстаунiка менавiта дадзенага этнасу-на-
роду-нацыi. Праз гэтую аутэнтычнасьць ëн пачуваецца суб’ектам i спад-
каемцам нацыянальнай гiсторыi i культуры7.

Паняцце iдэнтычнасцi ахоплiвае розныя сферы дзейнасцi нацыi:

i матэрыяльную, i духоуную, i, урэшце, мае эстэтычнае выяуленне.

У асэнсававаннi праблем нацыянальнай iдэнтычнасцi, пададзеных

у творах мастацкай лiтаратуры, можна вылучыць два падыходы: свя-

домы зварот пiсьменнiка да праблем, спецыфiкi нацыянальнага i апа-

сродкаваны, калi нацыянальная ментальнасць выяуляецца праз сiстэ-

му мастацкiх сродкау, тып лiтаратурнага героя, хранатоп i iншыя

асаблiвасцi мастацкай структуры.

Варта разглядаць аутара не як абстрактнага iндывiда, а як прад-

стаунiка канкрэтнай нацыянальнай супольнасцi, якi заусëды (усвядом-

лена цi падсвядома) стварае мастацкую рэальнасць праз прызму нацы-

янальнага.

В. Булгакау пiша: нацыяналiзм – гэта суб’ектнасьць! Прауда,
i iдэнтычнасьць – суб’ектнасьць, i традыцыя – суб’ектнасьць, а ка-
ланiялiзм – гэта адсутнасьць суб’ектнасьцi8.

6 Л. Сеник, Роман Опору. Укрӓıн̈ıський роман 20-х рокiв: Проблема нацiональнӧı
iдентичностi, Львiв 2002, с. 38.
7 А. Анц iпенка, Этнас, нацыя й нацыянальная самасьвядомасьць, [у:] Анталëгiя
сучаснага беларускага мысленньня, Санкт-Петербург 2003, с. 44–45.
8 В. Булгакау, Злыя дэманы беларускай гiсторыi, “ARCHE” 2007, № 9, с. 122.
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Працэс станаулення суб’екта гiсторыi у беларускай прозе першай

трэцi ХХ стагоддзя адбываецца у творах Вацлава Ластоускага, Янкi

Купалы, Максiма Гарэцкага, Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага.

Выключную ролю у фармаваннi спецыфiкi нацыянальнай iдэнтыч-

насцi, нацыянальнай iдэi, беларускай дзяржаунасцi, станауленнi на-

цыянальнага адыграла газета “Наша Нiва” (1906–1915). Прадаужаль-

нiкамi “нашанiускiх” традыцый, але ужо у новых палiтычных умо-

вах, сталi пiсьменнiкi 20-х гадоу.Праводзiлася палiтыка беларусiзацыi,

што спрыяла пастаноуцы i асэнсаванню праблем нацыянальнага.

Першым паспрабавау вызначыць сутнасць беларускага на светапо-

глядным узроунi фiлосаф Iгнат Канчэускi (псеуданiм Iгнат Абдзiрало-

вiч): (эсэ “Адвечным шляхам”, Вiльня 1921). Асноунымi прыкметамi

беларускай iдэнтычнасцi, паводле I. Канчэускага, з’яуляюцца стано-

вiшча памiж Усходам i Захадам, хiстаннi памiж гэтымi культурамi,

а таксама адначасовае непрыманне iх:

Беларусь ад Х веку i да гэтай пары фактычна з’яуляецца полем зма-
гання двух кiрункау еурапейскай культуры – заходняга i усходняга. Гранi-
ца абодвух уплывау, падзяляючы славянства на два станы, праходзiць
праз Беларусь, Украiну i хаваецца у балканскiх краях9.

Адным з iдэолагау нацыянальнага адраджэння пачатку ХХ ста-

годдзя быу Вацлау Ластоускi (1883–1938), таленавiты пiсьменнiк, пуб-

лiцыст, вучоны, дзяржауны дзеяч.

Нацыянальная iдэнтычнасць – гэта складаны працэс нацыяналь-

най iдэнтыфiкацыi. Творчасць В. Ластоускага адпавядае, згодна з кла-

сiфiкацыяй I. Бабкова,

другой стадыi нацыягенэзы: нарматыунай альбо праектнай. У гэтай ста-
дыi фармуецца нацыянальная саматоеснасьць з сваëй складанай структу-
рай: мiт паходжаньня, мiт псыхе, мiт парадку i мiт будучынi10.

Перш за усë у В. Ластоускага рэалiзуецца мiф паходжання. Так,

у легендзе “Беларускi радавод” пiсьменнiк падае мiф пра паходжанне

беларускiх прозвiшчау i родау: Усяго радоу нашых сто шэсцьдзесят11,

9 I. Абдз iралов iч, Адвечным шляхам, [у:] Вобраз – 90, Мiнск 1990, с. 44.
10 I. Бабкоу, Генэалëгiя беларускай iдэi: уводзiны, “Фрагмэнты” 1996, № 1, с. 43.
11 В. Ластоуск i, Бяздоннае багацце, Мiнск 2001, с. 77. (Далей у тэксце спасылкi
даюцца на гэта выданне; у дужках – старонка).
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прычым маскоускiя роды паходзяць з беларускiх: У пятага сына Аб-
лавуха радзiлiся Мiска i Лось. Мiска адышоу за Мяжу-рэку у Маск-
ву [76].

Генеалогiя беларускай дзяржаунасцi выводзiцца В. Ластоускiм ад

Полацкага i Тураускага княствау, Вялiкага Княства Лiтоускага. Пiсь-

меннiк звяртаецца да вобразау Полацкiх уладароу (Рагвалод, Рагне-

да, Усяслау Чарадзей), сына Рагнеды i князя Уладзiмiра Iзяслава, якi

княжыу у Заслауi (Уладзiмiр адпусцiу яе у Бацькаушчыну i Iзяславу
аддау усю беларускую зямлю [79]), яго сына Брачыслава.

З князëу Вялiкага Княства Лiтоускага В. Ластоускi узгадвае

Вiтаута, Ягайлу, Кейстута, Гедымiна, Жыгiмонта, пiша пра дзяржау-

насць беларускай мовы у ВКЛ:

Паутары сотнi гадоу пражылi з сабой беларусы i лiтвiны у адной
дзяржаве, быццам сям’я у адной хаце. За гэты час лепей пазналi адны
адных i лепей пачалi адны адных шанаваць. Лiтоускiя князi навучылiся
мовы беларускай, беларускай граматы, пiсалi усë па-беларуску i гаварылi
у сябе дома i у княжнай радзе па-беларуску [81].

Паказальна, што В. Ластоускi стау аутарам адной з першай у Бе-

ларусi “Кароткай гiсторыi Беларусi” (Вiльня, 1910). У прадмове да

выдання ëн пiсау: Гiсторыя – гэта фундамэнт, на каторым буду-
ецца жыцьцë народа. I нам, каб адбудаваць сваë жыцьцë, трэба па-
чаць з фундамэнту, каб будынак быу моцны. А фундамэнт у нас
важны, гiсторыя наша багата12. У “Кароткай гiсторыi Беларусi”

В. Ластоускага гiсторыя Беларусi паустае не як гiсторыя аб’екта, а як

гiсторыя суб’екта: Адно толькi пазволiу я сабе: некаторыя здарэнь-
нi асудзiць па свойму з становiшча карысьцей i шкод беларускаго
народу13.

В. Ластоускi звяртаецца да такiх спосабау мастацкай рэалiза-

цыi нацыянальнага, як узгадванне топасау радзiмы (Полацк, Вiльня,

Турау, Мiнск, Вiцебск, Крошын, Беласток, Бельск, Пружаны, Косава,

Драгiчын, Смаленск), гiстарычных падзей (супрацьстаянне Вiтаута

i Ягайлы, войны з Маскоускiм княствам), дзеячау (Ефрасiння Полац-

кая, Рагвалод, Рагнеда, Барыс, Усяслау Чарадзей, Iзяслау, Вiтаут,

Ягайла, Гедымiн, Жыгiмонт), асэнсаванне канфесiйнага складу, спе-

цыфiкi побыту.

12 В. Ластоуск i, Кароткая гiсторыя Беларусi, Мiнск 1993, с. 5.
13 Там жа.



82 АНЖЭЛА МЕЛЬНIКАВА

У артыкуле “З падарожы па Гродненшчыне” В. Ластоускi акрэслi-

вае геаграфiчныя межы Беларусi: Пачынаючы ад Гродны да Аугустова
i ад Аугустова да Беластока i Бельска, на захад, а ад Бельска да Пру-
жаны, Картуз-Бярозы i Косава, з поудня жыве беларускi народ су-
цэльнай грамадой [9]. Паказальная легенда “Векавечная мяжа”, дзе па-

дадзена апазiцыя “свiй” – “iншы”. Пiсьменнiк размяжоувае беларусау

i палякау: З гэных часоу на векi вечныя тая разора, якую празвалi Бу-
хам, цi Бугам, сталася гранiцай памiж нашым i ляшскiм краем [61].

У апавяданнi “Троцкi замак” В. Ластоускi пiша пра геапалiтычнае

становiшча Беларусi i яго уплыу на гiстарычны лëс краiны: Яны, як
i мы, жылi i мучылiся на узмежжы двух светау, дзвюх культур, двух
процiлеглых сабе светаглядау, уяуленняу. Яны не маглi прыклеiцца да
усходу анi прымiрыцца з захадам [41]. Вiдавочнае сугучча са словамi

I. Канчэускага.

Дзеянне аповесцi “Лабiрынты” адбываецца у першай сталiцы бе-

ларускай дзяржаунасцi – горадзе Полацку, сам апавядальнiк жыве

у Вiльнi. Адпаведна, пiсьменнiк звяртаецца да значных пластоу нацы-

янальнай гiсторыi, што звязаны з Полацкам. Полацк – сталiца Полац-

кага Княства, адзiн з трох цэнтрау фармiравання усходнеславянскiх

нацый. Пiша В. Ластоускi у “Лабiрынтах” пра розныя геапалiтычныя

устаноукi у адносiнах да Беларусi: успрыманне нашай краiны цi як

Пауночна-Заходняга краю Расii, цi як Усходнiх межау з боку Польшчы,

пра палiтыку русiфiкатарства. Узгадвае пiсьменнiк нацыянальна-выз-

валенчыя паустаннi (капец гэты узарвалi маскалi у часе польскага
паустання [126]), войны з Масковiяй, аблогу i вынiшчэнне Полацка

Iванам Жахлiвым, закрыццë унiяцкiх цэрквау i манастыроу. Пра ак-

туальнасць для В. Ластоускага пытання русiфiкацыi сведчыць паста-

янны зварот пiсьменнiка да яго: было яшчэ моднае i паплатнае для
чыноунiцкай кар’еры русiфiкатарства [121].

Беларусь з аповесцi В. Ластоускага паустае як краiна полiкан-

фесiйная, дзе мiрна суiснуюць праваслауе, каталiцызм, пратэстантызм

(у архiве вiцебскай лютэранскай кiрхi [126]), юдаiзм (знау ëн гэбрай-
скую мову i любiу час ад часу пайсцi у жыдоускую сiнагогу падыс-
кутаваць [122]), унiяцтва (бацька яго меу нейкiя блiзкiя адносiны да
Васiльянау [122]). В. Ластоускi пастаянна пiша пра надзвычай моцны

уплыу паганства, аб чым, на яго думку, сведчаць глыбокiя веды нашых

продкау у галiне астраномii,

уласныя назовы важнейшых нябесных знакау: Венеру называлi Чагiр, Вя-
лiкую Мядзведзiцу называюць Стажарамi; Плеяды – Сiтцом, або Вуцiным
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гняздом; Арыëнау пояс – Кiчагамi; тры гвязды каля Млечнай Дарогi на-
зываюць Праллямi, абоЖалезны Абруч; у галаве Млечнай Дарогi знаюць
Касьбiтоу, а саму Млечную Дарогу называюць Вайсковым Станам [124].

Апiсанням дахрысцiянскiх вераванняу беларусау у аповесцi В. Ла-

стоускага адведзена шмат месца. Так, празаiк узнауляе пантэон сла-

вянскiх багоу: Найвельшы, Правечны Кон, Сiцiурат цi Сiва. Узгадвае

пiсьменнiк i персанажау беларускай мiфалогii: Грамавiк, Лазнiк, Цмок,

Ваукалак.

Як сведчаць нашы вучоныя, паганскiя вераваннi мелi надзвычайны

уплыу на станауленне беларускай ментальнасцi.

Задума аповесцi “Лабiрынты” адпавядала нацыянальна-адраджэн-

скай iдэалогii. Па словах П. Васючэнкi, Ластоускi цвердзiу пра iсна-
ванне грандыëзнай крыускай цывiлiзацыi, больш старажытнай i дас-
каналай, чымся грэцкая або рымская. Полацкая бiблiятэка мроiла-
ся яму нечым накшталт Борхесавай Вавiлонскай – унiверсальнай ды
усëабдымнай14. На карысць сваëй крыускай тэорыi пiсьменнiк прапа-

нуе наступныя гiпотэзы: пахаванне валадара усëй пабалтыцкай “ра-
тайскай” Скiфii [123] на месцы Верхняга замка у Полацку, iснаванне

разгалiнаванай сiстэмы вераванняу. Герой В. Ластоускага сцвярджае:

i мы, на гэтай зямлi, у гэтым краю, праходзiлi ужо раз росквiт вы-
сокай самаiстай культуры [124].

Багатая аповесць В. Ластоускага на этнаграфiчныя дэталi. Так,

пiсьменнiк называе беларускiя стравы: кумпячына, сальцiсон, каубасы.

Апiсвае спецыфiку пахавання памерлых, народныя святы (Змiтраускiя

Дзяды).

Iстотны складнiк нацыянальнай iдэнтыфiкацыi – сацыяльны па-

казчык. Характэрна, што у творах В. Ластоускага элiтарнае (вобразы

князëу, вучоных, асветнiкау) натуральна уключаецца у склад нацыя-

нальнага, у адрозненне ад лiтаратарау, што працавалi у Савецкай Бе-

ларусi. Класiчную беларускую лiтаратуру традыцыйна вызначалi як

антыэлiтарную. Беларускае атаясамлiвалася пераважна з сялянскiм.

Гэтаму паспрыяла у значнай ступенi i забарона на дзесяцiгоддзi спад-

чыны В. Ластоускага, творау Янкi Купалы (паэма “На Куццю” i iнш.),

паузабарона М. Багдановiча.

На прыкладзе тэкстау В. Ластоускага мы бачым працэс фармаван-

ня нацыянальнай свядомасцi у процiвагу этнiчнай свядомасцi. У тво-

14 П. Васючэнка, Адлюстраваннi першатвора: Лiтаратура у фiлалагемах i пят-
роглiфах, Мiнск 2004, с. 14.
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рах пiсьменнiка пададзена не проста размежаванне “мы – яны”, герой

В. Ластоускага выступае як суб’ект гiсторыi, носьбiт i нашчадак куль-

туры.

У творах В. Ластоускага выкладзена тая канцэпцыя нацыяналь-

нага (гiсторыi, культуры, дзяржаунасцi), якая прапагандавалася так

званымi адраджэнскiмi коламi. Тымi коламi, якiя гуртавалiся вакол

газеты “Наша Нiва”, а гэта пераважная большасць беларускай iнтэлi-

генцыi пачатку ХХ стагоддзя. Адраджэнская канцэпцыя працягвала

развiвацца у Заходняй Беларусi пасля падзелу Беларусi паводле Рыж-

скай змовы. Пасля Кастрычнiцкай рэвалюцыi у Савецкай Беларусi па-

навала iншая канцэпцыя (пра захоп беларускiх земляу лiтоускiмi феа-

даламi, забаранялася узгадваць пра войны з Масковiяй). Зразумела,

што у такiх умовах тыя беларускiя пiсьменнiкi, якiя жылi на усход ад

савецка-польскай мяжы, не маглi адкрыта супярэчыць афiцыйнай кан-

цэпцыi. У Савецкай Беларусi спецыфiка нацыянальнага акрэслiвалася

iншымi шляхамi, часцей завуалявана.

Знакавым творам беларускай лiтаратуры з’яуляецца трагiкамедыя

ЯнкiКупалы “Тутэйшыя” (1922).Пра актуальнасць i для ЯнкiКупалы

праблемы памежнага становiшча Беларусi сведчаць вобразы Заходняга

i Усходняга вучоных, крытыка iх поглядау адносна Беларусi. Пытан-

ню канфесiйнага становiшча Беларусi былi прысвечаны артыкул Янкi

Купалы “Вера i нацыянальнасць” (1914), артыкул Антона Луцкевiча

“Краëвае становiшча”. Вуснамi Янкi Здольнiка Янка Купала сцвяр-

джае беларускую самабытнасць, права беларусау на нацыянальную

незалежнасць:

Якiмi б раскошамi матэрыяльнымi нас нi надзялялi, нiколi яшчэ не
будзем шчаслiвы, пакуль чужая воля будзе гаспадаром над нашай воляй.
Каб гэтага не было, мы павiнны растаптаць, знiштожыць даугавечную
ману, якая вучыць, што мы не ëсць мы, што мы нейкае нешта, якое абы
накармiу, як быдлë, дык i сыта будзе. Мы павiнны душу нашу народную
выявiць у сваiм “я”, у сваëй самабытнасцi i смела сягнуць па сваë неаб-
дымнае права самiм распараджацца гэтым сваiм “я”15.

Такiм чынам, у творах Янкi Купалы, прарока нацыянальнага

адраджэння, увасоблены такi важны аспект нацыянальнай iдэнтычна-

сцi, як iдэя нацыянальнай самабытнасцi i незалежнасцi, iдэя пра велiч-

нае мiнулае краю, мiф пакутау (забранага краю). У паэме “На Куццю”:

15 Янка Купала, Тутэйшыя, [у:] Поуны збор творау: у 9 т., Мiнск 2001, т. 7,
с. 288–289.
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Нас не кранулi косы змен:
Царым мы у дум жывых гэйнале,
Хоць на падмурках гэтых сцен
Другiя наш пасад занялi.

Багi другiя верх бяруць,
Суды вядуць над нашым краем,
Свяцiльнi ж нашы не замруць,

Што у сэрцах вольных рассвятляем16.

Якуб Колас у аповесцi “У палескай глушы” таксама звяртаецца да

рэалiй нацыянальнага. Празаiк апiсвае побыт, звычаi, стравы, прыроду

Палесскага краю, адзначаючы, што гэта своеадметны куток Беларусi

i самi палешукi усведамляюць сваю адметнасць.

Пiша Колас пра розныя рэгiëны Беларусi: Вось ты вазьмi: якiя-не-
будзь дваццаць вëрст раздзяляе нашы месцы, а якая рознiца! Тут
зусiм iншае: не той выгляд прыроды... Нiяк, брат, няможна рауняць
Случчыны з Пiншчынаю17.

Андрэй Лабановiч шмат разважае пра спецыфiку светапогляду

палешукоу, пра уплыу навакольнага асяроддзя на светаадчуванне лю-

дзей. Хрэстаматыйнымi сталi словы Коласа: ...палешукi – людзi па-
важныя, сталыя, асцярожныя, не адразу i не кожнаму расчыняюць
сваю душу, бо ужо, мусiць, сама прырода Палесся палажыла на iх
сваю адзнаку. Бясконцыя балоты вучылi iх мудраму разважанню, мо-
ра лясоу выхоувала у iх засцярогу... [94].

Гучыць у творы i праблема розных сацыякультурных праектау

адносна Беларусi. Так, пан падлоучы Баранкевiч з гордасцю называе

сябе лiцвiнам, гаворыць найбольш добраю беларускаю моваю [39] i ада-

сабляе сябе ад палякау: “Я – лiцвiн”, – з нейкай гордасцю зазначау
пан падлоучы, i сваю належнасць да лiцвiнау даводзiу, памiж iншым,
i тым, што яго прозвiшча – Баранкевiч – мела канчатак на “iч”,
тады як чыста польскiя прозвiшчы канчаюцца на “скi”: Жулаускi,
Дамброускi, Галонскi [39].

Герой Коласа Андрэй Лабановiч выразна усведамляе сваю нацы-

янальную прыналежнасць. Паказальна, што нават за Савецкiм часам

Колас здолеу выказацца адносна каланiзатарскай палiтыкi Расii:

Што такое наша Беларусь? А гэта, бачыш, заходняя акраiна Расii.
Чым яна слауная? Нiчым. Вось балоты ëсць, ды яшчэ на увесь свет вя-

16 Янка Купала, Поуны збор творау: у 9 т., Мiнск, 1999, т. 6, с. 67.
17 Якуб Колас, На ростанях, Мiнск 1958, с. 70. (Далей у тэксце спасылкi даюцца
на гэта выданне; у дужках – старонка).
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домая хвароба – каутун. I мы з гэтым лëгкадумна згаджаемся, мы усë
прымаем на веру, бо як ты сказау прауду, над намi пануе шаблон, шаблон
пустых слоу, пустыя выразы, чужыя формы думак i чужы змест iх
(вылучана намi – А. М.) [73–74]. I далей герой гаворыць: ...на галаву бела-
рускага народа, як вядома, многа вылiта памыяу, годнасць яго прынiжана
i мова яго асмеяна, у яго няма iмя, няма твару [74].

Спецыфiка беларускай ментальнасцi – адно з ключавых пытанняу,

што цiкавiла М. Гарэцкага:Што за народ наш, беларусы? У драматы-

заванай аповесцi “Антон” пiсьменнiк наступным чынам сфармулявау

адказ на гэта пытанне:

А народ мой – народ-паэт, народ-лiрнiк, народ, каторы у гiстарычным
жыццi сваiм заусëды больш схiляуся к патрэбам душы, чымся к патрэбам
цела... Дзеля цела у жыццi ëн дабiвауся хлеба штодзëннага, а дзеля душы
ëн шукау i шукау без канца i стварыу цiкавейшую гiсторыю, багатую
не заваяваннямi другiх народау, а заваяваннямi духа, заваяваннямi у вы-
вучэннi самога сябе18.

Сучасныя беларускiя культуролагi таксама пiшуць пра Беларусь

як пра нацыю вербальнай культуры. Паказальна, што героямi драма-

тызаванай аповесцi “Антон” з’яуляюцца Беларускi аутар, Маскоускi

дэмакрат, Польскi публiцыст, што iзноу жа указвае на спецыфiку геа-

палiтычнага становiшча Беларусi.

Гэтай жа тэме прысвечана апавяданне “Лiрныя спевы”: Высака
дзяржалi князi Саламярэцкiя знамя зямелькi свае, знамя бела-чор-
на-чырвонае, не згiбалi галавы прад цяжкаю сiлай маскоушчыны, не
хiлiлiся i перад хiтраю прычэпкаю – Польшчаю...19.

Мэтанакiравана iмкнууся асэнсаваць праблему Беларускага Шля-

ху, разгледзець беларуса сярод сваiх еурапейскiх суседзяу Кузьма Чор-
ны. У яго творах знайшлi выяуленне спецыфiка беларускага побыту,

светапогляду, гiстарычнага лëсу.

Трэба адзначыць, што К. Чорны з’яуляуся актыуным удзельнiкам

лiтаратурнага аб’яднання “Узвышша”, сябры якога шмат увагi на-

давалi вывучэнню спецыфiкi нацыянальнага (артыкулы Ф. Купцэвi-

ча, Язэпа Пушчы, Адама Бабарэкi, Кузьмы Чорнага). “Узвышауцы”

ставiлi пытанне пра нацыянальны стыль i нацыянальныя формы ма-

стацтва, абвяшчалi адданасць нацыянальным традыцыям, караням.

18 М. Гарэцк i, Антон, [у:] Збор творау: у 4 т., Мiнск 1985, т. 2, с. 257.
19 М. Гарэцк i, Лiрныя спевы, [у:] Творы, Мiнск, 1999, с. 109.
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Сам Кузьма Чорны пiсау: Тварыць гэтыя нацыянальныя формы – на-
ша найадказнейшая задача20.

Такiм чынам, Кузьма Чорны з’яуляуся не толькi практыкам у вы-

яуленнi нацыянальнага, але i тэарэтыкам. У творах пiсьменнiка па-

дадзена цэласная канцэпцыя нацыянальнага: сацыяльнае становiшча

(важны складнiк нацыянальнай iдэнтыфiкацыi), геапалiтычнае стано-

вiшча, што мае вырашальны уплыу на гiстарычны лëс, непасрэдна

канцэпцыя гiстарычнага лëсу, канфесiйнае становiшча.

Акрэслiвае К. Чорны i геаграфiчныя межы Беларусi: узгадвае Па-

лессе, Дзiсненшчыну, Вiцебшчыну, Смаленшчыну (крывiцкiя землi,

тут у 1919 годзе абвешчана БССР), называе гарады Беласток, Баб-

руйск, Гомель, Нясвiж, Клецк, Воршу, Карэлiчы, Мiр, Баранавiчы.

Пiша пра два беларускiя абшары, сваëй прыродай, характарам
i выглядам далëкiя адзiн ад аднаго... Недзе адтуль, дзе хвоя саступае
месца ясеню i дубу i дзе менш цудоунай мяккай нахмуранасцi i за-
думëннасцi у пейзажы, як у тых укрытых хвояй краявiдах... [6, 80].

Пра Палессе: Нiхто не сказау бы, што тут было палескага, але яно
такi было – цi можа тое, што многа было параскiданых усюды дубоу,
цi неба мела густыя, як над Палессем, колеры, цi роуных нiзiн больш
было, як крутых узгоркау [6, 59].

Досыць паказальны пералiк гiстарычных падзей, да якiх апе-

люе пiсьменнiк: нацыянальна-вызваленчае паустанне пад кiраунiцтвам

К. Калiноускага, закрыццë манастыроу, што дапамагалi паустанцам:

Стаушы на узгорку, акрай каржакаватага хвойнiчку, вiдаць: чорная
вежа сярэдневяковага княжага замка, шэрая касцëльная вежа, зялëная
царкоуная, рудая (абшарпаная) бляха былога бернардынскага кляштара.
Гэты кляштар, пасля паустання шэсцьдзесят трэцяга года, расiйская iм-
перская улада скасавала [4, 299].

Упершыню непрыхавана публiцыстычна Кузьма Чорны загаварыу

пра нацыянальнае пытанне у рамане “Iдзi, iдзi” (1930): ... наша нацы-
янальнасць толькi нядауна устала з шматвяковае свае труны. Мы
чакаем зняцця з твару нашай краiны крывавай раны, ганебнай мяжы,
што жывое цела рэжа папалам... [4, 167]. Такiм чынам, i у Кузь-

мы Чорнага рэалiзуецца тэма “забранага краю”. Выраз “шматвяко-

вая труна” указвае на непрыманне пiсьменнiкам iдэй пра добратворны

уплыу уваходжання Беларусi у склад Расiйскай iмперыi.

20 К. Чорны, Перад другiм дзесяцiгоддзем, [у:] Збор творау: у 8 т.,Мiнск 1975, т. 8,
с. 92. Далей у тэксце спасылкi даюцца на гэта выданне; у дужках – том i старонка.
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Нацыяльнае пытанне было вельмi iстотным, балючым для Кузьмы

Чорнага, калi у 30-я гады мiнулага стагоддзя пiсьменнiк наважвауся

выказаць такое:

– Гэта сiмвал нашай краiны.
– Што?
– Арандатарства. Мы дома не маем дому. Праз цэлыя вякi у сваëй

краiне арандатары... [4, 200]. Пiсьменнiк не баяуся палемiзаваць з тага-

часнымi партыйнымi устаноукамi на “злiццë нацый”, часовы характар

“нацыянальнага”.

Пастаянна звяртаецца Кузьма Чорны да рэалiй нацыянальнага

у творах 30–40-х гадоу. Так, з твора у твор пiсьменнiк нагадвае пра

канфесiйнае становiшча Беларусi, падзел беларусау на праваслауных

i каталiкоу: Дауно адзванiлi у царкве – адпраулялася праваслауная iм-
ша. Ад’енчылi таксама i касцëльныя званы: адпраулялася iмша ка-
талiцкая [т. 4, 308]. I адначасова пiша Кузьма Чорны пра палiты-

заванасць царквы i касцëла, якiя працяглы час праводзiлi палiтыку

русiфiкацыi i апалячвання адпаведна.

Нацыянальная, гiстарычная крыуда прарываецца i у рамане

“Бацькаушчына”: А-а, Гушка! – абазвауся прыстау. – Але! – Але!
Але! – перакрывiу яго прыстау. – В такой день не можешь ответить
русским языком! [4, 340].

Пiсьменнiк выкрывае каланiзатарскую палiтыку рускага iмперыя-

лiзму:

Расiйская прыстауская канцылярыя вельмi добра падышла да старой
ратушы, як усë адно на яе яна i будавалася стагоддзi да гэтага. (...) палi-
цэйскiя арлы аддавалi усю сваю шчырасць i таленты на непарушнасць
вялiкай Расiйскай iмперыi на касцях бернардынскай вялiкасцi у гэтым
гарадку [4, с. 331].

Расiйская прыстауская канцылярыя пададзена як захопнiцкая, чу-

жародная на беларускiх землях. Кузьма Чорны прыхавана указвае,

што на беларускiх землях калiсьцi быу iншы парадак i лад, якi расiй-

ская iмперская улада iмкнецца знiшчыць. Трэба падкрэслiць, што

у пiсьменнiка у 30-я гады мiнулага стагоддзя гэтыя пасажы досыць

прыхаваныя.

Прынцыпова важнай i для Кузьмы Чорнага была канцэпцыя па-

межнага становiшча Беларусi (памiж Захадам i Усходам). Тэма “За-

хад-Усход” пастаянна гучыць на старонках раманау “Пошукi будучы-

нi”, “Млечны Шлях”, “Вялiкi дзень”. Паказальна, што пiсьменнiк

збiрауся нават даць аднаму са сваiх раманау назву “Захаду i Усхо-

ду”. Раман “Iдзi, iдзi” павiнен быу называцца “Раскрыжаванне”, дру-
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гая частка рамана “Пошукi будучынi” называецца “Вялiкае Скрыжа-

ванне”.

На памежны стан памiж захадам i усходам указвае i месца, дзе ад-

бываецца дзеянне раманау “Млечны Шлях”, “Пошукi будучынi”, “Вя-

лiкi дзень”: А тут праходзiць шаша, што памiж Масквой i Варша-
вай?” [6, 188], вялiкi шлях з усходу на захад праходзiць каля мястэчка
Сумлiч [6, 80]. Беларусь паустае як месца сутыкнення розных уплывау,

на што указвае вопратка герояу: Кашуля была з саматканага палат-

на... Боты на iм былi нямецкiя [6, 171], выцягнуу аднекуль з-пад свае
адзежы нейкую зброю, падобную да вялiкага фiнскага нажа” [6, 172].

Немец апрануты у рускi кажух.

Тэма памежнага становiшча Беларусi гучыць у рамане “Трыццаць

год”: Шмат тут было навырэзана чалавечых прозвiшчау – i кiрылi-
цаю, i лацiнкаю, i прозвiшчы гэтыя належалi, вiдаць, людзям з розных
куткоу свету, бо тут быу i “Громау”, i “Пшэвiднiцкi”, I “Карней-
чык”, i “Жуанеiль” [7, 320], пад гэтым дахам перавярнулася бездань
усялякага народу – каб траха, дык з усëй Еуропы, з усходу i захаду
[7, 345].

Думка пiсьменнiка скiравана на асэнсаванне уплыву катастроф

(войнау, рэвалюцый, разбурэнняу) на ментальнасць, светаадчуванне

беларусау.

Такiм чынам, плëннае засваенне мастацкiм словам спецыфiкi на-

цыянальнага адбывалася у беларускай лiтаратуры у першай трэ-

цi ХХ стагоддзя. Iдэалагiчныя асновы нацыянальнага фармiравалiся

у «нашанiускiм» асяроддзi. Пiсьменнiкi Савецкай Беларусi у сваiх ма-

стацкiх пошуках сыходзiлi з напрацаванага папярэднiкамi, успрынялi

канцэпцыю памежнага становiшча Беларусi як вызначальную у фармi-

раваннi беларускай iдэнтычнасцi. Сëння на парадку дня стаiць прабле-

ма вывучэння эвалюцыi самаусведамлення нашай лiтаратурай нацыя-

нальнай беларускай спецыфiкi.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule autor omawia proces tworzenia obrazu etnokulturowego „ja” w li-
teraturze białoruskiej trzech pierwszych dekad XX wieku. W oparciu o analizę
utworów J. Kupały, J. Kołasa, W. Łastowskiego, M. Hareckiego i K. Czornego po-
kazuje, że ideologiczne podstawy narodowej tradycji zostały zbudowane przez pisa-
rzy białoruskich zgromadzonych wokół „Naszej Niwy”. Pisarze Białorusi Sowieckiej
zorientowani na tradycję narodową przejęli koncepcję usytuowania kresowego Bia-
łorusi jako czynnika determinującego w kształtowaniu narodowej tożsamości.
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S UMMARY

This article is about the process of formation of an ethno-cultural image “I am”
in the Belarusian literature of the first three decades of the 20th century (on the
basis of J. Kupala’s, J. Kolas’, V. Lastouski’s, M. Garaetski’s, K. Chorny’s works).
It is underlined that ideological bases of national tradition have been generated by
the Belarusian writers of Nasha Niva circle. Focused on national tradition, writers
of the Soviet Belarus have adopted the concept of boundary position of Belarus as
a defining factor in the formation of national identity.
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Мiнск

Эвалюцыя вобраза беларускай зямлi

у польскай лiтаратуры

У прыгожым пiсьменстве беларускага i польскага народау пры-

сутнiчаюць адзнакi не толькi прасторава-геаграфiчнага суседства, але

i супольнасцi сацыяльна-гiстарычнага, культурнага, духоунага шля-

ху. Адпаведна беларуская i польская лiтаратуры – прадстауленыя у iх

дыскурсы суседнiх народау – уяуляюць каштоуныя крынiцы спасцi-

жэння нацыянальнага жыцця.

Працягласць, неадназначнасць i разнастайнасць беларуска-поль-

скiх гiстарычна-культурных сувязяу садзейнiчалi рознабаковасцi

i шматаспектнасцi лiтаратуразнаучых абсягау пытання эвалюцыi во-

браза беларускай зямлi у польскай лiтаратуры. Яно уключае прабле-

мы творчых узаемадзеянняу i узаемауплывау, непасрэдных i апасрод-

каваных кантактау, узаемную рэцэпцыю i узаемны пераклад i г. д.

Айчыннае даследаванне беларускай тэмы у польскай лiтаратуры вя-

дзе гiсторыю ад пачатку мiнулага стагоддзя (В. Ластоускi, М. Баг-

дановiч, М. Гарэцкi i iнш.), аднак актывiзацыя гэтага кiрунку пры-

пала на апошняе трыццацiгоддзе. За гэты час ускрыта цесная сувязь

развiцця дауняй i новай беларускай лiтаратуры з прыгожым пiсьмен-

ствам суседнiх народау, у прыватнасцi, польскiм. Такiя даследчыкi, як

А. Мальдзiс, А. Лойка, I. Бас, М. Ларчанка, В. Гапава, У. Казбярук,

В. Каваленка, С. Мусiенка, У. Мархель, М. Хаустовiч, I. Багдановiч,

С. Кавалëу,М. Хмяльнiцкi,Ж. Некрашэвiч-Кароткая i iнш., сцвердзiлi

iснаванне беларуска-польскiх аутарау, лiтаратуры памежжа, бiлiнгвi-

стычных тэкстау, нарэшце, польскамоунай лiтаратуры Беларусi. Ся-

род польскiх навукоуцау беларускую лiтаратуру як з’яву i як чыннiк



92 НАТАЛЛЯ БАХАНОВIЧ

развiцця польскага прыгожага пiсьменства разглядалi А. Баршчэускi,

У. Вiльчынскi, У. Монах, З. Скiбiньска-Харыла, У. Стохель, Б. Бела-

казовiч, М. Аляхновiч, М. Канапацкi, Т. Позняк, Ф. Сялiцкi, М. Хро-

бак, Д. Тарасюк, Б. Жынiс, Т. Сухарскi, Р. Радзiк i iнш. Вынiкi iх

даследаванняу, асвятляючы у той цi iншай ступенi i пытанне бела-

рускага дыскурсу у польскай лiтаратуры, засведчылi актыунасць у ëй

беларускага фактару.

Цiкавасць да падобнай праблематыкi не носiць аднабаковага ха-

рактару: маюць месца працы, прысвечаныя аналiзу польскай тэмы

у беларускай лiтаратуры1. Даследуючы сувязi польскамоуных мастац-

кiх тэкстау з нацыянальным жыццëм, Б. Козак у артыкуле “Сiмяон

з Полацка – чалавек памежжа” даводзiць, што гэты найперш бела-

рускi пiсьменнiк сярод рускамоуных лiтаратарау XVII стагоддзя па
праву можа лiчыцца найбольш польскiм2. Назапашаны вопыт не кан-

чатковы i працягвае узбагачацца за кошт адкрыцця новых формау

творчых кантактау, аналiзу лiтаратурных фактау i з’яу. Неабход-

насць далейшага вывучэння беларускага дыскурсу у польскай лiтара-

туры актуалiзуецца фактам нацыянальнага самавыяулення на працягу

XVI–XIX стст. на няродных мовах. Польскае мастацтва слова выкон-
вала ролю своеасаблiвага “пралогу” да айчыннага, таму уяуленне аб

вобразе беларускай зямлi у iм паглыбляе разуменне нацыянальнага

унëску у еурапейскую i сусветную культуру.

Аднак, верагодна, найменш даследаванай выступае праблема

функцыянавання беларускага дыскурсу у польскай лiтаратуры XX
i XXI стст. I усë ж асобныя персаналii разгледжаны з пункту погля-

ду сувязяу з Беларуссю, а iх творчая спадчына прааналiзавана на

прадмет прысутнасцi беларускага фактару. Прыкладам можа быць

iнфарматыуны уступны артыкул А. Лойкi да “Анталогii польскай

паэзii XX стагоддзя”, у якiм прасочана тое, што у польскай паэзii
тычыцца беларускага прататыпу3. Змястоуны у гэтым плане i ар-

1 А. Баршчэуск i, Польская лiтаратура i польска-беларускiя лiтаратурныя су-
вязi на старонках “Лiтаратуры i мастацтва”, (у:) Most przez wiek: zb. prac nauk,
Białystok 1982, с. 19–36; Т. Бэрд, Польская праблематыка на старонках “Нашай
нiвы” у перыяд рэдактарства Янкi Купалы, (у:) “Studia Białorutenistyczne”, Lub-
lin 2007, № 1, с. 173–178; А. Петрушкев iч, “Наша Нiва” пра польскую культуру
(1908–1911), (у:)Шлях да узаемнасцi. Матэр. XIIМiжнар. навук. канф., Гродна 2006,
с. 46–51; W. Stochel, Tematyka polska w twórczości Maksima Tanka, (у:) Most przez
wieki: zb. prac nauk, Białystok 1982, s. 67–79.
2 B. Kozak, Symeon z Połacka – człowiek pogranicza, (у:)Шлях да узаемнасцi. Матэр.
Х Мiжнар. навук. канф: у 2-х ч., Гродна 2004, ч. 1, с. 191.
3 А. Лойка, Зорная паэзiя ружы, штыка, слязы..., (у:) Напярэймы ад Буга да
Варты: Анталогiя польскай паэзii ХХ стагоддзя: у 2-х т., Мiнск 2003, т 1, с. 20.
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тыкул А. Лойкi “Шляхам да двухбаковага руху”4, дзе агляд узаем-

ных стасункау беларускiх i польскiх лiтаратарау здзяйсняецца у дыя-

хранiчным зрэзе, а таксама “Роздум пра польскую паэзiю XX стагоддзя
i яе дачыненнi да Беларусi”5. I. Багдановiч аналiзуе беларускую тэму

у творчасцi З. Тшашчкоускай, Л. Падгорскага-Аколава, З. Багданавi-

човай6. С. Мусiенка засяродзiла увагу на разглядзе беларускага дыс-

курсу у спадчыне З. Налкоускай7. П. Рагойша прысвяцiу шэраг прац

“мiнскiм” раманам польскага празаiка С. Пясецкага8. Звернута увага

на лiтоуска-беларускiя каранi i зацiкауленнi нобелеускага лаурэата

Ч. Мiлаша9. Узнiмалася пытанне прысутнасцi мастацкага вобраза Бе-

ларусi у творчасцi яе ураджэнцау Р. Капусцiнскага10, А. Юрэвiча11

i iнш.

Сярод напрацовак польскiх лiтаратуразнауцау таксама нельга

абысцi увагай шэраг цiкавых i змястоуных навуковых прац. Прысут-

4 А. Лойка,Шляхам да двухбаковага руху, (у:)Шлях да узаемнасцi.Матэр. ХМiж-
нар. навук. канф., Гродна 2004, с. 174–179.
5 А. Лойка, Роздум пра польскую паэзiю ХХ стагоддзя i яе дачыненнi да Бе-
ларусi, (у:) Шлях да узаемнасцi. Матэр. Мiжнар. канф.; Мiкалай Крыштоф Радзi-
вiл Сiротка. Матэр. Мiжнар. навук. канф.; Бранiслау Эпiмах-Шыпiла, Мiнск 2000,
с. 7–22.
6 I. Багданов iч, “Краëвыя” матывы у польскай паэзii першай паловы ХХ ста-
годдзя”, (у:) “Acta Albaruthenika” Мiнск 2003, № 4, с. 245–260.
7 С. Мусиенко, Гродненские мотивы в творчестве Зофьи Налковской, (у:) “Зо-
фье Налковской посвящается...” Матер. научн. конф., Минск 1991, с. 32–41. С. Му -
с iенка, Гродна у дзëннiку i творчасцi Зоф’i Налкоускай, (у:) Творчасць Зоф’i
Налкоускай i славянскiя лiтаратуры. Матэр. Мiжнар. навук. канф., Гродна, 2005,
с. 32–40.
8 П. Рагойша, Чалавек памiж Усходам i Захадам: бiяграфiчны герой у “беларус-
кiх” сенсацыйных раманах Сяргея Пясецкага, (у:) Шлях да узаемнасцi. Матэр. Мiж-
нар. канф.; Мiкалай Крыштоф Радзiвiл Сiротка; Бранiслау Эпiмах-Шыпiла, Мiнск
2000, с. 93–99. П. В. Рагойша, Мiнскiя раманы С. Пясецкага – “Тутэйшыя” Я. Ку-
палы (тыпалогiя кантэксту), (у:) Славянскiя лiтаратуры: Праблемы развiцця: зб.
арт., Мiнск 2003, с. 109–115. П. В. Рагойша, Фальклорна-лiтаратурная парадыг-
ма рамана Сяргея Пясецкага “Сем пiгулак Люцыфера”, (у:) Славянскiя лiтаратуры
у кантэксце сусветнай: матэр. V Мiжнар. навук. канф., Мiнск, у 3-х ч., Мiнск 2001,
ч 1, с. 138–142.
9 А. Брусев iч, Адам Мiцкевiч i Чэслау Мiлаш: паэзiя памежжа, (у:) Шлях да

узаемнасцi. Матэр. XIV Мiжнар. навук. канф., Гродна 2007, с. 72–77. М. М. Хмяль-
н iцк i, Алхiмiк польскай паэзii, (у:) Славянскiя лiтаратуры: Постацi (II): зб. арт.,
Мiнск 2003.
10 А. Ю. Ян iцкая, Творчасць Р. Капусцiньскага у кантэксце развiцця сучас-
нага мастацкага слова i публiцыстыкi, (у:) Краязнауства як адзiн з накiрункау
вучэбна-выхаваучай работы у школе i вну. Матэр. Рэсп. навук. канф., Брэст 2008,
с. 291–299.
11 М. Хмяльн iцк i, Паэтыка аповесцi Аляксандра Юрэвiча “Лiда”, (у:) Мелодии,
краски, запахи “малой родины” Адама Мицкевича: сб. научн. работ, Гродно 2008,
с. 296–300.
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насць беларускай тэмы, побач з дыскурсам народау iншых “крэсау”

былой Рэчы Паспалiтай, у польскай лiтаратуры XX ст. асвятляюць
манаграфii С. Ульяша12. Акалiчнасцi i спецыфiка творчасцi прадстау-

нiкоу памежжа у рэчышчы польскай культуры XIX–XX стст. раз-

гледжаны i сiстэматызаваны А. Раманоускiм13, Т. Буйнiцкiм14. Мно-

гiя калектыуныя выданнi прысвечаны разгляду беларускага факта-

ру у культурным жыццi памежжа15 побач з лiтоускiм, рускiм, поль-

скiм, габрэйскiм. Трэба адзначыць, што даследчыкi рэдка сягаюць

па-за мiжваеннае дваццацiгоддзе: адным з такiх выпадкау стау ар-

тыкул Я. Леончука “Вобраз беларуса у польскай пасляваеннай прозе”,

у якiм зроблена выснова, што польская лiтаратура, апрача нямногiх
публiкацый, не дачакалася поунага лiтаратурнага вобраза беларуса16.
Польскiмi лiтаратуразнауцамi праналiзавана беларуская тэма у спад-

чыне Ю. Мацкевiча17, З. Налкоускай18, С. Пясецкага19, Т. Канвiцка-

га20, Ч. Мiлаша21 i iнш.

Пералiчаныя працы сведчаць, што беларускi дыскурс у польскай

лiтаратуры не абмежавау свайго бытавання XIX стагоддзем. Вiдавоч-

на, што даследаванне у гэтым накiрунку вымагае намаганняу цэла-

12 S. Uliasz, Literatura kresów – kresy literatury: Fenomen Kresów Wschodnich w lite-
raturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994; S. Uliasz, O literaturze
kresów i pograniczu kultur: Rozprawy i szkice, Rzeszów 2001.
13 A. Romanowski, Młoda Polska Wileńska, Kraków 1999, 456 s.; A. Romanowski,
Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanc-
kich w latach 1864–1904, Kraków 2003.
14 T. Bujnicki, Szkice wileńskie: Rozprawy i eseje, Kraków 2002.
15 Życie literackie i literatura w Wilnie XIX–XX wieku, Kraków 2000, 312 s.; Poezja
i poeci w Wilnie lat 1920–1940: Studia, Kraków 2003; Wilno literackie na styku kultur,
Kraków 2007; Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, Lublin 2005.
16 J. Leończuk, Obraz Białorusina w polskiej literaturze powojennej, (у:) Most przez
wieki: zb. prac nauk., Białystok 1982, s. 47.
17 T. Sucharski, Temat białoruski w utworach J. Mackiewicza, (у:) Беларуска-поль-
скае супастауляльнае мовазнауства, лiтаратуразнауства, культуралогiя. Матэр.
VI Мiжнар. навук. канф., Вiцебск 2003, ч. 2, с. 169–170.
18 B. Faron, “Obca” w Grodnie. Nadniemieńskie lata Zofii Nałkowskiej, (w:) Od strony
kresów: Studia i szkice, Kraków 1994, s. 39–47.
19 A. Jamroczek-Sowa, Herosi pogranicza – szkic o bohaterach powieści Sergiusza Pia-
seckiego, (w:) O dialogu kultur wspólnot kresowych, Rzeszów 1998, s. 247–265.
20 J. Arlt, Funkcje chłopca z prowincji w “Małej Apokalipsie” Tadeusza Konwickiego,
(w:) O dialogu kultur wspólnot kresowych, Rzeszów 1998, s. 223–233. B. Żynis, Uwięzie-
ni w czasie, uwięzieni w przestrzeni (o pewnym aspekcie “Bohiń” Tadeusza Konwickie-
go), (w:) Acta Albaruthenica, Rossia, Polonica: Беларуска-польскае супастауляльнае
мовазнауства, лiтаратуразнауства, культуралогiя. Матэр. VII Мiжнар. навук.
канф., Вiцебск 2006, с. 398–401.
21 Z. Zarębianka, Krajobrazy kresowe w twórczosci poetyckiej Czesława Miłosza,
(w:) O dialogu kultur wspólnot kresowych, Rzeszów 1998, s. 207–221.
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га калектыву. Таму на фiлалагiчным факультэце БДУ быу уведзены

спецыяльны курс “Беларускi дыскурс у польскай лiтаратуры XX ста-
годдзя”22. Яго аутар М. Хмяльнiцкi акцэнтуе увагу на неабходнасцi

шматвектарнага асвятлення феномену беларуска-польскага сумежжа,

маючы на мэце не столькi гiсторыка-культурную прывязку, колькi
сацыякультурнае, духоунае вымярэнне23. Размова вядзецца i пра адсут-

насць комплекснага даследавання, якое б брала пад увагу складаную
палiтру сувязяу лëсу, асобных творау i творчасцi многiх пiсьменнiкау
XX стагоддзя з рэалiямi гiсторыi i культуры беларусау24. Прэтэнда-

ваць на поунае i вычарпальнае выкананне такой задачы у межах ар-

тыкула было б недальнабачным, таму мэтай з’яуляецца сiнтэз звестак

па пытаннi вобраза беларускай зямлi у польскай лiтаратуры перыяду

XVI–XIX стст., а таксама вызначэнне дамiнантнага вектара развiцця

гэтага вобраза у XX стагоддзi.
Дасягненне гэтай мэты прадугледжвае выпрацоуку стаулення да

лацiна- i польскамоунай плыняу лiтаратуры Беларусi XV – пачатку
XIX стст. На гэту тэму разважае У. Мархель: Польскамоуныя творы
пiсьменнiкау Беларусi, хоць i былi рэгiянальнай з’явай, але суiснавалi
з творамi пiсьменнiкау Польшчы, далучаючыся тым самым да развiц-
ця уласна польскай лiтаратуры25. Апошняе асаблiва актуальна у да-

чыненнi да мастацтва слова XIX ст., калi, паводле М. Хаустовiча, iдэi
адраджэння адзiнае дзяржавы трансфармавалiся у канцэпцыю адзi-
най лiтаратуры26. П. Навойчык прапанавау наступны шлях выкла-

дання курса “Лiтаратура блiжняга замежжа”: Класiкi польскай лiта-
ратуры павiнны быць прадстаулены у кантэксце найперш польскай
i затым толькi беларускай лiтаратуры, як бы нi хацелася нам, бе-
ларусам, зрабiць гэта наадварот27. Такi прынцып, дазваляючы пры-

цягваць да разгляду эвалюцыi вобраза беларускай зямлi у польскай

22 М. Хмяльн iцк i, Навукова-даследчая i творчая работа студэнтау на занятках
па гiсторыi польскай лiтаратуры, (у:) Актуальныя праблемы паланiстыкi 2009,
Мiнск 2009, с. 333–340.
23 М. Хмяльн iцк i, Канцэпцыя i праграма спецыяльнага курса “Беларускi дыс-
курс у польскай лiтаратуры ХХ стагоддзя”, (у:) Актуальныя праблемы паланi-
стыкi 2007: зб. навук. арт., Мiнск 2007, с. 157.
24 Там жа, с. 158.
25 У. I. Мархель, Прадвесце: Беларуска-польскае лiтаратурнае узаемадзеянне
у першай палавiне ХIХ ст., Мiнск 1991, с. 85.
26 М. В. Хаустов iч, Гiсторыя беларускай лiтаратуры 30–40-х гг. ХIХ ст., Мiнск
2001, с. 4.
27 П. Навойчык, “Польскi вектар” у лекцыйным курсе “Лiтаратура блiжняга
замежжа”, (у:)Шлях да узаемнасцi. Матэр. XV Мiжнар. навук. канф., Гродна 2009,
с. 292.
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лiтаратуры як замежны, так i айчынны iншамоуны вопыт, значна па-

шырае межы дадзенага праблемна-тэматычнага поля.

Ахоплiваючы значны часавы прамежак, разгляд беларускай тэмы

у польскай лiтаратуры XVI–XX стст. вымагае асобнага падыходу.

Адпаведны для даследаванняу падобнага кшталту метад прапанавау

У. Гнiламëдау: Самым недаравальным недахопам нашай культурна-гi-
старычнай памяцi i духоуных уяуленняу аб мiнулым з’яуляецца пры-
кры разрыу памiж старым i новым перыядамi нашай гiсторыi28.
Пры разглядзе функцыянавання беларускага дыскурсу праз прызму

паслядоунасцi падзей увага акцэнтуецца як на спосабах, так i на

iнтэнсiунасцi яго праяулення, што спрыяе усведамленню працягласцi

айчыннага уплыву на польскую лiтаратуру i фармiраванню цэласнага

уяулення аб яго этапах.

* * *

Узаемадзеянне беларускага i польскага народау у галiне культу-

ры i лiтаратуры бярэ пачатак у часы Адраджэння – у другой палове

XVI стагоддзя. Беларуская мова, якая у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм

выконвала ролю дзяржаунай, у галiне прыгожай славеснасцi паступо-

ва саступала месца дамiнуючай на польскiх землях лацiнскай. Аднача-

сова сярод магнатау i шляхты распаусюджвауся пратэстантызм, пра-

ваднiк польскамоунай пiсьмовай традыцыi. Таму у лiтаратуры Рэчы

Паспалiтай эпохi Адраджэння беларускi дыскурс прайшоу этапы як

лацiна- (Я. Гусоускi, Б. Гiяцынт, Ф. Градоускi, Я. Радван, П. Раi-

зiй, Я. Мылiй, С. Будны, Я. Казаковiч, Г. Пельгрымоускi i iнш.),

так i польскамоунага (А. Рымша, Г. Пельгрымоускi, С. Страторый,

Ц. Базiлiк, М. Чаховiч, С. Будны i iнш.) выяулення. Многiя з на-

званых аутарау былi ураджэнцамi айчынных зямель, але беларус-

кая тэма прысутнiчае i у творчасцi этнiчных палякау, напрыклад,

М. Стрыйкоускага i Я. Каханоускага. Першы у вершаванай i празаiч-

най форме адлюстроувае мiнулае тэрыторый Рэчы Паспалiтай, у тым

лiку i Вялiкага Княства Лiтоускага. Гэта вершы “Ганец цноты” (“Go-
niec cnoty”) (1574), “Хронiка польская, лiтоуская, жамойцкая и усяе

Русi” (“Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi”) (1582)

i iнш. Другi, Я. Каханоускi, побач з ураджэнцамi вялiкакняскiх тэ-

рыторый Ф. Градоускiм, А. Рымшам, апiсау падзеi Лiвонскай вайны

– у творы “Язда да Масквы” (“Jezda do Moskwy”) (1582). Ацэньва-

28 У. Гн iлам ëдау, Ад даунiны да сучаснасцi: Нарыс пра беларускую паэзiю, Мiнск
2001, с. 10.
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ючы творчае спаборнiцтва А. Рымшы i Я. Каханоускага, даследчыкi

прызналi перамогу першага, таму што другому перашкодзiлi адсутна-
сць асабiстай зацiкауленасцi тэмай твора i недастатковае веданне
гiстарычнага матэрыялу29. Поспех Я.Каханоускаму прынеслi фрашкi,

у якiх аб’ектам увагi былi у тым лiку i беларускiя гiстарычныя асобы –

“Малому вялiкай надзеi Радзiвiлу” (“Małemu wielkiej nadziei Radziwił-
łowi”), лiтаратурныя персаналii – “Пра доктара-iспанца” (“O doktorze
hiszpanie”) (1584).

У часы Барока вобраз беларускай зямлi у польскай лiтаратуры

працягвау развiвацца ва ужо звыклых для яго лацiна- i польскамоуным

варыянтах. Ëн увасоблены у шэрагу лiтаратурных родау, жанрау: па-

лемiка (I. Пацей, М. Сматрыцкi), паэзiя (Я. Пратасовiч, Д. Руднiцкi,

Ф. У. Радзiвiл), мемуарыстыка (М. К. Радзiвiл, А. С. Радзiвiл, А. Ка-

менскi-Длужык), драматургiя (К. Пянткоускi, Ф. У. Радзiвiл, А. Агiн-

скi) i iнш. I на гэтым этапе айчынны дыскурс функцыянуе у польскiм

мастацтве слова найперш у творах ураджэнцау этнiчных беларускiх

тэрыторый.

З наступленнем эпохi Асветнiцтва i зменай дамiнантных творчых

метадау i жанрау падлеглi трансфармацыi i спосабы бытавання бе-

ларускай тэмы у польскiм мастацтве слова. У так званых “высокiх”

жанрах айчынная факталогiя працягвала як лацiна- (М. Карыцкi),

так i польскамоуную (Ф. Багамолец, А. Нарушэвiч, Ю.-У. Нямцэвiч,

Ф. Князьнiн,М. Карпiнскi) традыцыi выяулення. Затое у “нiзкiх” жан-

рах пашыралася бiлiнгвiстычная (М. Цяцерскi, К. Марашэускi) фор-

ма функцыянавання беларускага дыскурсу. У вынiку айчынная тэма

у польскай лiтаратуры другой паловы XVIII – пачатку XIX стст. звяз-
ваецца найперш з “высокiмi” жанрамi, бо у межах “нiзкага” на аснове

народнага маулення сталi нараджацца, побач з бiлiнгвiстычнымi, непа-

срэдна беларускамоуныя творы.

XIX век адкрыу новую старонку у гiсторыi абодвух народау i но-

вы этап у выяуленнi мастацкага вобраза беларускай зямлi у польскай

лiтаратуры. Папярэдняе стагоддзе завяршылася гiстарычным фiна-

лам Рэчы Паспалiтай, у сувязi з чым актывiзавауся адраджэнскi рух

народау, якiя у яе уваходзiлi. Як i раней, беларуская тэма выяулялася

у аутарау, так цi iнакш звязаных з айчыннымi землямi. Аднак “крэ-

сы” сталi ужо былымi польскiмi тэрыторыямi – перайшлi да катэгорыi

29 Гiсторыя беларускай лiтаратуры XI–XIX стагоддзяу: у 2 т., Мiнск 2006, т. 1,
с. 479.
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мiфау, але заусëды у глыбокiм для самасвядомасцi значэннi30. Iх скла-

далi гродзеншчына, вiленшчына i палессе, у той час як уласна бела-

рускiмi лiчылiся вiцебская, магiлëуская i усходняя частка мiнскай гу-

бернiй. Пры такiм падзеле Нëман выконвау ролю сiмвалiчнай мяжы

памiж беларускiм i польскiм народамi, па той бок якой узнiклi культур-

ныя з’явы еурапейскага маштабу. Творчыя асобы, народжаныя i выха-

ваныя на тэрыторыi геаграфiчнага памежжа, адчувалi i па-мастацку

выяулялi уласную прыналежнасць да духоунага памежжа.

Першай культурнай з’явай стау польскi рамантызм 20–30-х гг.,

якi узнiк у Вiленскiм унiверсiтэце у асяроддзi фiламатау i фiларэтау

(Я. Чачот, Т. Зан, Э. Адынец, А. Мiцкевiч i iнш.). Распрацоуцы iмi

беларускага дыскурсу у польскай лiтаратуры спрыяла сама прыро-

да рамантычнага метаду, таму што прадугледжвала зварот да свайго

мiнулага i фальклору. Асаблiвая роля у распрацоуцы i умацаваннi ра-

мантызму у лiтаратуры XIX iXX стст. належыць польска-беларускаму
паэту А. Мiцкевiчу, якi у эпiлогу “Пана Тадэвуша” акрэслiу выгнанчы
дух, якi стварау першую “нарматыуную паэтыку” польскамоунай лi-
таратуры крэсау31. Беларуская тэма у польскай лiтаратуры XIX ста-
годдзя выявiлася у матыве раз’яднанасцi з “малой радзiмай” i духоунай

сувязi з ëй.

Другой культурнай падзеяй стау пазiтывiзм 70–90-х гг., у якiм

сцвердзiу сябе новы герой – чалавек нiзкага сацыяльнага статусу

(рамеснiк, гандляр, акцëр, селянiн i г.д.), носьбiт асноу маральнасцi

i духоунасцi. С. Пiгонь у выяуленнi i iндывiдуалiзацыi такога героя

адзначыу асаблiвую ролю Э. Ажэшкi, якая амаль усë жыццë правяла

на Гродзеншчыне. Яе “Хам” выступае тут пазiцыяй гiстарычнай.
Пiсьменнiца не назвала апавяданне “Рыбак”, – разважае даследчык,

– акрэслiла героя словам, якое стварала кантраст, афарбоувалася
горыччу прынiжэння32. Побач з Э. Ажэшкай у рэчышчы польскага

рэалiзму беларускую тэму асвятлялi Г. Сянкевiч, М. Канапнiцкая,

М. Радзевiч, Ю. Вайсенгоф i iнш. Айчынная факталогiя пауставала

у iх творах таму, што, бываючы цi жывучы за Нëманам i трымаючы-

ся думкi аб аднауленнi Польшчы у межах Рэчы Паспалiтай, яны не

праводзiлi выразнай дэмаркацыi памiж яе народамi.

30 S. Uliasz, Literatura kresów – kresy literatury: Fenomen Kresów Wschodnich w lite-
raturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów, 1994, s. 15.
31 Там жа, с. 21.
32 St. Pigoń, Na drogach kultury ludowej: Rozprawy i studia, Warszawa 1974, s. 247.
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Такiм чынам, адарванасць рамантыкау ад родных мясцiн пауплы-

вала на настальгiчныя адносiны да iх, уласцiвыя лiтаратуры наступ-

ных стагоддзяу, таму што якраз тут быу пакладзены пачатак са-
кралiзацыi вялiкай i малой Радзiмы33. Побач з тым, паняцце “крэсау”

як правiнцыi, пачынаючы прыкладна з 80-х гг., убiрае непарушныя

этычныя i культурныя эталоны, якiя вызначаюць сферу польскай

самаiдэнтыфiкацыi34. У вынiку у лiтаратуры XIX ст., у параунаннi

з папярэднiмi стагоддзямi, беларуская тэма асвятляецца не у якас-

цi геаграфiчнага прыдатку да тэрыторыi Польшчы, а як адметная

духоуная прастора, дзе сканцэнтраваны станоучыя традыцыi многiх

пакаленняу.

Гiсторыю Польшчы у XX ст. называюць гiсторыяй пераходау з ня-
волi у няволю, бо на працягу гэтага часу дзяржава мела самастойнасць

у агульнай суме толькi каля трыццацi гадоу. Неаднаразова уносiлiся

палiтычныя карэктывы i ва узаемадачыненнi Польшчы з землямi бы-

лых правiнцый. У ПНР тэрыторыi, якiя знаходзiлiся у межах Савец-
кага Саюза, былi забароненай тэмай, а паняцце “крэсы” знiкла з афi-
цыйнай мовы35, – зауважыу Ю. Вашкевiч. Такiя умовы абмяжоувалi

творчасць аутарау, што жылi у Польшчы, але нацыянальная лiта-

ратура палякау развiвалася i у эмiграцыi. Сiтуацыя у краiне пача-

ла змяняцца у другой палове 50-х гг., а спрыяльныя для асэнсавання

тэмы “крэсау” умовы узнiклi толькi напрыканцы 80-х гг. У вынiку

мастацкi вобраз Беларусi у польскай лiтаратуры XX ст. увабрау змя-
неннi дзяржауных межау, што праявiлася у матывах перасяленства,

выгнаннiцтва, мiграцыi. Варта прывесцi успамiны “Шчанячыя гады”

(“Szczenięce lata”) М. Ваньковiча, паэзiю, прозу, эсэiстыку Ч. Мiлаша,

аутабiяграфiчны раман “Лiда” (“Lida”) А. Юрэвiча. Аутарау яднае

не толькi нараджэнне цi жыццë на беларускай зямлi, але супольнасць

духоунага шляху, выхад за межы i этнiчнай беларускай, i польскай

гiстарычнай радзiм.

Народжаны на айчыннай тэрыторыi М. Ваньковiч (1892–1974),

рэпрэзентуючы вобраз беларускай зямлi у творы “Шчанячыя гады”

33 I. Ф. Штэйнер, Шматмоуная лiтаратура Беларусi ХIХ стагоддзя, Мiнск 2002,
с. 168.
34 E. Paczoska, Odkrywanie prowincji – w kręgu doświadczeń literatury postyczniowej,
(w:) Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku. Pod re-
dakcją Ewy Paczoskiej i Ryszarda Chodźki, Białystok 1993, s. 10–11.
35 Ю. Вашкев iч, Беларуска-польскiя культурныя сувязi у 1945–1991 гадах, Мiнск
2004, с. 100.
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(1934), звяртауся да праведзенага на беларуска-польскiм памежжы мi-

нулага. Гэта не адзiны твор, у якiм аутар выявiу рэалii айчыннага

жыцця, але менавiта у iм беларускi вопыт пададзены найбольш кан-

цэнтравана. У кнiзе аб маленстве i сталеннi героя у форме успамiнау ад

iмя першай асобы расказваецца пра жыццë пiсьменнiка ад узросту двух

гадоу у маëнтку бабулi Наватрэбы на Ковеншчыне i ад васьмi гадоу

у маëнтку бацькi Калюжыцы каля Барысава. Беларускiя тэрыторыi

тут прадстаулены у рэчышчы традыцый А. Мiцкевiча – праз апiсанне

агонii старашляхецкага ладу з нагоды шчырага суму да формау той
культуры, з якой пачалася i на якой дагэтуль трывае польская куль-
тура36. Матыу ператварэння “крэсау” у могiлкi Рэчы Паспалiтай, на

пахаваннi якой штогод усë менш i менш прысутных, спалучаецца з ма-

тывам незваротнасцi “шчанячых гадоу”.

У прадмове да выдання 1958 года аутар падказвае чытачу i без

таго вiдавочны, але размыты польскiмi крытыкамi ключ да разумен-

ня успамiнау: Гэтая кнiжачка ужо у 1934 годзе, калi з’явiлася, была
аддаленая на стагоддзе. А, можа, i на два, таму што на глыбокiх
Крэсах кансервавалiся звычаi з канца XVIII веку. Пiшучы яе, я уцякау
у краiну дзiцячых гадоу37. Побач з тым, акцэнтуючы увагу на нечака-

ную для яго самога прапанову перавыдання гэтай кнiгi, аутар робiць

выснову аб актуальнасцi у польскай лiтаратуры другой паловы мiну-

лага стагоддзя як тэмы “крэсау”, так i тэмы сталення асобы.

У творы “Шчанячыя гады” прысутнiчае апiсанне першай свядомай

сустрэчы героя з беларускай зямлëй падчас пераезду пасля смерцi ба-

булi з Наватрэбау у Калюжыцы. З першага iмгнення, калi ëн выйшау

з будынку станцыi у Барысаве i убачыу чацвëрку коней, калi ехау

у брычцы па мясцовых палях, od tej pierwszej chwili wziął duszę chłopięcą

w swoje nieodparte władanie kraj brzóz, mgieł i wrzosowisk, kraj ojców mo-
ich38. Менавiта у краi свайго дзяцiнства яму давялося перажыць i Пер-

шую сусветную вайну, i Кастрычнiцкую рэвалюцыю, i iншыя няшчасцi

яго спакутаванай “малой радзiмы”.

Далейшы лëс М. Ваньковiча звязаны з Польшчай i з эмiграцыяй

– на працягу 1949–1956 гг. ëн знаходзiуся у Амерыцы. Качэунiцтва

рэальнае з прычыны знiкнення рэчаiснасцi, у якой адбывалася фармi-

раванне аутара як асобы i як творцы, справакавала качэунiцтва псi-

36 M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Kraków 1987, s. 7.
37 Там жа, с. 5.
38 Там жа, с. 61.
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халагiчнае. Стомлены знаходжаннем у недакладна акрэсленым, з iма-

нентным iмкненнем да гiстарычных змен часе, М. Ваньковiч ужо на

старонках “Шчанячых гадоу” звяртаецца да сваëй бабулi: O babko!

– osuwam się teraz w myśli do twych starych, pomarszczonych rąk i garnę się
do twego wiecznie młodzieńczego serca. Obolałe mam stopy od chodzenia po

kamienistych i pokrętnych ścieżkach Polski współczesnej!..39. З дзяцiнствам
у героя, якi рана страцiу бацькоу, асацыюецца вобраз бабулi – адзнака

творчасцi i iншых “качэунiкау” у польскай лiтаратуры XX стагоддзя.
Своеасаблiвая псiхалагiчная бяздомнасць як наступства страты

роднага гнязда i звыклага ладу жыцця на “малой радзiме” абумовiла

уласцiвую “Шчанячым гадам” пазiцыю павагi да шматнацыянальнай
мазаiкi, асаджэння у польскасцi, але адначасова адкрытасцi да усяго,
што няпольскае40. У дадзеным выпадку размова iдзе пра цалкам но-

вую карцiну свету, у параунаннi з уласцiвай лiтаратарам папярэдняй

эпохi, якiя уяулялi Беларусь у складзе адноуленай у межах Рэчы Пас-

палiтай Польшчы. Аутар “Шчанячых гадоу” падае угрунтаваную на

iдэi немагчымасцi вяртання былой палiтычнай карты Еуропы квiнтэ-

сенцыю сваiх складаных пачуццяу: Ziemi tej to nie pierwszyzna, dziejom
nie pierwszyzna, pamięci lat kresowych nie pierwszyzna i Bogu nie pierw-

szyzna w niebie, i mądremu porządkowi świata, i Wiecznemu Rozumowi,
i Wiecznej Dobroci, które jak słońce przenikają świat, że źdźbło każde je-

go rośnie ku lepszemu, ku lepszemu; że na świecie jest coraz lepiej. Ale cóż
począć – gdy dla rozdartego serca ludzkiego to pierwszyzna41. Фiласофскае

прыманне прынесеных новым стагоддзем зменау iлюструе далучана-

сць М. Ваньковiча як ураджэнца геаграфiчнага памежжа да феномену

памежжа духоунага.

Памiранне усталяванага ладу падаецца аутарам праз смерць адна-

го за адным бацькоу, праз канец так званай “польскасцi” на спрадвечна

беларускiх землях, дзе усë заслугоувае памяцi. Данiнай старому ладу

выступаюць апiсаннi паляванняу, у тым лiку i першага (у васьмiгадо-

вым узросце), звесткi пра сувязь Ваньковiчау з магнацкiмi родамi, апi-

санне гатункау хатнiх страу i атмасферы у доме. Усе яны умацоуваюць

думку аб тым, што у Калюжыцах быу дом z dziada pradziada męski, ka-

walerski. Utajoną męskością dyszał, jeśli tak rzec można, każdy zakątek42.

39 Там жа, с. 55.
40 S. Uliasz, Literatura kresów – kresy literatury: Fenomen Kresów Wschodnich w lite-
raturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994, s. 63.
41 M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Kraków 1987, s. 129.
42 Там жа, с. 69.
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Захаваць у памяцi стагоддзямi iснуючы i разбураны у адно iмгненне

парадак М. Ваньковiч лiчыць сваiм абавязкам.

Заканамерным бачыцца, што у прадмове да кнiгi “Каханак вялiкай

мядзведзiцы” (“Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy”) (1937) С. Пясецкага

(1901–1964), якi таксама апiсвау жыццë на мяжы – жудасцi i авантуры

рэальнай, беларуска-польскай гранiцы, М. Ваньковiч цытуе iстотныя

для яго самога радкi з лiста аутара: Пiшу, бо пiсаць павiнен. Гэта ëсць
мая арганiчная патрэба, неадольнае i непераможнае жаданне. (...) Як
прыкра раскладваць працу на месяцы, гады, калi хочацца яе зрабiць
адразу... каб мець супакой...43. Мэтай выяулення беларускага субстра-
ту у творчасцi пiсьменнiкау выступае адданне данiны мiнуламу – лю-

дзям i мясцiнам, што пауплывалi на асобаснае i творчае станауленне.

У творах аб дзяцiнстве, юнацтве ажыццяуляюцца спробы праз гiста-

рычныя пераломы паказаць найперш складаны працэс асэнсавання све-

ту i сябе у iм.

Мастацкi вобраз беларускай зямлi прысутнiчае i у творчасцi

нобелеускага лаурэата Ч. Мiлаша (1911–2004), якi належыць, паводле

А. Раманоускага, да лiку тых лiтаратарау, што нарадзiлiся на землях

былога Вялiкага Княства Лiтоускага i сталi апошнiмi дэпазiтарамi
першай Рэчы Паспалiтай44. Пiсьменнiк усведамляе сябе прадстаунiком

пакалення gente Lithuani, natione Poloni45 i увесь час падкрэслiвае сваë

лiтоуска-беларускае паходжанне. З задавальненнем апавядае пра на-

раджэнне у Шатэйнях на Ковеншчыне, над Нявяжай, дзе мацi адчу-

вала сябе як дома, як i пра сувязь непасрэдна з Беларуссю – па галiне

дзядзькi О. Мiлаша з Магiлëушчыны.

Ч.Мiлашу давялося рана перажыць расстанне з “малой радзiмай”,

таму што з пачаткам Першай сусветнай вайны яго сям’я вымушана бы-

ла вандраваць па свеце. Да асэнсавання эмiграцыi як вызначальнага

жыццëвага моманту паэт звярнууся праз шмат гадоу у вершы “Тры-

вога-сон (1918)” (“Trwoga-sen” (1918)) (1985). С. Ульяшу гэты твор

уяуляецца сапрауднай метафарай нацыянальнага лëсу46. Мiж iншым,

Нобелеуская прэмiя прысуджана Ч. Мiлашу за паказ неабароненасцi

чалавека у свеце, якi раздзiраецца канфлiктамi. Iх ахвярай давялося

43 М. Ваньков iч, Прадмова, (у:) С. Пясецк i, Каханак вялiкай мядзведзiцы, Мiнск
2009, с. 9.
44 A. Romanowski, Młoda Polska Wileńska, Kraków 1999, s. 17.
45 А. Фьют, Беседы с Чеславом Милошем, Москва 2007, с. 16.
46 S. Uliasz, O literaturze kresów i pograniczu kultur: Rozprawy i szkice, Rzeszów 2001,
s. 169.
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стаць самому паэту, наступствам чаго ëсць увасобленае у вершы ад-

чуванне трывогi:

Orsza zła stacja. W Orszy pociąg może stać i dobę.
Więc może to w Orszy zgubiłem się, sześcioletni,
I pociąg repatriantów ruszał, zostawiając mnie
Na zawsze. Jakbym pojął, że będę kim innym,
Poetą innego języka, z innym losem.
(...)
I wielka trwoga wtedy mnie nawiedziła,
Ta, która miała być matką wszystkich moich trwóg47

Расстанне з радзiмай, патлумачанае з дапамогай вобраза iмперыi,

межы якой распаузаюцца усë далей на захад, безумоуна, пауплывала

на светапогляд аутара. Акцэнтаванне увагi Ч. Мiлашам на знакавасцi

пераезду ва уласным жыццi асацыюецца з выпадзеннем малога А.Мiц-

кевiча на вулiчны брук – наданнi лiтаратуразнауцамi гэтаму факту

асаблiвай сiмволiкi. Недарэмна А. Брусевiч абгрунтоувае прыналеж-

насць гэтых прадстаунiкоу памежжа не аднаму цi некалькiм канкрэт-

ным народам, але Еуропе – духоунай бацькаушчыне абодвух паэтау48.
Старонкi рэальнага жыццëвага туляння А. Мiцкевiча i Ч. Мiлаша

(высылка, эмiграцыя) справакавалi з’яуленне у iх творчасцi матыву

псiхалагiчнага качэунiцтва. Далучанасць да духоунага памежжа праз

прасторавую адарванасць ад “малой радзiмы” i унутраную сувязь з ëй

спрыяла унiверсалiзацыi светапогляду i лiтаратурнага вопыту абодвух

мастакоу слова.

Як i у выпадку А. Мiцкевiча, у творчым станауленнi Ч. Мiлаша

вялiкую ролю адыграла Вiльня, гады яго навучання ва унiверсiтэце, на

якiя прыпадае дзейнасць у складзе групы “Жагары”. Як адзначау сам

паэт, перыяду “Жагарау” адпавядаюць вершы са зборнiка “Паэма пра

застылы час” (“Poemat o czasie zastygłym”) (1933), але вынiкам дзей-

насцi на гэтым этапе стала i кнiга “Тры зiмы” (“Trzy zimy”) (1936).

Скончыушы унiверсiтэт, Ч. Мiлаш шмат падарожнiчау i працавау за

мяжой, а у 1951 годзе папоунiу шэрагi эмiгрантау, жывучы у Францыi,

а затым у ЗША. Так, у вынiку гiстарычных перыпетый яму давяло-

ся пакiнуць не толькi, так бы мовiць, былую польскую правiнцыю, але

47 Cz. Miłosz, Innego końca świata nie będzie: utwory wybrane, Wrocław 2006, s. 148–
149.
48 А. Брусев iч, Адам Мiцкевiч i Чэслау Мiлаш: паэзiя памежжа, (у:) Шлях да
узаемнасцi. Матэр. XIV Мiжнар. навук. канф., ГрДУ iм. Я. Купалы, Гродна 2007,
с. 77.
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i саму Польшчу. Даследчыкi звяртаюць увагу на прысутнасць беларус-

кай тэмы i у эмiграцыйным зборнiку паэта пад назвай “Дзе узыходзiць

сонца i дзе заходзiць” (“Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”) (1974).

У iм на фоне калiфарнiйскiх рэалiй асэнсоуваюцца вiленскiя краявiды,

што, натуральна, выклiкае асацыяцыi з Мiцкевiчавай нiзкай “Крым-

скiх санетау”. Прыхiльнасцю ж да сталiцы сучаснай Лiтвы абумоулена

i абранне у якасцi месцажыхарства Кракава па вяртаннi з эмiграцыi

у 1991 годзе: паэтам кiравала прага горада, пабудаванага вакол унi-

версiтэта, падобна Вiльнi, якi б нагадвау вiленскую архiтэктуру49.

Спробай вяртання Ч. Мiлаша да каранëу падчас знаходжання

у Францыi быу раман “Далiна Iссы” (“Dolina Issy”) (1955). Загалоукам

твор абавязаны крыптанiму прытока Нëмана пад назвай Нявяжа,

якая стала месцам дзеяння у рамане, напоуненым апiсаннем бела-

руска-лiтоускай зямлi – прыроды, вераванняу i звычаяу, у тым лiку

i старадаунiх, язычнiцкiх. На старонках твора пануе адчуванне тра-

гiзму, абумоуленага настальгiчным вяртаннем пiсьменнiка да мален-

ства, афарбаванага падзеямi Першай сусветнай вайны, якая у XX ста-
годдзi адкрыла вандроунiцтва польскага народа. Перасяленне пера-

жывае галоуны герой, якi разам з мацi пакiдае краiну маленства Лiтву

i накiроуваецца у чужую Польшчу.

Данiнай краiне продкау стау таксама зборнiк эсэiстыкi Ч. Мiла-

ша “Пошук радзiмы” (“Szukanie ojczyzny”) (1992), дзе змешчаны ма-

тэрыялы, прысвечаныя мясцiнам (Нявяжа, Вiльня i iнш.) i постацям

(М. Радзевiч, О. Мiлаш i iнш.) Лiтвы. Калi для М. Ваньковiча “ма-

лой радзiмай” выступае Рэч Паспалiтая, для Ч. Мiлаша – гэта Вялi-

кае Княства Лiтоускае, якiя у XX стагоддзi як дзяржавы аднолькава

не мелi перспектыу аднавiцца на палiтычнай карце. Аутар адчувае

адказнасць за стасункi памiж сучаснымi Беларуссю, Расiяй, Украiнай

i Польшчай, але разам з тым мае i глыбока асабiстыя iнтарэсы – шукае

свой дом. Гэты пошук уяуляецца Ч. Мiлашу спробай аддаць данiну мi-

нуламу як наймацнейшаму творчаму iмпульсу, як крынiцы сябе само-

га: Najlepszym sposobem obrony jest nigdy nie oglądać się za siebie. A jednak
nie można nie oglądać się za siebie, bo tam, w kraju twoich przodków, twego

języka, twojej rodziny, został skarb cenniejszy niż wszelkie bogactwa mierzo-
ne pieniądzem...50. Менавiта памяць для пiсьменнiка валодае найвялiк-

шай каштоунасцю, таму яго псiхiчнае намаганне накiравана на пад-

49 А. Фьют, Беседы с Чеславом Милошем, Москва 2007, с. 344.
50 Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny, Kraków 1996, s. 203.



ЭВАЛЮЦЫЯ ВОБРАЗА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛI У ПОЛЬСКАЙ ЛIТАРАТУРЫ 105

трымку успамiнау, якiя карпатлiва перашкаджаюць герою (i аутару)
адшукаць сябе у новай культурнай рэчаiснасцi51. Творчасць Ч. Мiла-

ша сiгналiзуе аб змене ракурсу падачы мастацкага вобраза Беларусi

у польскай лiтаратуры XX стагоддзя: прычынай страты “малой ра-

дзiмы” выступае ужо не памiранне неiснуючай Рэчы Паспалiтай, як,

напрыклад, у творы М. Ваньковiча, а неабходнасць пакiнуць тэрыто-

рыю беларуска-польскага памежжа.

Такая змена стала водгукам на падзеi гiсторыi, далейшыя ста-

ронкi якой узнауляе, напрыклад, народжаны у Беларусi А. Юрэвiч

(1952) у аутабiяграфiчным рамане (цi аповесцi) “Лiда” (1990). Польскi

паэт i пiсьменнiк нарадзiуся у горадзе Лiда, адкуль у 1957 годзе разам

з бацькамi выехау у Польшчу, далучыушыся да кола рэпатрыянтау.

“Лiда” – кнiга узнаулення найдрабнейшых дэталяу пераезду, асоб-

ных фрагментау жыцця у Польшчы i наведвання родных мясцiн

у 1986 годзе. Твор паказвае, як старонкi бiяграфii становяцца прыступ-

камi духоунага шляху.

Год выдання “Лiды” прызнаецца пераломным у творчасцi А. Юрэ-

вiча з прычыны iмклiвага павялiчэння яго папулярнасцi у Польшчы.

Сам аутар на старонках кнiгi спавядаецца у адметнасцi яе ролi ва

уласным жыццi: Nie potrafę do końca tego wytłumaczyć, ale wiedziałem,
ze jeżeli nie wyduszę z siebie tej przesiedleńczej opowieści, to moje życie nie

będzie do końca pełne, że będzie w nim jakiś cień, jakaś nie do końca załat-
wiona sprawa52. Адчуванне доугу перад каранямi стала вызначальным

у станауленнi паэта i пiсьменнiка, якi вяртаецца у мiнулае шляхам ад-

дання яму творчай данiны. Раман А. Юрэвiча у польскай лiтаратуры

XX стагоддзя, магчыма, найбольш яскрава iлюструе той факт, што ча-
лавечая адзiнка сумуе не па дзяржаве, а па айчыне, якая арганiчная
i блiзкая сэрцу53.

Пачатак i заканчэнне у творы перакрыжоуваюцца: ëн пачынаец-

ца з верша аб пяцiгадовым хлопчыку, якi, развiтваючыся з бабуляй,

дзядулем, блiзкiмi i знаëмымi, паутарае фразу: Я не хачу у Польшчу.
Гэтыя словы будуць неаднойчы узнауляцца на працягу твора, таксама

як i аблiччы матулi з iконай Вострабрамскай Божай Мацi i бацькi з ма-

шынкай “Зiнгер” – абставiны пераезду дзiцяцi на iншы бок дзяржаунай

51 Z. Zarębianka, Krajobrazy kresowe w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza,
(w:) O dialogu kultur wspólnot kresowych, Rzeszów 1998, s. 214.
52 A. Jurewicz, Lida, Białystok 1990, s. 17.
53 S. Uliasz, Literatura kresów – kresy literatury: Fenomen Kresów Wschodnich w lite-
raturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994, s. 28.
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мяжы. Замыкаецца раман вершам “Са сну у сон” (“Ze snu w sen”), што

апавядае аб вяртаннi у краiну дзяцiнства, дзе гадзiннiк у бабулiнай

хаце, вiдаць, невыпадкова затрымауся на лiчбе пяць. Памiж вершамi

змешчаны аповед аб падзеi, якая стала глыбокай душэунай траумай

героя i за якой стаiць трагедыя многiх людзей. Вось як апiсвае дзень

напярэдаднi ад’езду аутар-апавядальнiк: Jutro, zautra... Poprzez chłód
ciała tłukły się w tobie słowa, z którymi nie potrafiłeś oswoić się ani zaprzy-

jaźnić, i coraz większy strach, i coraz głębszy żal, i bezsilna rozpacz, której nie
potrafiłeś pojąć ani zrozumieć, ani kogo o to zapytać54. З пераездам “ма-

лая радзiма” перамяшчаецца у прастору памяцi, пазбауляючы героя

трывалага грунту пад нагамi, стымулюючы у iм iмкненне да Лiды,

której nie mamy
siły zapomnieć, czasami tylko
we śnie przekraczamy nielegalnie
granicę...55

Адгалоскам беларускiх мясцiн у Польшчы стала выява сярпа i мо-

лата на марцы, якая упрыгожвала канверт кожнага лiста ад бабулi.

Трагiчная сутнасць рэпатрыянцкага жыцця выяулена аутарам праз

ужыванне слова “кацап”, якiм у Беларусi дзед называу благога чала-

века i якiм у Польшчы чамусьцi называюць героя.

Структура “Лiды”, заснаваная на папераменным ужываннi прозы

i верша, устауцы аутэнтычных фрагментау лiстоу бабулi i газетнага

артыкула, разам з дакладнай перадачай мясцовай мовы падпарадка-

вана адзiнай мэце – выяуленню суму па страчанай краiне маленства.

Аутар змяняе ракурсы аповеду, пачынаючы ад iмя першай асобы (пя-

цiгадовы хлопчык), працягваючы ад iмя трэцяй (трыццацiпяцiгадовы

мужчына) i iнш. Гульня часавымi дыстанцыямi (дарослы – малы) су-

мяшчаецца з гульнëй дыстанцыямi прасторавымi (Беларусь – Поль-

шча), якiя абедзве адбываюцца у псiхiцы. Выступаючы месцам дзеян-

ня твора, чалавечая памяць як змесцiва успамiнау надае мастацкаму

тэксту цэласнасць i гарманiчнасць.

А. Юрэвiч, фiксуючы вобраз беларускай зямлi, працягвае iсную-

чую у лiтаратуры традыцыю, у прыватнасцi можна правесцi сувязь

памiж раманам “Лiда” i “Шчанячымi гадамi” М. Ваньковiча. Адноль-

кава характэрным для творау выступае сумяшчэнне матыву страты

54 A. Jurewicz, Lida, Białystok 1990, s. 14.
55 Там жа, с. 93.
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роднага дому з матывам незваротнасцi дзяцiнства. Так, геаграфiч-

ная мяжа у вершы “Гранiца” (“Granica”) А. Юрэвiча у складзе яго

аутабiяграфiчнага рамана аказваецца яшчэ i мяжой часавай:

Wieziesz w walizce głód nazwany
dzieciństwem, wieziesz strach, że
naprawdę nikogo tam
nie ma, że tylko pusto i pusto,
tylko ten wiatr...56

Як i у М. Ваньковiча, “малая радзiма” асацыюецца з вобразам ба-

булi i выяуляецца у матыве памiрання старога дому (вершы “Аблокi

над Лiдай” (“Obłoki nad Lidą”) i “Дом памiрае” (“Dom się zapada”)).

М. Хмяльнiцкi правамерна зауважае, што “Лiда”, нягледзячы на па-
дзейную скiраванасць у XX стагоддзе, выразна знаходзiцца у сiлавым
полi рамантычнай традыцыi, “Пана Тадэвуша” Адама Мiцкевiча57.
I усë ж раман развiвае адрозную ад Мiцкевiчавай цi Ваньковiчавай

танальнасць: вяртанне у Лiду цалкам пазбаулена аптымiзму.

Рэпатрыяцыя i выклiканае ëй адчуванне псiхалагiчнай бяздомна-

сцi сведчаць аб далучанасцi лiтаратурнага вопыту ураджэнца бела-

руска-польскага геаграфiчнага памежжа да феномену памежжа духоу-

нага. Паводле С. Ульяша, вяртанне да малой радзiмы уяуляе сабой
форму укаранення ва унiверсальных каштоунасцях чалавечай радзi-
мы58. Яно дазволiла аутару рамана перасягнуць межы iндывiдуаль-

най душэунай траумы, наблiзiцца да экзiстэнцыяльных каштоунасцяу

i надаць твору агульначалавечае гучанне. За аутабiяграфiчны раман

“Лiда” А. Юрэвiч атрымау узнагароду Ч. Мiлаша, што нагадвае аб

светапогляднай блiзкасцi пiсьменнiкау. Мiж iншым, i “Лiда”, i “Далi-

на Iссы” засведчылi пранiкненне мастацкага вобраза беларускай зямлi

i у польскае кiно, таму што вяртанне абодвух аутарау у краiну свайго

маленства экранiзавана.

Лëсы М. Ваньковiча, Ч. Мiлаша, А. Юрэвiча i шэрагу iншых лi-

таратарау XX стагоддзя вымушанай адарванасцю ад “малой радзi-

мы” нагадваюць лëсы пiсьменнiкау XIX стагоддзя i развiваюць раман-

тычную традыцыю А. Мiцкевiча. Квiнтэсенцыю iх духоунага шляху,

56 Там жа, с. 111.
57 М. Хмяльн iцк i, Паэтыка аповесцi Аляксандра Юрэвiча “Лiда”, (у:) Мелодии,
краски, запахи “малой родины” Адама Мицкевича: сб. научн. работ, Гродно 2008,
с. 199.
58 S. Uliasz, Literatura kresów – kresy literatury: Fenomen Kresów Wschodnich w lite-
raturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994, s. 28.
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пройдзенага па прычыне страты “малой радзiмы”, – шляху да самiх

сябе – выказау яшчэ адзiн прадстаунiк беларуска-польскага памежжа

Р. Капусцiнскi (1932–2007) у адным з фiласофскiх вершау:

Я сышоу ад сябе так далëка
што моцы не маю хоць нешта сказаць
(...)
не магу адшукаць сябе самога
апiсаць свой воблiк
даць яму назву i запэунiць што iсную59

Такiм чынам, комплекснае даследаванне мастацкага вобраза бе-

ларускай зямлi у польскай лiтаратуры павiнна скласцi iстотны этап

у фармiраваннi нацыянальнай самасвядомасцi беларусау, таму што яно

мае глыбiнную скiраванасць да асэнсавання айчыннага унëску у су-

светную культуру. Беларуская i польская лiтаратуры праходзiлi эта-

пы, у межах якiх эвалюцыянавау i беларускi дыскурс, атрымоуваючы

выяуленне у дамiнантных для кожнай эпохi творчых метадах i жанрах.

Прысутнасць беларускай тэмы у польскамоуных творах XVI–XIX стст.
дазваляе адносiць iх у большасцi сваëй i да айчыннай лiтаратуры, та-

му што гэта лiтаратура, створаная беларусамi пра беларусау ды
Беларусь i у першую чаргу для беларусау60. Польскамоуныя аутары
XX стагоддзя, якiя выявiлi мастацкi вобраз Беларусi, застаюцца у рам-

ках польскага лiтаратурнага працэсу, а iх творчасць разглядаецца

як феномен духоунага памежжа. Апошняе прадыктавана гiсторыяй –

станауленнем незалежных беларускай i польскай дзяржау i афармлен-

нем iх лiтаратур як самастойных эстэтычных сiстэм.

Вобраз беларускай зямлi у польскiм мастацтве знiтаваны з тэмай

“крэсау”, таму што айчынныя тэрыторыi былi для нашых суседзяу

з захаду правiнцыяй Рэчы Паспалiтай. У гiсторыi польскай лiтара-

туры паняцце “крэсау” прайшло сэнсавую эвалюцыю i разумелася

у геаграфiчным (XVI–XVIII стст.), духоуным (XIX – пачатак XX ст.)
i псiхалагiчным (XX, XXI стст.) вымярэннях. Беларускi дыскурс

у польскiм мастацтве слова мiнулага стагоддзя рэалiзуецца у матывах

рэальнага пiлiгрымства – рэпатрыцыя, эмiграцыя, якiя стымулявалi

з’яуленне матыву псiхалагiчнага качэунiцтва. Выяуляючы беларускi

субстрат, М. Ваньковiч, Ч. Мiлаш, А. Юрэвiч кiравалiся унутранай

59 Р. Капусц iнск i, Вяртанне, Мiнск 2007, с. 6.
60 М. В. Хаустов iч, Гiсторыя беларускай лiтаратуры 30–40-х гг. XIX ст., с. 3.
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неабходнасцю аддаць данiну землям свайго маленства, дзяцiнства,

юнацтва для лiквiдацыi недамоуленасцi, выканання доугу. Такая пазi-

цыя сведчыць аб далучанасцi аутарау да феномена духоунага памеж-

жа, дзе сутыкаюцца розныя культуры i традыцыi. Знаходжанне на

духоуным памежжы дазваляе iм пашыраць далягляды уласнага быц-

ця, пераадольваць нацыянальныя межы i далучацца да унiверсальных

традыцый.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule omówiono zagadnienie ewolucji obrazu ziemi białoruskiej w litera-
turze polskiej XVI–XX wieku. Autorka zdefiniowała metodologiczne wykładniki za-
stosowania określonych procedur przy doborze materiału badawczego – literackich
postaci i tekstów. Wskazała także na ścisły związek między dyskursem białoruskim
w literaturze polskiej a tematyką kresów, jej realizacją przez pryzmat motywu piel-
grzymowania. Zdaniem autorki istnienie duchowej kresowości umożliwiło pisarzom
dwudziestowiecznym pokonać w swojej twórczości granice narodowe i zbliżyć się
do wartości uniwersalnych.

S UMMARY

In the article the evolution of the picture of Belarusian land in Polish literature
16th–20th century is discussed. The author defines methodological indicators used
in the process of data collection – literary names and texts. The close link between
Belarusian discourse in Polish texts and the theme of borderland with its realization
in the motif of pilgrimage is revealed. It is claimed that the existance in spiritual
borderline enables the writers of the 20th century to overcome national borders and
approach universal values.
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Асветнiцкiя матывы у драматургii Iгнацiя Быкоускага

(на прыкладзе камедыi

“Demokryt, filozof grecki, mniemany waryat”)

Драматургiчная спадчына польскамоунага пiсьменнiка Беларусi

канца XVIII – пачатку ХIХ стагоддзяу Iгнацiя Быкоускага прадстау-

лена шэрагам лiтаратурных адаптацый творау заходнееурапейскiх

i расiйскiх аутарау (Вальтэра, А. Сумарокава) на айчыннай лiтара-

турнай нiве, што сведчыць пра трывалую традыцыю наследавання

у мастацкiм метадзе лiтаратара. Разам з гэтым, засвойваючы лепшыя

набыткi тагачаснага тэатральнага мастацтва, I. Быкоускi спрабавау

уласныя сiлы у драматургii.

Як вядома, польскiя пiсьменнiкi эпохi Асветнiцтва свядома звяр-

талiся да класiцыстычнай сiстэмы, пераствараючы на нацыянальнай

глебе папулярныя заходнееурапейскiя творы. Л. Сафронава зауважала,

што французскi класiцызм быу галоунай крынiцай для драматургау

Рэчы Паспалiтай. Даследчыца падкрэслiвала, што першым этапам iх

дзейнасцi быу этап перакладау i адаптацый французскiх драматыч-
ных творау для польскай сцэны1. Аднак, такая адаптацыя адрознiва-
лася некаторай вольнасцю у трактоуцы паэтычных нормау i вобразау,

што праявiлася перш за усë у драматычных жанрах. Як адзначау А. Лi-

патау, з трох адзiнствау падкрэслiвалася толькi неабходнасць адзiн-

ства дзеяння як першасная умова зразумелага i лагiчнага развiцця iдэi

твора. Разам з гэтым назiралася жаданне пераадолець дэкламацый-

ны стыль класiцызму, наблiзiцца да натуральнай манеры маулення.

1 Л.А. Софронова, Польская театральная культура эпохи Просвещения,Москва
1985, с. 138.
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Улiчваючы, што асветнiкi надавалi лiтаратуры выключнае значэнне

у пераутварэннi цывiлiзацыi, эстэтычная канцэпцыя любога твора бы-

ла абумоулена грамадска-палiтычнай роляй лiтаратуры як сродку вы-

хавання асобы. Пропаведзь са сцэны лiчылася эфектыуным i зручным

метадам пераканання, тэатральныя падмосткi станавiлiся месцам зма-

гання за новыя iдэалы эпохi, што спрыяла папулярнасцi драмы сярод

iншых родавых разнавiднасцей лiтаратуры.

У 1808 годзе I. Быкоускi выдау камедыю “Demokryt, filozof grecki,
mniemany waryat” за кошт вiленскай друкарнiМарцiна Думiнскага.Ад-

нак К. Эстрэйхер фiксавау твор Быкоускага «Demokryt, filozof grecki»
пад 1799 годам выдання. Як лiчыць даследчык лiтаратуры Т. Мiкуль-

скi, той самы тэкст быу перавыдадзены драматургам пад пашыранай

назвай у 1808 годзе2.

Вершаваная камедыя у трох актах “Demokryt, filozof grecki, mnie-
many waryat” мае эпiграф, пазначаны на тытульным лiсце пад прозвi-

шчам аутара: “Ridendo dicere verum, quid vetat” («Смеючыся, казаць

прауду»). Як бачым, драматург выкарыстау радок з I Сатыры Гара-

цыя (радкi 24–26)3, каб агучыць галоуную мэту уласнай творчасцi i па-

казаць, што камiчны жанр таксама з’яуляецца выхаваучым сродкам.

Тэксту камедыi папярэднiчае паэтычнае прысвячэнне з франка-

моуным эпiграфам у лепшых традыцыях галантнай лiтаратуры, звер-

нутым да невядомай Антылы, якой камедыя адрасуецца для прачытан-

ня. Сутнасць прысвячэння – падкрэслiць вартасцi дзяучыны, каля якой

o pięknościach ... zapominaią4. I. Быкоускi перад знешняй прыгажосцю,

якой, дарэчы, па словах паэта, не вылучаецца Антыла, аддау пера-

вагу iншым якасцям: сцiпласцi, прастаце, прыстойнасцi, стрыманасцi,

працавiтасцi. Antylla nie bigotka, ani też zbyt wolna, – адзначау Быкоускi

«залатую сярэдзiну» у натуры гераiнi5. Паэт высока прыузносiу дабра-

чыннасць, сцвярджаючы,што дзявочая цнота – лепшая гарантыя буду-

чага шлюбу. Прыхiльнiк маральнасцi ва усiх сферах чалавечага жыц-

ця, I. Быкоускi кiравауся старой, кансерватыунай традыцыяй, рэгла-

ментуючай паводзiны абодвух палоу. Антыле паэт супрацьпаставiу

ветраных какетак i несур’ëзных маладых людзей, даючы апошнiм са-

мую незайздросную ацэнку.

2 T. Mikulski, Ze studiów nad oświecenem. Zagadnenia i fakty, Warszawa 1956, s. 493.
3 Гораций, Собрание сочинений, Санкт-Петербург 1993, с. 214.
4 I. Bykowski, Demokryt, filozof grecki, mniemany waryat: komedya w trzech aktach,
Wilno 1808, s. 1.
5 Ibidem, s. 3.
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Такiм чынам, у вобразе Антылы паэт увасобiу уласны iдэал паво-

дзiн дзяучыны, па аутарскаму разуменню вызначальным пачаткам для

будучага шчасця у шлюбе з’яуляецца не знешняя прыгажосць, а вы-

сокiя маральныя якасцi, падмурак якiх закладзены бацькоускiм выха-

ваннем на аснове не доугага пустаслоуя, але уласных прыкладау.
Прысвячэнне заканчвалася зваротам да Антылы ласкава прыняць

ад сябра у якасцi дару прыязнасцi камедыю i камплементам высака-

роднаму бацьку дзяучыны, якi недарэмна трацiу час на яе выхаванне.

Акрамя Прысвячэння тэксту камедыi папярэднiчае франкамоуная

сентэнцыя павучальнага зместу (Будзем рабiць што-небудзь для на-
шчадкау, калi мы хочам, каб яны зрабiлi што-небудзь для нас) i тра-

дыцыйная для класiцыстычнай драмы “Uwaga nad komedyą”, якая вы-

лучаецца арыгiнальнай кампазiцыйнай будовай.

Вершаваны тэкст “Заувагi...” пачынаецца са звароту да “Нябеснай

навукi сапрауднай маралi”, якая вучыць абавязкам прадстаунiкоу усiх

станау. Паэт выкарыстау прыëм сiнтаксiчнага паралелiзму, што даз-

волiла выявiць усе сферы грамадскiх i сямейных узаемаадносiн, якiя,

на думку пiсьменнiка, павiнны кiравацца маральнымi законамi. Перш

за усë Быкоускi нагадау пра абавязкi дзецям i бацькам, маладым лю-

дзям, што рыхтуюцца браць шлюб, жаунерам, прадстаунiкам судовай

сiстэмы, рамеснiкам, гандлярам, святарам. Паэта хвалюе, каб панства

згодна з законамi маралi абыходзiлася з “вернай чэляддзю”, а каралi

памяталi пра абавязкi перад грамадзянамi сваiх дзяржау. I. Быкоускi

быу заклапочаны сур’ëзнымi пытаннямi грамадска-палiтычнага i фi-

ласофскага зместу, прадыктаванымi iмкненнем палепшыць лëс радзi-

мы, удасканалiць грамадства. Як вынiкае з “Заувагi...”, пiсьменнiцкая

зацiкауленасць выходзiла далëка за межы прыватных момантау жыц-

ця, асветнiцкая канцэпцыя перавыхавання асобы i грамадства з дапа-

могай Розуму, Пазнання, Навукi у светапогляднай сiстэме I. Быкоу-

скага саступала месца маральнаму закону, здольнаму рэгламентаваць

усе сферы чалавечай жыццядзейнасцi. Ускоснае павучанне закладзена

паэтам у апошнiх радках, дзе таксама схавана аутарскае засмучэнне:

на жаль, не кiруецца чалавецтва маральнымi законамi, iнакш, на дум-

ку Быкоускага, кожны быу бы блiзкi да шчасця.
Месца дзеяння камедыi I. Быкоускага “Demokryt...” – спадчын-

ная вëска Дэмакрыта недалëка ад Абдэрау. У пералiку дзеючых асоб

сустракаем iмя Гiпакрата, якога са старажытнагрэчаскiм фiлосафам

звязвала сяброуства, названы таксама сучаснiкi Дэмакрыта фiлосафы

Арысцiп, Дыяген i Стратон. Вiдавочна, пiсьменнiк быу добра знаëмы

з рэалiямi жыцця Дэмакрыта, што адлюстравана у такiм выбары
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дзеючых асоб i сюжэтных перыпетыях камедыi, аднак, Быкоускi не

прытрымлiвауся абсалютнай гiстарычнай дакладнасцi у разгортваннi

вядомага антычнага сюжэта, задача драматурга хутчэй заключалася

у выкарыстаннi антычнага фону для разваг над надзëннымi прабле-

мамi XVIII стагоддзя.
Экспазiцыя, прадстауленая у I сцэне першага акта, знаëмiць гле-

дача з характарам узаемаадносiн братоу Дамаста i Дэмакрыта, ацэ-

неным, згодна з традыцыяй, другараднымi дзеючымi асобамi Дама-

зыпам i Крытонам. Дамаст не любiць малодшага брата па прычыне

з’едлiвасцi Дэмакрыта i яго непрактычнасцi. Ëн прыкладае намаганнi,

каб Сенат Абдэрау прызнау Дэмакрыта вар’ятам, а значыць, па тага-

часных законах асудзiу яго на выгнанне цi знаходжанне у турме. Так

намечаны у творы цэнтральны канфлiкт, якi будзе спрыяць далейшаму

развiццю сюжэта.

У IV сцэне другога акта глядач назiрау сутыкненне поглядау

дзвюх гераiнь п’есы Мiзыс i Зоф’i на шлюб i каханне. Мiзыс –

прыхiльнiца актыуных, адкрытых паводзiн у сардэчных справах, ëй

неуласцiвы дзявочы сорам i сцiпласць, гераiня лiчыць, што шчасце зна-

ходзiцца у руках кожнага, аднак трэба самой клапацiцца пра уласны

лëс. Trzeba fortelow, obrótów i męstwa, – такую параду адносна кахання

дае Мiзыс Зоф’i6. Малодшая сястра не грэбуе нават свядомым разлi-

кам у справах кахання. Упэуненая,што кахаць – гэта натуральны стан

жанчын, “прыродны закон”, якому не трэба пярэчыць, гераiня не вы-

ключае матэрыяльнай карысцi, якую можа прынесцi шлюб. У цэлым,

поглядам Мiзыс уласцiвы эпiкурэйскi пачатак, сутнасць якога заклю-

чана у тым, каб асалода i радасцi кахання упрыгожвалi маладыя гады,

бо, па словах гераiнi, czas wiosny życia krótki7.

Погляды старэйшай сястры супрацьлеглыя разуменню Мiзыс.

Зоф’я – натура непахiсная у дабрачыннасцi, ëй уласцiва прыродная

стрыманасць, далiкатнасць, але таксама i кемлiвасць, востры розум.

Гераiня не можа пераадолець маральныя прынцыпы, якiмi кiруецца:

прызнацца першай у каханнi Зоф’i замiнае павага да Дэмакрыта i на-

туральная дзявочая сцiпласць.Жыццëвае крэда гераiнi, якое адпавядае

маральнай канцэпцыi аутара, заключана у радках:Wstydliwość naszym
być powinna wzorem. / A cnota rządzić ma naszym wyborem8. Неаднаразо-

ва драматург падкрэслiвау, што Зоф’я вылучаецца не толькi знешняй

6 I. Bykowski, Demokryt..., s. 42.
7 Ibidem, s. 39.
8 I. Bykowski, Demokryt..., s. 39.
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прыгажосцю, але перш за усë унутранай прывабнасцю, яна – натура

цэльная i гарманiчная, а гэта адпавядала аутарскай трактоуцы пры-

гажосцi згодна з эстэтыкай эпохi Асветнiцтва.

Лiнiя узаемаадносiн Дэмакрыта i Зоф’i займае у п’есе цэнтраль-

нае месца, можна, аднак, гаварыць пра некаторую сюжэтную запаво-

ленасць узаемадачыненняу герояу па прычыне наяунасцi на iх шляху

да згоды некалькiх цяжкапераадольваемых перашкод. Найперш маец-

ца на увазе сацыяльная няроунасць: Зоф’я – афiнянка-рабыня, якую

набыу Дэмакрыт, вяртаючыся з падарожжа. Фiлосаф, па словах Дама-

ста, агорнуты лiтасцю, даравау волю самой Зоф’i, яе сястры i мацi.

Як бачым, для Дэмакрыта сацыяльнае паходжанне чалавека не мае

значэння, гэта умоунасць, якую герой пераадольвае, i у такой света-

погляднай пазiцыi зауважаецца водгук аднаго з асноуных пастулатау

асветнiцкай эпохi, заяуленай французскiмi фiлосафамi. Скасаванне

саслоунай iерархii, абвяшчэнне для усiх аднолькавых правоу, дадзе-

ных чалавеку ад нараджэння, незалежна ад высакароднасцi продкау,

égalité як адзiн з прынцыпау пераутварэння соцыума, – такiмi былi за-

ваëвы эпохi Розуму, наклаушыя адбiтак на свядомасць прагрэсiуна на-

строенай часткi грамадства. Творчасць I. Быкоускага сведчыць, што

пiсьменнiк быу хутчэй прыхiльнiкам рэгулюемага этычнымi нормамi

пагаднення памiж прадстаунiкамi розных сацыяльных класау грамад-

ства, аднак у разуменнi свабоды асобы драматург безумоуна выступау

на баку галоунага героя п’есы.

Рознiца ва узросце з маладой Зоф’яй на пачатку стрымлiвае Дэмак-

рыта. Зразумеушы, што закаханы у сваю вольнаадпушчанiцу, фiлосаф

праяуляе асцярожнасць у гутарцы з ëй. I толькi даведаушыся, што

Зоф’я аддае перавагу мужчынам сталага узросту, называючы пры-

стойным шлюб, калi жанчыне дваццаць, а мужчыне – сорак па пры-

чыне непастаянства больш маладых асоб, Дэмакрыт робiць крок напе-

рад у сваiм прызнаннi. Складваецца уражанне, што героям падабаецца

сам працэс чуллiвага адкрыцця сваiх пачуццяу, I. Быкоускi расцягвае

дыялогi Дэмакрыта i Зоф’i, падаючы розныя нюансы перажыванняу,

прадстауляе усю палiтру тонкiх чалавечых узаемадачыненняу ад па-

вагi з боку Зоф’i да яе шчымлiвых надзей, ад далiкатнасцi Дэмакрыта

да яго смеласцi.

Яшчэ адной перашкодай для кахання герояу выступае абвiнава-

чванне Дэмакрыта у страце розуму. Старэйшы брат Дамаст просiць

Сенат Абдэрау прызнаць Дэмакрыта вар’ятам па прычыне растраты

спадчыннай маëмасцi, а таксама з-за жадання фiлосафа ажанiцца з ра-

быняй. Дамаст не разумее паводзiн брата, ëн крытыкуе нехарактэрны
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для звычайнага абывацеля лад жыцця Дэмакрыта. Канфлiкт дасягае

кульмiнацыi у IV сцэне першага акта, дзе сутыкаюцца светапоглядныя
пазiцыi герояу. Дамаст пачынае спрэчку з пытання, цi багатая Зоф’я

i цi мае яна высакародных бацькоу, каб стаць жонкай Дэмакрыта, – для

Дамаста гэтыя крытэрыi з’яуляюцца вызначальнымi для шлюбу.

Погляды Дэмакрыта дыяметральна супрацьлеглыя, фiлосаф на

першае месца ставiць маральныя якасцi, ëн высока ацэньвае Зосiну

сцiпласць i розум, багаццем для будучых дзяцей называе не матэры-

яльныя каштоунасцi, а выхаванне уласным прыкладам: Całego będąc

majątku dziedzice, / Jak się nauczą żyć jak rodzice9. Дэмакрыт працяг-
вае: ...aby bydź szczęśliwym / I żyć spokojnie; nie trzeba być chciwym10. Як

бачым, фiласофiя разумнай меры у поглядах героя мае перавагу над

светапоглядам Дамаста. Быкоускi вуснамi Дэмакрыта крытыкуе за-

ганы сучаснай пiсьменнiку цывiлiзацыi: прагу да багацця, прыярытэт

матэрыяльнага над духоуным, сквапнасць, iнтрыгi, незлiчоныя балi да

ранiцы, нежаданне i няуменне фiзiчна працаваць. Тут жа пiсьменнiк

падае iншы узор жыцця, якi заснаваны на мiнiмалiзме чалавечых па-

трэб i гарманiчных сувязях з прыродай. Для Дэмакрыта натуральным

з’яуляецца ашчаднасць у гаспадарцы, правядзенне вольнага часу за

навукамi, штодзëнная фiзiчная праца на зямлi, сялянская страва з ма-

лочных прадуктау i гароднiны, вырашчанай уласнымi рукамi, якая,

па словах героя, смачней за прысмакi на раскошных банкетах. Апош-

нiм аргументам Дэмакрыта выступае сцвярджэнне, што ëн шчаслiвы

у сяброустве: Choć mam przyjacioł dobranych dość mało / Lecz ci mnie
przyjaźń dochowują stałą. / W których się ufność moja nie zawodzi, / Bo

ich ni miska, ni butelka rodzi11.
Як вядома, I. Быкоускi у творах розных жанрау неаднаразова

падкрэслiвау уласцiвую стагоддзю Розуму русаiсцкую думку пра “на-

туральнага (“прыроднага”) чалавека, якi трактавауся як неад’емная

частка прыроды. Вядома, што сентыменталiсты развiлi намечаную

асветнiкамi iдэю, поунасцю адмовiушыся ад цывiлiзацыi, як месца

узнiкнення чалавечых заганау. Успрымаючы новыя павевы сентымен-

талiзму, I. Быкоускi дадавау да ухвалення гарманiчнага быцця чала-

века на улоннi прыроды крытычную ацэнку грамадскiх каштоунасцей.

Так, тэма, намечаная паэтам у лiрыцы (напрыклад, у зборнiку “Rozmy-
ślania wieśniacze”), атрымала новае развiццë у камедыi “Demokryt...”,

9 I. Bykowski, Demokryt..., s. 23.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 26.
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узмацнiлася катэгарычнасць пiсьменнiка, магчымасцi драматургii даз-

волiлi надаць крытычнае гучанне аутарскiм развагам. Невыпадкова

у цэнтры увагi драматурга апынууся чалавек-пустэльнiк, якi свядома

пазбягае горада i цывiлiзацыi, Дэмакрыт шчаслiвы у такiм пазацывi-

лiзацыйным iснаваннi, перавагi якога адкрыта агучаны драматургам.

Канфлiкт светапоглядных сiстэм Дамаста i Дэмакрыта носiць на-

пружаны характар, у яго аказваюцца уцягнутымi iншыя героi п’есы.

Па загаду Сената праверыць душэунае здароуе Дэмакрыта прыязджае

група фiлосафау на чале з вядомым лекарам Гiпакратам. Як бачым,

аутар суадносiць сюжэт п’есы з легендай, па якой жыхары Абдэрау

запрашалi Гiпакрата для лячэння славутага суайчыннiка. Сапрауды,

Дэмакрыт i Гiпакрат былi знаëмыя, што адзначае, напрыклад, Дыяген

Лаэрцкi у апiсаннях жыцця вядомых фiлосафау. Захавалася перапiска

Гiпакрата з жыхарамi Абдэрау i непасрэдна з Дэмакрытам, мала ка-

рысная для гiсторыкау лiтаратуры, але, несумненна, цiкавая як фак-

тычнае сведчанне узаемадачыненняу фiлосафа i славутага нашчадка

Асклепiя.

Важным у плане раскрыцця галоунай iдэi камедыi становiцца палi-

лог Дэмакрыта i трох фiлосафау (другi акт), дзе кожны па прось-

бе Дэмакрыта выказвае уласны погляд на сутнасць кахання. Дыяген

адзначыу неаднароднасць пачуцця, наяунасць у iм i горычы, i пры-

вабнасцi, Стратон назвау каханне глупствам i асудзiу яго, Арысцiп

дапускау iснаванне кахання, але без жарсцi: Kto bez niej kocha; ten

kocha rozumnie12. Дэмакрыт на аснове пачутага робiць выснову, што
нiхто не мае права забаранiць яму кахаць, бо нават фiлосафы не пры-

трымлiваюцца аднолькавага погляду на каханне. У палiлогу таксама

гучаць развагi герояу наконт навук, пры гэтым Дэмакрыт выступае

прыхiльнiкам злучэння тэорыi i практыкi, што падказана фiлосафу са-

мiм жыццëм. Гутарка заканчваецца сапраудным панегiрыкам Дэмак-

рыта у гонар маралi, якая, на думку вучонага, нясе душы гарманiчны

спакой.

У кампазiцыйным плане трэцi акт камедыi вядзе дзеянне да раз-

вязкi, тут глядач назiрае сутыкненне жыццëвых поглядау Гiпакрата

i Дэмакрыта, вырашальны дыялог Дэмакрыта i Зоф’i, у якiм гучы-

ць прызнанне фiлосафа у каханнi да дзяучыны, i, нарэшце, нечака-

ны сюжэтны паварот, сутнасць якога заключана у адкрыццi таямнiцы

паходжання будучай жонкi фiлосафа. Па аутарскай задуме Гiпакрат

12 I. Bykowski, Demokryt..., s. 57.
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з’яуляецца бацькам Зоф’i i Мiзыс, мужам афiнянкi Эгiны, якую свëкар

прадау разам з дочкамi у рабства карсарам, а выкупiу i даравау сва-

боду Дэмакрыт. Шчаслiвы фiнал дапоунены весткай, што Сенат пасля

прачытання твора Дэмакрыта (вiдавочна, маецца на увазе галоуная

праца Дэмакрыта “Вялiкая светабудова”), здымае абвiнавачванне фi-

лосафа у вар’яцтве i прызначае яму падарунак у пяць талантау зола-

там, як кажа першы сенатар Абдэрау Фiлаксен, на пасаг Зосi.
З вышэйсказанага бачна, што iдэйная накiраванасць камедыi за-

кранае розныя сферы прыватнага i грамадскага жыцця чалавека.

З п’есы вынiкае, што драматург стаiць на баку маральнасцi як асноу-

нага закона жыцця; мiнiмалiзм патрэб, пагарда да багацця i матэ-

рыяльных набыткау, сцвярджэнне, што чалавек – гарманiчная не-

ад’емная частка прыроды, услауленне натуральнага ладу жыцця, на-

туральнай гаспадаркi i фiзiчнай працы, дабрачыннасцi, права быць

непадобным на iншых – гэта асноуныя пастулаты аутарскай света-

погляднай пазiцыi, якая праведзена у камедыi чырвонай нiткай праз

усе сцэны i сюжэтныя лiнii.

Носьбiты аутарскага iдэалу – Зоф’я i Дэмакрыт – не пазбаулены

iдэалiзацыi, што, на наш погляд, прадыктавана мастацкiм метадам

класiцыстычнай драмы эпохi Асветнiцтва. Разам з гэтым характары

герояу пазбаулены схематызму, глядач адчувае, што Зоф’я не толькi

вызначаецца сцiпласцю, але таксама яе выказваннi гавораць пра вост-

ры розум i уменне пастаяць за сябе, Дэмакрыт – гэта вобраз не толькi

неардынарнага чалавека, амаль вар’ята, як лiчаць абдэрыты, але гэта

таксама i вучоны, тэарэтык i практык, фiлосаф-жартаунiк з парадак-

сальным складам розуму, чалавек, неабыякавы да лëсу iншых. Харак-

тары другарадных персанажау не выпiсаны так дакладна, вiдавочна,

што гэтага не патрабавала аутарская задума. Iдэйная нагрузка такiх

герояу як Мiзыс i Дамаст – быць выразнiкамi пазiцый, супрацьлег-

лых аутарскай канцэпцыi. Iх роля – апанiраваць у iдэйнай палемiцы

i спрыяць раскрыццю характарау галоуных герояу.

Нагадаем, што камедыя, як жанравая разнавiднасць драмы, ста-

яла у мастацкай плынi класiцызму на нiжэйшай прыступцы у жан-

равай iерархii, яе стыль не вызначауся высокай патэтыкай, сюжэт

i праблематыка – сур’ëзнасцю. Аднак, Мальер здолеу пераламiць такi

погляд на камедыйны жанр, адкрыушы еурапейскаму мастацтву Но-

вага часу “высокую” камедыю з сур’ëзным грамадскiм зместам. Дра-

матычнае камедыйнае мастацтва XVIII стагоддзя працягнула трады-

цыю Мальераускага тэатра праз смех перавыхоуваць людскiя нора-

вы. Камедыя I. Быкоускага “Demokryt...” таксама выконвала задачу
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выпраулення чалавечых недахопау, пры гэтым драматург не цурауся

адкрытага дыдактызму, якiм напауняу маналогi Дэмакрыта i Зоф’i

з iншымi персанажамi, што у сваю чаргу надавала натуральнаму гу-

чанню дыялогау некаторы ментарскi тон.

Камедыю заканчвала арыя музы Талii i хор удзельнiкау паста-

ноукi. Шматразовы рэфрэн у кожным спеве заклiкау смела выкрываць

чалавечыя недахопы, каб палепшыць людскiя норавы. Талiя пералiчва-

ла у якасцi аб’ектау для высмейвання зводнiкау, махляроу, плеткароу,

какетак i святош, ганарыстых паупаночкау, зайздроснiкау, няверных

каханкау, старых, якiя маладзяцца i думаюць толькi пра iнтрыжкi,

ветраную моладзь i г.д. Старажытная смехавая культура, каранi якой

знаходзiлiся у мастацтве Антычнасцi, паспрыяла стварэнню сцэнiчнай

панарамы заключнай дзеi камедыi. Прысутнасць музы камедыi Талii,

яе свiты, вясëлага бажка жартау Мiма, пастушкi з яе сольнай ары-

яй у духу антычнай пастаралi стварылi каларытны фон-стылiзацыю

пад мастацтва старажытнай Элады, што было своеасаблiвай данiнай

класiцызму.

Як асветнiк I. Быкоускi надавау вялiкую выхаваучую ролю ма-

стацкаму слову, для драматурга, як прадстаунiка асветнiцкай лiта-

ратуры, асноунай задачай камедыi было перавыхаванне сучаснiкау.

Вуснамi маладой пастушкi, якая спявала сола у канцы п’есы, драма-

тург асуджау ветраныя адносiны да кахання i шлюбных абавязкау,

што неаднаразова гучала са старонак iншых мастацкiх творау пiсь-

меннiка. I. Быкоускi выказвау надзею, што высмейванне свавольнай,

неашчаднай, непаслухмянай моладзi дасць плëн i Айчына, нарэшце,

будзе мець “сумленных сыноу”. Арыя Талii заканчвалася напамiнам

аутару, што i ëн таксама небездакорны i неуратаваны ад дасцiпнага

жарту. Лацiнамоуны выраз Stultorum plena sunt omnia (Дурняу заусëды
поуна) стау заключным акордам камедыi, сiмвалiзуючым вечнае зма-

ганне смеху з недасканалай прыродай чалавека.

Калi iсцi услед за гiстарычнымi фактамi, то можна гаварыць пра

арыгiнальную творчую iнтэрпрэтацыю вядомых звестак пра жыццë

Дэмакрыта Абдэрскага. Драматург Быкоускi перастварыу адпаведна

з уласнай канцэпцыяй легенду пра вар’яцтва фiлосафа, аутарская фан-

тазiя нарадзiла сюжэтную лiнiю яго жанiцьбы з дачкой Гiпакрата, хаця

з гiсторыi вядома, што Гiпакрат меу двух сыноу, Фесала i Драконта,

а таксама дачку (iмя яе не захавалася) i зяця Палiба (цi Палiвiя).

Адзначым, што аутарская трактоука вобраза Гiпакрата зробле-

на у манеры сучасных драматургу галантных традыцый вышэйшага

свету. Убачыушы Зоф’ю, немалады гадамi Гiпакрат умомант губляе
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сур’ëзнасць, ëн гатовы заляцацца да дзяучыны, нават iмкнецца ска-

рыстацца правам гасцiннасцi i пацалаваць яе. Больш таго, Гiпакрат

згодны адразу ажанiцца з Зоф’яй, што засмучае гераiню, але дазваляе

Дэмакрыту праверыць пачуццi каханай.

Сцэна прызнання Дэмакрыта у каханнi таксама не пазбаулена

рыс пачцiвасцi у разуменнi чалавека эпохi Асветнiцтва. Згодна з за-

ходнееурапейскай традыцыяй Дэмакрыт апускаецца на адно калена

i робiць Зоф’i шлюбную прапанову, падмацоуваючы словы павучаль-

най заувагай, што менавiта так належыць кожнаму шанаваць дзяво-

чую дабрачыннасць.

Нягледзячы на тое, што аутар выбрау для дзеяння аддаленае мес-

ца, змест i праблематыка п’есы засталiся айчыннымi. Гэта сведчыць

пра спалучэнне у п’есе элементау дзвюх культур – антычнай i Но-

вага часу. Рысы Антычнасцi у мастацкай тканiне твора выяулены

праз фiксаванне тапанiмiчнай iнфармацыi (месца дзеяння – грэчаскi

горад Абдэры), выкарыстанне адпаведных iмëнау герояу (Стратон,

Дамаст, Гiпакрат i iнш), з якiх большасць – рэальныя гiстарычныя

асобы, назвау дзяржауных структур (Сенат), згадванне багоу рымска-

га (Юнона, Дыяна) i грэчаскага пантэона (муза Талiя), назва стара-

жытнай адзiнкi грашовай меры (талант). На мясцовы каларыт каме-

дыi указвае выкарыстанне зваротнай формы пан (пане), якая трады-

цыйна ужывалася на польскiх i беларускiх землях, упамiнанне рэалiй

эпохi Асветнiцтва – модных экiпажау, парадных цуг, чэлядзi, баляу,

банкетау – пры характарыстыцы жыцця заможных колау грамадства.

Драматургам таксама згадваюцца асаблiвасцi сялянскага быту – гум-

но, збожжа, поле, сялянскiя стравы. Адзначым, што такi культурала-

гiчны сiнтэз элементау антычнай культуры i рэчаiснасцi эпохi Асвет-

нiцтва не быу знаходкай творчага метаду Быкоускага. Як вядома,

антычны матэрыял шырока ужывауся у тагачаснай лiтаратуры для

распрацоукi тэм, стварэння сюжэтау, канструявання фiгур i тропау.

Напрыклад, Л. Сафронава адзначала, што у XVIII стагоддзi антыч-
ныя матывы актыуна уваходзiлi у драматычныя творы, з’яуляючыся

паказчыкам лiтаратурнай культуры аутара, яго эрудыцыi”13. Аднак,
эпiзод, запазычаны з антычнай гiсторыi або мiфалогii, атрымлiвау но-

вую сэнсавую нагрузку, дзякуючы iнтэрпрэтацыi у новым маральным

цi рэлiгiйным плане.

13 Л. А. Софронова, Поэтика славянского театра XVII – первой половины
XVIII вв., Москва 1981, с. 230.
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Як сцвярджала Л. Сафронава, у польскай лiтаратуры XVIII ста-
годдзя вобраз Дэмакрыта ужо быу уведзены у лiтаратурны кантэкст.

У якасцi прыкладау даследчыца называла твор М. I. Кулiгоускага

“Смешны Дэмакрыт, або Смех хрысцiянскага Дэмакрыта з таго све-

та...” i польскамоуны “Дыялог на Чысты чацвер”, дзе выкарыста-

ны вобраз Дэмакрыта, разважаючага разам з iншымi фiлосафамi над

праблемай марнасцi быцця.

У мемуарах пiсьменнiка адносна камедыi “Demokryt, filozof grec-
ki, mniemany waryat” пазначана, што гэты твор, як i некаторыя iн-

шыя, аутарам перакладзены i перароблены. Праведзены намi пошук

магчымай крынiцы запазычання выявiу тэмпаральна блiзкi мастацкi

тэкст – камедыю Ж. Ф. Рэньяра “Democrite amoureux” (“Закаханы

Дэмакрыт”), пастауленую у 1700 годзе. Адзiн з найбольш таленавiтых

наступнiкау Мальера невыпадкова выбрау асобу Дэмакрыта у якасцi

героя выкрывальнай камедыi. Як вядома, яшчэ у часы позняй Антыч-

насцi быу створаны вобраз Дэмакрыта – фiлосафа, якi смяецца над

чалавечымi недахопамi. Такая iнтэрпрэтацыя была пазней замацава-

на у эпоху Адраджэння. Так, напрыклад, М. Мантэнь пiсау у “Во-

пытах” (1580), што Дэмакрыт заусëды паказвауся на людзях з на-
смешлiвым тварам14, пазнейЖ. Лафантэн зрабiу канфлiкт Дэмакрыта

з жыхарамi Абдэрау асновай для байкi “Democrite et les Abdéritains”
(“Дэмакрыт i абдэрыты” (1678)). Ж. Ф. Рэньяр падхапiу сфармiра-

ваны у еурапейскай культурнай традыцыi погляд на асобу Дэмакры-

та, аднак, драматург свядома пазбегнуу гiстарычнай дакладнасцi. Ëн

стварыу умоуную антычную дэкарацыю, каб, па словах I. Глiкмана, за-
маскiраваць вострую надзëннасць сваëй п’есы15. Г.-Э. Лесiнг адносна

творчасцi Рэньяра зауважау, што галоуная задача камiчнага пiсьмен-

нiка павiнна быць заключана не у гiстарычнай iсцiне, а у выяуленнi

норавау. Менавiта такой традыцыi следавалi драматургi Асветнiцтва,

прыстасоуваючы антычныя сюжэты да сучасных патрэб грамадства.

I. Быкоускi таксама скарыстау творчую фантазiю для стварэн-

ня сюжэтных перыпетый у п’есе. Драматург не iмкнууся да фактыч-

най дакладнасцi, так, напрыклад, Дэмакрыт у палiлогу з фiлосафамi

спасылаецца на спосаб Пiрона, што храналагiчна немагчыма па пры-

чыне розных часавых адрэзкау, на якiя прыйшлося жыццë знакамi-

тых фiлосафау. У той жа размове Дэмакрыт адвяргае iснаванне ме-

тафiзiкi, якую парауноувае з домам, пабудаваным у паветры, аднак,

14 М. Монтень, Опыты: Сборник эссе в 3 книгах, Москва 2004, с. 314.
15 Ж. Ф. Реньяр, Комедии, Москва 1960, с. 19.
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высока ацэньвае фiзiку, асаблiва яе практычнае прызначэнне – механi-

заваць ручную сялянскую працу. У такiх меркаваннях героя гучыць

водгук эпохi Новага часу, калi iдэалам навукi выступала класiчная фi-

зiка, а сусвет разумеуся як адзiны вялiзны механiзм. Перанос акцэнта

з традыцыйных метафiзiчных праблем на навуковае пазнанне прыро-

ды, намечанае у XVII стагоддзi, займау розум фiлосафа Быкоускага,

што ускосна адлюстравана драматургам у вобразе Дэмакрыта.

На наш погляд, вышэйзгаданыя камедыi Ж. Ф. Рэньяра i I. Бы-

коускага таксама зблiжае сувязь з грэка-рымскай камедыйнай тра-

дыцыяй, што праявiлася праз выкарыстанне у п’есах тыповай фа-

бульнай схемы новаатычнай камедыi (выратаваная гераiня, фiнальнае

“пазнаванне”). Адзначым, што нi Рэньяр, нi Быкоускi не задаволi-

лiся толькi тэмамi прыватнага жыцця, сям’i i кахання, якiя ляжалi

у аснове новаатычнай камедыi. Абодва драматургi увялi у мастацкую

тканiну творау матывы сацыяльнага выкрыцця, крытыкi грамадскiх

узаемаадносiнау. Аднак, калi вобраз Дэмакрыта у камедыi Рэньяра

атрымауся супярэчлiвым (герой не толькi выкрывау праз смех недахо-

пы прыдворнага жыцця, але i сам нëс нагрузку зборнага гумарыстыч-

нага вобраза фiлосафа-аскета, якi выступау супраць маралi “натураль-

нага чалавека”), то Дэмакрыт Быкоускага не выклiкау смех гледача,

ëн хутчэй быу цэльнай натурай, чым супярэчлiвай.

У крытычных заувагах адносна камедыi Рэньяра адзначана, што

пераход у характары Дэмакрыта ад гумарыстычных рыс да з’едлiвасцi

не меу належнай драматургiчнай падрыхтоукi, што сведчыла пра ма-

стацкую недасканаласць вобраза. У камедыi I. Быкоускага такiя рэзкiя

пераутварэннi адсутнiчалi, Дэмакрыт-крытык у сцэне IV першага ак-
та з’яуляуся толькi пасля некалькiх нападкау Дамаста, якi, пачаушы

спрэчку, настойлiва вымагау ад героя адказу. Таму натуральным вы-

глядала пераувасабленне спакойнага, унутрана гарманiчнага героя

у выкрывальнiка сацыяльных заганау грамадства. I. Быкоускi значна

пашырыу унутраны канфлiкт Дэмакрыта, толькi намечаны у камедыi

Рэньяра.

Эмацыянальны стан закаханасцi уласцiвы Дэмакрыту абедзвюх

камедый, аднак, рознiцца аб’ект сiмпатыi. У п’есе Рэньяра фiлосаф

неабыякавы да дачкi селянiна Валера, якая на самой справе аказва-

ецца асобай царскай крывi; Хрысеiда – маладая ветраная дзяучына,

якой падабаецца прыдворнае жыццë, прыгожае адзенне, пачцiвае абы-

ходжанне, нягледзячы на выхаванне у сялянскiм доме. Яна з радас-

цю гатовая да шлюбу з царом, нягледзячы на пачуццi Дэмакрыта.

Поунай супрацьлегласцю Хрысеiдзе можна назваць Зоф’ю з камедыi
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Быкоускага. Гераiня свядома пазбягае горада, яна выказвае стойкае

непрыманне прыдворнага абыходжання, спасылаючыся на сцiплае вяс-

ковае выхаванне. Дзяучыну не вабiць багацце, а тым больш шлюб

з заможным чалавекам. Зоф’я перажывае глыбокi душэуны разлад,

даведаушыся, што падабаецца некаторым знатным асобам, напры-

клад, Гiпакрату, якi мае намер прасiць яе рукi. Дзяучына кiруец-

ца свайго правiла – ва усiм слухацца Дэмакрыта, быць пакорлiвай

яму. I. Быкоускi стварыу для гераiнi сiтуацыю выбару, якая раскры-

вае сапрауднае пачуццë Зоф’i: даведаушыся, што Дэмакрыта абвясцi-

лi вар’ятам па прычыне жадання ажанiцца з нявольнiцай, Зоф’я га-

товая пакiнуць дом фiлосафа, каб толькi уратаваць яго ад турмы цi

выгнання. Гэты эпiзод стау вызначальным у лiнii узаемаадносiн зака-

ханых i дазволiу, нарэшце, Дэмакрыту прызнацца дзяучыне у каханнi

i уславiць яе дабрачыннасць.

Як бачым, абодва драматургi з розных аспектау разглядалi стра-

ту душэунай раунавагi Дэмакрытам. У камедыi Рэньяра Дэмакрыт,

перажыушы душэунае хваляванне па прычыне закаханасцi, стау сар-

кастычным, з’едлiвым, непрымiрыма выкрывальным, ëн быу гатовы

бегчы у пустыню з Афiн. У такiм рашэннi праявiлася унутраная неза-

лежнасць i чалавечая годнасць героя. Душэуныя перажываннi свай-

го Дэмакрыта I. Быкоускi зрабiу своеасаблiвай праверкай жыццëвых

прынцыпау героя. У каханнi да Зоф’i Дэмакрыт раскрыуся як на-

тура высакародная, далiкатная, хаця герой таксама не чакау ад ся-

бе такiх пачуццëвых праявау да выхаванкi. Невыпадкова Дэмакрыт

выносiць на фiласофскае абмеркаванне пытанне пра сутнасць кахан-

ня. Пачуушы, што славутыя фiлосафы не прыйшлi да адзiнага мер-

кавання, герой абвяшчае сваë права кахаць, якое нiхто не зможа ця-

пер аспрэчыць. У адрозненне ад Дэмакрыта Рэньяра галоуны герой

камедыi Быкоускага не успрымае сваë пачуццë як слабасць, наадва-

рот, ëн iмкнецца да шчасця, спадзяецца на яго нават у такiм паважа-

ным узросце.

Адзначым, што сюжэтны план абедзвюх камедый вызначаецца

складанасцю. Творы будуюцца на перакрыжаваннi некалькiх канфлiк-

тау i тэм. Так выкрывальная тэма у камедыi Рэньяра пераплецена

з тэмай “падкiнутага i знойдзенага дзiцяцi”. Сур’ëзная, згодна з ан-

тычнай традыцыяй, сцэна “пазнавання” Хрысеiды у Рэньяра спалу-

чана з буфанаднай сцэнай “пазнавання” Страбона i Клеанцiды. I. Бы-

коускi пазбегнуу такiх кантрастных пераходау у сцэнах: драматург

следавау антычнай традыцыi i рабiу сцэну “пазнання” Зоф’i развязкай

канфлiктнай сiтуацыi, намечанай у пачатку трэцяга акта.
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Мы не можам адназначна сцвярджаць, што менавiта камедыя

Ж. Ф. Рэньяра “Democrite amoureux” служыла крынiцай для перай-
мання польскамоунаму драматургу, мы не знаходзiм блiзкасцi сюжэт-

ных калiзiй, рознiцца месца дзеяння i агульная канцэпцыя творау.

Аднак, можна гаварыць пра наяунасць некаторых кропак судакра-

нання: па-першае, абодва драматургi звярнулiся да вобразу “фiлоса-

фа, якi смяецца” i скарысталi яго магчымасцi, каб зрабiць выраз-

нiкам аутарскага смелага выкрыцця грамадскiх недахопау. Па-дру-

гое, у абедзвюх п’есах унутраная раунавага Дэмакрыта праходзiць

выпрабаванне пачуццëм кахання, па-трэцяе, iснуе блiзкi сюжэтны

ход у п’есах: закаханы Дэмакрыт вымушаны уступаць дзяучыну iн-

шаму прэтэндэнту на яе руку (цару Агелаю у Рэньяра, Гiпакрату

у Быкоускага). Аднак, на гэтым паралелi заканчваюцца i мы выму-

шаны канстатаваць, што у кампазiцыйнай будове, сюжэтных перы-

петыях, характарах герояу аналiзуемых п’ес больш адрознага, чым

падобнага. Намi не выключана магчымасць знаëмства I. Быкоускага

з творам французскага драматурга, што магло спрыяць запазычанню

iдэi скарыстаць легенду пра грэчаскага фiлосафа у якасцi канцэптуаль-

най асновы п’есы, зрабiць вобраз Дэмакрыта транслятарам вострай

аутарскай крытыкi тагачаснай рэчаiснасцi, аднак няма падстау сцвяр-

джаць, што камедыя I. Быкоускага “Demokryt, filozof grecki, mniemany
waryat” уяуляе сабою “перакладзеную i пераробленую” камедыю “De-
mocrite amoureux” Рэньяра.

Намi вышэй адзначана, што тэма узаемаадносiнау Дэмакрыта

i абдэрытау была не новай для лiтаратуры эпохi Асветнiцтва, аднак,

не толькi французскiя лiтаратары цiкавiлiся гэтым эпiзодам з антыч-

най гiсторыi. У нямецкай лiтаратуры XVIII стагоддзя намi знойдзены

яшчэ адзiн лiтаратурны факт, якi мог аказаць уплыу на I. Быкоускага

у выбары тэматыкi камедыi. Мы маем на увазе раман класiка нямец-

кай лiтаратуры К. М. Вiланда “Geschichte der Abderiten” (“Гiсторыя

абдэрытау” (1774–1780)). Майстар iранiчнай манеры пiсьма, якая зблi-

жала яго з Вальтэрам i Свiфтам, Вiланд выкарыстау антычны сюжэт

для супастаулення яго з нямецкiм жыццëм апошняй трэцi XVIII ста-
годдзя. Нас цiкавяць першыя дзве часткi рамана, прысвечаныя апi-

санню сутнасцi канфлiктнай сiтуацыi жыхароу Абдэрау i iх земляка

Дэмакрыта, навеяныя, як адзначае Р. Данiлеускi, байкай Лафантэна

“Дэмакрыт i абдэрыты”16. Некаторыя дэталi рамана указваюць на

16 Р. Ю. Данилевский, Виланд и его “История абдеритов”, [в:] Виланд, История
абдеритов, Москва 1978, с. 221–244.



АСВЕТНIЦКIЯ МАТЫВЫ У ДРАМАТУРГII IГНАЦIЯ БЫКО УСКАГА... 125

магчымае знаëмства I. Быкоускага з творам Вiланда (Быкоускi мог

чытаць раман нямецкага пiсьменнiка у рускiм перакладзе, зробленым

у 90-х гг. XVIII стагоддзя). Напрыклад, у рамане апiсана месца жыц-
ця Дэмакрыта недалëка ад Абдэрау, пазначана, што фiлосаф займауся

сялянскай гаспадаркай, вывучау прыроду, мог прадказваць сонечныя

зацьменнi, любiу у адзiноце гуляць на могiлках. Тыя ж рысы падкрэс-

лены польскамоуным драматургам пры характарыстыцы Дэмакрыта.

Вiланд адзначау, што у Сенаце супраць фiлосафа сведчыу саветнiк

Трасiл, якi быу у радстве з Дэмакрытам. Быкоускi зрабiу галоуным

апанентам грэчаскага фiлосафа яго роднага брата Дамаста, якi па сю-

жэце таксама выступау у Сенаце з абвiнаваучымi прамовамi. Апiсваю-

чы знаëмства Дэмакрыта i Гiпакрата, Вiланд акцэнтавау увагу на су-

гучнасцi меркаванняу фiлосафа i урача, сяброуства мiж якiмi узнiкла

iмгненна. I. Быкоускi таксама падкрэслiвау прыязнасць мiж героямi:

iх узаемаадносiны ажыццяуляюцца па прынцыпу роунага з роуным,

хаця змест дыялогау у рамане Вiланда i камедыi Быкоускага розныя.

Нарэшце, Вiланд упамiнае iмя цудоунай Лаiс – вядомай карынфскай

прыгажунi-гетэры, тое ж iмя узнiкае у маналогу Дыягена аб сутнасцi

кахання. У шматлiкiх дыялогах Дэмакрыта i жыхароу Абдэрау Вi-

ланд паказвау кемлiвасць фiлосафа, яго арыгiнальную манеру мыслен-

ня, з’едлiвасць i насмiханне над суайчыннiкамi. Верагодна, што лiнiя

узаемаадносiнау Дэмакрыта з абдэрытамi магла быць намечана драма-

тургам пад уплывам “Гiсторыi абдэрытау” Вiланда, а любоуны матыу

падказаны камедыяй “Закаханы Дэмакрыт” Рэньяра. Такiм чынам,

I. Быкоускi на матэрыяле вядомых лiтаратурных творау папярэднiкау

i сучаснiкау мог стварыць уласнае пераасэнсаванне эпiзода антычнай

гiсторыi, даць сваю трактоуку вольнадумнай асобы у вобразе Дэмак-

рыта, крытычна ахарактарызаваць рэалii сучаснага пiсьменнiку ладу

грамадскага i прыватнага жыцця.

Колькасна багатая лiтаратурная спадчына I. Быкоускага дэман-

струе розныя гранi таленту асветнiка, якi настойлiва шукау сама-

выражэнне у лiтаратуры, старанна вучыуся у аутарытэтных лiтара-

тарау, быу творчым iнтэрпрэтатарам узорау еурапейскага прыгожа-

га пiсьменства. Выкарыстанне магчымасцей драматургii для акцэн-

тавання увагi сучаснiка на актуальных праблемах эпохi дазволiла

I. Быкоускаму не толькi пазнаëмiць польскамоунага чытача з набыт-

камi iншых лiтаратур, але выявiць уласную пазiцыю пiсьменнiка i гра-

мадзянiна.
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S T R E S Z C Z E N I E

W artykule przeanalizowane zostały motywy Oświecenia w dramaturgii pol-
skojęzycznego pisarza końca XVIII wieku Ignacego Bykowskiego. Obiektem analizy
literaturoznawczej jest komedia „Demokryt, filozof grecki, mniemany wariat”. Wy-
niki badania uzupełniają wiedzę na temat twórczości Bykowskiego.

S UMMARY

The aim of article is to reveal the main ideas and literary features in the
dramaturgy by Ignatsy Bykovsky who wrote in the Polish language at the end of
the 18th century. His comedy “Demokryt, filozof grecki, mniemany wariat” is the
object of the research. The material of the article adds new details about Ignatsy
Bykovsky’s literary creation.
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Брэст

Штрыхi да творчага партрэта Анатоля Вольнага

Мне прыгажэй з пятлëй на сэрцы, / Чым шлях шукаць сабе заеж-

джаны – словы гэтыя належаць чалавеку цiкавага i адначасова дра-

матычнага лëсу Анатолю Вольнаму (Ажгiрэю). Паэт, празаiк, драма-

тург, лiтаратурны крытык, ëн спяшауся жыць, каб паспець за падзеямi

пасля 1917 года. У маладым узросце, разам з такiмi ж, як i ëн, юна-

камi паверыу бальшавiцкiм лозунгам, баранiу iх зброяй воiна, а за-

тым – пяром мастака. Не паверыць было цяжка: столькi ж наабя-

цана – “мiр народам”, “хлеб галодным”, шчасце бедным i загнаным,

роунасць рознамоуным плямëнам былой расейскай iмперыi. I ëн, хлопец

з Мар’iнай Горкi, верыу да канца. Нават арыштаваны, на допытах, мо-

жа, у апошнюю хвiлiну жыцця. Нават тады, калi былi падставы расча-

равацца, разгубiцца, здранцвець ад жаху – столькi ж сяброу павялi на

гiльяцiну! Верыу, губляючы блiзкiх, родных, фактычна прыстаулены

да сценкi. Як i многiя, такiя ж, як ëн, апантаныя. Як Вера Харужая,

якую ведау асабiста i у лëсе якой адыгрывау пэуную ролю.

А. Вольны – адзiн са стваральнiкау масавага лiтаратурнага аб’яд-

нання “Маладняк”. Яму iмпанавалi лозунгi i дэкларацыi маладых, за-

дзiрыстых хлопцау, што гатовыя былi iсцi на нажы не толькi са ста-

рым светам, а нават i з самiм сонцам. Ëн ведау, як i яго аднагодкi, як

разбурыць тое, што было створана не адным папярэднiм пакаленнем,

а пазiтыунай праграмы па сутнасцi не меу. I у гэтым заключалася тра-

гедыя пакалення 20-х гадоу ХХ стагоддзя, фiласофiя якога супярэчыла

логiцы гiстарычнага развiцця грамадства: цывiлiзацыя заусëды ства-

ралася не руйнаваннем, не разбурэннем, а дабудовай таго, што раней
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iснавала; зло заусëды перамагалася дабратой, а Антыхрыст саступау

дарогу Хрысту.

Анатоль Вольны, па сведчаннi яго сучаснiкау,жыу актыуна i мэта-

накiравана. Шмат працавау, аддаючыся не толькi мастацкай творчас-

цi, але i грамадскай дзейнасцi, журналiстыцы.

Бiяграфiчныя звесткi пра пiсьменнiка мы маем наступныя. На-

радзiуся Анатоль Вольны (Анатоль Iусцiнавiч Ажгiрэй, пiсау такса-

ма i пад псеуданiмам Алëша) 19.11.1902 года на станцыi Пухавiчы

(г. Мар’iна Горка) Мiнскай вобласцi у сям’i служачага. У 1911 годзе

пачау займацца у Iгуменскай гiмназii. У 1919–1921 гадах – чырвона-

армеец-дабраахвотнiк А. Вольны змагауся з замежнымi iнтэрвента-

мi. Пасля дэмабiлiзацыi вучыуся у Мiнскiм педагагiчным iнстытуце.

У 1937 годзе быу закатаваны сталiнiстамi. За заслугi у развiццi бе-

ларускай кiнематаграфii (А. Вольны – аутар сцэнарыяу кiнафiльмау

“Хвоi гамоняць” – разам з К. Дзяржавiным, “Атэль “Савой”, “У агнi

народжаная”, “Сонечны паход” i iнш.) пiсьменнiку у 1933 годзе было

прысвоена званне заслужанага дзеяча мастацтва Беларусi.

Многiя старонкi бiяграфii пiсьменнiка i да гэтага часу уяуляць са-

бой белыя плямы. У даведнiках не падаецца нават дакладная дата

смерцi. Амаль нiчога не ведаем мы пра яго родных i блiзкiх, родзiчау.

Ходзяць сапраудныя легенды пра яго узаемаадносiны з Мiхасëм Ча-

ротам. Толькi энтузiясты краязнаучых лiтаратуразнаучых пошукау

змогуць запоунiць вакуум, якi утварыуся у нашых ведах пра рэпрэсi-

раваных беларускiх пiсьменнiкау.

З 1925 да 1932 года рэдка якi нумар “Савецкай Беларусi”, “Малад-

няка”, “Полымя”, “ЛIМа” выходзiу без яго вершау, гумарэсак, допiсау.

На усë ëн паспявау адгукнуцца. Уважлiва сачыу за падзеямi у краiне

i за мяжой, быу ледзь не самым “палiтычным” i актуальным пiсьмен-

нiкам. Пра гэта сведчыць найперш яго публiцыстыка, якая адгукалася

на многiя балючыя кропкi жыцця 20-х – пачатку 30-х гадоу – беларусi-

зацыю у Савецкай Беларусi i генацыд польскiх уладау у адносiнах да

беларусау, галавацяпства i дурноту чыноунiкау, здольных толькi на

штампаванне бязглуздых цыркулярау i загадау i глухiх да чалавечых

клопатау. Пiсьменнiк адзiн з першых у сваiх шматлiкiх “маленькiх

фельетонах” выкрывау дэградаванасць улады, якая абвясцiла сябе на-

роднай, змагауся з бюракратамi, што i сëння дзейнiчаюць ранейшымi

метадамi, аднак больш “iнтэлiгентна” i “далiкатна”.

Бадай, фельетоны А. Вольнага адкрываюць нам асобу пiсьменнi-

ка з незашоранымi вачыма, засяроджанага на трагедыйных праявах

народнай гiсторыi.
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Пры жыццi пiсьменнiка выйшлi дзве кнiгi яго сатырычных i гу-

марыстычных творау – “Зборнiк фельетонау” (Мiнск, 1927) i “Сусе-

дзi” (Мiнск, 1932), якiя засведчылi схiльнасць яго таленту да востра-

сатырычнага высмейвання адмоунага, што па тым часе патрабавала

грамадзянскай мужнасцi, рашучасцi i смеласцi. У адрозненне ад Мi-

хася Чарота, Кандрата Крапiвы-апавядальнiка, Цiшкi Гартнага i iн-

шых аутарау, А. Вольны у “фельетоннай прозе” унiкае лiрычнай но-

ты, рацыянальна “будуе” свае творы, адкiдае усë, што вядзе чытача

ад галоунай пасылкi убок, здрабняе дыдактычную думку. Усе фелье-

тоны звычайна пачынаюцца зыходным тэзiсам, як вось гэты – “Яшчэ

аб бамбешке”: Колькасцю глупства мы другiх не пераможам1. Цi як

другi – “Хоць i нялоука, затое прауда...”: Да чаго, далiбог, навучыуся
народ кiраваць сабою. Перад здольнасцю некаторых дык проста дзi-
вiшся – i адкуль, думаеш, гэткае у iх бярэцца2. Амаль кожны твор

грунтуецца на факце – назiраннi аутара цi допiсе у газету. Гэты факт

па-майстэрску парадзiруецца, ператрасаецца, ацэньваецца з рознай –

блiзкай цi далëкай – дыстанцыi. Чытач рэагуе “станоуча” на вывады

фельетанiста, якраз давяраючы факту, карыкатурнаму дзеянню, а не

маралiзаванню, развазе. Так, у фельетоне “Машынiстка вiнавата” вы-

сокi чыноунiк тлумачыць у рэдакцыi, чаму менавiта машынiстка вi-

наватая у слабых тэмпах беларусiзацыi: Бо у майго сакратара ëсць
яшчэ сакратар (...) дык i той яшчэ можа памылiцца, бо i у яго ëсць
яшчэ сакратар, а вось ужо машынiстка, дык тая павiнна правiльна
пiсаць па-беларуску, бо падначаленых у яе ужо няма3.

У некаторых фельетонах гаворыць сам за сябе дакумент, створа-

ны галавацяпамi, i тады адпадае патрэба у аутарскiх каментарыях,

бо яны пачынаюць адыгрываць ролю непатрэбных, абцяжарваючых

дадаткау. “Я аднойчы чытау гэткую шыльду на адной краме: Здесь
продаются сельди, булка, канаты, гвозди и прочие съесные припасы”,

– пiшацца у фельетоне “Яшчэ аб бамбешке”.

А. Вольны у сатырычнай прозе i дыдактычны, i палiтычны,

i паспешлiвы, а таму нераунацэнны матэрыял выходзiць з-пад яго пя-

ра. Аднак сëння многiя выказаныя мастаком iдэi i пажаданнi гучаць

надзвычай сучасна – заклiк да прыват-дацэнта-невука з БДУ (“Па-

двучэцеся! Мы пачакаем... Мы шмат вякоу чакалi...”); i закiд у ад-

1 Ал ëша, Суседзi. Фэльетоны i гумарэскi, Мiнск 1932, с. 34.
2 Тамсама, с. 36.
3 Тамсама, с. 66.
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рас сельсаветчыка-бюракрата наконт таго, адкуль бяруцца начальнi-

кi, якiя, як пачнуць нешта вырашаць, дык так i адчуваеш, што “гене-
рал-губернатар” справы вырашае, а не мясцовы працаунiк4; i крытыч-

ныя адносiны да працэсу паланiзацыi у Заходняй Беларусi. А. Вольны

у фельетонах i допiсах адкрыта, публiцыстычна абвострана абараняу

беларусiзацыю, выхоувау нацыянальную свядомасць народа.

Пэуную цiкавасць уяуляюць i сëння яго творы на педагагiчную

тэматыку. Так, у фельетоне “Балда турэцкая” некалькiмi штрыхамi

ëн стварае вобраз педагога-шарлатана i невука – загадчыка Бобрскай

сямiгодкi у Крупскiм раëне, якi абражае вучняу на кожным уроку, здзе-

куецца з iх годнасцi, дае iм мянушкi. Пiсьменнiк не верыць у заступ-

нiцтва дзядзькоу з Мiнiстэрства адукацыi за дзетак i заклiкае вучняу

(хоць гэта i антыпедагагiчна) адказваць на хамства яшчэ большым

хамствам.

“Сур’ëзная” проза А. Вольнага прадстаулена раманам “Ваучаня-

ты” (1925, у сааутарстве з Андрэем Александровiчам i Алесем Ду-

даром), аповесцямi “Два” (1925) i “Антон Савiцкi” (газета “Савецкая

Беларусь”, 1927). У цэлым гэта творы, напiсаныя у стылю свайго часу,

якi падпарадкоувауся выкананню найгалоунейшага сацыяльнага за-

казу – паказаць непрымiрымую класавую барацьбу, змаганне “працы

з багаццем” (М. Чарот), стварыць вобразы герояу-асiлкау, барацьбiтоу

за новую, светлую долю, супрацьпаставiць iм прадстаунiкоу старо-

га свету. Як i у эпоху класiцызму, тут актыуна дзейнiчала твор-

чая устаноука – дыдактызм, павучальнасць, зададзенасць, схематызм

i нарматыунасць. Адсюль вынiкала спрошчанасць абставiнау, экзаль-

тацыя паводзiнау iдэальных герояу. Iдэальныя героi i iдэалiзаваныя

абставiны вымушалi адпаведнага стылю – павышана эмацыянальнага,

экспрэсiунага, экзатычнага. Дзейнiчала схема: зададзеныя характары

– зададзеныя героi – зададзены стыль.

Сëння падобныя рэчы успрымаюцца чытачом скептычна, бо ëн

прывучаны да рэалiстычнага цi нерэалiстычнага тыпау творчасцi, а не

да хаатычнага, механiстычнага спалучэння iх асаблiвасцей. Стыль

А. Вольнага – аутара дзвюх аповесцей – можна назваць эклектыч-

ным, бо ëн складаецца з разнародных элементау. I быу абумоулены

падобны эклектызм пераходным часам, супярэчнасцямi памiж грамад-

ска-сацыяльнай устаноукай на адлюстраванне вялiкага, сутнаснага

i абмежаванымi магчымасцямi фактычнага матэрыялу, на аснове яко-

4 Тамсама, с. 36.
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га маглi б рэалiзоувацца гэтыя устаноукi: Кастрычнiцкая рэвалюцыя

была крывавай, даволi аднатоннай i аднатанальнай, iдэальныя героi –

хадульнымi, часцей – аднатыпнымi, падзеi – пераважна белымi i чор-

нымi. Вось i паспрабуй тут рашыць творчую задачу, не фальсiфiкуючы

з’явы, не адкiдаючы як неiстотнае самае iстотнае. Творчая устаноука

на чорна-белыя фарбы i кантрастныя тыпы, на адлюстраванне незвы-

чайнага, выключнага асаблiва наглядна рэалiзуецца у аповесцi “Два”.

Чытаем пачатак яе – рамантычны, iнтрыгуючы, легендарны: Чут-

кi, легенды, нават байкi, якiмi сяляне спавiлi яго iмя, даляталi
i да нас. Усе мы чулi пра маладога вядомага партызана, якi рабiу
сапрауды казачна-смелыя напады на палякау. У кожнай вëсцы толькi
й гутарак было, што пра яго5. Аутара, як бачым, з першага слова

i радка павяла устаноука на незвычайнасць, велiчнасць, у вынiку чаго

апавяданне набыло рысы алагiзму, абсурду – хто з нармальных лю-

дзей паверыць, што на вëсках, якiя калацiлiся ад страху i рабаунiцтва,

галелi ды галадалi у суровы час, толькi й было гаворак пра героя.

Пiсьменнiк дыдактычны i навязлiвы, не адчувае меры у падачы матэ-

рыялу, не звяртае увагу на успрыманне чытачом таго, пра што пiша.

За агульным апiсаннем-запеукай iдзе партрэт народнага мсцiуца

– зноу-такi зададзены, зарыентаваны на падкрэслiванне сацыяльнага

фактару – паходжання героя з беднай сялянскай сям’i. I як тут абыс-

цiся без адпаведных атрыбутау – зрэбнай кашулi, саламянага капелю-

ша, латак ды лапцей: Ëн быу у зрэбнай белай кашулi, падперазанай
саматканым паяском, у салдацкiх зялëных i шмат дзе залатаных на-
гавiцах, у белым саламяным капелюшы i у лапцëх6.

Пасля прачытання такога пачатку мы чакаем, што далей пойдзе

нейкi незвычайны эпiзод, якi павiнен засведчыць гераiзм паводзiнау

ды дзеянняу легендарнага Мухi, яго смеласць. Так яно i ëсць: сю-

жэт, яго верагоднасць, сашчапленне фактау у лагiчны рад адкiдаюцца

аутарам аповесцi, зноу дзейнiчае устаноука на выключнае, з’яуляецца

гiпербалiчнасць, эмоцыi аутара выплëскваюцца на паверхню у выгля-

дзе квяцiстых метафарау, параунанняу i iншых тропау. Расквечваецца

подзвiг героя, якi з купкай чырвонаарнейцау i гарматай разбiу бела-

польскi гарнiзон на беразе Дняпра. У аповесцi надзвычай расквечаныя

i адухоуленыя пейзажныя замалëукi, прырода спачувае герою, пад-

трымлiвае яго на нялëгкай дарозе да подзвiгу: Ранiцаю, калi неба во

5 А. Вольны, Два. Аповесьць. Выд. 2-е, Мiнск, 1928, с. 3.
6 Тамсама, с. 3.
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толькi убралася у сiнюю хустку i неабдымныя сасоньнiкi толькi-толь-
кi яшчэ спрасоньня пачыналi церабiць свае кудлатыя галовы, невялiч-
кi атрад адкалоуся ад палка i хутка зьнiк за курганам!7; Задумауся
лес. Нахiлiуся... А Дняпро бурчыць сiнiмi хвалямi. Яму весела...8.

З падвышэння падзей i характарау вынiкае “авантурызм” сюжэта:

гераiчнае становiцца самым звычайным, герою удаецца усë – поль-

скага генерала паставiць на цэлую ноч у непрыемнай позе – з гала-

вой у печы i яйкам замест бомбы на шыi i выжыць пасля некалькiх

стрэлау ворагау у грудзi, прытварыцца каля смяртэльна параненага

каня нежывым i перамагчы двух працiунiкау адным махам, i уцячы

ад карнiкау з вëскi, i нават завалодаць сэрцам прыгажунi Настулi –

непрымiрымай да ворагау, з вачыма, як падаючыя зоркi. Усë удаецца

герою Муху. I каб не зухаваты дзесяцiгадовы хлопчык Сцепка, што

мiжволi навëу на лагер партызанау польскiх лазутчыкау, пераапрану-

тых у сялянскую вопратку, дык не было б i смерцi трох партызанау,

i вар’яцтва Настулi, якую паручнiк карнiк Ластоускi хацеу зрабiць

сваëю наложнiцай.

Але тая ж самая устаноука на незвычайнасць вымушае меладра-

матычнага сюжэту, сентыментальна-расчуленай развязкi: атрад, што

расстраляу партызанау, разбiты, спяваюць дрэвы ад птушынай шча-

бятнi i на падобным iдылiчным фоне паказваецца вар’яцтва Насцi, якая

страцiла мацi, каханне i усë, што складае аснову нармальнага чалаве-

чага жыцця.

Думаецца, што аутар (можа, i несвядома) фiналам сваей раман-

тызаванай аповесцi выказау глыбокую iдэю – вайна – антычалавечая,

ненатуральная, алагiчная з’ява. Яна нясе людзям незвычайны фiзiчны

i духоуны боль, iнтэлектуальную смерць. Iдэя гэта будзе на большай

вышынi рэалiзавана пазнейшай лiтаратурай, асаблiва Кузьмой Чор-

ным, Васiлëм Быкавым, Янкам Брылëм, Вячаславам Адамчыкам.

Твор “Два” грунтуецца на рэалiзацыi прынцыпу кантрасту: пар-

тызан Муха – увасабленне дабра, прыгажосцi, смеласцi i мужнасцi, яго

антыпод паручнiк Ластоускi – спачатку палахлiвец, а затым – дэман,

увасабленне сiл зла i руйнавання, кат i садыст.

Такiм чынам, ранняя беларуская проза ХХ стагоддзя, раскрыва-

ючы тэму подзвiгу народа у гады грамадзянскай вайны, iшла на свя-

домае падвышэнне падзей i герояу, схематызавала сюжэт i канфлiкт,

7 Тамсама, с. 4.
8 Тамсама, с. 3.
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скарыстоувала квяцiсты, рамантызаваны стыль. У вынiку гэтага су-

проць волi аутарау парадзiравалася рэальнае жыццë, здымауся момант

верагоднасцi, меншала адказнасць мастака за паказанае. Так i ства-

ралася утапiчная лiтаратура у сваiх галоуных абрысах. У далейшым

слоунае мастацтва пайшло другой дарогай, дарогай Чорнага, Мележа,

Быкава, сцежкай суровай i адкрытай прауды.

Аповесць “Антон Савiцкi” выканана пiсьменнiкам у такiм самым

стылявым ключы: у цэнтры яе – легендарны герой – змагар за пра-

вы абяздоленых беднякоу Антон Савiцкi, якога нiяк не могуць злавiць

царскiя жандары. Яго антыподы – носьбiты маралi эксплуататарау

абшарнiкi Сiвагорау, Ямбржыцкi, старшыня Рады Акiмау. Герой ра-

зам з сябрам Рыгорам Дзямiдавым свабодна наведвае панскiя маëнткi,

стварае цэлы лагер у лесе, дзе жывуць заложнiкi памешчыкi. I гiне

ëн у фiнале аповесцi ад куль палiцыянтау, надзвычай прыгожа: I на
далëкiх беларускiх шляхах перарэзанае кулямi палiцэйскiх пахаладзела
гарачае сэрца Савiцкага9. I фарбы гэткiя ж яркiя, а слова – квяцiстае.

I прынцып кантрасту, супроцьпастаулення – найгалоуны: Дабро i Зло

– узаемна выключальныя з’явы.

Аднак у гэтай аповесцi пры незвычайным, абстрактна-абагульне-

ным сюжэце абставiны больш рэальныя, праудзiвыя. Асаблiва запамi-

наюцца сцэны у маëнтках Сiвагорава i Ямбржыцкага, апiсанне парадау

i падрыхтоукi да балю перамогi над Савiцкiм у доме губернатара. Гу-

марыстычна i сатырычна-з’едлiва у адначассе паказваюцца норавы

эксплуататарау. Вось, напрыклад, як паказвае пiсьменнiк лагер па-

ноу-заложнiкау: Тут абавязкi панi Паскевiч былi не вельмi складаныя,
але затое больш карысныя, чым раскiданне цукеркау: панi Паскевiч
у лагеры чысцiла бульбу (...) Панна Янiна наглядала за зямлянкай,
у якой жылi паны, iншымi словамi – за дваранскай апачывальняй10.

Праудзiвымi уяуляюцца характары Сiвагорава, Ямбржыцкага –

палахлiуца i больш спакойнага, ураунаважанага Рыгора Дзямiдава, якi

прагне крывi i помсты, губернатара – прыхiльнiка шматлiкiх парадау

i кансультацый, баязлiвага i несамастойнага у прыняццi рашэнняу.

Лексiка аповесцi таксама не вельмi рамантызаваная, стыль больш-

менш спакойны, ураунаважаны.

Такiм чынам, Вольны-празаiк быу заложнiкам свайго часу, якi не

дапускау прынiжэння падзей, абставiнау, герояу, вымушау мастакоу

9 “Савецкая Беларусь” 1927, № 241.
10 Тамсама, с. 229.
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iсцi на свядомае прыхарошванне жыцця цаной спрошчвання яго калiзiй

i канфлiктау, на стварэнне утапiчных палотнау.

Падобнымi стылявымi асаблiвасцямi характарызавалася i паэзiя

А. Вольнага – таксама з’ява неардынарная, эклектычная, што было

абумоулена пераходнасцю часу. У цэлым ëй характэрна рамантычная

узнëсласць i акрылëнасць, высокi адычны пафас, спалучэнне рэзкiх,

кантрастных фарбау, арыентацыя на высокую лексiку, ускладненую,

незвычайную метафарызацыю. Лiрычны герой зборнiкау “Камсамоль-

ская нота” (1924, разам з А. Александровiчам), “Чарнакудрая радасць”

(1926), “Табе” (1927) – асоба рэфлектыуная, непакойлiвая, не задаволе-

ная сутнасцю рэчау. Аднак у зборнiку “Табе”, напрыклад, гэтая неза-

даволенасць мае цьмяны, неакрэслены, агульны характар, размень-

ваецца на дробязi i урэшце атрымлiвае “сентыментальна-плаксiвае”

афармленне. Чытач адчувае штучнасць, падробнасць, ненатуральна-

сць, прыдуманасць падобнага пачуцця. Вершы атрымлiваюцца нейкiя

нязграбныя. I, бадай, самы нязграбны з iх у зборнiку “Табе” – “Успа-

мiны у сэрцы лучыняць...”:

Успамiны у сэрцы лучыняць.
Усе гавораць – зрабiуся я гiцаль,
Усе гавораць – я сэрца раскiнуу
Пазаплатанай рукавiцай...

Так заусëды – шукаем мы у сьвеце
Птушкi тэй, што знайсцi немагчыма,
Нiбы нехта чаруе паэтам –
Мiльгане птушка наша, ды згiне...

Вось чаму вочы часта так у слëзах мае,
Я ачышчусь, паверце, паверце!..
У пачуццях ня буду больш сэрца палiць –
Маë сэрца...11

Крытыка 20-х гадоу зачапiлася за выказванне паэта я сэрца
раскiнуу // Пазаплатанай рукавiцай. I справядлiва – бо горш, чым

сказана, нельга i сказаць, бо тут парушана i макра- i мiкралогiка сэн-

су: сэрца – гэта ж сховiшча жывога, светлага, цëплага, каштоуны са-

суд, а не «пазаплатаная рукавiца», з якой можна грэблiва абыходзiцца.

Лëгка крытыкаваць аутара i за апошнюю страфу: таксама алагiчную

11 А. Вольны, Табе, Мiнск 1927, с. 23–24.
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сэнсам – ачышчэнне адбываецца не за лiк згасання пачуццяу, а, наадва-

рот, за лiк iх актывiзацыi, больш высокага напружання усiх духоуных

сiл паэта.

Галоуны пафас зборнiка “Табе” – пафас расслабленай расчулена-

сцi, што само па сабе было б i нядрэнна (успомнiм выказванне Мiхаi-

ла Бахцiна пра вялiкiя патэнцыяльныя магчымасцi сентыментальнага

пафасу), аднак паэт застаецца у межах змястоунай звужанасцi, тра-

дыцыйнай камернасцi перажыванняу, уласцiвых прыхiльнiкам сенты-

ментальнага лiтаратурнага напрамку. З верша у верш паутараюцца

адны i тыя ж вобразы-дэталi, тропы – навязлiвыя i абстрактныя: боль,

расчараванне, вiшнëвы пажар, iмглiстыя завеi, сiнiя вочы, сiняе гора,

сiняя радасць i нават... сiнь, проста сiнi – сiмвал нечага незразумела-

га, таямнiчага, святога. Яшчэ у пачатку 60-х гадоу Нiл Гiлевiч у кнiзе

“Акрыленая рэвалюцыяй” пiсау пра “мляукасць”, абстрактнасць i не-

арыгiнальнасць падобнай лiрыкi, якая арыентавалася на камернасць,

аднабаковасць, схематызм адлюстравання свету i чалавека у iм.

Калi-нiкалi у зборнiку “Табе” сустракаюцца i псiхалагiчна пра-

чулыя творы накшталт вось гэтага:

Цяжка, так цяжка!
Сьветлая, дай рукi,
Хай успамiны зьвяжуць,
Сэрца больлю скруцяць!

Крывëй ад калючак
Сыпляць розы увосень...
Сьветлая, – балюча...
Сэрца боль – ня зносiць.

Муч! Да дна! Да краю...
Не хлапчук. Не плачу.
Шляхi сэрцам чую,
Як прайсьцi – ня бачу12.

Аднак такiх вершау, на жаль, меней, чым слабых, традыцыйных,

прэтэнцыëзных.

Вядома, цэнтральны верш у зборнiку – “Сэрцу песняй малiцца –

не нова...”, якiм адкрываецца i раздзел – “Сiнiя кветкi”. Усе атры-

буты паэзii сентыментальнай расчуленасцi i уяунай глыбакадумнасцi

12 Тамсама, с. 21–22.



136 МIКОЛА МIШЧАНЧУК

у iм у наяунасцi: i каханая, i паэт – незвычайныя, экзальтаваныя асо-

бы, i пачуццi iх – сiнiя, таксама звышнатуральныя. Агульная ж думка

губляецца у плынi беспрадметных разважанняу, сентэнцый:

Сэрцу песняй малiцца – ня нова.
Хачу споведзь я любай прынесцi...
Ах вы, словы,

Цудоуныя словы!
Ах ты, песьня,

Чароуная песня!..

Ты казала з журбою ласкавай
Скрозь усмешку журботных брывей:
– Мне ня трэба

нi песень,
нi славы,

Толькi урэшце ты стань чалавек!

Адказау сваëй любай на гэта:
– Чарнакудрая радасць мая,
«Сумасшедшее сердце поэта» –
Цямней ночы,

Сьвятлей серабра.

I казала ласкавей чаромхi,
Сiнiм цьветам абсыпала слоу:
– Ну, нашто,

Ну, куды цябе
гонiць

Твайго сэрца ускiпеушая кроу?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Толькi сэрца так больлю ускiпела,
Толькi у сэрцы вiшнëвы пажар.
Адказалi у iмглiстых завеях –
Сiнь вятры параскiдаюць у клоччы,
Заквiтнець сiнь яшчэ не пасьпее,
Сiнь чаромхай раскiдае ноч13.

Хто адрасат? Каму падпiсау кнiжку аутар, з чыiх рук яна трапiла

у Рэспублiканскую бiблiятэку? Можа, кнiга была падаравана Мiхасю

Чароту, з якiм А. Вольны быу у блiзкiх адносiнах, сябравау, на кватэры

у якога пэуны час жыу? Пытаннi пакуль што адкрытыя.

13 Тамсама, с. 7–10.
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“Чорнакудрая радасьць”, у адрозненне ад зборнiка “Табе”, – больш

цэласная, гарманiчная кнiга. Яе аснову складае паэма пра Касту-

ся Калiноускага, якая складаецца з ХII раздзелау-маналогау нацыя-

нальнага героя, Мурауëва, Серакоускага, паустанцау-сялян, аутарскiх

выказванняу. Iдэя нацыянальнай незалежнасцi цэментуе фактычны

матэрыял, менавiта да яе лучыцца iдэя сацыяльнай свабоды. Такiм чы-

нам, А. Вольны зрабiу смелы крок – паставiу побач дзве думкi, зрабiу

раунацэнным:

А маскоускi цар
Сьцеле мякка нам.
Беларусь мая, –
Ëй я усë аддам.

Беларусь за усë
Вельмi дзякуе...
Цi – Слабодная!
Цi – Нiякая!14

Канешне, падзеi у творы паказаны даволi просталiнейна, аднапла-

нава, канфлiкт – сацыяльна аголены, грунтуецца на афiцыйнай вер-

сii пра рухаючыя сiлы паустання. Не уяуляюцца наватарскiмi i сiм-

валiчныя (традыцыйна рамантычныя, блокаускiя, чаротаускiя) вобра-

зы Ветру, Свабоды, Пятлi, крывавай сечы. Але, нягледзячы на выдаткi

часу, паэма засведчыла iмкненне паэта аднавiць у мастацкай форме ма-

лавядомую старонку нашай гiсторыi. I яшчэ А. Вольнаму удалося рас-

крыць трагедыйны характар паустання, паказаць ахвярнасць i велiч

мiсii яго правадыра, паяднанне чалавечых душ i сэрцау з душою свай-

го заступнiка. ХI раздзел – “Паустанцы” – маналог-зварот народа да

свайго правадыра, вытрыманы у стылю сумнай фальклорнай песнi:

Эх, Кастусь,
Наш таварыш буяны!
У гэты сiнi асеньнi вечар
Паглядзi: зарасло усë бур’янам
Па шляху да нашага веча.
Паглядзi: вунь дзьве зоркi скацiлiся,
Воран карканьнем сьцiхнуць радзiць,
Нават конi табунамi зьбiлiся...
Ой, ды нехта паустаньню здрадзiць.
Мы з табою, вядома, да сьмерцi.

14 А. Вольны, Чорнакудрая радасьць, Мiнск 1927, с. 10.
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З нас ня просiць нiхто:
Пажыць бы...
Снапоу меней на торпах, павер ты,
Чым на хвоях галоу мужычых15.

Паэзiя А. Вольнага, такiм чынам, развiвалася у рэчышчы “малад-

някоускай” эстэтычнай праграмы: прасякнутая настроем незадаволе-

насцi, бунту, яна, аднак, не тлумачыла прычыны гэтай незадаволе-

насцi – нi аб’ектыуныя, нi суб’ектыуныя, а яе стваральнiк, па сут-

насцi, заставауся на пазiцыi фiксатарства асобных падзей i разрозне-

ных, асобных пачуццяу.Мастак старауся быць незвычайным, непадоб-

ным на iншых, унiкаць заезджаных шляхоу, але, на жаль, гэта яму не

удалося. Як i многiм яго аднагодкам, што успрынялi напавер рэвалю-

цыйныя лозунгi i паверылi у лëгкую перамогу Дабра над Злом. Жыццë

аказалася больш складаным i драматычным i у далейшым паклала на

плахi галовы тых, хто ухваляу новую яву, верыу у будучыню, спявау

гiмны перамозе сацыялiзму.

Аднак у межах магчымасцей свайго часу i свайго таленту А. Воль-

ны зрабiу усë, што мог.

S T R E S Z C Z E N I E

Anatol Wolny (prawdziwe Ażgirej) – znany białoruski pisarz, poeta i prozaik,
działacz kultury. Jego twórczość nie została dotąd dostatecznie zbadana, jak zresztą
twórczość wielu jego rówieśników – członków stowarzyszenia „Maładniak”. Arty-
kuł podejmuje próbę analizy i oceny jego wielogatunkowej prozy (felieton, satyra,
powieść), wyodrębniając wyjątkowe cechy jego indywidualności twórczej.

S UMMARY

The article is devoted to the creation of talented Belarusian writer who was
in repression during Stalin times. The author of the paper pays attention to his
prose, gives objective assessment of his novels written in the romantic style. The
heritage of one of the beginners of literature in post-revolution time is analyzed in
the context of literary processes of the 20th century.

15 Тамсама, с. 14.
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Брэст

Мастацка-выяуленчая функцыя архетыпа ценю

у рамане Кузьмы Чорнага “Вялiкi дзень”

Чалавек па сваëй прыродзе вельмi складаная i супярэчлiвая, за-

гадкавая i таямнiчая iстота на зямлi, якая спрадвеку шукае сэнсу

жыцця, шчасця i душэунай гармонii. Вынiк такiх пошукау у мно-

гiм залежыць толькi ад самога чалавека, ад яго думак i дзеянняу.

Праз адносiны да навакольнага свету кожны можа праявiць сябе або

пазiтыуна настроенай, гуманнай асобай, якая iмкнецца асэнсаваць

i пераадолець дысгармонiю свайго жыцця, або асобай, здольнай да

агрэсiуных i дэструктыуных дзеянняу. Гэта значыць, што кожны кан-

крэтны чалавек па сутнасцi уяуляе сабой сiнтэз светлага i цëмнага,

добрага i злога пачаткау у сваëй душы. Дваiстая прырода чалавека

абумоулiвае антынамiчнасць яго быцця. Так, непрыняцце чалавекам

сябе як гарманiчнай цэласнасцi адмоунага i станоучага, цi свядомае

падауленне аднаго з супрацьлеглых пачаткау сваëй душы можа пры-

весцi да трагiчных вынiкау, да духоунай i фiзiчнай гiбелi асобы. У свой

час вядомы швейцарскi псiхолаг Карл Юнг сцвярджау, што калi хоць

крыху парушыць раунавагу у псiхiцы тых людзей, якiя нясуць адказ-

насць за мiрнае жыццë свайго народа, свет можа апынуцца у крывi

войнау, якiя, на думку вучонага, i выклiкаюцца узбуджэннем бессвя-

домых сiл чалавецтва.

Аналiзуючы феномены калектыунай псiхiкi чалавецтва, К. Юнг

адзначыу наяунасць бiялагiчнай сувязi памiж бессвядомымi працэса-

мi i актыунасцю свядомай думкi чалавека. Так, асэнсоуваючы падзеi,

якiя выклiкалi Першую i Другую сусветныя войны, вучоны iмкнууся

патлумачыць агрэсiуны настрой нямецкай нацыi праз уздзеянне на
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свядомасць чалавека архетыпа ценю, якi, на яго думку, бярэ свае вы-

токi у прымiтыуных разбуральных iнстынктах. Цень, паводле тэорыi

К. Юнга, адзiн з архетыпау псiхiчнай структуры чалавека, якi тра-

дыцыйна увасабляе усë негатыунае, дэструктыунае, бездухоунае. Ар-

хетып ценю уяуляецца адзiнствам асабiстых характарыстык i псiхiч-

ных патэнцый, наяунасць якiх у сабе iндывiд, звычайна, не усведамляе.

Няздольнасць убачыць i прызнаць свой цень з’яуляецца прычынай са-

мых розных канфлiктау чалавецтва i вялiкiх душэуных пакут асобы.

Так, напрыклад, ваяунiчыя iнстынкты чалавека з’яуляюцца невыкара-

няльнымi, таму мiрнае iснаванне людзей у свеце наурад цi уяуляецца

магчымым. Таму, на думку вядомага псiхааналiтыка, прызнаць свой

цень i навучыцца спрауляцца з iм – задача кожнага.

Калектыунае бессвядомае не паддаецца непасрэднаму успрыман-

ню, аднак большасць сюжэтау i вобразау мастацкай лiтаратуры

узыходзяць да сiмвалiчнага пераасэнсавання архетыпау, якiя захоу-

ваюцца у бессвядомым кожнай асобы i знаходзяць сваë выражэнне

у трансфармаваным выглядзе у мастацкiх творах. Архетып змяняецца

пад уплывам канкрэтнай iндывiдуальнай свядомасцi, на паверхнi якой

ëн узнiкае.

Так, разглядаючы працэс стварэння творау мастацтва i лiтара-

туры, К. Юнг адзначау, што мастацкi твор – не чалавек, а нешта
«звышасабiстае»1, гэта значыць, што бессвядомы план псiхiкi чала-

века не з’яуляецца пасiуным, а праяуляе сябе характэрным уздзеян-

нем на свядомасць мастака. Суб’ектыунае перажыванне пiсьменнiка

цесна звязана з архетыпамi як апрыëрнымi формамi псiхiкi i адпавед-

на рэалiзуецца праз сiмвалiчнае вызначэнне унiверсальных матывау

цi архетыпавых вобразау. Тым не менш, на думку К. Юнга, любая

iнтэрпрэтацыя архетыпау застаецца усяго толькi iнтэрпрэтацыяй: пер-

шапачатковае ядро зместу можна толькi паспрабаваць акрэслiць, а не

апiсаць: На кожным вiтку цывiлiзацыi узнiкае неабходнасць шукаць
новую iнтэрпрэтацыю, прымальную для дадзенай ступенi дыферэнцы-
яцыi свядомасцi, каб звязаць усë яшчэ жывое у нас мiнулае з жыццëм
рэальным. (...) Цяперашнi момант са стратай мiнулага губляе сваю
каштоунасць i здольнасць да пераацэнкi2.

Раманы ваеннай пары Кузьмы Чорнага (“Пошукi будучынi”,

“Млечны Шлях” i «Вялiкi дзень») з’явiлiся вынiкам глыбокага розду-

1 К. Юнг, Об отношении аналитической психологии к поэзии, (у:) К. Юнг, Пси-
хоанализ и искусство, Москва 1996, с. 17.
2 К. Г. Юнг, Душа и миф. Шесть архетипов, (у:) К. Г. Юнг, Минск 2004, с. 88.
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му пiсьменнiка аб трагiчным жыццi беларускага народа на пачатку ХХ

стагоддзя. Чорны шукау адказ на пытаннi, якiя заусëды хвалявалi ча-

лавецтва: якiм павiнна быць жыццë, каб чалавечы лëс стау шчаслiвей-

шы? Як знаходзiць у сабе сiлы, каб духоуна не зламацца у час склада-

ных выпрабаванняу i захаваць сваю годнасць i высакароднасць? Разам

з тым творца уважлiва даследавау глебу, на якой узнiкаюць нянавiсць,

варожасць, бесчалавечнасць. Разважаючы над феноменам фашызму,

пiсьменнiк iмкнууся асэнсаваць, якая сiла падштурхоувае людзей ста-

навiцца рабамi нацысцкай iдэалогii. Лiтаратуразнауца Аляксей Пят-

кевiч трапна зауважыу:

Увага аутара скiравана у творах перш за усë да унутранага све-
ту, душэунага стану чалавечай асобы. Але пiсьменнiк дбае не столькi
пра лакальныя рухi душы героя, колькi, у канчатковым вынiку, пра вя-
лiкiя унутраныя працэсы, якiя праяуляюцца у гiсторыi сем’яу, гiсторыi
пакаленняу, складаных зменах грамадскага жыцця. (...) У нялëгкiх вы-
прабаваннях, стратах i набытках нацыянальнага жыцця мастак адкрывае
вялiкi змест чалавечага быцця на зямлi. Такiм чынам вымярае, ацэньвае
Кузьма Чорны сацыяльныя i маральныя катэгорыi дабра i зла, змагаючы-
ся за высокiя гуманiстычныя мэты3.

Гiстарычныя падзеi першай паловы ХХ стагоддзя (рэвалюцыя,

войны, узнiкненне iдэалогii фашызму) сталi спрыяльнай умовай выха-

ду бессвядомага у сферу свядомасцi чалавека, што, у прыватнасцi,

знайшло сваë увасабленне як у еурапейскай, так i беларускай лiтара-

туры. У такiх выпадках пiсьменнiк у сваiм творы трансфармуе «фор-

му зместу» архетыпа, якая з’яуляецца унiверсальнай i захоувае у са-
бе iнфармацыю пра агульначалавечыя каштоунасцi, у мастацкi твор,
дзе яна становiцца зразумелай чытачу. Асацыяцыi, якiя узнiкаюць
у свядомасцi чытача падчас чытання таго цi iншага твора, актывi-
зуюць яго генетычную памяць, спрыяюць новаму тлумачэнню знаëмых
вобразау i сiмвалау4.

Улiчваючы вышэйсказанае, праз спробу рэканструкцыi архетыпа

ценю у рамане “Вялiкi дзень” Кузьмы Чорнага нам убачылася маж-

лiвасць падысцi да больш глыбокага i арыгiнальнага мастацка-аналi-

тычнага асэнсавання вобразнай сiстэмы гэтага твора i яго iдэйна-фi-

ласофскага зместу.

3 А. Пяткев iч, Сюжэт. Кампазiцыя. Характар: Аб прозе Кузьмы Чорнага,Мiнск
1981, с. 155.
4 Г. М. Бутырчык, Архетып у лiтаратурным творы, “Веснiк Беларус. Дзярж.
Ун-та. Серыя 4. Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка” 1996, № 3, с. 22.
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У лiтаратурных творах, у тым лiку i у рамане Кузьмы Чорнага,

архетып ценю можа быць прадстаулены традыцыйнымi для мастац-

кай лiтаратуры вобразамi захопнiка, заваëунiка, злачынца, здраднiка,
кар’ерыста, баязлiуца i г.д. Пры гэтым, даследуючы феномен вайны

у сiстэме «захопнiк – абаронца», пiсьменнiк канцэнтруе сваю увагу на

такiх дамiнуючых паняццях, як агрэсiя, нянавiсць i помста.

Агрэсiуны стан з’ яуляецца неад’емнай часткай чалавечай прыро-

ды. У якой бы форме агрэсiя i нянавiсць нi праяулялiся б, яны будуць

мэтанакiраваным, наумысным прычыненнем шкоды iншай жывой iсто-

це. Пра гэта ж i разважае у сваiх творах ваеннага часу Кузьма Чорны:

Кожны прышэлец iдзе на чужую зямлю не на тое, каб што-небудзь
прынесцi ëй, а каб сабе з яе уварваць5.Мэты, якiя вызначаюць паводзi-

ны людзей-агрэсарау, бываюць самымi рознымi. Кузьма Чорны у ра-

манах ваеннай пары добра паказау, як дзеяннi тых цi iншых герояу

вызначаюцца iмкненнем да самасцвярджэння i дасягнення перш за усë

эгаiстычнай матэрыяльнай выгоды, (напрыклад, вобразы Шрэдэрау,

графа Палiводскага, Люцыяна Акаловiча з рамана «Пошукi будучынi»,

вобразы Ксавэра i Адама Блецькау, Генрыха Тоухарта, Эмiля Клебера

з рамана «Вялiкi дзень»).

Згодна з тэорыяй архетыпау К. Юнга, цень – гэта увасабленне

неусвядомленых (негатыуных або станоучых) якасцей “эга”. Ценевы

бок асабiстага бессвядомага псiхiкi чалавека можа утрымлiваць ка-

рысную, у тым лiку i пазiтыуную, для свядомасцi iнфармацыю. Такой

iнфармацыяй выступаюць якасцi i iмпульсы з бессвядомага. Звычайна

чалавек адмауляецца прызнаваць у самiм сабе так званыя “недахопы”

(напрыклад, жорсткасць, баязлiвасць, эгаiзм, ляноту, прагу да нажы-

вы i г. д.), але здольны зауважаць iх у iншых людзях. Калi ж чалавек

у сваiх думках i дзеяннях арыентуецца на добрае, тады цень, кампен-

суючы зыходную супрацьлеглую устаноуку свядомасцi, праяуляе сябе

праз усë негатыунае, адмоунае у асобе чалавека i наадварот. Падоб-

ную апазiцыю цëмнага i светлага пачаткау у душы герояу, дыялектыку

дабра i зла мы выразна бачым у рамане “Вялiкi дзень” Кузьмы Чор-

нага. Такая апазiцыя, на наш погляд, выяуляецца праз сiмвалiчныя

вобразы герояу-двайнiкоу.

Распаусюджаны у лiтаратуры матыу двайнiкоу звязаны найперш

з актуалiзацыяй старажытнай архетыповай мадэлi спрадвечнай ба-

рацьбы супрацьлегласцей: дабра i зла, космаса i хаоса, жыцця i смерцi,

5 Кузьма Чорны, Збор творау у 6 т., Мiнск 1992, т. 6, с. 46. Далей пры спасылцы
на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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верху i нiзу i г. д. Гэтая мадэль можа быць рэалiзавана у творы праз мi-

фалагiчную структуру “культурны герой – трыкстэр”. У рамане “Вя-

лiкi дзень” Кузьмы Чорнага знаходзiць увасабленне адна з форм апазi-

цыi “герой i яго двайнiк”.Мадэль героя i яго двайнiка у творах пiсьмен-

нiка часцей за усë выяуляецца праз самастойныя вобразы, якiя могуць

iснаваць незалежна адзiн ад другога. Героi-двайнiкi Кузьмы Чорнага,

як правiла, увасабляюць неусвядомленыя або непрызнаныя (у дадзе-

ным кантэксце станоучыя: працавiтасць, дабрыня, шчырасць, адказ-

насць, сумленнасць, спагадiвасць, здольнасць да спачування, уменне

любiць i дараваць i г. д.) якасцi герояу твора, таму iх можна разгля-

даць як метафару непазнанага боку душы героя.

Так, вобраз Антона, прыëмнага сына Ксавэра Блецькi, у плане

абранай апазiцыi можна разглядаць як сiмвалiчны вобраз двайнiка ста-

рога пана Гальваса, Ксавэра i Адама Блецькау. Вобраз Антона – гэта

увасабленне невядомага i непазнанага у душы кожнага з гэтых герояу

твора, увасабленне iх страхау i усяго таго, што яны свядома адмаулялi

i не прымалi у сваiм жыццi.

Першая сустрэча пана Гальваса з ужо дарослым сынам Антонам

па сутнасцi стала для яго сустрэчай з самiм сабой непазнаным. Перад

панам стаяу не проста юнак – падобная да Цэзары копiя, а жывы да-
кор сумленню (226),жывы напамiнак аб яго [пана Гальваса – С.Б.] пу-
стым i бескарысна пражытым жыццi (232). Прызнанне старым Галь-

васам бессэнсоунасцi i марнасцi свайго жыцця абазначала б для яго

прымiрэнне са сваiм ценем. Аднак ëн выказау жаданне больш нiколi

не бачыць Антона, г. зн., адмовiуся прызнаць сябе такiм, якiм ëн быу

на самой справе. Генрых Тоухарт, апантаны прыхiльнiк iдэi звышча-

лавека, прычыну незадаволенасцi сваiм жыццëм такiх людзей, як пан

Гальвас, бачыу у iх нежыццяздольнасцi, бяздзейнасцi, пасiунасцi, абы-

якавасцi да усяго таго, сярод чаго яны жывуць. Вы усе там не ведалi
па чым хадзiлi. Якiя ж вы можаце быць гаспадары? Вы не ведалi та-
го, што ваш мужык не можа памiдорау вывесцi (256).

Падобны выбар у сваiм жыццi зрабiу Ксавэр Блецька. Ëн, як i ста-

ры пан Гальвас, адмовiуся ад свайго сына Антона. У маладосцi Ксавэр

ажанiуся з Амiляй, ахмiстрыняй Гальваса, якая чакала ад пана дзiця.

На той момант Блецьку здавалася, што праз шлюб з гэтай жанчы-

най ëн дасягне усяго таго, чаго прагла яго душа: за панскiя грошы

Ксавэр набыу у старога пана пяцьдзесят дзесяцiн самай лепшай зям-

лi. Для чалавека, якi доугi час марыу мець сваю вялiкую гаспадарку

i дом, гэта было сапраудным шчасцем. Аднак за радасць быць гаспада-

ром на уласнай зямлi ëн вымушаны быу цярпець прысутнасць у сваiм
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доме нежаданага сына пана Гальваса i Амiлi. Апроч непрыхаванай

нянавiсцi да так званага старэйшага сына Ксавэр Блецька нiчога не

адчувау. Ëн успрымау Антона як зло (231), якое можа некалi стаць

сур’ëзнай перашкодай на шляху да шчаслiвай будучынi яго улюбëнага

сына Адама. Блецька марыу праз навуку вывесцi малодшага сына

у людзi, на “грашавiтую службу”, а блецькау хутар у будучынi павi-

нен стаць яму моцнай падмогай у жыццi. Бацька марыу, каб Адам

стау адзiным законным спадчыннiкам зямлi, хутара. Можна сказаць,
што бацька i сын [Адам – С.Б.] перажылi б знявагу, каб старэйшы
спадчыннiк гэтага хутара калi-небудзь з’явiуся на хутарскiм полi як
гаспадар i самастойны работнiк. З яго [Антона – С.Б.] даволi было
саду i агароду (230). Вялiкi страх развiтацца са сваiмi марамi стау

для старога Блецькi рэальнасцю, калi пасля вучобы у горадзе Антон

нечакана вярнууся дадому з цвëрдым намерам быць гаспадаром, а не

парабкам на сваëй палавiне. Ксавэр Блецька, як некалi пан Гальвас,

выказау жаданне больш нiколi не бачыць ненавiснага Антона i тым са-

мым адмовiуся ад прызнання хрысцiянскага, добрага, станоучага боку

у сваëй душы: Ты мне не патрэбен нi як парабак, нi як ты сам! (236).

Адам Блецька быу малодшым братам Антона. Да юнацкага узро-

сту хлопцы, дзве натуры, зусiм непадобныя адна на адну (229), раслi

даволi дружна. Аднак у iх бацькi, Ксавэра Блецькi, былi зусiм iн-

шыя намеры. Ëн усiмi сiламi намагауся устанавiць адчужанасць па-

мiж улюбëнцам Адамам i яго мацi Амiляй i братам Антонам. Блець-

ка хацеу, каб ягоны сын Адам любiу толькi яго аднаго i толькi ра-

зам з iм, Ксавэрам, выпешчвау кожны куток свайго пяцiдзесяцiннага
уладання (229). Насенне нянавiсцi, пасеянае бацькам у душы малога

Адама, пакрысе узыходзiла i набiрала сiлы. Ëн, як i бацька, стау лю-

бiць хутарскую адзiноту, а мацi з Антонам рабiлiся для яго чужымi

людзьмi. Сярод сваiх аднагодкау ëн вызнавау сябе за лепшага. Адам
Блецька мог умяшацца у якую хочаш справу, нават самую брудную,

абы-толькi каб паказаць сябе. Ëн быу упэунены сам у сабе i нi разу
не прызнавауся перад сабой у сваiх промахах (232). Наколькi

ж моцна ëн ненавiдзiць свайго брата Адам упэунiуся тады, калi Ан-

тон прыехау пасля вучобы з горада дадому. Ëн не хацеу кожны дзень
бачыць яго [Антона – С.Б.] на сваëй дарозе, па якой яму аднаму трэ-
ба было б iсцi праз усë жыцë. Страшная нянавiсць заварушылася
у Адама (235). У час сваркi, у парыве сляпой злосцi i нянавiсцi, Адам

не мог цвяроза разважаць i кантраляваць свае эмоцыi. Малады чала-

век схапiу дугу i ударыу ëй Антона па галаве. Цëмная нянавiсць яго

душы, якая доуга чакала свайго часу, стыхiйна вырвалася на паверх-
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ню яго свядомасцi. Толькi убачыушы нерухомую акрывауленую галаву

Антона, Адам зразумеу, што усë скончана (238). Стаушы братазабой-

цам, Блецька-малодшы вымушаны быу пакiнуць свой родны дом, дзе

ëн жыу i дзе яму было вельмi добра. Адаму было суджана iснаваць
у гэтым свеце, пакутуючы ад страху, што яго засцiгне помста за
забойства брата (243). Ëн стау выгнаннiкам без надзеi i веры вярнуц-

ца да спакойнага чалавечага жыцця.

Праз некаторы час Адам Блецька, стаушы лëкаем маладога Цэза-

ры Гальваса, будзе прысутнiчаць на пахаваннi старога пана Гальваса

i малiцца у касцëле Богу, каб ëн дау яму добра жыць.

I нiколi так, як цяпер. Ëн не адчувау, што усë, што было, нiколi не
вернецца. Яго душа цьмяна адчувала, што зараз ляжа у выкапаную iмi
магiлу увасабленне таго, што было раней, i што пачалося на свеце нешта
новае, i што ëн выйшау адтуль i наперадзе, а цi скора, а цi праз многа год,
будзе для яго нешта страшнае. I трэба яму пачынаць жыць спачатку, i цi
удасца гэта жыццë? (245).

Нягледзячы на пакутлiвыя перажываннi i нясцерпны сум па беззва-

ротна страчаным бесклапотным жыцццi, Адам не можа пазбавiцца ад-

чування нянавiсцi як да Антона, так i да усяго навакольнага. Здавалася

б, забiушы Антона, ëн пазбавiуся таго, хто перашкаджау яму (241),

а у дачыненнi да Гальваса, ëн звëу са свету таго, хто у некаторай
меры вiсеу над Гальвасавай душой... (242). Тым не менш, Адам, на-

адварот, яшчэ больш пакрыудзiуся, абазлiуся на увесь вялiкi свет, бо

пасля забойства яму прыйдзецца шукаць ужо не жыцця, а хлеба. Але
пакуль што трэба паказаць тут, як моцна ëн ненавiдзiць усiх тых
i усë тое, што ëн пакiнуу за сваiмi плячыма. Сваю нянавiсць ëн (...)

не растрацiу за сваю сумную дарогу (241).

Для пана Гальваса, Ксавэра i Адама Блецькау Антон Блецька

з’яуляецца сiмвалiчным люстрам iх душау, гледзячыся у якое, кожны

з iх бачыць сябе яшчэ непазнанага. Вобраз Антона увасабляе светлы

пачатак у душы кожнага з гэтых герояу, чыстае сумленне. Гэты во-

браз у творы Чорнага з’яуляецца своеасаблiвым сiмвалам духоунага

ачышчэння i прасвятлення, да якiх павiнен прыйсцi кожны чалавек.

Старому пану Гальвасу вельмi складана было прызнацца сабе,што

ëн слабая, бяздзейная iстота, якая усë жыццë жыла з усяго гатова-

га. Яму страшна усведамляць, што i ягоны сын Цэзары пауторыць

жыццëвы шлях бацькi. Толькi напрыканцы жыцця пан Гальвас зрабiу

спробу пераасэнсаваць пражытае. Аднак прычыну сваiх “няшчасцяу”

гэты чалавек быу схiльны бачыць у знешнiх абставiнах, у iншых лю-
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дзях, а не у самiм сабе. Так, у спрэчцы з Генрыхам Тоухартам яго

сын, Цэзары Гальвас, сказау, што прычынай няшчасцяу яго бацькi

сталi такiя людзi, як Тоухарт, якiя прывыклi мець асабiстую выгоду

за чужы кошт.

Ужо у Нясвiжы, у эмiграцыi, перад смерцю мой бацька ад смутку
пачау прадумваць усë сваë жыццë. I многа разоу гаварыу тое, чаго я не
хацеу слухаць i што мае душы не кранала. Ëн крычау у мае вушы, што,
калi ëн бяднеу, яго упрауляючы Тоухарт багацеу i проста крау у яго гро-
шы. Гэта было яму лëгка, бо праз яго рукi усë iшло. Мой бацька толькi
перад смерцю дадумауся пра гэта! Можа гэта i была тая прычына, з-за
якой наша фамiлiя апошнiмi гадамi перад вайной так шпарка кацiлася да
беднасцi (255).

Вельмi трапную характарыстыку пану Гальвасу i яго бессэнсоуна

пражытаму жыццю дау Максiм Астаповiч. У вобразе гэтага героя

увасоблены, паводле аутарскай канцэпцыi, лепшыя рысы беларуска-

га народа: добразычлiвасць, шчырасць, працавiтасць, памяркоунасць,

разважлiвасць i г.д.

Мы з табой,Марына [дачка Максiма Астаповiча – С.Б.], цяпер будзем
жыць лепш за тое, як жыу раней Гальвас. Бо у яго было горла шырокае.
Ëн пачау быу бяднець, i усë яму на свеце чорна здалося. Каб гэта на
сапрауднага чалавека, якi мае залатыя рукi, – дык як тут бяднеу гэты
Гальвас? Ëн яшчэ чорт ведае колькi усяго мог бы аддаць людзям. Былi
у яго лясы, якiх ëн i сам нiколi не бачыу. Але рукi у яго былi мëртвыя,
яны толькi былi яму на тое, каб насiць на iх пярсцëнкi (281).

Праз гэтага героя аутар даводзiць, што жыццë пана Гальваса, яго

няспыннае iмкненне да матэрыяльнага дабрабыту, да камфортнага iс-

навання, было пазбаулена пазiтыунага i стваральнага сэнсу. Жыць

з працы сваiх рук i атрымлiваць ад гэтага вялiкае задавальненне, ра-

бiць дабро, не чакаючы за гэта падзякi, жыць у вялiкай згодзе са сваiм

сумленнем – вось тое сапрауднае жыццë, ад якога свядома адмовiуся

не толькi Гальвас, але i Блецькi.

Ксавэру Блецьку i ахвяры яго выхавання нянавiсцю, сыну Адаму,

уяулялася, што Антон – гэта не толькi вялiкая перашкода на шляху да

iх бясхмарнага шчасця на уласнай зямлi. У вобразе Антона, па iх адчу-

ваннях, увасоблена тое, што Ксавэр i Адам не прызнавалi i адмаулялi

у жыццi: дабрыня, шчырасць, бескарыслiвасць, любоу да блiжняга.

Такiм чынам, i Гальвас i Блецькi пазбавiлi сябе магчымасцi стаць

шчаслiвымi людзьмi, адмовiушыся прызнаць за сабой грахi i ня-

жыццяздольнасць сваiх жыццëвых прынцыпау. Яны не здолелi жыць
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па-хрысцiянску, у згодзе з сумленнем, таму i страцiлi мажлiвасць да-

сягнуць адчування спакою i ладу у душы.

Вобразам Марыны Астаповiч пiсьменнiк ускладняе псiхалагiчны

партрэт Адама Блецькi, чалавека, якi прыняу веру-iдэалогiю немца

Тоухарта, а у час Вялiкай Айчыннай вайны пайшоу на службу да

фашыстау. У дачыненнi да Адама вобраз Марыны, на нашу думку,

мэтазгодна разглядаць як адзiн з мажлiвых варыянтау рэканструк-

цыi архетыпа ценю, як вобраз двайнiка, звязанага са сферай свядомага

i падсвядомага Блецькi-малодшага. Самастойны, не створаны фанта-

зiяй Адама вобраз дачкi Максiма Астаповiча у дадзеным кантэксце

адлюстроувае i фiксуе не столькi цëмны, адмоуны бок, колькi светлы,

пазiтыуны бок душы Адама. Вобраз Марыны можна разглядаць як

сiмвалiчны вобраз трансфармаванага сумлення Блецькi.

Сумленне з’яуляецца адным з тых феноменау бессвядомага чала-

вецтва, якi дазваляе у пэунай меры праявiцца дваiстай, супярэчлi-

вай прыродзе чалавечай душы. Гэты маральна-псiхiчны механiзм вы-

значае здольнасць асобы да актыунага самапазнання, самакантролю

i самаацэнкi сваiх адносiн да навакольнага свету. Безумоуна, у кож-

нага чалавека ëсць сваë суб’ектыунае уяуленне аб тым, што ëсць зло,

а што – дабро, што з’яуляецца або не з’яуляецца справядлiвым, ма-

ральным, духоуным, узвышаным, прыгожым i г.д. Зыходзячы з та-

кога разумення аб маральна-этычных каштоунасцях, чалавек кiру-

ецца у сваiм жыццi адпаведнамi маральнымi (амаральнымi) прын-

цыпамi i каштоунаснымi арыенцiрамi. У гэтым сэнсе слушнай нам

падаецца думка К. Юнга, якi сцвярджау, што у большасцi iндывi-

дуальных выпадкау сумленне абазначае псiхiчную рэакцыю на нава-

кольную рэчаiснасць або свядомае адхiленне ад маральнага кодэкса.

Гэтая рэакцыя падобная да першабытнага страху перад незвычай-

ным, невядомым, а таму “амаральным”. Такiя паводзiны з’яуляюцца

iнстынктыунымi6.

У Кузьмы Чорнага сумленне, як этычная якасць, з’яуляецца важ-

ным паказчыкам маральнасцi кожнага з яго герояу раманау ваеннага

часу, у тым лiку i у рамане “Вялiкi дзень”. Так, на думку Мiхася Ты-

чыны, у рамане “Пошукi будучынi” (1943) героi-беларусы невыпадко-

ва выступаюць пад iмем сумлiчан (ад слова – сумленне). Гэтыя про-

6 К. Г. Юнг, Совесть с психологической точки зрения, (у:) К. Г. Юнг, Аналити-
ческая психология: Прошлое и настоящее; К. Г. Юнг, Э. Одайник, Дж. Хаббэк ;
сост. В. В. Зеленский, А. М. Руткевич, Москва 1995, с. 97.
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стыя людзi адчуваюць сваю асабiстую адказнасць за усë, што робiцца
у свеце, i свае учынкi вымяраюць вялiкаю мераю чалавечнасцi7.

Праяуленне архетыповага вобраза сумлення выразна бачыцца на

прыкладзе лëсу Адама Блецькi, аднаго з адмоуных герояу рамана

Кузьмы Чорнага “Вялiкi дзень”.

Адразу пасля забойства зводнага брата Антона Адам Блецька,

не жадаючы быць злоуленым i пакараным, вырашыу пакiнуць род-

ны хутар. Некалькi дзëн безнадзейнага бадзяння паблiзу свайго дома,

страх сустрэцца з людзьмi ператварылi Адама у схуднелую, касматую,

страшную iстоту, якой кiравала адзiнае жаданне – выжыць. Адным
сваiм выглядам ëн мог навесцi жах на чалавека. Не то што думка,
а iнстынкт яго працавау увесь час вельмi востра (239). Блецька добра

усведамляу, што праз свой жахлiвы учынак ëн пазбавiуся магчымасцi

жыць так, як жыу дагэтуль. Ëн згубiу права на шчаслiвую будучыню,

а тое, што яму засталося – гэта неабходнасць нейк iнакш жыць (238).

Герой рамана апынууся у складанай сiтуацыi выбару: як жыць далей?

чаго шукаць у вялiкiм свеце? на што спадзявацца? якiмi шляхамi iсцi

да сваëй шчаслiвай будучынi? якiмi жыццëвымi прынцыпамi кiравацца

у дасягненнi пастауленай мэты? Першаступенным для Адама Блецькi

аказауся маральны выбар быць цi не быць чалавекам сумленным. Ме-

навiта у такiм душэуным стане разгубленасцi, страху, нявызначанасцi

Блецька упершыню сустрэуся з Марынай Астаповiч.

Нясцерпны голад прымусiу Адама рушыць у хату Астаповiчау, каб

знайсцi там сабе што-небудзь паесцi. Апынуушыся у доме, ëн пачау

набiваць свой паходны мяшок кiлбасамi i сырамi, якiя былi развешаны

уздоуж сцяны на цвiках. Аднак раптам Блецька пачуу нечыя крокi.

Гэта была Марына. Аутар твора свядома падкрэслiвае у яе знешнiм

выглядзе рысы бесклапотнай наiунасцi (240), шчырасцi, адкрытасцi,

якiя мелi непасрэднае дачыненне да стану яе душы. Нават знешнi вы-

гляд Марыны падаецца пiсьменнiкам як поуная супрацьлегласць Ада-

ма. Пасля гэтай сустрэчы Блецькам авалодау змрочны смутак, i пача-
ло запаноуваць прасвятленне у думках (241). Беспрычыннае, на пер-

шы погляд, адчуванне Адамам невытлумачальнай трывогi i смутку

можна разглядаць, як заяуку аб сабе неусвядомленага боку душы ге-

роя – сумлення. Сумленне тут – гэта унутраны голас “Я”-лепшага, якi

не дае спакою, душэунай раунавагi герою рамана, мучыць яго. Адам
Блецька аслупянеу ад страшнага смутку, якi адразу задушыу яго.

7 М. А. Тычына, Кузьма Чорны. Эвалюцыя мастацкага мыслення, 2-е выд.,Мiнск
2004, с. 112.
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На адзiн, самы найкарацейшы, момант у яго ажылi далëкiя адзна-
кi свядомасцi i жудаснае адчуванне ва усëй сваëй паунаце, што дзеля
яе, дзеля гэтай iстоты, можна аддаць нават усë сваë жыццë (240).

Ëн узяу на сваю душу вялiкi i страшны грэх – забойства чалавека,

аднак Блецька не збiраецца раскайвацца у зробленым. Замест гэтага

Адам выпешчвае у сваëй душы салодкае адчуванне нянавiсцi, жаданне

помсцiць за тое, што усë так далëка, за тое, што ëн не стау вышэй
над усiм – за усë да усяго нянавiсць! (260).

Адзiным, што цяпер цешыла яго душу, была надзея вярнуцца

у родны Дом. Аднак вяртанне Блецькi у свой Дом трэба разглядаць

як вяртанне героя твора да усяго таго, што ëн меу i пра што марыу

да забойства брата. Па сутнасцi, Блецька неусвядомлена iмкнецца да-

сягнуць стану душэунага спакою, раунавагi i гармонii, сiмвалам чаго

выступае у рамане вобраз Дома. Менавiта вяртанне у Дом, на Радзi-

му, павiнна стаць лëсавызначальным момантам у жыццi Адама Блець-

кi. Цi здолее герой праз пакаянне наблiзiцца да пазнання спрадвеч-

ных духоуных i маральных каштоунасцей чалавецтва, прыняць родны

Дом як “свой”? Тым не менш, цiхi, але настойлiвы голас сумлення

пераследавау злачынца. Асаблiва моцна ëн гучыць тады, калi у душы

героя з’яуляецца адчуванне уседазволенасцi, iмкненне дзейнiчаць без

якiх-небудзь маральных абмежаванняу. У дадзеным выпадку сумлен-

нем кантралююцца свядомыя дзеяннi Блецькi. Марына была як цэнтр
яго смутку, як пункт, куды усë iмкнецца, – вырастала перад iм по-
стаць той самай, якую ëн так неспадзявана напаткау i напалохау,
калi зрывау з цвiкоу на сцяне яе дома кiлбасы i сыры. Яна, толькi яна!
I не будзе яму без яе спакою! Ëн яе ведау змалку i не разумеу, чаму
яшчэ у тыя часы, калi забiу брата, кожны раз пры спатканнi з ëю
трацiу раунавагу душы (260).

Паводле тэорыi бессвядомага К. Юнга, калi адсутнiчае спецыфiч-

нае адчуванне у душы пакут сумлення, у сне можа узнiкнуць пэуны

сiмвалiчны вобраз. Так, у рамане вобраз Марыны Астаповiч пачынае

з’яуляцца Адаму Блецьку у сне. Сон, звычайна, нясе для свядомасцi

героя важную iнфармацыю. Чым больш Блецька-малодшы адыходзiу

ад спрадвечных духоуных, хрысцiянскiх асноу жыцця чалавецтва, тым

часцей ва уяуленнi героя з’яуляуся вобраз Марыны. У яго дрымоце зноу
з’явiлася яна. Як прывiд, як пакута яго жаданняу, далëкая i страш-

ная цяпер яму. (...) За поунач ëн вярнууся у сваю прыбудоуку. I пад
дзень зноу явiлася яна мучыць сваëй чужасцю. I цяпер ужо кожны
дзень яна уставала у яго думках (262). Марына – сумленне – гэта ня-

бачны сведка, кантралëр кожнай яго думкi, кожнага учынка героя.
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Менавiта праз пакуты сумлення, як паказау у рамане Кузьма Чор-

ны, у героя з’яуляецца магчымасць зазiрнуць сабе у душу i задаць пы-

танне: а цi так трэба жыць? а цi па-людску я раблю? Так, вяртаючыся

праз доугiя гады з выгнання, бязмэтнага блукання па свеце у пошуках

шчасця, Адам Блецька адчуу радасць, што дасягнуу жаданае мэты

– вярнууся домоу. Вяртанне на радзiму вельмi усхвалявала яго душу.

Здавалася, што лëс дау яму яшчэ адну магчымасць пераасэнсаваць

раней перажытае i пачаць жыць у згодзе са сваiм сумленнем.

На твары яго было больш радасцi, чым трывогi, i хоць ëн быу увесь
самае закончанае чаканне, па iм не вiдаць было, што iм уладае якая б там
нi была нецярплiвасць. Нават магло здавацца, што гэты чалавек дасягнуу
нейкай свае мэты... (...) Прагнымi вачыма ëн глядзеу у кару суседняга
дрэва, i нейкая глыбокая, застылая думка усë выразней згушчала сваю
пячаць на яго твары. Пасля ëн быццам бы пачау глядзець сам у сваю душу,
такi нерухомы i невыразны рабiуся яго позiрк.Можа, нават ëн марыу. Усë
больш ëн уваходзiу у самога сябе (298).

Аднак замест чаканага спакою у яго душы з новай сiлай пача-

ло ажываць пачуццë трывогi i безнадзейнасцi. Блецька з непрыязню

думау пра тых людзей, хто тут, на яго радзiме, жыу сумленным люд-

скiм жыццëм, права на якое ëн згубiу яшчэ у маладыя гады, забiушы

свайго брата. Усë роднае, блiзкае, добра знаëмае пачало успрымацца

iм як чужое, не вартае шкадавання.

Усë, што было перад яго вачыма, было раней iм тут няведанае. Яно
стала на касцях яго ранейшага жыцця тут. Нават жа i дома таго, да
якога ëн так праз многа год iмкнууся, ужо няма на свеце. I усë тут iнакшае
i чужое, i нiчога ëн тут не ведае. I цi вернецца тое ранейшае, так патрэбнае
яго душы? Цi знойдзецца тое, што ëн калiсьцi страцiу? I цi давядзецца
пачаць спачатку сапрауднае жыццë? (303).

Вяртанне у Дом не прынесла герою чаканай палëгкi, яго, як i ра-

ней, раз’ядалi супярэчлiвыя думкi (303). Адаму Блецьку было накана-

вана пазнаць самога сябе i прыняць або не прыняць сябе такiм, якiм ëн

быу. Герой рамана прадчувау, што доугачаканая сустрэча з Марынай

Астаповiч павiнна вызначыць далейшы яго лëс. I хоць да канца не было
у яго веры, што усë вернецца такое, якое было i што застыла у яго
душы без руху, як яго адзiнае жаданне, але была у яго надзея. (...)

У душы яго шчымела, усë гняло яго... (373). I усë ж пакуты сумлення,

смутак па страчаным не пакiдалi яго. Убачыушы дачку Максiма Аста-

повiча, Адам Блецька адчуу “непераможную чужасць”, смяртэльным
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холадам напоунiлася уся яго iстота (390). Адам зразумеу, што яго

мары вярнуцца да такога жыцця, якое было у гады яго маладосцi, ака-

залiся пустымi, бо двойчы на свеце нiчога не паутараецца. Смутак яго
кончыуся страшнай злосцю, i нiколi нiкога i нiчога на свеце ëн так не
ненавiдзеу, як з гэтай хвiлiны ненавiдзеу Марыну. Гэта была яго па-
таптаная пад ногi мара (390). Нянавiсць да Марыны была настолькi

моцная, што Адам Блецька прагнуу толькi помсты.

Вялiкi смутак душы Блецькi – гэта пакуты сумлення героя. Так

падсвядомае Адама перадае у яго свядомасць “пратэст”, непрыняцце

яго такiм чалавекам, якiм ëн быу у жыццi. Самым страшным было

тое, што Блецька не адчувау i не прызнавау за сабой нiякай вiны, на-

ват больш – за свае “няшчасцi” ëн гатовы быу ненавiдзець увесь белы

свет. У рамане Кузьма Чорны паказвае паступовы шлях маральнай дэ-

градацыi героя, якi крок за крокам, учынак за учынкам iшоу да сваëй

духоунай гiбелi. Сустрэча з Марынай, яго персанiфiкаваным сумлен-

нем, аказалася для Адама лëсавызначальнай. Блецька, апынуушыся

адзiн на адзiн з жанчынай, якую ëн кахау, атрымау апошнюю магчы-

масць быць максiмальна шчырым i адкрытым з сабой, каб зразумець,

чаго прагне яго душа. Не прыняушы Марыну такой, якой яна стала,

Блецька не змог, не захацеу прыняць страшнай прауды жыцця:шчаслi-

вага i бесклапотнага мiнулага ужо не вярнуць, а дзеля будучынi трэба

будзе пераасэнсаваць погляды i адносiны да жыцця i раскаяцца у сваiх

грахах. Гэтая прауда, па сутнасцi, датычылася абодвух Блецькау –

Ксавэра i Адама. Усë у жыццi вяртаецца на кругi свае. Так адбылося

i з сынам Ксавэра Блецькi.

Пасля вяртання Адама дадому Ксавэр, яго бацька, зразумеу пры-

чыну душэунага неспакою сына. Падчас цяжкага i неспакойнага сну

сына Ксавэр пачуу з яго вуснау iмя Марыны.

Ксавэр жахнууся: ëн зразумеу горкую прауду, што у дадатак да усëй
iншай бяды маладосць i спеласць яго Адама праходзiла i прайшла у веч-
ным смутку па жанчыне. Ëн сам ведау: выпадковыя жанчыны не задуша-
ць гэтага вечнага смутку. Вялiкая крыуда за самога сябе апанавала iм.
Як ëн калiсьцi ненавiдзеу Амiлю! I ахвяру сваю ëн прынëс дарма: i зямлi
тае няма, i жыцця таго няма, i маладосць была атручана, i нават цяпер,
у яго паважаныя гады, па усëй iстоце ляжыць паганае адчуванне колiш-
няга душэунага голаду. Ëн i цяпер адчуу раптам душэуны голад. У душы
было пуста. I чым напоунiць яе? (314).

З таго часу, як Адам Блецька пакiнуу свой родны дом, ëн пастаянна

адчувау вялiкую душэуную трывогу i смутак. На думку М. Тычыны,



152 СВЯТЛАНА БУВIНА

смутак Адама уключаецца у лiк актыуных псiхалагiчных прычын, якiя
прывялi яго у лапы фашыста Тоухарта. Гэта не проста смутак па
каханай, якi не маглi заглушыць сустрэчы з выпадковымi жанчынамi,
гэта не толькi смутак па родных мясцiнах, па дому. Гэта смутак па
страчаным назаусëды жыццi, якое магло быць шчаслiвым...8. Лëсамi

i Ксавэра i Адама пiсьменнiк паказау, што пражыць жыццë у вялiкай

нянавiсцi, у адмауленнi спрадвечных хрысцiянскiх прынцыпау дабры-

нi i любовi да свайго блiжняга i быць пры гэтым шчаслiвым проста

немагчыма. Жыццë, блуканне, выгнанне не прынеслi Адаму жадана-

га шчасця. Гэты чалавек так i не зведау у сваiм жыццi нi асалоды ад

працы на уласнай гаспадарцы, нi вялiкай радасцi кахання, нават у па-

мяцi сваiх аднавяскоуцау ëн быу толькi забойцам. Усведамленне сваëй

нiкчэмнасцi i непатрэбнасцi з’явiлася адной з прычын яго нянавiсцi да

людзей i жыцця i непераадольнага жадання помсцiць. Шмат хто з iх
[аднавяскоуцау – С.Б.] яшчэ памятае яго. Яны i не успамiналi нiколi
яго, можа, нават плявалiся, успамiнаючы яго, для iх ëн быу толькi
забойца брата i больш нiчога. I кожны з iх напэуна тады аддау бы
яго уладзе, каб яго судзiлi. Але ëн выжыу i вярнууся i можа зрабiць
з iмi што хоча. У яго аж галава кружылася. I вялiкая стала яму аса-
лода ад свае адзiноты. Доуга ëн тут стаяу i чуу, як плакала у млыне
дзiця.
З таго часу ëн кожны познi вечар прыходзiу цiхом у гэтае месца

[да млына – С.Б.] пiць сваю асалоду (390–391).

Сваë шчасце Адам Блецька вырашыу шукаць праз няшчасце iн-

шых людзей, добра засвоiушы жыццëвы прынцып свайго настаунiка

Генрыха Тоухарта: Толькi плюючы на чужое, дойдзеш да свайго. Пры
гэтым Блецьку не вельмi цiкавiла тая дробязь: усë, што ëн зараз лiчыу

чужым, было некалi сваiм, блiзкiм, родным.

Калi тут усë гарэла i рвалася, ëн [Адам Блецька – С.Б.] перажывау
шчасце. Iдзе у нябыт тое, што тут з’явiлася без яго i што змянiла выгляд
таго яго кутка, аб якiм ëн увесь час думау. Некалькi гадзiн iшло гэтае
спустошанне, i яно варочала яго да жыцця. А тое сапрауднае жыццë было
у яго толькi тады, калi нiчога гэтага,што цяпер гарыць, тут не было (314).

Так, праз адносiны Блецькi-малодшага да Радзiмы, Дома, у шы-

рокiм сэнсе гэтых паняццяу, выразна праяуляецца архетыповая апазi-

цыя свой-чужы, якая, набываючы у творы этычны сэнс i ацэначны

8 М. А. Тычына, Кузьма Чорны. Эвалюцыя мастацкага мысленн, Мiнск 2004,
с. 174.
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характар, становiцца сродкам мастацкай характарыстыкi героя рама-

на. Адносiны свой-чужы у дадзеным кантэксце увасабляюць няспын-

ную барацьбу супрацьлегласцей у душы героя, полюсы яго духоуных

памкненняу рабiць дабро, быць сумленным, або стаць вялiкiм грэш-

нiкам, несучы зло у свет. У гэтым сэнсе значнымi (Дом – Сям’я –

Радзiма) з’яуляюцца духоуныя канстанты быцця чалавецтва, арыен-

туючыся на якiя не толькi Адам Блецька, але i iншыя героi рамана

“Вялiкi дзень”, робяць свой жыццëвы выбар: духоуна узвысiцца або

апынуцца на шляху духоунай дэградацыi.

Раман Кузьмы Чорнага “Вялiкi дзень” з’яуляецца спробай ма-

стацка-фiласофскага асэнсавання гiстарычных падзей першай пало-

вы ХХ стагоддзя. У дадзеным рамане пiсьменнiк разгортвае пана-
раму глабальнага сутыкнення Дабра i Зла, дзе Беларусь успрымаец-
ца аутарам як гiстарычная арэна, на якой сутыкаюцца супрацьлег-
лыя сiлы9. Сапрауды, спрадвечная барацьба супрацьлегласцей, дабра

i зла, светлага i цëмнага пачаткау дасягае свайго пiку асаблiва у часы

крывавых войнау, калi чалавецтва вымушана рабiць лëсавызначальны

выбар на карысць дабра або зла. Нам падаецца, што Кузьма Чорны,

разважаючы над феноменам фашызму, iмкнууся падысцi да разумен-

ня той сiлы, якая падштурхоувае людзей адвярнуцца ад спрадвечных,

хрысцiянскiх асноу быцця чалавецтва i стаць заложнiкамi сваiх ама-

ральных, антыгуманных iдэй. Уважлiва даследуючы вытокi i прычы-

ны не столькi узнiкнення, колькi актывiзацыi у чалавечай душы нянавi-

сцi, варожасцi, прагi знiшчаць, забiваць сабе падобных, Кузьма Чорны

звярнууся у рамане да асэнсавання актуальнай i унiверсальнай прабле-

мы чалавечай маральнасцi. Па сутнасцi, пiсьменнiк-фiлосаф iмкнууся

знайсцi адказ на пытанне: чаму цi то у будзëннай жыццëвай мiтуснi, цi

то у часы вялiкiх сацыяльных пераутварэнняу, у iмкненнi да лëгкага,

бесклапотнага жыцця чалавек перастае жыць у згодзе з людзьмi i са

сваiм сумленнем? Адказ на гэтае пытанне, як паказау у рамане аутар,

у першую чаргу трэба знаходзiць у хрысцiянскай дабрачыннасцi, ма-

ральнасцi i сумленнасцi. Дзеля гэтага спасцiжэння Кузьма Чорны за-

сяроджвае пiльную увагу на выяуленнi унутранай, духоунай сутнасцi

кожнага з герояу твора. Менавiта таму, на наш погляд, у рамане “Вя-

лiкi дзень” спроба рэканструкцыi архетыпа ценю як аднаго з мастац-

ка-выяуленчых прыëмау адлюстравання духоунага свету чалавека мае

вынiковую рэалiзацыю.

9 М. Тычына, Цана прароцтва, (у:) К. Чорны, Выбраныя творы, Мiнск 2000,
с. 22.
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Яшчэ адным з мажлiвых варыянтау рэканструкцыi архетыпа це-

ню у рамане Чорнага з’яуляюцца сiмвалiчныя вобразы герояу-двай-

нiкоу Марыны Астаповiч i Антона Блецькi. Яны, як мы пераканалi-

ся, з’яуляюцца трансфармаванымi вобразамi-матывамi сумлення пана

Гальваса, Ксавэра i Адама Блецькау. У дадзеным кантэксце архетып

ценю уяуляе сабой не дэструктыуны пачатак, а, наадварот, свядома

непрызнаны пазiтыуны пачатак чалавечай душы. Кожны з вышэй на-

званых герояу твора знаходзiцца у стане псiхалагiчнага, душэунага

крызiсу, выйсце з якога, на думку аутара рамана, бачыцца у прызнан-

нi герояу сябе такiмi, якiя яны ëсць на самой справе, ва усведамленнi

свайго другога “я”, у прымiрэннi са сваiм ценем.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule, poświęconym powieści Kuźmy Czornego „Wielki dzień”, głów-
ną uwagę skierowano na literacko-filozoficzne odczytanie wydarzeń historycznych
pierwszej połowy XX w., w tym zrozumienie fenomenu nazistowskiej filozofii i psy-
chologii. Przez rekonstrukcję archetypu cienia jako jednego z artystyczno-obrazo-
wych chwytów odzwierciedlenia świata duchowego człowieka podjęto próbę głębszej
analizy obrazowości utworu i jego treści ideowo-filozoficznej.

S UMMARY

In the article devoted to the analysis of the novel by Kuzma Chorny “Great
Day” the author focuses on the artistic and philosophical reflection of the historical
events of the first half of the 20th century. Understanding the phenomenon of Nazi
philosophy and psychology is of the author’s particular interest. After the recon-
struction of the archetype of the shadow as one of the methods of fine arts and the
reflection of the spiritual world of man, the author tries to analyze figurativeness
of the literary work, and its ideological and philosophical content.
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Духоуна-iрацыянальная стылявая плынь

у паэзii Заходняй Беларусi

У складаным спектры мастацкiх пошукау i развiцця заходнебела-

рускай паэзii асобнае месца належала духоуна-iрацыянальнай стыля-

вой плынi. Яна была звернута да асэнсавання духоуна-фiласофскiх, са-

цыяльна-маральных i душэуна-псiхалагiчных аспектау узаемадзеяння

чалавека i рэчаiснасцi, асобы i сусвету, да пазнання глыбiнных асноу

жыцця, яго складанай i супярэчлiвай унутранай сутнасцi. Гэтая плынь

утварала своеасаблiвую сакральна-мiстычную прастору, якая вызнача-

лася энергетычным зарадам рэлiгiйнасцi, раскрыццëм духоунага зме-

сту падсвядомага.

Творчасцi паэтау духоуна-iрацыянальных памкненняу быу улас-

цiвы характар апазiцыi заходнебеларускай рэчаiснасцi з яе грубай

эмпiрычнасцю i утылiтарызмам, несправядлiвасцю i прыгнëтам. Са-

цыяльна-гiстарычная абумоуленасць жыцця цiкавiла iх у значна мен-

шай ступенi, чым прадстаунiкоу папярэднiх стылявых плыняу, а то

i зусiм не цiкавiла. Iдэйны, грамадска-палiтычны аспекты iмi фак-

тычна не распрацоувалiся. Прадстаунiкi гэтай плынi адмаулялi прын-

цыпы падпарадкавання паэзii i у цэлым лiтаратуры i мастацтва пэунай

сацыяльнай мiсii, у прыватнасцi, мэтам i задачам заходнебеларус-

кай грамадска-iдэалагiчнай барацьбы, народна-вызваленчага руху, лi-

чылi iх цалкам самадастатковай духоуна-эстэтычнай субстанцыяй

i каштоунасцю.

Вельмi паказальнай у гэтым плане з’яуляецца асоба Казiмiра Сва-

яка (сапр. – Кастусь Стэповiч) (1890–1926) – аднаго з пачынальнiкау

духоуна-iрацыянальнага стылю, творчасць якога вызначалi асаблiвас-
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цi мiстычнага, iнтуiтыуна-экстатычнага успрыняцця свету. Яго гра-

мадска-эстэтычны iдэал вырастау i фармiравауся на аснове рэлiгiйных

поглядау, глыбокага усведамлення хрысцiянскiх маральна-фiласофскiх

каштоунасцей. З’яуляючыся каталiцкiм святаром, К. Сваяк сцвярджау

духоуную сутнасць быцця як аснову дабра, iсцiны i красы у сусвеце.

Яго мастацкае мысленне абумоулiвалася iмкненнем да пераадолення

зямнога i прыроднага пачаткау, таго, што прынята разумець пад па-

няццем “фiзiчнага эгаiзму”, жывiлася дабратворнай энергiяй любовi,

верай у сiлу i несмяротнасць духу, маральнае удасканаленне чалаве-

ка i гармонiю сусвету. Шырокай грамадскай няпраудзе, сацыяльнай

несправядлiвасцi i нацыянальнаму уцiску, бедам i няшчасцям народ-

нага асяроддзя паэт супрацьпастауляу станоучы рэлiгiйна-хрысцiянскi

iдэал, перастварэнне жыцця у любовi i веры у Царства Божае, высокую

Божую прауду i свабодную згоду i адзiнства.

Лiрычны герой адзiнага зборнiка К. Сваяка “Мая лiра” (1924)

дарэшты прасякнуты памкненнем да Бога, пазнаннем Яго высокай

зместаваутваральнай сутнасцi (Ледзь толькi блысьне на небе зарнi-
ца, / Дух мой, о Божа, на Цябе чакае), прагне Яго, як дожджу травi-
ца. Ëн сумуе па Богу, шукае Яго у “дарозе блуднай”, У сухой зямельцы
бязводнай i труднай, / Залiтай жагай палудняга сонца, багаславiць
Яго “дзiвы У формах праявы i у зьменах часу”. Шляхам цярнiстым
жыцьцë агартаю, / Руку цалую Твайго змiлаваньня, – чытаем у вер-

шы “Песьня на псальм 62”, – Твой Огляд вечны гiмнам апеваю / I веру
сëньня у духа змертвыхстаньне1.

На думку К. Сваяка, усе зямныя i нябесныя з’явы i прадметы знахо-

дзяцца у працэсе свабоднага руху, узаемадзеяння i узаемапранiкнення,

падпарадкаваны пэунаму i выразнаму касмiчнаму усëадзiнству, унi-

версальнаму сусветнаму сэнсу, увасабляюць iснаванне непадзельнай

сусветнай iдэi. Якраз пазнанне вялiкай i вечнай таямнiцы, сусветнай

iдэi, як духоунага адзiнства i узаемазвязанасцi усяго з усiм, гэтак-

званай цэласнасцi прыватнага, калi адно адлюстроуваецца, рэалiзуе

свой патэнцыял у другiм, атрымлiвае у iм свой працяг i развiццë,

з’яуляецца галоуным прадметам чалавечага жыцця. Лiрычны герой

паэта iмкнууся да асэнсавання аб’ектыуна-матэрыяльных i суб’ектыу-

на-iдэальных частак i элементау сусветнага цэлага, да узаемапранiк-

нення i свабоднага iснавання з iмi. Натуральна, ëн адчувау на сабе

уздзеянне гэтага сусветнага цэлага (Пульс жывога усесьвету, твор-

1 К. Сваяк, Мая лiра, Вiльня 1924, с. 6.
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чы шопат чую...) i у той жа час, рэалiзуючы яго, сам уплывау на

шматлiкiя навакольныя з’явы i працэсы. Цiкавую i незвычайную, як

у духоуным, так i мастацкiм плане, карцiну назiраем, напрыклад,

у вершы “Душа мая”:

Матыль пышнакрылы купаецца у зорах,
З праменьняу сатканых, купаецца у морах
З вадою цудоунай. У неба узлетае
Арлом сьветавiдам – i у пекла спадае2.

Тут не толькi адно не выключае другога, а, наадварот, праду-

гледжвае яго, салiдарызуецца з iм, прадуцыруе яго развiццë i функ-

цыянаванне. Адзiнкавае i прыватнае iснуюць на шырокай усеагуль-

най аснове, падпарадкоуваюцца высокай творчай сiле, прыроднай волi,

касмiчнаму розуму – Провiду Божаму. Верш прасякнуты адчуваннем

усеабдымнай i усеагульнай адухоуленасцi сусвету, напоуненасцi яго це-

плынëй i пяшчотаю, дабрынëй i любоую. Ëн сцвярджае светланосны

пачатак, iдэю вечнага духу, якi знаходзiць сваю рэалiзацыю у з’явах

i прадметах матэрыяльнага свету, увасабляе прынцып “станоучага

усëадзiнства”, актыунасць i дзейснасць гарманiчнага цэлага. Мабыць,

асаблiвай зместавай насычанасцi i пераканання аутарская думка дася-

гае у апошняй страфе твора:

Сьвет чароуны-цудоуны мяне узяу у абоймы,
Напаiушы адвечнай журбай iдэалу,
Творау дзiуных усюды вiджу цэлы плоймы
I чую над сабою усебыту навалу3.

Сэнсатворны змест i значэнне любой з’явы К. Сваяк успрымау

i разумеу як яе унутраную звернутасць да сусветнай iдэi, абсалютнай

iсцiны. Ëн адмауляу прыватную адасобленасць i злосць, эгаiзм i ка-

рысць у жыццi чалавека i грамадства, а тым больш адкрытую бараць-

бу i супрацьстаянне, да якiх заклiкалi, напрыклад, прадстаунiкi ка-

мунiстычнай светапогляднай платформы. Паэт сумнявауся у мараль-

най эфектыунасцi i дзейснасцi радыкальна-рэвалюцыйных сродкау

i метадау пераутварэння рэчаiснасцi, адхiляу сiлу i прымус як спо-

саб выратавання свету. Цi варта змагацца з нядолей крывавай? / Цi

варта вялiчыць лiк жэртвау зямлi? – разважау ëн у вершы “Чаму мне

2 Тамсама, с. 71.
3 Тамсама.
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маркотна”. – Цi ж сьвет пераробiм рукою нямравай? / Цi тым там
ня лепей, што у гробе згнiлi?4.

Паэтызацыя хрысцiянска-каталiцкiх духоуна-маральных каштоу-

насцей спалучалася у творчасцi К. Сваяка з выяуленнем актуальных

грамадска-сацыяльных праблем i супярэчнасцей, сцвярджэннем на-

цыянальна-патрыятычнай iдэi, адраджэння Беларусi. Ëн славiу Бога

i адначасова усхваляу “родную старонку”, яе чары, цудадзейныя сiлы

i магчымасцi. Ты цярпеньне душы гоiш / I зьнямогу цела, – чытаем, на-

прыклад, у вершы “Чары Айчыны”. –Жыцьцë творыш, песьнi роiш, /

Вучыш жыць умела5.
Духоуна-iрацыянальныя пошукi вялi да сцвярджэння прымату Аб-

салютнага, таго, што набыло жыццë раней за усë астатняе i надало

яго усяму iншаму, што з’яуляецца закончаным, усëпранiкальным, бяс-

концым i вечным. Паэты гэтай плынi развiвалi асаблiвасцi аб’ектыу-

на- i суб’ектыуна-iдэалiстычнага пазнання рэчаiснасцi, прытрымлi-

валiся думкi, што прадуцыраванне i функцыянаванне творчага па-

чатку забяспечваюцца, з аднаго боку, дзейнасцю Сусветнага духу,

Абсалютнай iдэi, Вышэйшай рэальнасцi, а з другога, працай кан-

крэтнай iндывiдуальнасцi, чалавечай душы. Якраз яны арганiзуюць

выяуленне дабра, красы i прыгажосцi як адлюстраванне унутранай
духоунай сутнасцi свету, узаемапранiкненне i паяднанне рэальнага

i iдэальнага, асобнага, прыватнага i агульнага, бясконцага. Усе з’явы

i прадметы матэрыяльна-прыроднай прасторы прасякнуты высокiм

боскiм сэнсам, якi раскрывае iх змест, красу i гармонiю. У той жа

час пазнанне рэчаiснасцi залежыць ад характару i стану пэунага iн-

дывiдуума, яго духоуна-эмацыянальнага напаунення. Iншымi слова-

мi, успрыняцце суб’ектам канкрэтных грамадскiх працэсау i рэчау –

гэта успрыняцце iх уздзеянняу, таго, пра што гаворыць Вечна жывая

сутнасць, разам з тым свет бачнай матэрыi i цялеснага iснавання –

гэта свет уяуленняу чалавека. Пазнаючы навакольнае асяроддзе, асоба

пазнае свае думкi, iдэi, пачуццi, свае уражаннi ад яго.Адсюль – аб’екты

матэрыяльна-прыроднай прасторы з’яуляюцца вынiкам адлюстраван-

ня свету Вечнай iсцiны, iдэальнага пачатку космасу, Вышэйшай рэаль-

насцi i адначасова духоуна-псiхалагiчнай творчасцi чалавека.

Асноу мiстычнага эвалюцыянiзму у поглядзе на жыццë чалавека

i грамадства прытрымлiвауся Вiнцук Адважны (сапр. – Язэп Герма-

4 Тамсама, с. 76.
5 Тамсама, с. 45.
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новiч) (1890–1978), паводле слоу Адама Станкевiча, арыгiнальны i да-
волi плодны беларускi пiсьменьнiк i паэт6, якi вëу свае мастацкiя по-
шукi, у многiм арыентуючыся на духоуна-эстэтычны вопыт аднадум-

цы i сябра К. Сваяка, хоць i у прыкметна iншай стылявой манеры.

Яго лiрычная свядомасць таксама была звернута да хрысцiянскай пер-

шакрынiцы, сцвярджэння iдэальнага пачатку свету, услаулення ве-

ры у Бога як бязмежнае i вечнае Дабро i Шчасце. Пра гэта свед-

чаць вершы, сабраныя у зборнiку «Беларускiя цымбалы», якi выйшау

у 1933 годзе.

Вiнцук Адважны сцвярджау духоуна-маральную напоуненасць ча-

лавечага жыцця, выступау за тое, каб сацыяльныя i нацыянальныя

праблемы i супярэчнасцi заходнебеларускай рэчаiснасцi вырашалi-

ся сiлаю дабра i прауды, пераканання i справядлiвасцi. Грамадска-

му лiху, граху i насiллю, канкрэтным людскiм бедам i няшчасцям,

на яго погляд, могуць i павiнны супрацьстаяць душэуная цеплыня,

усëдараванне i усëпрымiрэнне. Паэт услауляу цяжкую духоуна-мараль-

ную працу чалавека па увасабленнi вобраза Божага, распаусюджаннi

i умацаваннi у матэрыяльна-прыродным свеце пакоры i цярпення, лю-

бовi i веры. Супрацьстаючы волi iнстынктау i выпадковых здарэнняу,

яны уплываюць на законы фiзiчнага жыцця людзей, адухауляюць iх

прыродную сутнасць, рэгулююць паводзiны i учынкi, а у цэлым пра-

святляюць грамадскае асяроддзе, насычаюць яго маральным зместам,

прыдаюць яму унутраную цэласнасць. Любоу i вера не проста праду-

гледжваюць наяунасць выразнага душэуна-пачуццëвага стану чалаве-

ка, яго эмацыянальна-псiхалагiчную зараджанасць, а сведчаць пэуную

перадыслакацыю унутранага “я” асобы на аб’ект цi аб’екты знешняга

свету, выяуляюць адчуванне i бачанне iх асаблiвых рыс i уласцiвасцей.

Усë гэта знайшло сваë увасабленне у такiх вершах В. Адважнага, як

“Прарок”, “Сiрата”, “Мудрасць Саламона” i iншых, прасякнутых рэ-

лiгiйна-паэтычным сiмвалiзмам.

Лiрычны герой верша “Прарок” з зямлi быу узнесен на вышыны,

туды, гдзе пануюць серафiны, над якiмi толькi Бог Усемагутны. Там

ëн убачыу, як яны стаялi “з паклонам нiж-глыбокiм, Закрыушы вочы”,

“Прад Божым тронам” i спявалi песьню бязупынна: “Сьвяты, сьвя-
ты, сьвяты навекi!” Апынуушыся у нязвыклай для сябе сiтуацыi, лi-

рычны герой паэта маучау, як пень – нямова, / Ня мог сказаць разум-

6 Ад. Станкев iч, Беларускi хрысьцiянскi рух (Гiстарычны нарыс), Вiльня 1939,
с. 85.
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на слова. I тады Бог Дау знак анëлу – серафiну ратаваць неразумнага
дзяцiну.

Й анëл узяу вуголь аутарны
З агня, што там гарэу ахвярны,
I тым вуглëм гаруч – гарачым
Язык мне чысьцiу, вусны значыу.

I бачыу Бог – сьвяты навекi!

I стау я чысты, стау вясëлы,
I рады усе былi анëлы,
I прынялi мяне за брата:
Было з таго у небе сьвята –

I бачыу Бог – сьвяты навекi!7

Слабы i цëмны i пахiлы, герой В. Адважнага праходзiць ачышчэнне

i ахрышчэнне “Агнëм нябесным” i самаахвотна выклiкаецца iсцi “на
сьвет нiкчэмны”, “да таго народу, / Што у грахох згубiу свабоду...”
“Благiя, цëмны тыя людзi, – разважае ëн, – Але браты мае аднакжа
– Там кроу мая жывая такжа”.

“Iдзi!” мне кажа: “пасылаю;
Я тваю слабасьць добра знаю:
Ты маей сiлай будзеш сiльны,
Ты маей праудай – непамыльны...”

Сказау мне Бог – сьвяты навекi!

Лiрычны герой паэта вяртаецца на зямлю i з гонарам i адказнасцю

выконвае высокую мiсiю, ускладзеную на яго Богам. Ëн прасвятляе

жыватворнай боскай iдэяй людскiя душы i сэрцы, выкараняе з гра-

мадскай рэчаiснасцi грэх i зло, эгаiзм i пыху уздзеяннем дабра, веры

i любовi, iмкнецца да таго, каб яны трывала увасобiлiся у свядомасцi

сучаснiка, авалодалi яго унутраным светам.

Я скалы цьвëрдыя пакрушу,
Я сэрцы гордыя прымушу
Пазнаць усю прауду Божу з неба:
Што трэба нам, чаго ня трэба!

Сьвяты мой Бог – сьвяты навекi!8

7 В. А. Беларускiя цымбалы: з крытычным нарысам Ад. Станкевiча аб жыцьцi
i творстве В.А., Вiльня 1933, с. 9–10.
8 Тамсама, с. 11.
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Грамадзянска-патрыятычны iдэал звязвауся у свядомасцi В. Ад-

важнага з рэлiгiйным iдэалам, Праудай Божай, верай Хрыстовай. Ме-

навiта з несьмяротных iдэалау Хрыстовай рэлiгii i этыкi ëн чэрпае
поэтыцкае натхненьне, да iх клiча народ свой i у iх бача непарушную
веру у поунае зьдзейсьненьне беларускiх народных iдэалау, бо справа
народная у В. А. гэта частка справы Божай9, – адзначыу А. Стан-

кевiч у прадмоуным крытычным нарысе да зборнiка “Беларускiя цым-

балы”. Дауно мы запалi у летарг глыбокi. / Дарэмна будзiлi нас Бо-
жы прарокi, – сцвярджау В. Адважны у вершы “Народ беларускi...”

– Нам прауду казалi – мы прауды ня чулi. / Нам у вочы сьвяцiлi,
ад веку мы спалi, / Сваiх-жа прарокау яшчэ не пазналi...”10 Абяз-
долены i прыгнечаны беларус-селянiн, у якога Ад працы, ад гора ужо
сьцëрлiся сiлы..., пакутлiва б’ецца на полi цярнiстым, / На полi ад
веку благiм, камянiстым без асаблiвага спадзеуку на плëн i вынiкi

сваiх клопатау i намаганняу. Выйсце з гэтага няпростага становiшча

паэт бачыу у духоуным адзiнстве, паяднаннi канкрэтнай асобы i на-

роднай масы у любовi i веры у Iсуса Хрыста, на глебе узаемапавагi

i усëдаравання. Адраджэнне-уваскрэсенне Беларусi адбудзецца у адпа-

веднасцi з Провiдам Божым, на шляху святой прауды i справядлiвасцi,

ахвярнага цярпення i мiласэрнасцi. Менавiта таму ëн заклiкау:

Народ беларускi усë чэзьне, гiбее...
Прыйдзi, Хрысьце Божа, Ты наша надзея!

Народ губiць розум, зракаецца волi!
Народ, што ня бачыу свабоды нiколi;
Народ, што адбiуся ад прауды, ад шчасьця;
Народ, што век плача, ня умее сьмяяцца,
Нiколi ня можа да дзела прыбрацца –
Папасьцi на сьлед сваей долi ня можа...11

Разглядаючы паэзiю В. Адважнага у згаданым крытычным нары-

се, А.Станкевiч зауважау: Рэлiгiйны элемент у “Цымбалах” займае
выбiтнае i цiкавае мейсца – ëн для песьняра зьяуляецца – хоць на
выгляд займае скромнае месца – першым i апошнiм пунктам апоры,
нягаснучым сьвятлом, у блеску якога ëн пiша i снуе свае разважа-
ньнi аб жыцьцi беларускiм. Гэта на вершах В. А. кладзе асаблiвы
адпячатак суцэльнасьцi, супакою, жыцьцëвай мудрасьцi – бяз таго

9 Тамсама, с. ХIХ.
10 В. Адважны, Народ беларускi..., Беларускi каляндар на 1933 год, Вiльня 1933,
с. 36.
11 Тамсама.
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мучэньня, якiм адзначаюцца вершы Каз. Сваяка12. У сувязi з дадзе-

ным слушным заключэннем варта падкрэслiць i наступную акалiч-

насць. У адрозненне ад творчасцi К. Сваяка, у якой дамiнавау фiласоф-

ска-медытатыуны, рэфлексiуны пачатак, якая была цалкам скiрава-

на да выяулення драматычнага свету асобы, iдэйна-мастацкiя пошукi

В. Адважнага вызначалiся большай ступенню сацыяльнай заангажава-

насцi, звернутасцю да канкрэтных праблем i супярэчнасцей рэчаiсна-

сцi. Паэт iшоу шмат у чым ад факта, падзеi, з’явы, аддавау перавагу

непасрэднаму руху думкi i перажывання, яго вобразныя абагульнен-

нi нярэдка мелi лiрыка-апавядальны, публiцыстычны, сатырычна-вы-

крывальны характар. Дарэчы, у многiх сваiх вершах В. Адважны

абмяжоувауся традыцыйнымi для беларускай лiтаратуры матывамi

i вобразамi, простымi, а часам i спрошчанымi сюжэтна-тэматычны-

мi калiзiямi, iх мастацкая вартасць прыкметна знiжалася рытарычнай

дэкларацыйнасцю i дыдактычнасцю, а таксама эстэтычнай нявывера-

насцю.

Шмат у чым на аснове духу iмправiзацыi, асаблiвасцей эстэ-

тычнага iндывiдуалiзму, характэрных iнтуiтыуных iмпульсау асобы

i пасiунай iнтэнцыянальнай эмоцыi развiвалася творчасць Наталлi

Арсенневай (1903–1997). Першы зборнiк паэтэсы «Пад сiнiм небам»

(1927) паказау,што, бадай, як нiхто iншы з заходнебеларускiх аутарау,

у тым лiку i прадстаунiкоу духоуна-iрацыянальнай стылявой плы-

нi, яна iмкнулася дыстанцыявацца ад асаблiвасцей грамадскага ася-

роддзя, свету сацыяльнай абумоуленасцi i рацыяналiзму, пазбягала ла-

гiзаванага мыслення, непасрэднага адлюстравання падзей i фактау,

была далëкая ад прамой аутабiяграфiчнасцi. Н. Арсеннева фактычна

зусiм не спрабавала сябе у распрацоуцы актуальных для заходнебе-

ларускай рэчаiснасцi сацыяльных тэм, матывау i вобразау, у развiццi

грамадзянскай праблематыкi i iнш. Яе паэзiя была звернута не так
да жыцця, – адзначае У. Гнiламëдау, – як да яго сэнсу, да таго, што
прыхавана у яго патаемных глыбiнях13. Паэтэса цiкавiлася паходжан-
нем з’яу i прадметау навакольнага асяроддзя, намагалася зразумець

сутнасць iснавання чалавека, усвядомiць iх сувязi з высокай прырод-

най воляй, адвечным усяленскiм пачаткам. У адным з самых раннiх

вершау «Выйдзi уночы у чыстае поле...» яна разважала:

12 В. А. Беларускiя цымбалы: з крытычным нарысам Ад. Станкевiча аб жыцьцi
i творстве В. А., с. XVII.
13 У. Гн iлам ëдау, Слова, аплачанае лëсам, “Лiтаратура i мастацтва” 1993, 19 са-
кавiка.



ДУХО УНА-IРАЦЫЯНАЛЬНАЯ СТЫЛЯВАЯ ПЛЫНЬ У ПАЭЗII... 163

Скуль усë: уночы смутныя зоры,
Ураннi золата сонцавых кос,
Удзень цiхiя лясоу разгаворы,
На заходзе – хмар яркае мора,
А у душы вечна дзiунае гора,
Горкi смутак нявылiтых слëз?

Скуль усë, хто стварыу нашу долю,
I каму нам малiцца уноч?14

У зборнiк “Пад сiнiм небам” увайшоу цыкл балад “Зачарованы

кут”, у якiм з’явы беларускай прыроды раскрывалiся праз фальклор-

на-мiфалагiчныя матывы i вобразы, антрапамарфiчныя карцiны i ма-

люнкi. Паэтэса iмкнулася пераасэнсаваць асаблiвасцi традыцыйнай на-

роднай сiмволiкi, стварала iрэальны, фантастычна-казачны, iлюзор-

на-прывiдлiвы свет панавання русалак, вадзенiкоу, лесуноу, кажаноу,

соу, начнiц, напауняла яго духоуна-псiхалагiчным зместам.

Н. Арсеннева выступiла у якасцi прадаужальнiцы традыцый

М. Багдановiча. Аснову яе мастацкай свядомасцi складала iнтуiтыунае

пазнанне жыцця i свету, пантэiстычнае сузiранне прыроды, iмкненне

выявiць iх унутраную сутнасць, стыхiйныя сiлы, iдэальныя асновы,

сцвярджэнне паунаты i радасцi iснавання праз раскрыццë сувязей

i узаемапранiкнення зямнога i нябеснага, рэальнага i мiфалагiчнага,

прыроднага i духоунага, прыватна-чалавечага, душэуна-псiхалагiчна-

га i касмiчнага, якiя, на думку паэтэсы, падпарадкаваны адзiнай гла-

бальна-быцiйнай субстанцыi. У рэцэнзii на зборнiк “Пад сiнiм небам”

“Верная дачка Сонца i “Шчырай Зямелькi” вядомы крытык i публi-

цыст М. Чэмер (У. Самойла), думаецца, слушна зауважау, што Н. Ар-

сеннева мае глыбокi й шырокi грунт пад сабой – у пачуцьцi спачат-

ных, асноуных стыхiяу Жыцьця й Прыроды, пачуцьцi, якое раднiць
яе з падставамi першай-натуральнай рэлiгii нашых далëкiх прэдкау.
Яна мае, – падкрэслiвау рэцэнзент, – выплываючую з гэтай кроунай
неразрыунай сувязi з Прыродай i моцнай у ëй апоры – магутную сi-
лу душы i бязьмежна, бязьмерна удзячную любоу да жыцьця i веру
да гэтае Прыроды, без каторых ня можа быць i запрауднай любовi
да свае роднае прыроды, да свае Бацькаушчыны, да свайго Народу15.

14 Н. Арсеннева, Выбраныя творы, Мiнск 2002, с. 45.
15 М. Чэмер, Верная дачка Сонца i “Шчырай Зямелькi”, “Родныя гонi” 1927, кн. 5,
с. 36.
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Вобразнае уяуленне паэтэсы жывiлася характэрным рамантычна-iдэа-

лiзаваным суб’ектывiзмам, асаблiвасцямi фiласофска-экстатычнай за-

раджанасцi уражлiвай i летуценнай асобы, яе успрыняцця красы як

разумнай неабходнасцi, парадку i раунавагi у сусвеце, прауды i iсцiны,

як гарманiчнай прапарцыянальнасцi частак вялiкага экзiстэнцыяльна-

га цэлага, яго пэунасцi i устойлiвасцi. Пры гэтым развiццë лiрычнага

перажывання забяспечвалася паяднаннем думкi i эмоцыi, узаемадзеян-

нем элементау пластычнай i выразнай паэтыкi:

Не у царкоуцы малiтвай, святою вадой –
ахрысцiу мяне нехта у зялëнай дуброве.
Як паганiн,
я пушчы пяю залатой,
разумею палëу васiльковых размовы16.

Беручы пад увагу першы, выдадзены зборнiк вершау “Пад сiнiм

небам”, а таксама другi, падрыхтаваны да друку у другой палове

1930-х гадоу, “Жоутая восень”, можна меркаваць,што паэзiя Н. Арсен-

невай – гэта паэзiя душы, сэрца, мары, фантазii, яна культывавала на-

строй, летуценне, iнтуiцыю, уяуленне, эмоцыю, уражанне. Яе духоуны

воблiк вызначала узаемадзеянне двух адносна самастойных i незалеж-

ных полюсавых цэнтрау: з аднаго боку, цiхага, рэфлексiуна-iдылiч-

нага сузiрання навакольнага свету, яго колерау i адценняу, стоенага

услухоування у чароуныя гукi i рытмы прыроднага асяроддзя, замi-

лавана-геданiстычнага спакою i умiлажаленасцi, а з другога – “трыз-

нення душы”, успышак пачуццëвай энергетыкi, экстатычнай пульса-

цыi перажыванняу. Так цi iнакш, у ëй усë было прасякнута замiла-

вана-прачулай iдылiчнасцю светауспрыняцця, панавау дух натхнення,

мiмалëтнага уражання, трымклiвага хвалявання, iмправiзацыi i г.д.

Н. Арсеннева мыслiла такiмi вобразнымi катэгорыямi, як тонкая iмгла,

манлiвыя надзеi, няясны смутак, “белыя крылы летуценняу”, вечныя

болi, таëмны свет, казкi душы, духi-сценi, густы туман, начныя чары,

збалелая душа, “вячорныя сценi”, адвечныя слëзы. Свежасцю i васт-

рынëй iмпрэсiянiстычнага перажывання, душэуна-псiхалагiчнай заан-

гажаванасцю, характэрнымi рысамi мiстычнага iдэалiзму звярталi на

сябе увагу яе вершы “Цiха плыу месяц”, “Калi людзi пакрыудзяць ця-

бе”, “На матыу хаутурнага маршу”, “Шэпты ночы” i iнш.

16 Н. Арсеннева, Выбраныя творы, с. 99.
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Як вядома, Н. Арсеннева была замужам за афiцэрам войска поль-

скага Ф. Кушалем i з 1922 па 1939 год жыла у Заходняй Польшчы.

Я. Чыквiн абгрунтавана зауважае:

Усë блiзкае паэтэсе, канкрэтнае i знаëмае да драбнiц, што дагэтуль i ства-
рала вобраз радзiмы з яе жыццëвымi праблемамi, трансфармавалася у, так
бы мовiць, чыстую iдэю Беларусi, якая тут жа перарастала у iдэал,
у “дзiуную песню”, што iснуе як водгалас вечнай прауды, дабра i пры-
гажосцi, як сiмвал зямлi абяцанай. – I далей – Асноунай тэмай Наталлi
Арсенневай стаецца жыццë лiрычнага “я” ва уяуленай айчыне. Тое жыццë
паэтэса любiць проста дзеля самога жыцця, у шматстайных яго праявах
знаходзячы крынiцу чалавечай радасцi i творчай iнспiрацыi17.

Лiрычнай гераiнi Н. Арсенневай, сапрауды, жудой халоднай у чу-
жой старонцы / выдаюцца чорнай ночы туманы... Яе сэрца рвалася
у край, што сном завецца (“На парозе”), туды, дзе спрадвечнае пра-
ва, / прауда вечная мацi-зямлi (“Паралель”). Часцей за усë яна паустае

перад намi у працэсе патаемнай думы, летуценнай мроi, “лiрыч-

най уявы”, насалоды марай, у пару няпэуных прадчуванняу, мiстыч-

ных, прывiдлiвых уяуленняу, неакрэсленых, тонкiх i хiсткiх настрояу

i пачуццяу, невыразных жаданняу i мэтаiмкненняу. Яна iмкнулася

спазнаць неспазнанае, выказаць невыказнае, сягнуць за межы прад-

метна-рэчыунага напаунення слова i паняцця, насыцiць iх новым ду-

хоуна-эстэтычным зместам. Цемрывою, бездарожжам / аднаго пайш-

ла б шукаць, – чытаем у вершы пад характэрнай назвай “Хаценнi”,

– што нiколi мець няможна, / што нiхто не можа даць!18

Адным з асноуных стылеутваральных сродкау паэзii Н. Арсен-

невай быу код таямнiчай аутарскай недагаворанасцi, своеасаблiвай

недавыяуленасцi лiрычнага дзеяння, духоуна-псiхалагiчнай загадка-

васцi. Яе характарызавалi такiя рысы, як пластычнасць зместу i ло-

гiкi паняццяу i вызначэнняу, свабода вобразна-метафарычных змен

i пераутварэнняу, стыхiйны рух асацыяцый, а таксама пэуная фраг-

ментарнасць лiрычных сюжэтау i малюнкау: Як горкiя мары, на нiвы,
папары / кладуцца вячорныя сценi (“У небе палаюць чырвоныя хма-

ры...”), Недаверлiва ноч надыходзiць, / нешта слухае... Дых пераво-
дзiць... (“Няужо”), Бярозау зялëныя рукi / застыглi, бы у часе малiт-

вы (“Вячорная мiстэрыя”), Дзесь высока, высока над намi / поунач

17 Я. Чыкв iн, Далëкiя i блiзкiя: беларускiя пiсьменнiкi замежжа, Беласток 1997,
с. 42.
18 Н. Арсеннева, Выбраныя творы, с. 85.
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б’е невядомы званар. / Змрок зiмовы калышацца нiзка / па лагчы-
нах, сiвых хвайнiкох, – / ткаць нам дзiуную казку узялiся / ноч /

i цiша, / i месяц – утрох (“Зiмовая ноч”) i iнш. Мастацкi вобраз паэ-

тэсы у пэунай ступенi адрывауся ад працэсу цi прадмета адлюстра-

вання, набывау рысы дэкаратыунасцi, але ад гэтага не губляу сваëй

выяуленчай фактурнасцi i духоуна-эстэтычнага зместу.

Духоуна-мастацкi светапогляд Н. Арсенневай грунтавауся на та-

кiх iнтуiтыуна-экстатычных адчуваннях i уяуленнях, якiя не заусëды

падлягалi канкрэтнаму лагiчнаму вызначэнню, не паддавалiся вобраз-

на-метафарычнаму мадэляванню i раскрыццю у межах рэалiстычнай

цi рамантычнай паэтыкi, перадачы у акрэсленых i выразных карцi-

нах i малюнках. Як мы зауважылi, у iм вялiкае месца належала ледзь

прыкметным абрысам з’яу i працэсау, няпэуным фарбам i адценням,

няулоуным душэуна-псiхалагiчным зменам i зрухам, непрадказальна-

му развiццю зместу. Усë гэта асаблiва выразна раскрылася у творчасцi

паэтэсы 1930-х гадоу. Даволi часта лiрычнае перажыванне Н. Арсен-

невай узнiкала i прадуцыравала на глебе iншага, блiзкага да яго пе-

ражывання, напачатку ледзь угадвалася у яго зместавым рэчышчы

як дадатковае сэнсава-эмацыянальнае адценне, разгортваючыся у су-

межным iдэйна-эстэтычным напрамку, асацыятыуна пераклiкаючыся

з iм, а пасля станавiлася вядучым у творы. Разам з тым у паэтэсы

знаходзiм i мадэлi ледзь не адваротнага характару развiцця лiрычнага

дзеяння. Напрыклад, драматычна-балючая старонка “прызабытага”,

якая “здалëк, з павучыння няпамяцi, устае, каб iзноу мяне ранiць...”

(“Прызабытае”). Яна яшчэ не акрэслiлася у свядомасцi, але лiрычная

гераiня яе ужо адчувае, бачыць, выяуляе, нават ацэньвае, хутка гэтая

старонка “прызабытага” раскрыецца усiм сваiм зместавым аблiччам,

у дэталях i падрабязнасцях. Але што гэта, яна раптам прападае, рас-

твараецца у шэрагу iншых духоуна-iнтуiтыуных уяуленняу i асацы-

яцый, малюнкау i фарбау, фактычна так i не узнiкнуушы. Час праз
пальцы йдзе нiткай шэраю, / нiткай шэраю яго й мераю, / йрву ды
блытаю19, – шматзначна кажа паэтэса.

У лiрычных вершах Н. Арсенневай шматлiкiя прыродныя з’явы

i працэсы уваходзiлi у цеснае унутранае судакрананне, узаемадзеянне

i узаемапранiкненне з рухам суб’ектыуных мiмалëтных настрояу, хiст-
касцю i зменлiвасцю складаных i супярэчлiвых душэуных перажыван-

няу паэтэсы. Як правiла, яны трансфармавалiся у духоуна-мараль-

19 Тамсама, с. 93.
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ны план, эмацыянальна-псiхалагiчную сферу, раскрывалiся не праз

устойлiвыя, трывала замацаваныя за iмi, а зменлiвыя, пераходныя ры-

сы i асаблiвасцi. Патрапляючы пад абладу высокага духоунага па-

чатку, прыродныя з’явы i працэсы надзялялiся у Н. Арсенневай мi-

стычнымi рысамi i асаблiвасцямi, пауставалi у незвычайных зменах

i пераутварэннях, набывалi чарадзейна-казачны воблiк. У. Жылка

слушна адзначау, дарэчы, першым адгукаючыся у нашым друку на

вершы паэтэсы, што прырода у яе не мiнэральная, не “раунадушная”,
а жывая, поуная таëмных сiлау20. У Н. Арсенневай па вясëлцы зданi
да нас зыходзяць / з паднебнай вышы, з нязнаных даляу, / вясняным
чарам нас надзяць, зводзяць21, а ноч Збудзiла зноу ночныя змовы (...)

узняла з жабiм хорам размовы, / заплакала у плачы савы. / Да сэрца
людскога паволi / вужакай слiзкой падпаузла...22.

Прыродныя з’явы i працэсы i духоуна-псiхалагiчныя перажыван-

нi Н. Арсенневай далучалiся да суб’ектау i атмасферы вялiкага свету

касмiчнага цэлага, да адзiнай i вышэйшай першакрынiцы, вечнай суб-

станцыi. Паядноуваючыся з прыродай, паэтэса паядноувалася з унi-

версальнай iдэалiстычнай “сусветнай душой”:

Час таëмны – не ноч, анi дзень, калi сценi,
сценi ночы злiваюцца з косамi сонца,
калi хочацца раптам устаць на каленi
i стаяць так, без руху, мауклiва, бясконца...

У гэты час аджывае у думках старое,
успамiнаюцца дауныя сэрца хваробы...
I так лëгка душою – вячорнай парою –
зразумець свету сумы, сумлевы й жалобы!

Вячорнаю парою

Яе хвалявау той стан прыроды, Калi з душою душа гавора / аб
вечных болях, аб вечных муках / (...) калi здаецца, вось-вось уцямiш, /

пазнаеш тайны жыцця i Бога / i пойдзеш новаю дарогай... (“Шэпты

ночы”).

Асаблiвасцямi iдэальнага пачатку у многiм характарызавауся ду-

хоуны светапогляд Хведара Iлляшэвiча (1910–1948), аб чым перака-

науча сведчаць яго вершы «Часамi у душы маëй дзiунай мелодыяй...»,

«Вечар лашчыцца, быццам даль...», «Сонца гразне у чырвоны кi-

20 В. Жылка, З жыцьця й пiсьменства, “Беларускiя ведамасьцi” 1921, 25 снежня.
21 Н. Арсеннева, Выбраныя творы, с. 86.
22 Тамсама, с. 72.
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сель...», «Ноч прыйшла туманная...», «Казка», «Музыка» i iнш. Чы-

таючы iх, мы бачым, што таямнiчая i загадкавая Душа свету рэалi-

завала сябе i у тым, як Мiгае лямпа. Ноч маучыць... / Бязьлiсты,
голы сад шумiць... («Штрых»), i у тым, як Каля рэчкi... агнямi сi-
нiмi / Забауляецца вечар – змрок... («Навакол муры – простыя лi-

нii...»), i у тым, як У каласы месяц-серп задзылiнкау – / I вячорны
вызваньвае псальм / Пацямнеушы мурожнiк – клiнкер... («Казка»).
У жоутым лiсьцi гарыць белы вечар, / напудраны заравам раньня,
– казау паэт у вершы «Асенняя паэма». – А уначы на драты нача-
ваць / разьлятаюцца зоркi у тумане23. Жыццë у яго мастацкай сiстэ-

ме раскрывалася у якасцi бясконцай зменлiвай плынi узаемазвязаных

з’яу i фактау i адначасова як пэуная адносна замкнëная сфера, якая

прадугледжвае iх паутаральнасць, цыклiчнасць, рытмiчную перыя-

дычнасць функцыянавання. Буднëвыя працэсы i рэчы навакольнага

асяроддзя набывалi у Х. Iлляшэвiча незвычайнае, iрэальнае, чарадзей-

на-казачнае выяуленне, адухоулены змест. У той жа час мройлiва-зыб-

кiя, мiстычныя карцiны i вобразы, наяунасць якiх абумоулiвалася

палëтнасцю фантазii аутара, iнтуiтыуна-пачуццëвым успрыманнем

свету, атрымлiвалi у яго прадметна-рэчыунае напауненне, рэалiстыч-

ную афарбоуку. Дастаткова часта вобразна-метафарычны малюнак

паэта разгортвауся такiм чынам, што у iм цяжка было распазнаць,

дзе заканчваецца адно i пачынаецца другое:

Дрэвы шапочуць у боскай драмоце,
Зоркi гараць, зачапiушысь у галiнах,
Пар лëгкауздымны кадзiць на балоце,
Таюць у начы цiхасьпеуныя гiмны...
Гэта малiтвы к прастору – Сусьвету
У сьветла-пяшчотным зямлi прабуджэньнi...
Быццам крылатыя казкi-прыветы,
Быццам цудоуныя сьпевы-тамленьнi...
Слухай... Маучы...24

Паводле некаторых мiфау, у зусiм далëкiм мiнулым неба i зямля
былi бацькам i мацi усяго iснуючага на свеце... у самыя старажыт-

ныя часы яны былi злучаны i толькi пазней былi разлучаны25. Iх звяз-

ваюць дзень i ноч, сонца i змрок, святло i ценi, дождж i вецер. У вершы

Х. Iлляшэвiча «Дрэвы шапочуць у боскай драмоце...» зямное i нябес-

23 Хв. Iльляшэв iч, Захварбаваныя вершы, Вiльня 1936, с. 12.
24 Хв. Iльляшэв iч, Зорным шляхам, Вiльня 1932, с. 60.
25 Э. Б. Тайлор, Первобытная культура, Москва 1989, с. 156.
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нае, рэальнае i мiфалагiчнае, фiзiчнае i духоунае знаходзяцца у стане

узаемаапладнення, абмену энергетыкай, жыццëвымi сiламi. У iм адно

развiваецца i аб’ядноуваецца з другiм, прадугледжвае наяунасць трэ-

цяга, а у вынiку сублiмiруецца у новую якасць – раствараецца у Абса-

лютным. У той жа час уся унiверсальная сутнасць свету натуральных

бачнасцей выяуляе сябе у канкрэтным, iндывiдуальным, чым забяспеч-

ваецца дыялектычнае адзiнства i раунавага памiж прыватным, асоб-

ным i агульным, касмiчным.

Духоуна-мастацкае мысленне Х. Iлляшэвiча вызначалася псiха-

лагiчным субстратам суб’ектыунасцi, iдэалiзаваным характарам рас-

крыцця жыццëвых працэсау, умоунасцю i нечаканасцю фiгуральных

супастауленняу i асацыяцый, няпэунасцю i таямнiчасцю вобразна-

метафарычнага выяулення. Шмат якiя вершы паэта са зборнiкау

“Веснапеснi” (1929), “Зорным шляхам” (1932) i “Захварбаваныя вер-

шы” (1936) звярталi на сябе увагу сiмвалiсцкай неадназначнасцю

i мройлiвасцю зместу – неакрэсленым i няустойлiвым сюжэтна-падзей-

ным радам, няулоуным i крохкiм душэуна-псiхалагiчным светам лi-

рычнага героя. Зноу я нечага жадаю, / Зноу я нечага томлюсь... –

чытаем у адным з iх. – Мо’ з вiшнëвым цьветабаем / Цалаваць мацi
– зямлю?.. («У бярэзнiку – зялëнцы...»).

Мы не знойдзем у Х. Iлляшэвiча падрабязных, насычаных, закон-

чаных апiсанняу i характарыстык, якiм уласцiва выразнасць зместа-

вых контурау i абрысау, кантрастнасць лiнiй. Паэт меу схiльнасць

да пасiунага светауспрымання i душэуна-пачуццëвага выяулення, да

тонкiх, зменлiвых уражанняу, сведчыу акварэльную лëгкасць мазкоу

i фарбау, часам своеасаблiвую фрагментарнасць i адасобленасць па-

казу з’яу i прадметау. Яго мастацкая свядомасць была прасякнута

настраëва-прачулым лiрызмам, выразным музычным пачаткам i рас-

крывалася у характэрным iмпрэсiянiстычным малюнку – жывым, ру-

хомым, зрэдку нават дынамiчным i у той жа час умоуным, экзатыч-

ным, казачным (вершы “Гмахi плывуць у блакiтныя змрокi...”, “Сонца

гразне у чырвоны кiсель...” i iнш.).

Х. Iлляшэвiч стварау у многiм iрэальныя, прывiдлiвыя, iлюзорныя

малюнкi i карцiны, у аснове якiх палягалi няпэуныя, хiсткiя, iмпрэсiя-

нiстычныя адчуваннi i уяуленнi: Вечарам мглiста дымяцца вулiцы – /

Нехта разьлiу у тумане жоуць... / У вочы чаромхай электрыкi жму-
рыцца / Места гулкае – фасфарачны воук («Дымнае места»); Калы-
шуцца дамы – катафалкi – / у тумане йдуць павольным крокам люд-
зi – зданьнi (...) Навiсла неба чорнай харугвай – / На слупох гараць
хаутурныя паходнi – сьвечы – / а вецер панiхiдзiць у вуглах... («Яшчэ
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аб восенi»). Творчасць паэта была звернута ва унутранае жыццë бе-

ларуса, яна сведчыла судакрананне з самым патаемным i загадкавым

у душэуна-псiхалагiчным свеце асобы, з мройлiвасцю i летуценнасцю

яе перажыванняу, мар i памкненняу:

Часамi у душы маëй дзiунай мэлëдыяй
Пышныя краскi цьвiтуць...
Гэта час, калi цiхiя-сумныя,
Свой адвечны праходзячы пуць
Зоры у прасторную муць,
Таюць... плывуць...
Гэта час, калi журбою хворы я,
Калi сэрца так соладка тае
I, хапаючы згукi сусьветныя,
Чалавецтва усë абыймае...
I, як вечара фарбы у маi,
Тае... тае...26

Па усiм вiдаць, Х. Iлляшэвiчу была блiзкая думка пра тое, што

прырода – гэта мова, на якой Бог гаворыць з чалавекам. Адчуваю-

чы у пэунай прыродна-бiялагiчнай з’яве канцэнтрацыю духоуна-эстэ-

тычнай сiлы, паэт ахiнау яе сваëй дабратворнай псiхаэмацыянальнай

энергетыкай, раскрывау высокую зместавую напоуненасць i значнасць

гэтай з’явы, яе скiраванасць да вечнай красы i гармонii, Абсалютна-

га сэнсу. На багатым i шматстайным матэрыяле прыродных працэсау

ëн будавау эстэтызаваны iдэальны свет, ледзь не цалкам звернуты да

адлюстравання асаблiвасцей духоунай сутнасцi чалавека. Аб гэтым

красамоуна сведчаць такiя вершы паэта, як «Месячная ноч», «Бор»,

«Праз снежную муць льецца месяц-жауток...», «Месячная казка» i iнш.

Адзначаныя i некаторыя iншыя аспекты духоуна-iрацыянальнага

асэнсавання рэчаiснасцi адчувалiся у вершах Анатоля Бярозкi (сапр.

– Мацей Смаршчок) (1915–2008), якiя, пачынаючы з 1933 года, дру-

кавалiся пераважна у часопiсах «Шлях моладзi» i «Калоссе». Лепшыя

з iх у арыгiнале i на англiйскай мове паэт выдасць зборнiчкам «Адзi-

наццаць вершау» толькi у 1989 годзе у Мантысэля (ЗША), пражыушы

усë паваеннае жыццë на эмiграцыi.

А. Бярозка быу звернуты да выяулення пераважна духоуна-эстэ-

тычнага, пачуццëвага, псiхалагiчнага зместу жыцця прыроды, грамад-

ства i чалавека, шматлiкiх сувязей i дачыненняу, якiя раскрывалi iх

узаемадзеянне. Яго найперш цiкавiла унутранае напауненне працэсау

26 Хв. Iльляшэв iч, Веснапесьнi, Вiльня 1929, с. 36.



ДУХО УНА-IРАЦЫЯНАЛЬНАЯ СТЫЛЯВАЯ ПЛЫНЬ У ПАЭЗII... 171

i фактау, той унiверсальны i безумоуны пачатак, што вызначау функ-

цыянаванне усяго жывога i нежывога на зямлi. Гэты пачатак не

заусëды выразна акрэслiвауся на паверхнi i не заужды паддавауся

звыклым формам успрыняцця, але без яго усведамлення нельга бы-

ло асэнсаваць сваë месца у шырокай прасторы аб’ектыуных рэалiй

i патэнцыяльных магчымасцей. Асаблiвай увагай паэта карысталiся

тыя з’явы i прадметы, якiя раскрывалi, з аднаго боку, «пагранiчны

стан прыроды i душы», а з другога, далучанасць духоунай свядомасцi

асобы да сусветнага адзiнства, касмiчнага цэлага («Фрагмент», “Ту-

ман разаслауся над соннай зямлëю...», «Заснула ноч. Павiслi цiха зо-

ры...» i iнш.).

Значнае месца у ягонай творчасцi належала таямнiча-загадкава-

му, мiстычнаму пачатку, таму што фактычна не утрымлiвала у са-

бе рэальнай асновы рэчау, не было забяспечана канкрэтна-гiстарыч-

ным грунтам. Мастацка-вобразныя структуры паэта не заусëды вы-

разна i дакладна адаптавалiся да з’яу i працэсау, якiя яны раскрывалi,

iх сувязi з прадметным светам рэчаiснасцi часта выглядалi, калi не

зусiм парушанымi, дык iстотна паслабленымi. А. Бярозка стварау до-

сыць неадназначныя, незвычайныя, непрасветленыя па сваiм зместа-

вым напауненнi малюнкi, якiм была уласцiва прыкметная ступень мi-

стычнасцi i арнаментальнасцi. Гэта добра вiдаць на прыкладзе верша

«Снягi... снягi... снягi... I шэры дзень зiмовы...» Пачатак яго, здаец-

ца, абяцае разгортванне тыповага пейзажнага эцюда у лiрыка-апавя-

дальным ключы з характэрным псiхалагiчным адценнем. Зiма, снег,

мауклiвыя палi, пануры лес, злосны вецер... Прауда, ужо тут кiдаюцца

у вочы дэталi, якiя паэт акрэслiвае нiбы незнарок, як нешта нязначнае

i ускоснае: Аб нечым сэрца сьнiць... / На думкi вольныя нуда кладзе
аковы27. Дзеянне верша рухаецца далей, i паступова знешнiя абрысы

рэалiстычнага малюнка змяняюцца яго унутраным, сiмвалiчным, пла-

нам, тым, што аутар убачыу у зiмовай завiрусе. Вецер не проста Мя-
це i круцiць вiхрам сьнежны пыл, ëн выступае у якасцi непасрэднага

удзельнiка складанага мiстычнага акта: з над глухiх курганау, з над
магiл / Таëмны клiч са сьнегам у даль нясецца...

Ëн клiча тых, што гнуцца пад цяжарам
Жыцьцëвых мук, на вечны супакой –
I бледны цень з iржаваю касой
Бясслоуна цягнецца асьнежаным папарам...

27 А. Бярозка, Выбранае, Мiнск 2004, с. 27.
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Што ж гэта за цень з iржаваю касой, якi цяжкою ступою мауклiва
рухаецца заснежаным полем? Ня бiся, сэрца!.. – кажа паэт. – Гэта
сьмерцi цень... Яго навëу зiмовы шэры дзень...28 Аб’ектыунае, рэалi-

стычнае пераплятаецца тут з суб’ектыуным, iрэальным, матэрыяль-

нае, рэчыунае – з iдэальным, падсвядомым, iнтуiтыуным, тым, што не

пазнаецца з дапамогай звычайных органау адчування.

Духоуна-iрацыянальным пачаткам пазначаны верш А. Бярозкi

«Адзiнота...», у якiм таксама раскрывалiся мiстычныя перажываннi.

Вечар, «Глуш... Цiшыня...», адзiнота... Душу лiрычнага героя паэта

агортвалi туга i бязвер’е, няпэунасць i абыякавасць, усë здавалася яму

шэрым, бязаблiчным i бессэнсоуным. Ëн настойлiва шукау унутраных

магчымасцей, каб неяк ускалыхнуць свой духоуна-псiхалагiчны стан,

абудзiць у сабе цiкавасць да жыцця, навакольных з’яу i працэсау, на-

дзею на дабро i шчасце (Можа зноу зварухнуцца у глыбях душы за-
латыя надзеi? / Можа блескi апошнiя дня / Яшчэ блескау апошнiх
у сэрцы ня стушаць?), спадзявауся на дапамогу знешняга свету (Мо-
жа голас якiсьцi ажывiць сьмяротную цiш? / Мо хоць скрыпнуць ва-
роты?). Аднак не, наукол панавалi глуш i цемра бяз дна... I раптам

перад яго вачамi пачала разгортвацца незвычайная карцiна, поуная та-

ямнiчай загадкавасцi i сiмвалiчнага зместу:

Я там... з цемры устае здань-зладзейка
I паузе па сьцяне; злудай нейкай
Свае доугiя пальцы снуе па кутах...
I на сэрца трывожнае падае страх.
Хто ты, мара праклятая? Хто ты?
Цемра укруг... Цiшыня... Адзiнота...29

А. Бярозка быу звернуты у сферу метафiзiчнага, iдэальных сут-

насцей, да безумоунага, абсалютнага пачатку, яго духоуна-маральны

свет, мастацкiя пошукi апладнялiся i падтрымлiвалiся рэлiгiйна-хры-

сцiянскiмi каштоунасцямi i прынцыпамi. Паэт быу перакананы у тым,

што усë матэрыяльнае iмкнецца да сувязi i аб’яднання з духоуным, ма-

лое, недасканалае, часовае – з вялiкiм, дасканалым, вечным. Абсалют-

ная сутнасць, Бог, – гэта вялiкая, унiверсальная сiла, тая субстанцыя,

якая усë у сабе утрымлiвае, усiм валодае i усë вызначае. Для яе няма

межау i перашкод. Гэта мэта развiцця любой з’явы i працэса, усяго

28 Тамсама.
29 Тамсама, с. 43.
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прыроднага, i гiстарычнага руху, i удасканалення. Бог супрацьстаiць

стыхii i хаосу, граху i насiллю, забяспечвае парадак i гармонiю у свеце,

арганiзуе яго у адзiнае цэлае на аснове высокага жыццядайнага пачат-

ку, дабратворнага сэнсу. Дадзеная iдэя знайшла адметную рэалiзацыю

у вершы А. Бярозкi «Шумiць Нëман...» Гудзе вецер,Шумяць сухiя асо-
кi, мчыцца, iмкне у бурлiвай пянiстых хрыбтоу чарадзе / У бездарож-

ны, далëкi прастор гаманлiвы Нëман. Што чакае яго наперадзе? Мо’
няма там нуды, / Нi няволi, няшчасьця i сьлëз? – ставiу рытарыч-

нае пытанне паэт. Можа, яго напаткае удача i ëн сустрэне прауду,

роунасць, дабро i шчасце...

Можа хвалi iмкнуцца туды,
Дзе пад цiхiмi iскрамi зор
Расьцьвiтаюць вясны лятуценьнi
I дзе сонца зiяюць iрдзеньнi,
Дзе апошнi енк болю зацiх,
I дзе у сэрцах людзкiх
Хрыстос ускрос?..30

Як мы адзначылi, А. Бярозка быу скiраваны да iдэi эстэты-

зацыi з’яу i працэсау рэчаiснасцi, сцвярджэння хараства, духоунай

напоуненасцi жыцця. Услед за iншымi паэтамi духоуна-iрацыянальнай

стылявой плынi ëн зыходзiу з таго, што у красе увасабляецца iдэальны

пачатак свету. Утрымлiваючы у сабе прыгожае, матэрыяльныя з’явы

i прадметы выступаюць носьбiтамi дабра i iсцiны, якiя у сваю чаргу

могуць рэалiзавацца толькi у святле, красе i гармонii. Чалавек успры-

мае прыгожае, высокую эстэтыку жыцця i свету, i тым самым далу-

чаецца да яго iдэальнай першаасновы – Прауды Божай. Шмат у чым

паказальным тут з’яуляецца верш А. Бярозкi “Ноч навiсла над сон-

най зямлëй...». Як духау рой, Чары ляглi / Над далiной, / Разаслаушы
iмглы / Палатнiны... – чытаем у iм. – Сьпiць нябесны прастор (...) Вы-
шы неба зiяюць брылянтамi зор, / Як агнiстаю тысячай воч31. Перад
чытачом разгортваецца малюнак, якi звяртае на сябе увагу таямнiчай

загадкавасцю зместу, духоуна-эстэтычнай прасветленасцю, насычана-

сцю бiблейскай сiмволiкай.

Ударыу голас медзi у склеп нябëс
I над зямлëй магутна абвясьцiу:

30 Тамсама, с. 32.
31 Тамсама, с. 24.
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«Хрыстос Ускрос!..»
Надзеi сьветлых дзëн
Прабудзiу
У збалелай душы.
Усë замоукла, самлела у цiшы...
Хрыстос Ускрос! – шапнулi цiха зоры;
Хрыстос Ускрос! – адклiкнулась зямля
I усë зацiхла у пакоры
Прад сьцягам неба караля32.

Дабро, iсцiна i краса стымулююць патэнцыяльныя сiлы i маг-

чымасцi чалавека, актывiзуюць яго жыццядзейнасць, накiраваную на

пераутварэнне рэчаiснасцi. Мiсiя Хрыста – аб’яднанне усiх i усяго на

глебе прауды i справядлiвасцi, любовi i мiласэрнасцi, дабра i шчас-

ця, красы i гармонii. Паэтызуючы уваскрасенне Хрыста, А. Бярозка

сцвярджау iдэю усеагульнага уваскрасення, неабходнасцi дабратвор-

ных змен i пераутварэнняу у бядовым лëсе спакутаванага заходнебе-

ларускага народа, увасаблення у грамадстве усëдаравання i салiдарна-

сцi, свабоды, роунасцi i брацтва. Слова паэта насычалася напружаным

драматычным зместам, заклiкавымi iнтанацыямi:

Цi чуеш, брат-Крывiч?
Гудуць званы, гудуць...
Свабоды клiч!..
Збудзiсь, Крывiч!
Званы ускрасеньня б’юць33.

У рэлiгiйна-хрысцiянскай першакрынiцы, Веры Хрыстовай А. Бя-

розка бачыу станоучы грамадскi iдэал, у святле якога чалавек павiнен

весцi сваë удасканаленне. Яна вучыць яго стрыманасцi i цярпенню,

любовi i мiласэрнасцi, дае сiлы i натхненне, надзею на дабро i шчасце.

Iменна у любовi чалавек адчувае высокую Божую сiлу, якая дазваляе

яму рэалiзаваць iдэю пераузнаулення свету.

Духоуна-iрацыянальная стылявая плынь заходнебеларускай паэзii

сцвярджала адзiнства мiстычнай унiверсальнасцi жыцця i свету, якой

падпарадкаваны усе з’явы i працэсы зямной рэчаiснасцi i касмiчнай

прасторы.

32 Тамсама, с. 24–25.
33 Тамсама, с. 25.
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S T R E S Z C Z E N I E

Artykuł został poświęcony badaniu podstaw systemowych duchowo-irracjonal-
nego nurtu stylistycznego w poezji Zachodniej Białorusi. Analiza dotyczy poszuki-
wań ideologiczno-estetycznych w twórczości K. Swojaka, W. Adważnago, N. Arsen-
niewej, H. Illjaszewicza i A. Biarozki. Autor zwraca uwagę na obecne w ich twórczo-
ści ideologiczno-estetyczne zasady postrzegania świata, idealną jedność, chrześci-
jańskie wartości moralno-filozoficzne, autonomię subiektywnych umiejętności po-
etyckich i artystycznego intelektu, sugestywność twórczego myślenia, pasywność
emocji, właściwości mitologicznego symbolizmu zjawisk i procesów.

S UMMARY

The article is devoted to the research of spiritual-irrational style trend in the
poetry of Western Belarus. The analysis concerns ideological-esthetic inquiries by
K. Svoyak, V. Advaznago, N. Arsenevoy, H. Ilyasevicha and A. Berezko. The author
emphasizes their interest in the rules of ideological-esthetic perception of the world,
ideal unity, Christian moral-philosophic values, the autonomy of subjective poetic
skills and artistic intellect, suggestiveness of creative thinking, passiveness of inten-
tional emotions, features of mythological symbolism of occurences and processes.
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Беларуская эсэiстыка ХХ стагоддзя

Праблема эсэ як асаблiвага лiтаратурнага жанру складаная i мала

распрацаваная. Эсэ як жанр склалася даволi позна, таму не увайшло

у антычныя паэтыкi i апынулася па-за межамi традыцыйных эпасу,

лiрыкi i драмы. Як слушна зауважыла яшчэ у савецкiя часы Яугенiя

Зыкава,термин «эссе» употребляется в большинстве случаев крайне
неопределëнно, им называют самые разные произведения, от собра-
ний путевых заметок до литературных манифестов1. Такое шырокае
выкарыстанне тэрмiна склалася гiстарычна.

У 2007 годзе выйшау зборнiк выбраных беларускiх эсэ “Вясна на-

роду”, у якi увайшлi тэксты дваццацi трох аутарау. Пры абмеркаваннi

кнiгi на радыë Валянцiн Акудовiч зазначыу: Я i прапагандыст, i агi-
татар гэтага жанру. I мне ëн сапрауды тоесны. Я сам увесь эсэi-
стычны, эсэiстычны лад майго жыцця, эсэiстычны лад маiх думак,
i мае адносiны да людзей, калi заугодна, эсэiстычныя. I таму кож-

ны раз, калi я чытаю харошае эсэ, я цешуся2. На думку Валянцiна
Акудовiча, эсэ у беларускай лiтаратуры дасягнула сваëй кульмiнацыi

у 1990-я гады у творчасцi Сяргея Дубауца, Уладзiмiра Арлова, Ада-

ма Глобуса, Iгара Бабкова, Юрася Барысевiча, Леанiда Дранько-Май-

1 Е. Зыкова, “Опыты” М. Монтеня и проблема зарождения жанра эссе, “Фило-
логические науки” 1980, №. 4, с. 14.
2 В. Акудов iч, Прэмiю Нобеля беларускiя пiсьменнiкi атрымаюць за эсэ. – Рэ-
жым доступу: http://www.swaboda.org/content/article/763571.html. – Дата доступу:
25.05.2011.
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сюка. Стварэнне эсэ патрабуе вялiкай энергетыкi, парыванняу ду-
ху, адкрывання для сябе новых iнтэлектуальных сэнсау. Беларускiя
эсэiсты актыуна прапагандуюць сваю творчасць, прыцягваючы увагу

крытыкау, чытачоу i лiтаратуразнауцау.

Зварот да праблемы жанру эсэ сëння надзвычай актуальны. Гэта

абумоулена шэрагам лiтаратурных абставiн. Па-першае, сучасныя лi-

таратары усë часцей звяртаюцца да эсэ, назiраецца вiдавочны рост па-

пулярнасцi жанру. У беларускай лiтаратуры з’явiлiся пiсьменнiкi, якiя

працуюць толькi у жанры эсэ i нi у якiм iншым (напрыклад, В. Аку-

довiч). Сучаснае разуменне эсэ зводзiцца да паняцця аутарскага вы-

казвання па “набалелых” праблемах без мастацкай выдумкi. Па-дру-

гое, у лiтаратуразнаустве адсутнiчае цэласная жанравая канцэпцыя

эсэ. Амаль нi адзiн лiтаратурны слоунiк або энцыклапедыя не па-

даюць канкрэтнага азначэння жанру. Гэта выклiкана яшчэ адной, трэ-

цяй прычынай актуальнасцi тэмы – супярэчнасцю поглядау на эсэ як

жанр. Тэарэтыкi лiтаратуры робяць вывады, абапiраючыся на невя-

лiкую колькасць найбольш вядомых эсэiстычных творау. У беларус-

кiм лiтаратуразнаустве няма цэласнага, падрабязнага, аналiтычнага

даследавання гiсторыi i паэтыкi эсэ.

Праблемна-пошукавы характар у адносiнах да жанру эсэ уласцiвы

не толькi крытыкам i лiтаратуразнауцам. Па словах Iвана Штэйне-

ра, нынешнее слово не в состоянии передать всю сложность бытия.
И напрасно его ищут поэты в надежде, что именно через него мож-

но высказаться до конца3. Гэтае высказаться до конца, незалежна ад
фармальных рамак, напэуна, i прываблiвае эсэiстау.

Так як у беларускiм лiтаратуразнаустве на сëнняшнi момант ад-

сутнiчае манаграфiчнае даследаванне жанру эсэ, то некаторыя арты-

кулы i заувагi наконт разглядаемай праблемы мы знаходзiм у арты-

кулах з перыядычнага друку, лiтаратуразнаучых даведнiках, а так-

сама у падручнiках па тэорыi i гiсторыi лiтаратуры. Да разгляду эсэ

звярталiся такiя усходнеславянскiя даследчыкi, як Валянцiн Акудовiч,

Лявон Баршчэускi, Пятро Васючэнка, Мiхась Тычына, Ганна Кiслi-

цына, Валянцiн Халiзеу, Аркадзь Эльяшэвiч, Вiктар Мурауëу, Барыс

Стральцоу, Наталля Iванова, Яугенiя Зыкава, Таццяна Лямзiна, Мi-

хаiл Эпштэйн i iнш.

Б. Стральцоу разглядае эсэ як жанр публiцыстыкi, якi набывае

папулярнасць сярод журналiстау. Вытокi жанру даследчык бачыць

3 И. Штейнер, Кому без человека нужно слово: перспективы литературы
в III тысячелетии, Минск 2008, с. 38.
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у французскай i англiйскай лiтаратурах. Л. Баршчэускi, П. Васю-

чэнка, М. Тычына разглядаюць беларускае эсэ у кантэксце сусвет-

най лiтаратуры, аднак лiчаць сучасную беларускую эсэiстыку фено-

менам айчыннага мастацтва слова. Г. Кiслiцына звязвае узнiкненне

эсэiзму з авангардным сiнтэзам у гiсторыi лiтаратуры. В. Халiзеу

называе эсэ пазародавым стварэннем4. Н. Iванова лiчыць эсэ жан-

рам мастацка-небелетрыстычнай лiтаратуры. А. Эльяшэвiч сцвяр-

джае, што эсэ – адна з форм мастацкага тлумачэння жыцця i пра-

пануе не перавялiчваць ролю эсэ як жанру. На думку М. Эпштэйна,

аснову эсэiстыкi складае асаблiвая канцэпцыя чалавека як носьбiта не

ведау, а меркаванняу. Я. Зыкава дае падрабязную характарыстыку

“Вопытау” Мiшэля Мантэня. Т. Лямзiна адрознiвае эсэ ад навуко-

вай, публiцыстычнай i мастацкай лiтаратуры. В. Мурауëу з’яуляецца

аутарам навуковых артыкулау у лiтаратуразнаучых слоунiках i энцы-

клапедыях i спрабуе даць унiверсальнае азначэнне жанру.

Акрамя таго, эсэ з’явiлася прадметам даследавання некалькiх кан-

дыдацкiх дысертацый. У беларускiм лiтаратуразнаустве гэта работы

Яугена Панькова “Эссе в польской литературе 50–60-х годов ХХ ве-

ка и творчество Тадеуша Брезы” (2003) (па замежнай лiтаратуры)

i Алены Маськовай “Эссе как жанр и метод” (1994, 2004) (па жур-

налiстыцы); у рускiм лiтаратуразнаустве – Аляксандра Iванова “Эс-

се в европейской философской и художественной культуре” (2004) (па

рэлiгiязнауству, фiласофскай антрапалогii i фiласофii культуры); ва

украiнскiм лiтаратуразнаустве – Ганны Швець “Ессёıстика Василя
Барки: жанрова специфiка та проблематика” (2006) (па гiсторыi лi-

таратуры).

Скласцi унiверсальную тэорыю эсэ уяуляецца немагчымым, бо на-

званы жанр акрамя нешматлiкiх традыцыйных рыс заусëды грунтуец-

ца на нацыянальнай аснове, убiрае у сябе спецыфiку роднай лiтарату-

ры. Па сутнасцi, два амаль аднолькавыя вершы у розных лiтаратурах

узнiкнуць могуць, два падобныя эсэ – наурад цi.

Развiццë беларускага эсэ носiць парабалiчны характар, i, нягле-

дзячы на кароткую гiсторыю (менш за сто год), характарызуецца пе-

рыядамi росквiту i заняпаду.

Гiсторыя эсэiстыкi ХХ стагоддзя пачынаецца з публiцыстыкi Янкi

Купалы, грамадзянскай па сваiм характары. Публiцыстычныя арты-

кулы “З Фiнляндыi”, “Чаму плача песня наша?”, “Цi маем мы права

4 В. Хализев, Теория литературы, Москва 2005, с. 332.
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выракацца роднай мовы?”, “Вера i нацыянальнасць” – гэта роздум

пiсьменнiка пра народнае жыццë, праблемы нацыянальнай свядомасцi,

асаблiвасцi i шляхi развiцця беларускай лiтаратуры.

Эсэiстычныя творы Якуба Коласа мелi магутны патэнцыял для

далейшага развiцця жанру. М. Тычына гаворыць пра жанравы сiн-

тэз у творчасцi пiсьменнiка: У Коласа чым далей, тым больш мац-
нела жаданне паказваць рэчаiснасць аб’ëмна i падрабязна, спалу-
чаць «высокае» i «нiзкае», «паэтычнае» i «празаiчнае», «трагiчнае»
i «камiчнае», якiя спачатку iснавалi у яго творах асобна5. У 1907 го-

дзе з’яуляюцца лiрычныя замалëукi Якуба Коласа “Думкi у даро-

зе”, “У горадзе”, “Паулюковы думкi”. Творы закранаюць праблему

“беларускага шляху”. Аднак пра жанр эсэ гаварыць яшчэ рана, бо

у замалëуках прысутнiчае выдуманы герой (хоць i аутабiяграфiчны),

а жанру эсэ наяунасць героя (персанажа) не уласцiвая.

Многiя лiтаратурна-крытычныя артыкулы Максiма Багдановiча

наблiжаюцца да жанру эсэ (напрыклад, “Забыты шлях” пра шляхi

беларускай паэзii, “Краса и сила” пра творчасць Тараса Шаучэнкi,

“Глыбы i слаi” пра сучасную пiсьменнiку паэзiю i iнш.). Публiцыстыцы

М. Багдановiча таксама уласцiвы эсэiзм, асаблiва такiм артыкулам, як

“Хто мы такiя?”, “Белорусы” i iнш.

Публiцыстыка Цëткi прадстаулена патрыятычнымi, навукова-па-

знавальнымi артыкуламi “Як нам вучыцца”, “Шануйце роднае слова!”,

“Газа”, “Наша народная беларуская песня”, а таксама нарысамi “Аб

душы маладзëжы”, “Пералëтныя птушкi”. Ад жанру эсэ творы Цëткi

аддаляе залiшняя публiцыстычнасць i наяунасць дыдактызму.

Для нарысау i успамiнау Ядвiгiна Ш. (“Лiсты з дарогi”, “Думкi

з падарожы”, “Успамiны”) характэрна наяунасць сюжэтных лiнiй.

Самыя знакамiтыя эсэiстычныя артыкулы Максiма Гарэцкага –

“Наш тэатр” i “Развагi i думкi”. Аповесць М. Гарэцкага “Дзве душы”

(1919 г.) дала штуршок да узнiкнення эсэ I. Абдзiраловiча “Адвечным

шляхам” (1921 г.).

Фiласофскае эсэ “Адвечным шляхам” (1921 г.) Iгната Абдзiраловi-

ча (I. Канчэускага) з’яуляецца першым беларускiм творам, напiсаным

у жанры эсэ. На момант выдання кнiгi аутару было усяго 25 год. Эсэ

напiсана у перыяд пераацэнкi каштоунасцей, актыунага фармiраван-

ня нацыянальнай iдэнтычнасцi, таму i стала важным этапным словам

у станауленнi гiсторыка-культуралагiчных традыцый.

5 М. Тычына, Якуб Колас, (у:) Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддя,
Мiнск 2003, с. 196–197.
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Другое выданне эсэ “Адвечным шляхам” выйшла толькi праз

68 год пасля першага, у 1989, а затым – у 1990 годзе. Вiдавочна,

што лëс кнiгi не зайздросны. Беларуская лiтаратура на працягу амаль

70 год была пазбаулена знакавага твора “нашанiускага” перыяду. Ма-

гутны у iдэйным плане, высокаiнтэлектуальны твор не меу магчымасцi

пауплываць на станауленне жанру эсэ i на развiццë усëй беларускай лi-

таратуры. Патэнцыял эсэ Iгната Абдзiраловiча вельмi вялiкi. Так, ужо

пасля першага выдання, у 1924 годзе выйшла эсэ Сулiмы (Уладзiмi-

ра Самойлы) “Гэтым пераможаш!..”, напiсанае пад вiдавочным уплы-

вам эсэ “Адвечным шляхам”. Адноуленае выданне эсэ I. Абдзiраловiча

пасля 1989 i па сëнняшнi дзень працягвае iстотна уздзейнiчаць на эсэi-

стычную традыцыю (I. Бабкоу “Каралеуства Беларусь”, В. Акудовiч

“Вiртуальная Беларусь”, Вiктар Казько “Дзiкае паляванне лiхалецця”,

Марыя Мартысевiч “Бег, альбо Нацыя эмiгрантау” i iнш.).

У iнтэрв’ю “Радыë Свабода” ад 08.02.2010 г. лiтаратуразнауца

i пiсьменнiк П. Васючэнка назвау эсэ “Адвечным шляхам” кнiгай, якая

мае лëсавызначальную ролю у фармiраваннi беларускай нацыi. Мы

назiраем адзiн з распаусюджаных парадоксау у гiсторыi беларускай

лiтаратуры: кнiга, якая мае ключавое значэнне у фармiраваннi нацыя-

нальнай (ды i сусветнай) эсэiстычнай традыцыi у самы плëнны перыяд

лiтаратурнай творчасцi у Беларусi – ХХ ст. – заставалася схаванай

i невядомай. Таму на працягу з 1925 па 1989 гады мы не знаходзiм

алюзiй да эсэ “Адвечным шляхам”.

Тым не менш, амаль праз стагоддзе эсэ Iгната Абдзiраловiча заста-

ецца актуальным творам, перавыданне якога напомнiла пiсьменнiкам

пра магутны патэнцыял жанру эсэ. Паспяховай рэалiзацыi сваëй заду-

мы Iгнат Абдзiраловiч дасягае з дапамогай шэрагу моуных лiтаратур-

ных прыëмау, стылiстыкi, структуры, напаунення тэксту фактамi.

Эсэ даволi вялiкае па памерах i спалучае у сабе адзнакi тэа-

рэтычнага, палемiчнага, апавядальнага, тлумачальнага, апiсальнага,

iнфарматыунага i крытычнага эсэ. Варта згадзiцца з фiлосафам Тац-

цянай Слiнкай, якая сцвярджае, што тэкст Iгната Абдзiраловiча
«Адвечным шляхам» ëсць мастацкiм па сваëй форме (метафарыч-
насць, значная колькасць эмацыйна-афарбаванай лексiкi, апавядаль-
ная iнтанацыя) i фiласафiчным па змесце, што дазваляе вызначыць
яго, з прыналежнасцi да жанру, як фiласафiчнае эсэ6. Такой жа дум-

6 Т. Сл iнка, Праблема беларускай iдэнтычнасцi у тэксце Iгната Абдзiраловi-
ча “Адвечным шляхам”. – Рэжым доступу: http://bk.baj.by/lekcyji/litaratura/slinka
01.htm. – Дата доступу : 03.06.2011.
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кi прытрымлiваецца i С. Дубавец у прадмове да выдання 1993 го-

да: «Адвечным шляхам» – вяршыня лiтаратурна-фiласофскай дум-
кi нашанiуства i той беларускай культуры, якая нiколi не была са-
вецкай, якая не адчула на сабе разбуральнага уздзеяння таталiтар-
най iдэалогii7. Такiм чынам, эсэ Iгната Абдзiраловiча мае уплыу на

развiццë фiласофii i лiтаратуры, з’яуляецца унiкальным творам у гi-

сторыi беларускай думкi.

Тэхналагiчная i лiтаратурная адукацыi аутара дазволiлi яму ла-

гiчна, выразна структурыраваць твор i разам з тым зрабiць яго

па-мастацку прываблiвым i жывым. Эсэ складаецца з падзагалоука,

эпiграфа, прысвячэння, уступу i чатырох частак.

Назвай твора – “Адвечным шляхам” – аутар стварае адзiн з яс-

кравых архетыпау Беларусi, якi цвëрда замацавауся у айчыннай лiта-

ратуры (Янка Купала, “Тутэйшыя”, “Раскiданае гняздо”, “Адвечная

песня”, “Паязджане”; Вацлау Ластоускi, “Лабiрынты”; Уладзiмiр Ка-

раткевiч, “Сiняя-сiняя”; Васiль Быкау, “Пахаджане” i iнш.).

Iнтэлектуальная дасведчанасць i жыццëвая мудрасць 25-гадовага

аутара эсэ сапрауды уражвае. Мастацкая карцiна свету у творы да-

сягае значнай шырынi i глыбiнi. Факталагiчны аспект эсэ уключае

абшырныя звесткi з гiсторыi Беларусi i Еуропы ад антычнасцi да су-

часнасцi, выкарыстанне лiтаратурных творау (Бiблii, “Слова пра па-

ход Iгаравы”, тэкстау Францыска Скарыны, рускай класiкi, фальклору

i iнш.). Эсэ наскрозь прасякнута гуманiзмам, бязмежнай любоую да

чалавека. Шырокi кругагляд I. Абдзiраловiча садзейнiчае стварэнню

цэласнай эсэiстычнай канцэпцыi, якая сëння працягвае уплываць на

станауленне жанру эсэ у беларускай лiтаратуры.

У 2010 годзе эсэ Iгната Абдзiраловiча у перакладзе вядомага славi-

ста Норберта Рандава было выдадзена на нямецкай мове.

Адметнасцю эсэ “Адвечным шляхам” з’яуляецца увядзенне у апа-

вяданне дадатковага персанажу. У час, калi багаты стау бедным i ра-

зам з усiмi iдзе на “вялiкi шлях” шукаць новага жыцця i iдэалу, Iгнат

Абдзiраловiч бачыць Францыска Скарыну:

А з глыбiнi вякоу пазiрае на нас Скарына, такi ж вагаушыся, шука-
ючы, i, жадаючы нас, кажа:

«Над зiмнымi хвалямi Дзвiны я быу вiзантыйцам – Юрым, а у Кра-
каве, куды мяне пацягнула за еурапейскаю ведай, – лацiнiкам Францiш-
кам. А дапрауды, я ня быу нi Юрыем, нi Францiшкам, а быу вольным,

7 С. Дубавец, Прадмова, (у:) Iгнат Абдз iралов iч, Адвечным шляхам, Мiнск
1993, с. 6.
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незалежным духам, якога вы шукаеце, духам агульначалавечым толькi
у беларускай скуры. Шукайце ж!»”8.

Такое парадаксальна-правакацыйнае выкарыстанне дадатковага

персанажа у эсэiстычнай традыцыi – з’ява унiкальная для гiсторыi

беларускага эсэ. Дапаможны персанаж уносiць у паэтыку эсэ элемен-

ты казачнасцi, фантастычнасцi, значна узбагачае жанравыя магчы-

масцi. Акрамя таго, у тэксце гучыць i прызыу да Францыска Ска-

рыны: У гэты час хай будзе нашым павадыром i светачам стара-
жытны Скарына, «доктар лекарскiх навук з слаунага места Полац-
ку», што хацеу лячыць беларускi народ праменнямi духовай асветы9.
Вобраз Францыска Скарыны з’яуляецца медыятарам памiж мiнулым

i будучым, правадыром на шляху да iдэалу.

Эсэ мае выключную мастацкую вартасць. Асаблiвасцямi эстэтыкi

тэксту вылучаецца трэцi раздзел, прысвечаны творчасцi. Неабходна

адзначыць, што Iгнат Абдзiраловiч вельмi далiкатна валодае мастац-

кiм стылем. Выбар мастацкiх сродкау залежыць ад зместу паведамлен-

ня. Гiсторыя падаецца аутарам не суха, амаль без дат, але з назовам

iмëн, iнтанацыя аповяду жывая, з элементамi казачных штампау (на-

прыклад: Так плылi вякi... зноу на нашай памяцi п’юць ваду з Дняпра
польскiя конi10. З жанру казкi выкарыстоуваецца i будова сказау з ад-

варотным парадкам слоу (напрыклад: Памiралi паганскiя багi, а но-
вых так i не прызнау беларускi народ. Прышла рэфармацыя, кiнулiся
беларусы шукаць новае слова, але i новае слова iх не здаволiла11. Эле-
менты казачнага ствараюць эфект лëгкасцi успрымання тэксту. Разам

з тым, I. Абдзiраловiч насычае твор фактамi гiсторыi, культуры, эстэ-

тыкi. Аутар вар’iруе прыëмамi падачы матэрыялу. Так, беларуская гi-

сторыя падаецца як цiкавае паведамленне з элементамi разважанняу,

з выказваннем гiпотэз i iх доказау.

Уладзiмiр Самойла – лiтаратар, фiлосаф, грамадскi дзеяч, публi-

цыст, адзiн з таленавiтых iнтэлектуалау эпохi мадэрна. Твор “Гэтым

пераможаш!..” напiсаны у Вiльнi у 1923 годзе, выдадзены там жа праз

год у “Заходняй Беларусi. Зборнiку грамадзянскай мыслi, навукi, лiта-

ратуры, мастацтва Зах. Беларусi”. У 1992 глдзе твор быу надрукаваны

у часопiсе “Нëман” у перакладзе на рускую мову У. Конана.

8 I. Абдз iралов iч, Адвечным шляхам, Мiнск 1993, с. 9.
9 Тамсама, с. 11.
10 Тамсама.
11 Тамсама, с. 10.
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Эсэ Сулiмы – сур’ëзны i глыбокi фiласофскi твор. У iм знайшлi

адлюстраванне iдэi Фiхтэ з яго “фiласофiяй свабоды”, бiблейская фiла-

софiя, тэорыя Духа па Гегелю, развагi Канта пра “абсалютнае зло”,

схема “злачынства – пакаранне” Фëдара Дастаеускага i iнш.

Жанр твора “Гэтым пераможаш!..” вызначыць даволi цяжка. Ад-

нак большасць фактау i тэкставых механiзмау гавораць на карысць

жанру фiласофскага эсэ.

Уладзiмiр Конан у прадмове да другога выдання вызначае жанр

твора па-рознаму. Так, спачатку гэта “философско-этический очерк”,

затым – “пророческое эссе”, далей – “философское эссе” i яшчэ – “лек-

ции”. Аутар твора – Сулiма – у падзагалоуку тэкста дае спасыл-

ку на жанр – “Очерк критического оптимизма”, хаця ужо у трэцяй

частцы Сулiма даказвае неабходнасць для беларусау “лекций созна-

тельного критического оптимизма”. Такая блытанiна назiраецца па

многiх прычынах. Па-першае, творау падобнага жанру у беларускай

лiтаратуры да Iгната Канчэускага не было. Эсэiстычны метад, якi

выкарыстоувауся у лiтаратуры сярэднявечча i адраджэння, не меу

значнага уплыву на iснуючыя жанры (напрыклад, на жанр слова цi

пропаведзi). Па-другое, гiпатэтычна беларускiм лiтаратарам шырока

не былi вядомыя творы Мiшэля Мантэня i Фрэнсiса Бэкана (хаця Ула-

дзiмiр Самойла – выключэнне), якiя стаялi у крынiц зараджэння жан-

ру эсэ i аказалi значны уплыу на яго развiццë у еурапейскiм мастацтве

слова. Па-трэцяе, толькi што “вызваленая” ад польскага цiску бела-

руская лiтаратура не магла за кароткi тэрмiн дасканала распрацаваць

новы жанр, бо ужо праз некалькi дзесяцiгоддзяу творчая элiта краi-

ны аказалася пад iдэалагiчным прыгнëтам. Факты маральнай i фiзiч-

най прыгнечанасцi не давалi магчымасцi свабоднага выражэння думкi,

тым больш на матэрыяльных носьбiтах.

Гiстарычныя падзеi, звязаныя з перабудовай, кардынальнымi зме-

намi у нацыянальнай свядомасцi, а таксама памежжа гiстарычных

часоу парадаксальна дзейнiчаюць на развiццë лiтаратуры. Так, пас-

таяннае ваганне – часавае i прасторавае (колькаснае i якаснае) – стала

iдэйнай асновай напiсання эсэ Iгната Абдзiраловiча “Адвечным шля-

хам”. У далейшым гэтая праблема знайшла сваë адлюстраванне i у эсэ

Сулiмы “Гэтым пераможаш!..”. Апошняе з’яуляецца заглыбленай фiла-

софскай думкай, падмацаванай поглядамi Фiхтэ. Калi Iгнат Канчэускi

прапануе знайсцi свой сярэдзiнны шлях памiж Захадам i Усходам, то

Уладзiмiр Самойла выказвае рэальнае рашэнне – клапацiцца аб сама-

бытнасцi i працаваць на iдэю стварэння (рус. созидания) уласна бе-

ларускага, каштоунага для сëнняшняга часу i будучага, а не на iдэю
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разбурэння iдэалау iншых людзей. У вынiку барацьбы створаных раз-

настайных каштоунасцей перамогуць сапрауды значныя. Так Сулiма

бачыць адзiн з аптымiстычных шляхоу выйсця з памежнага становiш-

ча. Таму у эсэ “Гэтым пераможаш!..” iдэя ураунаважанасцi гучыць

з самага пачатку:

Добро и зло – что бы ни говорили крайние оптимисты и крайние пес-
симисты – как следует уравновешенно в нашем мире.

– В этом наилучшем из миров, – прибавят оптимисты.
– Среди наихудших, – скажут пессимисты.
– В наилучшем среди возможных, – скажем мы, хотя бы только по-

тому, что этот мир – единственный данный нам, что только он – среди
всех мыслимых – имеет наиважнейшую для зрелого деятельного челове-
ка и, может быть, весьма неприятную для юного мечтателя особенность:
обладает реальностью, сущностью...12

Гуманiстычая iдэя гармонii, збалансавання, стварэння з’яуляецца

культурацэнтрычнай у гiсторыi любога народа, калi гэта гiсторыя не

азмрочаная iдэяй анты-псеудагуманiстычнай.

Своеасаблiва рэалiзуецца у эсэ вобраз “Я”. Апавяданне вядзецца ад

трэцяй асобы, а адметнае эсэiстычнае, прыватнае, асабiстае “Я” у тво-

ры Сулiмы лакалiзуецца непасрэдна у фiласофii аутара праз фiласофiю

Фiхтэ як аутарскага iдэалу. Я – сцвярджае Сулiма – это чувство силы.
Чувство силы – основа всякой жизни. Так говорит Фихте. В этом
Я для меня умещается весь мир. Разрушьте моë белорусское Я, лиши-
те меня всякого «чувства силы», всякой жизни – и вы уничтожите
весь мой белорусский и весь мой общечеловеческий мир13. Асэнсаванне
выключнай ролi “Я” у лëсе беларускай нацыi не зводзiцца да разумення

эгаiстычнай натуры асобы. “Я” нясе у сабе сэнсавую нагрузку сама-

iдэнтычнасцi, самасвядомасцi, бачанне сябе як часткi нацыi i нацыi як

часткi свету.

У эсэ Сулiмы унiкальным чынам спалучаюцца бiблейскi i свецкi

пачаткi. Перакладчык твора на рускую мову У. Конан бачыць у тэкс-

це алюзiю да евангельскiх афарызмау, якiя сталi дэвiзам хрысцiянскiх

падзвiжнiкау, мiсiянерау, прапаведнiкау i асветнiкау. Таму назва твора

па-руску гучыць як “Сим победиши!..”. Як зауважае У. Конан, побеж-

дает тот, кто несëт крест свой, через страдания обретает духов-
ность, творческий дар, преобразующий мир в добре, истине и кра-

12 Сулима, Сим победиши!.., “Нëман” 1992, № 1, с. 158.
13 Тамсама, с. 160.
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соте отечества14. Бiблейскае у эсэ рэалiзуецца не толькi праз на-

зву. Скразным праходзiць у творы вобраз Бога, вырашаны аутарам

таксама адметна. У тэксце няма канкрэтнага указання на рэлiгiйныя

прыхiльнасцi лiрычнага героя: Бог i Дух Божы – нешта пастаянна жы-

вое унутры чалавека i нацыi, нешта, што падтрымлiвае аптымiзм, дае

жыццëвыя сiлы.

Эсэ складаецца з дванаццацi частак, кожная з якiх раскрывае той

цi iншы аспект праблемы. У цэнры увагi аутара – развагi пра даб-

ро i зло, самаадчуванне чалавека у свеце, жыццë як аптымiзм, пра

нормы i формы iснавання, пра мадэлi Усходу i Захаду, пра твор-

чую актыунасць, нацыянальную iдэю, самаiдэнтычнасць. Акрамя та-

го, Сулiма прыводзiць некалькi прыкладау змагання са злом, што на-

дае эсэ практычны характар. Усе часткi звязаны памiж сабой сэнсава,

аднак справядлiва могуць служыць асобнымi невялiкiмi эсэiстычнымi

творамi.

У мастацкiм плане эсэ Сулiмы менш вобразнае, чым эсэ I. Абдзi-

раловiча. На момант напiсання твора Уладзiмiру Самойлу было ужо

45 год, што знайшло адбiтак у фiласофскай насычанасцi зместу. Аднак

мастацкiя прыëмы, якiя ëн выкарыстоувае, часам наiуна-рамантычныя

i вельмi яскравыя:

И если белорусскому народу не дан жизненный оптимизм, так ска-
зать, снизу – в детские годы его – бедной и подневоленой Мати-Землицей,
то пусть же он, как луч солнышка, придëт сверху. Пусть жизнеутвер-
ждающая благодать этого воистину Духа Божьего огненными языками
снизойдëт на головы белорусского народа; пусть раздувает тлеющую в ду-
шах наших искру Неополимой Купины духовного огня, согревающего,
освещающего, побеждающего окружающий мир, творящего в нëм наше
собственное, белорусское счастье15.

Падобны стыль выкарыстоуваецца наумысна для прыцягнення

увагi простага, малаадукаванага чытача. Тут неабходна улiчыць адзiн

цiкавы i вельмi важны факт. Па архiуных дадзеных, знойдзеных Люд-

мiлай Кiсялëвай, у сярэдзiне ХIХ стагоддзя на Беларусi iснавала бiб-

лiятэка, якая за сваю гiсторыю не убачыла нiводнага чытача.

Нельга лiчыць эсэ Сулiмы проста фiласофскiм нарысам. У тэксце

дастаткова мастацкiх лiтаратурных сродкау, якiя спрыяюць удаскана-

ленню знешняга афармлення думкi.

14 В. Конон, Пророк в своëм отечестве, “Нëман” 1992, № 1, с. 154.
15 Сулима, Сим победиши!.., “Нëман” 1992, № 1, с. 160.
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Эсэ носiць мастацтвацэнтрычны характар. Мастацтву (у першую

чаргу лiтаратуры) Сулiма надае галоуную ролю ва умацаваннi са-

мабытнасцi: Первой силой, объединяющей народ, угадывающей его
«чувство силы», творящей в нëм необходимый для последующего ро-
ста, для сознательной борьбы за своë освобождение жизненный оп-
тимизм, является поэзия16. Духоуная i душэуная актыунасць народа

становiцца рухавiком на шляху самастварэння.

Жанраваутваральнымi элементамi у эсэ Сулiмы з’яуляюцца iнта-

нацыя, структура i самарэфлексiя тэкста (аутар сам гаворыць пра свой

твор як неабходныя лекцыi для беларускага чытача).

Заканамернай з’явай у беларускай эсэiстыцы становiцца асэнса-

ванне “нацыянальнай iдэi” (“нацыянальнае пытанне” – у Iгната Абдзi-

раловiча, “русский вопрос” – у Мiкалая Бердзяева). Сулiма пад нацыя-

нальнай iдэяй разумее свабоду, прычым такой жа нацыянальнай iдэяй,

на думку аутара, захоплены усе прыгнечаныя i падзеленыя народы. Не
может быть никакого сомнения в том, – сцвярджае Сулiма, – что
идея национального освобождения, идея независимости народа, созда-
ния им для себя и из самого себя своего собственного государства –

идея верная и справедливая17. Пасля 1930-х гадоу зварот да нацыя-

нальнага пытання у гiсторыi беларускай лiтаратуры трансфармуецца

у тэму патрыятызму i толькi у 1980-х, у творчасцi У.Караткевiча, а за-

тым у 1990-х, у творах суполкi “Тутэйшыя”, паняцце нацыянальнага

умяшчае у сябе не толькi iдэi 1920-х, але i папауняецца асаблiвасцямi

новага гiстарычнага перыяду.

Сацыялагiзацыя лiтаратурнай крытыкi выявiлася у творчасцi Цi-

шкi Гартнага (артыкулы “Узгоркi i нiзiны”, “Янка Купала – пясняр

вызвалення” i iнш.). Эсэiзм характэрны для публiцыстыкi Алеся Гару-

на (“Одгукi”, “Увагi да нацыянальнага руху”) i Вацлава Ластоускага

(“Сплачывайце доуг”, “Па сваiм шляху”).

Эсэiстычныя артыкулы пiсалi Уладзiмiр Дубоука, Мiхась Зарэцкi,

Максiм Танк. Эсэ Уладзiмiра Жылкi – знакавая з’ява у беларускай

лiтаратуры, творы з’яуляюцца узорным прыкладам жанру. Лiрызм,

яскрава праяулены у творчасцi Янкi Брыля, стау вызначальнай рысай

беларускага эсэ 1970–1980-х гадоу.

“Несюжэтная” проза Iвана Мележа прадстаулена творамi мастац-

кай бiяграфii, у якiх пiсьменнiк разважае над сваiмi раманамi, тлума-

чыць некаторыя праблемы, з якiмi сустракаецца творца. Артыкулам

16 Тамсама, с. 166.
17 Тамсама, с. 165.
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“Трохi згадак i думак”, “Не застацца у даугу”, “Бачыць глыбока i шы-

рока”, “На вышынi жыцця”, “Майстэрства – гэта iмкненне”, “Знайсцi

сябе” уласцiвы эсэiзм, якi рэалiзуецца праз фiласофскiя развагi аутара.

Найбольш наблiжаным да эсэ падаецца артыкул “Майстэрства – гэта

iмкненне”, якi мае падзагаловак “Некалькi зауваг аб простых iсцiнах”.

Твор мае кальцавую кампазiцыю: пачынаецца i заканчваецца развага-

мi аутара пра майстэрства пiсьменнiка, сярэдняя частка – мастацкая

бiяграфiя пiсьменнiка.

Знакавай з’явай у гiсторыi беларускай эсэiстыкi стала эсэ Мiхася

Стральцова “Загадка Багдановiча” (1968). У 1970–1980-х гадах у бела-

рускай лiтаратуры усë часцей з’яуляюцца творы, пазначаныя тэрмiнам

“эсэ”. Да гэтага жанру звярталiся Васiль Быкау, Уладзiмiр Карат-

кевiч, Алесь Адамовiч (“Выберы – жыццë!”, “Лiтаратура i праблемы

веку”, “Дадумваць да канца”, “Апакалiпсiс па графiку” i iнш.).

Творы “Долю каб бачыу у родным народзе...”, “Чым болей сходзiць

дзëн, начэй...”, “Слова пра Ясенiна”, “Вялiкi народны паэт”, “Сумлен-

насць i мужнасць волата” складаюць эсэiстычны набытак Нiла Гiлевi-

ча.Жанр аутар вызначыу сам. Эсэ уяуляюць сабой лiтаратуразнаучыя

артыкулы з элементамi бiяграфii. У слове пра Янку Купалу, Максiма

Багдановiча, Сяргея Ясенiна, Аляксандра Твардоускага, Iвана Фран-

ко майстэрства Н. Гiлевiча-эсэiста праяуляецца у акадэмiчна вывера-

най манеры пiсьма, лагiчнасцi, паслядоунасцi, педантычнасцi аповяду.

З савецкай традыцыi узята публiцыстычнасць, эмацыянальнасць, ры-

тарычнасць, што стварае эфект публiчнага выступлення: Душа Ясенi-
на, паэтычны свет Ясенiна, талент i лiра Ясенiна... Колькi пра iх
сказана i напiсана за сем дзесяткау гадоу, колькi гаворыцца i пiшац-
ца сëння! Дзiвосны, неспасцiжна дзiвосны феномен у гiсторыi рускай
паэзii 20 стагоддзя18. Цëплы i шчыры аповяд аб творчасцi таго цi iн-

шага пiсьменнiка часам азмрочваецца непатрэбнымi савецкiмi штам-

памi тыпу “ëн – у сэрцы народа”.

Эсэ Рыгора Барадулiна, Янкi Сiпакова, Вiктара Казько – гэта асоб-

ная плынь у гiсторыi беларускай эсэiстыкi.

Беларуская эсэiстыка займае асобнае месца у айчыннай гiсторыi лi-

таратуры. Сëння мы можам гаварыць аб фармiраваннi нацыянальнай

“школы эсэ”. Уласцiвымi рысамi беларускага эсэ з’яуляюцца парадак-

сальнасць, суб’ектыунасць, эмацыянальнасць, рэфлексiйнасць i адсут-

насць дыдактызму.

18 Н. Г iлев iч, Выбраныя творы, Мiнск 2009, с. 496.



БЕЛАРУСКАЯ ЭСЭIСТЫКА ХХ СТАГОДДЗЯ 189

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule dokonano gruntownej analizy rozwoju białoruskiej eseistyki XX
wieku. Autorka prześledziła dominację cech gatunkowych w zależności od okresu
historyczno-literackiego. Szczególną uwagę zwróciła na eseje Ihnata Abdzirałowicza
„Adwiecznym szlacham” i Sulimy „Hetym pieramożasz!..”wskazując na znaczenie
wymienionych utworów w historii powstawania gatunku.

S UMMARY

This article analyzes the development of the Belarusian essay writing in the
20th century. The author investigates the dominance of the genre peculiarities de-
pending on the historical and literary period. Particular emphasis is placed on the
essay by I. Abdziralovich “Advechnym shliaham” and the essay by Sulima “Ha-
etym peramozhash!..”. The author reveals the importance of the above mentioned
works in the history of origin and formation of essay genre.
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Маральна-этычная прырода чалавека

у беларускай драматургii другой паловы ХХ стагоддзя

Духоунае жыццë чалавека, яго маральная прырода заусëды бы-

лi у цэнтры увагi лiтаратуры. У самiм чалавеку iснуе маральнае як

яго уласнае жыццë, як тое, што рухае яго унутранымi учынкамi, вы-

значае яго пачуццi, характар яго думак. Пазнаць маральную прыроду

чалавека можна рознымi шляхамi. Адзiн з iх – розумам асэнсаваць

тое, што адбываецца ва уласнай душы. Другi спосаб – з глыбiнi душы

яе разумовай сiлай ахапiць поглядам рухi сэрца. Такiм чынам душа

пазнае самую сябе у жывым дыханнi маральнага у ëй. I з гэтага ж,

iдучы ад душы аднаго чалавека да душы другога, можна адчуць дру-

гога унутраным пачуццëм i з першай сустрэчы мець уражанне пра яго.

Трэцi шлях, якi рэалiзуецца у мастацкай лiтаратуры, спалучае у са-

бе два вышэй названыя спосабы – разумовы аспект i пачуццëвы, бо

мастацкi вобраз дыялектычна аб’ядноувае у сабе рацыянальнае i эма-

цыянальнае, уздзейнiчае на нашыя розум i пачуццi. Беларуская дра-

матургiя другой паловы ХХ стагоддзя звяртаецца менавiта да дасле-

давання маральнага у чалавеку, да выяулення патаемнага, што ад-

бываецца у глыбiнi душы як сапраудны учынак, як прыгажосць або

агiднае, як унутранае перажыванне, як вопыт набыцця маральнага.

Менавiта яна блiжэй за iншыя жанры падышла да асэнсавання ма-

ральна-этычнай прыроды чалавека, да экзiстэнцыянальных праблем

чалавечага iснавання.

Найбольш яскрава гэта адбiлася у камедыi «Брама неумiручасцi»

Кандрата Крапiвы, дзе драматург раскрывае вытокi маральнасцi

i амаральнасцi людзей, выяуляе iх сацыяльна дэтэрмiнаваныя узае-
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маадносiны. Прыëм фантастычнага дапушчэння (адкрыццë прафеса-

рам Дабрыянам элiксiра неумiручасцi) дазваляе аутару стварыць свое-

асаблiвы гратэскавы свет рознага роду прайдзiсветау: Дажывалава,

Караукiна, Застрамiлавай, Торгалы, якiя усе прагнуць неумiручасцi.

У кожным з гэтых персанажау драматург сатырычна завастрае адну

нейкую адмоуную рысу: Караукiн увасабляе катэгорыю людзей, якiя

дзейнiчаюць па прынцыпу: ты – мне, я – табе; Дажывалау – кар’еры-

стау i г.д. Прыëм паралелiзму дзеяння (адначасова адбываюцца падзеi

у кватэры прафесара Дабрыяна i на пляцоуцы каля палiклiнiкi) дапа-

магае сатырыку гiпербалiзаваць i такую адмоуную з’яву рэчаiснасцi,

як несумленнасць, махлярства. У чарзе на пляцоуцы сабралiся самыя

розныя махляры, якiя гандлююць мачой, i тыя, хто любымi сродка-

мi, любой цаной iмкнуцца стаць неумiручымi. У гэтай невялiкай сцэне

драматург выпукла i рэзка акрэслiвае характарыстыкi персанажау,

ужывае грубаваты народны гумар, каб выявiць амаральнасць герояу,

дэтэрмiнаванасць iх учынкау.

Асэнсаванню сацыяльных зрухау на Беларусi у канцы ХХ ста-

годдзя i атмасферы новага часу, у якой адбываецца ломка спрадвеч-

ных маральных каштоунасцей, прысвечаны трагiфарс «Сабака з зала-

тым зубам» У. Саулiча. Сучасныя рэалii жыцця «адточваюцца» дра-

матургам умоуна-гратэскавым пачаткам для таго, каб выявiць ма-

ральную прыроду паводзiнау героя. З першай жа сцэны перад намi

паустае рэальная карцiна жыцця, але недарэчная, абсурдная: началь-

нiк медвыцвярэзнiка Козлiкау гонiць на кватэры самагонку. Каб да-

гадзiць жонцы, ëн устауляе яе сабаку залаты зуб. Але мала гэтага,

каб у сабакi быу свой асобны пакой, герой п’есы вырашыу здаць у дом

састарэлых родную мацi. Дадзены выпадак надае трагiзм фарсавай

сiтуацыi: з яго вiдаць, што людзi страчваюць чалавечае аблiчча, пе-

ратвараюцца у пачварау, гатовых на любое злачынства. Камiзм дася-

гаецца аутарам дзякуючы гiпербалiзацыi камедыйных сiтуацый. Так,

каб мацi узялi у дом састарэлых, Козлiкау у ЗАГСе афармляе давед-

ку аб уласнай смерцi, i у газеце з’яуляецца некралог, а у яго кватэ-

ру бюро па пахаванню дастауляе труну, блiзкiя выбiваюць «нябож-

чыку» добрае месца на могiлках. Усë гэта стварае сатырычны эфект

у творы, у якiм трапна засведчана духоуная абмежаванасць Козлiкава

i яго жонкi Фяуроннi Захарауны, iх жорсткасць i бесчалавечнасць. Ге-

роi страчваюць элементарныя нормы-каштоунасцi, да якiх адносiцца

клопат пра састарэлых бацькоу. Як адзначае П. Васючэнка, з’яуленне

работнiка пахавальнага бюро, якi даставiу у кватэру Козлiкава тру-

ну i белыя тапачкi для «нябожчыка», азначае не проста сатырычнае
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развянчанне антыгероя, а яго рытуальнае пахаванне, пахаванне жы-

вога нябожчыка1.

Вытокi амаральнасцi, бюракратызму, бесчалавечнасцi, кругавой

парукi, “ухватаушчыны” паказаны у камедыi «Пагарэльцы» А. Ма-

каëнка. Аутар малюе перад намi карцiну жыцця грамадства 30-х га-

доу, калi у абстаноуцы сталiнскiх рэпрэсiй пазбаулялiся дзяржауных

пасад мiльëны службоуцау, а вызваленыя вакансii займалi прайдзiсве-

ты i махляры.

На гратэскавасць у п’есе «працуе» тое, што падобныя грамадскiя

катаклiзмы могуць адбыцца лiтаральна за адну ноч. Менавiта у адну

з такiх начэй Ухватау становiцца старшынëй гарвыканкама. I пачы-

нае ëн сваю дзейнасць на новай пасадзе з падбору кадрау. Макаëнак

гратэскава малюе тых, каго выбiрае у сваю свiту Ухватау. Так, адзiн

з яго наблiжаных – Кудасау – валодае надзвычайным, нечалавечым

нюхам, што характарызуе яго як чалавека, якi iмкнецца з любых сi-

туацый займець выгаду. Другi герой – Бусько – iмкнецца заняць такую

пасаду, якая давала б яму магчымасць не толькi кiраваць людзьмi, але

i «нахапаць» паболей народнага дабра. Менавiта таму ëн згаджаецца

з прапановай Ухватава узначалiць «гор-хап». Падабраушы адпавед-

ных падначаленых, Ухватау усяляк iх «дрэсiруе», стварае з iх дапа-

могай бюракратычны механiзм, якi абслугоувау бы камандна-адмiнi-

страцыйную сiстэму, адгароджвау яе ад народных просьбау i скаргау.

Гратэскавы характар носiць i эпiлог п’есы. Ухватау, да таго ча-

су звычайны пенсiянер, становiцца ахвярай уласнага вынаходнiцтва –

стварэння сiстэмы «кругавой парукi», бюракратычнага спосабу жыц-

ця. Яго справу па размене кватэры запусцiлi па выпрацаванай раней

iм самiм «кругавой арбiце»: Бусько – Кудасау – Клëпкiн – Кудасау

– Бусько. Ухватау абураецца нахабствам, бесцырымоннасцю сваiх бы-

лых падначаленых, якiя цяпер адкрыта з яго здзекуюцца, насмiхаюцца,

а затым увогуле загадваюць сакратаркам не пускаць у свае кабiнеты.

Герой, якi парадзiу сiстэму бюракратыi i антычалавечнасцi, абураец-

ца: Каго? Мяне? Мяне не прымаць? Ах, ëн падлюга! Да я яго... Божа,
як павярнулася. (заплакау). Ды калi я уладу меу, яны ж былi – такiмi
вернымi, паслухмянымi, адданымi. I я для iх Богам быу! Аднаго позiр-
ку баялiся. Богам для iх! Гэта ж я iх вывеу, я сатварыу! А цяпер...
(плача)2. Выкрываючы маральна-этычную прыроду “ухватаушчыны”,

1 П. В. Васючэнка, Драматургiя i час, Мiнск 1994, с. 109.
2 А. Я. Мака ëнак, Збор творау у 5 т., Мiнск 1987–1990; П’есы, 1987, т. 2, с. 177.
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якая увасабляла сабой чыноунiцкае глумленне над святасцю гуманi-

стычных iдэалау, цынiчнае прыстасавальнiцтва, пошласць i амараль-

насць, А.Макаëнак клапацiуся пра заутрашнi дзень Беларусi, бо добра

разумеу усю шкоднасць кумауства, бюракратычнай валакiты.

Маральна-этычная прырода прадстаунiкоу улады раскрываецца

i у камедыi А. Макаëнка «Дыхайце эканомна». Карыстаючыся прыë-

мам гiпербалiзацыi, пiсьменнiк стварае асаблiвы гратэскавы свет,

у якiм жыццëвыя з’явы i чалавечыя адносiны пададзены дэфармавана,

бо побач ставяцца агiднае i прыгожае, карыкатурнае i рэальнае. З’ява,

якая выкрываецца, разглядаецца пiсьменнiкам у гiстарычным вялiкiм

i малым часе, рэальным i вiртуальным свеце, а вобразы-маскi узяты

з розных эпох i часоу (егiпецкi фараон Фарыд, старажытнарымскi iм-

ператар Цэзар, абсалютны манарх сярэдневечча Людовiк, фашысцкi

дыктатар Адольф). Дзеянне п’есы адбываецца у падземным царстве

Прэзiдэнта вядучай заакiянскай дзяржавы, урад якой развязау ядзер-

ную вайну з «чырвонымi». Сюжэт камедыi будуецца на умоуным да-

пушчэннi падзеi, што можа адбыцца, – ядзерная катастрофа адбылася

на Зямлi, i выратавалася толькi Элiта, якая схавалася у падземным

ядры. Элiта стварае сваю дзяржаву, у якой у адпаведнасцi з выбарчай

сiстэмай кiруюць у храналагiчнай паслядоунасцi дыктатары, каралi

i фараоны. Кожны з iх выдае свае законы, усталëувае свае парадкi.

Аднак становiцца вiдавочна, што на самой справе усiм жыццëм пад

зямлëй кiруе Тайная Дума. Па яе падказцы рыхтуюцца змовы, скiд-

ваюцца з трона дыктатары i манархi. Увесь клопат Тайнай Думы –

пагоня за дэфiцытам. Першым стварае штучны дэфiцыт рымскi iмпе-

ратар Аугуст, якi абвяшчае ваду сваëй асабiстай уласнасцю i пачынае

яе прадаваць людзям. Следам за iм Фарыд завалодау вентылямi, i яго

уласнасцю стала паветра, за якое людзям таксама трэба плацiць. Дэфi-

цытам у Элiце становiцца i улада, якая таксама прадаецца за грошы.

Плацiць, такiм чынам, даводзiцца за усë: за ваду, за паветра, за таблет-

кi ад дызентырыi i г.д. У камедыi гучыць роздум аутара над прабле-

мамi чалавечага iснавання, заканамернасцямi развiцця цывiлiзацыi.

Канец п’есы, аднак, аптымiстычны: пасля землятрусу «арэшак»

абрынууся i звар’яцелыя члены Элiты сустрэлiся з нармальнымi

людзьмi, якiя не дапусцiлi ядзернай вайны i дасягнулi нечуваных поспе-

хау у прагрэсе. Фiласофскай высновай у камедыi з’яуляеццца усведам-

ленне неразумнасцi, марнасцi улады, якая робiць людзей сапрауднымi

вар’ятамi

Выкрыццю адступленняу ад маральных нормау прадстаунiкоу роз-

ных пластоу грамадства прысвечана камедыя М.Матукоускага «Амнi-
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стыя». Дзеянне у творы адбываецца на фабрыцы дзiцячых цацак.

Недарэчна ужо тое, што на фабрыцы выпускаюць цацкi, якiя брыд-

ка узяць у рукi: чырвоны заяц, лялечны акцябронак, пiянер. Падобная

сiтуацыя нараджае канфлiкт памiж галоуным мастаком i галоуным

канструктарам фабрыкi.

Гратэскавы характар мае i той факт, што на парукi адмiнiстра-

цыяй фабрыкi узяты дэбашыр i выпiвоха Грышка Салавейчык, якi мо-

жа з сякерай уварвацца у чужую кватэру i пабiць яе гаспадара, пакале-

чыць дзяучыну на пляжы, якога, па сутнасцi, чакае турма. Старшыня

прафкама i галоуны канструктар фабрыкi Бажашуткава на таварыс-

кiм судзе аднак не проста апраудвае учынкi Салавейчыка, а робiць

з яго ледзьве не героя, ва усiм абвiнавачвае пацярпелых. Ратуе яна

хулiгана зусiм не з гуманiстычных пазiцый i не таму, што ëн незамен-

ны спецыялiст, а для таго, каб фабрыка магла атрымаць званне ка-

лектыву камунiстычнай працы, а любы скандал мог перакрэслiць усе

спадзяваннi на яго атрыманне. Паказушнасць, iмкненне выканаць план

любымi сродкамi – гэтымi характарыстыкамi надзяляе аутар сваiх

герояу, гэта i з’яуляецца прычынай канчатковага маральнага падзенн-

ня Салавейчыка. Дэбашыра i хулiгана на фабрыцы «выхоуваюць» на-

ступным чынам: выпiсваюць яму прэмiю i выпрауляюць у адпачынак

на мора. Атрымаушы амнiстыю, Салавейчык канчаткова паверыу ва

усемагутнасць свайго пралетарскага паходжання, i калi атрымау апля-

вуху па твары ад дзяучыны, да якой паспрабавау нахабна заляцацца,

то дэмагагiчна заяуляе: Ты на каго замахнулася? На каго руку узняла?
На яго вялiкасць рабочы клас? На гегемона? А ты ведаеш, што я з ця-
бе зараз зраблю?.. Блiн! Мокрае месца! I нiчога мне за гэта не будзе!
Таму што я, я... праiзвадзiцель матэрыяльных каштоунасцей!3. Дра-
матург у п’есе падводзiць да высновы, што менавiта тактыка двайных

стандартау, якую прымяняла кiраунiцтва фабрыкi, нараджала атма-

сферу вымагальнiцтва, хцiвасцi, цынiзму, дэмагогii i гарлахватнiцтва.

Гратэскавы свет амаральнасцi паустае i у камедыi I. Сiдарука «Га-

лава». Гэты свет населены незвычайнымi героямi – маскамi, як трапна

адзначае П. Васючэнка, iстотамi, дэперсаналiзаванымi да стану рэ-
чау4. Шукальнiк увесь час нешта шукае, Дурань цягае за сабой дзве-
ры, Сiротка пастаянна хоча есцi. Гэтыя персанажы увасабляюць са-

бой пэуныя абстрактныя катэгорыi (пошукi, дурасць, голад). Гратэс-

3 М. Матукоуск i, П’есы, Мiнск 1986, с. 35.
4 П. В. Васючэнка, Драматургiя i час, с. 137.
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кавы характар мае i вобраз Галавы, якая уладарыць над гэтымi героя-

мi-маскамi i увасабляе сабой таталiтарны рэжым. У трох iпастасях

Галавы выразна угадваюцца гiстарычныя рэалii: Жалезная Галава –

гэта дыктатура,Папяровая Галава – бюракратычны рэжым, Гумовая –

псеудадэмакратыя. У камедыi гратэскавасць дапамагае аутару па-фi-

ласофску абагулiць тэндэнцыi развiцця нашага грамадства, падвесцi

вынiкi гiсторыi развiцця чалавецтва, эвалюцыi дзяржауных формау кi-

равання. Абагуленасць i канцэнтрацыя гiстарычнага зместу прыдаюць

гратэскаваму вобразу Галавы падкрэслена аналiтычны характар.

Маральна-этычная прырода сучаснага чалавека на зломе тысяча-

годдзяу, у перыяд крызiснай неразбярыхi яскрава падаецца у «каме-

дыi абсурду» «Султан Брунея» А. Дзялендзiка. У цэнтры увагi драма-

турга жыццë сям’i навукоуца i бiблiятэкаркi на мяжы беднасцi, жаб-

рацтва. Аутар малюе сцэны «рэстаурацыi» выкарыстаных талонау на

праезд, вырабу з рэкламных пакетау плашча, пляцення лапцяу. Ге-

роi прыходзяць да высновы, што iнтэлiгентны чалавек павiнен жыць

у дрымучым лесе, каб не азвярэць ад жахлiвай рэальнасцi. Далей па-

казваецца абсурдны свет, у якi перасяляюцца героi са свету рэальнага.

Яны жывуць у непраходных дзебрах, ходзяць у скурах, наладжваюць

вытворчасць «армянскага» каньяка, «грузiнскага» вiна, «баварскага»

пiва, гандлююць халвой з торфа, адкрываюць лясны бар. Пра сваю iн-

тэлiгентнасць яны ужо i не згадваюць. Бацька становiцца не вучоным,

а буйным прадпрымальнiкам, да якога прыходзяць у госцi Джордж Со-

рас i Бiл Гейтс, дачка – прэзiдэнтам фiнансавай кампанii, што прагне

улады, кiруе вялiкай палiтыкай. Сын памяняу саксафон на аутамат

i стау рэкецiрам. Нават былы франтавiк Дзед мае сваю «справу»: вы-

рабляе самагон «а ля вiскi». У фiнале твора Iншапланецянiн запра-

шае гэтую сям’ю на сваю планету, i кожны герой марыць разгарнуць

там сваю прадпрымальнiцкую дзейнасць, i, як адзначае сам Бацька,

невядома, што чакае гэтую планету у вынiку, калi жаданне новых

камерсантау здзейснiцца. П’еса пераканауча сцвярджае думку, што

камерцыйная дзейнасць, прага вялiкай нажывы пазбауляюць людзей

сапрауднай маральнасцi, дабрынi, годнасцi, чалавечнасцi.

Такiм чынам, беларуская драматугiя другой паловы ХХ стагод-

дзя глыбока раскрывае прычыны душэунай неуладкаванасцi чалаве-

ка, выяуляе маральна-этычную прыроду герояу. Асаблiвага майстэр-

ства у гэтым дасягнулi Кандрат Крапiва, Андрэй Макаëнак, Мiко-

ла Матукоускi, якiя уводзiлi у сатырычную камедыю прыëмы дэфар-

мацыi некаторых рысау героя, згушчэння фарбау. На сучасным эта-

пе выяуленне маральнасцi або амаральнасцi чалавека набывае ры-
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сы умоунасцi, сiмвалiчнасцi (“Сабака з залатым зубам” У. Саулiча,

«Галава» I. Сiдарука). Дэфармацыю чалавечых характарау сучасныя

камедыëграфы накiроуваюць у бок iх абязлiчвання, дэперсаналiзацыi

i выкарыстоуваюць пры гэтым адпаведныя прыëмы абсурдысцкага

светабачання («Султан Брунея» А. Дзялендзiка).

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule omówiono aspekt filozoficzny moralnej i etycznej identyfikacji na-
tury człowieka w dramaturgii białoruskiej drugiej połowy XX wieku. Autor poka-
zuje, iż tacy mistrzowie jak Kondrat Krapiwa, Andrej Makajonak, Mikołaj Matu-
kowski posiadają tę umiejętność. Do komedii satyrycznej wprowadzają deformację
niektórych cech charakteru i przesadę. Analiza utworów dramatycznych W. Sawli-
cza, A. Dzialendzika, I. Sidoruka pokazuje, że identyfikacja bohaterów moralnych
i niemoralnych przybiera w dramacie współczesnym formę konwencji i symbolu,
a deformacja charakteru rysowana jest przy pomocy absurdu.

S UMMARY

In the article philosophical aspect of the analysis of moral and ethical nature of
man in Belarusian drama of the second half of the 20th century has been revealed.
The author claims that such authors as Kondrat Krapiva, Andrey Makayonak,
Nicholay Matukovski introduce deformation of some features of the character and
exaggeration in satirical comedy. The analysis of plays of Savlich V., A. Delendik,
I. Sidoruk enables the author to conclude that the identification of moral or immoral
characters in modern drama takes on the features of convention and symbolism.
In the process of deformation of man’s character modern comedy uses appropriate
methods of absurdist perception of the world.
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Тэматычна-жанравая своеасаблiвасць паэм

Яна Чыквiна

Творчасць Яна Чыквiна дауно стала прыкметнай з’явай у бела-

рускай лiтаратуры. Яго паэзiя прыцягальная сваiм iмкненнем адлю-

страваць нацыянальны лад быцця, перадаць спецыфiку народнага све-

табачання, выявiць канкрэтнае у агульным, малое у вялiкiм. Набыт-

кi паэтычнай творчасцi Яна Чыквiна па праву называюць сувязным

звяном памiж рознымi лiтаратурамi i мастацкiмi сiтэмамi. Яго вершы
арганiчна упiсваюцца як у рэчышча сучаснай беларускай лiтарату-
ры, так i у шырокi агульнаеурапейскi кантэкст, i шырэй – сусветны
культуралагiчны кантэкст1.

Натуральна, крытыка не абмiнае увагай творчасць беларускага

пiсьменнiка з Беласточчыны. Пра паэзiю Яна Чыквiна напiсана сëння

дастаткова шмат. Большасць крытычных артыкулау засяроджана на

расчытаннi вобразнага ладу творау, прынцыпах паэтыкi прызнанага

майстра слова. Тым не менш, на гэтым фоне дастаткова сцiпла адзна-

чана яго паэмная творчасць. У той жа час пасля з’яулення ужо трох

паэм пiсьменнiка нельга не прызнаць, што гэтыя творы Яна Чыквi-

на з’ява шматзначная. Вiдавочна, аутар стварыу тэксты, насычаныя

знакавай думкай, яго паэмы iнтэлектуальныя, роздумныя. Фiласофскiя

iдэi у дадзеным выпадку адыгрываюць важную канструктыуную ро-

лю у паэтыцы творау i адпаведна патрабуюць менавiта такой жанра-

вай формы. Думаецца, што невыпадкова паэма, з яе гнуткай жанравай

прыродай i шырокiмi выяуленчымi магчымасцямi, стала тым жанрам,

якому аутарам даверана выяуленне свайго бачання свету.

1 А. Раманчук, На раздарожжы дня i ночы, “Полымя” 2002, № 3–4, с. 270.
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Да паэмнага жанру Ян Чыквiн звярнууся яшчэ на пачатку свай-

го творчага шляху. У першы зборнiк “Iду”, што убачыу свет у Бе-

ластоку у 1969 годзе, была уключана паэма “Беларуская дзяучына”.

Свой мастацкi вопыт у паэмным жанры аутар скарыстау яшчэ раз

у 1977 годзе, калi з’явiлася паэма “Чорная вiла”. Яе дапрацаваны ва-

рыянт увайшоу у паэтычны зборнiк “Крэйдавае кола”, што датуецца

2002 годам. I у 2009 годзе друкуецца трэцi твор Яна Чыквiна – паэма

“Гусак i гусыня”.

Нягледзячы на даволi значныя прамежкi у часе напiсання творау,

робiцца зауважным шэраг мастацкiх заканамернасцей, якiмi яны паяд-

наны. Паэмы Яна Чыквiна, як правiла, невялiкiя па аб’ëме, але вылу-

чаюцца скандэнсаванасцю думкi, напружаным паэтычным роздумам,

iмкненнем выявiць цесную узаемасувязь рэчыунага, побытавага свету

з духоуным, вечным.

Ужо першая паэма “Беларуская дзяучына”, нягледзячы на тое,

што належала маладому аутару, па сваëй мастацкай прыродзе моцна

вылучалася з рэчышча класiчных творау гэтага жанра. Гэта, здаецца,

i было адной з прычын надання ëй спрэчных характарыстык, асаблiва

тых, што датычацца яе жанравай прыроды. Так, напрыклад, адным

з крытыкау сцвярджалася, што, паэма не мае выразнай родава-жан-
равай прыналежнасцi2.

Сапрауды, многiмi сваiмi рысамi твор Яна Чыквiна не адпавя-

дае агульнапрынятаму азначэнню класiчнай паэмы, якая уяуляе са-

бой вялiкi вершаваны твор на гiстарычную, гераiчную цi узвышаную
лiрычную тэму з адлюстраваннем шырокай сацыяльнай рэчаiснасцi
у аб’ектыунай заканамернасцi яе развiцця3. Паэма выразна указвала

на яе сувязь з новымi тэндэнцыямi у лiтаратуры, што не прамiнула

праявiцца у сюжэтна-кампазiцыйнай арганiзацыi твора, яго вобразнай

сiстэме.

У паэме “Беларуская дзяучына”, на першы погляд, не адбываецца

нiякiх знакавых падзей. Аутарам апiсана адна дастаткова пазнаваль-

ная жыццëвая сцэна: размова у цягнiку, што iдзе з Беластока у Варша-

ву, маладых хлопца i дзяучыны. Амаль увесь твор складаецца з непра-

цяглага дыялогу Нiны i Пятра (так прадстауляюць сябе героi). Нават

называецца iх род заняткау: “Мая прафесiя – у школе, / настаунiчаю
у вëсцы я”, – паведамляе пра сябе дзяучына. “...я – мастак...”, “А жы-

2 А. Раманчук, “Гарыць мая свяча”: творчая iндывiдуальнасць Яна Чыквiна, Бе-
ласток 2000, с. 25.
3 Поэма //mirslovarei.com/content his/POJEMA-5500.html.
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ву – не па праву – У Тлушчы. // Гэта па дарозе з Беластока у Вар-
шаву”, – указвае малады чалавек. Гэтым сказана i многа, i мала.

Героi застаюцца i самi сабой, i у той жа час убiраюць у сябе тое,

што яднае iх з многiмi iншымi. Магчыма, гэта i дало права аднаму

з даследчыкау творчасцi Яна Чыквiна сцвердзiць: Першая паэма, на
наш погляд, атрымалася шмат у чым павярхоунай. Героi яе схема-
тычныя, пазбауленыя iндывiдуальных рыс4.

На жаль, аутарам такой ацэнкi не было убачана той тыповасцi,

усеагульнасцi, жыццëвай i мастацкай шматзначнасцi, якiя надаюць

iндывiдуальнаму свайго роду абагуленасць. Навiдавоку умоунасць

жыццëвых гiсторый, “сканструяванасць” iх аутарам. А самi героi

з’яуляюцца не рэалiстычнымi характарамi, а носьбiтамi пэунага света-

погляду,жыццëвай пазiцыi, якiя i выяуляюцца не у дзеяннi персанажау,

а у iх славесных развагах i выказваннях.

Найперш, у творы аутар дае права раскрыць сябе маладому ча-

лавеку, каб крытычным зрокам агледзець яго унутраны свет, праве-

рыць фiласофска-жыццëвыя першаасновы, i, адпаведна, задаць кан-

флiкт. Натуральна, перад намi не iдэальны герой, якi у заузятым пошу-

ку сябе адарвауся ад роднай глебы i страцiу свае творчыя арыенцiры.

Пiсьменнiк удала абыходзiць канкрэтныя дэталi бiяграфii, замяняючы

яе пераносна-умоуным, агульным:

Жыццë абнюхала мяне,
жыццë напалавiну страчана –
не хачу у кутку сцямнець,
жыць хачу iначай я...5

Герой усведамляе наступствы такой страты, i таму некаторыя вы-

казваннi яго вылучаюцца дастаткова мужным прызнаннем уласных

памылак i пралiкау: Шкада не пройдзеных дарог, // шкада патрача-
нага часу6.

Высокiя духоуныя каштоунасцi Пятро бачыць у сялянскiм ася-

роддзi жыцця, дзе захавалiся натуральнасць i прастата адносiн. Нось-

бiтам гэтых каштоунасцей выступае беларуская дзяучына Нiна, як

узор маральнай чысцiнi, духоунага хараства, жыццëвай мудрасцi, раз-

важлiвасцi. Побач з ëй акрыяе душой любы, хто зняверыуся i расча-

4 А. Раманчук, “Гарыць мая свяча”: творчая iндывiдуальнасць Яна Чыквiна,
с. 25.
5 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, Беласток 2010, с. 74.
6 Тамсама.
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равауся. Пакуль што героi раз’яднаны уласным выбарам сваiх асноу

жыцця, але у фiнале паэмы гучыць мажорная iнтанацыя:

Але,
мы упэунены, што,
з вераю у людзей,
Пятру не пагражае больш руiна.
Беларуская дзяучына
чалавеку прывiла надзею,
а мастацтва
сонцам надзялiла7.

Аутар нiбыта эксперыментуе з лëсамi герояу паэмы. Менавiта та-

му твор не мае выразна закончанага дзеяння. У апошняй частцы паэмы

пiсьменнiк, хаця i не выключае аптымiстычнага зыходу, тым не менш

прадстауляе чытачу права самому вырашыць абазначаны iдэйны кан-

флiкт, у аснове якога бачыцца набалелая праблема адчужанасцi, адар-

ванасцi чалавека ад той жыццëвай першаасновы, што вызначае ягоны

лëс. З вiдавочнай усхваляванасцю аутарам сцвярджаецца думка пра

адказнасць за свой час, нязгода з раунадушнай безадказнасцю, пагро-

зай маральнага спусташэння людзей.

Многiя адзнакi паэмы “Беларуская дзяучына” (аслабленасць сю-

жэтнага дзеяння, вострадраматычная форма дыялогау i маналогау

i iнш.) указваюць на стварэнне пiсьменнiкам сiнтэтычнай паэмнай

формы, у якой свабодна спалучаюцца канкрэтна-жыццëвыя абрысы

рэчаiснасцi i элементы умоунай схематызаванасцi. З сëнняшняй пазi-

цыi можна упэунена сцвярджаць, што такi сiнтэз з’яуляецца iлюстра-

цыяй паяднання дзвюх традыцый, якiя леглi у аснову названага тво-

ра Яна Чыквiна: нацыянальнай (яна бярэ пачатак ад паэм Уладзiмiра

Дубоукi) i сусветнай, з яе арыентацыяй на умоунасць iшматзначнасць.

Як i паэзiя Яна Чыквiна 60-х гадоу, паэма дакладна выяуляе скiрава-

насць аутара да эксперыментальнага рэчышча.

Другая паэма Яна Чыквiна “Чорная вiла” (1977, 2001) працягвае

тыя ж тэндэнцыi, што вызначылiся у папярэднiм творы. I у той жа час

вiдавочна: аутар у гэтым творы апрабiруе новыя эпiчна-структурныя

формы, пашырае паэтычную умоунасць, уздымаецца да фiласофскага

асэнсавання праблем свайго часу.

У паэме апiсаны адзiн дастаткова непрацяглы эпiзод, але перада-

дзены ëн ва усiм сваiм драматызме i дынамiчнасцi. Пачынаецца твор

7 Тамсама, с. 76.
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раздзелам “Змярканне”, у якiм аутарам падаецца жывапiсны малюнак

вячэрняй пары на вяскова-сялянскiм улоннi:

Звечарэла непрыкметна.
I пад белагусты змрок
Разгайданым крокам ветлiвым
Дружна йшоу аркестр кароу.

Сумным голасам старэчым,
Пакалечаным i ватным,
Iм знаëмы хор авечак
Памагау спяваць кантаты.

Разам з iмi на вячэру
Хмара птушак прыфурчэла.
I, як людзi глухаватыя,
Гусi тэпалi дахаты8.

Аднак гэта не чарговая паэтызацыя блiзкай сэрцу паэта рэчаiсна-

сцi: канкрэтыка на вачах пераутвараецца у шматзначную алегорыю.

Свойская жывëла, вярнуушыся з пашы, не сустрэла звыклага гаспа-

дарскага клопату: Людзi знiклi, як камфора. // Так бязлюдна, што не
верыш!..9

Народжанае здзiуленне жывых iстот ператвараецца у панiчнае ча-

канне. Драматызм адчуванняу жывëл выяуляецца у раздзелах “Здзiу-

ленне”, “Вiла”, напiсанне якiх датуецца 1977 годам.Матывам трывож-

нага чакання невядомасцi заканчваецца першы варыянт паэмы. Уяуная

незавершанасць паэмы выклiкала наступную ацэнку: Кампазiцыйна
паэма атрымалася няустойлiвай, разгайданай. Яна не вытрымлiвае
ускладзенай iдэйна-эстэтычнай нагрузкi...10

I, здаецца, толькi даданая пазней частка “Метамарфозы” нiбы-

та указвае на пэуную развязку. Надыходзiць ранак, i усë вяртаецца

у звыклае рэчышча:

У хаце як бы й не было ужо звяругау:
Там, дзе конь стаяу – сядзеу аглушаны Дзямян,
Побач, як карова, – жыватастая Малання...
...Зноу дзень першы пачынауся
Заiмглëным светакругам11.

8 Я. Чыкв iн, Адно жыццë: выбранае, Беласток 2009, с. 238.
9 Тамсама, с. 241.
10 А. Раманчук, “Гарыць мая свяча”: творчая iндывiдуальнасць Яна Чыквiна,
с. 49.
11 Я. Чыкв iн, Адно жыццë: выбранае, с. 248.
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Нельга не задумацца над умоунасцю дзеяння i шматзначнасцю вы-

пiсаных паэтам алегарычных вобразау. Праз усе раздзелы паэмы пра-

ходзiць думка, якая непасрэдна у тэксце нiдзе не вербалiзуецца i не вы-

носiцца у загаловак, думка аб свабодзе, якая не даецца нiкiм i узнiкае

толькi пры адчуваннi уласнай знакавасцi. Iстота слабая, звыклая да

падпарадкавання не зможа быць свабоднай нiколi.

Для выяулення такога роду iсцiны Яну Чыквiну, думаецца, вы-

датна прыдауся мастацкi вопыт англiйскага пiсьменнiка Дж. Оруэла

з яго аповесцю-казкай “Ферма”, якая дэманструе такую ж фiласоф-

ска-мастацкую абагульненасць думкi.

Фiласофская прырода канфлiкта у творы Яна Чыквiна значна

пауплывала на мастацкую форму паэмы, якая з’яуляецца узорам асо-

бай жанравай мадыфiкацыi. Беручы пад увагу родавыя адзнакi, мож-

на вылучыць у творы наяунасць эпiчных i лiрычных элементау. Паэма

мае яуную устаноуку на сюжэтнасць. А настраëвы тон твора, скiра-

ванасць на унутраную засяроджанасць указваюць на лiрычную прык-

мету. Сiнтэз гэтых элементау дае паэме новую якасць – маштабнасць

мастацкага абагульнення.

У той жа час прысутная у паэме iншасказальна-сiмвалiчная апа-

вядальная плынь, фiласофская глыбiня думкi, абагульненасць сiтуа-

цый з’яуляюцца адзнакамi прытчавага пачатку у творы Яна Чыквiна.

Выяуленыя пiсьменнiкам канкрэтныя вобразы жывых iстот уяуляюцца

абагульненым вобразам адзiнай абстрактнай масы i, безумоуна, спра-

ецыраваны на адлюстраванне самых актуальных праблем сучаснасцi.

Стварэнню шматзначнай карцiны у паэме спрыяе арыгiнальны

падбор тропау, яркiх параунанняу, арыгiнальных метафар:

Ноч дужэла i дзiчэла,
Чорныя вiла вяроукi,
Лезла пошасцю узбуйнелай
Па бязмежнаму падворку.

Толькi у вокнах знiклай хаты,
Быццам у вядры напойным,
Як яго нi калыхалi,
Плавау месячык спакойна12.

Створаны такiм чынам у паэме вобраз ночы выяуляе не канкрэты-

заваную пару сутак, а увасабляе сабой таямнiчую, насычаную тры-

вожным прадчуваннем з’яву.

12 Тамсама, с. 246.
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Вылучаныя адзнакi дазваляюць абазначыць жанр паэмы Яна Чык-

вiна “Чорная вiла” як фiласофская паэма-прытча.

Пасля “Чорнай вiлы” аутар не спынiу свайго мастацкага пошуку

у рэчышчы паэмнага жанра. У працэсе творчай працы, якi прыпа-

дае на самы пачатак ХХI стагоддзя, аутар працягвае трымаць пад

сваëй увагай асобу у яе адносiнах, узаемадзеяннях са светам, гiсто-

рыяй, культурай.

Новая паэма Яна Чыквiна “Гусак i гусыня” з’явiлася у 2009 годзе

i даказала, што аутар па-ранейшаму iмкнецца пашырыць звужаныя за

апошнi час межы паэмнага жанра, спрабуе актыуна уздзейнiчаць на

ход яго развiцця.

Мяркуючы па назве твора i яго змесце, у паэме пераплятаюцца

многiя з раней ужо вядомых матывау творчасцi пiсьменнiка. Iдэйна

паэма “Гусак i гусыня” вырастае з лiрыкi кахання, якая нязменна су-

праваджае кожны паэтычны зборнiк Яна Чыквiна. Даследчыкамi неад-

наразова называлiся высокiя мастацкiя адзнакi творау гэтай тэматыкi

i указвалiся iх характэрныя рысы. Так, па сцвярджэннi даследчыка,

у сваiх вершах паэт выказвае захапленне Жанчынай, прыгажосцю
Жанчыны...13

Менавiта пранiкненне у сутнасць жаночага, спасцiжэнне жано-
чага вызначае многiя вершы з iнтымнай лiрыкi Яна Чыквiна. Паводле

iншага сцвярджэння, “цень жанчыны” – шматаблiчнай, загадкавай,
невытлумачальнай, неабходнай чалавеку i чалавецтву – заусëды по-
бач з героем14. Але гэтак жа у вершах Яна Чыквiна выяулены выразны
мужчынскi пачатак...15

Згаданыя адзнакi знайшлi сваë увасабленне i у змесце паэмы “Гу-

сак i гусыня”,што ужо сваëй назвай указвае на аутарскае даследаванне

прыроды адносiн, узаемадзеяння дзвюх палярных частак у пошуку iх

гарманiчнага iснавання.

Сваю думку аб вечным iмкненнi да страчанай цэласнасцi чалаве-

чай асобы, якая можа пераадолець гэту недасканаласць толькi праз

каханне, аутар падае у дастаткова арыгiнальнай форме.

На фоне вясковай iдылii паказваецца кранальнае захапленне зусiм

юнага героя хараством дзяучыны-суседкi.У вобразе Марусi увасоблена

i аутарскае захапленне жанчынай як невычарпальнай крынiцай ка-

хання:

13 А. Мельн iкава, Дзе скарбы сэрца вашага..., “Полымя” 2010, № 3, с. 134.
14 А. Раманчук, На раздарожжы дня i ночы, “Полымя” 2002, № 3–4, с. 268.
15 А. Мельн iкава, Дзе скарбы сэрца вашага..., “Полымя” 2010, № 3, с. 135.
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Мая Марусенька, Марысь,
Ствары са мною ноч у дзень!
I дзень у ноч ствары са мною!16

Але любоуная гiсторыя не набывае у творы завершанасцi. Фiнал

паэмы не утрымлiвае заканамернага у такiх выпадках вырашэння

канфлiкту, у iм проста гучыць велiчны гiмн жаночай прыгажосцi,

яе вечнай прыцягальнай сiле. У паэме выяуляецца моцны лiрычны

струмень, у якi уплятаюцца перажываннi герояу, адчуваннi самога

аутара. Больш таго, вобразы жывых iстот – гусей, што напачатку

з’яуляюцца усяго толькi часткай канкрэтнага матэрыяльнага свету,

пераутвараюцца у шматзначныя сiмвалы. Праз iх у паэме выяуляецца

больш складаная фiласофская думка. Праз спрадвечнае прыроднае

пiсьменнiк iмкнецца сцвердзiць iдэю, што каханне з’яуляецца касмiч-

най звышпрыроднай сiлай, якая дзейнiчае аднолькава у прыродзе,

у грамадстве, у чалавеку.

Цеснае узаемадзеянне рэальнага, побытавага i умоунага, сiмвалiч-

нага выступае як вызначальная адзнака i трэцяй паэмы Яна Чыквiна.

Сiмволiка твора выразна скiравана да фальклорнай традыцыi. Ду-

маецца, вобраз гусi не выпадкова абраны аутарам для стварэння мета-

фарычнага плану сваëй паэмы. Сiмвалiчныя значэннi, звязаныя з гуссю

у славянскай традыцыi, ствараюць даволi устойлiвы комплекс мiфала-

гiзаваных значэнняу: жыццë, адраджэнне, духоуная чысцiня, чуласць,

абачлiвасць, каханне, шлюбнае жыццë, вернасць, сямейнасць, клапат-

лiвасць i iнш.

Сама гусыня сiмвалiзуе жаночую любоу, мацярынства, пладавi-

тасць. У народных уяуленнях гусаку прыпiсваецца шлюбная мужчын-
ская сiмволiка17.

Указаныя значэннi лëгка пазнаюцца i у змесце паэмы:

Скажы, суседка Маня, што такое,
Што мой гусак глядзiць у твой бок,
Праз плот iрвецца, неспакойны,
Не слухае нiкога, бы аглох,
I чынiць негусiны рух i чох18.

Сама гераiня упадабляецца птушцы:

16 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 36.
17 Беларуская мiфалогiя: Энцыклапед. слоунiк. С. Санько i iнш.; склад. I. Клiмковiч,
2-е выд., дап., Мiнск 2006, с. 128.
18 Я. Чыкв iн, На беразе Дубiч Царкоуных, с. 33.
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Калiсь Маруся у вадзе стаяла
I жменямi ваду кiдала на грудзi...
Здавалася, сама гусыня без гусявау
Уся у вадзе вадой вадзела19.

Ланцужок прыведзеных у паэме эпiзодау выяуляе не толькi сут-

насць птушыных павадак, але i ачалавечвае iх.Жывыя iстоты таксама

аказваюцца здольнымi выяуляць перажываннi, эмоцыi, думаць:

Гусак глядзеу у даль шчымлiва
I зрэдку чысцiу пух свой лебядзiны...
...Хацелася ляцець вышэй, туды у нятлены,
Адкуль iшоу памройны веу у мiлагучным руху20.

I у той жа час i у чалавеку бачацца падобныя рысы:

А сам лавiу лятункавасць красотау,
Якiя недзе блiзка гнëзды свае мелi.
I, схоплены у палон тугой-шчаснотай,
Ляцеу туды, дзе быу адно жывым палëтам21.

Так аутарам падмацоуваецца думка аб адзiнстве усяго, што зна-

ходзiцца у прыродзе, i аб роунасцi усiх яе праяу.

Думаецца, замысел, якi лëг у аснову паэмы i вызначыу яе маштаб-

насць, патрабавау ад аутара вялiкай унутранай канцэнтрацыi, праду-

манасцi у выяуленнi унiверсальных сувязей у гэтым свеце. Пiсьменнiк

здолеу сцвердзiць непарыуную сувязь жыцця чалавека з жыццëм Су-

свету, асабiстае i iндывiдуальнае выказаць як частку агульнага. Вось

i выявiлася у паэме жыццë без пачатку i без канца. Ëн бясконцы, гэты

свет, час iдзе, род павiнен працягвацца, будучыня праявiцца як належ-

ная заканамернасць.

Можна згадаць, адкрытасцю фiнала заявiла пра сябе яшчэ першая

паэма Яна Чыквiна “Беларуская дзяучына”. Думаецца, паутарэнне ад-

нолькавага мастацкага прыëму недагаворанасцi, недасказанасцi думкi

– гэта ужо не мастацкi хiб, а заканамерны i прадуманы ход.

Навукоуцы перакананы, што умоуная незавершанасць твора – гэта

вельмi красамоуная дэталь. Аутар не прэтэндуе на катэгарычную

праудзiвасць свайго завяршальнага слова. Пiсьменнiк можа толькi

19 Тамсама, с. 31.
20 Тамсама, с. 35.
21 Тамсама.
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павярхоуна закрануць сутнасныя праявы чалавечага быцця i не вы-

явiць усëй яго глыбiнi. Такiм чынам незавершанасць творау часта бы-

вае не столькi фiлалагiчнай, фармальна-паэтычнай, колькi фiласоф-
ска-светапогляднай22.

Пастауленыя аутарам мастацкiя задачы вызначылi i асаблiвасцi

жанравай формы твора. Улiчыушы характар вiдавых складнiкау паэ-

мы Яна Чыквiна “Гусак i гусыня”, яе можна разглядаць як узор сiмво-

лiка-фiласофскай паэмы, якая уяуляе сабой складаную, шматзначную

жанравую мадыфiкацыю.

Паэмы Яна Чыквiна дакладна вылучаюцца шэрагам сваiх пазна-

вальных рысау. У iх назiраецца гранiчная сцiсласць прасторы, абмежа-

ваная колькасць персанажау, злучаных адной падзеяй. Героi паэм не

рэалiстычныя характары, а носьбiты пэунай iдэi, тэмы. Бачыцца вiда-

вочная устаноука на умоунасць, “сканструяванасць” дзеяння, незакон-

чанасць, адкрытасць фiналу. У той жа час знешнi фон творау не адар-

ваны ад бытавой канкрэтыкi, пазнавальнай паусядзëннасцi, якая часта

нясе у сабе шматзначнае напауненне. У паэмах, як правiла, аслаблена

сюжэтнае дзеянне, дамiнуе лiрычны пачатак.

Творы Яна Чыквiна, у тым лiку i яго паэмы, нiколi не заставалiся

у баку ад агульнага лiтаратурнага працэсу. I таму несумненна: у iх не

толькi адбiлiся асноуныя моманты яго развiцця, але i былi прадвызна-

чаны некаторыя новыя мастацкiя адкрыццi.

S T R E S Z C Z E N I E

Autorka artykułu omawia tematyczno-gatunkowe cechy utworów białoruskie-
go poety Jana Czykwina. Opisuje również specyfikę twórczości, cechy gatunkowe
i sposób przedstawiania relacji między tradycją narodową a światową.

S UMMARY

The author of the article discusses poems by famous Belarusian poet Ian Chi-
kvina. The analysis reveals the genre features of his works which are believed to
manifest the interaction between national and world traditions.

22 Ларченко, Л. К вопросу о незавершенности произведения // http://www.minera-
lov.ru/lar.htm, с. 35.
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Брэст

Асаблiвасцi часава-прасторавай структуры рамана

“А як будзеш каралëм, а як катам будзеш” Тадэвуша

Новака у параунаннi з аповесцю “Жураулiны крык”

Васiля Быкава

Васiль Быкау i Тадэвуш Новак – вядомыя пiсьменнiкi не толькi

Беларусi i Польшчы. Яны – сучаснiкi, абодва нарадзiлiся у вясковых

сем’ях i сваiмi вачамi убачылi Другую сусветную вайну. Кожны з iх

нялëгкiм шляхам прайшоу праз перыяд, якi пакiнуу трагiчны след у гi-

сторыi чалавецтва i у сэрцах сучаснiкау. I беларускi, i польскi пiсьмен-

нiкi па-фiласофску, але кожны па-свойму адлюстравалi вайну у сваëй

творчасцi. Нельга не зауважыць канцэптуальнасць i фiласафiзм ра-

мана “А як будзеш каралëм, а як катам будзеш” Т. Новака i аповес-

цi “Жураулiны крык” В. Быкава. Яны судакранаюцца канатацыйнай

сугучнасцю, што дае падставы разглядаць абодва творы побач, ка-

рыстаючыся кампаратывiстычнымi падыходамi. Зварот да антываен-

най тэматыкi у названых прадстаунiкоу беларускай i польскай лiта-

ратур другой паловы ХХ стагоддзя уяуляе цiкавасць для даследчыц-

кага асэнсавання i дае падставы правесцi аналiз асаблiвасцей iх ча-

сава-прасторавай структуры у кампаратывiстычным аспекце. Цiкава

выявiць адметнасцi названых творау гэтых арыгiнальных мастакоу

слова, а таксама даследаваць магчымае падабенства прыëмау, выка-

рыстаных абодвума пiсьменнiкамi.

Аналiзуючы названыя творы беларускага i польскага мастакоу, мы

будзем аперыраваць часавымi катэгорыямi i паняццямi, якiя сустрака-

юцца у сучасным замежным i беларускiм лiтаратуразнаустве: фабуль-
ны час; мастацкi час; суб’ектыуны час; парадак часу; умоунасць часу,
абстрактны i канкрэтны час; дыскрэтнасць (фрагментарнасць) часу
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(запоуненасць, тэмп, завершанасць цi незавершанасць часу) i некато-

рымi iнш.

Даследаванне мастацкай прасторы твора будзе разглядацца праз

наступныя катэгорыi, прынятыя сучасным еурапейскiм лiтаратура-

знауствам: парадак прасторы; умоунасць прасторы (абстрактная
i канкрэтная); дыскрэтнасць (фрагментарнасць), запоуненасць прас-
торы i iнш.

Пры тыпалагiчным асэнсаваннi названых творау мы лiчым мэта-

згодным рэалiзаваць бахцiнскую канцэпцыю хранатопа як адзiнства
часава-прасторавых характарыстык.

Нават на першы погляд можна пераканацца, што аповесць “Жу-

раулiны крык” В. Быкава насычана разнастайнымi часавымi i прасто-

равымi элементамi, якiя праяуляюцца з рознай ступенню iнтэнсiунасцi

i паслядоунасцi. Сцiсла перадаць сюжэт быкаускага твора можна на-

ступным чынам: шасцëра байцоу застаюцца на чыгуначным пераез-

дзе, атрымаушы загад баранiць яго суткi, затрымлiваючы наступ-

ленне фашыстау, каб батальëнная калона мела час адысцi у тыл.

Камандзiр, старшына Карпенка, намагаецца падрыхтаваць да аба-

роны падначаленых, сярод якiх два чалавекi першы раз апынуцца

у баi: вучоны-мастацтвазнауца “няумека Фiшар” i маладзейшы за

усiх Глечык. Астатнiя таксама выклiкаюць заклапочанасць старшыны

у сувязi з iх мiнулым (сын кулака Пшанiчны, эгаiст i панiкëр Аусееу,

былы “зэк” Свiст). Урэшце у розных абставiнах героi твора гiнуць,

пакiдаючы Васiля Глечыка сам-насам з ворагам. Хлопец рыхтуецца

да абароны, падауляючы у глыбiнi душы кволае спадзяванне выжыць

i усведамляючы непазбежнасць смерцi, сiмвалiчна прадстауленай у во-

бразе падбiтага жураука.

Па нашых назiраннях, найбольш важнымi сюжэтаутваральнымi

адметнасцямi гэтага твора з’яуляюцца наступныя: вялiкая роля суб’ек-

тыунага часу i рэтраспекцыйных зваротау, надзвычай кароткi фабуль-

ны час, адваротная сiмволiка i адкрыты фiнал.

У параунаннi з аповесцю “Жураулiны крык” раман Т. Новака

“А як будзеш каралëм, а як катам будзеш” вызначаецца больш знач-

ным па працягу фабульным часам (час, што адлюстраваны у творы

i падчас якога адбываюцца змены, iстотныя для руху сюжэта i фабу-

лы). Гэта час ад пары юнацтва галоунага героя да часу яго сталасцi

(фабульны час аповесцi В. Быкава – менш за суткi). Аднак у рамане

Т. Новака нельга акрэслiць дакладна, калi храналагiчна пачынаецца

дзеянне i калi заканчваецца. Аповед вядзецца ад першай асобы. Так,

на пачатку мы чытаем: Ужо пару гадоу я спявау у касцельным хоры.
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Прауду кажучы, сярод харыстау я быу амаль старым кавалерам (...)1.

Чытач не мае магчымасцi даведацца, у параунаннi з кiм галоуны ге-

рой быу старэйшы, таму на пачатку твора застаецца невядомым на-

ват прыкладны узрост героя-апавядальнiка. Пасля гэтага паказваец-

ца час станаулення яго асобы, сяброуства i сапернiцтва з равеснiкамi,

адносiнау з дзяучатамi, смерць блiзкiх у розных абставiнах. У канцы

рамана вядома, што герой ужо прайшоу фронт, ажанiуся i мае малень-

кага сына.

Час аповеду у рамане Т. Новака, як i у аповесцi В. Быкава, паз-

нейшы за фабульны час. Парадак часу рамана адрознiваецца: ëн не

прамы. Прыëмам рэтраспекцыйных зваротау, якiя у аповесцi В. Быка-

ва паслядоуна выкарыстоуваюцца у межах суб’ектыунага часу, поль-

скi творца таксама карыстаецца, уключае iх непасрэдна у фабульную

плынь твора. Першы такi зварот мы знаходзiм ужо у першым раз-

дзеле, калi галоуны герой пачынае успамiнаць пра сумесныя прыгоды

з сябрам Ясекам: Гэта ëн два гады таму, калi перад самымi калядамi
мы сышлi з хорау i, iдучы памiж пацямнелых дамоу, выйшлi да ракi,
ужо моцна скаванай лëдам, спытау мяне, цi маю я ахвоту на курыны
булëн (9). Далей апавядальнiк знаëмiць чытача з даволi вялiкiм адрэз-

кам часу сяброуства двух хлапцоу i iх сумесных авантур аж да смерцi

Ясека. Апiсваюцца i зiма, i восень. Чытачу рамана Т. Новака лëгка

згубiцца у часе: невядома, дзе заканчваецца рэтраспекцыйны зварот

i пачынаецца працяг аповеду. Гэтыя межы размытыя, бо падзеi, з якiх

пачынаецца першы раздзел рамана, таксама, хутчэй за усë, адбыва-

юцца увосень. Гэта мы можам пазнаць па згаданых спелых яблыках

i слiвах.

Можна пераканацца, што ушчыльненне i пашырэнне часу у ме-

жах катэгорыi фабульнага часу у названых творах абодвух аутарау

адбываецца падобным чынам, з выкарыстаннем тоесных прыëмау сю-

жэтабудавання. Прыкладам падабенства з быкаускiмi прыëмамi, уш-

чыльненнем i пашырэннем часапрасторы, можа быць эпiзод крадзяжу

сябрамi Пятром i Ясекам кабылы-трохлеткi. Аутар падрабязна, на цэ-

лую старонку апiсвае падзеi, думкi, рэфлексii герояу, якiя адбываюцца

на працягу некалькiх гадзiн (а можа i цалкам ночы) фабульнага часу:

дзеянне за дзеяннем, гук за гукам, думка за думкай героя: Я iшоу след
у след, насвiстваючы любiмую пастаральку. Я чакау, калi пабудзяц-
ца сабакi. Востры мароз, якi трымауся увесь дзень i толькi мацнеу

1 T. Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz, Warszawa 1972, s. 5. Далей пры
спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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пад зорную ноч, мучыу мяне, шчыпаючы, як раззлаваны гусак. Але я
не звяртау на гэта увагi, таму што ведау, што у такi мароз нiвод-
ны сабака не пакажа носа з сянной нары (21). Такое пашырэнне часу

змяняецца раптоуным ушчыльненнем: Пад канец зiмы на нашым ра-
хунку мы мелi сем наймажнейшых коней з маëй i Ясекавай вëскi (22).

Падобным чынам праяуляецца i дыскрэтнасць часу: апiсаная не уся

плынь часу, а толькi найбольш iстотныя для увасаблення аутарскай

канцэпцыi яе фрагменты. Запоуненасць часу i яго тэмп знiжаюцца ра-

зам з пашырэннем часу.

Прыклады затрымання мастацкага часу можна знайсцi у рамане

Т. Новака пры апiсаннях прыроды цi назiранняу галоунага героя. Псi-

халагiчна абумоулены такi прыëм пры перадачы адчуванняу галоунага

героя, калi памëр бацька: На гэтым ложку з дубовым узгалоуем, на
якiм выразаны былi два пеунi, якiя бiлiся, ляжау мой бацька з га-
лавою, пакладзенай на высокiя падушкi, з рукамi, скрыжаванымi на
грудзях. Мне здавалася, што перад ягоным тварам, ледзь асветле-
ным поунай змяркання вячэрняй зарой, праплывае сiвы дым (37).

Мастацкi час рамана “А як будзеш каралëм...” носiць рысы аб-

страктнага (абагульненага, якi можна ахарактарызаваць словам “зау-

сëды”) у тых частках, якiя адносяцца да адлюстравання перадваен-

нага i пасляваеннага жыцця героя, але наблiжаецца да канкрэтнага

тады, калi падзеi адбываюцца падчас вайны. Трэба адзначыць, што

пасляваенным пэуны адрэзак часу можна назваць толькi умоуна, бо

вайна для галоунага героя не заканчваецца у часавым абсягу рама-

на. Пëтр вяртаецца у родную вëску, дзе яшчэ працягвае сваю пар-

тызанскую дзейнасць. Як ужо згадвалася, няма у рамане польскага

аутара дакладных, часава акрэсленых кропак пачатку i канца фабу-

лы твора. У адрозненне ад названай быкаускай аповесцi, раман ха-

рактарызуецца разгорнутым фабульным часам, якi пазней, у сярэ-

дзiне твора, канкрэтызуецца: Сëння а пятай гадзiне ранiцы Гiтлер
напау на Польшчу (150). Пры апiсаннi падзей пасля пачатку вайны

аутар выкарыстоувае назвы месяцау для канкрэтызацыi акрэслена-

га часу: Мы дамовiлiся, што вяселле справiм на пачатку верасня,
адразу пасля жнiва (336). Т. Новак звяртаецца да элементау гiста-

рычнага i каляндарнага часу, у рамане сустракаюцца таксама эле-

менты хранiкальна-бытавога часу (паусядзëнныя справы вясковага

цi франтавога жыцця), але канец твора вяртае чытача да катэго-

рыi вечнасцi (“заусëды”). Аутар згадвае рай: Абодва, сынок i дзяду-
ля, былi з раю. Толькi сынок адтуль выходзiу, а дзядуля Якуб ужо
уваходзiу (387).
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У адрозненне ад мастацкага часу у быкаускай аповесцi, час ра-

мана Т. Новака з’яуляецца завершаным. Можна, канешне, гаварыць

пра некаторыя другарадныя сюжэтныя лiнii, звязаныя з iншымi ге-

роямi твора польскага аутара, але нельга супаставiць iх з быкаускiм

шматсюжэтным полем: у аповесцi “Жураулiны крык” цяжка вылу-

чыць аднаго галоунага героя, у той час як раман “А як будзеш ка-

ралëм, а як катам будзеш”, несумненна, выводзiць на першы план

асноунага i галоунага героя – Пятра. Варта адзначыць таксама тое,

што са смерцю другапланавых герояу у рамане iх вобразы не сыходзяць

канчаткова са сцэны, а пераходзяць у сферу падсвядомасцi галоунага

героя, пашыраючы такiм чынам часава-прасторавую плынь твора. Для

пераканаучага увасаблення глыбiнi i драматызму перажыванняу свай-

го героя аутар звяртаецца да прыëму “двайнiка”. Пëтр, шукаючы вый-

сця з зачараванага кола абвiнавачванняу з боку iншых i самапапрокау

у забойствах i немагчымасцi iх спынiць, суцяшае сябе думкай, што

гэта не ëн забiвае, а усе тыя, хто у iм, усе памëрлыя, што перайшлi

у сферу падсвядомасцi i жывуць у яго памяцi. Быццам бы уся суполь-

насць людзей патрабуе забойства ворагау, але сумленне не дае Пятру

супакоiцца. Каханая гаворыць, што гэта не ëн забiу, i ëн паутарае сабе:

Ты, Стах, забiу. I ты, Маiсей (306). У канцы твора герой паведамляе,

што яму перасталi з’яуляцца памëрлыя сябры: (...) Стах i Маiсей не
з’яулялiся мне у сне (311). I усë ж Пëтр апынууся сам-насам з уласным

сумленнем, i ëн падводзiць пэуны рахунак. Герой не толькi усведамляе,

хто ëн i што у ягоным жыццi сапрауды вартае, але i знаходзiць адказ

на пытанне, як прымiрыць у сабе спрадвечныя хрысцiянскiя мараль-

ныя каштоунасцi з жорсткай брутальнасцю вайны. Пëтр прызнаецца

самому сабе, што не хтосьцi iншы, а ëн забiу тых людзей, катам для

якiх яму давялося быць. Нельга нiчога змянiць: I гэта твая рука. I не
пакладзеш яе у агонь, не адсячэш сякерай, не абмыеш яе у рацэ i у свя-
чонай вадзе (...). I больш нiколi мне не гаварыце, што гэта ËН (369).

Пасля гэтага прызнання Пятру стала лягчэй.

Мы бачым героя на пачатку новага для яго этапу жыцця, якi за-

вяршае усë тое, што варта пакiнуць у мiнулым. Ëн хоча, каб ягоны

сын не меу нiчога агульнага з катаваннем, з забойствамi, з жахамi,

якiя наканавана было перажыць пакаленню Пятра. Таму чырвоны яб-

лык (знак ката, крывi) ëн дзелiць памiж дарослымi, а залатыя (знак

каралеускай годнасцi, раю) пакiдае у калысцы малога, i адзiн з iх – на

далонi дзядулi Якуба.

Суб’ектыуны час (час, звязаны з “iншабыццëм” героя, i час “плы-

нi свядомасцi”) у рамане польскага мастака таксама, як i у аповес-
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цi В. Быкава, характарызуецца размыццëм “парадку часу”, яго хра-

налогii. Але трэба адзначыць, што у гэтым выпадку дыскрэтнасць

i умоунасць, рознанакiраванасць i здольнасць затрымлiвацца часавай

плынi яшчэ больш выразная. Гэта звязана з тым, што сам фабуль-

ны час не характарызуецца прамым (храналагiчным) парадкам, а да-

лучэнне плынi суб’ектыунага часу толькi iнтэнсiфiкуе працэсы па-

шырэння цi ушчыльнення часу, перакрыжавання розных яго пластоу.

Калi у быкаускiм творы мы назiраем незвычайныя для рэальнага све-

ту часава-прасторавыя дэфармацыi толькi падчас “iншабыццëвага”

суб’ектыунага часу, то у творы Т. Новака не менш мiстычныя пра-

явы названых катэгорый мы знаходзiм i у выпадку “плынi свядомас-

цi” галоунага героя. Варта адзначыць, што не заусëды польскi аутар

размяжоувае моманты суб’ектыунага часу i фабульнага: Я глядзеу на
iх аголеныя шыi. Мне успомнiлася шабля, якая ляжала на куфры. Ад-
начасова я убачыу тую казацкую шаблю, што бегла, сцiнаючы бе-
лыя бярозкi, праз лес за дзяучынай, якая уцякала (147). Размываецца

мяжа уяунага i рэальнага: вобраз першай шаблi, бясспрэчна, тычыц-

ца суб’ектыунага часу (“успомнiлася”), а вось вобраз шаблi казацкай

здаецца немагчымым для рэальнасцi, але падаецца у плынi фабульнага

часу. З другога боку, тая шабля, што ляжала на куфры, сапрауды iсна-

вала, а тая, што сцiнала маладыя бярозкi, прыгадвалася у народным

паданнi. У творы яна мае архетыпава-сiмвалiчны характар. У адной

кропцы перасякаюцца цяперашняе, мiнулае i вечнае.

Парадак прасторы у творы польскага пiсьменнiка, як i парадак ча-

су, абумоулены рэтраспекцыйнымi момантамi, калi iмгненна змяняюц-

ца прасторавыя характарыстыкi. Але вызначальнай рысай з’яуляецца

таксама выкарыстанне Т. Новакам мастацкага мантажу, якi дазва-

ляе спалучыць некалькi прасторавых плоскасцяу у адну. Гэта можна

назiраць i у момантах суб’ектыунага, i у момантах фабульнага часу.

Прыкладам такога напластавання можа быць мара Пятра (плынь свя-

домасцi) пра новую брычку, якая яшчэ толькi рабiлася кавалëм: I хоць
колы брычкi былi яшчэ голенькiя (...), я ужо бачыу, як еду праз лу-
гi (52). Аутар вельмi падрабязна абмалëувае дэталi вупражы, значна

павялiчваючы запоуненасць прасторы, сустрэчу з дзяучатамi i даро-

гу у касцëл, заканчваючы гэтай карцiнай сэнсава завершаны раздзел

рамана. Прыкладам мантажу падчас iншабыцця героя могуць быць

i яго снабачаннi: (...) я iзноу засынау, чуючы над сабой i у сабе кунiцу,
што палявала на птушак. А за гэтай кунiцай я бачыу Ясека з чор-
най курыцай пад пахай (...) (27). У гэтым эпiзодзе, як i у многiх iншых

у гэтым творы, перакрыжоуваюцца i розныя часавыя (Ясек з мiнулага,



АСАБЛIВАСЦI ЧАСАВА-ПРАСТОРАВАЙ СТРУКТУРЫ РАМАНА... 215

кунiца з цяперашняга), i розныя прасторавыя вымярэннi (“над сабой”,

“у сабе”; птушкi з гнëздау i птушка з седала). Вуснамi свайго героя

аутар называе такiя выкарыстаныя прыëмы, як дапамога памяцi пры

перасатварэннi рэальнасцi i прамое бачанне iншай рэальнасцi: Я лiчыу
за лепшае не заплюшчваць вачэй, каб яны, памëрлыя, не з’яулялiся
у маëй памяцi, каб не выходзiлi з мяне, з маiх раслiн, жывëл, дрэвау
i вады, у якiх i пры якiх мне дадзена было бачыць iх цялесна (39).

Не толькi у межах суб’ектыунага, але i у межах фабульнага часу для

увасаблення глыбокiх i супярэчлiвых перажыванняу героя аутар рэалi-

зуе прыëмы мантажа вечнага i надзëннага, прыроднага, часовага.

Усë гэта дае падставы лiчыць мастацка-выяуленчую прастору ра-

мана Т. Новака пераважна абстрактнай (абагульненай, якую можна

ахарактарызаваць словам “усюды”, сiмвалiчнай, метафарычнай). Ня-

ма канкрэтных назвау-тапонiмау, няма абумоуленасцi канфлiкта мес-

цам дзеяння. Аднак трэба дадаць, што, як i у выпадку часу, прасто-

ра набывае рысы канкрэтнасцi тады, калi пачынаецца вайна: Част-

ка палка засталася у Тарнаве (...). Па дарозе мы даведалiся, што
iдзëм да Мосцiц. Калi мы праходзiлi мост на Бялай, то пачулi некаль-
кi дэтанацыяу. Увечары нам данеслi, што на тарнаускiм вакзале
узарвалася гадзiннiкавая бомба (150). Аутар пачынае згадваць не

толькi канкрэтныя часавыя прыкметы (як назвы месяцау, напрыклад),

але i назвы рэальных населеных пунктау, рэк, месцау. Тым не менш,

гэта iстотна не уплывае на сутнасць канфлiкту усяго рамана цалкам,

таму агульная прастора твора можа лiчыцца абстрактнай, часам – мi-

фалагiчна-умоунай, што адпавядае асноунай фiласофскай канцэпцыi

твора: падчас вайны знiкаюць межы памiж несумяшчальным (забой-

ства перастае быць злачынствам, а становiцца пакараннем; чалавек пе-

растае падпарадкоувацца Богу i сам становiцца суддзëй; працяг жыц-

ця гарантуецца коштам смерцi iншых). Аднак маральныя iмператывы,

уласцiвыя чалавецтву, не пакiдаюць сумленне героя спакойным, i у яго

свядомасцi паустае пытанне пра магчымасць спалучыць у адной асобе

караля i ката, каб апраудаць светлымi iдэаламi брудныя справы.

Пачынаецца твор з адлюстравання мiрнага жыцця, затым аповед

пераходзiць да падзей ваеннага часу i, нарэшце, да паступовага вяртан-

ня да мiрнага жыцця. Такая паслядоунасць наблiжае агульную канцэп-

цыю часу рамана да цыклiчнай. Аб гэтым сведчаць таксама моманты

паутору падобных эпiзодау у лëсах розных людзей. Менавiта такое па-

дабенства мы назiраем пры параунаннi лëсау Ясека i Стаха: абодва

гэтыя героi былi з суседняй вëскi, абодва мелi сiлу, роуную сiле Пятра,

абодва былi спрытныя i прыгожыя.Адрознiвае iх тое,што першы адра-
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зу стау сябрам галоунага героя, а другога лëс звëу з Пятром толькi на

вайне. Але абодва яны гiнуць раней за Пятра i потым з’яуляюцца яму

у бачаннях. Галоуны герой нават атаясамлiвае сваiх сяброу на пэуным

этапе аповеду: I у гэтым хлопцу з-за вады я убачыу Ясека (169).

Паказальны у сэнсе цыклiчнасцi таксама эпiзод адпраукi галоунага

героя на фронт: яму дастаюцца рэчы бацькi, каб сын, як i стары, жыу

доуга. Атрымлiвае Пëтр i шаблю, якая прайшла ужо дагэтуль ад-

ну вайну i вярнулася з гаспадаром дамоу. Цяпер яна павiнна гэтак-

сама служыць маладому гаспадару i прывесцi яго жывым да род-

ных. Галоунае пытанне твора, пытанне жыцця i смерцi, агучваецца

на апошнiх старонках рамана. Дзядуля Якуб намагаецца пераканаць

Пятра, што той меу права на забойства, што ëн не кат, а выратаваль-

нiк. Герой твора разумее сэнс гэтых словау, але не адчувае палëгкi.

У якасцi апраудальнага для Пятра аргумента стары выказвае развагi

аб паутарэннi лëсау, аб цыклiчнасцi гiсторыi: Усе мы забiлi. Я так-
сама. На той вайне яшчэ, але забiу. Мусiу забiць. Калi б я не забiу,
ты б мяне не бачыу сëння (383). Такая канцэпцыя часу дапамагае

аутару завастрыць унiверсальнасць праблемы, галоунай у творы: цi

можа адзiн чалавек мець права на забойства другога. Цяжка сказаць,

што аутар згодны з героем, якi спрабуе падаць гiсторыю чалавецтва

як апрауданне забойству, якое не можа канчаткова апраудацца, але

i забыцца таксама не можа.

Своеасаблiва праяуляюцца у рамане Т. Новака устойлiвыя часа-

выя i прасторавыя апазiцыi, якiя тут губляюць дуалiстычны характар,

злiваючыся у адно. Страчваюць паунавартасны сэнс паняццi мiнула-

га i будучага, таму што памерлыя iснуюць разам з жывымi, злучаю-

чы вечнасць i часовасць. Па сутнасцi, праз метафарызацыю адбыва-

ецца мiфалагiзацыя часу i прасторы у рамане польскага пiсьменнiка.

У рэальнасцi i у летуценнях адбываецца спалучэнне (цi нават замяш-

чэнне) паняццяу “верх” i “нiз”. Вачамi героя мы назiраем адну з зi-

мовых падзей: Я стаяу доуга на сярэдзiне ракi i глядзеу услед Ясеку,
што ад’язджау пад зорнае неба (22). У бачаннях героя спалучаюц-

ца вандроукi па зямлi i па небе, часта пераходзячы адна у адну цi

уяуляючыся тоеснымi. Праз увесь твор праходзiць матыу пагонi па

небе, пешай або вярхом на канi вандроукi па iм: Перад Ясекам, так-
сама на конях, ехалi удава i служанка. Перад iмi на воблацы (...) ехау
наш стары пробашч (...) (55).

Паказальна, што каляндарныя сiмвалы не атрымлiваюць у рамане

Т. Новака такога значнага развiцця, як у аповесцi В. Быкава, у якой

дзеянне адбываецца увосень (сiмвалiчная пара памiрання). На наш по-
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гляд, так адбываецца па прычыне працяглага фабульнага часу рама-

на, якi не можа не уключаць розныя поры года i розныя адрэзкi сутак.

Варта пазначыць,што у вясковым светауспрыманнi дзень набывае зна-

чэнне “пары працы у полi”, а ноч – “пары адпачынку i летуценняу”.

Аднак у аналiзуемым рамане абодва гэтыя значэннi змяняюцца. Дзень

гэтаксама, як ноч, убiрае у сябе мары i бачаннi, а ноч – гэта пара не

толькi адпачынку, але i рабункау злодзеяу. Галоуны герой прайшоу са

сваiм сябрам шлях ад крадзяжу пярын да канакрадства. Ноч хавала

iх сляды i дапамагала знайсцi апрауданне.

Натуральна, што вясковае светауспрыманне героя увасабляецца

цераз апiсаннi прыродных з’яу. Яшчэ яскравей, чым у В. Быкава,

прадстаулена у польскага празаiка ачалавечванне (i нават мiфалагiза-

цыя) наваколля. Т. Новак не толькi робiць прыроду актыунай (снег (...)

намагауся засыпаць гэтую музыку (91)), але i адухауляе, атаясамлi-

вае яе з чалавекам. Пëтр i у прыродзе бачыць людзей (твар на асiне,

памëрлыя на небе), i у людзях прыроду (“шэры пясок стомленасцi”,
“задымленыя сонцам мускулы” (15)).

Цiкавай падаецца сiмвалiчная перадача Т. Новакам жаночай пры-

гажосцi праз прыродныя характарыстыкi: яна падобная была да моцна
падвязанага у калядную ноч для лепшага ураджаю яблыневага пры-
шчэпка (44). Рукi дзяучыны прыгожыя, таму што яна мае доугiя паль-

цы, прызвычаеныя да абрывання ягад, ляшчыны цi яблыкау (45).

Не усе сiмвалы, прадстауленыя у быкаускай аповесцi, маюць у ра-

мане Т. Новака аналагiчны характар. Неба, напрыклад, якое набы-

вае выразна сiмвалiчныя канатацыi у творы беларускага пiсьменнi-

ка, у польскага мастака наблiжаецца да статусу хранатопа. Як ужо

згадвалася, Пëтр бачыць у небе не толькi скрыжаванне розных ча-

савых пластоу (сiмвал вечнасцi), але i перасячэнне розных прастора-

вых адзiнак: на “паверхнi” неба адбываюцца цэлыя дзеяннi, а яно мiж

тым застаецца небам – паветрам са сваiм колерам i зменамi. У аповес-

цi “Жураулiны крык” Глечык чуе, як з неба зляцеу на зямлю другi,
роспачна-абрывiсты гук2. Гэта быу жураулiны крык, што нагадвау аб

смяротнай небяспецы i бiуся вялiкаю прагай да жыцця3.
Хранатапiчную узаемасувязь мы назiраем у канкрэтных элемен-

тах, вызначаных намi для даследавання творау. Хранатоп дарогi, якi

адным з першых называе М. М. Бахцiн у даследаваннi “Формы часу

2 В. Быкау, Збор творау: у 4 т., Мiнск 1980, т. 1, с. 102.
3 Тамсама, с. 103.
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i хранатопа у рамане”, з’яуляецца найбольш рапаусюджаным у сусвет-

най лiтаратуры, у тым лiку i у аналiзуемых творах.

Але дарога у разглядаемых творах – гэта не толькi месца сы-

ходжання розных людзей i iх лëсау, але i напрамак з аднаго пункта

у другi. Нездарма у аповесцi “Жураулiны крык” патрэбна было пера-

крыць дарогу на суткi, каб вораг не мог пайсцi гэтым шляхам i выка-

рыстаць дарогу так, як яна выкарыстоуваецца чалавекам: паскорыць

рух да мэты. Шасцëра байцоу намагаюцца спынiць гэты рух для ва-

рожай мэты, каб паскорыць наблiжэнне iншай мэты – перамогi.

Своеасаблiва праяуляецца хранатоп дарогi у рамане Т. Новака. Па-

куль Пëтр з Маiсеем вандруюць разам з войскам, iх шляхi праходзяць

дарогамi i маюць выразна акрэслены накiрунак i час: Некалькi дзëн мы
iшлi на усход. Дзень i ноч мы iшлi на усход (155), Кiруючыся увесь час
на усход, мы iшлi усю ноч (168). Але пасля таго, як героi засталiся без

сваëй дывiзii, яны усë часцей збочваюць з дарог i хаваюцца наводдаль

менавiта для таго, каб пазбегнуць непажаданых сустрэч: З-за таго,
што мы iшлi палямi, далëка абмiнаючы мястэчкi i вялiкiя вëскi, не
здарылася нам нiводнага разу спаткаць немцау (181). Акрамя таго, да-

рога яшчэ мае сваю “памяць”, якую можна прачытаць па тых слядах,

што застаюцца на ëй: Дарога, засыпаная па шчыкалаткi пылам, была
зрыта конскiмi капытамi i коламi павозак. Па гэтых слядах мы даве-
далiся, што гэтым шляхам iшлi нашы. I немцы iх яшчэ не высочвалi.
Мы не зауважылi слядоу танка цi машыны (172).

Другiм хранатопам, блiзкiм да хранатопу “дарога”, з’яуляецца

хранатоп “лес”. Менавiта у час вайны лес набывае iншае значэнне.

У ваенны час робiцца небяспечна там, дзе чалавек звычайна знахо-

дзiць прытулак – вëска, хата, мястэчка. А тое месца, дзе нiхто не

пажадае начаваць у мiрны час – лес – падчас варожай навалы зда-

ецца бяспечным сховiшчам. Менавiта такую ролю выконвае ëн у ра-

мане Т. Новака: Селянiн (...) вывеу нас на палявую дарогу. Адтуль,
не азiраючыся, мы накiравалiся у лес (181). Падобным чынам мог бы

праявiцца гэты хранатоп у аповесцi В. Быкава, але прастора гэтага

твора абмежаваная чыгуначным пераездам i амаль не пашыраецца да-

лей. Аднак выключэннем з’яуляецца менавiта лес, у якi адыходзiць,

аддаляецца батальëнная калона, пакiдаючы байцоу каля старожкi. Лес

становiцца прытулкам на доугi час, ëн хавае сваю унутраную прастору

ад чужых вачэй, а час у iм быццам бы становiцца аднародным, так-

сама адгароджаным ад часу звычайнага. Варта успомнiць згаданую

намi вышэй сцэну расправы партызанау з паштальëнам-здраднiкам

у рамане Т. Новака, калi сведкамi гэтага здарэння становяцца толь-
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кi дрэвы, што нiколi не выдадуць таямнiцу, пахаваушы яе назаужды

у мiнула-цяперашнiм часе.

Хранатоп “вëска” супрацьлеглы хранатопу “лес” па сваëй сiм-

валiчнай афарбоуцы. Але i у гэтым выпадку падчас вайны ацэнач-

ныя канатацыi супрацьлегла мяняюцца. Калi лес робiцца прыязным

i спагадлiвым, то вëска перастае даваць жаданы спакой i прытулак.

Герой В. Быкава Пшанiчны, наблiжаючыся да вëскi, спадзявауся, што

знойдзе там паратунак, але яна хоць i выдае прысутнасць людзей, тым

не менш выглядае пакiнутай: вулiца пустая, “голае вецце дрэу”, “плот
з забытай анучай на жардзiне”4. Толькi немцы ды выпадкова сустрэ-
тая на шляху Iвана сялянка. Гэтая вëска прыносiць герою не гасцiн-

насць i збавенне, а смерць.

Калi Пëтр i Маiсей у рамане Т. Новака iдуць за дывiзiяй, яны кож-

ныя паугадзiны бачаць вëску: Нiхто нам з гэтых вëсак не выходзiу
насустрач. Хаты былi замкнутыя на клямкi. З нiводнага комiна не
падымалася нават пасмачка дыму (173). Аднойчы героям давялося

уцякаць ад таго прытулку, якi яны знайшлi у вясковай хаце. Сябры

здагадалiся, што гаспадар, прымаючы гасцей, даручыу малому хлопцу

перадаць палiцаям, што у ягонай хаце партызаны. Таму Пëтр i Маi-

сей, калi вырашаюць зайсцi у хату, не застаюцца там надоуга, перава-

гу аддаючы начлегу у лесе. Вëска, такiм чынам, са сталага прытулку

пераутвараецца у кароткачасовы пункт прыпынку, мяняючыся роляю

з лесам.

Гэтыя два хранатопы звязаны з вельмi значным хранатопам “дом”,

што уключае у сябе такiя паняццi, як “парог”, “акно”, “дзверы”. Мож-

на нават умоуна падпарадкаваць хранатопы “лес” i “вëска” гэтаму

хранатопу паводле разгледжанай вышэй семантыкi: прытулак. Дом –

гэта тое месца, дзе чалавек жыве. Акно – гэта тое, што дае уяуленне

пра наваколле i дазваляе зазiрнуць у дом звонку. Дзверы – гэта выйсце

у навакольны свет i уваход адтуль. Парог – гэта магчымасць першага

кроку па-за межы дома.

Галоуны герой рамана Т. Новака любiць свой дом i менавiта сю-

ды вяртаецца з фронту. Я любiу гэты пакой. (...) ëн нагадвау мне
заусëды закуток разабранага драулянага касцëльчыка (...) (36). Ëн ве-

дае усе пахi роднага дома, у якiм злучылiся пакаленнi, што пакiнулi

свае сляды. Дом убiрае у сябе памяць i нагадвае пра мiнулае. Таму

Пëтр намагаецца не думаць пра бацьку пасля ягонай смерцi, каб той

4 Тамсама, с. 77.



220 ВОЛЬГА КАВАЛЬЧУК

не бачыуся яму паусюль: Таму у адрозненне ад матулi я не крычау па
начах i па цëмных кутах (...) (39). Гэтыя усе месцы у доме (...), праз
якiя бацька праходзiу, якiя кранау плячыма, у якiя убiу цвiк, уставiу
дошку, нiколi не нагадвалi мне жывога у маëй памяцi старога (40).

Праз акно бацька Пятра бачыу нават сваю смерць, а не толькi рэаль-

ны навакольны свет: Звычайна ëн бачыу яе, калi вечарамi у прыцемках
сядзеу каля акна (27). Але, у сваю чаргу, смерць падпарадкоувалася

законам рэальнасцi: бацька казау замкнуць дзверы, калi бачыу яе. Та-

кiм чынам дзверы сапрауды аддзялялi вонкавае i унутранае, не даючы

пранiкнуць унутр непажаданым гасцям.

Гэтаксама Пëтр i Маiсей не могуць знайсцi прытулку у тых хатах,

якiя не адчыняюць у ваенны час для iх свае дзверы. Прастора дома

прымае толькi тых, хто лiчыцца сваiм, а падзел на сваiх i чужынцау

ажыццяуляе гаспадар хаты або гаспадыня. Таму спачатку ëн цi яна

выглядае за парог, i толькi потым вырашае: дазволiць пераступiць

гэты парог госцю цi не: Толькi у трэцяй вëсцы да нас выглянула жан-
чына (173). Пасля гэтага яна пускае Пятра i Маiсея у дом.

На парозе галоуны герой Т. Новака любiць сядзець i глядзець на

тое, што робiцца навокал, асаблiва паддаючыся марам i чакаючы, калi

будуць праходзiць мiма дзяучаты, адна з якiх у будучым павiнна стаць

яго жонкай. Скрыжаванне часоу паказваецца i праз наступныя словы

героя: я сядзеу на парозе, выедзеным тысячнымi дажджамi i ступня-
мi двух пакаленняу (...) (42). Калi дзверы больш звязаны з прасторай,

то парог робiцца носьбiтам таксама i часавых характарыстык, фiксу-

ючы выразныя змены цяперашняга у параунаннi з мiнулым.

У аповесцi В. Быкава домам на адну ноч для байцоу становiцца ста-

рожка. На пачатку твора здаецца, што яна не можа замянiць дом: Ця-
пер у будцы не было нiкога. (...) Золкi восеньскi вецер раз-пораз рыпау
яе насцеж расчыненымi дзвярыма (...)5. Прастора ужо не падзяляец-

ца на унутраную i знешнюю, таму што з адыходам чалавека адсюль

будынак перастау быць жылым, а значыць перастау быць “домам”:

(...) старшына па-гаспадарску пакратау расчыненыя рыпучыя дзверы
i пераступiу парог пакiнутай будынiны. З двух выбiтых вокнау стру-
менiлi пранiзлiвыя патокi скразняку, матляуся на сцяне надарваны
зрудзелы плакат, якi заклiкау некалi разводзiць пчол; моцна смярдзе-
ла сажай, пылам i яшчэ нечым нежылым i непрыемным. На затап-
танай падлозе валялiся кавалкi тынкоукi, камякi гразi з падэшвау

5 В. Быкау, Збор творау у 4 т., т. 1, с. 19.
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i саламяная церуха6.Мiнулае яшчэ прысутнiчае тут сваiмi слядамi, але

цяперашняе не пакiдае яму шансау. Дом з’яуляецца домам толькi тады,

калi у iм жыве чалавек. Гэта галоуная умова. Не вокны, не дзверы i не

парог ствараюць ягоную сутнасць, а яго прызначэнне – даваць пры-

тулак чалавеку. Таму, калi Свiст зайшоу у старожку, затулiу нейкiм
рыззëм абодва акенцы i узяуся распальваць у грубцы7, старожка пача-
ла новае сваë iснаванне. Зноу пачалi дзейнiчаць усе законы, звязаныя

з хранатопам “дом”: прастора падзялiлася на вонкавую i унутраную,

а час у старожцы пачау iсцi хутчэй за час навокал. Утульнасцi тут
было небагата: дзьмула з вокнау, дым не хацеу iсцi у комiн i, рас-
плываючыся пад нiзкай столлю, выядау людзям вочы, але усë гэта
здалося iм раем пасля той непагадзi, ад якой яны схавалiся сюды.
Галоунае – тут было суха, макрата i холад засталiся з таго бо-
ку дзвярэй i напамiналi аб сабе толькi невыразным шорхатам ветру
i лëскатам дажджавых кропель па даху8.Калi Аусееу вяртаецца з вар-

ты, наракаючы на тое, што яго доуга не змяняюць, Карпенку здаецца,

што яшчэ i дзвюх гадзiн не мiнула, але потым, глянуушы на гадзiннiк,

ëн здзiуляецца: Эге, пяць гадзiн! Хутка i свiтанне9. Дзверы i парог

старожкi аддзяляюць прастору дома, якi увасабляе пэунае, вядомае мi-

нулае i цяперашняе, ад прасторы наваколля, якое адлюстроувае ваен-

нае небяспечнае цяперашняе i няпэуную будучыню: Прычынiушы за
сабой дзверы старожкi, Пшанiчны з рашучай выразнасцю адчуу, што
ëн назаужды ужо адарвауся ад гэтых пяцярых людзей, з якiмi звëу
яго недарэчны вайсковы лëс. (...) Усë яго няладнае мiнулае засталося
адрэзаным на парозе той цëмнай задымленай старожкi – засталося
па сваëй волi пакiнутае iм, будучае было недзе на гразкай дарозе10.

Можна адзначыць, што вясковы светапогляд галоунага героя

Т. Новака надае часава-прасторавай сферы рамана большую зменлi-

васць у параунаннi з часава-прасторавай сферай аповесцi В. Быкава.

Гэта звязана з насычанасцю польскага твора мiстычнымi, iррэальнымi

элементамi, што надае яму мiфалагiзаванае, рамантызаванае адценне.

Аднак варта падкрэслiць, што аповесць В. Быкава у параунаннi з ра-

манам Т. Новака вылучаецца большай ступенню рэалiстычнага псi-

халагiзму у абмалëуцы герояу, сiтуацый, усëй апавядальнай прасто-

6 Тамсама, с. 22.
7 Тамсама, с. 42.
8 Тамсама, с. 42.
9 Тамсама, с. 57.
10 Тамсама, с. 74.
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ры, увасобленага праз сiстэму сiмвалау i рэалiстычна-дэталëвых за-

малëвак. У рамане Т. Новака у значнай ступенi прысутнiчае мета-

фарызацыя i мiфалагiзацыя часу i прасторы, а таксама псiхалагiзм iн-

шага тыпу, iррэальна-абагульненага (адлюстраванне унутранага све-

ту герояу праз трансцэндэнтныя праявы). Акрамя таго, быкаускi твор

характарызуецца дастатковай канкрэтнасцю акрэсленых аутарам ча-

сава-прасторавых уяуленняу, што дапамагае чытачу арыентавацца

у рэтраспекцыйных зваротах герояу, i паслядоуным аналiтыка-рэалi-

стычным увасабленнем тэмы чалавека i вайны. У рамане польскага

аутара гэта тэма вырашаецца у метафарычна-абагульненым, нават

па-фiласофску узбуйненым плане: чалавек i вайна, чалавек i забой-

ства, злачынства i пакаранне, вайна не толькi як чалавеказнiшчэнне,

але i як чалавекаразбурэнне, калi пачынае знiкаць мяжа памiж мараль-

ным i амаральным, калi чалавек дазваляе сабе быць i каралëм, i катам.

У аповесцi “Жураулiны крык” больш традыцыйным сэнсам напоунены

хранатопы “дарогi” i “дома”; у рамане “А як будзеш каралëм...” сэн-

савае напауненне хранатопау шырэйшае i зменлiвае. Прыкладам несу-

падзення можа быць хранатоп “неба” у творы Т. Новака, якому у апо-

весцi адпавядае сiмвал (“неба” у В. Быкава характарызуецца толькi

часавым сiмвалiчным вымярэннем – “вечнасць”).

S T R E S Z C Z E N I E

Artykuł jest poświęcony problemom strukturalnym czasoprzestrzeni w dwóch
utworach prozaicznych: powieści „A jak królem, a jak katem będziesz” polskiego
pisarza Tadeusza Nowaka i opowieści „Krzyk żurawi” białoruskiego pisarza Wasila
Bykawa. Badanie komparatywne pozwala wyodrębnić cechy odróżniające utwory
i ich podobieństwa. Autor zwraca uwagę nie tylko na osobne kategorie czasoprze-
strzeni, ale i na kategorię chronotopu literackiego, analizując takie jego przykłady,
jak „droga”, „dom” i in.

S UMMARY

The article considers the time-spatial structure of two prose works: the novel
“What will be the king, and as the executioner will be” of Polish writer T. Novak,
and the story “Crane’s Cry” of Belarusian writer V. Bykov. Comparative studies
illustrate specific features of each of the works and their similarities. The author
draws attention not only to individual temporal and spatial categories, but also to
a category of artistic time-place aspect, considering such examples as the “road”,
“home” and the others.
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Тэма кахання у аповесцi “Данута”

Аляксея Карпюка

Аповесць “Данута” прыкметна выдзяляецца у творчай спадчыне

Аляксея Карпюка (1920–1992) i карыстаецца вялiкай папулярнасцю

чытача да нашага часу. Пра задуму яе напiсання пiсьменнiк успамiнау

так: Iшлi гады, мiльгалi падзеi, i я пачау зауважаць, што з вiленскiх
часоу сядзiць ува мне якiсьцi душэуны мазоль – упарты, цвëрды i ста-
лы. (...) К таму часу свой душэуны настрой я ужо прызвычаiуся вы-
кладваць на паперу. Таму аднойчы задумауся – а цi не вылажыць на
паперу i усë тое, што ува мне накапiлася за год жыцця у Вiльнi?1

I сапрауды, юнацкiя перажываннi сталiся падставаю для узнiк-

нення цiкавага мастацкага твора. Апiсанне вiленскiх падзей заняло

у А. Карпюка восем месяцау. Можна сказаць, што аповесць была напi-

сана “на адным дыханнi”. Праца над творам праляцела для празаiка

як адзiн дзень. Ëн, як сам прызнауся, надта любiць перыяды, калi пi-
шацца, – iх можна параунаць толькi са станам, калi ты закаханы.
Зноу я перастау зауважаць падзеi, надвор’е i нават тое, што ра-
бiлася у сям’i (...)2. Аднак канчатковай, “дапешчанай” пiсьменнiкам

рэдакцыi твора прыйшлося пачакаць амаль дваццаць гадоу, аб чым

i сведчыць дата у канцы твора (1957–1978, Гродна). “Дануту” А. Кар-

пюк перапiсвау трыццаць два разы, што сведчыць аб важнасцi для яго

гэтага твора.

1 Аляксей Карпюк, Перыпетыi пошукау, (у:) Аляксей Карпюк, Выбраныя тво-
ры, Мiнск 2007, с. 504.
2 Тамсама, с. 505.
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Падзеi у першых дзвюх частках “Дануты” адбываюцца напярэдад-

нi Другой сусветнай вайны у Вiльнi, куды галоуны герой Янка Барта-

шэвiч кiруецца вучыцца, каб убачыць свет i вярнуцца дахаты мо i без
дыплома, але прызнаным чалавекам (...)3. Малады хлопец актыуна

уключаецца у дэмакратычны рух, удзельнiчае у важных падзеях бела-

рускай культуры. Мае рацыю Ала Петрушкевiч, сцвярджаючы, што

Матыу гораду – адзiн з цэнтральных у аповесцi, а незвычайны ра-
мантычны шарм Вiльнi адыгрывае не апошнюю ролю у раскрыццi асо-
бы галоунага героя – беларускага хлопца Янкi Барташэвiча4. Ëн хоча

увайсцi у “вялiкi свет”, магчыма, стаць сваiм у iм. У Вiльнi чакаюць

хлопца розныя непрадбачаныя iспыты, а ëн непадрыхтаваны, каб на-

лежна справiцца з iмi.

Аповесць “Данута” узнiкла з вельмi асабiстых успамiнау i чы-

тач адчувае, што аутар падае аповяд, як персанальна перажытыя

уражаннi. За галоуным героем, Янкам Барташэвiчам, выразна прагля-

дае сам Аляксей Карпюк. Аутар надзялiу гэты вобраз сваiм характа-

рам, поглядамi, уклау у яго вусны свае уласныя словы, меркаваннi.

Адным словам, Янка Барташэвiч – гэта porte-parole самога пiсьменнi-
ка А. Карпюка.

Аднак мастацкi змест твора заключаны найперш, аб чым свед-

чыць сама назва твора, у вобразе Дануты, Янкавага адзiнага, чыстага

кахання на працягу шматлiкiх гадоу. Чытач знаëмiцца з галоунай ге-

раiняй аповесцi адразу на пачатку твора, калi Янка Барташэвiч слухае

выступленне хора. Пры стварэннi вобраза галоунай гераiнi аутар най-

перш iдзе не па шляху апiсання знешняга выгляду дзяучыны, а канцэн-

труецца на праяуленнях яе унутранай прыгажосцi: Паненка бянтэжы-
лася больш за усiх. Яе разгубленасць была нявiннай i мiлай. Калi па-
ненка заспявала, вочы яе зрабiлiся натхнëныя, яна пасмялела, поуны
пачуцця голас палiуся роуна i так крануу за душу, нiбы iшоу не з яе,
а з маiх грудзей (25).

Гэтае уражанне узмацняецца паказам таго, як успрымаюць вы-

ступленне Дануты iншыя асобы: Паненкi глядзелi на яе аддана, з аба-
жаннем i скрытай зайздрасцю (25). Вобраз гераiнi праменiцца пяшчо-

тай, цеплынëй i маральнай чысцiнëй. З-за лiшняй вясковай сарамлiвас-

3 Аляксей Карпюк, Данута, (у:) Аляксей Карпюк, Выбраныя творы. У двух та-
мах, Мiнск 1991, т. 1, с. 45. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца
старонка.
4 Ала Петрушкев iч, Праблема беларуска-польскiх дачыненняу у аповесцi Аляк-
сея Карпюка “Данута”, (у:)Шлях да узаемнасцi.Матэрыялы XVМiжнароднай наву-
ковай канферэнцыi, Гродна, 13–14 лiстапада 2008 года. Гродна 2009, с. 344.
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цi, сцiпласцi толькi праз паугода Янка пасмялее настолькi, каб больш

дакладна прыгледзецца да сваëй каханай:

У паненкi былi блакiтныя вочы i гладкi лоб з выразнымi тонкiмi бро-
вамi, прывабныя вусны.

У яе яшчэ згадвалася парода, якую, вiдаць, выводзiла не адно па-
каленне старажытнага роду. У пругкiм целе аж кiпела здароуе. А зубы
i валасы паненкi вылучалi лëгкi бляск.

Калi яна смяялася або гаварыла, смяялася i гаварыла у ëй усë: пас-
тава, твар, бровы, лоб, а найбольш – вочы. Яны мянялiся тысячу разоу
i мелi неабмежаваны уплыу на мяне. Узiраючыся у iх, я бытта нешта пiу,
пiу, пiу i не мог нi напiцца, нi адарвацца (138).

Герой А. Карпюка, Янка Барташэвiч, як i сам пiсьменнiк, выхадзец

з беларускай вëскi, з беднай сялянскай сям’i. Ëн захоплены камунiстыч-

нымi iдэаламi, хоць у iх ëн слаба разбiраецца, аб чым сведчыць яго

размова з езуiцкiм ксяндзом, якому герой прынëс пiсьмо.

Успамiнаючы студэнта, якi чытау у нашай вëсцы даклад, я паутарыу
яго фразы:

– Навука пра эканомiку гаворыць,што выйсце не у тым, да чаго вы за-
клiкаеце людзей... Народ трэба зрауняць, людзей парабiць багатымi, а не...

I я бездапаможна змоук.
– Наiуны! – паблажлiва кiнуу езуiт ды зрабiу такую грымасу, з якой

бывалы настаунiк навучае школьнiка, калi той памыляецца. – Пан усë
спрошчвае. Прырода чалавека такая, што адно матэрыльнае багацце не
суцiшае страсцей. Каб было так проста, усе багачы сталi б iдэальныя
людзi i шчаслiуцы! (...)

– А-га! Значыць, выйсце не у тым, каб усе былi роуныя ды багатыя,
цi не так? (...)

– Пан недзе штосьцi чуу, але гэта у пана несур’ëзнае, не сваë. А цi ве-
даеце, – загаварыу ëн ужо добразычлiва. – на свеце ëсць яшчэ зайздрасць,
рэунасць, iмкненне да улады? Мае яно уплыу на чалавека цi не?

– Мае... – паддауся я пераканаучай сiле, з якой гаварыу субяседнiк.
– А-га! – узрадавауся ëн. – I гэтага у чалавека не пераменiць эка-

намiчная дактрына! Гэта можа вытравiць, толькi падняушы iнтэлект...
Дык вось, шаноуны пане, не праз нiвелiроуку i бунтарства трэба нам iс-
цi (29–30).

Аргументы вучонага ксяндза уразiлi Янку, аднак не пераканалi. Ëн

ведау сваë. Пачакай, пачакай! – пасвятлела у маëй галаве на вулiцы.
– Калi я хадзiу у школу, мяне не кожны сусед, едучы нават параж-

няком, падвозiу?! Часамi курыца адной цëткi залезе у агарод другой,
i бабам сваркi ужо хапае на усë жыццë!.. А багатыя, нябось, не дро-
бязныя. Яны уважлiвыя i ветлiвыя адзiн да аднаго!.. (30)
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“Данута” – твор, у аснове якога ляжыць найперш сацыяльна-па-

лiтычны канфлiкт, сутыкненне двух светау. Тэма кахання упiса-

на у гэтую канфлiктную, лëсавызначальную праблематыку аповесцi

А. Карпюка. Барташэвiч i яго аднадумцы хочуць збудаваць новы свет,

пралетарскi свет, больш, на iх думку, справядлiвы, у якiм усе людзi

будуць роунымi, як у матэрыяльным аспекце, так i класавым. Выраз-

на адчуваецца думка у аповесцi А. Карпюка, што стары свет павiнен

загiнуць.

Чытач знаëмiцца з Янкам у такi момант яго жыцця, калi ëн шу-

кае сваë месца у гэтым свеце. У маiм узросце бацька ужо цэлую сям’ю
кармiу, хату пабудавау, iншыя людзi навуковыя адкрыццi паспелi зра-
бiць, а я? Сяджу у бацькоу на шыi!.. (88) Каб не быць лiшнiм, не ад-

чуваць сябе паразiтам, Янка укладае усе свае сiлы у ажыццяуленне

сацыяльна-класавых iдэалау.

Прычыны бунтарскiх поглядау Янкi Барташэвiча карэняцца у

значнай ступенi у складаных нацыянальна-бытавых умовах, у якiх ëн

(як i пiсьменнiк) вырас:

Я жыу на гранiцы Польшчы з Беларуссю. У маëй мясцовасцi панава-
ла нянавiсць памiж двума суседнiмi народамi, адурманенымi шавiнiзмам
i забабонамi, гарэлкай i рэлiгiяй. Нянавiсць гэтая у некаторых мясцiнах
даходзiла да дзiкiх памерау. Здаралiся нават выпадкi крывавых распрау
пры змене улад, а яны за апошнiя дваццаць пяць гадоу у нас мянялiся
шэсць разоу!

Праводзячы у Вiльню, мацi давала мне такi наказ:
– Каго хочаш выбiрай сабе там за жонку. Нават за жыдоуку нiчога не

скажу. Адно не бяры мне полькi. Яе нага не ступiць на мой парог, покуль
жыцiму! Так i ведай сабе!... (47)

Нацыянальныя i рэлiгiйныя перасцярогi мацi кладуцца у хлопца на

яго сацыяльна-“узвiхраную” маладосць i пралетарска-бядняцкае па-

ходжанне. Погляды мацi выклiканы жыццëм у памежнай вëсцы, дзе

спрадвеку зауважаецца прадузятасць памiж касцëлам i царквой. Няма

чаго i здзiуляцца, што Янка не можа на пачатку пазбыцца адчужанасцi
да сiмпатычнай суседкi не толькi таму, што яна дачка генерала, але
i таму, што яна яшчэ i полька (47). Гэты аспект сацыяльна-нацыя-

нальнай варожасцi адлюстраваны у аповесцi “Данута” на прыкладзе

дылемы Янкi: якiя пачуццi перамогуць у iм, возьмуць верх – сацыяль-

на-пралетарскiя iдэалы i перасцярога мацi перад полькай, цi вялiкае

каханне.

Сам герой твора так успамiнае пра пачуццi i адносiны памiж

людзьмi у падбеластоцкай вëсцы:
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У нашых сем’ях ласкi i чуласцi саромелiся.
Казкi апавядалi дзецям толькi для таго, каб малыя засыналi або не

плакалi: iнакш якi сэнс трацiць час на глупствы?
На кветкi звярталi увагу толькi маладыя, i то памiж работай. (...)
Паедуць бывала, два дзядзькi на цэлыя суткi да млына. Аднаму жонка

дасць торбачку з ежай. Ëн есць пры сябру, з якiм праходзiла яго жыццë,
i у дзядзькi не з’явiцца нават думкi падзялiцца кавалкам хлеба, а сябар за
гэта i не пакрыудзiцца.

I жанiлiся у нас па-свойму. Хлопцу нявесту падбiралi у залежнасцi ад
колькасцi кароу, якасцi воза – пасагу маладой! (152).

Барташэвiч усведамляе, што такi лад жыцця атрымау ëн у спад-

чыну ад старога, панскага, буржуазнага часу. З iм ужо скончана, як

яму здаецца. Пара i бедным добра жыць. Аднак, каб жыць па-нова-

му i добра, трэба выжыць з сябе пралетара. На жаль, Барташэвiчу

цяжка адразу пераадолець свае непазбежныя, нарошчаныя гадамi ком-

плексы, пэуную абмежаванасць i нават кансерватыунасць, складзеную

дзесяцiгоддзямi, перадаваемую бацькамi класава-этычную прынiжа-

насць, якая нараджала варожасць, асаблiва перш да людзей замож-

ных. Досыць прадузята, варожа i катэгарычна ставiцца ëн не толькi

да палякау, але найперш да багацеяу. I цалкам нечаканым аказваецца

для яго знаëмства з полькай, паненкай з “добрага дому” – Данусяй.

Каб адагнаць ад сябе думкi пра яе, я накiроувау iх так, каб паненка
выглядала у чорным святле. (...)

Эх, каб стала рэвалюцыя, праперлi б паноу, у генеральскiм доме
зрабiлi б бiблiятэку цi аддалi б, напрыклад, беларускаму музею. А то
падсялiлi б у яго нас з Суткусам... Генеральская сям’я i iхняя дачка
загаварылi б са мной iнакш!.. (86)

Дануся вырасла у iнтелiгентнай, адукаванай, забяспечанай матэ-

рыяльна сям’i. Дзяучына кожнае лета ездзiць з мамусяй у Швейца-

рыю, у яе ëсць дзесяць тысяч злотых на ашчаднай кнiжцы (148). На

сустрэчы з Янкам яна прыносiць з сабой прадметы свайго свету: пар-

фуму, цукеркi, замежныя часопiсы. Барташэвiч, бывала, недаядау, а то

i галадау, а Дануся нават не ведала, колькi дакладна каштуе плiтка

шакаладу: здаецца – злот, – адказала яна бяспечна (141). У яе бы-

ла i аутаручка амерыканскай фiрмы “Ватэрман” за дваццаць злотых.

Хлопец аж страсянууся ад анямення i здзiулення перад каштоунасцю

рэчы. Ëн ведау па-свойму цану кожнай рэчы, колькi трэба працаваць,

што прадаць з гаспадаркi, каб набыць тое цi iншае неабходнае для до-

му. За дваццаць злотых мне трэба было дваццаць дзëн насiць малако!
За гэтую суму на вëсцы дзядзька прадасць цяля, ëн гэтага дня чакае
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цэлы год i загадзя вылiчвае з усëй сям’ëй, што за такую горбу грошай
купiць (141).

У iншых умовах узрастау Барташэвiч. Яго вучылi сумленна выкон-

ваць нават самую цяжкую працу, адносiцца з пашанай да старэйшых

i здабытага уласнай працай. Простае вясковае выхаванне садзейнiчала

таму, што Янка не надта звяртау увагу на тое, як успрымаюць яго па-

водзiны i словы iншыя людзi. Аднак, цяжкая праца на бацькавай гаспа-

дарцы была добрай закалкай для Янкi, каб стаць выдатным баксëрам

ды атрымаць працу у пана Матыкi. Ëн выглядау як сапраудны асiлак.

I генеральскай дачцэ iмпанавалi Янкау рост i сiла. Вось як ëн

успрыняу позiрк Данусi падчас выпадковай сустрэчы у горадзе: Яна
паглядзела на мяне так, як можа глянуць дзяучына толькi адзiн раз
i у пэуную пару. Я адчуу у паненцы маладую i здаровую кабету. У яе
позiрку было штосьцi жаноча-прыхiльнае, блiзкае, зманлiва-роднае
i гуллiвае. Адначасова у глыбiнi вачэй я зауважыу трывожны неспа-
кой i выклiк (141). Данусi падабалася, калi Янка гайдау яе на сваiх

руках. Вiдавочна, што пры такiм мужчыне яна адчувала сябе бяспеч-

на, называла яго пяшчотна “Лëнгiнус”, “Галiяф”.

Каханне полькi, да таго ж яшчэ генеральскай дачкi, патрабавала

ад простага сялянскага хлопца сiлы, унутранай вытрымкi, каб быць

паслядоуным у сваiх намерах. Бывала так, што Янку рабiлася страш-

на, калi прыходзiла усведамленне, якiм далëкiм чалавекам яму па са-

цыяльна-грамадскiм статусе з’яуляецца Дануся. Толькi у апошнi час
людзi маëй вëскi пачалi адчуваць, што недзе ëсць яшчэ iншы свет,

iм невядомы. Мне здалося, што Дануся якраз з таго свету. I мяне
туды пацягнула, як раслiну да сонца! (153)

Закаханых раздзяляла многае, але дастаткова было убачыць каха-

ную дзяучыну, пачуць яе голас (Сiла пераканання у яе голасе i позiрку
зноу мяне абяззброiлi. I мы памiрылiся (167)), каб Барташэвiч пера-

ставау думаць, што скажа бацькам, сябрам з вëскi, як гляне iм у вочы.

Але штосьцi ужо грунтоуна перамянiлася у маiх поглядах (127).

На пачатку знаëмства Барташэвiч апраудвау Данусю, што яна не

вiнавата, што нарадзiлася у генеральскай сям’i, што яна iншая, чым

людзi з яе асяроддзя. Я мог бы з такiм жа поспехам нарадзiцца сынам
султана Саудаускай Аравii!.. (127) Бо i сапрауды, Дануся была добрай

i чулай дзяучынай, зусiм не падобнай на фанабэрыстых паненак, якiя

не лiчылi сялян за людзей. Бацькi выхоувалi яе з маленства у духу

пашаны да кожнага чалавека, незалежна ад яго сацыяльна-грамадска-

га становiшча. Уражлiвая дзяучына, як марылася Барташэвiчу, магла

стаць добрай рэвалюцыянеркай.
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Ëн бачыу Данусю праз прызму сваiх iдэалау i марыу зрабiць з па-

ненкi падпольшчыцу. Узорам для яго была дачка вiленскага фабры-

канта, якую злавiлi палiцыянты на распаусюджваннi марксiсцкай лi-

таратуры. Барташэвiч таксама чуу ад студэнта, якi прыязджау у яго

вëску, што сын аднаго генерала – камунiст (147). Янка чакау зручнага

моманту, каб узяцца за агiтацыю Данусi. I ëн надыйшоу, калi мала-

дыя выбралiся за горад, дзе Барташэвiч прачытау паненцы палiтыч-

ную лекцыю. Памятаю, Дануся слухала пакорна i згаджалася, што
рэлiгiя – мiнулае, а iдэi сацыялiзма – будучыня народау (158).

Вясна 1939 года была самым прыгожым, добрым часам у жыццi

маладых. Свет iснавау для iх у светлых колерах. Не было нiякiх пе-

рашкод, цяжкасцей. Сваë шчасце Янка успамiнае наступным чынам:

У дзяцiнстве я верыу у казкi пра рай. I цяпер у мяне было адчуванне,
бытта знаходжуся у гэтым самым раi. (...)

Не было маëй вëскi, бацькоу i надзëнных клопатау.
Вакол ззяла вясна, iснавалi Дануся i я. Гучалi цудоуныя мелодыi,

зiхацела сонца, а час спынiуся, застыу (137).

Закаханы Янка усведамляе, што у iм прачнулася здольнасць адчу-

ваць прыгажосць вясны, ранку:

Я па-сапрауднаму адчуу вясну з усiмi яе пахамi, птушыным шчабя-
таннем (115).

Раней, бывала, ад ранiшняй сырасцi асiпну, як п’янiца, у галаве –
гудзе ад недасыпання, увесь свет ненавiсны. Iдуць па мармуровых сход-
ках булачнiцы, разносчыкi газет, i у iх такi самы настрой, iм таксама
хочацца спаць. Адзiн аднаго мы бачым нiбы праз сон або павуцiнне, раз-
мiнаемся, як прывiды, сапучы насамi. Няма настрою нават гаварыць да
сяброу, а спытае што у цябе у гэты момант нехта, i ты гыркнеш штосьцi
злое, невыразнае.

А сëння, iдучы з Данусiнага садка разносiць малако, упершыню адчуу
я прыгажосць ранку. Дыхалася лëгка, думкi былi ясныя, а сам я – бадзëры.
Эх, з якiм задавальненнем на вулiцы Мiцкевiча падмiргвау я служанкам
i шматзначна гаварыу:

– Штосьцi у вашым доме сëння ва усе кватэры – пiсьмы аднолькавага
зместу?! (175)

Данута старалася навучыць Янку, каб ëн не быу “дзiкуном”. Ад-

нак для яго адносiны з людзьмi з “добрага” дома “пахлi” няпраудай,

няшчырасцю, i асацыявалiся з фальшам адукаваных людзей з белымi

каунерыкамi. Табе здаецца, што я грубы. Бо цябе выхоувалi на такiх
пустых буржуйскiх кнiжачках. Вучылi усюды быць добрай. А мяне
бацька вучыу, што для усiх добрым быць немагчыма, бо тады трэ-
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ба аднолькава кланяцца i разумным i iдыëтам! Мацi вучыла гаварыць
усюды прауду i адно прауды трымацца. Я не грубы, я трымаюся баць-
кавай i матчынай фiласофii! (145) Сама сабе дзяучына тлумачыла,

што каханы пад грубасцю да iншых хавае свае сапраудныя пачуццi.

Удзячны Данусi за разуменне яго паводзiн, за цярплiвасць да яго, Ян-

ка шчыра прызнауся каханай, што часамi робiць i гаворыць не тое,

што трэба. А ты разумная, Дана!.. I дзiуна падобная на маю маму! –

упершыню я гэта зауважыу (166).

Каханне да Данусi давала Барташэвiчу энергiю да жыцця i дзеян-

ня. Тым больш, што да прыезду у Вiльню: Мне ж дзяучаты заусëды
здавалiся недасяжнымi i казачнымi багiнямi i анëламi. Я па натуры
быу няулюбчывы i сваiмi пачуццямi не раскiдвауся. Я iх збiрау, капiу,
i цяпер яны выбухнулi.
Каб пакахаць чалавека, адных позiркау мала. Трэба счапiцца ха-

рактарамi, iмкненнямi. Дануся мяне прывабiла не толькi абаяльнасцю
i крамлiвасцю цела пiсанай прыгажунi полькi (152).

Адчуваецца карысны уплыу Данусi на Янку. Ëн навучаецца ад

яе добразычлiвым адносiнам да iншых. Пасля сустрэчы ля калодзе-
жа я адразу перамянiуся. Я стау багатым, валодау таямнiцай, якую
не памяняу бы нi на якiя мiльëны! Я зрабiуся упэунены, здаволены,
шчаслiвы – у мяне нават прачнулася пачуццë гумару, якога я у сабе
дагэтуль, бадай, i не зауважау (139). Янка, пазнаушы Данусю, прыга-

жосць яе паводзiн, адчувау усë больш i больш, як муляе яму яго бачанне

жыцця. I адначасова увесь час кантралявау сябе, каб не зрабiць кроку

у гэты стары, ненавiсны яму свет.

Каханне пераадольвае нацыянальную нянавiсць, класавую рознiцу

у выхаваннi. З часам i Дануся вычула пад вышыванай кашуляй бела-

рускага хлопца гарачае сэрца, здольнае на высокiя пачуццi, а таксама

i на самаахвярнасць, выказаную падчас вайны у падпольным руху. Па-

чуццë кахання так запалонiць маладых, што яны стануць яго няволь-

нiкамi. Дануся пачне з нецярплiвасцю спяшацца на сустрэчы з Янкам

i старацца дагадзiць яму, нягледзячы на тое, што грубыя i часамi дур-
ныя мае выхадкi надта яе абражаюць, але дзяучыну цягнула да мяне
нейкая сiла. Якой паненка, вiдаць, не магла даць рады (165).

З часам Янка усë выразней зауважау намаганнi Данусi, каб спа-

дабацца яму. Напрыклад, яна абрэзала валасы, бо так падстрыжана

была студэнтка з унiверсiтэта Вольга, якой таксама падабауся Барта-

шэвiч. Пачуты з вуснау генеральскай дачкi дакор з-за гэтай дзяучыны

дае Янку падставы для высновы, што Ну дакладна так сказала б вяс-
ковая дзяучына, абразiушыся, што яе хлапец пайшоу з другой! (136)
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Адкрыццë, што рэунасць уласцiва усiм людзям незалежна ад iх пахо-

джання, наблiзiла Янку да Данусi.

Янка Барташэвiч, па словах Уладзiмiра Калеснiка, пакутлiва ло-
мiць у сабе устаноуленыя вякамi класавыя i нацыянальныя табу, пе-
раступае забароненыя рубяжы непрыступнасцi, iдзе па кволай нiтач-
цы кахання i адкрывае, што гэтае агульналюдскае пачуццë мацней за
класавае. Польскi генерал i яго арыстакратычная жонка не толькi
ворагi беларускага вяскоуца, але вельмi прыемныя людзi, набожнасць
iх дачкi чамусьцi спадабалася адпалiтыкаванаму каханнем, заядламу
атэiсту (...)5.

Барташэвiч з перспектывы некалькiх гадоу, аналiзуючы прычыну

таго, чаму Данута пакахала яго, дойдзе да высновы, што: Мы спат-

калiся у такiм узросце i у такую пару, калi гатовы былi закахацца
у чалавека, якi адпавядау нашым патрабаванням: я – ëй, яна – мне. Як
толькi зарадзiлася глыбокае пачуццë у аднаго, у сiлу сваiх таямнiчых
законау яно вызвала такое ж самае пачуццë i у другога. Няважна,
што мы паходзiлi з розных асяроддзяу i гэта рабiла нашае зблiжэнне
нелагiчным. Хiба у каханнi заусëды пануе логiка? (153)

Аднак не да канца Барташэвiч патушыу у сабе класавыя iдэалы,

таму ëн i не змог утрымаць пры сабе Дануту. Ëн не можа даверыц-

ца каханай. Каханне галоуных герояу драматызуецца А. Карпюком.

Данута трагiчна загiне, а Янка ужо нiкога не пакахае так горача..

Калi лëс зводзiу Барташэвiча з дзяучынай, то кожны раз ëн сам сабе

гаварыу Не тое... Не тое! (219) За жонку узяу дзяучыну, якая най-

больш напамiнала яму Дануту – польку, радыстку у яго атрадзе –

Стасю. У яе i Данусi я знайшоу штосьцi агульнае: аднолькавую манеру
гаварыць намëкамi i трымаць сябе незалежна, з годнасцю (248–249).

Яна нават мела падобную прычоску.

Беларуская лiтаратура ХХ стагоддзя багатая тэматыкай кахання.

Галерэю цудоуных творау распачалi пiсьменнiкi-“нашанiуцы” (Янка

Купала паэма “Бандароуна”, 1913; камедыя “Паулiнка”, 1912; Якуб

Колас паэма “Новая зямля”, 1923; трылогiя “На ростанях”, 1925).

У 20–30-ыя гады закранае гэтую тэму Кузьма Чорны – раман “Сяст-

ра”, 1927; апавяданне “Вераснëвыя ночы”, 1928; раман “Вялiкi дзень”,

1941–1944; раман “Млечны Шлях”, 1944. Iван Мележ у сваëй эпахаль-

най трылогii прадстауляе пачуццë кахання на прыкладзе гераiнь Ган-

5 Уладзiмiр Калесн iк, Плëн творчасцi – дослед жыцця, (у:) Аляксей Карпюк,
Выбраныя творы. У двух тамах, т. 1, с. 11.
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ны Чарнушкi i Хадоськi Канапляначкi (“Людзi на балоце”, 1960; “По-

дых навальнiцы”, 1966; “Завеi, снежань, 1978). I вось, А. Карпюк у апо-

весцi “Данута” раскрывае тэму кахання па-своему. Пiсьменнiк паказау

яе як праблемную, бо гэтае пачуццë узнiкла памiж людзьмi, рознымi

па сваiм паходжаннi, статусе.

Аднак, як слушна зауважае У. Калеснiк, у аповесцi “Данута” iдэй-
наю спеласцю Карпюка з’яуляецца тое, што ëн пайшоу далей i узяуся
аспрэчваць жорсткi сацыяльны падыход да ацэнкi чалавека наогул,
усумнiуся у прыярытэце класавага над чалавечым яшчэ да гiста-
рычных пастаноу ХХ з’езда КПСС6. Аутар “Дануты” гэтым сум-

неннем пераадолеу мiфалагiзаванасць, уласцiвую некаторым тагачас-

ным творам.

Здаецца, лiтаратура апела каханне у яго шматстайнасцi. Аднак

важкае слова у мастацка-эстэтычным асэнсаваннi гэтага вялiкага ча-

лавечага пачуцця належыць i ураджэнцу вëскi Страшава, што на Бе-

ласточчыне – Аляксею Карпюку, аутару аповесцi “Данута”.

S T R E S Z C Z E N I E

Artykuł poświęcony jest analizie tematu miłości w powieści „Danuta” Alak-
sieja Karpiuka. Tematyka twórczości pisarza urodzonego w Polsce na Podlasiu
w znacznej mierze dotyczy problemów polsko-białoruskiego pogranicza, co zostało
odzwierciedlone i w powieści „Danuta”. W niej ukazana jest miłość między tytu-
łową Danutą, Polką, córką generała polskiego, panną z dobrego domu, a Jankiem
Bartoszewiczem, białoruskim chłopcem, synem biednego rolnika. Pisarz ukazuje,
że uczucie miłości między młodymi ludźmi jest w stanie pokonać wszystkie te
przeszkody, które ich dzielą: narodowość, wiara, pochodzenie społeczne, sytuacja
materialna, kultura, wychowanie.

S UMMARY

In the article the subject of love in Aleksey Karpiuk’s novel “Danuta” is di-
scussed. The writer was born in Poland, in Podlasie region. His literary productions
concentrate on themes about Polish-Belarusian borderland which was described in
the novel “Danuta”.
In the novel love between Danuta, Polish general’s daughter, a young lady of

good family and Janek Bartoszewicz, poor Belarusian peasant’s son is described.
The writer shows that their love can overcome obstacles that separate them: na-
tionality, religion, social origin, financial status, culture and upbringing.

6 Тамсама, с. 12.
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Наталля Дамброуская

Брэст

Жанрава-стылëвая эвалюцыя прозы

Вячаслава Адамчыка

Вячаслау Адамчык (1933–2001) пачынау творчы шлях у канцы

50-х – пачатку 60-х гадоу ХХ стагоддзя (зборнiкi апавяданняу «Свой

чалавек» (1958), «Млечны шлях» (1960), «Мiг блiскавiцы» (1965)).

Гэта быу перыяд «адлiгi» – часовай дэмакратызацыi жыцця савец-

кага народа пасля выступлення М. С. Хрушчова на ХХ з’ездзе КПСС

у 1956 годзе.

Адзначаны перыяд у гiсторыi беларускай лiтаратуры характары-

зуецца яе iнтэнсiуным развiццëм, узбагачэннем у iдэйна-тэматычных

i жанрава-стылëвых адносiнах. З сярэдзiны 1950-х i у 1960-я гады

у слоунае мастацтва уваходзiць пакаленне пiсьменнiкау, названае паз-

ней «фiлалагiчным», «шасцiдзесятнiкамi», «дзецьмi вайны». Пiсьмен-

нiкi адыходзiлi ад догмау, стэрэатыпау, праяулялi цiкавасць да уну-

транага свету асобы, падаючы яго у развiццi, у складаных узаемасу-

вязях з жыццëм.

Каб пацвердзiць нашу канцэпцыю пра эвалюцыю прозы В. Адам-

чыка (з улiкам пафасна-зместавага, жанрава-стылëвага аспектау), мы

звярнулi увагу на ацэначнае, эмацыянальна-экспрэсiунае адценне слоу-

на-выяуленчых сродкау пераважна у малой прозе пiсьменнiка. Яны

у многiм вызначаюць жанрава-стылëвую адметнасць творчасцi маста-

ка слова, выконваюць камунiкатыуную i рэцэптыуную функцыi. Вы-

карыстанне слоу з эмацыянальна-экспрэсiуным адценнем з’яуляецца

iндыкатарам настрою аутара (аптымiстычнага цi песiмiстычнага),

у многiм характарызуе канцэпцыю яго жыцця, а вызначэнне частот-

насцi iх ужывання дае магчымасць глыбей зразумець псiхалогiю,

светауспрыманне пiсьменнiка, асаблiвасцi яго мастацкай сiстэмы.
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Для пацвярджэння канцэптуальных палажэнняу намi быу выбра-

ны прыëм статыстычнага падлiку частотнасцi выкарыстання аутарам

эпiтэтау, параунанняу i метафар. Улiчвалася колькасць тропау са

«светлым», «пераходным» i «змрочным» эмацыянальна-экспрэсiуным

адценнем дзеля прасочвання эвалюцыi пафасу i зместу у творчасцi

мастака. Агульную тэндэнцыю iх ужывання мы прасочвалi па трох

перыядах творчасцi – раннiм (1957–1965), сярэднiм (1967–1972) i поз-

нiм (1987–2000).

Вывучэнне прыватнай праблемы частотнасцi ужывання эпiтэтау,

метафар i параунанняу дае магчымасць прыйсцi да значных вывадау

шляхам iндукцыi, выявiць варыятыунасць i змены як агульнага пафа-

су, так i вобразна-стылëвай сiстэмы творчасцi В. Адамчыка у дачы-

неннi да абранай намi праблемы жанрава-стылëвай эвалюцыi.

Як сведчаць статыстычныя дадзеныя, самым распаусюджаным

слоуна-выяуленчым сродкам у апавяданнях В. Адамчыка з’яуляецца

эпiтэт. У раннi перыяд творчасцi ужыванне эпiтэтау з адценнем «свет-

лы» складае на чатыры апавяданнi 294 выпадкi (75%), 34 з адценнем

«пераходны» (9%) i 61 з адценнем «змрочны» (16%). Найбольш часта

у гэты перыяд аутарам ужываюцца эпiтэты белы, жоуты, цëплы, цiхi,
светлы, малады, радасны, мяккi, лëгкi, добры, чысты, вясëлы.

Праведзены аналiз ужывання эпiтэтау у апавяданнях сярэдняга пе-

рыяду творчасцi В. Адамчыка засведчыу адчуванне аутарам кантраст-

насцi, палярнасцi жыцця, успрыманне яго як сiнтэзу светлага i змроч-

нага пачаткау, гармонii i дысгармонii. У гэты перыяд эпiтэты з адцен-

нем «светлы» i «пераходны» амаль ураунаважаныя (95 (31%) i 71 (23%)

адпаведна). Значна павялiчваецца колькасць эпiтэтау са «змрочным»

эмацыянальна-экспрэсiуным адценнем – 142 (46% ад агульнай коль-

касцi). У сярэднi перыяд творчасцi у апавяданнях В. Адамчыка да-

мiнуюць эпiтэты сухаваты/сухi, востры, голы, мокры, сыры, нядужы,

нерухомы.

У познi перыяд творчасцi настрой, пафас i залежныя ад iх тэма-

тыка i стыль мяняюцца. Псiхалагiчнай i звязанай з ëю эстэтычнай

устаноуцы адпавядае i выбар пiсьменнiкам мастацкiх сродкау, у пры-

ватнасцi эпiтэтау. У познi перыяд агульная тэндэнцыя узрастання

«змрочнасцi» аутарскага светаадчування атрымлiвае сваë далейшае

развiццë i праяуляецца максiмальна: эпiтэтау з адценнем «светлы»

налiчваецца на чатыры апавяданнi 317, «пераходных» – 106, «змроч-

ных» – 637 (30%, 10%, 60% адпаведна). Найбольш часта у гэты пе-

рыяд В. Адамчыкам выкарыстоуваюцца наступныя эпiтэты: адзiно-
кi, цëмны, чорны, карычневы, чужы, балючы, цяжкi, шары, калю-
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чы i iнш. У канцы 1980-х гадоу вiдавочна паглыбiлася трагедыйнасць

светауспрымання пiсьменнiка, героi яго творау адчуваюць сябе раз-

губленымi i бездапаможнымi. Падобныя сiтуацыi перажываюць мно-

гiя героi творау В. Адамчыка: Федзя з апавядання «Цi ëн адзiн?..»

(1987), Сымон Чачотка з апавядання «Нязрушаны камень» (2000), Пет-

рык з «Удавы» (1988), Стэфанiда з апавядання «Сон у калядную ноч»

(1995), Леанарда з «Прылëту кажана (Недапiсанай навелы)» (1999),

Бронiк Жук з «Бронiкi, альбо Навелы пра каня» (1999), Вiталь Якшук

з апавядання «Смерць на парозе» (1999), Генрых Самец з «Развiталь-

най аповесцi» (1993–1994). У гэтых i iншых творах позняга перыяду

творчасцi В. Адамчыка галоуным героем з’яуляецца адзiнокi чалавек,

якi жыве у неуладкаваным, няутульным, разломным свеце.

Статыстычны аналiз пераконвае, што побач з выкарыстаннем эпi-

тэтау асновай вобразатворчасцi у малой прозе В. Адамчыка з’яуляецца

i метафарычнасць. Метафара адлюстроувае рысы уласна-аутарскага

светабачання, у многiм становiцца стылятворным фактарам, выяуляе

самабытнасць творчай манеры мастака слова.

Эмацыянальна-экспрэсiунае адценне метафар у апавяданнях В.

Адамчыка характарызуецца такiмi ж асаблiвасцямi, што i адценне

эпiтэтау. Вынiкi падлiку частотнасцi выкарыстання метафар наступ-

ныя: у раннi перыяд у 4 апавяданнях аутарам было ужыта 122 мета-

фары са «светлым» адценнем (82%), з «пераходным» – 19 (13%), а са

«змрочным» – 8 (5%). У сярэднi перыяд колькасць «светлых», «пера-

ходных» i «змрочных» адценняу прыкладна аднолькавая: 57, 66 i 63

(31%, 35%, 34%). У познi – 68, 32, 169 (25%, 12%, 63% адпаведна).

Такая ж заканамернасць прасочваецца i у выкарыстаннi В. Адам-

чыкам параунанняу. У раннi перыяд творчасцi пiсьменнiк часцей кары-

стаецца параунаннямi са «светлым» адценнем: 15 выпадкау, што скла-

дае 52% ад агульнай колькасцi. Параунаннi з «пераходным» i «змроч-

ным» адценнем складаюць 10 выпадкау (34%) i 4 (14%) адпаведна.

У сярэднi перыяд параунаннi са «светлым» адценнем фiксуюцца 21 раз,

з «пераходным» – 22, са «змрочным» – 26 разоу (30%, 32%, 38% адпа-

ведна). У познi перыяд творчасцi карцiна ужывання параунанняу вы-

глядае наступным чынам: са «светлым» адценнем выкарыстана 18 па-

раунанняу, з «пераходным» – таксама 18 i са «змрочным» – 63 (18%,

18% i 64%).

Такiм чынам, агульная эвалюцыя малой прозы В. Адамчыка

уяуляецца нам рухам ад успрымання жыцця як цэласнай гармонii

да прызнання яго складанасцi, супярэчлiвасцi, драматызму i трагiз-

му. Вынiкам падобнай эвалюцыi i стала замена танальнасцi пiсьма:
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жыццесцвярджальнасць, аптымiзм саступаюць месца болю, трывозе,

пакутлiвай расчараванасцi.

Звернем увагу на значную колькасць эпiтэтау, метафар i парау-

нанняу са «светлым» адценнем у познi перыяд творчасцi В. Адамчыка.

Такая сiтуацыя тлумачыцца, на нашу думку, наступнымi фактарамi:

1) у многiх творах гэтага перыяду аутар жыве успамiнамi пра мiнулае,

якiя «афарбаваныя» у светлы колер; тужлiва-светлая iнтанацыя, вы-

клiканая успамiнамi, у падобных сiтуацыях узмацняе экспрэсiунасць

творау, драматызм адчування пiсьменнiкам жыцця; 2) з цягам ча-

су колькасць тропау у творчасцi празаiка вiдавочна павялiчваецца:

пiсьменнiк рухаецца ад простага да складанага, паглыбляе фiласоф-

ска-аналiтычны пачатак.

На эвалюцыю пафасу, танальнасцi творчасцi пiсьменнiка, на ужы-

ванне iм слоуна-выяуленчых сродкау з розным эмацыянальна-экспрэ-

сiуным адценнем уплывае шэраг аб’ектыуных i суб’ектыуных факта-

рау: уласцiвыя беларускаму менталiтэту спадчынныя гiстарычныя
колеравыя сiмвалы; задума, змест i iдэя твора; адметнасць паэтыч-
нага светабачання мастака (...); псiхалагiчны i нават фiзiчны стан
аутара; канкрэтная жыццëвая сiтуацыя, у якой пiсауся твор1. Звер-
немся да аб’ектыуных прычын эвалюцыi эмацыянальна-ацэначнага

«афармлення» апавяданняу В. Адамчыка. У 1980-я гады назiраюц-

ца значныя зрухi у эстэтычнай праграме пiсьменнiкау-«шасцiдзесятнi-

кау», што прывяло да распаду iх ранейшай мастацкай сiстэмы. Iдэа-

лагiчная упэуненасць, якая выклiкала рамантычны пафас i адпавед-

ную танальнасць, замянiлася расчараваннем, аптымiстычны настрой,

вера у лепшую будучыню – песiмiстычным настроем, зняверанасцю.

Назавëм i некаторыя суб’ектыуныя прычыны, якiя пауплывалi на эва-

люцыю творчасцi В. Адамчыка. Гэта i смерць бацькоу пiсьменнiка,

i яго уласная хвароба. Вельмi часта мастак слова адчувау сябе адзiно-

кiм, трагiчна перажывау драматычныя падзеi, якiя адбывалiся у свеце.

Усë гэта знайшло адбiтак у мастацкiх творах пiсьменнiка, ва успамiнах

i дзëннiкавых запiсах: Цяпер мая дарога дадому абрываецца перад
глыбокай стромай адчаю i мауклiвай пустаты. Пасля смерцi маiх
бацькоу свет нечакана для мяне аглух i страцiу той ранейшы дзiуны
i арыгiнальны i урачысты колер2; Мая шчымлiвая панылая адзiнота,

1 В. Рус iлка, Колеравая палiтра паэмау Якуба Коласа “Новая зямля” i “Сы-
мон-музыка”, “Роднае слова” 1993, № 11, с. 25.
2 В. Адамчык, Выбраныя творы: у 3 т., Мiнск 1995, т. 1, с. 11.
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якая не пакiдае мяне усë маë жыццë3; Сэрца занывае ад тупога бо-
лю. (...) Не жыццë, а пякельная мука4; Сэрца шчымiць па усiм, што
беззваротна сплыло5. Статыстычны аналiз яшчэ раз пераконвае, што
мастацкi твор шчыльна дэтэрмiнаваны псiхалагiчнымi асаблiвасця-

мi аутарскай iндывiдуальнасцi: Як каляровае шкло прапускае толькi
прамянi пэунай афарбоукi, так i аутарская псiхiка прапускае толькi
адпаведныя ëй паняццi i вобразы6.

У творчасцi В. Адамчыка намi былi выяулены пафасна-зместа-

вая (вера у лепшую будучыню, аптымiзм – расчараванне – зняве-

ранасць) i вобразная (рамантызаваны малюнак, гарманiчная карцi-

на – псiхалагiзаваная карцiна – сiнтэз малюнкавасцi, прадметных

рэалiй i медытатыуных разважанняу, фiласофскiх сентэнцый) эвалю-

цыя. У творах позняга перыяду асаблiва актыуна рэалiзуецца праб-

лемна-тэматычны сiнтэтызм. Асноуная тэма твора, як правiла, кан-

крэтызуецца дадатковымi – вайна, даваеннае жыццë, перыяд рэпрэсiй,

праблема неперспектыуных вëсак, абсурднасць знявечаных цi перайна-

чаных назвау беларускiх паселiшчау, экалагiчная сiтуацыя у краi, нар-

каманiя, бюракратызм, прыстасавальнiцтва, амаральнасць i дэграда-

цыя сучаснага грамадства i г.д. («Сон у калядную ноч», «Воук прагне

крывi», «Вяртаючыся да перажытага», «Трывушчая», «Ноч на Га-

лавасека», «Прылëт кажана (Недапiсаная навела)», «Нязрушаны ка-

мень», «Цi ëн адзiн?..», «Удава», «Вочы поуныя жыцця i страху»,

«Сцежка на расходнiку», «Альцiст з местачковай аркестры» i iнш.).

Развiццë таго цi iншага лiтаратурнага жанру дэтэрмiнавана фа-

тарамi як аб’ектыунага, так i суб’ектыунага характару. Так, А. Анд-

рэеу адзначае, што пэуныя жанры актуалiзуюцца у пэуныя перыя-

ды грамадскага жыцця. У той жа час, на думку даследчыка, жанр,

з’яуляючыся асобым «вуглом зроку» на свет i чалавека, мае у асно-

ве сваëй актуалiзацыi i суб’ектыуны фактар: наяунасць у пiсьменнiка

пэунага тыпу мастацкага мыслення7. Сапрауды, змены настрою, па-

фасу эпохi («адлiга» – «застой» – цяжкасцi «пераходнага» перыяду)

i аутарскага светауспрымання (жыццярадасны настрой у 1950–1960-я

3 В. Адамчык, Дзëннiк 2001 года, “Полымя” 2008, № 10, с. 113.
4 Таксама, с. 114–115.
5 В. Адамчык, Лiст аканту: фрагменты дзëннiкау, “Маладосць” 2001, № 6,
с. 210.
6 В. Воровский, Статьи о русской литературе, Москва 1986, с. 363.
7 А. Андреев, Целостный анализ литературного произведения, Минск 1995,
с. 52–55.
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i трагiчна-драматычны у 1990-я – 2000-ы гады) у многiм вызначылi

як жыццëвую фiласофiю В. Адамчыка, так i жанрава-стылëвую ад-

метнасць яго творчасцi. Пiсьменнiк пачынау творчы шлях з нарысау,

апавяданняу, мiнiяцюр, iмпрэсiй, поуных светлых эмоцый. На по-

знiм этапе творчасцi мастак аддавау перавагу псiхолага-аналiтычным,

лiрыка-медытатыуным, лiрыка-псiхалагiчным апавяданням, фiласоф-

ска-аналiтычным эсэ, навелам, поуным болю i драматычнай расчара-

ванасцi, элегiчна-сумнага, трагедыйна-роспачнага настрою.

З мэтай пацвярджэння верагоднасцi канцэпцыi пра жанрава-сты-

лëвую эвалюцыю прозы В. Адамчыка намi быу праведзены статыстыч-

ны аналiз колькасцi ужытых пiсьменнiкам дыялогау, разнапланавых

маналогау (маналогi «душы i сэрца» персанажа, аутара, аутара-пер-

санажа), лiрычных адступленняу у форме пейзажных замалëвак, гiста-

рычных экскурсау, псiхалагiзаваных (суб’ектывiзаваных) партрэтау

персанажау. На аснове аналiзу 45 апавяданняу (зборнiкi «Свой чала-

век» (1958), «Млечны шлях» (1960), «Мiг блiскавiцы» (1965), «Дзi-

кi голуб» (1972), «Развiтальная аповесць» (1999), «Нязрушаны ка-

мень» (2002)) мы прыйшлi да высновы пра сiнтэтычны характар прозы

В. Адамчыка у цэлым паводле выкарыстання адзнак трох класiчных

родау слоунага мастацтва. Аднак у розныя перыяды творчасцi пiсь-

меннiка колькасныя суадносiны прыкмет пiсьма розных лiтаратурных

родау вар’iруюцца.

Так, з 1957 па 1960 гады вядучую ролю у мастацкай сiстэме

В. Адамчыка адыгрывае эпiчнае пiсьмо. Пра гэта сведчыць невялiкая

колькасць разнапланавых маналогау, пейзажных замалëвак, гiстарыч-

ных экскурсау i вялiкая колькасць выпадкау ужывання дыялогау, што

натуральна для эпiчнага роду лiтаратуры.

З цягам часу проза В. Адамчыка лiрызуецца. Гэты працэс асаблi-

ва актыуна адбываецца у перыяд з першай паловы 1960-х па 1972 га-

ды. У гэты час у апавяданнях празаiка скарачаецца у цэлым коль-

касць дыялогау, значна павялiчваецца колькасць маналогау i гiста-

рычных экскурсау. Пейзажныя замалëукi, якiя раней былi, як правiла,

аб’ектывiзаваныя i дакладна перадавалi рэалii наваколля, становяцца

суб’ектывiзаванымi, ператвараюцца у аутарскi роздум аб чалавечай

экзiстэнцыi. «Пiк» колькасцi пейзажных замалëвак прыходзiцца на ка-

нец 1960-х – пачатак 1970-х гадоу.

Назiраннi над апавяданнямi В. Адамчыка канца 1980-х – 2000-га

гадоу абагульнена можна прадставiць наступным чынам. У гэты пе-

рыяд аутар усë часцей звяртаецца да прыëмау пiсьма, уласцiвых эпiч-

наму i драматычнаму родам. Доказам выказанага тэзiса могуць слу-
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жыць вынiкi статыстычнага падлiку. Так, у апавяданнях двух апош-

нiх зборнiкау прозы пiсьменнiка («Развiтальная аповесць» (1999), «Ня-

зрушаны камень» (2002)) значна памяншаецца колькасць пейзажных

замалëвак, часцей, у параунаннi з 1960-мi гадамi, ужываюцца дыя-

логi. Стыль пiсьма В. Адамчыка вышэй адзначанага перыяду на-

бывае сiнтэтычны характар. Мастацкая сiнтэтычнасць прозы пiсь-

меннiка, у першую чаргу малых жанравых формау, прыводзiць да

таго, што часам у адным творы сумяшчаюцца адзнакi эпасу, дра-

мы i лiрыкi («Смерць на парозе», «Ноч на Галавасека», «Нязруша-

ны камень»). Гэтыя i некаторыя iншыя апавяданнi пабудаваныя на

драматычных, напружаных сюжэтных калiзiях, вострых канфлiкт-

ных сiтуацыях, тэкстам нададзены характар адкрытай цi прыхава-

най дыялогавасцi (адзнакi драматычнага роду лiтаратуры); прыкметы

эпасу праяуляюцца у апавядальнасцi, разгорнутасцi сюжэтау, знеш-

няй аддаленасцi аутара ад «матэрыялу», ва увядзеннi у мастацкую

тканiну творау аб’ектывiзаваных, самастойных персанажау; лiрызм жа

выяуляецца пераважна у асаблiвай эмацыйнай «афарбоуцы» тэкстау,

у перадачы узрушанага душэунага стану герояу.

Зрухi у творчасцi В. Адамчыка у змястоуным плане выклiкалi

пэуныя змены i у адносiнах фармальных. У пэуным сэнсе некаторыя

апавяданнi наблiжаюцца да жанру навелы з уласцiвымi ëй iмклiвас-

цю, напружанасцю дзеяння i нечаканай развязкай (аутар сам вызначае

жанравую прыналежнасць сваiх творау: «Прылëт кажана (Недапiсаная

навела)», «Бронiкi, альбо Навела пра каня» (вылучана намi – Н.Д.)).

У творах В. Адамчыка паслабляецца суб’ектыуна-ацэначны пачатак,

акрэслiваецца устаноука аутара дыстанцыявацца ад свайго героя, апа-

вядальная манера становiцца больш аб’ектывiзаванай (у 1960–1970-я

гады мела месца адваротная тэндэнцыя).

Узмацненне эпiчнага i драматычнага пачаткау у творах В. Адам-

чыка 1990-х – 2000-га гадоу адбiваецца на сюжэтах i характарах

канфлiктау памiж чалавекам i грамадствам. У фокусе увагi пiсьмен-

нiка часта знаходзiцца асоба чалавека, сфармiраваная пэунымi са-

цыяльна-побытавымi i грамадска-гiстарычнымi абставiнамi (у боль-

шасцi выпадкау дэструктыунымi), на стане душы якой адбiваецца дыс-

гарманiчная рэчаiснасць. Аднак эпiчная сiтуацыя i сацыяльны кан-

флiкт праламляюцца у фокусе iндывiдуальна-аутарскага светабачан-

ня, за эпiчнай вастрынëй сюжэта выразна прасочваюцца пачуццë асабi-

стага болю, перажывання аутарам трагiзму, неуладкаванасцi жыцця.

Празаiк акцэнтуе увагу чытача не на знешняй займальнасцi, iнтрызе,

а на унутраным сюжэце, на гiсторыi душэунага прасвятлення героя
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(«Развiтальная аповесць») цi, што сустракаецца значна часцей, яго

душэунага ачарсцвення («Цi ëн адзiн?..», «Смерць на парозе», «Ноч

на Галавасека», «Удава», «Сон у калядную ноч» i iнш.), на адкрытай

цi незауважнай дынамiцы барацьбы героя з абставiнамi, асяроддзем.

У творчасцi В. Адамчыка акрэслiваецца некалькi тэндэнцый: ад-

люстраванне жыцця у формах самога жыцця i лiрыка-медытатыунае,

фiласофска-аналiтычнае спасцiжэнне рэчаiснасцi.

Аб’ектывiзаваная апавядальная манера пiсьма спалучаецца у В.

Адамчыка з лiрыка-экспрэсiуным, фiласофска-аналiтычным спасцi-

жэннем рэчаiснасцi i у такiх жанравых формах, як дзëннiкi, дзе

аб’ектыунае перадаецца праз суб’ектыунае бачанне аутара. Да гэтай

жанравай формы В. Адамчык звяртауся на працягу усëй творчай

дзейнасцi. Дзëннiкi давалi свабоду самавыяулення, дазвалялi адкры-

та выказваць уласныя пачуццi, эмоцыi, погляды, думкi, выяуляць сваë

стауленне да падзей, якiя адбывалiся у грамадстве. У дзëннiках гу-

чыць трывожны роздум пiсьменнiка-«шасцiдзесятнiка» аб этнiчным

нiгiлiзме суайчыннiкау, аб iгнараваннi мовы як галоунай нацыяналь-

най прыкметы: А сëння так мала хто на што-небудзь спадзяецца
ды каго-небудзь (...) чытае. Як мала такiх. Тым болей з беларускаю
кнiжкаю у руках8; Для каго ж я (...) пiшу? – непакоiуся пiсьменнiк, раз-

важаючы пра моладзь з чужою для яго рускаю моваю. – Няужо (...)

стаiм, як нахiленая сасна над стромай? Але ж i сасна з аголенымi
карэннямi хiлiцца не у абрыу, а да лесу9, – не трацiу надзею мастак-гу-

манiст.Многiм дзëннiкавым занатоукам празаiка уласцiвы выкрываль-

нiцкi пафас, у iх аутар выяуляе свае адносiны да чалавечых хiбау, да

негатыуных з’яу рэчаiснасцi:

Непагодная, калi не сказаць, трохi злосная гутарка з мовазнауцам, якi
усë цытуе непiсьменнае начальства, усë стаiць перад iм на заднiх лапках,
як сурок, i лапкамi закрываецца ад iхняй усемагутнай яснасцi.Далей трэба
адыходзiцца ад угодлiвых суркоу i iхнiх норак10;Мы, лiтаратары, павiнны
стаць на каленi перад нашым народам за яго цярплiвасць, яго пакуты
i яго крыжовую дарогу. Як часта мы пакiдалi яго без хлеба i без роднага
слова11.

8 В. Адамчык, З дзëннiка 1999 года, “Маладосць” 2003, № 8, с. 102.
9 В. Адамчык, З дзëннiка 1999 года, “Маладосць” 2003, № 9, с. 112.
10 В. Адамчык, Лiст аканту: фрагменты дзëннiкау, “Маладосць” 2001, № 6,
с. 194.
11 В. Адамчык, Выбраныя творы: у 3 т., т. 1, с. 10.
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Многiя творы В. Адамчыка 1970-х – 2000-га гадоу вызначаюцца лi-

рыка-медытатыуным, фiласофска-аналiтычным характарам. Аб iх эк-

зiстэнцыйнай скiраванасцi сведчыць шырокi спектр праблем i матывау

сэнсу быцця, драматычна ускладненага спасцiжэння лiрычным героем

(часта iм з’яуляецца сам аутар) навакольнага свету:

Усë прайшло, знiкла, толькi не высыхаюць, высочваюцца на вачах,
мае слëзы. Як хацелася калiсьцi уцячы адсюль, з гэтага глухога абветра-
нага поля, а як цяпер хочацца вярнуцца! Няужо чалавечае жыццë – гэта
супярэчнасць, радасна-злоснае памкненне да таго, чаго не можаш дасяг-
нуць?12; (...) як шкода развiтвацца з тым, што помнiць твая душа. Бязлi-
тасна i жорстка мяняецца усë на зямлi. Як навакольны свет прыроды, так
i навакольны свет людзей, пакаленне за пакаленнем13.

Лiрызм уваходзiць у творы таксама i праз агульную настраëвасць

– элегiчна-журботную, сумна-тужлiвую.

Аналiз апавяданняу В. Адамчыка засведчыу, што агульнай жан-

рава-стылëвай эвалюцыi творчасцi пiсьменнiка спрыялi такiя мастац-

кiя прыëмы, як маналагiзацыя мовы персанажа твора, яго аутара

i аутара-персанажа. Найбольшая колькасць рознапланавых маналогау

зауважаецца у такiх апавяданнях В. Адамчыка, як «Па часе» (1959),

«Пах летняй травы» (1963), «Жывая вада» (1963), «Урок арыфметы-

кi» (1965), «Пагарэльцы» (1967), «Аптэка нумар тры» (1967), «Калi

ападае лiсце» (1971), «Сон у калядную ноч» (1995), «Вяртаючыся да

перажытага» (1999). Апошнiя тры названыя творы уяуляюць сабою

суцэльныя маналогi «душы i сэрца» аутара. Тэндэнцыя маналагiзацыi

прозы пiсьменнiка сведчыць пра паступовае узмацненне, паглыбленне

у ëй медытатыунага i фiласофскага пачаткау.

Актыунае узаемадзеянне эпiчнага i лiрычнага пачаткау у многiх

творах В. Адамчыка дасягаецца у лiку iншых i прыëмам рэтраспек-

цыi, зваротам у мiнулае героя, у перажытае iм. Як сведчаць статы-

стычныя дадзеныя, да гэтага прыëму пiсьменнiк звяртаецца асаблi-

ва часта у сярэднi i познi перыяды творчасцi. Пачынаючы са зборнi-

ка «Дзiкi голуб», аутар не пакiдае нiводны твор без экскурсау, часта

ператвараючы аповед пра некалi перажытае персанажам у споведзь,

у маналог.

12 В. Адамчык, Развiтальная аповесць, Мiнск 1999, с. 438.
13 В. Адамчык, Лiст аканту: фрагменты дзëннiкау, “Маладосць” 2001, № 5,
с. 104.
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Статыстычны аналiз выкарыстання В. Адамчыкам псiхалагiзава-

нага (суб’ектывiзаванага) партрэта героя дазваляе нам зрабiць высно-

ву пра тое, што партрэтная характарыстыка – рэдкасць у творчасцi

пiсьменнiка. Намi было падлiчана, што з 45 апавяданняу толькi у 13

аутар стварае партрэтныя замалëукi, аднак i у гэтых рэдкiх выпадках

яны зводзяцца да мiнiмуму. Празаiк валодае уменнем сцiсла, лапiдарна,

карыстаючыся трапнымi мастацкiмi дэталямi, лаканiчнымi заувагамi,

каментарыямi сказаць пра самае галоунае, адметнае у характары ге-

роя. Партрэт у В. Адамчыка – гэта перш за усë «прыëм» распазнання

за рысамi знешнасцi унутранай сутнасцi героя. У такiм ракурсе рас-

крыты айчым Валiка з апавядання «Па часе» (1959), Сiдар Сiутук

з апавядання «Зоня» (1957), Пецька Жвiр з «Млечнага шляху» (1960),

героi апавяданняу «Дзень ранняй восенi» (1965), «Пагарэльцы» (1967)

i iнш. Выключэннем з’яуляецца апавяданне «Мацi» (1971) – твор, дзе

партрэт гераiнi становiцца галоуным складнiкам структуры мастац-

кага вобраза.

Такiм чынам, агульную эвалюцыю творчасцi В. Адамчыка мож-

на прадставiць як рух ад знешнепадзейнай апiсальнасцi, iлюстра-

цыйнасцi, выяуленчасцi, ад слоуна-вобразнай адкрытасцi i прастаты

да лiрызму i цесна звязанаму з iм аналiтызму, да сэнсава-вобразнай

ускладненасцi, заглыблення у сферу свядомага i падсвядомага, фiла-

софскага асэнсавання рэчаiснасцi. Вынiкам эвалюцыi светаадчуван-

ня пiсьменнiка стала замена танальнасцi пiсьма: жыццесцвярджаль-

насць, аптымiзм саступаюць месца болю, трывозе, расчараванасцi.

Вынiкi статыстычнага аналiзу засведчылi агульны рух прозы пiсь-

меннiка да жанрава-стылëвага узаемадзеяння (асаблiва у познi пе-

рыяд творчасцi). У сваiх мастацкiх творах i дзëннiках В. Адамчык

выкарыстоувае прыëмы пiсьма эпiчнага, лiрычнага i драматычнага

родау лiтаратуры. Творчасць пiсьменнiка сiнтэтычная. Ëй характэр-

ны разнастайныя жанрава-стылëвыя формы: бытавая, сацыяльна-бы-

тавая, узнëсла-рамантычная, лiрыка-медытатыуная, фiласофска-ана-

лiтычная, псiхалагiчная.

S T R E S Z C Z E N I E

Autor artykułu analizuje gatunkowo-stylową ewolucję prozy Wiaczesława
Adamczyka, wybitnego przedstawiciela „pokolenia filologicznego”. Rozwój literac-
kiego talentu pisarza od stylu opisowego po liryczno-medytacyjny, psychologiczno-
-analityczny i syntetyczny opisano uwzględniając czynniki obiektywne i subiektyw-
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ne. Autor artykułu śledzi główne cechy stylu Wiaczesława Adamczyka, gromadzi
dane statystyczne, które dowodzą, że emocjonalna organizacja opowiadań pisarza
charakteryzuje się dynamizmem i gatunkowo-stylową interakcją.

S UMMARY

The author of the article analyzes genre-styled evolution of the works of sig-
nificant representative of “philological generation” Viacheslav Adamchik. The de-
velopment of literary talent of the writer from descriptive to lyrical-meditative,
psychological-analytical and synthetic style is shown and determined by objective
and subjective factors. The development of the main features of V. Adamchik’s
style is traced; changes of writer’s genre system are characterized. The dynamics of
emotional organization of V. Adamchik’s stories, genre-styled interaction in writer’s
works are proved by the results of statistic analysis
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Непауторнасць мастацкай сiстэмы паэзii

Мiхася Башлакова

Сын славутага Якуба Коласа навуковец i лiтаратар Мiхась Мiц-

кевiч, даючы ацэнку здабыткам айчыннага прыгожага пiсьменства,

адзначыу: А паглядзiце, якая у нас паэзiя! Якая любоуная лiры-
ка! Якiя глыбокiя фiласофскiя разважаннi, непауторная вобразнасць!
Танк, Куляшоу, Зуëнак, Башлакоу...1 Такая уганараваная прысут-

насць у прыведзеным пералiку агульнавядомых прозвiшчау выклiкае

яшчэ большую увагу да асобы i творчасцi узгаданага вучоным-фiзiкам

паэта Мiхася Захаравiча Башлакова, якому у красавiку гэтага года

споунiлася 60. Сапрауды, гэты адзiн з цiкавейшых рамантыкау сучас-
най беларускай лiтаратуры2 аднолькава таленавiта сцвярджае сябе
як у iнтымнай, так i грамадзянскай лiрыцы. Бескампрамiсны у жыццi

i лiтаратуры, М. Башлакоу не стамляецца даводзiць:

Паэзiя – гэта калi ты амаль увесь сыходзiш крывëю, калi ты аддаеш
усю сваю энергiю, усë, што ëсць у цябе, у тваëй душы, у тваiм жыццi –
чыстаму аркушу паперы, аддаеш слову. Вось тады, вiдаць, ты маеш права
называцца паэтам. Таму ëсць паэты i ... у большасцi сваëй – непаэты.
Лiтаратары. Вершатворцы. Як хочаце iх называйце... Сапраудная паэзiя
– гэта вялiкая адказнасць. Гэта святое3.

1 М. М iцкев iч, Беларуская лiтаратура – адна з наймагутнейшых..., “ЛiМ”,
1 красавiка 2011, с. 4.
2 I. Маслян iцына, “Прафесiйнае” свята паэтау, “ЛiМ”, 1 красавiка 2011, с. 3.
3 Гл.: Т. Выскварка, “Без сумлення няма паэта...”, “ЛiМ”, 22 красавiка 2011,
с. 4.
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Сам творца з першых крокау у лiтаратуры прызнае паэзiю катэ-

горыяй лëсавызначальнай. У вершы “***Узляцець бы высока...” ëн

заяуляе: Мая песня – мой лëс...4. Таму ëн так беражлiва ставiцца

да слова, з затоенай надзеяй марыць песню светлую спець5, гато-
вы спяваць, спяваць да самага канца6. Таму так аднолькава радас-
на успрымае не толькi падобны на жалудок трывалы i моцны радок,

што песняй узляцiць да аблокау над сонечным Палессем, але i кры-

вавы, гаркавы, заасенены, самотны i светлы..., што ляжа на сэрца
збалела...7. Не зацiкаулены у славе, багаццi, пасадах, паэт найперш

дбае пра тое, каб яго шчымлiвыя i балючыя, зiхоткiя i пазнавальныя

словы былi асвечаны божай ласкаю i займелi запаветны сэнс. Менавi-

та гэтай праблеме прысвечана “Credo” аутара, дзе асаблiва урачыста

перадаецца яго непахiсная вера у выратавальную i гаючую сiлу паэзii:

Божа светлы, хай лëс Айчыны
Пасвятлее на мой радок...8

Доугачаканыя i няспешныя словы выношваюцца i збiраюцца паэ-

там па-рознаму. То як грыбы – дарунак свiтальнага лесу, то як выпра-

шаная у таго ж лесу, поля, поймы, лугоу песня для душы, то як працяг

харашынi бабiнага лета i возера Свiцязi з аднайменных вершау, то як

прынарачанская знаходка, то як водгулле музыкi кахання, незабыунага

Палесся, наогул светабудовы. Нягледзячы на усе творчыя пакуты i па-

чуццë адказнасцi, мастак не уяуляе сябе без паэзii: Як мне без песнi? //
Як мне без волi? // Што мне рабiцi // З доляй такой?9

Самаахвярнае служэнне слову не уяуляецца пiсьменнiку магчы-

мым без высокай духоунай асвечанасцi, карпатлiвай душэунай працы,

дзякуючы якiм толькi i можна растрывожыць розум i пачуццi iншых.

У першай анапеставай частцы сваëй “Паэзii” пасля багатых на срод-

кi iншасказальнасцi i песенную напеунасць трох папярэднiх катрэнау

М. Башлакоу нечакана лаканiчна i дакладна (цi не з прычыны вына-

шанасцi думкi i непахiснай перакананасцi у ëй?) прамауляе:

4 М. Башлакоу, Пяро зязюлi паднiму: Паэма i вершы. Прадм. В. Карамазава,
Мiнск 2001, с. 148.
5 Тамсама, с. 210.
6 Тамсама, с. 224.
7 Тамсама, с. 175.
8 М. Барздыка, М. Башлакоу, Нетры. Графiка. Паэзiя. Пераклад А. Цяулоу-
скага, Мiнск 2004, с. 101.
9 Тамсама, с. 34.



НЕПА УТОРНАСЦЬ МАСТАЦКАЙ СIСТЭМЫ ПАЭЗII МIХАСЯ БАШЛАКОВА 247

Ты трымайся, радок, за душу.
Без яе ты не варты нiчога.
Ëсць душа – значыць верш напiшу.
А няма – дык не дадзена Богам...10

У другой частцы твора, напiсанай ямбiчнай стапой i надзвычай

насычанай вобразнымi малюнкамi, колерамi i гукавымi асацыяцыямi,

у заключным катрэне паэт яшчэ больш катэгарычны у сваiх высновах:

Паэзiя – не рамясло... // Паэзiя – ад Бога...11

Святасць аутарскага стаулення да слова iншы раз становiцца пры-

чынай яго адухаулення i нават персанiфiкацыi. Так, у танiчным вер-

шы “***Пракрычыць душа...” радок пiсьменнiка не схiляецца нi перад

чорнай плахай, нi перад катам. Ëн гатовы ахвяраваць галавой, быць

забiтым, каб толькi не жыць без волi, не заставацца рабом на увесь

век. Драматызм сiтуацыi асаблiва узмацняюць рознага тыпу пауторы,

пададзеная у форме песеннага паралелiзму i блiзкая па танальнасцi да

народнага галашэння у першай сваëй частцы заключная страфа твора.

Цi то бор шумiць?
Цi то гром грымiць?
Цi то сокал
Аклiкне здалëк?
Мой радок шчымiць,
Мой радок балiць
I крывавiцца
Мой радок12

З такой жа сiлай усвядомленай адказнасцi адносiцца М. Башлакоу

да Бацькаушчыны, выяуляючы пры гэтым высокi узровень нацыяналь-

най самасвядомасцi, здольнасць аб’ектыунага асэнсавання i суперажы-

вання гiсторыi бацькоускага краю, праудзiвага успрымання сучаснай

эпохi i вызначэння свайго месца у ëй. Непакоiць паэта i лëс славяншчы-

ны, заняпад ранейшай славы i хараства старажытных гарадоу, сëння

часта брудных, парослых горкiм палыном, бур’янам. Штуршком для

сюжэтнага дзеяння паэмы “Чалабiтная любецкаму князю”, напiсанай

у 1978 годзе i упершыню апублiкаванай у перакладзе Пятра Гаравога

на украiнскай мове у 1988 годзе, з’явiлiся словы чарнiгаускага лета-

пiсца пра слауны горад Любеч. Герой-апавядальнiк дасылае саноунай

10 Тамсама, с. 27.
11 Тамсама.
12 Тамсама.
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асобе (як бы замест не атрыманай некалi з-за смерцi ганца) сваю чала-

бiтную, няхай i у вуснай форме, вядзе праз вякi узрушаны дыялог з ула-

даром магутнай дружыны, кантрастам воiнскай адвагi i славы воiнау

якога выступаюць бездухоунасць i бяздушша сучаснiкау, iх п’янства

i бяздумнае знiшчэнне прыроднага свету, усяго жывога. Патрэба у та-

кой размове неадкладная: Выбар сëння паустау: // Быць жыццю //
Цi не быць...13

Разам з узгаданымi вострымi сацыяльна-эканамiчнымi, экалагiч-

нымi i маральна-этычнымi пытаннямi гучыць у творы i праблема ва

усе часы няпростых узаемаадносiн мастака i улады. Асвятленне яе ма-

ладым паэтам дазваляе узгадаць пра лепшыя традыцыi у гэтым кiрун-

ку айчыннай лiтаратуры у асобах Янкi Купалы, Якуба Коласа, Змi-

трака Бядулi, Максiмау Багдановiча i Танка, Аркадзя Куляшова, Ула-

дзiмiра Караткевiча i iнш. Дакараючы князя (князëу) за жорсткасць

да гусляра i адстойваючы дараванае звыш права баяна на складанне

вольных песняу, праведнасць i непадкупнасць слоу, герой М. Башла-

кова агучвае тэстамент i свайго сучаснага стваральнiка:

Што ж, паэт ëсць паэт.
Не гандляр,
Не угоднiк...
Цяжка несцi яму
Сваю прауду у свет.
Ëн не служыць князям,
Ëн заусëды народны,
А iнакш не бывае,
Iнакш – не паэт...14

У ранняй паэме “Цар-дуб” (1979), што пазней увойдзе у зборнiк

“Начны паром” (1987), мара лiрычнага суб’екта перагарнуць старон-

кi мiнулага Радзiмы, далучыцца да даунiны, усе часы у душы сваëй
злучыць...15 увасабляецца праз доугачаканую сустрэчу з тысячага-

довым палескiм дубам-волатам, увекавечаным Караткевiчам-празаi-

кам у апавяданнi аб падарожжы у стагоддзi “Дрэва вечнасцi”. I калi

для беларускага Вальтэра Скота Палессе – бясконцая i вечная паэ-
ма16, то для М. Башлакова гэты запаветны i дарэшты неспазнаны

13 М. Башлакоу, Днi мае залатыя: Кнiга паэзii, Гомель 1993, с. 81.
14 Тамсама, с. 78.
15 М. Башлакоу, Начны паром: Лiрыка, Мiнск 1987, с. 66.
16 У. Караткев iч, Збор творау: У 8 т. Т. 2. Аповесцi, апавяданнi, казкi, Мiнск
1988, с. 302.
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край – крынiца уласнага паэтычнага натхнення, заусëдная чаруючая
песня, якая безаглядна палонiць сваëй музыкай, першародным харас-
твом прыроды i адкрытых душ працавiтых i знаходлiвых на слова

палешукоу. Нарэшце здзейснiлася вандроука героя-рамантыка да ка-

ранëу, да велiчнага былiннага дуба,што, як лiчыцца, пасаджаны самiм

Богам i з’яуляецца надзейным прытулкам для пчол, выступае сiмва-

лам народнай магутнасцi, гаючасцi i мэтаскiраванасцi, носьбiтам века-

вой мудрасцi, рэпрэзентантам Сусветнага дрэва, увасабленнем цэнтра

унiверсуму17, куды збягаюцца усе дарогi i думкi апавядальнiка. У яго

усхваляваным голасе разам з лiрызмам, гумарам i ужо тады адчу-

тай горыччу густога палыну нельга не зауважыць трывогу, абурэнне,

а у асобных месцах нават рытарычную павучальнасць. I усë ж у сю-

жэтнай канве паэмы арганiчна спалучаюцца знешнi падзейны i эма-

цыянальна-пачуццëвы планы, што атрымлiваюць лагiчнае завяршэнне

у кульмiнацыi, якая у дадзеным выпадку супадае з развязкай. Сцiслы

заключны раздзел твора яшчэ раз падкрэслiвае завершанасць дзеян-

ня i адначасова адкрывае далейшыя часавыя перспектывы праз вобраз

вольнага ветру у захаваных i нанова вырашчаных магутных дубах-во-

латах, якiя спевамi голля свайго будуць нагадваць нашчадкам пра па-
даннi / аб вяках былых...18.

Лейтматывам уключанай у змест зборнiка “Пяро зязюлi паднi-

му” (2001) “Паэмы стала” (1997) М. Башлакова з’яуляецца напамiн

пра неабходнасць беражлiвага стаулення сучаснiкау да народных тра-

дыцый, умацавання iмi здабыткау духоунай i матэрыяльнай культу-

ры продкау, усведамлення арганiчнай патрэбы ва узаемаповязi з па-

пярэднiкамi i адказнасцi перад наступнiкамi. У тэксце твора гэтую

думку асаблiва падкрэслiвае тройчы выкарыстаны i адрасаваны кож-

наму новаму пакаленню сям’i паутор двухрадкоуя, насычанага выраз-

ным душэуным неспакоем лiрычнага героя: Не парвалася б // Памяцi
нiць19. Увасабленню задуманага аутарам iстотна дапамагае спроба рэ-

канструкцыi у паэме некаторых адметнасцей мiфапаэтычнай свядомас-

цi народа праз зварот i асэнсаванне асобных структурных кампанентау

зiмовай каляндарна-навагодняй абраднасцi, што дагэтуль захавалiся

i не страцiлi сваëй важнасцi побач з устойлiва замацаванымi у грамад-

стве хрысцiянскiмi рэлiгiйнымi перакананнямi. На апошнiя у творы

17 I. Швед, Дэндралагiчны код беларускага традыцыйнага фальклору: манаграфiя,
Брэст 2004, с. 74–112.
18 М. Башлакоу, Начны паром, с. 69.
19 М. Башлакоу, Пяро зязюлi..., с. 215.
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указваюць такiя радкi, як Вiфлеемская зорка гарыць20; Бог з iконы
глядзiць, лаканiчна сфармуляванае i найважнейшае для галоунага ге-

роя жаданне светла пражыць21.
Больш разгорнута прадстае у тэксце святкаванне Каляд, у шмат-

вектарнай скiраванасцi культау якiх значнае месца адводзiцца уша-

наванню продкау-дзядоу. Так, апiсваючы звычаi i наогул лад жыцця

палешукоу, Адам Кiркор пiсау:

Колядки считаются на Пол+с+ самымъ торжественнымъ праздникомъ,
а главная ихъ принадлежность – кутья или куцья составляетъ не только
необходимость, но предметъ символическаго значенiя. Не въ одни Коляд-
ки, но и въ теченiе ц+лаго года, при вс+хъ особенно важныхъ случаяхъ,
кутья всегда играетъ видную роль. Безъ кутьи не бываетъ ни похоронъ,
ни поминокъ. Она связана съ воспоминанiями объ умершихъ до такой сте-
пени, что на Пол+с+ самый обрядъ, когда подаютъ на столъ кутью, на-
зывается дз+дами. ... Въ сочельникъ же не только д+довъ, но и морозъ
приглашаютъ на кутью22.

Як некалi бабуля, потым мацi, жонка лiрычнага суб’екта “Паэмы

стала” з мэтай задобрыць мароз тройчы запрашае яго на куццю у фор-

ме трывала замацаванага у народнай памяцi рытуальнага дыялога:

Мароз-мароз, // Iдзi куццю есцi, // А летам не бывай...23. Абапiраю-

чыся на запiсы Паула Шэйна, даследчыца Галiна Барташэвiч зазначае:

Надзвычай распаусюджаным ва усiх усходнiх славян быу абрад заклi-
нання марозу, клiкання яго на вячэру. Звычайна яго клiкалi на усе тры
куццi. Мароз запрашалi у самым пачатку вячэры, падышоушы да акна,
стукнуушы у дзверы або нават выйшаушы на вулiцу. Яго не толькi за-
прашалi на куццю, але i “кармiлi” – вылiвалi за акно адну лыжку куццi
з прыгаворам: “Мароз, мароз! Хадзi куццю есць. Ня маразi маiх каровык,
авечык, свiнык, гульбiчкi24.

Як бачым, М. Башлакоу пры усëй сцiсласцi апiсанняу iмкнецца

быць максiмальна дакладным ва узнауленнi элементау дадзенага зi-

мовага абрадавага комплексу, перадачы паводзiнау калядоушчыкау

i гаспадароу у шчодры вечар.

20 Тамсама.
21 Тамсама, с. 217.
22 Живописная Россия: Отечество наше в его зем., ист., плем., экон., и быт. зна-
чении: Литов. и Белорус. Полесье: Репринт. воспроизведение изд. 1882 г. – 2-е изд.,
Мiнск 1994, с. 353–354.
23 М. Башлакоу, Пяро зязюлi..., с. 217.
24 Г. Барташэв iч,Жанравая спецыфiка каляндарна-абрадавай паэзii усходнiх сла-
вян, [у:] Узроунi агульнасцi фальклору усходнiх славян / Л. П. Барабанава, Г. А. Бар-
ташэвiч, К. П. Кабашнiкау i iнш., Мiнск 1993, с. 152.
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I усë ж, у адрозненне ад большасцi творау пiсьменнiка, iдэя “Паэ-

мы стала” найперш рэалiзуецца праз прадметна-рэчыуны свет асоб-

най сям’i i звязаныя з iм глыбокiя асабiстыя уражаннi дзяцiнства,

сëнняшняе жыццë лiрычнага героя. I стол, якi “усяму галава”, ста-

ранна выгаблеваны суседам дзядзькам Жэнем, i вытканы бабуляй

Уллянай абрус, i вышыты гладдзю мамiн ручнiк – не толькi кан-

крэтныя атрыбуты памяцi, што звязваюць героя з блiзкiмi людьмi,

але i тыя медыятары агульнанародных светауяуленняу, матэрыяльнай

i духоунай чалавечай энергii, якiя пры усëй мауклiвасцi захоуваюць вы-

ключна багатую iнфармацыю пра перажытае насельнiкамi гэтай мяс-

цовасцi, хаты i дапамагаюць спрауджвацца наступнiкам роду, вызна-

чаюць правiльнасць абранага кожным з iх далейшага шляху. Для само-

га лiрычнага суб’екта ад самага пачатку яго асобаснага станаулення

(Я маленькi хлапчук, // Я сяджу за сталом // I чытаю буквар...25;
Я вучуся жыццю...26) i да мудрай сталасцi (А я усë шчэ вучуся жыц-
цю...27) гэтыя традыцыйныя прадметы вясковага побыту атаясамлi-

ваюцца з вышэйшымi узорамi таленту iх стваральнiкау, становяцца

арыенцiрамi ва уласнай i, што найбольш важна для бацькi, агульнай

у яго з сынам справе – вышываннi словам. I ужо не сам герой, а яго

Сын сядзiць за сталом, // Свой ручнiк // Вершаваным радком // Вы-
шывае...28

Такое сэнсава значнае завяршэнне паэмы, багатай на слоуныя

i радковыя пауторы, часты зварот да прынцыпу траiчнасцi, яшчэ

больш узмацняе узнятую у творы iдэю пераемнасцi пакаленняу, бяскон-

цасцi кругабегу быцця i у цэлым iлюструе медытатыуны склад мыс-

лення творцы-лiрыка.

У мiнiпаэме “Радзiма” (2002), што у поуным варыянце упершыню

была змешчана у зборнiку “Нетры” (2004) i складаецца з чатырох невя-

лiкiх раздзелау, пачуццëвая стыхiя лiрычнага героя перажывае шэраг,

а у фiнале нават палярных, змен. У адпаведнасцi з закранутым гi-

старычна-быццëвым матэрыялам i эмацыянальнасцю пераасэнсавання

i падачы яго увесь тэкст твора умоуна можна падзялiць на дзве (1 i 2;

3 i 4), адрозныя па строфiцы, часткi.

Цiкава падаецца паэтам вобраз Радзiмы у першым раздзеле. Яе

самоту “Я”-герой парауноувае з горкай рабiнай, узмацняючы далей

25 М. Башлакоу, Пяро зязюлi..., с. 214.
26 Тамсама, с. 215.
27 Тамсама, с. 217.
28 Тамсама, с. 216.
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стан адчаю персанiфiкаванай Айчыны непадзельнай сямнаццацiрадко-

вай страфой i насычанымi пачуццëвай экспрэсiунасцю эпiтэтамi (З бяз-
доннай роспаччу у вачах...), лiтотамi i гiпербаламi (Няма нi шчасця,
нi багацця, // Няма нiчога у iх хаце – // Вякамi так яны жывуць...).
У рэшце рэшт горыч узгаданай на пачатку рабiны па прынцыпе пада-

бенства пачынае цалкам звязвацца з самой Айчынай i прадстае у фор-

ме такога ж горкага уздыху лiрычнага суб’екта у заключным радку

страфы: О, горкая мая Радзiма...29

Другi раздзел твора яшчэ больш узмацняе вобраз пакрыуджанай

i распятай Беларусi. I калi спачатку герой – стамлëны пiлiгрым –

губляуся у намерах: Каго клясцi, каго любiць?30, то цяпер ëн даклад-

на ведае, што выратаваць Радзiму ëн можа толькi бязмернай любоую

i цiхай малiтвай. Словы яе не прыводзяцца у тэксце, яны схаваны за

шматкроп’ем, але якраз стан малiтоунасцi становiцца кантрапунктам

у змене успрымання рэальнасцi i наогул светаадчування зморанага
смагай пiлiгрыма31.

У 3 i 4 раздзелах твора герой перараджаецца з гнеунага абвiна-

вауцы у фiлосафа, мудрую асобу, што акумулюе у сваëй душы ства-

ральны пачатак. Можа, недзе нават на шкоду паэтычнай шчырасцi

ëн наупрост, крыху дэкларатыуна пачынае вучыць любiць Айчыну

у першай страфе заключнага раздзела: Айчыну не клянiце, // Не гань-
це задарма. // Якая ëсць – любiце... // Другой у нас няма...32. Тым не
менш, нельга не захапляцца сiлай “светлай любвi” паэта да роднага

краю, падобнай да музыкi, песнi, “першага нязбыунага кахання”. Той

любвi, што выразна надзелена аутарам адзнакамi адзiнкавасцi, паза-

часавасцi, вечнасцi.

Радзiма – не прынука,
Радзiма – гэта лëс...33

Думаецца, Уладзiмiр Юрэвiч меу усе падставы сцвярджаць, што

менавiта дарогi сфармiравалi Мiхася Башлакова як паэта34. У зача-

раванасцi iмi неаднаразова прызнавауся i сам творца у вершах “Да-

рогi Палесся”, “***Падкiнь, шафëр, да Баравога”, “Лясная дарога”,

29 М. Барздыка, М. Башлакоу, Нетры. Графiка. Паэзiя, с. 76.
30 Тамсама.
31 Тамсама, с. 77.
32 Тамсама.
33 Тамсама.
34 У. Юрэв iч, Шляхамi роднага Палесся, “Крынiца” 2003, № 10, с. 42.



НЕПА УТОРНАСЦЬ МАСТАЦКАЙ СIСТЭМЫ ПАЭЗII МIХАСЯ БАШЛАКОВА 253

“***Плыу аутобус у суцемках восенi”, “Спынюся, паслухаю” i iнш.

З гадамi М. Башлакоу будзе яшчэ больш катэгарычна адстойваць

слушнасць акрэсленага вышэй пераканання. У аутабiяграфiчных на-

татках ëн напiша, што якраз дарогi робяць паэта паэтам,

пашыраюць яго кругагляд, насычаюць уражаннямi, абуджаюць пачуццi,
нараджаюць iнтанацыю, без якой проста немагчыма сапраудная паэзiя.
Дарогi i уражаннi уздымаюць душу паэта над мiтуснëй i бытам – ма-
гiльшчыкамi паэзii. Паэту абавязкова трэба ездзiць, бачыць новае, нават
калi i не пiшацца. Паэт павiнен назапашваць у душы уражаннi, вобразы
i музыку краявiдау. Дарогi, як i кнiгi – вечныя спадарожнiкi творчасцi...35

У некаторых творах М. Башлакова традыцыйнае разуменне дарогi

як праявы геаграфiчнага маршруту, указальнiка пэунага кiрунку руху

зауважна змяняецца. Так, у вершы “Пясчаная дарога”, што складаец-

ца з трох строф, яе заужды зменлiвы вобраз выступае адпаведнiкам

асноуных – ад пачатку да росквiту i завяршэння; ад маленства, ста-

ласцi да адчувальнага холаду зыходу, да месца на пагосце – перыядау

жыцця лiрычнага героя. Вiдазменены паутор першага радка першага

катрэна (Знаëмая з дзяцiнства пясчаная дарога) на пачатку другога
(Знаëмая з юнацтва пясчаная дарога) i у канцы заключнага трэця-

га (Пясчаная дарога праляжа праз пагост36), якiм у вобразным радзе
верша адпавядаюць раучук ... светлы з мосцiкам – яшчэ няздзейсне-

нымi марамi i надзеямi, шапатанне цiхай восенi (пакуль без халод-

най зiмы), нарэшце горкiя завеi будняу героя, што вяртаецца да паро-
га-мяжы, утварае своеасаблiвае страфiчнае кальцо. Такая форма кам-

пазiцыйнай будовы тэксту, дзе часта выкарыстоуваецца прыëм кан-

трасту i дзе разам са стыкамi, трансфармацыяй радка задзейнiчаны

аднакаранëвыя (завеi завейваюць), слоуныя (I дзякуй, дзякуй Богу)
пауторы, дазваляе асаблiва выразна падкрэслiць супярэчлiвы харак-

тар узаемаадносiн жыцця-смерцi, надзвычай узмацняе асноватворны

для верша матыу непазбежнага згасання чалавечага лëсу, яго немiну-

чага i паскоранага наблiжэння да пакуль незавершанага кола быц-

ця. Пагост, як крайняя мяжа, незваротная кропка зыходу, Дзе апош-

нi твой шлях // I апошняя ростань...37, з’яуляецца асноуным сэнсава

35 М. Башлакоу, Шчымiць душа аб незваротным: Штрыхi да аутапартрэта,
[у:] З росных сцяжын: аутабiяграфii пiсьменнiкау Беларусi / уклад. Мiкола Мiнзер,
Мiнск 2009, с. 42.
36 М. Башлакоу, Пяро зязюлi..., с. 165.
37 Тамсама, с. 181.
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значным вобразам у вершы “***Нiбы кропля расы...”, многiх iншых

творах М. Башлакова на тэму Чарнобыля.

На усведамленнi “Я”-суб’ектам дарогi як слядоу перажытага пабу-

даваны верш паэта “Гусi усклiкнулi”. Разгорнуты прыëм паралелiзму,

узмоцнены кальцавой кампазiцыяй, супастауленне белых ад прыроды

гусей i героя з горкiм лëсам, паабразанымi ветрам крыламi-надзея-

мi, пабеленага у сiвiзну выпрабаваннямi – мяцелiцамi жыцця, у фiна-

ле твора трансфармуецца у сцяжэнне. I адразу становiцца зразумела,

што гэта не проста гусi праляцелi над чалавекам, а самi гады. Так

пiсьменнiку удаецца вобразна дакладна перадаць хуткацечнасць часу,

увасобiць iмклiвы бег адведзеных кожнаму з нас гадоу, пры якiм на

жыццëвай дарозе iншы раз нават не застаецца нiякiх слядоу-знакау

i якi можна параунаць хiба толькi з усклiкам гусей у лëце. Ва ужо цы-

таванай “Паэме стала”, лейтматывам якой з’яуляецца узаемаповязь

пакаленняу, захаванне народных традыцый, абстрактная сутнасць

катэгорыi часу матэрыялiзуецца з дапамогай параунанняу, утвораных

ад назоунiкау з канкрэтным прадметным значэннем цi пэуным i сцiсла

пададзеным прыродным малюнкам. Да прыкладу: Днi юнацтва зля-
целi, // Бы шэрыя гусi, // За бярозавы гай...38; А гады, як сумëты, //
За марозным акном...39.

Увогуле, дарогi як днi i гады у паэзii М. Башлакова досыць ча-

ста атаясамлiваюцца з вобразамi раслiннага, птушынага i жывëльнага

свету, пэунымi рэалiямi мясцовасцi, што непасрэдна звязаны з зама-

цаванымi у самыя розныя моманты жыцця аутарскiмi уражаннямi.

Так, у вершы “Я на станцыi жыу” яны парауноуваюцца з цягнi-

ком. У творы, якi дау назву кнiзе выбранай лiрыкi, – з коньмi (“Свi-

тальныя конi”: Старонкi выбранай лiрыкi”, 2001). У iншых тэкс-

тах – з вадою, куваннем зязюлi (“*** Зязюля праляцiць...”), крыкам

перапëлкi (“***У жытнëвых палях...”), накрэсленымi буслом круга-

мi (“***Прахалодай дыхне...”), “Слязамi кнiгаукi”, клëнамi, садам,

лiстападам (“На вулачцы зялëнай”) або асобным лiстком, крыкам

журавоу (“***Лiсток зжауцелы...”), дарогай у жытнiм полi (“I буду

успамiнаць”), жалудамi (“***Даунiшнiя сляды”) i iнш.

Усе пералiчаныя вобразы i з’явы ажыуляюць у творах М. Башла-

кова сумарны вобраз часу, дзе не змаукае Рэха даунiх гадоу з аднай-
меннага верша i дзе нароунi прысутнiчаюць сëння i заутра. Нельга не

пранiкнуцца адчаем героя паэта з прычыны незваротнасцi часу (I сум-

38 Тамсама, с. 214.
39 Тамсама, с. 217.
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на, горка так, // Што усë канец свой мае40. Лiрычны суб’ект не ха-

вае слëз роспачы над жыццëм пражытым...41 i разам з тым адчувае

вострую патрэбу насуперак уласнай бяскрыласцi, абмежаваным маг-

чымасцям, холаду адзiноты пакiнуць свой след на сцежках Беларусi.
У вершах “I буду успамiнаць”, “***У жытнëвых палях...” i многiх

iншых зафiксаваны якраз момант пераувасаблення ранейшага героя,

у пэунай ступенi самога М. Башлакова – бесклапотнага i шчаслiва-

га рамантычнага летуценнiка – у глыбокага самотнага думаннiка, якi

ужо не з кнiг ведае, што жыццë – iмгненне...42, што з кожным днëм
усë блiжэй да развiтальнай пераправы. А таму вершаваны радок паэта

пачынае, падобна быльнягу, прыкметна гарчэць:

I днi мае ляцяць,
Так хутка, што не угледзець.
Дагнаць бы, эх, дагнаць...
Хiба дагонiш вецер?
I крочу у цiшынi
У прадчуваннi суму.
Агнi удалiнi...
I думы мае, думы...43

Натуральна, што чалавек з цягам часу, i гэта пры тым, што

для яго кожнае iмгненне, любая праява хараства i росквiту набывае

асаблiвую каштоунасць, у акаляючай рэчаiснасцi схiльны найперш

зауважаць i востра рэагаваць на прыкметы змяркання. У рэшце рэшт

перад думаючай асобай адкрываецца патаемны сэнс немiнучага зга-

сання усяго i усiх, заканамерная прысутнасць восенi з яе вятрамi, слязь-

мi-дажджом, лiстападам як у цэлым свеце, так i асобным чалавечым

лëсе: Асеннiя днi – гэта ростань з мiнулым // I самым, вiдаць, у жыццi
дарагiм44 (“Асеннiя днi”). У вершы “Я на станцыi жыу” неадступнасць

расстанняу i раздарожжау, панаванне журбы перадаецца паэтам праз

размешчаныя у асобных паурадкоуях шматкратныя i сцiслыя, блiз-

кiя да пульсацыi сэрца, пауторы: Толькi дым, / толькi дым, / толькi
дым, // Толькi дым / ад жыцця / застаецца...45.

40 Тамсама, с. 168.
41 Тамсама, с. 170.
42 Тамсама, с. 179.
43 Тамсама, с. 169.
44 Тамсама, с. 202.
45 Тамсама, с. 162.
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Сузiранне цi сутнаснае спасцiжэнне прычын таго, што адбываец-

ца вакол, часта патрабуе ад чалавека унутранай засяроджанасцi, аш-

чаднай адасобленасцi ад шумнага i гаманлiвага знешняга свету, дзе

так лëгка згубiцца: Я шукаю сябе – не знайду46, – скардзiцца лiрыч-

ны суб’ект верша “***Адбалела душа, адбалела...”. У такiх выпадках

герой М. Башлакова часта ратуецца маучаннем, бо так хочацца, // Iн-
шы раз памаучаць...”47 (“***Толькi дзень пачынаецца”), бо крыкнуць
сiл не стае48 (“***Сябра даунi, мы зноу на Палессi...”). А яшчэ ëн ма-

рыць напiсаць выключнай моцы сакалiную песню з той мэтай, каб яна

залунала высока у паднябессi (“***Узляцець бы высока...”); дае во-

лю пачуццям: Плач, душа мая, плач...49 (“***Праз лясы i далiны...”);

спрабуе знайсцi адказы на лëсавызначальныя пытаннi: Што шукаю
я? // Не знайсцi нiяк... // I куды пралëг / Мой вандроуны шлях?50

(“***А дажджы, дажджы...”).

“Я”-герой пiсьменнiка, якi любiць чытаць Верхарна (“А цягнiк

прагрукоча”), засяродзiцца на тэкстах Ясенiна, Пушкiна (“Заасенi-

ла”), безумоуна, схiльны да самазаглыбленасцi, рэфлексiй, фiласофска-

га асэнсавання быцця, а таму здольны зауважаць не толькi змрочныя

з’явы, цëмныя колеры у шматфарбнай панараме светабудовы, але i iх

узаемапераходы, паутоны i ледзь улоуныя адценнi. Надзвычай доказ-

ны у гэтым плане змест верша выразна медытатыунай скiраванасцi

“Iван-чай”, дзе кветка, што кiпуча цвiце на выгарах, парауноуваецца

са свячой жыцця i атаясамлiвае сабой суседскае буянне прыгажосцi

i нябыту.

Колькi фарбау
На гэтай мяжы
Памiж смерцю
I кветным жыццëм...
Побач iснасць
I небыццë.
Побач роспач
I радасць надзей51.

У заключнай частцы твора увага лiрычнага героя канцэнтруецца

ужо на непасрэдна перажытым iм, на асабiстых незваротных стра-

46 Тамсама, с. 205.
47 Тамсама, с. 147.
48 Тамсама, с. 213.
49 Тамсама, с. 247.
50 Тамсама, с. 206.
51 Тамсама, с. 182.
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тах, што не дапускаюць шматслоунага выражэння (Клiкну. // Рэха. //
Кругi на вадзе) i усë ж дазваляюць спадзявацца на лепшае (Скiну сму-
так, // Як клунак, з пляча...52).

Трэба сказаць, што на суадноснасцi прыроднага i асобаснага ду-

хоуна-эмацыянальнага планау, якая у тэксце афармляецца часцей за

усë праз прыëм псiхалагiчнага паралелiзму, розныя вiды параунанняу

i метафар, пабудавана большасць лiрычных творау М. Башлако-

ва. Адухоулена-персанiфiкаваны акаляючы свет дзякуючы адметна-

му успрыманню яго лiрычным “Я” на нашых вачах ажывае, прыхо-

дзiць у строга арганiзаваны рух, дзе у кожнага удзельнiка цi з’явы

свае незаменныя месца i роля, свая форма пераувасаблення. У высо-

кую арбiту гэтага таямнiча-захапляльнага дзейства, як, напрыклад,

у вершы “Верасень”, што не дапускае дробнай цытацыi i здзiуляе цу-

дам гарманiчнага суiснавання свету i чалавечай душы, пры жаданнi

без усякiх высiлкау можа трапiць кожны з тых, хто умее адчуваць,

бачыць, верыць у чары i магiю слова.

Плыве туман над скошанаю нiвай.
Па росных сцежках верасень брыдзе.
I халадзее сумам жураулiным
Апошняя лiлея на вадзе.

Лiст залаты на срэбнай павуцiне
Гайдаецца над цëмнаю вадой.
I восень у зялëных вершалiнах
Вавëркаю мiльгае маладой.

Сумненняу час, час роздуму прыходзiць,
Час прасвятлення даляу i душы...
Якi спакой у восеньскай прыродзе!..
Якая таямнiчасць у цiшы!..53

Пра душэуную пранiкнëнасць (а, як перакананы сам творца, толь-
кi шчырая душа можа нараджаць сапраудную паэзiю54) i выключную

спеунасць лiрыкi М. Башлакова пераканауча сведчыць той факт, што

больш за сто пяцьдзесят яго вершау перакладзены на мову музыкi пра-

фесiйнымi i самадзейнымi кампазiтарамi. У тым лiку Iванам Банецкiм,

Валянцiнай Бурмiстравай, Аляксеем Вараб’ëвым, Вольгай Воiнскай,

Дзмiтрыем Пятровiчам, Пятром Русавым, Таццянай Цуканавай, Мi-

колам Яцковым i iнш. У спектаклi “Дагарэла свечачка” па п’есе Алеся

52 Тамсама.
53 Тамсама, с. 188.
54 Мiхась Башлакоу, Шчымiць душа аб незваротным..., с. 36–37.
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Петрашкевiча упершыню прагучалi песнi, напiсаныя Марынай Маро-

завай. Гэта – “Сiвы жорау”, “Калiначка”, “Лiлея на цëмнай вадзе”.

Вялiкi музычна-песенны цыкл на тэксты беларускага паэта складзе-

ны украiнскiм кампазiтарам Мiкалаем Збарацкiм. Таленавiтаму бела-

рускаму аутару Генадзю Ермачэнкаву, якi, на жаль, заучасна пайшоу

з жыцця, удалося стварыць надзвычай пранiзлiвыя па танальнасцi кан-

таты “Радзiма надзей i трывог” у трох частках i “Днi мае залатыя”

у сямi частках. Асаблiвую вядомасць набылi такiя творы паэта-пе-

сеннiка, як “Белыя гусi”, “Восеньскi птах”, “Галубiца”, “Дзяучынка

з вядзерцам духмяных сунiц”, “Леснiкова хата”, “Лiсток асеннi”, “Мой

дзень”, “Музыка дажджу”, “Музыка нязваная”, “На Палессi”, “Пра-

крычала сойка”, “Свiтальная iвалга”, “***Толькi дзень пачынаецца”,

“Час вячэрнi”, “Чорны рыбак” i iнш.

Кожная з пералiчаных песень вылучаецца непауторнай i гарманiч-

на адпаведнай зместу iнтанацыяй. Якраз гэтую асаблiвасць лiрыкi паэ-

та прызнае найпершай боскай адзнакай сапрауднага таленту пiсьмен-

нiк Юрый Фатнеу:

Мiхась рана засвоiу: без адзiнай, дакладна знойдзенай iнтанацыi няма вер-
ша. Няма iнтанацыi – не выратуюць ашаламляльныя вобразы, метафары,
параунаннi. Iнтанацыя злучае словы у тугую, як цецiва лука, напружаную
мелодыю больш надзейна, чым любая думка. Без музычнай адоранасцi ня-
ма паэта. У свядомасцi нiчога не затрымлiваецца. Словы рассыпаюцца, як
жменя пяску. Iнтанацыя – гэта тая сцяжынка, па якой чытач уваходзiць
у душу паэта. Сапрауднаму паэту iнтанацыю падказвае Бог. Сапраудны
паэт заусëды iдзе ад Бога, ад прыроды, а не ад улады. Ëн сам мае уладу,
дадзеную яму Богам55.

Адным з актыуных складнiкау музычнага характару многiх тво-

рау М. Башлакова выступае прыëм стылiзацыi цi уключэнне у iх ма-

стацкую тканiну урыукау з народных песень, прыпевак, перадача ха-

рактэрных асаблiвасцей iх гучання, узнауленне танцавальных мело-

дый (паэма “Лiлея на цëмнай вадзе”, вершы “Зорык”, “Возера Белае”,

“Касцëр на дальняй старане”, “Чардаш”, “Цыганка”, “Панi Марыся”

i iнш.). Але асаблiва здзiуляе уменне пiсьменнiка чуць музыку у лю-

бой прыроднай з’яве, краявiдзе, асобным малюнку цi агульнай карцiне

светабудовы у iх статыцы i руху, цiшынi i шматгалоссi. Тут варта

узгадаць такiя творы М. Башлакова, як “Вячэрнi бор”, “Перад даж-

джом”, “Заасенiла”, “Музыка”, Пачуецца музыка”, “Музыка нязва-

ная”, “Спынюся, паслухаю”, “Рэха дальнiх гадоу”, “Лiстапад”. Сам

55 Ю. Фатнеу, Лëс паэта як лëс Айчыны, “ЛiМ”, 4 мая 2001, с. 12.
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пiсьменнiк перакананы: Паэзiя – гэта душа. Музыка душы. Няма ду-
шы – лепш не пiшы. Паэзiя – гэта незвычайная шчырасць i моцная
энергетыка. Паэзiя – гэта лëс. Не будзе усяго гэтага – не будзе паэ-
зii, i, натуральна, не будзе паэта56.

Дзякуючы адзначанай вышэй выключнай здольнасцi М. Башлако-

ву часта удаецца дэталëва занатаваць пераход адной пары года у дру-

гую, зафiксаваць, як, да прыкладу, у “Музыцы вясны”, памежны стан

таго натхнëнага, узнëслага узрушання, калi усë у прыродзе (i раучукi,

i паводка, i ясны небасхiл, i сонечныя промнi, i увесь зладжаны i бага-

та iнструментаваны птушыны аркестр, дзе кожнаму голасу дзякуючы

задуме Вышэйшага Творцы i музычнаму слыху i таленту уяулення лi-

рычнага суб’екта удаецца прадставаць самабытным i пазнавальным)

падпарадкавана адзiнаму працэсу – сiмфанiчнаму жыццесцвярджаль-

наму абуджэнню ад зiмовага сну.

I песня жауруковая
Трымцiць
Струной напятаю
Мiж небам i палеткамi.
I трубы жураулiныя,
Гусей цымбалы звонкiя,
Свiсцëлкi,
Флейты,
Дудачкi
Аусянак
I малiнавак,
Гармонiкi шпачыныя,
Вугольнiкi грачыныя,
Трашчоткi сарачыныя,
Бакасау бубны гулкiя,
Басэтлi перапëлчыны
I каняу скрыпкi-скрыпачкi –
Усë у хор
Злiваецца,
Звiнiць,
Пераклiкаецца,
Лiецца,
Сонца славячы...
Iдзе, iдзе узрушанне...57

56 Гл.: Т. Выскварка, “Без сумлення няма паэта...”, “ЛiМ”, 22 красавiка 2011,
с. 4.
57 М. Башлакоу, Пяро зязюлi..., с. 220–221.
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Выключны прыродны лiрызм, тонкае успрыманне акаляючага све-

ту i неадступнае жаданне спасцiгнуць яго таямнiцы нараджае у душы

паэта прагу Узняцца увысь..., Спяваць, спяваць да самага цямна58.
Яго запаветная мара – хоць у малой ступенi наблiзiцца ва уласнай

творчасцi да дасканалага гучання галасоу насельнiкау птушынага

царства, напiсаць творы, блiзкiя да песень iвалгi (“***У сонечных

росах...”), сiнiцы (“Донi-донь”), сокала (“***Узляцець бы высока...”,

“Сокал аклiкнуу”), вольнага жаурука (“***Пахне хлебам жытнëвае

поле”, “Музыка”), жураулiных гоману (“Я слухаю сосен шум”), жур-

бы (“Лiстапад”), плачу (“Сiвы жорау”), кування зязюлi (“*** Зязюля

праляцiць...”, “***Вясна, як восень, мокрая, сырая...”), усклiку гусей

(“Гусi усклiкнулi”, “Ты ляцi, шэра гусь”, “Дождж асеннi”), невядома-

га вечаровага птаха (“***Даунiшнiя сляды”, “Шэрая птушка”), чаплi

(“***А над Дняпром усклiкне чапля шэрая...”) i кнiгаукi (“Слëзы кнi-

гаукi”), крыку перапëлкi (***У жытнëвых палях...”) i сойкi (“Пракры-

чала сойкi”), рыпу драча цi роздуму i кружляння буслоу (“***Пясчаны

бераг ля Нароулi”, “***Прахалодай дыхне...”).

Пры гэтым узмацненню абранага матыву, напеунасцi музычнай

iнтанацыi шмат у чым спрыяе умелае выкарыстанне М. Башлаковым

розных вiдау пауторау, якiя у кожным канкрэтным выпадку выкон-

ваюць адпаведную функцыю. Досыць часта сустракаецца у паэтыч-

ных тэкстах аутара анафара: Ах, гэта музыка чароуная, // Ах, гэта
песня для душы...59; Там маë сумаванне, // Там з маленствам спат-

канне, // Там па сцежках блукае // Рэха даунiх гадоу60. Тое ж можна

сказаць пра аднакаранëвыя пауторы, пауторы частак або аднолька-

вых цi блiзкiх па гучаннi слоу (“Лiпляны”, “Журба”, “***У Чачэрску

ля Чачоры...”, “***А над Кракавам дожджык крапае...”, “Панi Мары-

ся” i iнш.). У некаторых выпадках паутор дзеясловау, звязаных з ха-

рактарыстыкай стану адчаю, роспачы, што перажываецца лiрычным

героем, не толькi вытлумачвае iх семантыку, але i надае выказванню

асаблiвую экспрэсiунасць. Як, да прыкладу, у вершы “Адбалела душа,

адбалела”: Так ëн плача, так горка ëн плача, //Што душа ад спалоху
дрыжыць...61.

У асобных прыродаапiсальных i часта персанiфiкаваных замалëу-

ках анафара спалучаецца з iншымi вiдамi пауторау як у межах асоб-

58 Тамсама, с. 224.
59 Тамсама, с. 193.
60 Тамсама, с. 200.
61 Тамсама, с. 205.
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нага катрэна, так i структуры усяго верша, раскрываючы аутара як

сапрауднага леса-, неба- i водапаклоннiка, што аднолькава плëнна ва-

лодае майстэрствам гукавой эуфанii, жывапiсу, багатымi прыëмамi

iнтанацыйна-сiнтаксiчнай арганiзацыi тэксту (“Заркапад”, “Вячэрнi

бор”, “Зялëная восень”, “Спынюся, паслухаю”). З улiкам акрэсленай

спецыфiкi таленту паэта робiцца цалкам зразумелым сусветна прызна-

ны плëн яго творчага дыялогу-супрацоунiцтва з адметным маста-

ком-графiкам Мiхасëм Барздыкам.

На розных вiдах радковых пауторау заснаваны вершы М. Башла-

кова “Дарогi Палесся”, “Музыка”, “*** З лiстападамi”, “Час вячэр-

нi”, “Спынюся, паслухаю”, “Анна Данкэ” i iнш. Кальцавую кампазi-

цыю маюць такiя творы аутара, як “***Я паеду заутра у Церуху...”,

“Iван-чай”, “Пракрычала сойка”, “Шапчу тваë iмя”, “Сiвы жорау”. Су-

стракаецца у лiрыцы паэта таксама поуны паутор першай i заключ-

най строф цi частак iх (“Эх, рамонкi лугавыя...”, “Гусi усклiкнулi”,

Сон-трава”, “Лясная дарога”). У аснове некаторых вершау М. Башла-

кова ляжыць скразны эпаналепсiчны паутор, дзе iдэнтычныя або блiз-

кiя па гучаннi радкi цi iх часткi пашыраюць i узмацняюць сваë лексiч-

нае i эмацыянальнае значэнне праз варыятыунасць гучання, пэуны да-

датковы кампанент (“А ландышы цвiтуць”, “Днi мае залатыя”).

Калi гаварыць пра апошнi з названых i прысвечаных Ю. Фатневу

творау, то варта падкрэслiць, што выключную важнасць для лiрычна-

га героя складаюць не наогул пражытыя днi (днi мае), а час, найперш
звязаны са светаадкрыццëм, маладой неспатоленасцю, дарагiмi сэрцу

мясцiнамi, сустрэчамi i лепшымi з усiх зведаных пачуццямi. Кажучы

метафарычна, размова iдзе пра тыя днi ... залатыя, якiмi кожны ча-

лавек асаблiва даражыць i усяляк iмкнецца ратаваць ад абразлiвага

быту цi небыцця. I парцэлятыуна аформлены праз трэцi усечаны радок

паутор-рэха з ранейшым азначэннем перажытага у фiнальным акордзе

яшчэ больш падкрэслiвае аутарскую думку пра яго выключную знач-

насць i адначасовую нястрымную iмклiвасць часу: Днi мае, // Днi мае
залатыя... // Залатыя...62.

Цiкавую эпiстрафiчную будову маюць напiсаныя паэтам у форме

4 катрэнау i адпаведна 5 пяцiрадкоуяу вершы “Дзяучынка з вядзер-

цам духмяных сунiц” i “***Каго аклiкнуу, ясны сокал...”, “Не знi-

кай з небасхiлу майго”. У апошнiм з названых творау паутор перша-

га i апошняга радкоу не толькi надае своеасаблiвую кампазiцыйную

завершанасць кожнай з пяцi квiнцiл твора, але i iстотна паглыбляе

62 Тамсама, с. 187.
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яго iнтымнае гучанне, што падкрэслiваецца перададзенай праз шмат-

кроп’е стрыманай недамоуленасцю i разам з тым рэдкай шчырасцю

цiхiх прызнанняу лiрычнага героя, а напрыканцы – яшчэ адной прось-

бай-заклiнаннем не знiкаць у адрас сваëй грэшнай i святой, мiлай i лю-

бай спадарожнiцы жыцця. Тое ж можна сказаць пра выключную сэнса-

вую i эмацыянальную ролю рэфрэна “Янiна...” у аднайменным вершы,

што з усiх творау М. Башлакова тым жа Ю. Фатневым ахарактарыз-

аваны як адзiн з самых музычных i пранiзлiвых...63.
Адметна, што заключнае пяцiрадкоуе верша утворана праз парад-

кавы паутор першага, спалучэнне першага i другога, чацвëртага i пер-

шага радкоу папярэднiх 4 строф. Такi прыëм своеасаблiвага сцяжэння

у адну кропку некалi рэальна перажытага, заусëднага вяртання да

вобраза каханай ва успамiнах i (наурад цi магчымай) надзеi на часiну

сустрэчы з ëй толькi узмацняе адчуванне незабыунасцi пачуцця лiрыч-

нага героя, сведчыць пра заусëдную прысутнасць каханай у яго лëсе.

Як вынiкае, М. Башлакоу эфектыуна выкарыстоувае у творчас-

цi самыя разнастайныя лексiчна-кампазiцыйныя i iнтанацыйна-сiнтак-

сiчныя прыëмы, стылiстычныя i рытарычныя фiгуры. Менавiта сва-

боднае валоданне багатымi паэтычнымi сродкамi забяспечвае сэнса-

вую выразнасць i эмфатычную напружанасць лiрыкi аутара, а усëй

вобразна-мастацкай i моунай сiстэме яго творау надае тую неабходную

песенную гнуткасць i шырокую амплiтуду эмацыянальна-экспрэсiуна-

га выяулення, што дазваляе беспамылкова вызначыць: Паэзiя альбо
ëсць, альбо яе няма...64. У адносiнах да напiсанага самiм М. Башла-

ковым прыведзенае выказванне, безумоуна, можа разглядацца толькi

у сцвярджальным ключы.

Застаецца толькiшкадаваць,што горкiя красавiцкiя падзеi 1986 го-

да перашкодзiлi пiсьменнiку у выданнi дауно задуманай i вынашанай

светлай, каб “анi хмурынкi”, лiрычнай кнiгi. Але асэнсаванне новай

тэмы патрабавала ад яго звароту да iншых вобразау, выкарыстан-

ня супрацьлеглых фарбау, паэтычных i стылiстычных сродкау, якiя

журбою перамераны65 i эфект уздзеяння якiх на чытача выключна

узмоцнены выкананымi у форме акватынты i змешанай тэхнiкi асобны-

мi працамi i цэлымi цыкламi мастака Мiхася Барздыкi (“Палыновыя

63 Ю. Фатнев, Поэзия – не ремесло...: Размышления о творчестве Михася Башла-
кова на фоне его книги лирики “Вiно адзiнокiх”, “Неман” 2011, № 8, с. 238.
64 Мiхась Башлакоу, Шчымiць душа аб незваротным..., с. 46.
65 М. Башлакоу, М. Барздыка, Палын. Чарнобыль. Паэтычна-графiчны дыялог;
пер. на рус. А. Цяулоускага, на англ. Т. Акушэвiч, Мiнск 2005, с. 30.
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свечкi”, “Абпаленыя пялëсткi”, “Гукi стомленых дзëн” i iнш.). Пра тое,

што паэт з годнасцю прыняу выклiк часу, сведчыць той факт,што у ба-

гата прадстауленым у сучаснай лiтаратуры лiра-эпасе на тэму Чарно-

быльскай трагедыi (а гэта творы Нiла Гiлевiча, Алеся Дуброускага,

Кастуся Жука, Сяргея Законнiкава, Анатоля Зэкава, Мiколы Мят-

лiцкага, Уладзiмiра Някляева, Янкi Сiпакова i iнш.) адметнае мес-

ца займае драматычная паэма М. Башлакова “Лiлея на цëмнай ва-

дзе” (1987–2000).

Пра гэты твор пiсьменнiка нам ужо даводзiлася гаварыць асобна,

таму наурад цi мэтазгодна паутараць раней апублiкаваны матэрыял.

Не лiшнiм хiба будзе нагадаць пра набатнае гучанне паэмы, непры-

хаваную трывогу голасу яе лiрычнага героя, як i выразную акрэсле-

насць грамадзянскай пазiцыi самога аутара, што, безумоуна, не змо-

гуць пакiнуць абыякавымi тых, хто яшчэ здольны чуць, хто спадзяец-

ца уратаваць уласную душу прасветленымi слязамi ачышчэння i праз

гэта пазбегнуць недаравальнага граху праклëну: Ды толькi хай не
праклiнаецца...66, – цiха просiць паэт.

Сапрауды, куды лепш, калi цвiтуць духмяныя акацыi, вабна све-

цяцца на вадзе серабрыстыя лiлеi, квiтнее Айчына, не захiнаецца неба
зайздрасцю67 i калi за цэлы аркестр самааддана спявае улюбëная у свет

тонкая i чуйная душа музыкi-мастака, без пагрозлiвага для уласнага

стану трагiчнага надрыву i усëахопнага болю за лëс свайго народа

i усяго чалавецтва нараджаюцца-выспяваюць яго светлыя радкi.

А у тым, што яны яшчэ пiшуцца, пераконвае складзены з вершау

за 2003–2009 гг. заключны раздзел “Палi задумныя, як песнi...” кнiгi

лiрыкi М. Башлакова “Вiно адзiнокiх” (2011). Вiдавочна, што творы

паэта акрэсленага перыяду настоены на горычы самоты, авеяны адчу-

вальным настроем не толькi амаль незауважнага пераходнага, а i глы-

бокага восеньскага змяркання, нясуць у сабе адзнакi iстотных, вы-

нашананых жыццëм i творчасцю, падсумаванняу. У значнай ступенi

гэта абумоулена смерцю мацi, да якой з самага дзяцiнства i да апош-

нiх дзëн быу так моцна прывязаны меншы з чатырох сыноу у сям’i.

Бязмежная удзячнасць за прывiтую Пелагеяй Мiхееунай працавiтасць

(якраз не Зорыкамi – па мянушцы бацькi, а пчолкамi называлi яе дзя-

цей у вëсцы), нешматслоуную i непахiсную у сваëй мудрасцi вясковую

школу выхавання, узор самаахвярнага служэння дзецям i мауклiвага

прымання усiх лëсавых выпрабаванняу, ненавязлiва праведзеныя урокi

66 М. Башлакоу, Пяро зязюлi..., с. 138.
67 М. Башлакоу, Вiно адзiнокiх: Лiрыка, Мiнск 2011, с. 19.
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чалавечнасцi, дабрынi, праудзiвасцi i сцiпласцi, некалi пачутыя ад яе

i затым узятыя за узор незабыуныя задумна-сумныя песнi, што да-

гэтуль бясконца шэпчуцца-паутараюцца М. Башлаковым, гучыць не

толькi у раннiх, але i пазней напiсаных iм творах (“Мне падалося”,

“***Помню вузкую сцежачку...”, “***Няма каму малiцца за мяне...”,

“Пахне грыбамi”, “Палi задумныя, як песнi...”). У вершы “Тры лi-

кi любовi” да узроуню нябеснай Святой Марыi сынам-паэтам узно-

сяцца Тры лiкi зямныя: // Матуля, // Жанчына, // Айчына мая...68.
Аднолькавая важкая для лiрычнага суб’екта iерархiчная каштоунасць

яркай зорнасцi кожнага з гэтых складнiкау падкрэслiваецца адпавед-

най перастаноукай слоуных кампанентау у перадапошняй чацвëртай

страфе:

Тры лiкi любовi –
Тры светлыя лiкi:
Жанчына,
Айчына,
Матуля мая...69

Асаблiва уражвае заключны верш раздзела “Пацеркi для мацi”, дзе

непарыуная знiтаванасць вобраза самага дарагога чалавека з Радзi-

май сцвярджаецца героем не рацыянальна, а праз эмацыянальнае пра-

жыванне-згадванне аднаго з успамiнау маленства, калi ëн хлапчуком

з любоую змайстравау для мацi рабiнавыя пацеркi i тым самым на-

столькi узрушыу яе, што яна беражлiва схавала iх у скрыню, а сыну

у той жа дзень купiла цi не першую у жыццi, бо раней даношвау за

старэйшымi братамi, кашулю. Сваë творчае спрауджванне ужо даро-

сламу лiрычнаму “Я” паэта кумулятыуна таксама уяуляецца у нанi-

званнi караляу, на гэты раз – у форме вершау для Айчыны.

Дауным-дауно днi тыя прамiнулi...
Ах, мiлыя дзяцiнства успамiны...
Як некалi для любае матулi
Нiзау на нiтку ягады рабiны,
Каралi з вершау ладжу для Айчыны...70

Вiнна-хмельны смак паэзii М. Башлакова апошнiх гадоу, адраса-

ванай сябрам i найлепшым з найлепшых, падкрэслiваецца не толь-

кi восеньскай задуменнасцю яе песняу, вялiкай колькасцю пейзажных

68 Тамсама, с. 254.
69 Тамсама.
70 Тамсама, с. 280.
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эцюдау гэтай пары года, аутарскай засяроджанасцю на матыве адзi-

ноты творчай асобы, немiнучага расстання з маладосцю i яе дара-

мi (“Вiно адзiнокiх”, “Восеньскiя эцюды”, “***Як вабны матылëк...”,

“***Мокрым лiсцем засыпана сцежка...”, “Запахне раптам дымам”,

“***Гэты пагост пад высокiмi соснамi...” i iнш.). Прысутнiчае у тэкс-

тах гэтага часу i вынашанасць эстэтычных перакананняу пiсьменнiка,

агучванне высненых iм за доугiя гады працы незавершаных творчых

задум (“Прыйшла вясна”, “Паэзiя мая”, “На радзiме Купалы”), нета-

ропкасць нястомных пошукау мядовага i залатога, звонкага i спела-

га, самага важнага слова (8-часткавы разнастопны твор “Шукаю сло-

ва залатое...”). I нават тое, што сустрэча з такога высокага гатунку

жытнëвым словам некалькi зацягваецца, не перашкаджае “Я”-герою

выказаць перакананне:

Дачакаюся вечара
Каля поля жытнëвага,
Дачакаюся вечнага,
Найгалоунага слова...71

Трэба сказаць, што такое цярплiвае чаканне шмат у чым абу-

мовiла стрыманую нешматслоунасць, сцiшанае гучанне як патрыя-

тычнай, так i пейзажнай i iнтымнай лiрыкi М. Башлакова апошня-

га часу. I гэтыя адметнасцi нiяк не перашкодзiлi аутару яшчэ больш

узмоцнiць глыбiню мастакоускай самарэалiзацыi, дакладна акрэслiць

пэунасць грамадзянскай пазiцыi i эстэтычных прыхiльнасцей, прад-

ставiць больш шчырымi па танальнасцi i пранiзлiвымi па сiле сiнер-

гiчнага уздзеяння на рэцыпiента вобразна-паэтычны i iнтанацыйна-ме-

ладычны малюнкi тэкстау. Тут варта назваць такiя вершы паэта,

як “Прадвесне”, “Салауiная песня”, “Цвiце акацыя”, “***Прыйду да

Церухi...”, “Кветунь”, “Перад касавiцай”, “***Лета. Лiпень. Адзiно-

та...”; “*** Зноу азiрнуся. Што нам чакаць?”, “*** Зазiмую i засу-

мую...”, “Знаëмы гай. Знаëмая сцяжынка”, “***Ты – як сiнi васiлëк...”,

“***Я прашу прабачэння...”, “***Усхлiпне дождж...”, “***Самота

у тваiх вачах разлiта...”, “Асеннi матылëк” i iнш. Ранейшая раман-

тычная, часта эксплiцытная захопленасць М. Башлакова размаiтым

жыццëм i усiмi яго праявамi цяпер атрымлiвае малiтоуную сузiраль-

насць i засяроджанасць. У вынiку зямны мастак прагне яшчэ большай

дасканаласцi, у тым лiку – i асабiстай, поунiцца бязмернай удзячнасцю

71 Тамсама, с. 252.
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Вышэйшаму Творцу за самае iдэальнае з усяго iдэальнага – дзiвос-

на-светлае хараство i цiшыню нерукачыннага свету, што паступова

напауняюць i яго уласную душу: I хочацца малiцца Богу // У гэты
вечар залаты...72

Пры сустрэчы з творамi М. Башлакова такога мастацкага узроу-

ню, а акрамя працытаванага “***Якая цiша, Божа светлы...”, да

iх можна аднесцi вершы “Паэзiя мая”, “***Гэта дарога асенняя...”,

“Салауiная пара” i многiя iншыя, становiцца зразумелым, што са-

праудныя творца i творчасць не ведаюць узросту i што майстэрскае

валоданне голасам, алоукам, пэндзлем або граннем на той жа арфе цi

скрыпцы нiколькi не саступае багатым магчымасцям i суладжанаму

палiфанiчнаму гучанню цэлага аркестра. Галоунае – заставацца вер-

ным запаветнай песнi, кранальнай мелодыi сваëй душы.

S T R E S Z C Z E N I E

Artykuł poświęcono podstawowym motywom w wierszach współczesnego poe-
ty białoruskiego M. Baszłakowa. Autor kieruje swoją uwagę na oryginalność świata
artystycznego poety i jego niepowtarzalność. Cechy te są wynikiem wykorzystania
bogatego systemu środków językowego wyrazu i innych technik obecnych w liryce.

S UMMARY

The article “A touching melody of a soul: the figurative artistic world of M. Ba-
shlakov’s poetry” is devoted to the basic motives in works of modern Belarusian
poet M. Bashlakov. Special attention is paid to the originality of the writer’s ar-
tistic world and his uniqueness achieved by linguistic expressive means and other
techniques of poetic lyrics.

72 Тамсама, с. 264.
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Галiна Iшчанка

Брэст

Спроба новай iнтэрпрэтацыi рамана Нiла Гiлевiча

“Родныя дзецi”

Сацыяльнае быццë лiтаратурнага твора ажыццяуляецца праз узае-

мадзеянне яго з чытацкай аудыторыяй, праз усталяванне грамадскага

меркавання аб iм, iнтэрпрэтацыю яго крытыкай. Гэтыя фактары вы-

значаюць сацыяльны статус i анталогiю мастацкага твора. Гiсторыя

яго грамадскай “рэпутацыi”, трактоукi лiтаратуразнауцамi, адносiны

чытачоу становяцца глебай да новых iнтэрпрэтацый i ацэнак.

Раман у вершах Нiла Гiлевiча “Родныя дзецi” выйшау з друку

у 1985 годзе. Над наватарскiм у беларускай лiтаратуры творам пiсь-

меннiк працавау на працягу дванаццацi гадоу,што сведчыць пра велiч-

насць звышзадачы, якую ставiу перад сабой мастак слова, i адказнасць,

з якой ëн узяуся за яе рэалiзацыю. Iснуе некалькi аутарскiх рэдак-

цый рамана, якi карыстауся i карыстаецца папулярнасцю у чытачоу,

i застауся амаль праiгнараваны крытыкай. У нарысе, прысвечаным

аналiзу творчасцi Нiла Гiлевiча, якi змешчаны у акадэмiчным выдан-

нi “Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя.”, Уладзiмiр Ко-

нан вымушаны быу канстатаваць, што глыбiнны сэнс рамана “Родныя
дзецi” застауся не разгадáным1. У адной са сваiх часопiсных публiка-
цый гэты даследчык паспрабавау адказаць на пытанне, чаму ж у рэш-

це рэшт унiкальны у беларускай лiтаратуры раман у вершах “Род-
ныя дзецi” выклiкау толькi адзiн i толькi журналiсцкi водгук2. На

1 У. Конан, Нiл Гiлевiч, (у:) Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя
у 4-х т., Мiнск 2002, т. 4, кн. 1, с. 419.
2 У. Конан, На прасветленым алтары Радзiмы, “Полымя” 2001, № 9, с. 58.
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думку даследчыка, прычына у тым, што крытыка без герменеутыкi,
без выяулення паэтычнага сэнсу мастацкiх вобразау i кампазiцыi не
здолела за традыцыйнай раманнай фабулай разгледзець экзiстэнцыя-
нальныя архетыпы3.

Сëння герменеутыка становiцца метадалагiчнай асновай гуманi-

тарных ведау. Адным з асноуных яе паняццяу з’яуляецца дыялагiзм.

Паводле высноу Мiхаiла Бахцiна, па-сапрауднаму глыбокi высокама-

стацкi твор арыентаваны на доугатэрмiновую, працяглую, актыуную

дыялагiчную размову з так званым “вялiкiм часам”, з новымi пака-

леннямi даследчыкау лiтаратуры i чытачоу. У. Конан падзяляу кан-

цэпцыю дыялагiчных узаемаадносiн. Дзелячыся з чытачамi сваiмi на-

зiраннямi над праблематыкай рамана Нiла Гiлевiча, вучоны адзначау,

што да гэтага твора публiка i крытыка яшчэ будуць звяртацца, ëн
стварауся з улiкам iх духоунага росту i усведамлення неабходнасцi
вярнуць страчаныя сацыяльныя i духоуныя каштоунасцi4.

Робячы спробу новай iнтэрпрэтацыi рамана Нiла Гiлевiча “Родныя

дзецi”, мы будзем адштурхоувацца ад высноу гэтага аутарытэтнага

даследчыка. Безумоуна, што гендэрная прыналежнасць iнтэрпрэтата-

ра не можа не уплываць на разуменне i тлумачэнне сэнсу мастацкага

твора. Як справядлiва зазначау Леу Выгоцкi, у невычэрпнай разна-
стайнасцi сiмвалiчнага, гэта значыць кожнага сапрауды мастацкага
твора, ляжыць крынiца мноства яго разуменняу i тлумачэнняу5.

Адна з найпершых цяжкасцей, з якой сутыкаецца iнтэрпрэтатар,

– гэта праблема пераадолення герменеутычнага кола: цэлае нельга зра-

зумець, калi не асэнсаваны яго часткi; разуменне часткi дапускае, што

цэлае ужо спасцiгнута. На наш погляд, цэласнаму тлумачэнню рама-

на Нiла Гiлевiча “Родныя дзецi” як сiстэмы (у якой кожная дэталь

адлюстроувае увесь твор i, наадварот, увесь твор можа быць кан-

крэтызаваны да самай дробнай дэталi) будзе спрыяць дапушчэнне,

што “экзiстэнцыянальным архетыпам”, пра якi гаварыу У. Конан,

з’яуляецца архетып аблудных дзяцей. Падставу для такога меркавання

дае асэнсаванне назвы твора i аутарскае прызнанне:

Сталася так, што 1970-я гады прынеслi мне многа горкiх стратау. У лю-
тым 1972-га памëр ад раку лëгкiх бацька Сымон Пятровiч. У красавiку
1976-га памëр ад хваробы сэрца старэйшы на два гады брат Леу Сымо-
навiч. У жнiунi 1978-га – пасля больш чым двух гадоу страшных пакут

3 Тамсама, с. 58.
4 У. Конан, Нiл Гiлевiч, (у:) Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя..,
т. 4, кн. 1, с. 425.
5 Л. С. Выготский, Психология искусства, Москва 1968, с. 342–343.
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у поуным паралюшы, бяз мовы i у нерухомасцi – адышла у iншы свет
мама Кацярына Мiкалаеуна. У студзенi 1980-га памерла маладзейшая на
тры гады сястра Iдзея Сымонауна. Гэтыя асабiстыя страты, што прахо-
дзiлi праз сэрца адна за адной, прымусiлi пiльней паузiрацца у мiнулае
– пройдзенае i перажытае, глыбей адчуць свой сыноунi i брацкi абавязак
i сваю вiну, ясней зразумець сэнс некаторых жыццëва важных фiласоф-
скiх катэгорыяу i маральных прынцыпау. Несумненна, гэта адбiлася на
iдэйна-эстэтычнай канцэпцыi, сюжэце, змесце рамана у вершах “Родныя
дзецi6.

Ад родных дзяцей бацькi чакаюць падтрымкi, разумення, спагады,

любовi. Але, на жаль, не заусëды кроуная сувязь забяспечвае гармонiю

узаемаадносiн бацькоу i дзяцей. I у гэтым хрысцiянiн можа бачыць вы-

шэйшую наканаванасць, наступства першароднага граху Адама i Евы.

Як сведчыць Бiблiя, праганяючы людзей з Раю, Гасподзь усталявау ва-

рожасць памiж мужчынай i жанчынай, iх нашчадкамi; памiж людзьмi

i прыродай, Зямлëй. Гуманiстычнае значэнне такога урока Эрых Фром

бачыць у тым, што чалавек павiнен быу адчуць сябе адзiнокiм у свеце,

адчужаным ад самога сябе i прыроды, каб захацець зноу стаць цэлас-

ным з самiм сабой, з чалавечым родам, прыродай.

Раман Нiла Гiлевiча “Родныя дзецi” нагадвае чытачу пра вострую

неабходнасць адмаулення ад прагматычнай свядомасцi, заклiкае вяр-

нуцца да першаасноу чалавечага жыцця: спагады, вернасцi, любо-

вi. Сцвярджаючы: Мы – тройчы дзецi у вечным крузе, – пiсьменнiк

iмкнууся абудзiць сумленне у аблудных дзяцей Беларусi, Зямлi, выклi-

каць у iх душах адказнасць за ход гiстарычнага працэсу, за будучыню

радзiмы i чалавецтва.

Сюжэт рамана “Родныя дзецi” разгортваецца вакол вяртання Сця-

пана Вячоркi – “аблуднага сына” – у родную вëску, дзе ëн не быу многа

гадоу. Вяртанне галоунага героя шматзначнае i сiмвалiчнае. Яно ад-

бываецца у дзвюх прасторах: рэальнай (сустрэча з блiзкiмi людзьмi,

дарагiмi сэрцу мясцiнамi, акунанне у родную моуную стыхiю, вясковы

побыт i звычаi) i iдэальнай (вяртанне у думках у дзяцiнства, юнацтва,

у свет мар i расчараванняу, вяртанне да самога сябе).

Лëс Сцяпана Вячоркi – тыповы лëс беларускага iнтэлiгента-гара-

джанiна першага пакалення, якi жыве у вялiкiм горадзе, а душой –

у родным куце, што стау для героя i крынiцай натхнення, i скарбон-

кай жыццëвай энергii. Драматызм такога становiшча чалавека бачыц-

ца Н. Гiлевiчу у тым, што горад дае вяскоуцу не толькi магчымасць

6 Н. Г iлев iч, Мiж роспаччу i надзеяй. Абрыс пройдзенага шляху у святле адной
мары, “Дзеяслоу” 2006, № 23, с. 198.
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рэалiзацыi таленту, але з’яуляецца i сродкам для нiвелiроукi душы.

Аутар з сiмпатыяй ставiцца да свайго галоунага героя, аднак ужо на

першых старонках рамана пiсьменнiк вымушаны канстатаваць:

Сцяпан Якубавiч Вячорка,
Хоць i карау сябе не раз,
На улонне роднага падворка
Не заяуляуся доугi час7.

Нельга сказаць, што Сцяпан закончаны эгаiст, якi не адчувае па-

трэбы вяртання да родных вытокау. Наадварот, галоуны герой – сум-

ленны чалавек. Яму сорамна, што ëн не можа вырвацца на радзiму,

што старэнькая мацi, знябыушыся у журбе, вымушана прыязджаць

у госцi сама.

Аднак Сцяпан не знаходзiць у сабе сiлы, каб пераадолець стэрэа-

тып паводзiн, якi дыктуе яму сацыяльнае становiшча, пасада. Не без

iронii аутар паказвае чытачу, як гiнуць найлепшыя намеры яго героя:

Але, правëушы мацi, тут жа
Ëн акунауся з галавой
Не у вiр маленства – праца-служба
Штодзëнна у вiр цягнула свой (19).

Праблема бацькоу i дзяцей важная, але не галоуная у творы. Нель-

га не пагадзiцца з У. Конанам, што адной з цэнтральных у рамане

з’яуляецца тэма кахання як духоунай сустрэчы мужчыны i жанчы-
ны8. Драма кахання даследчыку бачыцца у тым, што абсалютнае па
сваëй iдэальнай сутнасцi каханне не можа рэалiзавацца у эмпiрыч-
най рэальнасцi, дэтэрмiнаванай бiялагiчнымi i сацыяльнымi фактара-
мi. Творча-рыцарская (вылучана – Г.I.) душа мужчыны шукае сваю
iдэальную адпаведнасць у жаночай iпастасi, ствараючы мiфалагемы
вечнага вяртання да аднойчы страчанай сустрэчы9. На наш погляд,

У. Конан дакладна акрэслiу запаветныя памкненнi мужчынскай душы,

тыповасць якiх пацвярджаюць перажываннi лiрычнага героя верша Нi-

ла Гiлевiча “Бярозы у яркай стынi” (1965).

7 Н. Г iлев iч, Родныя дзецi. Паэмы, Мiнск 2001, с. 17. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца старонка.
8 У. Конан, Нiл Гiлевiч, (у:) Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя..,
т. 4, кн. 1, с. 424.
9 Тамсама, с. 424.
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Дзяучыначку, што бегла,
Мне боязна сустрэць:
Пакуль жыву – ëй нельга,
Няможна ëй старэць!

Пакуль той вечар дзiуны
Я у памяцi нашу,
I веру ëй адзiнай,
I сам сабе хлушу.

Што будзе зноу змярканне,
I будуць клëны у сне,
I першае спатканне
Прадоужыцца у мяне10.

Працытаваныя радкi верша дапамагаюць зразумець рэакцыю Сця-

пана Вячоркi на сустрэчу з Альжбетай пасля многiх гадоу разлукi.

Знешнi выгляд жанчыны выклiкае у героя глыбокае расчараванне i ро-

спач:

Ëн кiдау позiрк на Альжбету –
I сэрца кроiу боль скразны:
Амаль нiчога – анi следу
Ад той дзяучынкi, з той вясны! (136)

Адносiны Сцяпана да жанчыны, якую кахау, цяжка назваць ры-

царскiмi i нават гуманнымi, можна паставiць пад сумненне i яго здоль-

насць любiць па-сапруднаму, бо у саракагадовым узросце яму зноу, як

закаханаму юнаку, хочацца “грому” i “маланак”:

I стала сумна... Горка нават...
Ну, вось i усë! I увесь разрад!
Зусiм без грому, без маланак...
Ды i з чаго быць грому, брат? (137)

Не адчуваючы няëмкасцi перад Альжбетай, Вячорка з лëгкасцю

i паспешлiвасцю акунаецца у хвалi страсцей, якiя выклiкае у яго душы

маладая прыгожая Мар’яна. Аутар так апiсвае паводзiны свайго героя:

Сцяпан адчуу, як загайдала
Яго на стромкiм грэбнi хваль.
“Якоесь свята нагадала...
Якуюсь сонечную даль...”

10 Н. Г iлев iч, Лесам песня iшла. Вершы, Мiнск 2001, с. 40.
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Лiнуу у чаркi, аж расплëскау, –
Душа пайшла праз берагi:
– Давайце... вып’ем за знаëмства,
Так, так – мы з вамi, без чаргi... (147)

Характарызуючы духоуны стан свайго героя, Нiл Гiлевiч выка-

рыстоувае метафару душа пайшла праз берагi, тым самым перадае

кiпучасць, накал страсцей, якiя дашчэнту апусташаюць душу Вячор-

кi. Палкасць пачуццяу не дае заснуць нi Сцяпану, нi Мар’яне у ку-

пальскую ноч. Голас прыроды, голас продкау-язычнiкау клiча iх да

жытняга поля – сiмвала плоднасцi жыцця. Сустрэча з Мар’янай дава-

ла Вячорку надзею не толькi на прадаужэнне сябе у нашчадках, але

i на рэалiзацыю свайго творчага патэнцыялу. У размове з дзяучынай

кампазiтар прызнаецца, што дауно не адчувау натхнення. Маладая,

прыгожая, эмацыйна-чулая, Мар’яна магла б стаць Музай для Вячор-

кi. Захопленасць дзяучыны асобай кампазiтара, прызнанне Мар’яны

у тым, што яна прыхiльнiца таленту Сцяпана Якубавiча, узмацняюць

самаацэнку героя, адкрываюць перад мужчынам шырокiя жыццëвыя

i творчыя гарызонты. Узрушаны Сцяпан шчыра верыць у тое, што

можна вярнуць некалi страчанае, калi прызнаецца Мар’яне:

А я не знау, што вы такая.
Што вы наогул ... недзе ëсць...
Што у роднай вëсцы напаткае
Мяне нанова ... маладосць! (192)

Цяжка развiтваецца галоуны герой з iлюзiяй магчымасцi вяртання

у маладосць. Вобраз зарослай лесам дарогi дзяцiнства з’яуляецца сiм-

валам бессэнсоунасцi такiх намаганняу. З болем i прыкрасцю Сцяпан

рэагуе на новую рэальнасць у навакольным i унутраным свеце:

Усë адрэзана навечна –
Так, каб i следу не знайсцi;
Каб зразумеу, што недарэчна
За летуценнямi iсцi.
Каб не падумау азiрацца
Ды не унушыу сабе назло,
Што можна у май жыцця вярнуцца,
Як у знаëмае сяло... (224)

Прапанова Тамаша уступiць Сцяпану у шлюб з Альжбетай выклi-

кае у героя нязгоду i непаразуменне, нават крыуду на брата:
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– Тамаш! Я думау, ты параiш
Каго з няшчыпаных дзяучат...
Я ж не стары яшчэ таварыш!
Мне б i каляску пакачаць... (229)

Малодшы брат не падзяляе надзею старэйшага, выяуляе народны

погляд на праблему “няроунага шлюбу”. Пазiцыя Тамаша блiзкая да

аутарскай, адкрыта выказанай у раздзеле “Гамана у застоллi”:

Мы гэткiх шлюбау многа знаем:
На кветках жэняцца карчы,
I тым карчам мы спачуваем,
Але не можам памагчы (160).

Думаецца,што назiраннi над тэкстам даюць падставы удакладнiць

выснову У. Конана. У рамане Нiла Гiлевiча Сцяпан Вячорка з’яуляецца

не толькi носьбiтам творча-рыцарскай душы, але i яскравым увасаб-

леннем авантурна-гераiчна-актыунага мужчынскага пачатку. У тво-

ры авантурызм Сцяпана супрацьпастауляецца стаiцызму Альжбеты,

якая, нягледзячы нi на якiя жыццëвыя выпрабаваннi, здолела захаваць

сваю душу, уменне любiць.

Выкарыстоуваючы паняцце авантурызм, мы укладваем у яго сэнс,

акрэслены М. Бахцiным. Вучоны звязвау авантурны пачатак з рашэн-

нем задач, прадыктаваных “вечнай чалавечай прыродай – самазаха-

ваннем, прагай перамогi i трыумфу, прагай авалодвання, пачуццëвай

любоую”11.

Альжбета – сiмвал унутрана-гераiчна-трагiчнага жаночага пачат-

ку. У фiнале рамана Нiл Гiлевiч выкарыстоувае дыялог галоуных

герояу, якi з’яуляецца удалым спосабам раскрыцця сутнаснага у ха-

рактарах Мужчыны i Жанчыны:

– У гэткi час не спiш ты? Аля!
– Так, як i ты ... не сплю, Сцяпан.
– I ты дауно стаiш тут? Аля!
– Яшчэ ад той вясны, Сцяпан.
– Чакай, ты ... што? Ты – плачаш? Аля!
– Ты ж бачыш ... Плачу я, Сцяпан.
– Чаго? Па чым ты плачаш, Аля?
– Па усiм жыццi сваiм, Сцяпан... (224)

11 М. М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, Москва 1972, с. 176.
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Вобраз Альжбеты можна лiчыць таксама жыцiйна-iдылiчным звы-

штыпам. Характарызуючы персанажы такога кшталту, В. Халiзеу

адзначае, што у рэальнасцi, свабоднай ад поспехау i няудач, iм улас-
цiвы цвëрдыя устаноукi у свядомасцi i паводзiн: тое, што прынята
называць вернасцю маральным асновам12.

Бiблейская прыпавесць пра аблуднага сына у iншасказальнай сiм-

валiчнай форме паказвае людзям шлях вяртання у Рай. Кульмiнацыяй

яе з’яуляецца момант, калi герой прыйшоу у сябе, здолеу ацанiць сваë
жыццë пад небам вечнасцi. Нам здаецца, што нешта падобнае адбыва-

ецца i з галоуным героем рамана Нiла Гiлевiча “Родныя дзецi”. Аутар

нiчога не гаворыць нi пра адчуванне вiны, нi пра пакаянне Сцяпана,

але тое, што ëн пачынае глядзець на Альжбету iншымi вачыма, вачы-

ма сэрца, гаворыць пра многае:

Што вельмi уразiла перш-наперш –
Твар – незвычайнай белатой
I дзве рукi – ля сэрца накрыж, –
Як на iконе у Прасвятой (244).

Невыпадкова Альжбета-Мадонна становiцца зноу Музай для Сця-

пана:

Ну, так, ëн чуу зусiм выяуна:
Як шум спакойнага дажджу,
Што усë блiжэй, – напеуна, плауна
Плыла мелодыя у душу.
Гучала мякка, задуменна
I уся – праменiла святло.
Ад калыханкi нешта мела,
I штось ад гiмна у ëй было (245).

Характар мелодыi надзвычай дакладна перадае гармонiю узае-

маадносiн памiж Мужчынай i Жанчынай: пяшчоту i ласку кахання,

трыумф веры, надзеi, любовi.

Асэнсаванне лiтаратурнага працэсу дало магчымасць В. Халiзеву

зрабiць выснову пра тэндэнцыi развiцця лiтаратуры: ад пазiтыунага

асвятлення авантурна-гераiчных арыентацый да iх крытычнага асэн-

савання i усë больш выразнага разумення i вобразнага увасаблення

жыццiйна-iдылiчных каштоунасцей. Такая тэндэнцыя знайшла сваë

абгрунтаванне i тлумачэнне у гуманiстычнай фiласофii ХХ стагоддзя.

12 В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва 2002, с. 202.
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Нават самыя гарманiчныя узаемаадносiны памiж закаханымi

людзьмi не забяспечваюць сапраудным асобам шчасце. Калi ты некага

любiш, то ты не можаш абмежаваць кола сваiх зацiкауленняу толькi

асабiстымi пытаннямi. Адказнасць за тых, каго прыручыу, прымушае

чалавека удзельнiчаць i у грамадскiм, публiчным жыццi. У рамане Нi-

ла Гiлевiча “Родныя дзецi” гендэрныя праблемы цесна пераплятаюцца

з сацыяльнымi i фiласофскiмi.

Сатырычнымi сродкамi стварае пiсьменнiк вобраз грамадства,

у якiм для многiх людзей становiцца галоуным у жыццi мець, а не быць:

Калi не узбiуся ты на уласны
На свой “Масквiч” або “Жыгуль”,
Дык значыць ты – бядак няшчасны,
I для людзей ты – круглы нуль.

А калi у сваëй бляшанцы
Сядзiш на колах, дабрадзей, –
Дык у цябе другiя шанцы
I на павагу ад людзей! (129)

Нiл Гiлевiч iмкнецца пераканаць чытача у тым, што спажы-

вецтва (абагуленым вобразам гэтай з’явы у творы з’яуляецца Нена-

ежац) агрэсiунае i наступальнае, яно мае этыку i сваю эстэтыку, сваiх

кумiрау i свае iдэалы, яно iмкнецца упрыгожыць i рамантызаваць сябе,

прывучыць людзей да сваëй фiласофii жыцця, да перавернутай сiстэмы

каштоунасцей як да грамадскай нормы, як да чагосьцi патрэбнага i на-

ват жаданага.

Iдэалогii спажывецтва у рамане супрацьпастаулены духоуныя iдэа-

лы. Носьбiтамi iх з’яуляюцца сапраудныя iнтэлiгенты Сцяпан i Антось

Вячорка. Бескампрамiснасць – вызначальная рыса характару братоу,

яна прыносiць iм шмат непрыемнасцяу. Вядомы у краiне кампазiтар

Сцяпан Вячорка так ацэньвае прычыну таго, чаму яго не любяць

калегi:
Маучаць не умею, прытварацца,
Стаяць навыцяжку “ва фрунт”,
Легальнай формай казнакрадства
Аздарауляць свой базiс-грунт (227).

Па гэтай жа прычыне чужым у навуковым асяроддзi адчувае сябе

i Антось:
Ëн быу фiлосаф-сацыëлаг,
Дацэнт сталiчнай ВНУ
З натур дасцiпных i вясëлых
I клау за прауду галаву (32).
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Помста калег не паралiзуе волю братоу, якiя упэунены, што перад

iнтэлектуалам стаiць адна задача: шукаць iсцiну, знаходзiць iсцiну,

прапагандаваць iсцiну.

Антыподам Сцяпану, Антосю, Тамашу выступае iх зводны брат

Мiкiта. Асэнсаванне каштоунасных арыентацый гэтага вобраза-ты-

па, сiмволiкi яго iмя i мянушкi – Мiкiта Абеззян – дапамагае чыта-

чу спасцiгнуць аутарскае разуменне вытокау i сутнасць такой заган-

най нацыянальнай з’явы, як рэнегацтва. Нiл Гiлевiч адзначае, што на

станауленне характару Мiкiты вялiкi уплыу аказала здрада бацькi:

Душы ж дзiцячай неакрэплай
Ëн рану страшную нанëс.
На усë жыццë Мiкiта Рэпа
Застауся з крыудаю на лëс... (35)

Страта маральнага аутарытэту, адсутнасць заступнiка, пакiну-

тасць прывялi да таго, што старэйшы сын Сохвii Пятроуны “змiкiцiу”:

моцны заусëды мае рацыю, а майстэрства хамелеонства прыносiць жа-

даны плëн. Такая няхiтрая жыццëвая мудрасць стала вызначальнай

у яго жыццi:

На уласны хлеб пайшоу ëн рана
I рана улады зведау смак.
Да усякай мэты крочыу прама.
Амбiцый меу ажно зашмат (36).

Адным са спосабау раскрыцця начальнiцкага характару гэтага ге-

роя з’яуляецца мова: руска-беларуская “трасянка”, якой i па сëнняшнi

дзень карыстаецца “тутэйшае” насельнiцтва краiны. Выкарыстанне

рэмiнiсцэнцыi (Рэп – купалаускi Зносак) завастрае увагу чытача на

трагiзме нацыянальнага жыцця беларусау, якi можна вытлумачыць

хiба што богапакiнутасцю. Роспаччу напоунены радкi з “Тэстамента

Тодара Вячоркi”:

О, краю родны! Чым стрымаеш,
Адвергнеш лëс свой ад пятлi.
Калi заступнiка не маеш,
Нi у небе ты, нi на зямлi? (235)

Знаëмства з iнтэрпрэтацыяй Нiлам Гiлевiчам камедыяграфiчнай

спадчыны Янкi Купалы дае магчымасць расчытаць сiмволiку мянуш-

кi Абiззян, якую атрымау Мiкiта Рэпа ад сваiх землякоу. Ацэньваю-
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чы сутнасць характарау купалаускiх Быкоускага i Зносака, пiсьмен-

нiк пiсау: Малпаванне – вось сутнасць i камедыi, i трагедыi люд-
зей, пазбауленых пачуцця нацыянальнай годнасцi. Ад часоу “Паулiнкi”
цягам наступных дзесяцiгоддзяу гэтае малпаванне будзе доужыцца
у двух процiлеглых накiрунках – усходнiм i заходнiм13.

Думаецца,што яшчэ адной з крынiц для разумення аутарскай пазi-

цыi, увасобленай у рамане, можа быць пераклад верша славенскага

паэта Франа Леустыка, зроблены Нiлам Гiлевiчам:

Халуйства, здраднасць, слепата, бязволле,
Грызня за костку з панскага застолля
I здольнасць, што нас з малпамi раднiць:
Сваë – аплëуваць, не сваë – хвалiць, –
Вось тое зло, што нас ператварыла
У няшчасны люд, а не чужая сiла.

Поуным дурнем у вачах Мiкiты выглядае Вiнька Шкут. Прафе-

сарскi сын без асаблiвых высiлкау мог бы атрымаць дыплом, зрабiць

кар’еру, мець усе прывiлеi, якiя б гарантавала яму высокая пасада. Ад-

нак ëн адмовiуся ад дапамогi бацькоу i пайшоу па жыццi сам. Ëн, як

хлопчык у казцы пра адзенне караля, не баiцца называць рэчы сваiмi

iмëнамi, таму многiя лiчаць яго дзiвакаватым. Несумненна, што за-

дзiрыстасць Вiнькi – гэта маска, за якой хаваецца чулая душа, якая

даступнымi для яе сродкамi змагаецца з канфармiзмам, што пануе

у грамадстве:

I так у гутарку уключауся,
Такi давау ëй паварот –
Што ужо крыху бянтэжыу часам
Не толькi швагра, а й народ (154).

Маленькi чалавек Вiнька ва успрыманнi чытача прыпадабняецца

да бiблейскага Давiда, якi здолеу сказаць сваë “не” Галiяфу. Драма-

тызм асэнсаванай аутарам сiтуацыi хаваецца у падтэксце: дзе ж тыя

маленькiя людзi у нашым грамадстве, у якiх хапiла б адвагi сказаць

сваë “не”.

Раман Нiла Гiлевiча “Родныя дзецi” – гэта водгук мастака слова

на пэуныя выдаткi навукова-тэхнiчнага прагрэсу, урбанiзацыi, сацы-

яльнай i нацыянальнай палiтыкi, якiя зрабiлi надзвычай актуальнай

13 Н. Г iлев iч, Драматургiя нацыянальнага генiя Беларусi, (у:) Янка Купала,
П’есы. Публiцыстыка. Янка Купала пра сябе, Мiнск, 2002, с. 12.
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праблему маральнай няустойлiвасцi людзей у нашым грамадстве. Вус-

намi сумленнага вучонага-фiлосафа Антося пiсьменнiк так акрэслiвае

прычыну згаданай вышэй праблемы:

У нас уклад жыцця змянiуся –
Нястача канула у нябыт.
Як цяжкi груз, на нас звалiуся
Раней не знаны дабрабыт.
Да грузу гэтага, дарэчы,
Не усе гатовыя былi,
I у многiх кволенькiя плечы
Пачварна гнуцца пачалi.
Душы падмурак iх маральны
Няйначай трэшчыны дае,
Таму й праблема, натуральна,
Перад грамадствам паустае... (33)

У рамане увасоблены аутарскi iдэал чалавека, якi не уяуляецца

Н. Гiлевiчу без вернасцi родным людзям, родным мясцiнам, роднай

Зямлi. З уласцiвай пiсьменнiку бескампрамiснасцю у рамане асуджа-

юцца рэнегацтва, мяшчанства, кар’ерызм. Твор Н. Гiлевiча нагадвае

чытачу пра неабходнасць адмаулення ад прагматычнай свядомасцi,

тэхнакратычных поглядау на прыроду. Назвай рамана, яго пафасам

пiсьменнiк сцвярджае:

Мы не бязродныя на свеце
I не бяздомныя у жыццi.
Чым дагарэць у пустацвеце –
Лепш не узысцi i не цвiсцi! (226)

Жаданнем пiсьменнiка падзялiцца з чытачом сваiм бачаннем праб-

лем сучаснага яму жыцця абумоулена стылявая адметнасць рамана

“Родныя дзецi”.

Твор нечакана для чытача пачынаецца запеукай. Гэтая акалiч-

насць выбiвае успрыманне са звыклага рэчышча, скiроувае яго да паэ-

тыкi народнай песнi. Рамачны кампанент рамана, запеука i дапеука, –

гэта своеасаблiвыя вокны у творчую майстэрню пiсьменнiка. У запеу-

цы аутар, улiчваючы дыялагiчную прыроду творчасцi, шчыра прызна-

ецца у сваëй любовi да чытача:

Дый ты, чытач, таму прычына:
Ты – вось, ты побач, ты са мной.
I разлучыць нас немагчыма:
Мы доляй звязаны адной (15).
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У запеуцы акрэслена i творчая задача, якую ставiць перад сабой

аутар кнiгi:

Каб пошук прауды у ëй быу моцны,
Каб прачытау, сабе науздзiу,
Усю зараз – i смачна цмокнуу:
“Прыдумау, гад, а – дагадзiу!” (15)

Сюжэт рамана не завершаны. Развязкi падзей няма, i сам Н. Гi-

левiч, як i А. С. Пушкiн у рамане “Яугенiй Анегiн”, акцэнтуе на гэтым

увагу:

Усë, чытач. Я стаулю кропку.
Ах, не завершаны сюжэт?
Ну, што ж рабiць! Далей – нi кроку.
Далей – табу i запавет (246).

Тым самым падкрэслiваецца думка, што для пiсьменнiка было

галоуным у рамане не столькi адлюстраванне любоунай iнтрыгi, коль-

кi магчымасць праз сюжэт паказаць i раскрыць тыповыя асаблiвасцi

сучаснага яму жыцця. Аутарскай задуме падпарадкавана i кампазi-

цыйная сувязь памiж персанажамi рамана. Буйным планам намалява-

ны Сцяпан i Альжбета, а агульным, з акцэнтаваннем вызначальнага

у характары – астатнiя героi (Антось Вячорка, дзядзька Лëкса, Тамаш,

Мар’яна i iнш.).

Iмкненнем Нiла Гiлевiча як мага шырэй паказаць сацыяльныя ты-

пы рэчаiснасцi, а праз iх – разнастайнасць i шматмернасць самога

жыцця можна растлумачыць увядзенне у раман эпiзадычных вобразау

(дырэктар школы Крутарог, Артур Рэпа, дзед Сiвец i iнш.). Яны не

прымаюць удзелу у дзеяннi, аднак iх прысутнасць пашырае мастацкае

палатно рамана. Эпiзадычныя героi характарызуюцца з дапамогай вы-

разнай мастацкай дэталi, якая уражвае чытача, робiць вобраз жывым

i незабыуным. Трэба адзначыць, што кожны новы персанаж ствараец-

ца не для забавы чытача, ëн дапамагае аутару дамаляваць агульную

карцiну жыцця.

Дзеля стварэння паунаты жыццëвай карцiны паэт звяртаецца да

асаблiвага прыëму мастацкага адлюстравання: да стварэння групаво-

га, калектыунага вобраза (раздзел “Гамана у застоллi”).

Увядзенне у тканiну рамана лiрычных адступленняу дазваляе га-

варыць пра вобраз аутара у “Родных дзецях”. Лiрычныя адступлен-

нi (паэтычнае, iранiчнае, гiстарычнае, кулiнарнае, педагагiчнае) з’яу-

ляюцца прамой формай выяулення аутарскай пазiцыi. Яны уводзяць
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чытача у абсяг разважанняу пiсьменнiка пра свой народ, яго гiсто-

рыю, духоуныя традыцыi, жыццëвы уклад, далучаюць да маральных

i эстэтычных iдэалау мастака слова.

Думаецца, што у адносiнах да рамана Н. Гiлевiча будзе справяд-

лiвым выказванне В. Р. Бялiнскага аб рамане А. С. Пушкiна “Яугенiй

Анегiн”: Тут усë жыццë, уся душа, уся любоу яго, тут яго пачуццi,
уяуленнi, iдэалы.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule podjęto próbę nowej interpretacji utworu Nila Hilewicza „Rodzone
dzieci”. Autor zbadał cechy gatunkowo-stylistyczne i poetykę utworu z różnych
perspektyw, stosując przy tym podejście historyczne i funkcjonalne.

S UMMARY

The article contains a new interpretation of Nil Gilevich’s novel “One’s Own
Children”. The genre, stylistic originality and the poetics of the novel in verse are
studied from different. perspectives. We use historical and functional approach to
the study of innovative work in Belarusian literature.
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Лiтаратуразнаучыя здабыткi Iвана Чыгрына

10 красавiка 2011 года споунiлася 80 гадоу з дня нараджэння Iвана

Пятровiча Чыгрына – вядомага даследчыка беларускай лiтаратуры,

якi амаль усë сваë сталае жыццë (за выключэннем некалькiх гадоу

настаунiцтва у школах Гарадзеншчыны) працавау у Iнстытуце лiта-

ратуры iмя Янкi Купалы Нацыянальнай акадэмii навук.

На фоне той магутнай акадэмiчнай плеяды лiтаратуразнауцау,

а гэта Iван Навуменка, Вiктар Каваленка, Алесь Адамовiч, Мiхась

Мушынскi, Васiль Жураулëу, Генадзь Кiсялëу, Мiкола Арочка i iнш.,

Iван Пятровiч Чыгрын здолеу не згубiцца, знайсцi свой шлях, што

вылучауся адметным стауленнем да айчыннай лiтаратуры. Старан-

на працавау на сваëй нiве, быу перашапраходцам таго вельмi цiкава-

га i плëннага перыяду развiцця айчыннай прозы, што у многiм быу

адкiнуты у сталiнскiя часы. Менавiта ëн спрычынiуся да вяртання

у нашу лiтаратуру творчасцi Ядвiгiна Ш., адметна асэнсавау про-

зу Якуба Коласа, па-новаму прачытау творчасць Максiма Гарэцкага,

вызначыушы месца гэтага класiка айчыннай лiтаратуры – памiж бы-

лым i будучым.

Лiтаратуразнаучае пяцiкнiжжа I. П. Чыгрына (“Станауленне бе-

ларускай прозы i фальклор. Дакастрычнiцкi перыяд”; “Проза “Малад-

няка”. Дарогамi сцвярджэння”; “Крокi. Проза “Узвышша”; “Рэальнае

i магчымае: Проза Якуба Коласа”; “Памiж былым i будучым: Про-

за Максiма Гарэцкага”) – гэта глыбокi i у многiм наватарскi погляд

сур’ëзнага даследчыка на станауленне i развiццë новай беларускай про-

зы, падмурак якой быу закладзены у “нашанiускую” эпоху.
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Ужо першая манаграфiя “Станауленне беларускай прозы i фальк-

лор. Дакастрычнiцкi перыяд” (1971 г.) засведчыла, што у айчын-

ным лiтаратуразнаустве з’явiуся даследчык, якi глыбока i усебакова

раскрыу працэс узаемадзеяння вуснай народнай творчасцi i мастацкай

прозы на самым пачатковым этапе яе станаулення. У цэнтры увагi

I. П. Чыгрына у гэтым даследаваннi – творчасць Ядвiгiна Ш. (а ме-

навiта з прозы гэтага аутара пачынае лiтаратуразнауца свой разгляд),

Якуба Коласа, Змiтрака Бядулi i Максiма Гарэцкага. На самым па-

чатку працы I. П. Чыгрын задумваецца аб прычынах надзвычайнага

багацця вуснапаэтычнай творчасцi беларусау: Нашы пiсьмовыя тра-
дыцыi былi перарваныя на цэлыя стагоддзi. Лiтаратура як бы перай-
шла у падполле, развiвалася нелегальна, у вуснай перадачы. Мо та-
му i багаты такi наш фальклор? Затое, калi пачалося нацыянальнае
адраджэнне, лiтаратура поунай жменяй пачала чэрпаць з мастацкiх
засекау вуснапаэтычнай творчасцi свайго народа1.

Праца гэтая была сапрауды наватарскай, бо да таго часу пра

уплыу фальклору на развiццë беларускай прозы нашымi даследчы-

камi было надрукавана, як сведчыць лiтаратуразнауца, не больш як

два-тры артыкулы.

Што да Ядвiгiна Ш., то, як гэта нi парадаксальна, на шлях бе-

ларускага пiсьменства яго павярнула руская турма. I. П. Чыгрын

выкарыстоувае успамiны пiсьменнiка, у якiх той згадвае глыбокае хва-

ляванне, што выклiкала у сэрцах вязняу Бутыркi, куды трапiу малады

студэнт Антон Лявiцкi за удзел у моладзевым руху, беларуская пес-

ня: Першае свядомае знаëмства з роднай песняй мела нi з чым не
параунальнае уздзеянне на душу юнака, зрабiла у ëй сапраудны пера-
варот... Фальклор не толькi дапамог адчуць сваю нацыянальную пры-
належнасць. Ëн прымусiу яго узяцца за пяро, каб служыць роднаму
краю, па сутнасцi зрабiу пiсьменнiкам (5).

Зусiм iнакш уваходзiу фальклор у лëс i творчасць народнага пес-

няра Якуба Коласа. Пра тое сам паэт i ягоныя даследчыкi згадвалi не-

аднаразова. I. П. Чыгрын канстатуе: Любоу да вуснай народнай паэзii,
прывiтая яшчэ у раннiм дзяцiнстве, перайшла у свядомае захапленне
у гады юнацтва i сталасцi. Захавалася дзесяць сшыткау з фальклор-
нымi запiсамi, якiя зроблены рукой паэта у час вучобы у нясвiжскай
настаунiцкай семiнарыi i часткова у настаунiцкiя гады (66).

1 I. П. Чыгрын, Станауленне беларускай прозы i фальклор. Дакастрычнiцкi пе-
рыяд, Мiнск 1971, с. 4. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца
старонка.
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Даследчык падкрэслiвае як адметную рысу глыбокi псiхалагiзм

прозы “нашанiускага” класiка. Асаблiвую увагу надае мастацкай

дэталi, што вонкава характарызуе унутраную сутнасць персанажау,
якая у ходзе развiцця падзей абгрунтоуваецца i пашыраецца (88).

Не з усiмi ацэнкамi i высновамi, зробленымi крытыкам сорак гадоу

таму, можна пагадзiцца. Так, выклiкае пярэчанне ягонае сцвярджэнне,

што казкi жыцця – плëн чыста беларускiх грамадска-палiтычных
умоу развiцця (111). Нельга прывязваць змест фiласофскай алегорыi да

канкрэтнай сiтуацыi. Ëн пазачасавы i пазапрасторавы. Калi нават пер-

шаштуршком, першаасновай да узнiкнення твора быу нейкi канкрэт-

ны момант беларускай рэчаiснасцi, то пад рукой пiсьменнiка-фiлосафа

ëн абагульняецца, набывае агульначалавечы змест, выходзiць далëка

за рамкi свайго часу. Таму “Казкi жыцця” i сëння хвалююць надзвы-

чайна, вабяць многiх даследчыкау. Гэта, як хораша напiсау I. П. Чы-

грын, задушэуная песня празаiка, гэта плëн глыбокага роздуму ма-
стака (122), з чым не згадзiцца нельга.

Што да маладых “нашанiускiх” празаiкау Змiтрака Бядулi i Мак-

сiма Гарэцкага, то лiтаратуразнауца слушна вызначае iх творчасць

як другую празаiчную плынь... – прозу чыста прафесiйнага харак-
тару (143). Але i тут адзначана глыбокая павага i пэуны уплыу фальк-

лору на станауленне творчай iндывiдуальнасцi мастакоу: Нельга ска-
заць, аднак, што пiсьменнiкi апошняга дакастрычнiцкага “прызыву”
недаацэньвалi значэнне вуснай народнай паэзii для развiцця прафесiй-
най нацыянальнай прозы (144). Даследчык прыводзiць шматлiкiя пры-

клады плëннага засваення фальклору i Змiтраком Бядулем, iМаксiмам

Гарэцкiм.

Натуральна, што наступным этапам развiцця лiтаратурнага пра-

цэсу, якi зацiкавiу I.П. Чыгрына, стала проза “Маладняка”. Манагра-

фiя “Проза “Маладняка”: Дарогамi сцвярджэння” выйшла у 1985 го-

дзе. Адну з самых асноуных тэндэнцый развiцця лiтаратуры гэта-

га аб’яднання I. П. Чыгрын цалкам слушна характарызуе наступ-

ным чынам: Зацвярджэнне творчых набыткау мiнулых стагоддзяу
мела характар бурнага дыялектычнага працэсу сцвярджэння праз ад-
мауленне2.

Першачарговая задача даследавання, вызначаная крытыкам да-

кладна, лаканiчна, уводзiць у змест працы: Акцэнтаваць увагу спа-

2 I. П. Чыгрын, Проза “Маладняка”: Дарогамi сцвярджэння, Мiнск 1985, с. 6.
Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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чатку на сутнасцi тэарэтычна-творчых асноу iх мастацкiх узаема-
адносiн з жыццëм, паставiць пытанне пра месца “Маладняка” у эстэ-
тычным руху лiтаратуры канкрэтнага часу (7).

Лiтаратуразнауца адзначае тую добразычлiвую атмасферу, у якой

маладыя пiсьменнiкi пачыналi свой шлях, пра што сведчаць вядомыя

лiтаратурныя творы-прысвячэннi. Гэта найперш верш Янкi Купалы

“Арлянятам”, артыкулы Цiшкi Гартнага “Яна iдзе” i Змiтрака Бядулi

“Крылатыя машыны”. Рознагалоссi памiж маладымi i сталымi твор-

цамi пачнуцца пазней, што будзе выражана у вядомай фразе “у рожкi

са старымi”.

Аутарам даследуюцца ацэнкi набыткау “Маладняка” тагачас-

най крытыкай. Асаблiвая увага надаецца артыкулу Адама Бабарэкi

“З далiн на узвышшы”. I. П. Чыгрын знаëмiць чытача з асноунымi

палажэннямi праграмы “маладнякоуцау”, якiя абсалютызавалi за са-
бой права быць адзiнымi праваднiкамi iдэй матэрыялiзму, марксiз-
ма i ленiнiзма беларускай лiтаратуры (20), што выльецца у вельмi

сур’ëзныя i непазбежныя наступствы. Лiтаратуразнауца робiць слуш-

ную выснову: У беларускiм лiтаратурным руху паступова пачыналi
праступаць на паверхню непажаданыя супярэчнасцi у сэнсе першых
элементау вульгарызацыi мастацтва (20).

Падрабязна прааналiзавана няпростая сiтуацыя у лiтаратурным

жыццi, што праявiлася у супрацьстаяннi колiшнiх “нашанiуцау” i “ма-

ладнякоуцау”, якiя у катэгарычнай форме адмаулялi у паэзii Янкi Ку-

палы сiмвалiзм, а у Якуба Коласа – алегарычны пачатак, замiлаванне

да мiнулага. I. П. Чыгрын слушна называе такую пазiцыю элементам

блiзарукасцi.

Наступны раздзел кнiгi – “У рэчышчы прыгоднiцкай прозы”, бо

менавiта гэтая цiкавая для чытача i новая для беларускай лiтаратуры

старонка была распачата “маладнякоуцамi”. Першапачатковая адмет-

насць прозы прадстаунiкоу гэтага аб’яднання, як лiчыць даследчык,

заключаецца у тым, што пачыналi яны не з малых жанрау, як тое

было у “нашанiускую” эпоху, а з аповесцi. Незвычайнасць i герояу,

i абставiн, i падзеяу, якiя адбываюцца у творах, уражваюць надзвы-

чайна.

I. П. Чыгрын дыскутуе з тагачаснымi крытыкамi, якiя папра-

калi “маладнякоуцау” за адыход ад прауды жыцця. Лiтаратуразнауца

слушна даводзiць: Але iменна у гэтым i выразiлася нечаканасць, непа-
добнасць, своеасаблiвасць самога працэсу, бо мы маем справу з твора-
мi, якiх не было дагэтуль у беларускай лiтаратуры, – iменна з твора-
мi прыгоднiцкiмi па свайму характару, якiя так цi iнакш, але абазна-
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чалi патрэбу расшырэння жанрава-творчых адносiн беларускай про-
зы да рэчаiснасцi (33). Даследчык нi у якiм разе не iдэалiзуе зробленае

“маладнякоуцамi”, але шукае i знаходзiць у iх творчасцi пашырэнне

узаемаадносiн з жыццëм.

На прыкладзе аповесцяу Мiхася Чарота “Свiнапас”, Анатоля

Вольнага “Два”, Андрэя Александровiча “Ваучаняты” паказана ад-

метнасць прыгоднiцкага жанру у iнтэрпрэтацыi беларускiх празаiкау.

Яна праявiлася найперш у тым, што насiла дыдактычны характар, бо

гэтая лiтаратура была заклiкана сцвярджаць iдэалы эпохi. Што да ад-

метнасцi стылю, то гэта так званая квяцiстасць, якая, аднак, не мела
адмоунай рэакцыi з боку чытача, паколькi была выклiкана да жыцця
“квяцiстасцю” самога часу, яго жаданасцю, паэтычнасцю (51).

Безумоуна, I. П. Чыгрын паказвае недахопы творау, тлумачачы

гэта данiнай часу. Гэтым жа можна вытлумачыць i недахопы пер-

шых кнiгау самога лiтаратуразнауцы: iдэалiзацыя падзеяу кастрыч-

нiцкага перавароту, абавязковае цытаванне працау Ленiна, усхваленне

клопатау кампартыi пра развiццë лiтаратуры, успрыняцце сацыялi-

стычнага рэалiзму як самага перадавога метаду. А таксама абавязко-

вая аглядка на думку пралетарскiх пiсьменнiкау. Найперш гэта мае

дачыненне да ацэнак Максiма Горкага.

Аналiзуючы прыгоднiцкiя творы “маладанякоуцау”, I. П. Чыгрын

зауважае адметнасць смехавой культуры, калi смех... выступае як
паунакроуная дзейная асоба (52), калi на першы план выступаюць

прыгоднiцтва, казачнасць, фантастычнасць, што было абумоулена гi-
старычным, нi на што не падобным паслярэвалюцыйным быццëм бе-
ларускага народа (55).

Думаецца, асаблiва слушна, дакладна вызначыу I. П. Чыгрын

адрозненне стаулення старэйшага пакалення пiсьменнiкау i празаi-

кау-“маладнякоуцау”да спадчыны мiнулага: Дарэвалюцыйныя маста-
кi засведчылi трагедыю старога грамадства, маладым... засталося
засведчыць яго камедыю (56), што i сталася першаасновай наватар-

ства iх творчасцi.

У раздзеле “Сцвярджэнне рамантычнага напрамку” даследчык

скiроувае увагу найперш на творчасць Мiхася Зарэцкага, у прыват-

насцi на ягоны раман “Сцежкi-дарожкi”, якi быу рэзка скрытыкава-

ны тагачаснай (Я. Сякерская), ды i пазнейшай, крытыкай (А. Ада-

мовiч, А. Матрунëнак). I. П. Чыгрын iмкнецца доказна, абгрунтавана

адхiлiць тыя няслушныя крытычныя закiды. Звяртаецца да спадчы-

ны знакамiтага польскага пiсьменнiка Станiслава Пшыбышэускага,

чыя асоба i творчасць зрабiла значны уплыу на станауленне бела-
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рускага празаiка. Крытыка ранейшага часу рэзка адмоуна ставiлася

i да гэтых уплывау, i да самой творчасцi польскага сiмвалiста. Та-

кiм чынам, I. П. Чыгрын упершыню у айчынным лiтаратуразнаустве

рэабiлiтавау гэтага творцу, iншымi вачыма паглядзеу на ягоныя лi-

таратурныя i тэарэтычныя працы, праналiзаваушы яго творчую пра-

граму. Паказау, што менавiта у ëй магло прывабiць Мiхася Зарэцкага:

Разважанне аб тым, што мастак не зацугляны нiякiм правам,не аб-
межаваны нiякай людской сiлай, што мастак – пан над панамi. Такое
не магло не усяляць веру у творчыя сiлы таго, хто цiкавiуся мастац-
кiм словам, а неузабаве i сам узяуся за пяро (74).

Лiтаратуразнауца вызначае наступныя галоуныя асаблiвасцi ра-

мана “Сцежкi-дарожкi”: выкарыстанне сiмволiкi як аднаго з самых
галоуных прыëмау паэтыкi рамантызму (92) i кантрастнасць.

Шмат увагi удзяляе крытык галоунаму герою твора Ляснiцкаму,

падкрэслiвае складанасць гэтага вобразу, аналiзуе ягоныя блуканнi,

пошукi, страты, што было характэрна для многiх людзей у складаныя

часы ломкi старога, стварэння новых грамадска-палiтычных умоу iс-

навання грамадства.

Наступным этапам лiтаратуразнаучага даследавання I. П. Чы-

грына стала праца “Крокi: Проза “Узвышша”, што пабачыла свет

у выдавецтве “Навука i тэхнiка” у 1989 годзе. Ва уступным артыкуле

даследчык вызначае, што было асновай, адпрауным момантам мастац-

кiх пошукау “узвышауцау”. А гэта падкрэсленае разуменне жыцця як
няспыннай хвалi, руху, жыцця як дыялектыкi супярэчнасцей3. Вызна-
чаючы неаспрэчныя заслугi сяброу згуртавання, аутар падкрэслiвае

самае iстотнае: Яны, як нiхто дагэтуль у гiсторыi нашай лiтарату-
ры, завастрылi увагу на якасцi мастацкай прадукцыi, як нiхто, смела
узнялi гэта пытанне над агульным рухам беларускай лiтаратуры у яе
поступе наперад (12).

Асноуная увага даследчыка звернута на творчасць самых яркiх

тагачасных празаiкау, прадстаунiкоу згуртавання: Кузьмы Чорнага,

Лукаша Калюгi i Андрэя Мрыя.

Кузьма Чорны, як лiчыць даследчык, выступау за лiтаратуру
рэальнай шматграннасцi фiласофскага адзiнства (24). У своеасаблi-

вай праграме пiсьменнiка даследчык вылучае асноуныя вобразы, якiя

пакладзены у аснову вобразнай сiстэмы: бацькаушчына, уласнасць, за-

кон, сваяцтва. Як не зразумець захапленне крытыка талентам Кузьмы

3 I. П. Чыгрын, Крокi: Проза “Узвышша”, Мiнск 1989, с. 12. Далей пры спасылцы
на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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Чорнага, амбiтнасцю (у самым лепшым значэннi гэтага паняцця) тады

яшчэ маладога празаiка, што выказана аутарам манаграфii надзвычай

эмацыйна: Якi грандыëзны масштаб творчых задум! ...Каб так смела
i адкрыта заявiць пра свае агромнiстыя творчыя намеры, ...патрэбна
было быць упэуненым не толькi ва уласных сiлах, але адчуваць неаб-
ходныя перадумовы развiцця прозы, лiтаратуры у цэлым (25).

Першым творам, на якiм засяроджваецца крытык, з’яуляецца ра-

ман Кузьмы Чорнага “Бацькаушчына”. Услед за дакладным аналiзам

працау папярэднiкау, I. П. Чыгрын звяртае увагу на выкарыстанне

празаiкам творчага досведу Максiма Гарэцкага. У прыватнасцi, раз-

глядае уплыу галоунага героя аповесцi “Цiхая плынь” на вобраз Леа-

польда Гушкi. Пры гэтым даследчык слушна вызначае адрозненне мiж

героямi з розных, хай нават не такiх далëкiх па часе, эпохау, бо сама
эпоха не магла не унесцi адпаведных карэктыу у трактоуку героя
з народа. Калi Хомка – толькi ахвяра гiстарычнага жыцця, то Леа-
польд Гушка у значнай ступенi ужо асоба, барацьбiт, творца. Калi
першы, нават не усведамляючы гэтага, гiне за чужую бацькаушчыну,
таму, што не мае свае, то другi, пры такiх жа умовах, ужо зма-
гаецца за бацькаушчыну для сябе, для такiх жа як сам (33).

У гэтым i праявiлася адметнасць “узвышаускай” прозы, наватар-

ства, што было абумоулена новым часам, фармаваннем новай асобы,

станауленнем новых адносiнау мiж людзьмi. Асаблiва, як падкрэслi-

вае крытык, iстотную ролю адыгрывау бясспрэчны прыярытэт по-
шуку новага зместу для выяулення новай формы мастацкага пазнан-
ня жыцця (50). Бадай, самым яркiм прыкладам такой лiтаратуры

з’яуляецца раман Кузьмы Чорнага “Сястра”, якi, па словах Янкi Бры-

ля (на гэтую ацэнку звяртае увагу чытача крытык), мае адзнакi генi-

яльнасцi. А у тым часе гэты твор меу нямала негатыуных ацэнак.

I нават стау аб’ектам парадыравання. Падкрэслiвалася, як надзвычай

адмоунае, захапленне аутара падсвядомым, iрацыянальным, крытыка-

валася, як беспадстаунае, заглыбленне у псiхалогiю “нiкчэмных” лю-

дзей, якiя, быццам, не маюць нi мiнулага, нi будучага. Былi папрокi

нават у вузкасцi кругагляду аутара. Папрокi, безумоуна, несправяд-

лiвыя. Аналiзуючы усе гэтыя ацэнкi, крытык прыходзiць да высновы,

што асноунай прычынай недаацэнкi твора была абсалютызацыя бiя-
лагiчнага пачатку у творчасцi Кузьмы Чорнага таго перыяду (52).

I. П. Чыгрын прапаноувае адметны, глыбокi i надзвычай цiкавы

аналiз твора. Ëн ставiць пытаннi: як зразумець, у чым сэнс, здавала-

ся б, нелагiчных паводзiнау, дыялогау герояу. Робiць слушнае назi-

ранне, якое усë расстауляе на свае месцы: У аснове сюжэтна-кампа-
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зiцыйнай пабудовы рамана ляжыць прынцып самаусведамлення герояу
праз вывучэнне iншых, найперш сяброу дзяцiнства, паколькi у iхнiм
жыццi, асаблiва напачатку, было шмат агульнага (62). Дарогi, што

у нейкiм часе зводзяць герояу, iзноу разыходзяцца. Але гэтыя сустрэчы

накладваюць пэуны адбiтак на душы людзей, дапамагаюць iм рухац-

ца наперад. Асаблiва цiкава даследуецца вобраз галоунай гераiнi твора

Манi. Пры гэтым крытык зауважае наступную адметнасць: спалуча-

насць у творы зацiкаулення псiхалагiчным светам герояу i адначасова

абагульненасцю гэтых вобразау. Так, вобраз Манi змяшчае у сабе не
толькi жаночы пачатак (дзяучыны, сястры, будучай мацi), але яш-

чэ змяшчае, “растварае” у сабе, сiмвалiзуе вобраз зямлi, дачкой якой
яна з’яуляецца, вобраз бацькаушчыны, прауды часу, прауды веку, на-
огул жыцця у яго сëнняшнiм руху (66). Дыскутуючы з Алесем Адамо-

вiчам, якi лiчыу галоуным героем твора Вацю Бранiслауца, I. П. Чы-

грын даводзiць, што менавiта вобраз Манi галоуны. Найперш пра тое

сведчыць назва. Але не толькi. Гэтая асоба, калi можна так сказаць,

усюдыiсная. Гераiня, як адзначае крытык, прысутнiчае лiтаральна на
кожнай старонцы, i – калi ëсць i – калi няма на старонцы. Адчуваецца
у кожным слове другiх герояу. Яны усе пра яе думаюць, разважаюць,
мараць, усе хочуць быць блiзкiмi да яе – i тыя, хто закаханы у яе як
жанчыну, i тыя, хто не закаханы, нават тыя, хто не знаëмы з ëю,

не ведае яе. Думаючы пра Маню, героi па-сапрауднаму далучаюцца да
жыцця (67).

Пэуная увага звернута крытыкам i на iншыя творы празаiка: ра-

ман “Зямля”, аповесць “Лявон Бушмар” i iнш.

Высока, як хiба да таго нi адным айчынным крытыкам, ацэнена

I. П. Чыгрынам творчасць Лукаша Калюгi, якому прысвечаны раздзел

“Лукаш Калюга: ля вытокау эпiчнай прозы”. Гэты творца з той кагор-

ты, якой мала давялося працаваць у лiтаратуры: усяго некалькi гадоу

у вельмi юным веку. Крытык раскрывае адметнасць творчасцi гэтага

празаiка, што найперш палягае у адметнасцi адлюстравання чалаве-

ка, тым, што чалавек як аб’ект мастацкага даследавання у Лукаша
Калюгi па-своему вельмi аддалены ад суб’екта, якi яго даследуе, ад
самога аутара, ад пiсьменнiка... Характарыстыка героя даецца тут,

як нiколi дасюль у беларускай прозе, з улiкам ацэнак, вывераных века-
вым вопытам народа (97). Адметныя i паводзiны ягоных герояу, што

выклiкана значнымi прычынамi. Лукаш Калюга iдзе сваiм шляхам, не

паутараючы пошукау папярэднiкау-“нашанiуцау”, сярод якiх найперш

Якуб Колас i Максiм Гарэцкi, а таксама Кузьма Чорны. Яго прыкмет-

на больш цiкавiць жыццë як жыццë, як сама плынь, дзе выпадковасць
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не толькi выпадковасць, а i заканамернасць, таму яна схiльна у яго
творах браць на сябе значную абагульняльную ролю (98).

Крытыкам зауважана надзвычай актыуная творчая эвалюцыя пра-

заiка. Актыуная, спешная, быццам жыло у iм адчуванне, што ча-

су вельмi мала, што патрэбна паспець сказаць сваë слова i сказа-

ць па-свойму. Напрыканцы раздзела яшчэ раз падкрэслена тое, што

паспеу зрабiць Лукаш Калюга, – абазначыу падкрэслена эпiчны заход
да жыцця як мастацкi прынцып (120).

Адным з першых звярнууся I. П. Чыгрын i да творчасцi Андрэя

Мрыя. Прыярытэт у стварэннi сатырычнай прозы крытык аддае ме-

навiта гэтаму творцу, а не Кузьме Чорнаму цi Кандрату Крапiве.

Аналiзуючы аповесць “Запiскi Самсона Самасуя”, аутар захапляецца

смехавой культурай, у якой вылучаецца смехавая сiла канкрэтных ха-
рактарыстык, сiла асобнай фразы, асобнага слова урэшце (125), пад-

крэслiвае майстэрства стварэння камiчнай сiтуацыi, у якой галоуным

камiчным прыëмам з’яуляецца анекдатычны выпадак, казус.

Лiтаратуразнауца падкрэслiвае значнасць гэтага твора для усëй

беларускай лiтаратуры. Андрэй Мрый, як слушна заяуляе аутар,

– стваральнiк цiкавай сатырычнай аповесцi, якi значна апярэдзiу сваiх

наступнiкау. Паводле сацыяльнай значнасцi вобраз вядучага героя гэ-
тага твора у беларускай лiтаратуры стаiць, несумненна, у адным
радзе з сатырычным вобразам галоунага героя камедыi Кандрата
Крапiвы “Хто смяецца апошнiм” Гарлахвацкага, створанага, аднак,
на цэлых дзесяць гадоу пазней (138).

Дзве апошнiя манаграфii I. П. Чыгрына рыхтавалiся даследчы-

кам даволi доугi час, але былi выдадзены параунальна хутка, за тры

гады. “Рэальнае i магчымае: Проза Якуба Коласа” – гэта вельмi цi-

кавае даследаванне лiтаратуразнауцам прозы класiка, пачынаючы ад

самых раннiх, гумарыстычных апавяданняу i заканчваючы трылогi-

яй “На ростанях”. Ацэнкi, зробленыя аутарам, вызначаюцца заглы-

бленасцю у сутнасць створанага пiсьменнiкам, а таксама непадроб-

най зацiкауленасцю гэтай творчай асобай. Гэта мае дачыненне i да

апошняй манаграфii. Адначасова гэта глыбокi крытычны падыход да

прозы знакамiтага аутара. Ужо на пачатку, аналiзуючы раннiя апа-

вяданнi Якуба Коласа, даследчык падкрэслiвае, што у гэтых творах

асэнсаванне характарау наогул шмат у чым непераканальнае4, ды

4 I. П. Чыгрын, Рэальнае i магчымае: Проза Якуба Коласа, Мiнск 1991, с. 15.
Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
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i зададзенасць сюжэтных хадоу тут вiдавочная, калi бачная фальк-

лорная аднапланавасць, небагатая аргументацыя паводзiн герояу. Але

бясспрэчную мастацкую вартасць гэтыя творы, безумоуна, мелi. Яны

атрымалiся па-свойму цiкавыя, з пункту ж гледжання развiтых ма-
стацкiх традыцый – самабытна-арыгiнальныя нават (17). Што на-

огул да “нашанiускiх” апавяданняу класiка, то лiтаратуразнауца ад-

значае жанравую разнароднасць гэтых творау: гэта i узоры псiхала-

гiчнага апавядання, творы бытавога плана, фiласофскай зададзенасцi,

а побач – звычайныя замалëукi, роздум з выпадку, спроба эпiчнай фор-

мы аповеду, жанравая сцэнка, анекдот i iнш. Мастацкiя пошукi Кола-

са-празаiка палягалi у кантэксце мастацкiх пошукау усëй тагачаснай

беларускай прозы, адным з лiдарау якой ëн, бясспрэчна, быу. А сут-

насць гэтага працэсу, як лаканiчна вызначае гэта I. П. Чыгрын, у тым,

каб сцвердзiць агульны поступ беларускага мастацкага слова (32).

З усiх шматлiкiх набыткау пiсьменнiка “нашанiускай” пары крытык

вылучае тры творы: “Нëманау дар”, “У старых дубах” i “Малады ду-

бок”. Аналiзуе iх вельмi глыбока, падкрэслiваючы тую надзвычайную

гармонiю кампазiцыйнага ладу творау i iх зместу, нечаканых, але ад-

начасова заканамерных паваротау у лëсах герояу, якiмi вызначаюцца

гэтыя творы. Нельга не згадзiцца з тым, што гэтыя апавяданнi – твор-

чая вяршыня Коласа дакастрычнiцкага часу.

Менавiта I. П.Чыгрыну належыць па сутнасцi першае, амаль не за-

ангажаванае нi у якiя iдэйна-палiтычныя працэсы прачытанне творау

класiка канца 10 – пачатку 20-ых гадоу, пачатковай паслярэвалюцый-

най пары, калi Коласу належала вытрымаць самую жорсткую ба-
рацьбу за уласную мастацкую самабытнасць (62). Шлях мастацкага

пераасэнсавання новай рэчаiснасцi вывярауся празаiкам тымi ж вы-

сокiмi меркамi чалавечнасцi, ад якiх ëн не мог адмовiцца. Ягоныя ге-

роi, як падкрэслiвае даследчык, маюць характар зменлiва-цякучы, хаця
у той самы час i пастаянна-адзiны (адзiнства супярэчнасцей), нават
стабiльна-акрэслены (67). Колас не спяшауся “перабудоуваць” сваiх

герояу згодна з павевамi новага часу. Ëн “дазволiу” iм любiць жыццë

болей за барацьбу, за “велiч новых iдэалау”. I адлюстравау трагедыю

гэтых людзей, бо тая эпоха была страшным часам, бо рэвалюцыя, сут-

насць якой аутар выразна выявiу у сiмвалiчнай назве аднаго з творау

– “Крывавы вiр”, – гэта знiшчальная бездань, якая зацягвае, не адпус-

кае, нiшчыць усiх, хто трапляе на яе шляху, калi асоба не жадае iсцi

у адным (шэрым) шэрагу. Часта аутар выкарыстоувае магчымасцi гу-

марыстычнай, сатырычнай прозы, але заусëды праз смешнае у гэтых

творах праступае трагiчнае.
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Раздзел “На узроунi алегорыi” прысвечаны аналiзу такога знач-

нага не толькi у спадчыне Якуба Коласа, але наогул у айчыннай лi-

таратуры твора, як “Казкi жыцця”. Не надта выразная назва гэтага

раздзела, але змест яго вельмi глыбокi. Ëн пабудаваны у традыцый-

най для даследчыка манеры з улiкам усяго таго, што было зроблена

папярэднiкамi. Але галоунае – сказаць сваë слова, данесцi сваë разу-

менне класiчнага твора, безумоуна, прысутнiчае. Крытык адхiляецца

ад спрошчаных трактовак гэтага вельмi складанага твора, на самым

пачатку зазначаючы, што iдэйны змест творау (у прыватнасцi апа-

вядання “Процiу вады”) лëгка суадносiцца з асноуным канфлiктам
чалавечага сужыцця (107).

Менавiта I. П. Чыгрын упершыню настойлiва даказвае, што гэты

твор патрэбна разглядаць у комплексе, як твор адзiны, цэльны (110),

прыводзiць неаспрэчныя доказы таго, што менавiта так ставiуся да

свайго твора Якуб Колас. Дыскутуючы з А. А. Лойкам, крытык слуш-

на даводзiць, што першай з’яуляецца казка “Дудар” (1906 г.), а не

“У балоце”, пра што i сëння чытаем у падручнiку па гiсторыi бе-

ларускай лiтаратуры. На жаль, i сëння казка “Дудар” выключана

з выданняу з “цяжкай ” рукi Кандрата Крапiвы, якi убачыу тут на-
цыяналiстычнае разуменне адносiн памiж братнiмi народамi – рус-
кiм, украiнскiм i беларускiм (113). Нiякага нацыяналiстычнага зме-

сту казка не мае. На жаль, найсцiплыя праявы беларускага патрытыз-

му заусëды трактуюцца менавiта гэтак. А мiж тым менавiта у гэтай

казцы трэба шукаць творчыя вытокi паэмы “Сымон-музыка” (115).

Выснова, зробленая лiтаратуразнауцам пра тое, што “Казкi жыцця”

уяуляюць сабой згустак фiласофска-сацыяльных, маральна-этычных
i iншых поглядау пiсьменнiка на жыццë (116), нi у кога сëння не вы-

клiкае пярэчання. Аутар манаграфii дазваляе сабе пэуную вольнасць,

рэканструкцыю кампазiцыi усяго твора, абапiраючыся на змест, на час

напiсання асобных казак, не згаджаючыся з той, што прапаноуваецца

выданнямi.

Завяршаючы свой цiкавы роздум над “Казкамi жыцця”, I. П. Чы-

грын прыходзiць да высновы, што яны створаны не так асобным
аутарам, як самой шматвяковай гiсторыяй беларусау з тым, каб ад-
нойчы, на самым важным перавале быцця народа, адшукаць пад пяром
прафесiйнага пiсьменнiка закончаную форму i змест, вылiцца у чака-
ным слове роздуму, дабра i гуманiзму (165).

Разгляд прозы Якуба Коласа лiтаратуразнауца завяршае раздзе-

лам “Прастора раманнай формы i трылогiя “На ростанях”. I гэта

зразумела, бо твор стау не толькi адным з найдасканалейшых тва-
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рэнняу (172) Коласа-празаiка, але i наступным, вельмi значным кро-

кам яго мастацка-жанравых пошукау. Гiсторыя напiсання твора, яго

успрыняцце крытыкай, адметнасць жанравай прыроды, сiстэма вобра-

зау – усë гэта даследуецца аутарам. Прауда, у гэтай працы I. П. Чы-

грын робiць “класiчную” для беларускага савецкага лiтаратуразнау-

ства памылку, сцвярджаючы, што вобраз галоунага героя – гэта во-
браз iнтэлiгента, што упершыню з’явiуся на старонках беларускай
прозы (186). Менавiта ëн упершыню слушна дакажа, што прыярытэт

у стварэннi гэтага вобраза належыць не Якубу Коласу, а маладзей-

шаму “нашанiускаму” празаiку Максiму Гарэцкаму. I гэтая кнiга, як

на наш погляд, самая значная у ягоным пяцiкнiжжы, стала апошняй

лiтаратуразнаучай працай I. П. Чыгрына.

“Памiж былым i будучым: Проза Максiма Гарэцкага” – гэта, ба-

дай, самае поунае i дасканалае прачытанне мастацкай спадчыны яшчэ

аднаго згубленага i загубленага класiка беларускай лiтаратуры. Пра-

чытанне, якое грунтуецца на новым (а у тым часе цi не першым?), усве-

дамленнi, чым была “нашанiуская” лiтаратура наогул, кiм былi тыя,

каго савецкае лiтаратуразнауства з лëгкай рукi Сяргея Палуяна падзя-

лiла на “палаты”, што уяуляла сабою знакамiтая дыскусiя 1913 года на

старонках “Нашай Нiвы”.Пра усë гэта даведваемся у першым раздзеле

манаграфii “Далучэнне да плынi”. Асноунае, адметнасць таленту, што

характарызуе прыход у лiтаратуру Максiма Гарэцкага, даследчык ха-

рактарызуе наступным чынам: ëн аказауся неардынарным, а то i про-
ста нечаканым, ва усякiм разе не падобным да талентау тых, хто
так цi iнакш паспеу заявiць пра сябе у беларускай лiтаратуры да гэ-
тага5. Як iмгненна раскрыуся гэты талент, якiх магутных вяршыняу

ëн дасягнуу, на якiм высокiм узроунi змог адлюстраваць глыбiнi ча-

лавечай душы, упершыню асэнсаваушы драматычна-напружаны, а то

i трагiчны працэс раздваення душы асобы, якiм убачыу Максiм Гарэц-

кi мiнулае нашага краю i прыадкрыу старонкi будучага – пра тое кнiга

I. П. Чыгрына.

Апошнiя гады свайго жыцця I.П. Чыгрын прысвяцiу паэзii. Выдау

некалькi кнiгау, сярод якiх “Капеж”, “Трыба”. Апошняя мае сiмвалiч-

ную назву – “Люблю вясну”. У ëй адлюстравана тая вiтальная ас-

нова, што дапамагала жыць i заставацца асобай светлай, вартай на-

шай памяцi.

5 I. П. Чыгрын, Памiж былым i будучым: Проза Максiма Гарэцкага, Мiнск 1994,
с. 30.
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S T R E S Z C Z E N I E

Artykuł jest poświęcony pracom literaturoznawczym Iwana Czygryna, którego
główna uwaga koncentrowała się na początkowym etapie rozwoju prozy białoru-
skiej. Analizowane są jego rozprawy monograficzne, w których autor podkreślał
przede wszystkim znaczny wpływ folkloru na kształtowanie się literatury ojczy-
stej, wskazywał na znaczenie w procesie literackim takich ugrupowań literackich,
jak „Maładniak” i „Uzwyszsza”, jak również twórczości Jakuba Kołasa i Maksima
Hareckiego.

S UMMARY

The article is devoted to the works of literatures by Ivan Petrovich Chigrin
whose main focus of interest was concentrated on the Belarusian prose. The analysis
comprises his monographs in which Chigrin emphasized significant influence of
folklore on the formation of native literature and indicated the role of literary
circles “Maładniak” and “Uzwyszsza” as well as Jakub Kolas’ and Maxim Harecki’s
writings in the literary process.
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Крысцiна Папко

Брэст

Фiласофска-аксiялагiчная прастора

аутабiяграфiчнай кнiгi Уладзiмiра Калеснiка

“Доуг памяцi”

Кнiга “Доуг памяцi” У. Калеснiка з самага пачатку задумва-

лася не толькi як спроба перадаць самыя значныя факты з асабi-

стай бiяграфii, але, найперш, для таго, каб, вярнуушыся у думках да

выпрабаванняу ваеннага часу, нагадаць пра былы гераiчны стан гра-
мадства, народа1. Аутар лiчыу, што бязлiтасна-аб’ектыунае асэнса-

ванне падзей мiнулай вайны у аутабiяграфiчна-дакументальным жан-

ры ацверажае i лечыць, што (...) творы мастацтва цi публiцысты-
кi, у якiх жыве здаровая народная прауда, засцерагаюць ад звiхау,
зрывау i спатырчакоу (528). У. Калеснiк быу упэунены, што усë за-
лежыць ад таго, якую iдэю прапаведуе аутар. Калi здаровую мараль
чалавечага сужыцця i удасканалення, дык пропаведзь такая не пе-
рашкодзiць (...). Эстэтычна хвалююць толькi выдатныя i выключныя
па сваëй напоуненасцi маральныя учынкi. Такiм чынам, звышлiтара-

турную задачу сваëй прозы У. Калеснiк бачыу у тым, каб кожны,

задумаушыся над маральнай асновай уласнага жыцця, прыйшоу да iдэi

самаудасканалення. I кнiга “Доуг памяцi” выконвае гэту звышзадачу

– дапамагае чытачу хвалявацца эстэтычна, перажываць, выяуляць
хараство жыцця, сцвярджаць яго каштоунасць (528).

Адкрыта заяуленая аутарская пазiцыя на старонках твора дае маг-

чымасць не толькi пазнаëмiцца з цiкавымi фактамi бiяграфii, людзьмi,

з якiмi звязау лëс, але i дазваляе дастаткова ясна усвядомiць жыццëвае

1 У. Калесн iк, Доуг памяцi, Брэст 2005, с. 528. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца старонка.
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крэда аутара, яго маральна-этычныя прынцыпы. Аутабiяграфiчны ге-

рой не проста знаëмiць чытача з асобнымi людзьмi, якiя пакiнулi след

у ягоным жыццi: ëн iмкнецца даць дэталëвую распрацоуку вобразау,

выкарыстоувае такiя сродкi выразнасцi як партрэт, аутарскую харак-

тарыстыку, мауленне, аналiз учынкау як галоуных, так i эпiзадычных

герояу. Людзям i падзеям У. Калеснiк дае шчодрую i непасрэдную аса-

бiстую ацэнку, выказвае свой пункт гледжання, выяуляючы пры гэтым

уласную жыццëвую пазiцыю.

Стыль У. Калеснiка – сiнтэз рамантычнай узнëсласцi, мiжвольнай

пры вяртаннi у думках у маладосць, дзе так драматычна супау час

першага сапрауднага кахання з вайной, i цвярозага погляду на мiнулае,

што было перадумана i пераасэнсавана на працягу жыцця.

Як i многiя пiсьменнiкi у 60-ыя гады, У. Калеснiк звярнууся да

тэмы вайны. Тут варта успомнiць “Я з вогненнай вëскi”, кнiгу, напiса-

ную у сааутарстве з А. Адамовiчам i Я. Брылëм. У. Калеснiк са сваiмi

сябрамi праз гэту кнiгу увялi у грамадскую свядомасць новае паняцце

– народная прауда аб вайне. Аутар разумеу, што многае з напiсана-

га пра ваеннае мiнулае, не вытрымлiвае выпрабаванне часам, але ëн

быу упэунены, што многае застанецца непарушным навечна. I “непа-

рушнае” для У. Калеснiка – гэта абарона Айчыны, вернасць каханню,

сяброуству, iдэя самаудасканалення асобы, шанаванне чалавека, заха-

пленне велiчнай стыхiяй прыроднай красы.

Часам у апавядальнай плынi бiяграфiчнай прозы рамантычная на-

тура У. Калеснiка перамагае у iм рэалiста. Тады адкрытыя аутар-

скiя выказваннi, рэмаркi, змяняюцца белетрызаванымi адступленнямi.

У такiя моманты бiяграфiчны герой кнiгi прымушае чытача услухацца

у мiжрадкоуе, каб зразумець пазiцыю аутара. Так, напрыклад, на ста-

ронках кнiгi У. Калеснiк расказвае гiсторыю пра свайго знаëмага пар-
тызана Н., якi узяуся прыгадваць (...) партызанскiя былiцы, рысую-

чыся перад моладдзю.

Увайшоушы у раж, расказчык з пахвальбой прывëу жахлiвы
факт, як яго жонка у часе блакады утапiла сваë немауля. Пра той
факт я ведау, у свой час мы гаварылi пра яго, як пра жахлiвую вы-
ключнасць, да якой могуць давесцi чалавека нелюдзi. (...) Карнiкi былi
блiзка, а дзiця галоднае крычала, наклiкала смерць на усiх. А усе ха-
целi жыць...
Выпадак, як на тыя ваенныя часы, жахлiвы, а бацька таго дзiця-

цi, якi сам быу у тым панiчным гурце, расказвау пра усë без скрухi, як
бы гэта быу гераiчны учынак, а яму i яго жонцы належыць за гэта
узнагарода (528–529).
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Мы не знойдзем адкрытага асуджэння паводзiн былога парты-

зана аутарам-апавядальнiкам, хаця выразы рысуючыся перад мо-
ладдзю; увайшоушы у раж; з пахвальбой прывëу жахлiвы факт ужо

утрымлiваюць маральную ацэнку. У. Калеснiк, якi зведау усе жахi вай-

ны i вельмi крытычна, як бязлiтасны максiмалiст, ставiуся да асабi-

стых жыццëвых памылак, разумеу, што чалавек у трагiчных абставi-

нах часта падпарадкоуваецца найперш жывëльнаму страху i панiцы,

а не маральным прынцыпам. Таму аутар не бярэцца даваць гэтай сi-

туацыi адназначную маральна-этычную ацэнку, а разумее яе як вы-
ключнасць, да якой могуць давесцi чалавека нелюдзi, гэта значыць
вайна.

Эмацыянальная аснова “Доуга памяцi” – успамiны аб пера-

жытым, пераважна аб вайне, i аксiялагiчны роздум аб незварот-

ным. Псiха-эмацыйны вопыт аутабiяграфiчнага героя дазваляе яму

стварыць непауторную па эмацыянальна-эстэтычнай напоуненасцi

мастацкую тканiну твора, асновай для якой паслужылi рэальныя

жыццëвыя падзеi. Уласна-бiяграфiчныя параметры кнiгi выклiкаюць

у чытача павагу i давер, ствараюць уражанне пранiзлiвай асабi-

стай праудзiвасцi у адлюстраваннi ваенных падзей 1941–1945 гадоу,

у якiх давялося удзельнiчаць апавядальнiку. “Доуг памяцi” наро-

джаны аб’ектыунымi прычынамi: неабходнасцю падзялiцца з чыта-

чом тым, што было некалi асабiста перажыта i назаусëды засталося

у памяцi i сэрцы, а разам з тым, яшчэ раз, ужо з вышынi пражы-

тых гадоу, аб’ектыуна асэнсаваць маральна-этычны досвед – як асабi-

сты, так i агульначалавечы, вынесены з драматычна-складанай плынi

жыцця.

Тэма вайны, трагiчна апаленага вайной юнацтва, чалавека на

вайне – адна з цэнтральных у творы. Вобраз вайны на старонках кнiгi

– абагулена-абстрактны: вайна для У. Калеснiка – разбуральная, вы-

ключна жахлiвая стыхiя, пачвара, якая знiшчае на сваiм шляху усë

лепшае i пазiтыунае, i найперш – лепшых, дарагiх аутару людзей.

У. Калеснiк не iмкнецца перадаць вырашальныя моманты падполь-

нага i партызанскага руху, уласнага i народнага супрацiулення фа-

шызму. Яго вабяць асобныя, выключныя эпiзоды партызанскага жыц-

ця, у якiх раскрывалiся характары людзей, iх патрыятычныя i ма-

ральна-этычныя каштоунасцi. Героi прозы У. Калеснiка – рэальныя,

звычайныя людзi, якiх вайна неаднаразова ставiць перад складаным

выбарам: вымушае пераглядаць i асэнсоуваць нанова свае мараль-

ныя прынцыпы i жыццëвае крэда. Гэта цэлае пакаленне заходнебе-

ларускай моладзi, перад якiм паустау выбар: цi затаiцца, перача-
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каць навалу, цi аказаць акупантам супрацiуленне, са зброяй змагац-

ца супраць ворага. У большасцi сваëй сябры i таварышы У. Калес-

нiка – людзi сумленныя, праудзiвыя, моцныя духам i шчодрыя сэр-

цам, пераважна юнацкага узросту, якiя уражваюць чытача сваëй ве-

рай у чалавека i перамогу (Васiль Пазняк, Коля Парэцкi, Сцяпан

i Косця Балабановiчы, Iван Клаусуць, Лëва Васiлеускi i iнш.): Мы
верылi у перамогу свабоды над няволяй, чалавечнасцi над людаед-
скай апантанасцю паталагiчнага азвярэння пачвар (...) у нас рас-
ла партызанская вера у сваю удачлiвасць, дружба з цëмнаю ноч-
кай, прафесiйныя звычкi начных сутычак, адчуванне неперамож-

насцi (526). Аутар невыпадкова для вызначэння антыгуманнай сут-

насцi вайны выкарыстоувае такi ëмiсты i экспрэсiуны выраз – люда-
едская апантанасць паталагiчнага азвярэння пачвар. Не раз на ста-
ронках кнiгi, апiсваючы ваенныя падзеi цi асабiстыя пачуццi, У. Ка-

леснiк парауноувае чалавека на вайне з жывëлай (у дачыненнi да во-

рага – пачварай), бо i сам аутабiяграфiчны герой адчувау “жывëльны

страх”, статкавы iнстынкт (панiку, якая ахоплiвае масы, а ты не мо-
жаш устаяць), навучыуся па-звярынаму адрознiваць начныя шолахi,
стау востра бачыць у цемнаце. Аутар праудзiва расказвау чытачу

аб тым, што гэтыя пачуццi былi знаëмыя i яму, а таксама пра па-

чуццë ганьбы, якое насцiгала героя кожны раз пасля таго, як мiне
страх. Аб тым, што герой-апавядальнiк быу чалавекам з высокi-

мi маральна-этычнымi якасцямi, якi глыбока спасцiгнуу i адчуу на

сабе усе жахi вайны, сведчыць i той факт, што асабiстай нянавiс-

цi да ворага ëн не адчувау, а забойства немца успрымау як жахлi-

вую непазбежнасць, як падзею, якая павiнна вярнуць нейкую страча-
ную раунавагу жыццю, аднавiць яго гармонiю, парушаную справяд-
лiвасць. Трупы забiтых людзей былi для яго жахлiвай i нязноснай
праявай, i iх выгляд не прыносiу яму нiякага маральнага задаваль-

нення, а той немец, якога забiвау ва уяуленнi, (...) не меу трупа. (...)

ëн ператварыуся у нешта бязважкае, нематэрыяльнае (...), у дым,
пару цi празрыстую субстанцыю, ëн пераставау проста жыць на
маëй зямлi (528).

Аутар-апавядальнiк пераканауча сцвярджае антыгуманную сут-

насць вайны, ëн верыць, што нават у самых складаных жыццëвых аб-

ставiнах, нават калi побач смерць, здрада, роспач, можна i неабходна

заставацца Чалавекам. Аутабiяграфiчны герой У. Калеснiка упэунены

у тым, што перамога над фашызмам была магчыма толькi дзякуючы

вернасцi грамадзянска-патрыятычным iдэалам – гэта у кнiзе ëн назы-

вае гераiчным станам грамадства.
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Да спрадвечных iдэалау i каштоунасцей чалавечага быцця адно-

сiць У. Калеснiк i каханне – iдэал, якi гарантуе паунату асабiста-
га шчасця (118). У сувязi з гэтым сярод мноства дакументальна-ма-

стацкiх вобразау кнiгi выключную маральна-эстэтычную ролю адыг-

рывае вобраз Зiны Маслоускай. Эмацыйна-непасрэдна апiсвае яе ге-

рой-апавядальнiк: дзяучына паустае перад чытачом рэальнай, зямной

i рамантызаванай – шчырай, сумленнай, узнëслай натурай i духоунай
вартаунiцай аутара. Зiна адразу выклiкае сiмпатыю i нават захап-

ленне яе знешняй i унутранай гожасцю, паводзiнамi. Трапна падабра-

ныя метафары i эпiтэты дапамагаюць чытачу разам з аутарам люба-

вацца прыгожай дзяучынай, здаровой i зграбнай, якая хораша, спорна
iдзе, лëгка i спрытна нешта робiць рукамi. У. Калеснiк упэунены,

што сярод сябровак Зiна Маслоуская была самай выдатнай, выключ-
най i, больш таго, дасканалай асобай. Вобраз Зiны, несумненна, адзiн

з самых яркiх сярод тых, што мы сустракаем на старонках твора.

У. Калеснiк з асаблiвай пяшчотай успамiнае аб ëй, да драбнiц пера-

даючы не толькi знешнасць, але i характар сяброукi, прычым, робiць

гэта таленавiта, з вялiкай сардэчнай цеплынëй. I вобраз дзяучыны

сапрауды “ажывае”, выклiкае захапленне i у чытача, для якога яна,

як i для аутара, становiцца своеасаблiвым маральна-эстэтычным iдэа-

лам. Аутар-апавядальнiк лiчыць, што сапрауднае каханне раскрывае

унутранае багацце асобы, яе духоунасць,жаданне дасканалiцца душой,

у сiтуацыi маральнага выбару вымушае быць годным i патрабаваль-

ным да сябе. Вось як ëн пiша аб гэтым:

(...) чым больш мацнела наша дружба, тым вастрэй даймалi мяне хiбы
майго характару, няроунага, анархiчна-капрызнага. Я рабiу вялiкiя на-
маганнi, каб авалодаць сабой, кантраляваць настраëвасць, трымацца раз-
важней, абыходзiцца далiкатней з сяброукай, чыëю дружбаю даражыу.
Iншы раз мне здавалася, што я стау лепшым, потым зноу, што нiколi не
дацягнуся да такой культуры перажыванняу, якая патрэбна, каб не рабiць
Зiне крыуды (...) (112).

Менавiта культура перажыванняу была для У. Калеснiка ад-

ным з самых важных маральна-этычных крытэрыяу i паказчыкау

гарманiчнасцi i дасканаласцi асобы. Фiласофска-ацэначная рэфлексiя

аутара пабудавана па наступнай камунiкатыунай схеме: Я – Яна –

Мы – Усе. Так, апавядаючы пра свае адносiны з Зiнай, герой-апавя-

дальнiк найперш глыбока i крытычна аналiзуе асабiстыя учынкi i па-

чуццi, стараецца зразумець тое, што хвалюе сяброуку, яе жыццëвыя

каштоунасцi. Ствараючы асабiстую мадэль iдэальных стасункау па-
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мiж мужчынай i жанчынай, аутар намагаецца спасцiгнуць i гармонiю

агульначалавечых адносiн.

Для аутара каханне было пачуццëм, якое не толькi “акрыляла”,

але i натхняла на самапазнанне, самаудасканаленне i самарэалiзацыю

i не толькi ва узаемаадносiнах, але i у шырокiм грамадскiм плане:

Мы хацелi напоунiць гэты свет святлом пазнання, упрыгожыць вы-
сокiмi пачуццямi, умацаваць працай i аздобiць сумленнасцю (118).

Так, паводле аутарскiх маральна-этычных крытэрыяу, для таго, каб

жыццë чалавека было напоунена гармонiяй, яно павiнна быць заснава-

на, найперш, на святле пазнання, на высокiх пачуццях, працы i сум-
леннасцi – толькi тады яно набудзе сэнс i прынясе карысць чалавеку

i грамадству.

Пачуццë патрыятызму, любоу да Радзiмы – важны маральна-

этычны крытэрый, якi можа глыбока характарызаваць асобу, яе

унутраны свет, аксiялагiчныя уяуленнi. Дыяпазон калеснiкаускiх каш-

тоунасных iдэалау пашыраецца праз багатыя, разгорнутыя i поуныя

жыцця апiсаннi прыроды, якiя выконваюць важную iдэйна-сэнсавую

ролю: паглыбляюць iндывiдуальна-эмацыянальнае гучанне твора, да-

памагаюць пранiкнуць у светаадчуванне героя, спасцiгнуць i ацанiць

яго багаты духоуна-эстэтычны вопыт, у якiм важнае месца займаюць

вечныя i унiверсальныя праявы быцця.

Аутар, як сапраудны мастак слова, апiсвае родную прыроду праз

багацце фарбау i гукау, ды апiсвае так,што i чытач мiжвольна трапляе

у чароуны свет наднямонскiх краявiдау, любуючыся iмi разам з ма-

стаком-апавядальнiкам. Калеснiкаускiя пейзажы здзiуляюць трапна-

сцю слова, эстэтычнай згарманiзаванасцю, захапляюць сваëй даклад-

насцю. Часам яны плауна пераходзяць у лiрыка-фiласофскiя адступ-

леннi, але заусëды гарманiчна уплятаюцца у мастацкую плынь твора,

дазваляючы чытачу яшчэ глыбей спасцiгнуць псiхалагiзм мастацкага

светабачання аутара. Пейзажныя замалëукi у У. Калеснiка дакладныя,

могуць здацца праз меру дэталiзаванымi i падрабязнымi, можа, крыху

эстэтызаванымi i iдэалiзаванымi. Але гэта, на нашу думку, выклiкана

тым, што аутар, як сапраудны эстэт, iмкнууся абудзiць у свайго чы-

тача лепшыя пачуццi, звярнуць яго увагу на тое, што iншаму здаецца

паусядзëнным i звычайным, што можа стацца незауважаным, а для

героя-апавядальнiка з’яуляецца вельмi важным i блiзкiм.

Яшчэ адной важнай вызначальнай рысай калеснiкаускiх пейзажау

з’яуляецца iх полiфанiчнасць – надзвычай гарманiчны сiнтэз гукау,

фарбау, пачуццяу. Так, аутабiяграфiчны герой У. Калеснiка асаблiва

любiу назiраць за прыродай падчас узыходу i захаду сонца:
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Усе ранкi i вечары, усе усходы i захады сонца былi мае, усе да аднаго.
Я любавауся няулоунымi пераходамi колерау на небе i на зямлi, сачыу за
мiстэрыяй усходу, хацелася запамятаць самы дзiвосны момант, калi бе-
лы, як малако, туман румянiцца, ружавее, налiваецца святлом i колерам,
становiцца паупразрыстым i пачынае прыадкрываць таямнiчыя сiлуэты
дрэу, лясных кудзëрак i балотных зараснiкау лазы i алешнiку. Сцiплыя
прастакаватыя вольхi з iх шэра-зялëным панылым лiстам цяпер стаялi,
як прынцэсы, прыбраныя на вяселле, акутаныя далiкатнымi вэлюмамi
з доугiмi шлейфамi, што паднiмалiся з нiзiн, з азярынак, дзе шапталiся
палахлiвыя дзiкiя качкi. (...) Iмгненнi хараства няулоуныя, недасяжныя,
хiмерныя, як хвалi – набягаюць i прабягаюць, наплываюць i знiкаюць. За-
стаецца толькi свет. Зменлiвы, таямнiчы, прыгожы, нявычарпаны у сваëй
красе i гэтаю нявычарпанасцю прывiдлiвы, страшнаваты (537–538).

У такiх эмацыянальных i па-мастацку змястоуных апiсаннях пры-

роды выяуляецца надзвычай багатая, выключна таленавiтая i узнëслая

асоба аутара, якi, як мастак, перадае самыя тонкiя адценнi колерау

у сваiм пейзажы. Для У. Калеснiка усход сонца – гэта таямнiчая мi-

стэрыя колерау, фарбау, гукау i пачуццяу, падчас якой абуджаецца

зменлiвы, таямнiчы, прыгожы, нявычарпаны у сваëй красе свет. Кра-
са роднай зямлi для аутара – неспазнана велiчная, невычарпальная,
ëн любуецца ëй, сочыць, хоча запамятаць кожнае iмгненне хараства,
каб у любы момант жыцця мець магчымасць узнавiць яго у памяцi

i чэрпаць з успамiнау хвалюючую эстэтычную асалоду i душэуную

гармонiю.

Эстэтызаваныя пейзажы перадаюць аутарскае адчуванне хара-

ства, красы, у тым лiку i непауторнага хараства мiрнага жыцця, якое

парушыла пачвара-вайна. У падтэкставай плынi калеснiкаускага апо-

веду вечная i велiчная краса прыроды супастауляецца жахам, раз-

бурэнням, смерцi, якiя прынесла вайна. Гэта надзвычай паглыбляе

драматызм светауспрымання героя, увогуле драматычна-узрушаны

пафас усëй кнiгi.

У. Калеснiк упэунены, што толькi праз захаванне глыбiннай гене-

тычнай сувязi чалавека i прыроды: праз любаванне хараством, здоль-
насць адчуваць, браць асалоду ад жывых колерау можна аднавiць i за-

хаваць унутраную гармонiю, атрымаць адпушчэнне вiны, наталiць

адабраную i засмяглую здольнасць душы.

У сваëй прозе У. Калеснiк па-новаму, аналiтычна асэнсоувае

i праблему сацыяльна-грамадскага бытавання беларусау-заходнiкау:

З першых дзëн я адчуу, што такое маëмасная непаунацэннасць i на-
цыянальная iншасць (78). Так, аутар успамiнае, што у гiмназii пан-
скае, польскае, элiтарнае не толькi сцвярджала сваю перавагу над
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мужыцкiм, але станавiлася мэтай навучанння i выхавання (...). Мы
павiнны былi стаць над мужыцкiм, хамскiм, плябейскiм, а урэшце
i над рэгiянальным беларускiм i падняцца да панскага, высокага, поль-
скага (78). Гэты адрыу ад вëскi, роднай глебы аутабiяграфiчны герой

У. Калеснiка успрыняу як здраду i вырашыу (...) пратэставаць, зма-
гацца супраць уцiску i пагарды майго народа, абараняць мужыцкае
асяроддзе, перад якiм быу у пажыццëвым даугу чэсцi. З даугоу вынi-
калi абавязкi (79).

Маральна-этычнае аблiчча асобы У. Калеснiка паустае перад чы-

тачом у выразных характарыстыках: развiтае пачуццë нацыяналь-

най годнасцi i патрыятычнай самапавагi, глыбокая сумленнасць, кры-

тычнае стауленне да уласных учынкау, iх заглыблены аналiз. Вучоба

у польскай гiмназii не прывяла да здрады роднаму народу, вëсцы, баць-

кам, а умацавала перакананне у неабходнасцi абараняць нацыянальную

годнасць. Пажыццëвы доуг чэсцi У. Калеснiк сплацiу не толькi праз

свой адкрыты пратэст супраць уцiску народа, дабраахвотны удзел

у ваенных падзеях 1941–1945 гадоу, але i праз шматгадовую ахвярную

лiтаратурна-адукацыйную працу на карысць Радзiмы.

Герой-апавядальнiк расказвае чытачу i аб тым, што сярод гiмназi-

стау-палякау былi не толькi такiя, што кпiлi i здзеквалiся з беларусау,

але i “ветлiвыя”, “далiкатныя”, якiя зычлiва ставiлiся да усiх лю-

дзей. Гэтая тэма на старонках твора набыла пераканаучае аналiтычнае
асэнсаванне. Выказваючы свае адносiны да даваеннага жыцця вяскоу-

цау-заходнiкау, У. Калеснiк расказвае хвалюючую прауду, не навязвае

свайго бачання, прапаноуваючы чытачу самастойна рабiць высновы.

Пазiцыю самога апавядальнiка у дачыненнi да даваенных адносiн па-

мiж беларусамi i палякамi дапамагаюць выявiць дасцiпныя народныя

прыказкi: Пан – г...ом напхан, а Мужык на бiзун прывык; За аднаго
бiтага сем нябiтых даюць, ды i то не бяруць; Што кажух, то не
вата, што зацiрка, то не гарбата.

У. Калеснiк шырока увëу у апавядальную плынь фальклорны ма-

тэрыял роднай сiняуска-слабадской акругi, эстэтызавау яго сваiм до-

сведам, чым надау бiяграфiчнай прозе надзвычайную самабытнасць,

жывасць i сакавiтасць. Выдатнае веданне фальклору родных мясцiн,

удалае выкарыстанне песеннага матэрыялу, мянушак, мясцовай гавор-

кi дазволiла аутару стварыць шэраг яркiх, эстэтызаваных вобразау

(дзядзька Уладзiк, Саша Васiлеускi, мацi i бацька, сястра Маруся, ай-

цец Вiталi Жалезняковiч i iнш.). У. Калеснiк, як глыбока дасведча-

ны гiсторык i фiлолаг, якi ведае сапраудную каштоунасць фальклору,

у якiм заключаны эстэтыка i аксiялогiя сялянскага быту, разважае пра



ФIЛАСОФСКА-АКСIЯЛАГIЧНАЯ ПРАСТОРА А УТАБIЯГРАФIЧНАЙ КНIГI... 303

народны пласт жыцця, у тым лiку пра этнiчныя асаблiвасцi Сiняускай

Слабады.

Кнiга i распачынаецца паданнем аб тым, як узнiкла родная вëска

аутара. Апавядальнiк расказвае,што Сiняускую Слабаду заснавалi вы-
селеныя князем Радзiвiлам буяныя, непакорныя мужыкi, на якiх не
было нiякай управы (6). Увядзенне народнага падання у мастацкую

плынь надае твору урачыстае i нават былiннае гучанне, iнтрыгую-

чы чытача працягам гiсторыi пра непакорных, але прадпрымальных

i працавiтых мужыкоу. Паказальным у гэтым плане з’яуляецца во-

браз хроснага аутабiяграфiчнага героя – Сашы Васiлеускага, кемнага
да работы вазака i плытнiка. Ëн, пiша У. Калеснiк, выдатна ведау

i спявау мясцовыя песнi, быу дасцiпным субяседнiкам, вясëлым сяб-

рам, сапраудным “сiняускiм хлопцам”. Саша умеу не толькi весялiцца

i забауляць iншых, але iшчыра працаваць. Невыпадкова уведзена у ма-

стацкую тканiну твора любiмая песня хроснага. Багатая выяуленчай

эстэтыкай, надзвычай лiрычная i пявучая, народная песня характары-

зуе i Сашу як чалавека з чулай, узнëслай душой, багатым унутраным

светам:

Ой у лузе, лузе
Калiна стаяла,
А на той калiне
Зязюля кувала.
Зязюля кувала,
Усю прауду казала,
I хлопцам-малойцам
Перамену дала.

З замiлаваннем успамiнае У. Калеснiк i сястру Марусю, якая

у далëкiм дзяцiнстве супакойвала яго пацешкай, у якой таксама закла-

дзены глыбокая народная мараль i эстэтыка. У ëй паэтызуецца сямей-

насць, працавiтасць, гаспадарлiвасць: новая татава хата з урадлiвым

садам, пчалiным узяткам, агародам – своеасаблiвы сялянскi рай.

Кую, кую пятку.
Мы паедзем к татку,
А у нашага татка
Новая хатка.
I садок, i мядок,
I цыбулькi градка.

Шырока уводзiць аутар у твор прыказкi i прымаукi, прастамоуныя

выразы (мянушкi), у якiх выяуляюцца народная этыка, эстэтыка, по-
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гляды беларускага народа на жыццë, заканамернасцi яго уладкавання:

Запас бяды не чынiць; З аднаго вала дзве шкуры не бяруць; прыгарка,

пячура, смаршчок, бабскi патурай, глiнамес i iнш. Цiкава расказвае

У. Калеснiк, прафесiйны фiлолаг i знауца народнага жыцця, пра па-

ходжанне прозвiшчау i варыянты iмëн: Распадобненыя iмëны выяулялi
яшчэ iндывiдуальныя характары уладальнiкау, напрыклад, самае па-
шыранае iмя Iван у нашай вëсцы мела такi веер мадыфiкацый: Iван –

гэта нехта салiдны, Iванко – так сабе, Iваначко – благоцце цi бла-
зан. (...) Бiблейскае iмя Iосiф давала такiя варыянты: Ëсiп, Язэп,
Язэбко, Джэп, Язэбачко, Юзiк, Юзiчак (34–35).

Фальклорныя, вяскова-бытавыя элементы народнай гаворкi ва

У. Калеснiка выконваюць своеасаблiвую арнаментальную функцыю,

а разам з тым надаюць прозе непауторнасць, самабытнасць, уносяць

адметны каларыт у мастацкую тканiну прозы. Фальклорныя матывы

былi для У. Калеснiка не толькi формай выражэння думак i пачуццяу,

але i своеасаблiвым мастацкiм прыëмам спасцiжэння хараства, пры-

гажосцi беларускага народа, яго маральных, этычных i эстэтычных

прынцыпау, сцвярджэння яго нязменнай каштоунасцi, важнасцi.

У. Калеснiк – таленавiты лiтаратар i мысляр, ëн цудоуна ведау

народны фальклор i сам з’яуляуся яго носьбiтам. Невыпадкова ëн шы-

рока выкарыстоувае фальклорныя элементы, у якiх заключаецца не

толькi народная этыка, эстэтыка i мараль, але i своеасаблiвая народ-

ная экзiстэнцыя. У. Калеснiк дакладна ведау, што, паводле беларускай

народнай фiласофii, чалавек можа быць шчаслiвым толькi тады, калi

валодае не толькi фiзiчным, але, найперш, маральным здароуем, калi

у сваiм жыццi строга прытрымлiваецца няпiсаных хрысцiянскiх i на-

родных традыцый i патрабаванняу.

Творчае выкарыстанне фальклорных адзiнак у творы раскрывае

перад чытачом не толькi непауторны свет народнай мудрасцi i эстэты-

кi, але i духоуна-этычнае аблiчча аутара, якi дакладна ведау i разумеу

быцiйна-аксiялагiчны патэнцыял народнай творчасцi, закладзеныя у ëй

маральна-этычныя прынцыпы, якiя сцвярджаюць прыярытэт вечных

каштоунасцей – сумленнасцi, працавiтасцi, шчырасцi, узаемадапамогi

i г.д., – вучаць, найперш, вельмi моцна i дасканала адчуваць прыга-

жосць i радасць быцця.

На старонках кнiгi У. Калеснiка мастацкая прауда не разыходзiцца

з праудай жыццëвай. Прычым паняцце “жыццëвая прауда” для аутара

надзвычай ëмiстае i шматграннае, i у iм важнае месца адводзiцца ма-

ральна-этычным складнiкам людскога сужыцця. Сам аутар прызнаец-

ца у эпiлогу, што асноунай задачай твора было не проста расказаць
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пра антыфашысцкае падполле, першыя днi акупацыi i два гады парты-

занскай барацьбы, а расказаць пра вопыт душы i межы пачуццяу, пра
выключныя па сваëй напоуненасцi маральныя учынкi, iх сапрауднае ха-
раство (527).

Аутабiяграфiчны герой – таленавiты, сумленны, маральна патра-

бавальны да сябе чалавек, якi да жыццëвых праяу падыходзiць з вы-

сокiмi маральна-этычнымi патрабаваннямi. У. Калеснiк на старонках

кнiгi “Доуг памяцi” неаднаразова гаворыць пра пачуццë вiны перад

сябрамi, якiя загiнулi падчас ваенных падзей, пераконвае: тыя, хто

выжыу, павiнны жыць iнакш, (...) не так вольна, не так бяспечна
i самаупэунена. Усë жыццë аутабiяграфiчны герой жыу пад двайным
позiркам уласнага i iхняга сумлення. У. Калеснiк упэунены, што кож-

ны, хто застауся жыць – у неаплачаным даугу перад загiнуушымi

i павiнен жыць не толькi за сябе, але i за iх. Больш таго, каб сплацiць

доуг, жыццë гэта павiнна быць узорным. Таму адзiнымi i бясспрэчны-

мi эталонамi маралi i этыкi для У. Калеснiка былi вера у дабрыню,

справядлiвасць i прауду. “Доуг памяцi” – гэта вопыт душы, пашано-

ты перад памяццю, паклон i доуг сябрам, якога не у сiлах, не у стане
да смерцi сплацiць, бо доуг гэты – iх жыццë (547).

S T R E S Z C Z E N I E

Artykuł jest poświęcony analizie książki wspomnieniowej znanego białoruskie-
go literaturoznawcy Uładzimira Kaleśnika „Dług pamięci”, której największa war-
tość zawarta jest w ukazaniu człowieka trudnej, wręcz dramatycznej epoki, jego
życiowego doświadczenia, dążenia do samoidentyfikacji, duchowego i moralno-etycz-
nego rozwoju wbrew schematyzmowi ideologii. Pojęcia kluczowe: wartości aksjolo-
giczne, pozycja autorska, doświadczenie psycho-emocjonalne, kryterium moralno-
-etyczne, zasada moralna.

S UMMARY

The article deals with the book of memoirs of the famous Belarusian literary
critic Vladimir Kolesnik, “Lest We Forget”, the greatest value of which is the human
drama in man’s self-reflection at difficult times, his experience of identity, spiritual,
moral and ethical growth of the individual against schematic ideology.
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ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

Iна Швед

Брэст

Мiфасемантыка белага колеру

у традыцыйнай карцiне свету беларусау

У традыцыйнай карцiне свету беларусау, як i многiх iншых наро-

дау, белы колер у бальшынi выпадкау звязаны з цэлым шэрагам ко-

лерау светлых тонау i процiпастаулены чорнаму (якi, адпаведна, аба-

гульняе цëмныя колеры) цi чырвонаму колеру. Белы колер найбольш

семантычна нагружаны у традыцыйнай карцiне колерауспрымання
i прэзентуе самую багатую семантыка-сiмвалiчную парадыгму. У бе-

ларускай мове канцэпт “белы” фiгуруе пры утварэннi назвау фiзiя-

геаграфiчных рэалiй (лексiкi флоры i фауны), разнастайных локусау,

антрапаморфных назвау, намiнацый прадметау хатняга начыння, пра-

цэсау i месцау, звязаных з адбельваннем i iнш. Згадаем, да прыкладу,

мянушкi Бяляй ‘чалавек з белым тварам або з белымi валасамi’, Бялан,
Бялко ‘чалавек са светлымi або сiвымi валасамi’, Бельчонкi – нашчадкi

чалавека па iменi-мянушцы Белы або Белька1; белiца ‘балота верхаво-

га тыпу з белым мохам (урочышча Белiцкае балота каля Рагачова);

бельнiк, белiшча, белiвiчышча ‘месца (звычайна на сенажацi), дзе бе-

ляць палотны’; белюга ‘белаватая, неурадлiвая, сiвая зямля, падзолiца’;

белька ‘невялiкае, перасыхаючае летам балотца сярод лесу’, ‘забалоча-

нае нiзкае месца’; белка ‘нягрузкае недрыгвiстае верхавое балота, якое

зарасло травой, пурхоукамi, рэдкiм крывым драбналессем’. Беларускiя

мясцовыя геаграфiчныя тэрмiны, якiя уключаюць найменне “белы”,

маюць значэннi 1) ‘чысты, празрысты, дадатны’ (пра ваду без прымя-

1 В. П. Лемцюгова, Тапонiмы распавядаюць, Мiнск 2008, с. 81–82.
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сей), параунаем: Белаводы – прыток р. Прыпяць, вëскi Белая, Белая
Дуброва, Белая Лужа; 2) ‘светлы, белаваты’ (пра балотную раслiну

з белымi пушыстымi кветкамi, пра пухоуку з рагозавых) – параунаем

назвы: Белае балота каля в. Клiнск Калiнкавiцкага р-на (ад раслiны

пушыцы), балота Белуноша, урочышчы Белакор, Белакор’е (ад боль-

шасцi бярозы у змешаным лесе) каля в. ЗагорыныМазырскага р-на, па-

вет Белалескае (раней Беразнякi), возера Белае (паводле тыпу вадаëму

з чыстай вадой, не як на тарфянiках), паша Бела лаза (каля в. Ма-

чуль Столiнскага р-на). Характэрна, што беллю часта называюцца ба-
лоты, нiзiны, далiны, у якiх стаiць вада. Звернем увагу на тое, што

для намiнацыi неперасыхаючых вадаëмау з “жывой”, цякучай вадой

выкарыстоуваюцца словы, утвораныя ад наймення “красны”2. Цiкавае

спалучэнне апазiцыйных колерау прадстаулена у назве балота Белкi
Чорныя (Жыткавiцкi р-н)3.

Што да азначвання жывëлы белым колерам, то паводле Т. Вен-

дзiнай, ëн часцей выкарыстоуваецца для намiнацыi менавiта свойскай

жывëлы, у тым лiку у мянушках жывëл. Чорны ж колер дамiнуе у наз-

вах птушак, пераважна дзiкiх, i значна радзей ëн прадстаулены у наз-

вах жывëл, прычым, што цiкава, у адрозненне ад функцыянальнасцi

белага колеру, гэта не свойскiя, а дзiкiя жывëлы; са свойскiмi жывëламi

i птушкамi чорны колер звязаны толькi праз мянушкi, параун.: чарну-
ха ‘мянушка чорнай каровы цi курыцы’4. У дадзеным выпадку акту-

алiзуецца узаемасувязь членау апазiцый “белы/чорны” i “свой/чужы”,

прычым з белым колерам звязваецца сема ‘свойскi’, а з чорным – ‘дзiкi’,

што можа мець ацэначнае значэнне. Семантыка-сiмвалiчная парадыг-

ма колеру, як слушна указвае Т. Вендзiна, значна ускладняецца, калi

ад намiнацый пачуццëва-матэрыяльных мы пераходзiм да намiнацый

iдэальных, у якiх колер набывае новую – сiмвалiчную функцыю. З бе-

лым колерам часцей звязваюцца семы ‘добры’, ‘вольны’, ‘чысты’5.

У сiмвалiчнай сферы традыцыйнай культуры карэляцыя ‘белы’ –

чорны’ (‘светлы’ – цëмны’) уваходзiць у эквiвалентны рад з парамi

‘добры’ – дрэнны’, ‘мужчынскi’ – ‘жаночы’, ‘жывы’ – ‘памерлы’. Маг-
чыма суаднесенасць паводле прыкметы ‘белы’ – ‘не белы’, i тады белы

2 I. Я. Яшк iн, Слоунiк беларускiх мясцовых геаграфiчных тэрмiнау: Тапаграфiя.
Гiдралогiя, Мiнск 2005, с. 364.
3 Там жа, с. 93–94.
4 Т. И. Вендина, Семантико-символическая парадигма цвета в контексте сло-
вообразования, “Etnolingwistyka” 2000, nr 12, s. 197.
5 Там жа, с. 198–199.
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колер, матываваны прыкметай ‘ясны, светлы, чысты’, можа абазнача-

ць сакральнасць, чысцiню, плоднасць, святло6. Беларусам, як i iншым

славянам, уласцiва уяуленне пра “царства цемры” як пра замагiльны

свет, негатыуна ацэнены, якi процiпастаулены пазiтыуна асэнсавана-

му “беламу свету”. Белы свет – наш, гэты свет, i ëн процiпастаулены

таму, не-беламу свету, як дзень – ночы, святло – цемры. На такой

кантрастыунасцi пабудавана логiка многiх магiчных тэкстау, у пры-

ватнасцi замовы ад хваробы вачэй: Маладзiк малады, у цябе рог зала-
ты, табе на сiяння, а мне на здароуя; табе цëмныя ночы, а мне свет-

лыя вочы7. Увогуле у беларускай замоунай традыцыi для выявы во-

бразу верхняга яруса светабудовы выкарыстоуваюцца такiя станоуча

афарбаваныя колеравыя i светавыя эпiтэты, як белы (свет), ясны (ме-

сяц, сонца, зоры). Прыкметай белага колеру ‘ясны, светлы, чысты’ ма-

тываваны таксама выраз белы дзень. Згадаем, да прыкладу, “Молiтву

на сон градушчы” з адзначаным выразам: Сладкого сна, спаць до бе-
лого дня. Перысцерэжы цебе, Господзi, на водзе, на пуце 12 ангелоу,
12 апостолоу. Цвëрды камень, роступiс, сам Господзь народзiс. Гос-
подзь у головах, янгелы по боках, а Прачыста Мацi прышла душу сце-
рагцi [Харомск Столiнскага р-на]8. Асацыяцыя дня з белiзной (святлом,

яснасцю) выразна выяулена у загадках тыпу Белая птушка увесь свет
абляцела. – Дзень; Чорна карова увесь свет збарола, бела устала –

увесь свет падымала. – Ноч, дзень9. У тэкстах метэаралагiчнай магii,
прадказаннях белы колер асацыiруецца з пагодным (сонечным) днëм:

Чорная карова уперадзе статка iдзе – будзець дождж; светлая ка-
рова уперадзе статка – будзiць пагода10.

Важна узгадаць,што семантычнай дамiнантай Велiкоднага перыя-

ду, асаблiва Чыстага чацвярга, з’яуляецца iдэя чысцiнi i аднаулення,

6 Н. И. Толстой, Белый цвет, (в:) Славянские древности. Этнолингвистический
словарь. В 5 т., Москва 1995, т. 1: А-Г, с. 151.
7 Замовы, уклад. Г. А. Барташэвiч, Мiнск 2000, 2-е выд., с. 250.
8 У працы выкарыстаны матэрыялы ФЭАБ – фальклорна-этнаграфiчнага архi-
ва вучэбнай фальклорна-краязнаучай лабараторыi УА “БрДУ iмя А. С. Пушкiна”,
якiя сабраны у вынiку палявых даследаванняу, праведзеных аутарам гэтай працы,
студэнтамi i выкладчыкамi БрДУ на працягу 1993–2011 гг. па праграме, спецыяль-
на распрацаванай аутарам дадзенай працы. Гэтыя матэрыялы прыводзяцца далей
без указання на тое, што яны захоуваюцца у названым архiве. У выпадках, калi
выкарыстоуваюцца матэрыялы з iншых крынiц, даюцца адпаведныя спасылкi.
9 Загадкi, склад. М. Я. Грынблат, А. I. Гурскi, Мiнск 1972, с. 59, 61.
10 Зямля стаiць пасярод свету... Беларускiя народныя прыкметы i павер’i. У 3 кн.,
уклад. У. Васiлевiча, Мiнск 1996–1999, 1996, кн. 1, с. 190.
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адсюль зафiксаваныя на Палессi i Магiлëушчыне назвы Перадвелiкод-

нага тыдня (калi прыбiралi i бялiлi хаты), Бiела няделя, Бiлый ты-
ждень – Била нядзеля пасьледня [перед Пасхой], на юй усе беляца да
прибираюць11.

“Белы” уваходзiць у рад эпiтэтау, пры дапамозе якiх не толькi

ствараецца вобраз верхняга свету (у першую чаргу астранамiчных

аб’ектау), перадаецца вышэйшы сакральны сэнс, але i мадэлююцца

два iншыя прасторавыя кантынуумы: той, замагiльны свет i мiфа-

лагiчны цэнтр. Так, паводле замоу, з белага каменя бяруць пачатак

асноуныя стыхii – агонь i вада; у замове ад крывацëку гаворыцца, што

з-пад яснай зары i з-пад белай гары цячэ тры незвычайныя ракi). Бе-

лы (цi сiнi) камень маркiруе цэнтр усяго свету або толькi iншасвету,

дзе лакалiзуецца мiфалагiчная iстота (На моры ляжыць белы камень,
на каменi сядзiць дзявiца, хустку вышывае, каутун замауляе). Прад-
меты белага колеру, надзеленыя высокiм сакральным статусам (тыпу

белага каменя, белых абрусау), у замовах увараюць выгоды таго све-

ту, куды заманьваюцца разнастайныя немачы: ...Там вам курганы –

пагуляны, там на белым камнi стаяць сталы цясовыя, што на тых
сталах абрусы белыя...12.

У вераваннях беларусау i iншых народау, як не аднойчы падкрэслi-

валася у навуковай лiтаратуры, белы колер можа увасабляць канцэпты

святасцi (адно са значэнняу ст. iнд. sveta – ‘белы’), чысцiнi, тады коле-

равы i светлавы сiмвал нячыстага – чорны i цëмны. Калi белы (светлы)

i чорны (цëмны) колеры падзяляюць два полюсы звышнатуральнага,

белы з’яуляецца колеравай складаючай партрэта станоуча ацэненых

прадстаунiкоу не-чалавечага, “горняга” свету; адасобленасць ад чала-

вечага i наблiжанасць да боскага, роднаснасць з боскiм святлом сiм-

валiзуецца белым адзеннем анëлау. Паводле беларускага аповеду, над

пажарышчам з’яуляюцца невядомыя птушкi – белыя i чорныя. Гэта

– душы продкау, якiя прыляцелi дапамагчы жывым суродзiчам. Хто

птушак пералiчыць, той даведаецца пра колькасць сваiх продкау, пры-

чым белыя птушкi пакажуць продкау-праведнiкау, а чорныя – прод-

кау-пякельнiкау13. На аналагiчнай пазiтыунай ацэнцы белага колеру

i негатыунай сiмволiцы чорнага засноуваюцца этыялагiчныя аповеды

тыпу Бусел то быу калiсьцi чалавек i называуся Войтак, але як Бог

11 С. М. Толстая, Полесский народный календарь, Москва 2005, с. 36.
12 Замовы, с. 157, 247, 258.
13 Зямля стаiць..., с. 498.
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па свеце хадзiу, то ëн улез пад мост i хацеу пастрашыць Бога, но
i Бог за тое загневауся на яго, так перакiнуу яго у бусла i кажа: “Каб
ты да канца свету жабамiжыу!” I на знак таго, што ëн быу чалавек,
то палова белага, а за тое, што саграшыу, палова чорнага14. Птушкi
сямейства воранау, якiя маюць чорную афарбоуку, паводле слушнага

меркавання А. Гуры, процiпастауляюцца белым птушкам як злосныя,

драпежныя i нячыстыя добрым i святым, асаблiва голубу. На апазiцыi

белага (прыгожага) i чорнага (непрыгожага) апярэння будуецца ка-

мiзм казак пра варону, якая змяняе сваë пер’е на белае i беспаспяхова

намагаецца змяшацца з галубамi (СУС – 244*) i некаторых фразеа-

лагiчных выразау (да прыкладу, белая варона)15. Процiпастауленасць

нячыстага i чыстага (святога), дэманiчнага i чалавечага, грэшнага

i бязгрэшнага у беларускай традыцыйнай духоунай культуры адбы-

ваецца, такiм чынам, праз рэалiзацыю апазiцыi “чорны/белы”. За-

бруджванне, пацямненне белага асацыiруецца з грахом, пакараннем

i мае негатыуную ацэнку. Ускосна гэта выяулена у наступным мiфа-

лагiчным аповедзе: Полотна выносылы i до Юр’я, оны там i ночовалы.
А на Юр’я нiможно было оставыть на нiч, шо Юрый то ходыть i на
коннiцы iды i отпэчатое токi пятна. Падкрэслiм, што сама коннiца

Юрыя уяулялася белай: Бiльë коб нэ вэшолы, бо Юрэй на белых конюх
будэ iхоты i поб’е16.

Сiмвалiчная апазiцыя “белы/чорны” у беларускiх народных тлу-

мачэннях сноу дэманструе цесныя сувязi з такiмi бiнарнымi карэ-

лятамi, як “добры/дрэнны”, “здаровы/хворы”, “шчаслiвы/няшчас-

ны”, “вясëлы/смутны”, “нявiнны/вiнаваты”, “пераможца/пераможа-

ны” i да т.п.: Апранаць каго-небудзь у белую адзежу – хвалiць, у чор-
ную – нябожчык будзе. Апранацца у белую адзежу – хораша, а у чор-
ную – людзi ачарняюць; Фарбаваць у белы колер – хвалiць; у чорны –

абгаворваць, у чырвоны – крэунага прымаць будзеш; Убранне (адзежа)
белае – пабедзiць якiй чалавек або вы пабедзiце якога чалавека17.

Асаблiвую цiкавасць уяуляюць кантэксты, у якiх белы колер (прад-

меты, iм маркiраваныя) указвае на устанауленне камунiкацыi, атры-

манне весткi, да прыкладу: Як мужык мой быу у маскалëх, то, бало

14 Там жа, с. 111.
15 А. В. Гура, Перо, (в:) Славянские древности. Этнолингвистический словарь.
В 5 т., Москва 2009, т. 4: П-С, с. 18.
16 Традыцыйная мастацкая культура беларусау, т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн.,
Мiнск 2008, кн. 1, с. 127.
17 Зямная дарога у вырай: Беларускiя народныя прыкметы i павер’i, Мiнск 1999,
кн. 3, с. 365, 386, 414.
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(бывала), прыснiцца мне кажух белы, то без перамены ëн да мяне
картачку прышле. Убачаныя у сне белыя кветкi абазначаюць плëткi18.

У магiчных рытуалах, звязаных з ахвярапрынашэннем (яны вызна-

чаюцца выразнай камунiкатыунай скiраванасцю), высокiм семiятыч-

ным статусам вылучаюцца рэчы белага i чырвонага колеру. Так, каб

пазбавiць дзiця ад “крыксау”, раiлася

узяць акрайчык жытняга хлеба, закруцiць з солькай у белую анучку, пера-
вязаць чырвонай нiткай, тады узяць дзiцëнку гэтым вузельчыкам галоуку
пагладзiць ды пад печку падкiнуць. А тады тры разы пад печку пакланiц-
ца, не ксцясь, i казаць: “Крыксы, крыксы, дарую я вас хлебам-соллю, белай
рубашачкай, красным паясочкам – даруйце майму дзiцяцi добрае здароуе
i сон”19.

У прыведзеным кантэксце важнае, акрамя усяго, функцыянаванне

белага i чырвонага колерау як маркëрау далучанасцi пазначанай iмi

рэалiяй да iншасвету. У актах пазбаулення ад немачы, у прыватнасцi

ад лiхаманкi, белая нiтка акрамя таго, што выступае сродкам магiч-

нага вымярэння, надзяляецца медыятыунай семантыкай: калi тройчы

чыталася замова, на белай нiтцы завязвалiся адпаведна тры вузельчы-

кi, пасля гэтую нiтку тры днi насiлi на целе, а на чацвëрты прывязвалi

да маладой асiны20.

У iншых эпiзодах пакрыццë чагосьцi белай фарбай не спры-

яе наладжванню камунiкацыi, а, наадварот, перакрывае канал су-

вязi, прыводзiць да збояу у “нармальных” зносiнах памiж людзьмi

i прадстаунiкамi iншасвету. Прыкладам таму могуць быць пашыра-

ныя забароны бялiць хату, печ у памiнальныя днi, бо ля своiх дэдыу
заплыскаеш очы21, бо русалку замажаш; На Русальници... белить не
можно. Кажуть: мертвым вочы замажэш22. Нярэдка белым прадме-
там прыпiсваецца забараняльная i адмежавальная функцыi, да пры-

кладу беламу каменю у вясельных сiрочых песнях з матывам трох

замкоу: белы камень, жоуты пясок, сажань дашок. Ускосна гэтыя ж
функцыi белага каменя прадстаулены у заключных формулах замоу

18 Там жа, с. 416, 445.
19 Народная медыцына: рытуальна-магiчная практыка, уклад. Т. В. Валодзiна,
Мiнск 2007, с. 90.
20 Там жа, с. 238.
21 С. М. Толстая, Полесский народный календарь, с. 251.
22 Л. Н. Виноградова, Мифологический аспект полесской “русальной” традиции,
(в:) Духовная культура Полесья на общеславянском фоне, Москва 1986, с. 106, 107.
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накшталт I будзi мае слова крэпкiм-крэпка, крэпчэ белага камня23.
Прауда, у апошнiм выпадку вызначальную ролю адыгрывае не белы

колер, а моц, “крэпасць” каменя; колеравая характарыстыка (белы) –

стэрэатыпная для фальклорнага вобраза каменя – набывае форму ста-

лага эпiтэта.

Як “першаколер” белы функцыянуе у надзвычай шырокiм коле

абрадау “пераходу”, рытуалiзаваных дзеянняу, звязаных з пачаткам

i заканчэннем пэуных працэсау, з’яуляецца знакам пераходу з аднаго

свету у iншы, адсылае у рытуалах да формул iнiцыяцыi. Белы аба-

значае нараджэнне новага i адначасова знiкненне старога. Нездарма

белым колерам маркiравалiся рытуальныя прадметы, якiя ужывалiся

у веснавой абраднасцi. Белыя (не фарбаваныя) яйкi, у прыватнасцi,

выкарыстоувалiся у абрадзе засявання: Як браты засываты... то трэ-
ба свячонэ, ны крашанэ24.На Брэстчыне на Паску яйкэ святылэ, штоб
булы нэ крашоны яйкэ, штоб белы булы, i только на пэршы дэнь пуд
вэчор начыналэ красытэ. На Вялiкдзень прыбiралi вярбу найбольш бе-
лянькiм...25. Белымi абрусамi пакрывалi сена на калядных сталах. Да
Коляд пасцiлi. На первую куцю было 9 стау: грыбы, кiсель аусяны,
грушы вараны, сялëдка, куця. Перэд Крэшчэнiем была другая куця.
Сено засцiлалi белым абрусам. У куцю ставiлi ложкi, коб куры гаро-
да не граблi. Рано выносiлi сено да другой куцi [Непамацынаука Пру-

жанскага р-на]. На Брэстчыне на посную куццю белай крэйдай выпi-
свалi Каляды (малявалi крыжыкi на дзвярах, вокнах хаты, у хляве).

Ды i сама коляда, паводле уяуленняу палешукоу, на белых конях одъе-
жджаець26. Белыя прадметы выкарыстоувалiся i у калядных гульнях

моладзi, якiя суправаджалiся пацалункамi. Да прыкладу, белую хуст-

ку дзяучына сцялiла перад хлопцам, каб разам з iм стаць на каленях

на яе i пацалавацца. Пры гэтым iм спявалi: ...А я свайму мiленькаму //
Платок белы пасцяю. // Каму слаць, каму слаць...27. Белым абрусам
засцiлалi стол, за якiм адбывауся рытуальны абед у дзень зажынак.

Самi жнеi на зажынкi апраналi усë белае; хлеб, якi бралi з сабой у по-

23 Замовы, с. 382.
24 Ф. Д. Климук, Духовная культура полесского села Симоновичи, (в:) Славян-
ский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья, Москва 1995,
с. 353.
25 Традыцыйная мастацкая культура беларусау, т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн.,
Мiнск 2008, кн. 1, с. 116, 113.
26 С. М. Толстая, Полесский народный календарь, с. 120.
27 Традыцыйная мастацкая культура беларусау, т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн.,
Мiнск 2008, кн. 1, с. 60.
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ле, закручвалi у белом настэльнiку. У белай хустачцы неслi апошнi

сноп з поля у хату28.

Падчас выканання сямейных абрадау парадзiха адорвала бабку-па-

вiтуху белым ручнiком (I як молодуха вродыть, баба тры днi з iмi
сэдiла. Як тыi тры днi кончацця, воны выходылы з хаты. Хозяйка ро-
сплачвалася з бабкою: давала юй обязательно кусок мыла i бiлэ поло-
тенцэ [Альхоука Кобрынскага р-на]). Прадметы белага колеру (белыя

ручнiкi, палатно, посуд) – абавязковы атрыбут вясельных рытуалау.

Да прыкладу, перад тым, як пачынаць пячы вясельны каравай, мяшок

з мукой ставiлi на покуце, хрысцiлi дзяжу i набiралi муку менавiта бе-

лай талеркай. Калi малады збiрауся ад’язджаць па маладую, бацькi

яго ставiлi стол у сярэдзiне хаты, накрывалi белай iльняной тканi-

най, клалi хлеб, соль, ставiлi вядро з вадою i зажыгалi громнычную
свечку [Слаунае Кобрынскага р-на]. На Гродзеншчыне i некаторых iн-

шых мясцовасцях белае палатно сцялiлi маладым пад ногi. Нявеста,

прыехаушы у хату да маладога, упрыгожвала белымi ручнiкамi усе

абразы: Можа пяць-шэсць iконау быць, яна вешае на каждую. Да,
на каждую белы, вешае пяць-шэсць. А тады во такiм цвятным на
усе тыя29. Нявеста адорвала уздельнiкау вясельнага абраду рэчамi бе-

лага колеру. Гэты акт паэтычна прадстауляюць шматлiкiя вясельныя

песнi.

Белая вопратка – шырока прадстауленая характарыстыка рыту-

альнага пераапранання, адной з функцый якой з’яуляецца абазначэнне

далучанасцi адпаведнай iстоты да свету “не-людзей” цi падкрэслiванне

яе лiмiнальнага статуса. Нездарма сувязь белага колеру з убраннем

нявесты – лiмiнальнай iстоты – характэрна для старажытных i су-

часных еурапейскiх звычаяу i абрадау. У шматлiкiх вясельных песнях

элементы касцюма нявесты пазначаны белым колерам. Паводле адной

з шырока вядомых песень, нявеста чэша русыя косы i звяртаецца да

iх: Ой, косы, косы вы моi, // Доуго служылы вы мынi. // Бiльш вы
служыты нэ будытэ, // Бiльш вы служыты ны будытэ, // Под бiлы
вэлен пiдытэ, // Под бiлы вэлен пiдытэ, // Под бiлы вэлен с хустын-
кою. // Под бiлы вэлен с хустынкою, // Бiльш я ны буду дружкою, //
Бiльш я ны буду дружкою [Рухча Столiнскага р-на]. Асацыяцыя белай

вопраткi, галаунога убору з касцюмам нявесты прадстаулена не толькi

у жанрах вясельнага фальклору, але i у варожбах, тлумачэннях сноу

28 Там жа, с. с. 176–178, 184.
29 Традыцыйная мастацкая культура беларусау, т. 3. Гродзенскае Панямонне.
У 2 кн., Мiнск 2006, кн. 2, с. 682, 684.
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i iнш. Так, лiчылася, што калi хлопец саснiць пэуную дзяучыну у бе-

лай сукенцы – значыць, тая стане яго жонкаю30. У сучасных павер’ях

белы колер сукенкi нявесты атрымлiвае станоучую трактоуку, успры-

маецца як знак “Божьей Благодати”: Если свадебное платье невесты
белое – это символ Божьей Благодати; серебряное – кратковремен-
ный брак. Голубое платье – муж будет гулять; золотое – богатый
брак; розовое – долгая любовь. Венчание в шляпе – к разводу; венча-
ние в короткой фате – к больным детям; а если венчаться без фаты
– к страданиям и обману [Бяроза Брэсцкай вобл.].

Цiкава, што калi абрад “Ваджэнне Куста” змянiу свае функцыi

i набыу шлюбную накiраванасць, галоуны персанаж абходу змянiу ко-

леравую характарыстыку сваëй вопраткi (з зялëнай на белую): поуная
пакрытасць галiнкамi – белая вопратка i вянок з зелянiны31. Харак-
тэрна таксама, што белая вопратка русалак у многiх кантэкстах ад-

сылае да шлюбнай тэматыкi. Русалкi у бiлых платтях ходять, як
то дiвка замуж iдэ32. З вясельным кодам звязаны элементы пера-

апранання галоунага персанажа у русальным абрадзе: Аденем белае
платье, зробим ей [русалке] венка, фату белу и ведом и спиваем
у вечере33.

Што да вясельных песень, то белы колер у iх можа маркiраваць не

толькi нявесту, але i iншых галоуных удзельнiкау абраду, у прыват-

насцi бацькоу маладых. Адным са сродкау стварэння iдэалiзаваных

вобразау каравайнiц, падвышэння iх статусу да царскага з’яуляецца

абмалëука iх рук як белых (хоць, зразумела, што у адносiнах да вобра-

за рук эпiтэт “белы” выступае як сталы): Коровай нараджоны, // Хто
цебе нарадзiу? // Нарадзiла панi каралеуна // Да рукамi да беленькi-
мi, // Да перснямi золоценькiмi [Аздамiчы Столiнскага р-на]. Белыя

рукi, паводле вясельных песень, мае i нявеста: ...А моя дiвчына да по
хатоньцы ходыть, // Бiлы ручэнькi за головоньку ломыть. // – Ой,
маты, маты, порадныца в хаты, // Да порадь мнi, шчо сватам каза-
ты [Моладава Iванаускага р-на]. Белымi рукамi выкрадаюць нявесту

удзельнiкi вясельных рытуалау: Загрэбай, матка, жар, жар, // Будзе
табе дачкi жаль, жаль. // Загрэбай, матка, попэл, // Бо мы тваю

30 Зямная дарога..., с. 350.
31 Традыцыйная мастацкая культура беларусау, т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн.,
Мiнск 2008, кн. 1, с. 138.
32 Тамсама, с. 142.
33 Л. Н. Виноградова, Мифологический аспект..., с. 113.
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дачку ухопiм. // Ухопiмо да ручэнькамi, // Повезем да конечэнька-
мi, // Ухопiмо да бяленькiмi, // Повезом да вороненькiмi [Амельянец

Камянецкага р-на].

Калi ужо гаворка зайшла пра эпiтэт “белы” у адносiнах да паэтыч-

нага вобраза чалавечых рук, то адзначым, што iм у розных фальклор-

ных жанрах часта характарызуецца i шэраг iншых частак чалавечага

цела, а таксама яно само. Калi праз эпiтэт “белае” не падкрэслiваецца

бледнасць цела цi твару чалавека, то “белае цела” значыць iдэальна

здаровае, прыгожае цела. Пазiтыуную аксiялагiзацыю маюць вобразы

белых ног, а таксама твару, як у песнях пра каханне накшталт Гэта
не зара, // А дзыучына мая. // Яе вочы чорныя, // А лiцо бялявае [За-

полле Iвацэвiцкага р-на]. У замовах не толькi чалавечае цела i такiя

яго часткi, як рукi, ногi i твар называюцца белымi (што адсылае да

iдэi iдэальна здаровага цела i мае прагматычнае значэнне), але i косцi,

жывот i нават вочы, да прыкладу: ...Выгаварваю з усех косцей, з усех
шлумкоу (iмена), iдзетэ туда, дэ ветэ булi. Хоць з ветром на сухiе
лозы: чы ветэ з серых очэй, чы ветэ з белых очэй, чы ветэ з чорных
очэй, чы ветэ подуманы, чы ветэ погаданы, чы ветэ сонные, чы ветэ
ветраные, iдзетэ туда, дэ ветэ булi [Сакалова Бярозаускага р-на];

Пэршым разом Божым росказом, пырыполох (iмя), пырыполошычку,
чого ты ходыш, ëго (йеi) бiлы косточкы ломыш... [Агдэмер Драгi-

чынскага р-на]. Калi у першай з прыведзеных замоу эпiтэт “белыя”

выконвае класiфiкуючую функцыю, то у другой – ëн выступае сталым

эпiтэтам i не нясе дадатковай сэнсавай нагружанасцi, акрамя таго,што

у адпаведнасi з лекавальнай скiраванасцю замовы удзельнiчае у мадэ-

ляваннi iдэальна здаровага цела (з белымi касцямi).

У замовах белiзна цела i яго частак нярэдка асацыiруецца не толькi

з уласна здароуем, але i з чысцiнëй, непасрэдна звязанай са здароуем,

як у замове Каб лiка было чыстае: Будзь, мае лiка, белое // I чыстае,
як яйка (гаварыць трэба увечары, калi памыешся, затым выцiраць лi-

ка iзнанкаю сарочкi) [Слаунае Кобрынскага р-на]. Прыведзеная замо-

ва цiкавая вызначэннем такой характарыстыкi яйка, як чысцiня, што

заснавана на актуалiзацыi яго стэрэатыпнага колеру – белага. Павод-

ле замовы “ад порчы”, выцiранне “белай пеленой” павiнна пазбавiць

чалавека не толькi ад фiзiчнай нечыстаты, але i псоты: “Трэба узяцi

у левую руку нож, а у правую – шклянку вады, гледзячы на ваду, пры-

гаворваць: “Устану я, рабiца (iмя), уранку рана, // Умоюся я белаю
пеленою, // Устану на саракавую палавiцу, // Папрашу Матерь Пры-
святую Багародзiцу...” Затым трэба найсцi палавiцу, якая скрыпiць,
устаць на яе, выпiць ваду, апошнi глыток вылiць на сябе, а ножык вы-
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кiнуць” [Слаунае Кобрынскага р-на]. На магiчнае значэнне “умывання

белага” указвае тое, што нават прадстаунiк вышэйшых боскiх сiл, цэн-

тральны персанаж юр’еускiх песень –Юрай, перад тым, як адамкнуць

зямлю i выпусцiць расу, павiнен “умыцца бела”. У баладзе сам Госпад

выказвае жаданне памыць рукi i белыя ногi: Чысты Чэцвер, победзi, //
Чысты Чэцвер, победзi. // Пошов Господ по усему свету... // Сустрэу
дзеуку – воду несла. // – Постой, дзеука, дай мне воды... // Помыць
рукi, белы ногi... [Харомск Столiнскага р-на].

Падкрэслiм, што белы колер, якi асацыiруецца з чысцiнëй i, у пры-

ватнасцi рытуальнай чысцiнëй, цнатлiвасцю нявесты (цi, як у пры-

ведзенай вышэй прыкмеце, даволi позняй паводле свайго паходжання,

– з “Божьей Благодатью”), можа надзяляцца адваротным значэннем

нечысцiнi, “нячэснасцi” нявесты i процiпастауляцца пры гэтым чы-

рвонаму колеру як знаку цнатлiвасцi. У сувязi з гэтым згадаем па-

шыраныя ва усходнiх славян абрадавыя дзеяннi з нагоды адбыушайся

дэфларацыi – перавязванне бутэлькi з гарэлкай пасля першай шлюб-

най ночы чырвонай стужкай цi пiццë чырвонага вiна, калi нявеста

“чэсная”; iнш. Калi ж нявеста аказалася “нячэснай”, замест чырвонай

стужкi выкарыстоувалася белая. У некаторых беларускiх вëсках бы-

ло прынята вывешваць у гэтых выпадках адпаведна чырвоны цi белы

сцяг на варотах, апранаць на нецнатлiвую нявесту белы хамут. У та-

кiх выпадках, паводле слушнага меркавання А. Беразовiч, матыу свет-

лага, белага колеру з’яуляецца як антанiмiчная рэакцыя на сiмволiку

чырвонага колеру, якi “патранiруе” вясельны абрад i асаблiва выраз-

на звязаны з тэмай “чэснай” нявесты, у рамках якой ëн атрымлiвае

абгрунтаванне як сiмвалiчнае абазначэнне дэфларацыi34. У кантэксце

дэфларатыуных матывау белае (не-чырвонае, пустое), як вынiкае са

сказанага, здольнае набываць негатыуную ацэнку.

Звязаныя з белым колерам семы ‘вольны’, ‘пусты’ актуалiзуюц-

ца у многiх iншых выпадках, у тым лiку у назвах вольнай ад

пасяленняу цi сельскагаспадарчых работ зямлi, у назвах лясных па-

лян, г.зн. прасторы, не занятай дрэвамi35, i увогуле вольнай мяс-

цовасцi. Гэтыя ж семы iмплiцытна прысутнiчаюць у лексеме “пра-

бел” (у ведах). Асацыятыуны ланцуг “белае – пустое – бяскроунае

– пазбауленае жыццëвых сiл” матывуе негатыуную ацэнку белага

у шэрагу вераванняу, прадпiсанняу i забарон, як у пашыранай забароне

34 Е. Л. Березович, Язык и традиционная культура, Москва 2007, с. 262.
35 Т. И. Вендина, Семантико-символическая парадигма..., с. 199.
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цяжарнай жанчыне дакранацца да памерлага, каб дзiця не нарадзiлася

“слабым i вельмi белым” [Снiтава Iванаускага р-на]. Магчыма, мета-

фарычную сувязь белага i пустога адлюстравалi прыкметы накшталт

Калi бровы чорныя, мяккiя i роуныя – значыцца добры чалавек, а бе-
лыя бровы у ветранага, жартаулiвага, гарэзлiвага чалавека [Брэст].

Белае, семантызаванае як пустое, бесцялеснае, якое асацыiруец-

ца з замагiльным светам, шырока прадстаулена у абрадзе пахавання

i выступае знакам жалобы у славянскiх i iншых традыцыях. У разгля-

даным кантэксце характэрная практыка у сям’ях, дзе працягвалася

жалоба па памерлых, свяцiць не фарбаваныя (белыя) яйкi: У кого по-
койнiк у гэтому году, яйца ны красылы i святылы ны покрасëнымы
[Стахава Столiнскага р-на]. На Палессi у памiнальныя днi на могiлкi

маглi хадзiць з белымi (не фарбаванымi) яйкамi: На навського вары-
лы, то бiлы, з бiлымы йдуть на молыцi...36. Нефарбаванае яйка (цi яго

бялок) у шматлiкiх кантэкстах функцыянавала як ахвяра, уяулялася

любiмай ежай дэманiчных iстот (i адпаведна прадметам ахвяравання

iм) у розных славянскiх традыцыях. У сувязi са сказаным характэрна

вераванне беларусау, што лiхаманка пакiне хворага, калi з’есць куры-

нае яйка, а дакладней – яго бялок: Зваранае курынае яйка завязваюць
хвораму у кашулю на грудзях. Трасца, як кажа народ, любiць яйкi,
i як з’есь увесь бялок, пакiне хворага. Бялок (прычым узяты ад яй-

ка кантрастнай яму паводле колеру курыцы) прадпiсвалася выпiваць

i самому хвораму: Бяруць яйка ад чорнай курыцы, бялок перамешваюць
з соллю i гарэлкай i выпiваюць37. Негатыуную сiмволiку белага коле-

ру дэманстуюць акты чорнай магii, дзе у якасцi чарадзейнага сродку

выступае пэунае рэчыва адзначанага колеру. Белае успрымаецца як

пустое, безжыццëвае, што забяспечвае знiшчальную, дэструктыуную

семантыку i функцыянальнасць пазначаных iм рэалiй. Так, беларускiя

чарадзеi малако цi смятану лiлi на сцяну, на вароты, каб нарабiць ча-

лавеку, яго гаспадарцы лiха, гэта называлася “залiто”. Аналагiчная

сiмволiка белых рэчывау сустракаецца у тлумачэннях сноу, паводле

якiх бачыць малако прадказвае сварку, клопат, прыкрасць.

Белы колер як знак iншасветных iстот, згубiушых цялеснасць, шы-

рока прадстаулены у пахавальнай абраднасцi. У абрадах “пахаван-

ня-вяселля” памерлых дзяучат апраналi у белае. У белым, як вядома,

хавалi i т.зв. чыстых нябожчыкау, белымi латкамi абкручвалi iм но-

36 Д. Ф. Климчук, Духовная культура..., с. 353.
37 Народная медыцына..., с. 234, 235.
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гi (параун. сучасны выраз: Бачыу я цябе у труне у белых тапачках).
Жыхар вëскi Дзягелец Бярозаускага р-на успамiнае:

Неколi мое бацькi латочкамi обкручвалi беленькiмi ногi i белую сорочку
подвяжут «А у труну клалi што-небудзь?» Ложылi тожэ такэе полот-
но белэе i зеллечко свэнцонэ клалi. На змену ëму сорочку клалi, штаны
клалi. А вжэ як труну опускают, то грошы кiдалi, копейкi. А покойнiка
намэткою накрывалi, бы простынька, самотканая со свого льну. Накры-
ют тоею намэткою. Зарэ навэрх цюль, а после такэе голубэнькэ кладет
жэ ж магазiннэ. А раней полотном беленькiм застэлют дый усë.

Паводле шматлiкiх аповедау, памерлыя продкi паказваюцца жы-

вым сваякам у белым: Суседка на радасные дзеды пазвала усих дзедоу,
дзе хто буу на белам сьвеце. Пришли уси у беленькам платти. Хлопцы
у капэлюшох, дзеуки у беленьких тухликах. Сцягали ее с печи, цяга-
ли па хаци38. Белыя латкi, якiмi звязвалi нябожчыку ногi, надзялялiся

забараняльнай, спыняльнай, ахоунай функцыямi i адыгрывалi важную

ролю у магiчных прыëмах народнай медыцыны: Як умре только, так
руки звязваем и ноги, а то буде хадить на том свете. Латочками
такими беленькими (хусточками). Латочки ховають: як хиндя (ма-
лярыя) нападе, так горло звяжуть39; Белымi тряпачкамi звязвалi но-
гi i рукi, а потым кладут в гроб, а некоторые прыкладвалi к больному
месту, але не помогала [Вялiкая Турна Камянецкага р-на].

У рытуальна-магiчнай практыцы, звязанай з лекаваннем асаблiва

цяжкiх хвароб, накрыванне хворага нечым белым, як, дарэчы, i чор-

ным, абазначала яго смерць (дакладней, сiмвалiчную смерць): Як дзiця
вельмi хворае, тагды мацi запальвае грамнiчную свечку, становiцца
над калышкаю. Пакрывае дзiця белаю хусцiнаю, а усе, хто е у ха-
це, стаяць i сядзяць цiха, бацца сапрауды хто-небудзь памëр. Пас-
ля таго дзiця пачне папрауляцца, бо смерць, пабачыушы, што тут
ужэ хтось памëр, адходзiць далей да другiх людзей40. Сама Смерць
уяулялася высокаю жанчынаю у белай вопратцы (“–Як бачылi смерць?

– Не знаю, можа, в бiлому з косою i на брычке” [Вялiкая Турна Камя-

нецкага р-на]). У шэрагу кантэкстау адзiнай характэрнай прыкметай

у iдэнтыфiкацыi дэманiчнай iстоты як Смерцi выступае белы колер:

38 С. М. Толстая, Полесский народный календарь, с. 88.
39 Народная медыцына..., с. 229.
40 Там жа, с. 163.
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– Як бачылi смерць? – Мынi раз довылося самэi бачыты. Мы йiшлы з дыв-
четамы з усëнычныi, з цэрквы на Паску, ек ужэ посвятылы паску, а йш-
лы мы у другое сыло. I ужэ булы у сылi, побачылы, шо каля однэi хаты
стойiть нiхто у бiлому. I раз, i пропало. Ек мы тодi злякалыся i по-
розбыгалыся по свойiм хатам. А потом мынi маты сказала, шо ек раз
у гэтой час умэр дiд Стыпан. Нам усiм ны могло здатыся, мы усi бачы-
лы, усi дывчета, тую у бiлому. А шчэ раз мынi снывся сон, ек раз пырыд
тым, ек умырла моя маты, шо до нас у гокно загледала нека баба. Ны
помню, чы вона була старая, чы молодая, хороша, чы гiдька, алы ж добрэ
вiдаю, шо вона була у бiлому. I на другiй дэнь умырла моя маты. Зна-
чыть, гэто Смэрть прыходыла по ей! [Вавулiчы Драгiчынскага р-на]).

На Берасцейшчыне i некаторых iншых мясцовасцях калядная мас-

ка Смерцi таксама вылучалася белым колерам. У народных тлумачэн-

нях сноу белая афарбоука жывëл можа арнаментаваць iх негатыунай

экспрэсiяй i звязваць са смерцю. Так, бачыць белых свiней цi свiнню

з парасятамi у сне – да нябожчыка. “– А калi бачыць у сне карову цi ка-

ня? – Карова цi бык – то кармiльцы, а калi лошадь белай масцi – гэта
на смерць, а калi краснай масцi – на бяду” [Вялiкая Турна Камянец-

кага р-на]. Прыведзенае тлумачэнне цiкавае аднолькавай негатыунай

трактоукай як белай, так i чырвонай масцi кабылы.

Многiя iншыя мiфалагiчныя iстоты (як надзеленыя статусам свя-

тых, так i выразнымi дэманiчнымi рысамi), паводле уяуленняу бела-

русау i iншых народау, апрануты у белае цi маюць на сабе элементы

белага (або блiскучага) адзення. Паводле палескага аповеду, персанi-

фiкаваная св. Нядзеля выходзiць у белай сукенцы на шашу i кажа, шо я
Ныдиля, вы мэнэ зрубалы дай вы зрубалы мэнэ. I далей каментар: Мы
ужэ у ныдилю и хату рубаем, и дрова рубае, то она и плачэ41. Убача-
ная у сне жанчына або дзяучына у белым прадказвае хваробу – трас-
цу. Акрамя Смерцi i дэманiзаваных хвароб, у белым адзеннi, як ужо

адзначалася у сувязi з яго шлюбнай сiмволiкай, паказваюцца людзям

русалкi (у пауднëвай Беларусi русалку называюць белай бабай: яна
нiбыта ходзiць па белым жыце). Прывабная знешнасць русалкi можа

апiсвацца выключна праз убранне белага колеру: дивчата в велëнови,
в билых платтях42. Апавядаюць таксама, што у белым паказваюцца

дамавiк i начныя зданi. У адносiнах да вопраткi мiфалагiчных iстот

функцыянальную i семантычную сувязь могуць выяуляць белы i чыр-

воны, а таксама белы i чорны колеры. Да прыкладу, белую з чорным

41 С. М. Толстая, Полесский народный календарь, с. 155.
42 Л. Н. Виноградова, Мифологический аспект..., с. 95.
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вопратку маюць “дабрахожыя” – дэманiчныя iстоты, што спалучаюць

у сабе, згодна з распаусюджанымi у Веткаускiм раëне уяуленнямi, улас-

цiвасцi i палявых, i баравых, i вадзяных; яны могуць з’яуляцца у вы-

глядзе птушак.

Цiкава таксама адзначыць, што прыкмета “белы” (як i “чорны”)

далучае прадстаунiкоу жывëльнага свету да асаблiвага “мiфалагiчна-

га класа”, дыстанцыюе iх ад жывëл “звычайнай” афарбоукi, указвае

на адхiленне ад нормы, ператвараецца у своеасаблiвы ярлык жывëл –

цароу над сваiмi родзiчамi. Так, у сферы дзiкай прыроды белы воук

– цар над усiмi ваукамi, лясны цар; белая змяя – цар змей i да т.п.

У замовах ад хвароб свойскай жывëлы, ад хвароб вачэй i у некаторых

iншых белы колер можа выконваць класiфiкуючую функцыю i мець сiм-

валiчнае значэнне. Так, менавiта “белыя псы” надзяляюцца прэрага-

тывай канчаткова выдалiць хваробы з цела жывëлы43, даць прасвету
у вочкi. Магiчнымi уласцiвасцямi надзялялiся свойскiя жывëлы белай

афарбоукi у вераваннях: вол, карова, певень, казëл, авечка, кот i iнш.

У поунай меры iх магiчная сiла рэалiзоувалася у дзеяннях станоучай,

белай, магii. На Вiцебшчыне лiчылi, што крывëю белага пеуня можна

палегчыць роды, калi ëю намазаць жывот парадзiхi. Ад коклюшу на-

цiралi пяты лоем белага казла44. Белым жывëлам прыпiсвалася магiч-

ная функцыя спынення розных дэструктыуных працэсау. Да прыкла-

ду, падчас халернай пошасцi старалiся знайсцi валоу белай масцi, на

якiх яшчэ не пачыналi араць; такiх валоу запрагалi у саху i абворвалi

iмi вакол вëскi. Сяляне верылi, што пасля гэтага пошасць спынiцца.

Пажар ад перуна тушылi малаком белай каровы45 (малако (белае) зна-

кава наблiжана да вiльгацi верхняга i нiжняга светау i процiпастаулена

стыхii агню). Згадаем таксама, што паводле фальклорных творау мно-

гiх жанрау, на белых конях ездзяць розныя мiфалагiчныя iстоты. У за-

мовах гаворыцца, што на белым канi ездзiць сам Бог.

Звяры, птушкi, насякомыя, кветкi белага колеру актыуна семанты-

зуюцца у прыкметах, варожбах, забаронах, магiчных дзеяннях, тлума-

чэннях сноу – да прыкладу, бачыць у сне белых гусей – на снег. Дарэ-

чы, у загадках вобраз гуся (белага) мадэлюецца праз адсылку да во-

браза снегу: Бiлы як снiг, надувса як мiх, гогочэ, рогочэ. – Гусь [Мола-

дава Iванаускага р-на]. Нярэдка белы колер прадстаунiкоу жывëльнага

43 Замовы, с. 91.
44 Зямная дарога..., с. 192.
45 Зямля стаiць..., с. 411, 500.
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свету у мiфапаэтычным мысленнi непасрэдна звязаны з малаком. Так,

чорна-белая афарбоука апярэння сарокi набывае сiмволiку крывi i ма-

лака у павер’i пра тое, што сарока, пралятаючы пад каровай (спiной да

выменi), выклiкае з’яуленне у каровы малака з крывëю; на Гомельш-

чыне, каб кроу знiкла, сароку вешаюць над каровай так, каб яе белая

нiжняя частка была павернута да каровы46. У прыкметах выразна ак-

цэнтавана сувязь белых матылëу i малака (З’яуленне вясною вялiкай
колькасцi белых “мятлiкау” (матылькоу) паказвае на малочны даста-
так у наступнае лета) белых матылëу i белага хлеба: Калi увесну
першы раз убачыш белага матыля – белы хлеб будзеш есцi47.

Белы колер часта сiгналiзуе пра сакральную вызначанасць пэунага

прадмета цi/локуса у беларускiх легендах i паданнях. Так, апавя-

даюць, што за тры вярсты ад маëнтка Старадворац, на усходнiм баку,

i зараз можна бачыць вялiкi камень белаватага колеру, якi нагадвае

здалëк касцëл. На гэтым месцы некалi стаяу касцëл; але за грахi лю-

дзей ëн нiбыта пайшоу у зямлю з усiмi, што малiлiся там. У сучасным

дзiцячым фальклоры белы колер таксама асацыiруецца з рэалiямi, да-

лучанымi да iншасвету, як у “выклiканнi белай карэты”:

Трэба усе окна завесiць одзiялом, шчоб было у комнацi цемновато. По-
тым бэрэш белу нiтку, обвязваеш два стулы ею. После гэтого ложышса
на ложок, накрываешса одзiялом i чэрэз шчылiну глядзiш одным воком
на тэ место, дзе стояць стулы. А у гэтэ врэмя самы старэйшы чоло-
век сядзiць на одном стулi з завязанымi вочамi i тры разы кажэ: “Белая
карэта выйдзi”. Як хто побачыць белую карэту, то загадвае жэланне
[Рубель Столiнскага р-на]. Кола з белай паперы выкладвалi па падлозе
i хадзiлi па iм, выклiкаючыЖвачнага гномiка [Брэст].

Праз агульную семантыку белага колеру усталëуваецца сувязь па-

мiж рознымi фрагментамi традыцыйнай карцiны свету. Акрамя пры-

ведзеных магiчных рытуалау лекавання, тлумачэнняу сноу, варожбау,

прадказанняу надвор’я i ураджаю, паводле прынцыпу падабенства вы-

конваюцца прадукавальныя магiчныя акты, звязаныя з земляробствам

i жывëлагадоуляй. Прадмету, з’яве цi асобе, адзначаным прыкметай

“белы”, прыпiсваюцца адметныя уласцiвасцi, якiя забяспечваюць пос-

пех магiчнай дзеi. Так, на Гродзеншчыне клалi на градку з капуснай

расадай вялiкi камень i накрывылi яго белай хусткай, каб капуста была

46 А. В. Гура, Перо, с. 18.
47 Зямля стаiць..., с. 147, 234.
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белая, як хустка, вялiкая i моцная, як камень. Белiзна капусты асацыi-

равалася i з белiзной снегу: У той дэнь, коли пэршы дэнь сниг идэ, мо-
на сажать капусту. То вона будэ така била, як сниг48. Верылi, што
пасеу грэчкi з белага фартуха спрыяе яе доугаму цвiценню. Сеючы лëн,

сяляне сачылi, каб сейбiт быу апрануты у як мага бялейшую кашулю;

тонкая белая кашуля павiнна забяспечыць добры ураджай пасеянага

лëну. Белыя рэчы выкарыстоувалiся i у магiчных дзеяннях, звязаных

з развядзеннем хатнiх птушак. Гаспадыня, калi рабiла квактусе гняз-

до i садзiла яе, увесь час заставалася у белай (чыстай) вопратцы –

каб куркi вывелiся белыя; калi хацела атрымаць стракатых куранят,

галаву упрыгожвала краскамi49.

У заключэнне адзначым, што прыкмета “белы” належыць да катэ-

горый, якiя адыгрываюць ролю важных класiфiкатарау, усталëуваюць

семантычныя карэляцыi сiмвалау, якiя уваходзяць у розныя культур-

ныя коды (астранамiчны, зааморфны, рэчыуны, прадметны, перса-

нажны i iнш.). У беларускай традыцыйнай карцiне свету прыкмета

“белы” рэлевантная для значнага кола носьбiтау (сярод якiх шырока

прадстаулены магiчныя аб’екты, уздзеянне якiх магло быць як спры-

яльным, так i адмоуным): людзей, жывëл, раслiн, рэчывау, ландшафт-

ных аб’ектау, артэфактау, тагасветных iстот (асаблiва часта тых,што

паходзяць ад душ памерлых, як русалка, дамавiк, Смерць i iнш.). Ся-

род iх пераважаюць тыя, што займаюць высокiя пазiцыi у архаiчнай iе-

рархii элементау карцiны свету. Белы колер асацыiруецца з жыццëвай

сiлай, вытворчай патэнцыяй, якая знаходзiцца у яйку, малацэ i муж-

чынскiм семенi, i суадносiцца з кардынальнымi канцэптамi пачатку

(што выразна выяулена у iнiцыяцыйных, прадукавальных i ачыш-

чальных рытуалах), пазiтыуна ацэньваецца. Разам з тым на мiфала-

гiчным узроунi беламу колеру можа надавацца семантыка пустаты,

безжыццëвасцi i бесцялеснасцi, што адсылае да канцэптау “смерць”

i “нецнатлiвасць” (у вясельным абрадзе) i матывуе яго негатыуную

аксiялагiзацыю. Белы абазначае нараджэнне новага i адначасова рас-

тварэнне, знiкненне старога. Прыкмета “белы” выконвае ацэначную

ролю, вызначае чалавека у яго бiялагiчным, сацыяльным, рытуальным

статусах, а таксама характарызуе прастору i час. У сiмвалiчнай сфе-

ры карэляцыя ‘белы’ – чорны’ (‘светлы’ – цëмны’) можа уваходзiць

у эквiвалентны рад з парамi ‘добры’ – дрэнны’, ‘мужчынскi’ – ‘жа-

48 С. М. Толстая, Полесский народный календарь, с. 168.
49 Зямля стаiць..., с. 298, 302, 420.
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ночы’, ‘жывы’ – ‘памерлы’. У выпадку суаднесенасцi паводле прыкме-
ты ‘белы’ – ‘не-белы’ белы колер, матываваны прыкметай ‘ясны, свет-

лы, чысты’, можа абазначаць сакральную вызначанасць, царскi ста-

тус, чысцiню, дабро, поспех, дзень, святло, святасць, плоднасць (часта

– у яе аграрным аспекце), сваë, свойскае, добрае, мужчынскае, жывое.

Калi сiмволiка белага колеру вызначаецца яго асацыяцыяй з пуста-

той, бесцялеснасцю, смерцю, ëн выступае у аднолькавых абрадавых

сiтуацыях i мiфапаэтычных кантэкстах з чорным колерам i утварае

апазiцыйныя адносiны з чырвоным колерам. Усе тры колеры могуць

быць прыкметай не-чалавечай (часта дэманiчнай) прыроды разнастай-

ных персанажау i як маркëры фiгураваць у каляндарных i сямейных

абрадах з пераапрананнем.

S T R E S Z C Z E N I E

Kolor biały posiada znaczenie, jest kojarzony z żywotnością, potencjałem two-
rzenia, który można znależć w jajku, mleku, męskim nasieniu, łączy się z teorią
początku obserwowaną w rytuałach inicjacyjnych i oczyszczających, jest oceniany
pozytywnie.
Jednak na poziomie mitologicznym biel może wyrażać znaczenie pustki, braku

życia i ciała, które wiąże się z koncepcją śmierci i braku cnoty. Biały oznacza naro-
dziny nowego i jednocześnie zanik starego. Cecha „biały” pełni funkcję oceniającą,
definiuje bologiczny, socjalny i rytualny status człowieka, charakteryzuje przestrzeń
i czas.

S UMMARY

White colour is relevant to a significant range of those who occupy high posi-
tions in the archaic hierarchical picture of the world. White color is associated with
vitality, productive potentiality, which is located in the egg, milk and male semen,
and corresponds to cardinal concepts of positively evaluated beginning (which was
clearly revealed in initiative, bringing good and purification rituals). However, on
the mythological level, the white color may be given the semantics of emptiness,
lack of life and lack of body that refers to the concepts of “death” and “dishonesty”.
White means the birth of a new and at the same time dissolution, disappearance
of the old. The sign “white” performs an evaluative role, defines a person in his
biological, social, ritual status, and characterizes the time and space.



BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA TOM 3, ROK 2011

КУЛЬТУРАЗНАУСТВА

Irena Matus

Białystok

Restytucja ikonostasów w cerkwiach unickich
w Obwodzie Białostockim w latach 30. XIX wieku

Proces latynizacji cerkwi unickiej, nasilony po soborze zamojskim 1720
roku, obok innowacji w obrządku i dogmatyce, dotyczył przede wszystkim
zmiany wnętrz i wyposażenia świątyń unickich.
Głównie za sprawą usunięcia ikonostasów, prestołów1, żertwienników2

(stołów ofiarnych) oraz zamiany ich ołtarzem głównym i bocznymi, cerkwie
unickie zbliżyły się wyglądem do kościołów rzymskokatolickich. Ich wystrój
i wyposażenie przygotowano do odprawiania mszy i tzw. cichych mszy czy-
tanych w obrządku łacińskim. Uniemożliwiono tym samym celebrowanie
Świętej Liturgii zgodnie z obrządkiem wschodnim. Poprzedni wystrój i to
przeważnie w formie fragmentarycznej, zachowały nieliczne cerkwie unickie.
W diecezji litewskiej w połowie lat 30. XIX wieku ikonostasy posiadały

spośród 800 cerkwi unickich, 103 świątynie3, co stanowiło 12,8%. Najmniej
ich na wyposażeniu świątyń unickich pozostawiono w Obwodzie Białostoc-
kim (w jego granicach usytuowane były unickie dekanaty, białostocki i biel-

1 Pojęcie i funkcja ołtarza w tradycji wschodniej i zachodniej jest odmienna. W cer-
kwiach greckokatolickich w Obwodzie Białostockim ołtarze pełniły identyczną rolę jak
w kościołach.
2 Stół poświęcony na, na którym przygotowywana jest bezkrwawa ofiara, Ks. dr Aleksy
Znosko, Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teo-
logicznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1983, s. 116.
3 Записки Иосифа Митрополита Литовскаго изданыя Императорскою Академи-
ею Наукъ по завещанию автора, Т. III, Типография Императорской Академии Наук,
Санктпетербургъ 1883, с. 211–213.
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ski z przyłączonym drohiczyńskim)4. W dekanacie białostockim w żadnej
z 17 cerkwi nie było już ikonostasu5. W dekanacie bielsko-drohiczyńskim, za-
chowały się one w pięciu cerkwiach w: Klejnikach, Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Bielsku, Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku,
w parafialnej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Kleszczelach i w Sie-
miatyczach6. We wszystkich pozostałych świątyniach unickich, ikonostasy
w wyniku procesu latynizacji zostały rozebrane, w niektórych zachowały się
jeszcze ich fragmenty, bądź pojedyncze ikony.
Ponowne wprowadzanie do świątyń tych elementów, a zwłaszcza ikono-

stasów z carskimi wrotami7, było sprawą priorytetową dla restytucji prawo-
sławia.
7 lutego 1834 roku Greckounickie Kolegium Duchowne w Petersbur-

gu wydało pierwsze rozporządzenie w sprawie zmian wnętrz cerkwi grecko-
katolickich8. Priorytetowo potraktowano przywrócenie ikonostasów, stołów
ofiarnych i ołtarzy zgodnie z obrządkiem wschodnim9.
Główny nacisk położono na ikonostasy. Było to przedsięwzięcie kosz-

towne i wymagało zaangażowania odpowiednich rzemieślników i artystów.
W Obwodzie Białostockim było zaledwie kilku malarzy ikon10. W prak-
tyce przywrócenie świątyniom unickim ikonostasów okazało się procesem
złożonym i długotrwałym. Wymagało to współdziałania władz cerkiewnych
i świeckich, zrozumienia właścicieli ziemskich, a przede wszystkim zaanga-
żowania się oraz poparcia samych duchownych i parafian.
Po wizytacji diecezji litewskiej latem 1834 roku, biskup Józef Siemasz-

ko stan świątyń unickich określił jako żałosny. Dotyczyło to zwłaszcza ich

4 Obwód Białostocki powstał w wyniku pokoju w Tylży w 1807 roku i przetrwał do
1842 roku do czasu włączenia do guberni grodzieńskiej.
5 Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (dalej: LPAH w Wilnie),
ф. 634, оп. 1, д. 4, к. 67–69 Informacje o urządzeniu cerkwi w dekanacie białostockim
04.06.1837 roku.
6 LPAH w Wilnie, ф. 634, оп. 1, д. 4, к. 64–66 Informacje o urządzeniu cerkwi w deka-
nacie bielskim 11.06.1837 roku.
7 Е. Орловск iй, Судьбы православiя в связи с исторiею латинства и унiи въ
Гродненской губернiи въ XIX столетiи (1794–1900), Гродна 1903, с. 80.
8 Terminy greckokatolickie i unickie stosuję zamiennie.
9 Е. Орловск iй, Судьбы православiя в связи с исторiею латинства и унiи въ
Гродненской губернiи въ XIX столетiи (1794–1900), Гродна 1903, с. 87.
10 Celowo używane są słowa malarze i malowanie ikon, ponieważ praktykowano w tym
okresie w cerkwi realistyczne malarstwo sakralne w konwencji zachodniej, dalekie od ka-
nonicznego prawosławnego. Natomiast ikonograf i pisanie ikon, to terminy odnoszące się
do ikonografii i ikony kanonicznej, symbolicznej. Paralelnie i zamiennie zastosowano słowo
ikona i obraz, zgodnie z tym jak posługiwano się nimi w opisywanym okresie. Bardziej
stosowne byłoby rozgraniczenie obraz malowany na płótnie i ikona pisana na desce.
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wyposażenia. Część cerkwi potrzebowała remontu, a wiele chyliło się ku
upadkowi i nadawało się już tylko do rozbiórki11. Stąd parafie z takimi
świątyniami i te posiadające małą liczbę wiernych oraz niewystarczający
na utrzymanie duchownego i służby cerkiewnej fundusz, były zamykane.
W Obwodzie Białostockim dotyczyło to cerkwi Świętej Trójcy w Bielsku,
Świętego Jerzego w Kleszczelach, w Kożanach, w Topolanach, w Trześcian-
ce, w Knyszynie, w Nowym Dworze, w Mielniku i w Narojkach.
Wprowadzanie ikonostasów do świątyń unickich rozpoczęto jesienią

1834 roku. Problematycznie kształtowało się pozyskania funduszy. W Obwo-
dzie Białostockim sprawę komplikowała dodatkowo sytuacja etniczna i reli-
gijna oraz tak jak wszędzie społeczna, wynikająca ze statusu samych para-
fian – w większości chłopów pańszczyźnianych. Część cerkwi unickich w Ob-
wodzie Białostockim znajdowała się w licznych tu majątkach państwowych,
część w posiadłościach prywatnych. Były również i takie zasięgiem admini-
stracyjnym obejmujące mieszkańców wsi prywatnych i państwowych.
W przypadku świątyń unickich usytuowanych w dobrach prywatnych,

wiele zależało od właścicieli ziemskich. Na omawianym obszarze była to pra-
wie wyłącznie szlachta polska wyznania rzymskokatolickiego. To od ewentu-
alnego jej wsparcia finansowego zależało także tempo wprowadzanych zmian
w cerkwiach unickich. Ale ziemiaństwo polskie nie było zainteresowane fi-
nansowaniem reformowanej cerkwi unickiej i to z kilku powodów. Biskup
Józef Siemaszko podkreślał także negatywny stosunek szlachty do duchow-
nych wprowadzających zmiany12.
Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji wszystkich cerkwi w Diecezji

Litewskiej, 14 listopada 1834 roku zobowiązano duchownych tych parafii,
które posiadały najlepsze zabezpieczenie funduszowe ziemią, do zainstalo-
wania ikonostasów w terminie rocznym. Wytypowano w diecezji łącznie 238
takich świątyń13.
W Obwodzie Białostockim za takie uznano 16 cerkwi14, w dekanacie

białostockim były to świątynie w: Rybołach, Puchłach, Trześciance, Nowej
Woli, Gródku, Samogródzie i Siderce, w dekanacie bielskim w: Rajsku, Pa-
synkach, Bielsku – katedralna, Starym Korninie, Łosince i Klejnikach (w tej
cerkwi zachował się jeszcze stary ikonostas), a w dekanacie drohiczyńskim
– w Boćkach, Grodzisku i Żerczycach15.

11 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 86.
12 Ibidem, s. 86–87.
13 Ibidem, s. 211–213.
14 Е. Орловск iй, Судьбы православiя..., с. 89.
15 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго, с. 264–265; 211–213.
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Zasady urządzania ikonostasów w cerkwiach unickich w diecezji litew-
skiej określił biskup Józef Siemaszko w ukazie do Konsystorza Litewskiego
z 14 listopada 1834 roku16.
Sprawą najważniejszą było wyposażenie ich w ikony. W sytuacji, kie-

dy świątynia nie posiadała właściwych obrazów Chrystusa i Matki Bożej17,
proponowano zostawiać puste miejsce przysłonięte odpowiednią zasłoną, do
czasu namalowania lub nabycia ikon. Bez tych obrazów niemożliwe było od-
prawianie nabożeństw zgodnie z obrządkiem grecko-wschodnim. Duchowień-
stwo zobligowano również do starania się o wsparcie finansowe u ktitorów,
kolatorów (funkcję tę po jakimś czasie zlikwidowano)18.
Po dokładnej analizie położenia Cerkwi unickiej w diecezji litewskiej,

wskazano także najbiedniejsze świątynie i parafie, w których należało urzą-
dzić ikonostasy i jakie bezwzględnie potrzebowały wsparcia finansowego.
Takich świątyń w diecezji litewskiej naliczono 257, w Obwodzie Białostoc-
kim za takie uznano 2419.
W dekanacie białostockim w grupie tej znalazły się cerkwie w Topola-

nach, w Potoce, w Knyszynie20, w Fastach, w Choroszczy, w Topilcu i w Su-
rażu, a w dekanacie bielskim w Podbielu, Dubiczach, Orli, Szczytach, Narwi,
Hryniewiczach i Wólce. W dekanacie drohiczyńskim do najuboższych zali-
czono świątynię filialną pod wezwaniem Świętego Jerzego w Kleszczelach,
oraz cerkwie w Maleszach, w Brańsku, w Kośnej, w Andryjankach, w Żyro-
bicach, w Drohiczynie, w Narojkach, w Czarnej i w Ciechanowcu21.
W Obwodzie Białostockim do urządzenia ikonostasów w trakcie najbliż-

szego roku wytypowano łącznie 40 cerkwi unickich (najbogatszych i najbied-
niejszych)22.
W przypadku najuboższych świątyń, a zwłaszcza tych usytuowanych

w dobrach prywatnych konieczne było współdziałanie władz cerkiewnych
i świeckich. W związku z tym biskup Józef Siemaszko zwrócił się z prośbą
do naczelnika Obwodu Białostockiego Hunaropułły, prosząc o pośrednictwo
w negocjacjach z ziemiaństwem w sprawie udzielenia wsparcia finansowego
świątyniom unickim, których chłopi pańszczyźniani byli parafianami23.

16 Ibidem, s. 112–113.
17 Były to najważniejsze i niezastąpione ikony w pierwszym rzędzie ikonostasu.
18 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., с. 112–113.
19 Е. Орловск iй, Судьбы православiя..., с. 89.
20 Cerkiew w Knyszynie została przyłączona do parafii w Fastach.
21 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 115.
22 Ibidem, Т. III, с. 113.
23 Е. Орловск iй, Судьбы православiя..., с. 89.



RESTYTUCJA IKONOSTASÓW W CERKWIACH UNICKICH... 329

Bardzo powoli postępował proces ponownego wprowadzania ikonosta-
sów. W dekanacie bielskim do sierpnia 1835 roku były one w świątyniach:
bielskiej – Narodzenia Najświętszej Marii Panny24 i sobornej, w Czyżach,
w Nowym Berezowie, w Klejnikach, w Pasynkach, i w Łosince25. Zgodnie
z rozporządzeniem z listopada 1834 roku ikonostasu brakowało jeszcze w cer-
kwi w Starym Korninie i w Rajsku.
W nowo dołączonym do bielskiego, dekanacie drohiczyńskim, ikonostasy

posiadały obie cerkwie w Kleszczelach26 (parafialna pod wezwaniem Świę-
tego Mikołaja i filialna Świętego Jerzego), w Siemiatyczach, w Boćkach,
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku i w Grodzisku27. W deka-
nacie drohiczyńskim za najlepiej uposażone uznano jeszcze świątynię w Żer-
czycach.
Zdecydowanie gorzej przedstawiała się sytuacja w dekanacie białostoc-

kim. Tam tylko cerkiew w Rybołach, gdzie funkcję proboszcza pełnił dziekan
Lew Markiewicz, posiadała ikonostas, ale nie był on jeszcze pomalowany, ani
wyposażony w ikony. Do zbudowania ikonostasów wytypowane zostały jako
bogatsze z rocznym terminem realizacji świątynie w: Rybołach, Puchłach,
Trześciance, Nowej Woli, Gródku, Samogródzie i Siderce28.
Zdecydowanie lepiej przebiegały prace ogólnie w diecezji litewskiej. Tam

ikonostasy, dzięki zaangażowaniu się kleru i dziekanów, były montowane
nawet w biedniejszych cerkwiach unickich, które nie miały jeszcze takiego
obowiązku. Jesienią 1835 roku, ikonostasy, stoły ofiarne i ołtarze według
obrządku wschodniego urządzono łącznie w 226 świątyniach. 103 zachowało
dawne, 200 świątyń unickich zakwalifikowano do zamknięcia. W tej sytu-
acji, przy ogólnej liczbie 800, zachodziła konieczność urządzenia ikonostasów
jeszcze w 270 cerkwiach w diecezji29.
Zmiany wnętrz świątyń unickich, w pierwszej kolejności z ikonostasami

dotyczyły także usytuowania i wyposażenia zgodnie z obrządkiem wschod-

24 W tej świątyni i w Klejnikach zachowały się ikonostasy jeszcze z dawnych czasów. Po-
dobna sytuacja dotyczyła cerkwi parafialnej pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Klesz-
czelach, Siemiatyczach i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku.
25 LPAHwWilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495 Raport dziekana bielskiego Adama Kostycewicza
do Konsystorza z 16.06.1836 roku.
26 W cerkwi Świętego Mikołaja w Kleszczelach, w Siemiatyczach i Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Mielniku ikonostasy zachowały się jeszcze z dawnych czasów.
27 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп.1, д. 2495 к. 40 Raport dziekana bielskiego Adama Ko-
stycewicza do Konsystorza z 16.06.1836 roku.
28 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп.1, д. 2036, к. 52 Raport dziekana bielskiego Adama Ko-
stycewicza z 24.08.1836 roku.
29 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 211–213.
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nim, ołtarza. Początkowe w tej sprawie rozporządzenia miały charakter ogól-
nikowy, bądź wybiórczy. Nie dotyczyły one wszystkich świątyń unickich i nie
niosły także restrykcji z racji ich niewykonania.
29 listopada 1835 roku Greckounicki Konsystorz Litewski w Żyrowicach

nakazał (posiłkując się ukazem biskupa Siemaszki z 24 listopada) ustawie-
nie w ciągu miesiąca już we wszystkich cerkwiach unickich w diecezji, oł-
tarzy zgodnie z obrządkiem greckowschodnim. Te ołtarze, które nie stały
przy ścianie mogły pozostać. W tej sytuacji polecono je tylko przekształ-
cić według opinii dziekanów i zgodnie z 3 punktem ukazu w tej sprawie
z 24 października nr 73230.
Budowa i urządzanie ikonostasów było przedsięwzięciem kosztownym

i przeciągało się w czasie. Do początku 1836 roku ukazy w tej sprawie
dotyczyły wybranych świątyń unickich i tylko w stosunku do nich miały
charakter obowiązkowości31.
Do końca 1835 roku w diecezji litewskiej łącznie urządzono ikonosta-

sy w blisko 300 bogatszych cerkwiach unickich przy wsparciu finansowym
niektórych właścicieli ziemskich32.
13 stycznia 1836 roku biskup Siemaszko wydał kolejne rozporządze-

nie w sprawie ikonostasów w diecezji litewskiej. Zobowiązywało ono du-
chownych już wszystkich cerkwi greckounickich do zbudowania ikonostasów
w ciągu roku, licząc od dnia ogłoszenia tego w formie ukazu Konsystorza,
co nastąpiło 28 stycznia 1836 roku. Duchownym zalecano, podobnie jak
i w poprzednim rozporządzeniu z listopada 1834 roku, wykorzystanie ikon,
bądź fragmentów dawnych ikonostasów, o ile się takie zachowały, a które
posiadały wszystkie cerkwie unickie do czasu ich demontażu. A w sytuacji
braku ikon, przysłaniać puste miejsca. Niekiedy czasowo wstawiano papie-
rowe ikony33.
Na szczeblu najwyższym w Petersburgu zapadała decyzja o dofinan-

sowaniu świątyń unickich w dobrach państwowych. Informację o przyzna-
niu dotacji przekazał biskup Józef Siemaszko Konsystorzowi 28 listopada
1835 roku. Zgodnie z tym na wyposażenie każdej świątyni unickiej w ma-
jątku państwowym (ikonostas, stół ofiarny, ołtarz i utensylia cerkiewne)
przyznano po 300 rubli34.

30 Ibidem, s. 241–242.
31 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483 Raport dziekana białostockiego Lwa Markie-
wicza z 15.06.1836 roku; Raport dziekana bielskiego Adama Kostycewicza z 16.06.1836
roku.
32 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 243–244.
33 Ibidem, s. 243–244.
34 Е. Орловск iй, Судьбы православiя..., с. 91.
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W związku z dotacjami, sytuacja cerkwi unickich w majątkach pań-
stwowych była zdecydowanie lepsza. Tu państwo brało na siebie obowiązek
dofinansowania ikonostasów i zakupu utensyliów cerkiewnych. Jak się oka-
zało słaby przepływ informacji spowodował wiele zamieszania. Dziekanów
nie poinformowano o zasadach i terminach działania w sprawie uzyskania
dotacji. Ponad rok trwało zanim władze, od szczebla centralnego po powiat,
wydały odpowiednie dyspozycje i duchowni otrzymali pieniądze. Pomimo,
że zgodnie z ukazem z 13 grudnia 1835 roku na każdą cerkiew unicką w ma-
jątku państwowym przyznano po 300 rubli, w praktyce zastosowano zasadę
według potrzeb indywidualnych każdej świątyni, przy czym i kwoty te by-
ły niższe.
Dziekanów zobowiązano do przedstawienia Konsystorzowi kosztorysu

potrzeb finansowych poszczególnych cerkwi unickich w majątkach państwo-
wych35. A władze świeckie wydały takie dyspozycje ze swojej strony, urzęd-
nikom powiatowym.
W Obwodzie Białostockim wiele cerkwi unickich znajdowało się w ma-

jątkach państwowych, zwłaszcza w połączonym dekanacie bielsko-drohi-
czyńskim, w powiecie bielskim – 15 świątyń, w tym trzy bielskie (sobor-
na, Zmartwychwstania Pańskiego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny).
W powiecie drohiczyńskim były to cztery cerkwie w Mielniku (Zmartwych-
wstania Pańskiego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny), w Żerczycach
i Żurobicach36. W dekanacie białostockim sytuacja taka dotyczyła świątyń
w Rybołach, w Surażu, w Topilcu, w Fastach, w Wasilkowie, w Dojlidach,
w Ostrowiu, w Jurowlanach, w Kuźnicy, w Nowym Dworze i w Jacznem37.
Do końca 1835 roku, ikonostas, ołtarz i stół ofiarny, zgodnie z rozporzą-

dzeniem z listopada 1834 roku zainstalowano w ostatnich z tej listy świą-
tyniach w powiecie bielskim – w Rajsku i Starym Korninie. Natomiast nie
wywiązano się z tego w przypadku cerkwi unickiej w Żerczycach.
Podobnie sytuacja kształtowała się w dekanacie białostockim, jak in-

formował Lew Markiewicz 10 kwietnia 1836 roku. Tam ikonostasy i ołtarze
posiadały wszystkie świątynie wymienione w listopadzie 1834 roku (w: Ry-
bołach, Puchłach, Gródku, Nowej Woli, Samogródzie i Siderce za wyjątkiem
cerkwi w Trześciance)38. W cerkwiach w Nowej Woli, Gródku i Siderce za-

35 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 243–244.
36 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп.1, д. 2495. к. 54–54 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 09.07.1836 roku.
37 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 8 Postanowienie Konsystorza z 09.07.1836
roku.
38 W rozporządzeniu z listopada 1834 roku na liście tej była jeszcze cerkiew w Trześcian-
ce, strawił ją pożar.
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instalowano je już w 1836 roku. Wszędzie brakowało funduszy na ich poma-
lowanie i wyposażenie w ikony39.
Do 5 maja 1836 roku w diecezji litewskiej ikonostasy zainstalowano

w kolejnych 96 cerkwiach unickich. Ikonostasy posiadały wtedy już także
wszystkie cerkwie klasztorne w diecezji litewskiej40.
Akcja instalowania ikonostasów w cerkwiach unickich nabrała tempa

dopiero na wiosnę 1836 roku.
Konsystorz kontrolował urządzanie ikonostasów, żądając od dziekanów

comiesięcznych sprawozdań. Różnie z tego wywiązywały się obie strony, za-
równo dziekani z dostarczania raportów, jak i władze diecezjalne z ich ana-
lizą i przekazywaniem informacji biskupowi Siemaszce do Petersburga41.
Latem 1836 roku wszystkie cerkwie unickie w dekanacie bielsko-drohi-

czyńskim posiadały ikonostasy, ołtarze i stoły ofiarne w powiecie bielskim42

i drohiczyńskim43 za wyjątkiem świątyni w Drohiczynie44. W cerkwi tej usta-
wiono tylko ołtarz i stół ofiarny zgodnie z obrządkiem grecko-wschodnim,
a brakowało nadal ikonostasu45.
W połowie 1836 roku, świątynie unickie w Obwodzie Białostockim, za

wyjątkiem cerkwi w Drohiczynie i Kuźnicy były zaopatrzone w ikonostasy.
6 czerwca 1836 roku Lew Markiewicz informował Konsystorz, że urządza-
nie ikonostasów w cerkwiach jego dekanatu zatrzymało się z powodu brak
funduszy i malarzy46.
W dekanacie bielskim próbowano wybrnąć z tej sytuacji w inny sposób.

Zainteresowani proboszczowie powierzyli sprawę zakupu ikon i utensyliów
cerkiewnych naczelnikowi Malininowi, którego zobowiązano do zamówienia

39 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483 Raport dziekana białostockiego Lwa Markie-
wicza do Konsystorza z 10 kwietnia 1836 roku.
40 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 273–274.
41 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 40 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostrycewicza do Konsystorza z 16.06.1836 roku.
42 W powiecie bielskim były to cerkwie unickie w Bielsku, Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, soborna i Zmartwychwstania Pańskiego, w Rajsku, Czyżach, Nowym Berezowie,
Klejnikach, Łosince, Pasynkach, Hryniewiczach, Narwi, Starym Korninie, Szczytach, Orli,
Dubiczach, Wólce, Podbielu.
43 W powiecie drohiczyńskim – cerkiew parafialna św. Mikołaja i filialnej św. Jerzego
w Kleszczelach, w Siemiatyczach, Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Zmartwychwsta-
nia Pańskiego w Mielniku, w Grodzisku, w Kośnej, w Bockach, w Andryjankach, w Żer-
czycach, w Żurobicach, w Narojkach, w Czarnej, w Brańsku, w Ciechanowcu i Maleszach.
44 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 42–43 Postanowienie Konsystorza
z 08.07.1836 roku.
45 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 40 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 16.06.1836 roku.
46 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 10 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 06.06.1836 roku.
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u kupców wMoskwie dobrej jakości i po bardziej korzystnej cenie, niż u miej-
scowych, dewocjonaliów zgodnie z zapotrzebowaniem, jakie dziekan Kosty-
cewicz przekazał do Konsystorza 9 lipca 1836 roku47.
Był to problem całej diecezji litewskiej. 14 sierpnia 1836 roku biskup

Józef Siemaszko informował Greckounickie Kolegium Duchowne o zainsta-
lowaniu ikonostasów w kolejnych 113 cerkwiach w diecezji. W części cerkwi
postawiono wręcz prowizoryczne ikonostasy (sytuacja taka nie dotyczyła
Obwodu Białostockiego), a teraz zamieniano je już na lepsze. W związku
z tym, że nie przekazano jeszcze dotacji, spowolniła się wyraźnie akcja ich
urządzania w świątyniach usytuowanych w majątkach państwowych. Tam
parafianie czekali na wsparcie finansowe ze strony państwa i sami wstrzy-
mywali się nawet z bardzo skromnymi ofiarami48. Podobnie w dekanacie
białostockim, dziekan Markiewicz skarżył się w raporcie z 25 maja 1836 ro-
ku, że parafianie nie byli zainteresowani finansowaniem swoich cerkwi49.
Ikonostasy w większości świątyń unickich nie były pomalowane i wypo-

sażone w ikony w związku z brakiem funduszy, a jeszcze bardziej odpowied-
nich artystów – malarzy50.
W 1836 roku przedstawiciele władzy świeckiej na szczeblu powiatu

i dziekani sporządzali szczegółowe kosztorysy potrzeb cerkwi unickich.
W przypadku kilkunastu świątyń w dekanacie bielskim przedstawiały

się one następująco. Ikonostas w cerkwi w Kośnej nie został pomalowany.
Brakowało ikon: Chrystusa, Matki Bożej, Ostatniej Wieczerzy, patronów
tej świątyni – Świętego Mikołaja i Świętego Wasilija, na carskie wrota –
Zwiastowania i czterech Ewangelistów, Świętego Michała na drzwi diakoń-
skie zachodnie i Świętego Stefana na wschodnie oraz dwunastu Apostołów.
Cerkiew nie posiadała (całunu) Płaszczenicy. Koszt całego przedsięwzięcia
oszacowano na 120 rubli. Obrazy malował, mieszkający w Kleszczelach syn
duchownego – Konstanty Sosnowski51.
W cerkwi w Rajsku ikonostas, podobnie jak w poprzedniej świątyni, nie

posiadał obrazów – Chrystusa, Matki Bożej, Ostatniej Wieczerzy, dwunastu
Apostołów, na carskie wrota – ikony Zwiastowania i czterech Ewangelistów,
a na boczne drzwi diakońskie – Świętego Michała i Świętego Stefana oraz

47 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп.1, д. 2495, к. 90 Akt sporządzony 31.01.1837.
48 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 286–288.
49 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 6–7 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 15.06.1836 roku.
50 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 54. Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 09.07.1836 roku.
51 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 57 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
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Płaszczenicy, na łączną kwotę – 126 rubli. Koszt wykonania określił ma-
larz Konstanty Sosnowski52. On także opracował wstępne kosztorysy dla
pozostałych świątyń.
Cerkiew w Maleszach – potrzeby i koszt bardzo podobny. Pomalowa-

nie ikonostasu i ikon: Ostatniej Wieczerzy, dwunastu Apostołów, Świętego
Jerzego i Podwyższenie Krzyża Pańskiego, patronów świątyni – Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, na carskie wrota Zwiastowania i czterech Ewan-
gelistów, a na boczne drzwi diakońskie Świętego Michała i Świętego Stefana.
Brakowało także Płaszczenicy. Prace oszacowano na 107 rubli53.
Do cerkwi w Pasynkach dziekan Kostycewicz potrzebował ikony pa-

tronki – Świętej Tekli, na carskie wrota – Zwiastowania i czterech Ewange-
listów, a na boczne drzwi diakońskie Świętego Michała i Świętego Stefana
oraz Płaszczenicy. Przewidywany koszt prac miał zamknąć się w kwocie
59 rubli54.
W kosztorysie potrzeb cerkwi w Starym Korninie ujęto pomalowanie

ikonostasu, pozłocenie ram ikon Matki Bożej i Chrystusa oraz carskich wrót,
wykonanie pokaźnych rozmiarów, w związku z dużą powierzchnią świątyni,
ikon czterech Ewangelistów, Zwiastowania, Ostatniej Wieczerzy, dwunastu
Apostołów oraz Świętego Michała i Świętego Stefana na boczne drzwi dia-
końskie, a także Płaszczenicy na łączny koszt 136 rubli55.
W cerkwi w Czyżach potrzebowano pomalowania ikonostasu i także du-

żych wymiarowo ikon Chrystusa, Matki Bożej i Ostatniej Wieczerzy. Tutaj
zgodnie z zaleceniem biskupa Siemaszki wykorzystano stare ikony dwunastu
Apostołów i na boczne drzwi Świętego Michała i Świętego Stefana, które
należało odnowić. Brakowało Płaszczenicy. Koszt powyższych prace wycenił
Sosnowski na kwotę 108 rubli56.
Kosztorys potrzeb cerkwi w Łosince opiewał na kwotę 148 rubli.

Uwzględniał pomalowanie ikonostasu i wykonanie ikon Chrystusa, Matki
Bożej, dwunastu Apostołów, Ostatniej Wieczerzy, na carskie wrota czte-
rech Ewangelistów i Zwiastowania, a na drzwi diakońskie Świętego Michała

52 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 57 Informacje o cerkwiach unickich
y 08.07.1836 roku.
53 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 58 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
54 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 58 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
55 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 59 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
56 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 59 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
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i Świętego Stefana. Uwzględniono także wykonanie carskich wrót (świątynia
ta ich jeszcze nie posiadała) z rzeźbą i pozłoceniem oraz Płaszczenicy57.
Podobnie, należało wykonać i ozdobić rzeźbą i pozłocić carskie wrota

w sąsiedniej cerkwi w Dubiczach Cerkiewnych. Brakowało tam także ikon
Chrystusa, Matki Bożej, dwunastu Apostołów, Ostatniej Wieczerzy, Zwia-
stowania, czterech Ewangelistów, a na boczne drzwi diakońskie Świętego
Michała i Świętego Stefana oraz Ukrzyżowania na żertwiennik, (stół ofiar-
ny) na łączną sumę 109 rubli58.
Do cerkwi w Rybołach59 potrzebowano ikon: Chrystusa, Matki Bożej,

dwunastu Apostołów, Ostatniej Wieczerzy, na carskie wrota, czterech Ewan-
gelistów i Zwiastowania, a na boczne drzwi Świętego Michała i Świętego Ste-
fana, nie było Płaszczenicy. Należało pomalować ikonostas – prognozowana
łączne kwota z ujęciem zakupu utensyliów cerkiewnych – 255 rubli60.
W cerkwi w Nowym Berezowie brakowało ikony Chrystusa ze złoceniem

podobnym do ikony Matki Bożej ze starego ikonostasu i Płaszczenicy – koszt
około 48 rubli61.
Cerkiew w Brańsku potrzebowała obrazów Chrystusa, Matki Bożej,

Ostatniej Wieczerzy, dwunastu Apostołów, ikon (świątecznych) prazdnicz-
nych tej cerkwi – Siemieona Stołpnika i Podwyższenia Krzyża Pańskiego
oraz Świętego Michała i Świętego Stefana na drzwi diakońskie, brakowało
także Płaszczenicy. Należało pomalować ikonostas. Wartość tych prac ocenił
Sosnowski na 144 ruble62.
W cerkwi w Narwi ikonostas trzeba było obić płótnem i pomalować pod

ikony (jak wszędzie), koszt prac i materiału 20 rubli. Brakowało ikon, Chry-
stusa, Matki Bożej, Ostatniej Wieczerzy, dwunastu Apostołów, na drzwi
boczne Świętych Michała i Stefana, świątecznych obrazów Podwyższenia
Krzyża Pańskiego i Antonija Pieczerskago oraz Płaszczenicy. Prognozowa-
ny koszt zawarto w kwocie 130 rubli63.

57 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 60 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
58 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 60 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
59 Cerkiew w Rybołach została ujęta z tego powodu, że chociaż była siedzibą dekanatu
białostockiego to znajdowała się w administracyjnych granicach powiatu bielskiego.
60 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 61 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
61 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 61 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
62 LPAHwWilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 62 Informacje o cerkwiach unickich 08.07.1836
roku.
63 LPAHwWilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 62 Informacje o cerkwiach unickich 08.07.1836
roku.



336 IRENA MATUS

W cerkwi w Klejnikach ikonostas zachował się jeszcze z dawnych cza-
sów64. Podobnie w cerkwi pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Kleszcze-
lach.
Zaprezentowane powyższe kwoty nie były pełnymi sumami, ponieważ

nie uwzględniały kosztów związanych z zakupem utensyliów cerkiewnych.
Procedura dotacji cerkwiom unickim w majątkach państwowych wy-

magała jeszcze podpisu ministra Dóbr Państwowych i Finansów. Przeka-
zanie pieniędzy poszczególnym świątyniom, w praktyce okazało się proce-
sem długim i wymagającym licznych decyzji i pozwoleń władz duchownych
i świeckich. Po podpisaniu dokumentu przez ministra o dotacjach cerkwiom
unickim, następowały dalsze działania. Kosztorysy potrzeb poszczególnych
świątyń opracowane przez dziekana i ziemskiego isprawnika – naczelnika
ziemskiej policji, przekazywano do akceptacji władzom cerkiewnym i świec-
kim. Na prośbę Konsystorza naczelnik Obwodu Białostockiego wydawał
dyspozycję 2 oddziałowi władz okręgowych w Białymstoku, który zlecał
kasom powiatowym wypłacenie pieniędzy w obecności dziekana, proboszcza
i przedstawiciela władz powiatowych – naczelnika ziemskiej policji. Otrzy-
manie dotacji kwitował proboszcz cerkwi, na jaką były przyznane. Powia-
damiano Konsystorz, który zobowiązywał dziekana do nadzorowania prac.
Dotacje poszczególnym cerkwiom65 w majątkach państwowych zostały

przyznane na podstawie kosztorysów sporządzanych przez dziekanów i na-
czelników. Kwoty te zawierały łączne sumy na urządzenie ikonostasów, ołta-
rzy i zakup utensyliów cerkiewnych zgodnie z obrządkiem greckowschodnim.
Świątyniom w majątkach państwowych, przyznano dofinansowanie w nastę-
pujących kwotach – w powiecie bielskim: cerkwi w Klejnikach – 156 rub.,
w Kośnej – 214 rub. 20 kop., w Rajsku – 270 rub., w Maleszach – 251 rub.,
w Pasynkach – 171 rub. 65 kop., w Starym Korninie – 280 rub., w Czy-
żach – 236 rub. 20 kop., w Łosince – 292 rub., w Dubiczach Cerkiewnych –
205 rub. 23 kop., w Rybołach – 255 rub., w Nowym Berezowie – 152 rub.,
w Brańsku – 197 rub. 96 kop., w Narojkach – 245 rub. 25 kop., w Klesz-
czelach – po 144 rub. na obie cerkwie (288 rub. łącznie), a w powiecie
drohiczyński, w Żurobicach – 120 rub., w Żerczycach – 255 rub. 55 kop.
i w Drohiczynie 267 rub. 12 kop.66 Wysokość dotacji zależała od stanu po-
siadania poszczególnych cerkwi.

64 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 55–56 Informacje o cerkwiach unickich
z 08.07.1836 roku.
65 Powyższe kosztorysy uwzględniają tylko koszty związane z ikonostasami, nie były to
więc pełne zestawienia.
66 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 20 Pismo władz 2 Oddziału Obwodu Bia-
łostockiego do Konsystorza z początku stycznia 1837 roku.
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Podobnie kształtowała się sytuacja w powiecie białostockim, cerkiew
w Fastach otrzymała 246 rub. 95 kop., w Topilcu – 201 rub. 05 kop., w Su-
rażu – 226 rub., w powiecie sokólskim, w Jurowlanach – 180 rub., w Sa-
mogródzie – 180 rub., w Wasilkowie – 120 rub., w Kuźnicy – 150 rub.,
w Jacznem – 160 rub.67

Na wszystkie cerkwie unickie usytuowane w majątkach państwowych
w Obwodzie Białostockim przyznano łącznie 5320 rubli 96 kopiejek68.
30 listopada 1836 roku, 2 oddział władz okręgowych w Białymstoku

wydał dyspozycje, posyłając ukazy do kas powiatowych w Drohiczynie,
Bielsku, Sokółce i Białymstoku z poleceniem wypłacania dotacji cerkwiom
w majątkach państwowych. Dokument ten potwierdził zasady tych ope-
racji. Kasy powiatowe zobligowano do wydawania pieniędzy na podstawie
zapotrzebowania miejscowego dziekana, proboszcza i naczelnika. Fundusze
te pochodziły z ogólnych dochodów Obwodu Białostockiego z sum wpły-
wających z poszczególnych majątków państwowych, do których należały te
cerkwie. Ostatecznie pieniądze kwitował proboszcz cerkwi, jakiej były przy-
znane dotacje w obecności dziekana i naczelnika, który powiadamiał o tym
władze Obwodu Białostockiego69.
Konsystorza 1 grudnia 1836 roku wystosował kolejne pismo do 2 od-

działu władz okręgowych w Białymstoku w sprawie wypłat dotacji. Władze
w Białymstoku na początku stycznia 1837 roku poinformowały Konsystorz,
o podpisaniu przez ministra zgody na wypłacenie cerkwiom unickim w Ob-
wodzie Białostockim przyznanych dotacji70.
Rok trwała procedura biurokratyczna, zanim przyznane pieniądze trafi-

ły do cerkwi unickich w majątkach państwowych. Przy tym władze świeckie
nie brały pod uwagę określonych przez biskupa Jozefa Siemaszkę terminów
na urządzenie ikonostasów. Wypłacanie dotacji stało się realne dopiero po
wydaniu zgody przez ministra.
Nakazano aby działano wspólnie w porozumieniu proboszcz, dziekan

i przedstawiciel powiatowej władzy świeckiej71. Po wykorzystaniu pienię-

67 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 20 Pismo władz 2 Oddziału Obwodu Bia-
łostockiego do Konsystorza z początku stycznia 1837 roku.
68 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 20 Pismo władz 2 Oddziału Obwodu Bia-
łostockiego do Konsystorza z początku stycznia 1837 roku.
69 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 20 Pismo władz Obwodu Białostockiego do
Konsystorza ze stycznia 1837 roku.
70 LPAH w Wilnie, ф. 605. оп. 1, д. 2483, к. 19 Pismo władz 2 Oddziału Obwodu Bia-
łostockiego к. 19.
71 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 89 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 09.02.1837 roku; LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483
Raport dziekana białostockiego Lwa Markiewicza do Konsystorza z 25 sierpnia 1837 roku.
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dzy dziekan zobowiązany był dostarczyć do Konsystorza sprawozdanie
z podpisem swoim, naczelnika i proboszcza72. Duchownym wydano zeszyty,
w których odnotowywali wszystkie wydatki73.
W związku z tym, że pieniądze pochodziły z dotacji państwowych,

nadzór nad ich wydatkowaniem prowadziły także władze świeckie.
Pieniędzy nie wypłacano wszystkim cerkwiom jednocześnie, a sukce-

sywnie zapraszano do kasy powiatu po kilku duchownych. Pierwsza wypłaty
dotacji z kasy powiatowej nastąpiła w Bielsku na przełomie 1836/1837 roku,
a w Białymstoku 16 stycznia 1837 roku74. Najpóźniej pieniądze na urządza-
nie ikonostasów otrzymały cerkwie usytuowane w majątkach państwowych
w powiecie drohiczyńskim.
Głównie ze względu na odległość Drohiczyna od siedziby dekanatu –

Pasynek, dziekan Adam Kostycewicz wyznaczył w zastępstwie do odebra-
nia dotacji proboszcza cerkwi w Mielniku, duchownego deputata – Floriana
Zienkiewicza. 9 marca przybył on do Drohiczyna. Wspólnie z zastępcą na-
czelnika ziemskiego, jednocześnie pracownikiem Niżnego Sądu Ziemskiego
w Drohiczynie – Świątkowskim, sporządzili protokół w sprawie przekaza-
nia proboszczom cerkwi w Żerczycach i Żurobicach dotacji na ikonostasy
– 140 rubli, przysłanych do kasy powiatowej przez władze Obwodu Biało-
stockiego75.
Konsystorz ukazem z 14 grudnia (opierając się na rozporządzeniu bi-

skupa Siemaszki z 27 listopada 1836 roku) zakazał odprawiania nabożeństw
także we wszystkich cerkwiach filialnych i kaplicach do czasu zainstalo-
wania tam ikonostasów. Odpowiedzialnymi za to uczyniono dziekanów.
Tym samym świątynie te pozbawione dotacji znalazły się w trudnej sy-
tuacji, gdyż ze względu na ich status były pomijane przy dzieleniu dotacji
państwowych76.
Do 10 stycznia 1837 roku ikonostasy zainstalowano w kolejnych 29 cer-

kwiach unickich w diecezji litewskiej, jak informował biskup Siemaszko
Greckounickie Duchowne Kolegium. Łącznie wyposażono w nie 538 świątyń,

72 LPAH wWilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2036, к. 601, Postanowienie Konsystorza z 07.10.1839
roku.
73 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2036. к. 150 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z marca (wpłynęło 15.03.1837 roku).
74 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 23 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 18.01.1837 roku.
75 LPAH w Wilnie, ф. 605. оп. 1, д. 2036, к. 151–152 Raport Floriana Zienkiewicza do
dziekana z 09.03.1837 roku.
76 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2245.
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a brakowało jeszcze w 73 cerkwiach. Większość z tych cerkwi potrzebowała
jednak kapitalnego remontu77.
W Obwodzie Białostockim ikonostasu nie posiadała cerkiew w Kuź-

nicy, zdaniem dziekana Markiewicza jedynym powodem było niedbalstwo
duchownego Iosifa Kojałowicza78.
Rok 1837 upłynął pod znakiem malowania ikonostasów i wyposaże-

nia ich w ikony. Brakowało dobrych rzemieślników i artystów. W Obwodzie
Białostockim pracowało zaledwie kilku miejscowych malarzy ikon. Umowy
z nimi zawierali dziekani i powiatowi naczelnicy ziemskiej policji (w przy-
padku cerkwi leżących w majątkach państwowych), a w dobrach prywatnych
sam dziekan za porozumieniem władz diecezjalnych. Zdarzało się, że zgo-
dzeni artyści nie dotrzymywali terminów, bądź nie wywiązywali się z umowy
w ogóle.
W dekanacie białostockim, w obu powiatach sprawę malowania ikono-

stasów prowadził osobiście dziekan Lew Markiewicz. 3 marca 1837 roku
zawarł on porozumienie z malarzami – Fiodorem Michnowem i synem pro-
boszcza cerkwi w Kleszczelach – Konstantym Sosnowskim. Pierwszy zgodnie
z umową miał pracować w cerkwiach powiatu białostockiego i bielskiego de-
kanatu białostockiego79. Natomiast drugi artysta miał malować ikonostasy
w powiecie sokólskim.
Latem 1837 roku Fiodor Michnow wykonał ikony do ikonostasów cer-

kwi w Topilcu i Fastach w powiecie białostockim oraz w Puchłach, Rybołach
i Rajsku w powiecie bielskim80. Zbudowano także ostatni w dekanacie biało-
stockim ikonostas – w cerkwi w Kuźnicy, pomalowany i wyposażony w ikony
jesienią 1837 roku81.
Nad przebiegiem prac związanych z malowaniem ikonostasów w po-

szczególnych cerkwiach czuwali miejscowi proboszcze, a całość nadzorował
wspólnie z ziemskim isprawnikiem, dziekan, sprawozdania z przebiegu prac
przekazywali oni władzom diecezjalnym w Żyrowicach i świeckim w Białym-
stoku.

77 Записки Iосифа Митрополита Литовскаго..., Т. III, с. 309–310.
78 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2036, к. 52 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 24.08.1836 roku.
79 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 24 83, к. 29 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 03.03.1837 roku.
80 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 29–30 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do z 02.06.1837 roku.
81 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483 к. 38 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza z 25.09.1837 roku.
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Konstanty Sosnowski, który zobowiązał się do malowania ikonostasów
w cerkwiach w powiecie sokólskim, nie dotrzymał umowy82. W tej sytuacji
dziekan Lew Markiewicz zwrócił się z prośbą o pomoc do przedstawicieli
władz świeckich powiatu białostockiego i sokólskiego. Poczynił także pewne
starania w guberni grodzieńskiej. Wszystkie próby spełzły na niczym, nie
udało się znaleźć odpowiedniego artysty. O tych problemach Lew Markie-
wicz poinformował Konsystorz 2 czerwca 1837 roku. Jednocześnie sugerował
konkretne rozwiązanie. W powiecie bielskim w tym czasie pracowało czte-
rech malarzy (dwóch Michnowych stanu świeckiego i dwóch synów duchow-
nych – Sosnowski i Charsiewicz). Markiewicz prosił Konsystorz, aby zlecił
Hipolitowi Charsiewiczowi (syn proboszcza z Wólki – Kiryła Charsiewicza)
pomalowanie ikonostasów w cerkwiach w powiecie białostockim i sokólskim
dekanatu białostockiego83.
Do czerwca 1837 roku w dekanacie białostockim pomalowane i wyposa-

żone w ikony ikonostasy posiadały cerkwie w Dojlidach, Puchłach i Fastach.
W pierwszej połowie czerwca zakończono prace w świątyni w Rybołach.
Natomiast świątynie w Potoce, Jacznem, Nowej Woli, Jurowlanach, Sider-
ce i Wasilkowie nie posiadały odpowiednich ikon i nie były pomalowane
elementy dekoracyjne ikonostasów. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytu-
acja w cerkwiach w: Gródku, Topilcu, Ostrowiu, Samogródzie, Choroszczy
i Surażu. Tam ikonostasy nie były pomalowane, niektóre ozdobione tylko
papierem, a inne w ogóle. Największym problemem wciąż pozostawało za-
angażowanie dobrych malarzy84.
W połączonym dekanacie bielsko-drohiczyńskim, jak wynikało z zesta-

wienia z 11 czerwca 1837 roku, ikonostasy posiadały cerkwie unickie w: Pa-
synkach, Narwi, Łosince, Nowym Berezowie, Czyżach, Korninie, Szczytach,
Orli, Dubiczach, Wólce, Podbielu, w bielskich – Zmartwychwstania Pańskie-
go, Narodzenia Najświętszej Marii Panny, sobornej, Hryniewiczach, Rajsku,
Kleszczelach, Kośnej, Andryjankach, Boćkach, Brańsku, Maleszach, Ciecha-
nowcu, Czarnej, Grodzisku, Narojkach, Drohiczynie, Żerczycach oraz filial-
nych: Świętej Trójcy w Bielsku, Świętego Jerzego w Kleszczelach i Zmar-
twychwstania Pańskiego w Mielniku, a także w kaplicach: w Klejnikach na
cmentarzu, Tyniewiczach, Augustowie, Ploskach, cmentarnej w Czyżach.

82 Zaistniałą sytuację malarz tłumaczył zamiarem doskonalenia swoich umiejętności
w Akademii Kijowskiej i dopiero wtedy planował podjąć pracę.
83 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 29–30 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza z 02.06.1837 roku.
84 Wilno. ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 30 Raport dziekana białostockiego Lwa Markiewicza
z 02.06.1837 roku.
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Tylko w jednej cerkwi w Żurobicach trwały jeszcze prace przy budowie iko-
nostasu. Stoły ofiarne i ołtarze zgodnie z obrządkiem wschodnim posiadały
wszystkie cerkwie i kaplice85.
Latem 1837 roku prowadzono intensywne prace malarskie w powiecie

bielskim. Już na początku czerwca 1837 roku pracowało tam czterech mala-
rzy, Michnowowie – Mojsiej i Fiodor, Hipolit Charsiewicz, oraz Konstanty
Sosnowski syn proboszcza z Kleszczel86.
W powiecie bielskim pod koniec sierpnia 1837 roku Fiodor Michnow za-

kończył malowanie ikon i ikonostasu w cerkwi w Dubiczach, a rozpoczął pra-
cę w świątyni w Starym Korninie. W sąsiednich parafiach pracował Mojsiej
Jakowlew. Po wykonaniu i ułożeniu ikon do ikonostasu cerkwi w Czyżach,
przystąpił do malowania ikonostasu w Łosince87.
Spośród świątyń unickich usytuowanych w majątkach państwowych

w powiecie bielskim do września 1837 roku nie posiadały ikon i nie by-
ły pomalowane ikonostasy w cerkwi w Maleszach, Brańsku i katedralnej
w Bielsku. W tej ostatniej, staraniem duchownego Stefana Bielawskago i pa-
rafian pobudowano okazały ikonostas. Nie został on pomalowany ponieważ
nie otrzymano żadnych dotacji państwowych88.
W powiecie drohiczyńskim latem 1837 roku prowadzono prace malar-

skie przy ikonostasach cerkwi usytuowanych w dobrach państwowych. Jed-
nak tam większość cerkwi unickich leżała w dobrach prywatnych. W związ-
ku z brakiem funduszy, ikonostasy w tych świątyniach pozostawały nadal
bez ikon.
Cerkwie w Żerczycach, Żurobicach i Drohiczynie, choć same usytuowa-

ne w majątkach państwowych, to ich parafianami byli także chłopi pańsz-
czyźniani z dóbr prywatnych. Stąd wymienione cerkwie zostały częściowo
dofinansowane także przez osoby prywatne.
Konstanty Sosnowski do końca sierpnia 1837 roku, zakończył prace

przy ikonostasie w cerkwi w Żerczycach89. Poinformował o tym dziekana
proboszcz z Żerczyc – Andrzej Żebrowski i drohiczyński ziemski ispraw-

85 LPAH wWilnie, ф. 634, оп. 1, д. 4, к. 64–66,Wiadomości o urządzeniu cerkwi unickich
w dekanacie bielskim 11.06.1837 roku.
86 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 29 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 02.06.1837 roku.
87 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 97 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 05.09.1837 roku.
88 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 97 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 05.09.1837 roku.
89 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 97–98 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 05.09.1837 roku.
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nik. Natomiast mieszczanin Andrzej Rybiński wykonał ikony do ikonostasu
świątyni w Żurobicach. Nie rozpoczęto natomiast prac przy ikonostasie cer-
kwi w Drohiczynie. Ziemski isprawnik drohiczyński, w związku z brakiem
dobrych malarzy w Obwodzie Białostockim, postanowił sprowadzić z gu-
berni wileńskiej artystę Grazanowa, jego zdaniem miał on lepsze pędzel, niż
pracujący w powiecie bielskim Michnowowie90.
Ikonostasy w cerkwiach usytuowanych w majątkach prywatnych w po-

wiecie drohiczyńskim w: Grodzisku, Czarnej, Narojkach i Ciechanowcu, po-
mimo starań proboszczów, przy braku wsparcia finansowego ze strony wła-
ścicieli ziemskich – hrabiego Ossolińskiego, Ciecierskiego i Pieńkowskiego,
nie były pomalowane i nie posiadały ikon. Świątyniom brakowało także
utensyliów cerkiewnych91.
Latem i jesienią 1837 roku trwały prace w świątyniach unickich w deka-

nacie białostockim. W sierpniu Hipolit Charsiewicz rozpoczął prace w ka-
plicy w Zawykach – filialnej świątyni cerkwi w Surażu92. Latem 1837 roku
postawiono także ikonostas w ostatniej już cerkwi unickiej w dekanacie bia-
łostockim w powiecie sokólskim, w Kuźnicy93, który pomalowano w listopa-
dzie. Jesienią 1837 roku wykonano ikony do ikonostasu cerkwi w Wasilkowie
i Surażu94.
W połowie 1838 roku w dekanacie białostockim nie pomalowano iko-

nostasów w cerkwi w Nowej Woli, Gródku i Ostrowiu. Tam nie było nawet
głównych ikon Chrystusa i Matki Bożej. W świątyni w Choroszczy ikonostas
został pomalowany, ale brakowało namiestnych ikon95.
O sytuacji w dekanacie bielskim poinformował Konsystorz Adam Ko-

stycewicz w raporcie z 28 września 1838 roku. W powiecie bielskim prawie
wszystkie cerkwie, zarówno w majątkach państwowych, jak i prywatnych po-
siadały ikonostasy pomalowane i zaopatrzone w namiestnyje ikony. Wyjątek
stanowiły dwie świątynie, w Brańsku i w Łosince. W pierwszej przeszkodą

90 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 67 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 14.09.1837 roku.
91 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 97–98 Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 05.09.1837 roku.
92 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483 к. 38 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do konsystorza z 24.08.1837 roku.
93 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483, к. 38 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 25.09.1837 roku.
94 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2483 к. 40 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 02.12.1837 roku.
95 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1. д. 2483, к. 51 Raport dziekana białostockiego Lwa
Markiewicza do Konsystorza z 30.07.1838 roku.
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był jej stan, zmurszały i chylący się ku upadkowi budynek. W cerkwi w Ło-
since prace malarskich przy ikonostasie opóźniały się z powodu niedbalstwa
malarza Michnowa, który tam pracował. W powiecie drohiczyńskim ikono-
stasy nie zostały pomalowane w świątyniach usytuowanych w majątkach
prywatnych, w Czarnej i Grodzisku, należących do Ossolińskich, w Ciecha-
nowcu – Ciecierskich oraz w Narojkach – Pieńkowskich. Właściciele ziemscy
odmówili wsparcia finansowego. W tej sytuacji w miejsce ikon w ikonosta-
sie wstawiono stare obrazy. W cerkwi w Drohiczynie, jak poinformowano
Adama Kostycewicza 8 września 1838 roku, ikonostas został już pomalowa-
ny. Dziekana proszono, aby osobiście dokonał oceny pracy w celu zapłaty
dla ikonografa96.
Jesienią 1838 roku doszli do porozumienia właściciel Grodziska – Osso-

liński i jego chłopi, godząc się na sfinansowanie pomalowania ikonostasu
i zakup utensyliów cerkiewnych dla świątyni w Grodzisku przy wsparciu
proboszcza97. W 1839 roku zakończono ostatecznie prace przy ikonostasach.
Po ponownym wprowadzeniu do cerkwi unickich ikonostasów z carski-

mi wrotami, w niektórych świątyniach, wchodziła przez nie służba cerkiew-
na, z nawet osoby świeckie. Wynikało to z nieznajomości zasad cerkiew-
nych. W tej sytuacji biskup Antonii 10 lipca 1837 roku polecił Konsy-
storzowi wydanie rozporządzenia, surowo zakazującego wchodzenia przez
carskie wrota wszystkim oprócz kapłanów. Uświadamiając, że jest to do-
zwolone tylko przez boczne drzwi98. 13 lipca Konsystorz poinformował
o tym dziekanów, których zobligowano do przekazania tego ukazu ducho-
wieństwu99.
Ponowne zainstalowanie ikonostasów zmieniło całkowicie wnętrza cer-

kwi unickich i umożliwiło odprawianie nabożeństw zgodnie z obrządkiem
wschodnim, co miało bardzo ważne znaczenie w procesie restytucji prawo-
sławia w Obwodzie Białostockim.

96 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2495, к. 136, Raport dziekana bielskiego Adama
Kostycewicza do Konsystorza z 28.09.1838 roku.
97 LPAH w Wilnie, ф. 606, оп. 1, д. 2495, к. 140 Postanowienie Konsystorza z 16.11.1838
roku.
98 LPAH w Wilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2840, к. 2 Pismo biskupa Antoniego do Konsystorza
z 10.07.1837 roku.
99 LPAHwWilnie, ф. 605, оп. 1, д. 2840, к. 3–4 Rozporządzenie Konsystorza z 10.08.1837
roku.
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Р Э ЗЮМЕ

У вынiку працэсу лацiнiзацыi унутраны воблiк унiяцкiх святынь упадо-
бiуся касцельнаму. З паловы 30-х гадоу ХIХ стагоддзя распачауся iнтэнсiуны
працэс вяртання святыням папярэдняга выгляду i атрыбутыкi, адпаведнай
усходняму абраду. Прыярытэтнаю справаю пры гэтым былi iканастасы. На
Беласточчыне у амаль 50 унiяцкiх цэрквах ранейшыя iканастасы захавалiся
толькi у пяцi. У той сiтуацыi яны аднаулялiся ад самага пачатку па распа-
раджэнню з лiстапада 1834 i студзеня 1836 гадоу, якiя акрэслiвалi тэрмiны
i умовы. Аднак бедныя унiяцкiя цэрквы мелi праблемы з рэалiзацыяй гэта-
га загаду. Святынi, якiя належалi дзяржаве, былi падтрыманы у 1837 годзе
датацыямi з яе боку. Горшай была сiтуацыя тых, што знаходзiлiся у прыват-
ных руках i без зацiкауленасцi да iх з боку уласнiкау зямлi. Да фiнансавых
праблем дадавалася праблема недахопу адпаведных мастакоу. У 1837–1838 га-
дах на Беласточчыне працавала некалькi майстроу. На пачатку 1839 года усе
святынi ужо мелi iканастасы, прыгатаваныя да правядзення службы у адпа-
веднасцi з усходнiм абрадам.

S UMMARY

As a result of latinization, the interior of uniate temple was made alike chur-
ches. An intensive process to restore prevoius decorations and furnishings in keeping
witheastern confession started in the 1830s. Iconostas was a priority. In Bialystok
District iconostas was preserved only in five uniate churches (there were fifty unia-
te churches in the district). They were restored according to instructions issued in
November 1834 and January 1836 which fixed dates and rules.
Poor uniate churches had difficulties in financing this undertaking. Temples

situated in state areas were supported since 1837. Those on private properties did
not get enough financial support.
Another problem was connected with the painting of iconostas by suitable

painters. In the years 1837–1838 there worked several artists in Bialystok District.
Till the beginning of 1839 all the churches had iconostas and were prepared to
conduct a service according to eastern cofession.
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Юрый Лабынцау

Масква

Вiленскi музей беларускай рэлiгiйнай культуры

i яго заснавальнiк Еудакiм Раманау

На V Мiжнародным кангрэсе беларусiстау, якi праходзiу у траунi

2010 года у Мiнску, у заключэнне свайго дакладу мы адзначылi:

Музей iмя Iвана Луцкевiча быу у Вiльнi, мабыць, не самым першым
спецыяльным беларускiм зборам. Напрыклад, роуна стагоддзе назад, у па-
чатку 1910 года, практычна на тым жа месцы, у флiгелi Свята-Траецка-
га, тады праваслаунага, манастыра, было адкрыта “епархиальное древ-
лехранилище”, iнiцыятарам стварэння якога i першым захавальнiкам быу
Еудакiм Раманау, 155-гадовы юбiлей з дня нараджэння якога мы адзначы-
лi у мiнулым годзе. Ëн не толькi стау арганiзатарам i фактычна кiраунiком
гэтага музея, але i першым дарыльшчыкам1.

Лëс Еудакiма Раманавiча Раманава (1855–1922), ураджэнца пауд-

нëва-усходняй часткi цяперашняга Гомеля, Новай Белiцы, стауся цес-

на звязаным i з Вiльнюсам, дзе ëн з перапынкамi жыу з 1906-га па

1915 год. Вядомы беларускi навуковец i грамадскi дзеяч Е. Р. Ра-

манау быу i адным з самых актыуных збiральнiкау i стваральнiкау

гiсторыка-краязнаучых музеяу рознага узроуню усëй Расiйскай iмпе-

рыi. Менавiта яго можна лiчыць i заснавальнiкам бесперапыннай тра-

дыцыi па фармiраваннi дзяржауных i ведамасных уласна беларускiх

музеяу.

1 Лабынцев Ю., Щавинская Л., Старопечатные cimelia Белорусского музея
им. Ивана Луцквеича / (у друку).
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Першы вопыт такога кшталту ëн распачау яшчэ улетку 1892 го-

да, калi прапанавау i абгрунтавау неабходнасць стварэння спецыяль-

нага царкоуна-археалагiчнага музея у Вiцебску2. Затым iдзе удалы

вопыт адкрыцця падобнага музея у Магiлëве у 1897 годзе, адкуль,

у сувязi з адстаукай, Е. Р. Раманау павiнен быу з’ехаць у 1906 годзе

на месца новай службы – у Вiльнюс, дзе ëн становiцца членам Часо-

вай камiсii па стварэннi Вiленскай публiчнай бiблiятэкi i музея. Бу-

дучы актыуным збiральнiкам археалагiчных старажытнасцей i разна-

стайных прадметау этнаграфiчнага характару, Е. Р. Раманау у знач-

най меры спрыяу папауненню беларускiмi матэрыяламi найбуйнейшых

музеяу, у тым лiку Рускага музея3 i некаторых iншых. Вельмi харак-

тэрны факт продажу iм у момант найбольшых асабiстых фiнансавых

нягод восенню 1906 года сваëй велiзарнай, пераважна археалагiчнай,

калекцыi Вiленскаму музею усяго толькi за адну тысячу рублëу4.

У паперах Е. Р. Раманава, захоуваемых у Вiльнi, ëсць чарнавы

алоукавы накiд складзенай iм у тыя гады байкi, у якой аб iм самiм

гаворыцца так: Ах, гэта беларус, што горы кнiг выдау для беларусау.
I абудзiу у iх самасвядомасць5. Гэта значыць, што Е. Р. Раманау вель-

мi дакладна ацэньвау нацыянальна-асветнiцкi i палiтычны складнiк

усëй сваëй навуковай i грамадскай дзейнасцi, з не меншым поспехам

працягнутай i у вiленскi перыяд.

Адным з самых паспяховых яго пачынанняу у той час стала ства-

рэнне асаблiвага праваслаунага “древлехранилища” у Вiльнi, напоуне-

нага пераважна помнiкамi царкоунай даунiны беларускага паходжан-

ня. Гiсторыя гэтага збору не вывучана, як, урэшце, i уклад у стварэнне

яго арганiзатарау, у тым лiку Е.Р. Раманава. Уласна iдэя стварэння

у Вiльнi спецыяльнага этнаграфiчнага музея, якi змяшчау бы беларус-

кiя прадметы, з’явiлася у Е. Р. Раманава даволi рана. Прынамсi, да

моманту пераезду яго у Вiльню у 1906 годзе яна ужо iснавала, што пац-

вярджаецца яго уласнаручнымi запiскамi6. Немагчымасць ажыццявiць

2 Падрабязней гл.: Историко-археологические музеи С.-З. края // Записки Севе-
ро-Западного отдела Императорского Русского географического общества, Виль-
на 1910, кн. 1, с. 222–223.
3 Бандарчык В. К., Еудакiм Раманавiч Раманау, Мiнск 1961, с. 174–179.
4 Там жа, с. 171–172.
5 Чарнавiк гэтай баснi напiсаны на бланку iнспектара народных вучылiшч Ма-
гiлëускай губернii, на пасадзе якога знаходзiуся Е. Р. Раманау да восенi 1906 г. Гл.:
Навуковая бiблiятэка iмя Урублеускiх. Аддзел рукапiсау (далей НБВ. АР). F 21–519.
Л. 1–8.
6 Гл.: НБВ. АР. F 21–487.
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гэтую iдэю, як бы мовiць, у свецкiм варыянце, чаму было мноства пры-

чын, перш за усë фiнансавых, прымусiла яго звярнуцца да ужо не раз

паспяхова апрабаванай формы музейнага будаунiцтва – фармiравання

мясцовага епархiяльнага “древлехранилища”. Паступова iм рыхтуец-

ца шэраг запiсак i дакументау на гэты конт, якiя падтрымлiваюцца як

царкоунай грамадскасцю, так i дыяцэзiяльным архiрэем арцыбiскупам

Нiкандрам.

27жнiуня – 14 верасня 1908 года Свяцейшы Сiнод за № 5798 зацвяр-

джае Статут Лiтоускага епархiяльнага древлесховiшча, распрацаваны

Е. Р. Раманавым i Д. I. Даугяла. У сваю чаргу вiленскае Свята-Духау-

скае брацтва стварае спецыяльны Камiтэт па арганiзацыi i кiраваннi

гэтым “древлехранилищам” i зацвярджае 24 красавiка 1909 года асаб-

лiвую Iнструкцыю на гэты конт. Лiтоуская праваслауная кансiсторыя

безадкладна прадпiсвае духавенству епархii неадкладна заняцца пе-
раглядам рызнiцы i маëмасцi даручаных яму цэрквау i, калi апынуцца
прадметы, якiя адказваюць па сваiм змесце патрабаванням зацвер-
джанага Святым Сiнодам Статута “древлехранилища”, неадкладна
даставiць такiя у гэта “древлехранилища”, што адчыняецца у флi-
гелi Вiленскага Свята-Траецкага манастыра, па асаблiвым вопiсу,
пад распiску атрымальнiка7.

Згодна з прынятым Статутам, “древлехранилище” адкрывалася

пры Вiленскiм Свята-Духаускам брацтве з мэтай захавання прадметау

царкоунай даунiны Лiтоускай праваслаунай епархii i паказу гiсторыi

мясцовага царкоунага жыцця. Статут прадугледжвау не толькi шы-

рокую збiральную працу, аж да спецыяльнай экспедыцыйнай, але i са-

мыя разнастайныя навуковыя даследаваннi, публiкацыю iх вынiкау,

а таксама правядзенне разнастайных навуковых пасяджэнняу. Адным

словам, Е. Р. Раманаву удавалася ажыццявiць свае iмкненнi па арганi-

зацыi яшчэ аднаго даследчага цэнтра беларусазнаучай накiраванасцi,

на чале якога ëн i быу пастаулены.

Аналiз Статута i Iнструкцыi пераконвае у тым, што iх скла-

дала у асноуным адна i тая ж асоба, якой з’яуляуся Е. Р. Рама-

нау. Iнiцыятыва стварэння “древлехранилища”, што iшла асабiста

ад яго, цалкам рэалiзоувалася iм жа на усiх стадыях. Ëн жа увесь

час уздымау пытанне аб напауненнi “древлехранилища” прадметамi

даунiны, распрацавау чарцяжы музейнай мэблi, кiравау яе вырабам,

7 Распоряжение Епархиального начальства, “Литовские епархиальные ведомо-
сти”, 1909, № 11, с. 57.
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здзяйсняу экспедыцыйныя паездкi, нарэшце, ахвяравау сюды першую

сотню разнастайных прадметау. Сярод iх было мноства беларускiх

старажытнасцяу, у тым лiку часцiца шауковага адзення ад мошчау

св. Еуфрасiннi Полацкай, розныя прадметы дробнай пластыкi, стара-

друкаваныя i рукапiсныя кнiгi.

Дзякуючы актыунасцi Е. Р. Раманава кола ахвярадауцау у “древ-

лехранилища” пастаянна пашыралася i да моманту яго часовага

ад’езду з Вiльнi восенню 1910 года у зборы было ужо каля паутысячы

адзiнак захоування, пераважна беларускага паходжання. Найбольш

старажытныя прадметы мелi, мабыць, тысячагадовы узрост. 21 кра-

савiка 1910 года “древлехранилище”, афiцыйна адкрытае за тры меся-

цы да гэтага – 22 студзеня, наведау арцыбiскуп Нiкандр, якi выказау

«задавальненне з нагоды хуткага папаунення музея»8. Е. Р. Раманау

падрабязна распавëу яму пра усе каштоунасцi збору, з якiх уладыка

асаблiва вылучыу прадметы з Сурдегскага манастыра, розныя iконы,

царкоуныя уборы, рукапiсныя i друкаваныя кнiгi.

Ад’езд Е. Р. Раманава быу выклiканы неабходнасцю прысту-

пiць да працы на новым месцы у якасцi iнспектара народных вучы-

лiшч Петракоускай губернii Варшаускай навучальнай акругi на па-

садзе, абяцаушай яго сям’i стабiльнае фiнансавае становiшча. Павод-

ле дакументау Камiтэта па арганiзацыi i кiраваннi Лiтоускiм дыяцэ-

зiяльным “древлехранилищем” 12 верасня 1910 года на яго пасяджэннi

на месца Е. Р. Раманава быу абраны В.В. Багдановiч, якi дастойна

працягнуу пачатае сваiм папярэднiкам, якога ëн добра ведау. Зрэшты,

паступленне новых матэрыялау у “древлехранилище” пасля ад’езду

Е. Р. Раманава прыкметна скарацiлася, як i iнтэнсiунасць працы гэтай

установы у цэлым. Так, шматлiкiя крынiцы, якiя ëсть у нашым распа-

раджэннi, у прыватнасцi, розныя вопiсы паступленняу у “древлехра-

нилище”, дазваляюць сцвярджаць, што за восем першых месяцау яго

працы Е. Р. Раманавым сабрана экспанатау у пяць разоу больш, чым

В. В. Багдановiчам за усе наступныя чатыры гады9.

На жаль, на новым месцы, у Петракове, у Е. Р. Раманава здарыуся

iнсульт i у вераснi 1911 года ëн вяртаецца у Вiльню, iзноу займае па-

саду члена Часовай камiсii па упарадкаваннi Вiленскай публiчнай бiб-

лiятэкi i музея. Актыунасць яго рэзка падае. Ëн у асноуным засяродж-

вае сваю дзейнасць на публiкацыi раней сабраных матэрыялау i за

8 “Литовские епархиальные ведомости”, 1910, № 9, с. 188.
9 Гл., напр.: Извещения Литовского епархиального древлехранилища, Вильна,

1910–1914. № 1–8 и др.
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сваю паспяховую навуковую працу узнагароджваецца у 1911 годзе Вя-

лiкiм залатым медалëм Рускага геаграфiчнага таварыства, якое пры-

свойвае яму яе за беларусазнаучыя даследаваннi10. У канцы 1914 го-

да у Е. Р. Раманава здараецца пауторны iнсульт i на некаторы час

яго пераводзяць у Магiлëу, куды ëн зноу трапляе разам з эвакуiра-

ванай з Вiльнюса публiчнай бiблiятэкай у 1915 годзе. Пры эвакуа-

цыi атрымоуваецца забраць з сабой з дому няшмат. Па словах самога

Е. Р. Раманава, уся яго уласнасць: каштоуная бiблiятэка i склад ...

выданняу загiнулi у Вiльнi11.
Пасля Магiлëва ëн трапляе у Адэсу, адкуль пераязджае у 1916 го-

дзе у Вiцебск, а затым на некалькi месяцау у 1917 годзе зноу па-

сяляецца у Магiлëве, з якога выязджае на Кауказ, дзе 20 студзе-

ня 1922 года памiрае у Стауропалi, знаходзячыся у найцяжэйшых

матэрыяльных умовах12. Беларускiя улады спрабавалi выратаваць

у гэты нялëгкi час Е. Р. Раманава, але шэраг жорсткiх абставiнау

перашкодзiу таму. Лепшы сын Беларусi, так называлi яго тады у ася-

роддзi маладой беларускай навукi13, якi жыу у Стауропалi на вулiцы

Нявiннамыскай, 49 як бежанец iмперыялiстычнай вайны, на жаль, не

дачакауся нават, як пiсау ëн сам, пастаяннай дапамогi, якая дала б ...

магчымасць жыць тут, хоць бы паугалодным жыццëм да пераезду
на радзiму14.

Лëс жа яго вiленскага музейнага стварэння – Лiтоускага епархiяль-

нага “древлехранилища” склауся у агульным драматычна. В. В. Баг-

дановiчу не удалося хутка падрыхтаваць эвакуацыю “древлехранили-

ща” летам 1915 года. Ëн, як iнспектар Лiтоускай духоунай семiна-

рыi, якая размяшчалася у тым жа Свята-Траецкiм манастыры, цалкам

засяродзiуся на эвакуацыi яе матэрыялау. Зборы “древлехранилища”

засталiся у Вiльнi i ва умовах татальных палiтычных зменау 1910-х

– 1920 х гадоу аказалiся, па сутнасцi, раскрадзеннымi. Пры гэтым

частка прадметау трапiла у рукi розных дзяржауных i бiблiятэчных

сховiшчау, у тым лiку i сучасных лiтоускiх.

10 Гл.: Отчет Императорского Русского географического общества за 1910 г.,
СПб., 1911, с. 58.
11 Санкт-Пецярбургскi архiу Расiйскай акадэмii навук. Ф. 134. Воп. 3. Ад. з. 1308.
Л. 26.
12 Нацыянальны архiу Рэспублiкi Беларусь. Ф. 42. Воп. 1. Ад. з 526. Л. 99.
13 Там жа. Л. 109.
14 Там жа. Л. 108.
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ПРИЛОЖЕНИЕ*

«УСТАВ

Литовского Епархиального древлехранилища

1.Церковное древлехранилище открывается в г. Вильне при Вилен-

ском Св.-Духовском Братстве, в свободном здании Виленского Св.-Ду-

ховского монастыря и именуется «Литовским Епархиальным древле-

хранилищем».

2. Древлехранилище имеет целью сохранение предметов церковной

старины Литовской епархии и по возможности, представление истори-

ческого хода церковной жизни в крае.

3. Для достижения первой цели древлехранилище собирает и хра-

нит:

а) древние антиминсы, древние кресты, иконы, резные изображе-

ния (распятия, статуи), царские врата, хоругви, плащаницы, на-

прест. евангелия;

б) сосуды, потиры, дарохранительницы, дискосы и т. п.,

в) церковную утварь: свещники, кадильницы, блюда, скарбонки, вен-

цы, фонари, замки, надгробные доски, предметы церковной орна-

ментовки и т. п.;

г) облачения: митры, ризы, стихари, пелены и пр., образцы старин-

ных шелков и парчей;

д) книги церковные старопечатные;

е) книги богослужебные-рукописные;

ж) древние колокола, преимущественно местного изготовления.

4. В видах выяснения исторического хода церковной жизни в крае,

в древлехранилище помещаются также предметы, которые в том или

другом отношении характеризуют различные периоды местной церков-

ной жизни, например: а) портреты, автографы, печати, вещи местных

епископов и других деятелей на церковном поприще и т. п., б) планы

и виды храмов и монастырей епархии; печати их, медальоны в па-

мять событий местной церковной жизни, церковно-канцелярские кни-

ги, имеющие исторический интерес: акты, хроники, летописи; уцелев-

шие памятники местных церковных Братств; вертепы и звезды и т. д.,

каменные кресты, намогильные, древние плиты, камни с надпися-

ми и т. п.; образцы местного церковного орнамента: киоты, рамы, две-

* Публiкацыя ажыццëулена па копiях дакументау з архiву аутара. Тэксты публi-
куемых дакументау перададзены у сучаснай арфаграфii.
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ри, аналогии, сени и т. д. Сюда же следует отнести: 1) деревянные,

резные статуи – Спасителя, Богоматери и святых, 2) такие же Распя-

тия для дарохранительниц, кивери и т. п., 3) религиозного характера

предметы, хранящиеся в консистории и др. м.

5. Общие заботы о преуспеянии древлехранилища имеет комитет

в составе не менее трех членов.

6. Комитет из своей среды выбирает председателя и хранителя.

7. Лица, заявившие своими трудами любовь к церковным древно-

стям, а также способствующие пополнению его ценными пожертвова-

ниями, могут быть удостаиваемы комитетом звания членов древлехра-

нилища.

8. Хранение предметов древности и делопроизводство возлагается

на члена-хранителя.

9. Другие члены комитета, также наблюдая за сохранностью пред-

метов, деятельно заботятся о пополнении древлехранилища, с како-

вой целью могут быть командируемы на места епархиальным началь-

ством, ведут описи поступающим древностям, составляют и издают

описание их в органе Братства или в Епархиальных Ведомостях.

10. Пополнение древлехранилища церковно-археологическими па-

мятниками возлагается также на благочинных епархии по требованию

комитета.

11. О приобретении тех или других памятников для древлехрани-

лища комитет сообщает консистории.

12. Всякий предмет, поступающий в древлехранилище, вносится

в шнуровую книгу, выдаваемую Советом Братства, с обозначением

когда и откуда он поступил.

13. Книга эта и поступления ежегодно свидетельствуются коми-

тетом древлехранилища, а списки поступающих в древлехранилище

предметов, с именами жертвователей печатаются в вышеуказанных ор-

ганах.

14. Отчет о состоянии древлехранилища за подписями председа-

теля и членов комитета ежегодно представляется в Совет Братства

и затем печатается.

15. За исключением дублетов, предметы древлехранилища не пред-

ставляются в другие учреждения.

16. Древлехранилище может быть осматриваемо в известные дни

и часы по назначению комитета.

17. По мере пополнения древлехранилища комитет устраивает за-

седание с чтением докладов, рефератов и сообщений по вопросам, ка-

сающимся церковной жизни в крае. На эти заседания могут быть при-
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глашаемы посторонние лица, интересующиеся судьбами православия

в крае.

18. На хозяйственные расходы по древлехранилищу, как то:

устройство необходимых приспособлений для размещения предметов,

на покрытие расходов по приобретению и доставке предметов церков-

ной старины, на поездки членов комитета, на канцелярские, почтовые

и другие расходы и на вознаграждение хранителя – делопроизводи-

теля отпускаются необходимые средства епархиальным духовенством

и Братством.

Примечание: Древлехранилище должно стремиться к составлению

полного альбома храмов епархии.

ИНСТРУКЦИЯ

Комитету по устройству и управлению

Литовским Епархиальным древлехранилищем

1. При Виленском Св. Духовском Братстве, на основании утвер-

жденного Св. Синодом 27-го августа – 14-го сентября 1908 г. за

№ 5798 Устава Литовского Епархиального Древлехранилища, учре-

ждается Комитет по устройству и заведыванию этим Древлехрани-

лищем.

2. Комитет состоит не менее как из трех лиц, которые избираются

Советом Братства из числа братчиков, отличающихся любовью к цер-

ковной православной старине, известных своею научною деятельно-

стью в области западно-русской истории и археологии и практически

знакомых с организацией церковно-археологических музеев. Таким же

точно порядком избираются в замен выбывших и новые члены Коми-

тета.

3. Члены Комитета избирают из своей среды Председателя Коми-

тета и хранителя.

4. На обязанности Комитета лежат заботы об устройстве и всесто-

роннем преуспеянии Древлехранилища, а именно:

а) о возможно скорейшей организации Древлехранилища путем сосре-

доточения в нем предметов церковной старины Литовской епархии,

в видах наглядного представления исторического хода местной цер-

ковной жизни;

б) о научной систематизации поступающих в Древлехранилище пред-

метов;
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в) о скорейшем открытии Древлехранилища для осмотра посетите-

лей;

г) об устройстве, по мере пополнения предметами Древлехранилища,

чтений, рефератов и всякого рода сообщений по вопросам истории,

археологии и церковной жизни в крае и об издании этих чтений;

д) о составлении полного списка всех церковных древностей епархии

и альбома всех ее храмов и их достопримечательностей;

е) о своевременном составлении и издании руководящих каталогов

и описей наиболее выдающихся предметов Древлехранилища по

возможности со снимками;

ж) о своевременном доставлении в Редакцию «Братского Вестника»

для напечатания списков всех поступлений Древлехранилища;

з) о ежегодном представлении в Совет Братства отчета по Древле-

хранилищу;

и) о представлении в Совет Братства лиц, заявивших своими трудами

любовь к церковным древностям или способствовавших пополне-

нию Древлехранилища ценными пожертвованиями, для избрания

их в «Члены Древлехранилища»;

к) о выработке правил для посетителей Древлехранилища.

5. Все затруднения, могущие встретиться при распределении и раз-

мещении поступающих в Древлехранилище предметов церковной ста-

рины, разрешаются Комитетом немедленно в самом же помещении

Древлехранилища.

6. По получении сведений о местонахождении тех или других пред-

метов церковной старины, Комитет сообщает Литовской Духовной

Консистории, которая и делает надлежащие распоряжения о доставле-

нии их в Древлехранилище. Консистория же с разрешения Епархиаль-

ной власти снабжает членов Комитета надлежащими свидетельства-

ми на предмет осмотра ризничных, утварных и архивных предметов

в церквах и монастырях епархии.

7. Предметы, поступающие в Древлехранилище принимаются хра-

нителем такового под расписку, при чем хранитель немедленно зано-

сит все поступления в шнуровую книгу, выданную Советом Братства,

с обозначением когда и откуда поступили предметы, и затем систе-

матизирует их и размещает по соответствующим отделам, шкафам

и витринам.

8. Шнуровая книга для записи поступающих в Древлехранилище

предметов и поступившие предметы ежегодно свидетельствуются Ко-

митетом Древлехранилища и акт об освидетельствовании вместе с го-

дичным отчетом представляется Комитетом в Совет Братства.
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9. На хранителе, помимо означенных в предыдущем п. 7 обязан-

ностей, лежит: наблюдение за порядком в помещении Древлехрани-

лища, своевременной его топкой, поддержанием в нем чистоты, наем

и надзор за прислугой и вообще вся хозяйственная часть по Древле-

хранилищу.

10. Все бумаги по делам Древлехранилища подписываются всеми

членами Комитета, ведение же делопроизводства возлагается на хра-

нителя, за исключением годичного отчета и систематических описей

каждого отдела, которые составляются всеми членами Комитета, не

исключая и председателя, при чем указанные описи составляются с та-

кими научными подробностями, чтобы их сразу же можно было бы

издавать.

11. Председатель Комитета, по приглашению Председателя Совета

Братства, участвует в заседаниях последнего с правом голоса по делам

Древлехранилища.

12. Отпускаемые Советом Братства и епархиальным духовенством

суммы на содержание Древлехранилища, как то: на устройство необхо-

димых приспособлений для размещения предметов церковной старины,

на покрытие расходов по приобретению и доставке этих предметов, на

поездки членов Комитета, на канцелярские, почтовые и другие расхо-

ды и на вознаграждение хранителя-делопроизводителя, расходуются

по постановлениям Комитета и согласно смете, ежегодно представляе-

мой Комитетом в Совет Братства и утверждаемой Общим Собранием

членов Братства».

Отчет

о состоянии Литовского епархиального древлехранилища

за 1910 г., подготовленный хранителем В. В. Богдановичем

1. Учреждение Древлехранилища и его задачи.

Литовское Епархиальное древлехранилище, состоящее при Вилен-

ском Св.-Духовском Братстве, имеет своею задачею собирание и хра-

нение предметов церковной старины, а также их описание и изучение

с целью дать возможное представление о ходе церковно-исторической

жизни в крае.

Мысль об учреждении в Вильне церковного Древлехранилища воз-

никла в среде Совета Виленского Св.-Духовского Братства. В заседа-

нии Совета 11-го сентября 1907 г. было решено окончательно присту-

пить к осуществлению этой мысли. С этой целью Советом Братства

постановлено было отпустить из доходов Братского Заречного дома
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на устройство Древлехранилища единовременно 200 р. и ежегодно на

его содержание двести семьдесят руб. Избран был комитет по устрой-

ству и заведыванию Древлехранилищем, а также решено было вой-

ти с заявлением об этом в ближайший съезд духовенства Литовской

епархии, прося о материальной поддержке этого благого начинания.

К сожалению, скудость материальных средств долго не давала воз-

можности духовенству придти на помощь Братству (протокол съезда

1907 г. 21 сент., № 34; протокол съезда 1909 г. № 42 19 июня 1909 г.)

и только в собрании съезда 23-го сентября 1909 г. оно постановило

об отпуске средств в колич. 270 руб. на содержание Древлехранилища

в предстоящем году. Между тем, пока решался этот вопрос, Вилен-

ское Св.-Духовское Братство при помощи избранных членов Комите-

та успело выработать устав Древлехранилища и инструкцию Коми-

тету, который и приступил тотчас к исполнению своих обязанностей.

25-го сентября того же 1909 г. состоялось первое заседание Комите-

та, с 6-го октября вступил в отправление своих обязанностей избран-

ный комитетом хранитель музея, а по весне 1910 г. в древлехранилище

числилось уже значительное количество – 135 предметов церковной

старины.

2. Состав Комитета и перемены, происшедшие в его составе.

В состав Комитета по устройству и управлению Литовским Епар-

хиальным Древлехранилищем по избрании Совета Братства вошли

следующие лица:

Ректор семинарии Архимандрит Иоанн, В. С. Богоявленский,

Ф. Н. Добрянский, И. Д. Лавров, Н. И. Лузгин, А .И. Миловидов,

Дм. Ив. Довгялло, А. А. Шпаковский, В. В. Грязнов, Е. Р. Романов,

В. В. Богданович.

Из своего состава Комитет избрал председателем В. С. Богоявлен-

ского. а хранителем Е. Р. Романова.

В течение отчетного срока в составе Комитета произошли следую-

щие перемены: в заседании Комитета 12-го сентября 1910 г. В. С. Бо-

гоявленский сложил с себя обязанности председателя, и собрание из-

брало председателем о. ректора семинарии Архимандрита Иоанна.

В том же заседании на место перешедшего на службу в другой округ

Е. Р. Романова Комитетом избран хранителем В. В. Богданович. Кро-

ме того из состава Комитета выбыли: за смертью – В. В. Грязнов, и за

перемещением в г. Киев Н. И. Лузгин.

3. Деятельность Комитета и хранителя.

В течение отчетного времени Комитет имел четыре заседания,

в которых обсуждались вопросы и делались постановления относитель-
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но помещения Древлехранилища, его содержания, сметы расхода, при-

обретения необходимого инвентаря, избрания должностных лиц, при-

влечения в помещение Древлехранилища предметов церковной стари-

ны и их описания и изучения. Хранителем музея было составлено обра-

щение к духовенству епархии, в котором оно приглашалось доставлять

в Древлехранилище ц.-археологические предметы. Обращение это бы-

ло объявлено в местном епархиальном органе. Кроме того хранитель

посещал лично некоторые церкви, осматривая церковную утварь, ико-

ны и ризницы. Благодаря этому Древлехранилище стало быстро на-

полняться предметами церковной старины.

4. Поступление предметов церковной старины в епархиальное

Древлехранилище.

За отчетный срок в Епархиальное Древлехранилище поступило

и записано в хронологический каталог 475 предметов. В числе их на-

ходятся древние иконы, антиминсы, плащаницы, сосуды, священные

одежды, книги рукописные и печатные, древние акты и проч. Среди

них есть несколько предметов, представляющих значительный архео-

логический и художественный интерес. К числу таких можно отне-

сти рукописное Евангелие XVII в. (№ 147), Евангелие Виленской пе-

чати 1600 г. (№ 109), Икона Богоматери XVII в. с позднейшим окла-
дом XVIII в. и криптографическою на нем надписью (№ 133), часть

одежды от мощей преп. Евфросинии кн. Полоцкой (№ 46), художе-

ственное изображение Св. Семейства, по Мурильо (№ 155), пергамен-

ная грамота униатского митрополита Иосифа Вельямина Рутского,

пергаменный акт 1527 г. с фамильными восковыми печатями, весь-

ма художественная икона преп. Онуфрия, работы художника Шмуг-

левича (№ 473, 474 и 475, от настоятеля Св. Троицкого монастыря

Архимандрита Иоанна). Много вещей поступило от хранителя музея

Е. Р. Романова, от членов Комитета Ф. Н. Добрянского, от настоятелей

монастырей Св.-Духовского, Троицкого, Сурдегского, от настоятелей

и причтов церквей Богинской, Вязынской, Голубичской, Глубокской,

Залесской, Меречской, Плисской, Осиногородской, Тринопольской, от

прот. И. Кояловича, Е. А. Беляева. О поступивших предметах перио-

дически печатались извещения в «Вестнике Вил. Св.-Д. Братства»

и затем печатались отдельными оттисками. Выпущено уже четыре №

таких извещений с кратким описанием 399 предметов, поступивших

в Древлехранилище.

5. О помещениях Древлехранилища.

В настоящее время хотя Древлехранилище еще и не открыто для

публики, но уже удостоилось нескольких почетных посещений.
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21-го апреля 1910 г. посетил Древлехранилище ныне уже почив-

ший Литовский Архипастырь Никандр. 15-го декабря того же года из-

волил посетить Древлехранилище и осматривать хранящиеся в нем

предметы Высокопреосвященнейший Агафангел, Архиепископ Литов-

ский и Виленский. 28-го того же декабря посетили Древлехранилище

преосвященный Владимир, епископ Белостокский и Рижский кафед-

ральный протоиерей о. Владимир Плисс. Все высокие гости благово-

лили записать свои имена в книгу для почетных посетителей.

6. Денежные средства Древлехранилища и их расходование.

В течение отчетного срока на содержание Древлехранилища было

отпущено:

1. На устройство (мебели) Древлехранилища единовременно из дохо-

дов Братского Заречного дома 200 р.

2. Из тех же доходов на содержание его в 1910 году 270 р.

3. От духовенства епархии за 1909 и 1910 г. 540 р.

Итого: 1010 руб.

Из этого числа взято авансами хранителями музея 906 р. 27 коп.

и израсходовано:

1. За помещение Древлехранилища с 23 апр. 1909 г. по 23 апр. 1911 г.

по 150 р. в год 300 р.

2. На жалованье хранителям 289 р. 77 к.

3. На устройство мебели 175 р. 50 к.

4. На изготовление книг, бланков, штемпелей, ярлыков, на приобре-

тение молотков, гвоздей, колец и проч. мелочные надобности 30 р.

43 к.

5. На наем сторожа 46 р. 93 к.

6. На отопление 23 р.

7. На оплату расходов по пересылке и перевозке вещей в Древлехра-

нилище 17 р. 44 к.

Итого: 883 р. 07 к.

Из этого числа 1 р. 30 к. израсходовано из личных средств хра-

нителя музея Е. Р. Романова, а остаток от ассигнованных 200 р. на

устройство мебели в количестве 24 р. 60 к. возвращен казначею Брат-

ства (883 р. 07 к. – 1 р 30 к. + 24 р. 50 к. = 906 р. 27 к.).

В остатке в 1911-му году по содержанию Древлехранилища чис-

лится 128 р. 23 к.»
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S T R E S Z C Z E N I E

Znany białoruski uczony i działacz społeczny E. R. Romanow (1855–1922) był
jednym z najbardziej aktywnych kolekcjonerów i założycieli muzeów historyczno-
-krajoznawczych w Imperium Rosyjskim.
Jego los związany był z Wilnem, gdzie żył z przerwami od 1906 po 1915 rok.

Jednym z sukcesów Romanowa było utworzenie w Wilnie wyjątkowego prawosław-
nego muzeum starych eksponatów pochodzenia białoruskiego.

S UMMARY

The known Belarusian scientist and the public activist, E. R. Romanov was
one of the most active collectors and founders of historical museums of a various
level in Russian empire.
The fate of Evdokim Romanovich Romanov (1855–1922) was closely connected

with Vilnius. Here he lived at intervals from 1906 till 1915. The creation of special
orthodox storehouse of antiquities in Vilnius became one of his most successful
undertakings. This museum of antiquities was full of monuments of the church
antiquity of Belarusian origin.
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Ларыса Шчавiнская

Масква

Першы беларускамоуны каталiцкi спеунiк

У цяперашнi час стала асаблiва прыкметнай незавершанасць у ад-

люстраваннi даследнiкамi багатай рэлiгiйнай культуры беларусау,

у якой, нарауне з яркiмi праявамi паганскай архаiкi, што увесь час

падкрэслiваецца сусветнай навуковай супольнасцю, суiснуюць два

асноуныя хрысцiянскiя лагеры – праваслауных i каталiкоу, а такса-

ма досыць шматлiкiя пратэстанцкiя групы. Нельга забываць i пра

тое, што менавiта на тэрыторыi сучаснай Беларусi, у Брэсце, атры-

мау развiццë рэлiгiйны кiрунак званы цяпер часцей грэка-каталi-

цызмам.

Блiзкасць да заходняга свету, да каталiцтва даволi рана паставiла

перад мясцовымi жыхарамi шматлiкiя прынцыповыя пытаннi, адказ

на якiя практычна заусëды прадугледжвау i нейкую, спачатку не за-

надта вiдавочную канстатацыю сваëй нацыянальнай асаблiвасцi. Пас-

тупова фармавалася тое, што у XIX стагоддзi ужо можна будзе на-

зваць беларускiм нацыянальным рухам, вытокi якога знаходзяцца ме-

навiта тут1.

Пры фармiраваннi i вызначэннi нацыянальнай iдэнтычнасцi, як

правiла, у аснову ставяцца нейкiя атрыбуты i сiмвалы гэтай iдэн-

тычнасцi. Такiм сiмвалам для беларускага нацыянальнага адраджэн-

1 Гл., напр.: Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л., Книга как универсальный мар-
кер социокультурной истории внутриевропейского этнического пограничья, „Науч-
ная книга” 2003, № 3–4 (21–22), с. 93–98.
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ня у канцы XIX – пачатку XX стагоддзя у першую чаргу была бела-

руская мова. Але у адрозненне, напрыклад, ад лiтоускай, а менавiта

з лiтоускiм нацыянальным рухам беларускае адраджэнне было у тыя

гады незвычайна цесна звязаным, беларуская мова, блiзкая да рускай

i польскай моу, прадстаунiкi якiх тады кожны са свайго боку лiчылi

беларускую мову «сапсаванай» – цi рускай цi польскай. Мясцовае бе-

ларускае насельнiцтва, пераважна сялянскае, вяло сябе у вызначэннi

гэтага пытання у асноуным вельмi iндыферэнтна.

Адным з цэнтрау беларускага нацыянальнага руху у пачатку

ХХ стагоддзя становiцца Вiльня:

...ǔ kancy proszłaha stalećcia zawaruszyłasia nasza białaruskaja moładz, kato-
raja wuczycca pa haradach Rasiei i za hranicaj ǔ wyszejszych szkołach. Ǔsiudy
paczała zajmacca sprawaj biełaruskaj. Jana dumaje wydawać kniżki ǔ mowie
białaruskaj, kab aświacić swajho brata z sieła, kab nawuczyć jaho czamu do-
bramu. Pisze niekolki braszurak, malenkije twory a ǔżo ǔ paczatkach hetaha
stalećcia paczynaje sama bolsz arhanizawacca i zakladaje ǔ 1902 hodu su-
połku biełaruskaj aświety. U 1903–4 hodach wydaje dźwie kniżki “Kaladnaja
czytanka” i “Wiakikodnaja czytanka”2.

Тады ж адзначаюцца першыя праявы беларускага нацыянальна-

га руху у асяроддзi каталiцкага духавенства, якi атрымау асаблiвае

развiццë у дзейнасцi такiх асоб, як, напрыклад, ксëндз Адам Станкевiч

(1891–1949)3.

З 1906 года у Вiльнi пачынае выходзiць першая беларуская га-

зета «Наша доля», а затым – «Наша Нiва», якая выдавалася аж да

1915 года. «Наша Нiва» выпускае розныя беларускiя кнiгi, календары.

Тут жа у перыяд з 1913 да сярэдзiны 1915 года выходзiла першая бе-

ларуская каталiцкая газета «Bielarus. Tydniowaja katalickaja hazeta»,
рэдактарам якой спачатку стау А. Бычкоускi, а з 1914 года – Б. Па-

чобка. У гэтай газеце, якая выдавалася лацiнкай, друкавалiся творы

многiх беларускiх аутарау, у тым лiку мноства вершау на рэлiгiй-

ную тэматыку. У 1913 годзе у Вiльнi арганiзуецца «Беларускае выда-

вецкае таварыства», якое актыуна прыступiла да выпуску беларускiх

выданняу.

2 Нацыянальная бiблiятека Беларусi. Аддзел рэдкiх кнiг i рукопiсау. (НББ/АР).
Ад. з. 091/4302. А. 24–25.
3 Падрабязней гл.: У. Конон, Ксëндз Адам Станкевiч i каталiцкае адраджэнне

у Беларусi, Мiнск 2003.
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З развiццëм беларускага нацыянальнага руху перад беларускiмi

каталiцкiмi святарамi паустала пытанне аб выданнi богаслужбовай

лiтаратуры на беларускай мове, у тым лiку прызначанай для наро-

да. Апрабаванне тэкстау беларускiх рэлiгiйных песняу было задачай
першых ужо пачынальнiкау беларускага нацыянальнага адраджэння
(1905–1915 гг.)4.

У 1914 годзе «Беларускае Выдавецкае Таварыства» у Вiльнi, са-

кратаром якога быу Янка Купала, выдае невялiкi томiк «Kantyczka abo
sabranie nabožnych piesień dla užytku katalikou biełarusou» – беларуска-

моуны лацiнаграфiчны вершаваны зборнiк, у складзе якога знаходзi-

лiся самыя папулярныя у беларускiм народзе таго часу спевы, пера-

важна перакладзеныя з польскай мовы на беларускую. Зборнiк гэты

не меу неабходнага для такiх выданняу дазволу каталiцкага епiска-

пату. У 1915 годзе Б. Пачобка падрыхтавау i выдау лацiнкай першы

беларускi малiтоунiк «Boh z nami», у якiм былi змешчаныя як тэкс-

ты для практычнага набажэнства, так i духоуныя песнi, якiя склалi

спецыяльны раздзел.

Варта адзначыць, што паралiтургiчны корпус лiтаратуры i кнiж-

насцi, да якога адносяцца вышэйпералiчаныя выданнi, у беларускай

культурнай прасторы XVIII – пачатку XX стагоддзяу прыцягвае асаб-
лiвую увагу. Без перабольшання, гэта самы масавы яе выгляд, якi iс-

нуе у друкаванай, рукапiснай i вуснай формах. Усенароднае прызнанне

гэтае iдзе,што называецца, з стагоддзяу, прынамсi, мы маем звесткi на

гэты конт, пачынаючы з XVII стагоддзя. Самымi папулярнымi i най-

больш часта сустракаемымi з лiку паралiтургiчных творау з’яуляюцца

рознага роду кантычкi – зборнiкi вершаваных тэкстау рэлiгiйнага зме-

сту, якiя i па сëнняшнi дзень маюць шырокае распаусюджванне як

у Лiтве, так i у Беларусi. Гэтыя зборнiкi i тады былi незвычайна па-

пулярныя сярод тутэйшага насельнiцтва, у асноуным сялянскага:

... вядома, што тутэйшыя сяляне рымска-каталiцкага вызнаньня, якiя га-
вораць беларускай мовай, моляцца па польскiх малiтоунiках ... селянiн
можа выбраць, па свайму дастатку i густу ... польскi малiтоунiк можна
сустрэць часам нават у непiсьменнага селянiна: не умеючы чытаць, ëн
здавольваецца тым, што перагортвае старонкi, хрысьцiцца i цалуе iх, ня-
ма чаго граху утойваць, вы убачыце яго i у сельскай праваслаунай царкве,
у руках праваслаунага селянiна ...5

4 Цэнтральная навуковая бiблiятэка Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi. Ад-
дзел рэдкiх кнiг i рукопiсау (ЦНБ НАН Беларусi. АРКiР). Ф. 5. Воп. 1. Ад. з. 14.
А. 3.
5 НББ/АР. Ад. з. 091/39к. Л. 4.
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Польскамоуныя кантычкi усходнеславянскага паходжання з’яу-

ляюцца даволi рана, першыя, магчыма, ужо у XVII стагоддзi. У свой

час яшчэ А. Мiцкевiч адзначау значную ролю кантычак у духоуным

жыццi роднага яго краю, у развiццi народнай культуры i паэтычнай

творчасцi у самых розных пластах насельнiцтва. Кантычка, зборнiк
мала вядомы тэарэтыкам, мала выкарыстоуваецца паэтамi, вельмi
важны для гiсторыi i нацыянальнай паэзii6.

А. Клiмовiч, якi займауся зборам беларускiх рэлiгiйных песень

у Заходняй Беларусi i на Вiленшчыне, так пiсау аб выданнi «Kantycz-
ki» 1914 года у сваiх неапублiкаваных запiсах «Да гiсторыi беларускай

рэлiгiйнай песьнi»:

Песьнi, выдадзеныя тады у форме “Кантычкi”, на беларускую мову пе-
раклау Янка Купала. Гэтыя-ж песьнi пасьля увайшлi у пяршыць кнiжку
для набажэнства для беларусау-каталiкоу “Бог з намi”, якую злажыу та-
гачасны рэдактар часопiсу “Беларус”Балеслау Пачопка ... Гэтыя-ж песьнi
перайшлi у малiтоунiк “Голас душы”, зложаны Казiмерам Сваяк i выда-
дзены у 1924 i перавыдадзены у 1934 годзе у Вiльнi ...7

Непасрэдны удзел у стварэннi «Kantyczki» Янкi Купалы, на якi

звяртае увагу А.Клiмовiч, на нашу думку, пакуль можа лiчыцца толькi

здагадкай.

Выданне гэтага невялiкага зборнiка гэта i свайго роду водгук раз-

вернутай у той час барацьбы памiж прыхiльнiкамi прысутнасцi лацiнкi

i кiрылiцы у беларускай культурнай прасторы. Вiленская лацiногра-

фiчная беларускамоуная «Kantyczka» 1914 года з’яуляецца своеасаблi-

вым сiнтэзам польскамоунай кантычковой традыцыi i асаблiва бела-

рускiх яе дадаткау. Не выключана, што выхад яе у свет быу у пэунай

ступенi падрыхтаваны дзейнасцю каталiцкага бiскупа Стэфана Дзенi-

севiча (1836–1913), iнiцыятара выдання белорускамоунай лiтаратуры

каталiкоу. Вельмi цiкавым уяуляецца рэпертуарны склад «Kantycz-
ki». «Kantyczka» 1914 года змяшчае дваццать песень: Raničnaja pieśnia;
Wiačornaja pieśnia; Na Kalady; Pryšli prylacieli charošy anieli; Na Wialiki
Post; Na Wialikdzień; Pieśnia ab apiece Boskaj; Bože wiačystaj dabracie
addany; Twaja čeść, chwała; La twaich džwiarej ; Pieśnia ab Karoncy Dzie-
wy Maryi; Čeławieče mizerny; O, moj Bože!; Pieśnia ab św. Darocie; Pieśnia
da św. Mikałaja; Płač dušy; Pieśnia da Jezusa Chrysta; Pieśnia ab Łazary;
S psalmu (Ščasliwy, chto ǔ radu błahich nie ǔstupaje); Światy Bože. Аб сту-

6 A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, Lwów 1912, t. 5, s. 336.
7 ЦНБ НАН Беларусi. АРКiР. Ф. 5. Воп. 1. Ад. з. 14. Л. 1.
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пенi папулярнасцi гэтых беларускiх песнапенняу сведчыць той факт,

што многiя з iх нам неаднаразова сустракалiся у складзе рукапiсных

i друкаваных зборнiкау рознага часу, якiя захоуваюцца у вiльнюскiх

архiвах, дзяржауных i прыватных.

Адкрываецца «Kantyczka» 1914 года двума вершамi «Raničnaja
pieśnia» i «Wiačornaja pieśnia», якiя вiдавочна з’яуляюцца белоруска-
моуным перакладам вершау Францiшака Карпiнскага «Pieśń poranna»
i «Pieśń wieczorna», здауна любiмых простым народам8.

«Pieśń poranna
Kiedy ranne wstaią zorze,
tobie ziemia. Tobie morze,
Tobie spiewa żywioł wszełki,
Bądź pochwalon Boże wielki!
A człowiek który bez miary
Obsypany twemi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by cię niechwalił.
Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na Niebie,
Y szukam go koło siebie!
Wielu, snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli,
My się ieszcze obudzili,
Byśmy Cię Boże chwalili».

(Karpiński F. Pieśni nabożne.
Supraśl, 1792. S. 1–2)

«Raničnaja pieśnia.
Ranny świt jak čuć zajmiecca,
I na świecie ǔsio pračniecca,
Ǔsio na ziamli i na mory,
Ǔsio žywoje ǔ świet – prastory,
Pieśni swaje zaśpiewaje,
Tabie chwału addawaje.
Čeławek, što rozum maje,
Dy i bolej Boha znaje,
Chaj Cie za ǔsich bolej chwalić,
Swaim śpiewam Ciabie sławić!
Zo snu čuć pracioršy wočy,
Addajusia Božaj mocy.
Nawiertajuś k Bohu ǔ Niebi.
I šukaju naǔkruh siabie,
Kab Cie, Bože, prywitaci,
Čeść i chwału Tabie daci.
Šmat siahońnia nie ustało,
Što sia ǔčora spaci kłało,
My-ž ješče sia prabudzili,
Kab Ciabie, Bože, chwalili».

(Kantyczka. 1914. S. 3–4)

«Pieśń Wieczorna
Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Przyim litośnie Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech cię nawet sen nasz chwali,
Twoie oczy obrócone,
Dzień y noc patrzą wtę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twoiego ratunku czeka!

«Wiačornaja pieśnia
Usie dzienny našy sprawy
Pryjmi łaskawa, Bože prawy!
Nichaj sławić, jak chto može,
Ciabie, wyšni dobry Bože!
Choć palažem my ǔžo spaci,
Snom Cia budziem wychwalaci.
Ty swaje łaskawy wočy,
Na ǔwieś biedny lud rabočy

8 Гл. першае выданне гэтых песень у зборнiку: Ф. Карп iнск i, Pieśni nabożne, Su-
praśl 1792.
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Odwracay nocne przygody,
Od wszel kiey broń nas szkody,
Miey nas wiecznie w twoiey pieczy,
Stróżu y Sędzio Człowieczy».

(Karpiński F. Pieśni nabożne.
S. 83–84)

Abiarni, mahučy Panie,
Chaj zdaroǔ usiak ustanie!
Adwiarni načny pryhody,
Kryj nas ad ǔsielakaj škody,
Daj nam krepku ǔ Ciabie wieru,
I ǔ žadańniach našych mieru!
Zbaǔ nas, Bože, ad niawoli,
Uradžaj daj nam u poli;
Nie kidaj – že nas u wieki,
Bože, biez twajej apieki;
Wybyčaj nam našu słabaść
I znatuj nam wiečnu radaść».

(Kantyczka. 1914. S. 4–5)

Творы Ф. Карпiнскага сталi класiчнымi ужо у XIX стагоддзi,

прауда, часцей за усë iмя аутара не ведае зараз практычна нiхто з тых,

хто у той цi iншай абстаноуцы выконвае яго творы. У ходзе нашых

шматгадовых экспедыцый мы увесь час адзначалi факты найшырэй-

шага сучаснага iснавання духоунай паэзii Ф. Карпiнскага у народным

асяроддзi9.

Варта зауважыць, што «Pieśnia raničnaja» i «Pieśnia wiačornaja»
даволi часта сустракаюцца у беларускiх друкаваных i рукапiсных

зборнiках таго часу. Так, напрыклад, два варыянты гэтых песень

змешчаны у рукапiсным беларускiм лацiнаграфiчным зборнiку пачат-

ку ХХ стагоддзя «Katalicki śpieŭnik dla chatniaho, školnaho i kašcielnaha
užytku»10, якi зберагаецца цяпер у Вiльнюсе у зборы Аддзела рукапiсау

Бiблiятэкi iм. Урублеускiх Акадэмii навук Лiтвы.

Адным з аутарау беларускамоуных варыянтау «raničnaj» i «wia-
čornaj» песень, магчыма, мог быць Карусь Каганец. Вядомы беларускi
рэлiгiйны дзеяч А. Станкевiч пiсау у сваiм даследаваннi «Беларускi

Хрысьцiянскi рух»: Перу Каганца належаць таксама два рэлiгiйных
верша “Песня ранiшняя”i “Песня вячэрняя”. Напiсаны, па усëй бачна-
сцi, накшталт такiх жа польскiх11.

9 Цiкава,што у адным з сучасных каталiцкiх зборнiкау лiтургiчных i рэлiгiйных пе-
сен апублiкавана адна з песень Ф. Карпiнскага над назвай «Ледзь узойдзе заранiца»,
дзе iмя аутара тэкста указана так: «T[ext]. Fr. Karpiński. Т[экст]. бел.: традыцый-
ны, апр[ацаваны].» (Гл.: З надзеяй, Ойча, да Цябе. Лiтургiчныя i рэлiгiйныя спевы,
Гродзенская Рымска-Каталiцкая Дыяцэзiя 1999, с. 104.
10 Бiблiятэка Урублеускiх Акадэмii навук Лiтвы. Аддзел рукапiсау (БВ АН Лiтвы.
АР). F 21–771.
11 Цыт. па: А. Станкев iч, З Богам да Беларусi, Вiльня 2008, с. 468.
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Найпапулярны народны жанр калядак у «Kantyczcy» прадстауле-
ны раздзелам «Na Kalady» з двума добра вядомымi у народзе песнямi

«Anioł skazaǔ pastuškam» i «Pryšli prylacieli charošy anieli». Арыгiна-
лам для перакладу на беларускую мову першай з iх магла паслужыць

польскамоуная кантычка «Anioł Pasterzom mówił», узятая, напрыклад,
з незадоуга перад тым выдадзенага у Вiльнi зборнiка12. У рукапiсным

беларускiм лацiнаграфiчным зборнiку «Katalicki śpieŭnik»13 у раздзеле
«Pieśni nabožnyja» таксама ëсць варыянты гэтых песень.

«Anioł skazaǔ pastuškam:
„Naradziǔsia Chrystos nam
U Betlei, u miastečku Dawidowym,
U pakalenni Judowym
Z Dziawicy Maryi”.
...
Bohu čeść i sława budż,
Što nikoli nie zamruć,
Jak Ajca, tak i Jaho Synawi,
I Swiatomu Duchowi,
Jadznamu ǔ Trojci!»

(Kantyczka. 1914. S. 5–7)

«Anioł pastuškam kazaǔ:
Naradziǔsia Chrystus wam
U Betlejem miastečku Dawida,
U pakalenni Judy
Z Dziawicy Maryi.
...
Bohu čeść i sława budż,
J na wieki nie adbudż,
Jak Ajcu, tak Syny Jadynamu,
Roǔna-z Duchu Swiatomu,
Bohu Tryadnamu!»

(Katalicki śpieŭnik A. 31–31аб.)

«Pryšli – prylacieli charošy anieli,
Zalatyje krylli, a sami u bieli.
Pryǰsla z nieba wiasioła nawina:
Boża Maci paradzila Syna,
Paradziǔšy ǔ pialonki spawiła,
Spawiǔšy ǔ jasli złažyła.
Lažy, lažy, Jezu malusieńki!
Lažy, lažy, Jezu bialusieńki!
Zniała Maci z halawy chustu,
Dy pasłała pasćiel Synu Chrystu,
Pastuški na žalejkach jamu ihrajuč,
Anioly rajski pieśni śpiewajuć:
Hej Chrystos Boh u Betlejem naradziǔ,
Nas ǔzwiesieliǔ, ludziej adkupiǔ».

(Kantyczka. 1914. S. 8)

«Pryšli – prylacieli charošy anieli,
Zalatyje krylli, a sami u bieli.
Pryǰsla da nas z nieba wiasioła nawina:
Dziawica Maryja paradziła Syna,
Boha paradziǔšy ǔ pialonki spawiła,
Siencam padasłaǔšy ǔ jasli pałažyła.
Lulaj-že lulaj Ty, Jezu malusieńki!
Lažy, lažy ǔ jaśliach, Bože milusieńki!
Pastuški na dudkach wiasiała ihrajuć,
Anioly niabiesny pieśni tam śpiewajuć:
Jezus Boh praǔdziwy ǔ Betlejem

naradziǔsia,
Rod ludzki adkupić, świet

uwiesialiǔsia».

(Katalicki śpieŭnik A. 34–34 ab.)

У тагачасным беларускiм народным асяроддзi шырокае распаусю-

джанне меу рэлiгiйны гiмн «О,Мой Божа, веру Табе», напiсаны у духу

12 Kantyczka czyli Pieśni Nabożne w Kościele katolickim używane, Wilno 1878, s. 39–40.
13 БВ АН Лiтвы. АР. F 21–771. А. 28аб.–29.
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«паэзii прастаты», «паэзii сэрца» Ф. Карпiнскага. Нельга выключаць,

што аутарам гэтага гiмна, якi з’явiуся на мяжы XVIII–XIX стагоддзяу,
мог быць i Ф. Карпiнскi, якi валодау мясцовымi усходнеславянскiмi

гаворкамi, аб чым паэт не раз ахвотна прызнавауся, у прыватнасцi,

у сваiх мемуарах14.

А. Клiмовiч пiсау, што гэтая песня праiснавала у некаторых мяс-
цовасцях Вiцебшчыны i Магiлëушчыны аж да 1-ай Сусветнай вайны,
а падчас гэтай жа вайны ажыла i на захадзе Беларусi15. Падставай
для такога сцвярджэння маглi паслужыць, напрыклад, i успамiны мяс-

цовага старажыла, былога прафесара Полацкай семiнарыi З. К. Шым-

кевiча, апублiкаваныя у зборнiку беларускiх песень П. У. Шэйна:

Прачытаушы сшытак з духоунымi песнямi i вершамi, я успомнiу, што
некаторыя з iх мне даволi часта даводзiлася чуць у маладосцi маëй,
гадоу 25, трыццаць таму назад, у мястэчках Бешанковiчы, Чашнiкi (Вi-
цебскай губернii) i Смалянах (Магiлëускай губернii); такiя: “Ах, мой Бо-
жа, веру табе” i “Iшлi тры паненкi Хрыста шукацi”. Спяванне гэтых
дзвюх песень, асаблiва першай, было ужывана у народзе (да уз’яднання
унiятау з праваслаунымi) у унiяцкiх цэрквах гарадоу, мястэчак i вëсак;
па нядзелях i святочных днях яе часта можна было пачуць: пасля абед-
нi i вячэрнi усе прысутныя у храме мужчыны i жанчыны станавiлiся на
калена i хорам спявалi яе. Гэтая песьня была прыпячатываема у некато-
рых службовых кнiгах унiяцкiх, але у народным ужываннi падвяргалася
розным зменам, зрэшты, нязначным. ... Першую з iх, гадоу 8 назад, я чуу
у м. Сiроцiн, падчас храмавага свята ад жабракоу, якiя спявалi яе разам
з Лазарам16.

У сваiм зборнiку П. Шэйн публiкуе два варыянты гэтай песнi, за-

пiсаныя iм у Вiцебскiм i Гарадоцкiм паветах17.

Услед за А. Клiмовiчам, сучасныя беларускiя даследчыкi аутар-

ства песнi «О, мой Божа, веру Табе» таксама прыпiсваюць Я. Мар-

тусевiчу18. Беларускамоуны лацiнаграфiчны варыянт гэтага гiмна

увайшоу i у склад «Kantyczki» 1914 года19. Практычна той жа тэкст

14 Гл.: F. Karpiński, Pamiętniki, Poznań 1844, s 183, 189.
15 ЦНБ НАН Беларусi. АРКiР. Ф. 5. Воп. 1. Ад. з. 14. Л. 1.
16 П. В. Шейн, Белорусские народные песни, СПб 1874, с. 385.
17 Там жа, с. 396–397.
18 Гл., напр.: I. Багданов iч, Шлях да святынi (Вобраз святынi у беларускай
паэзii), „Наша вера” 2000, № 4(14). Тэкст размешчаны на Iнтэрнет-старонцы
http://media.catholic.by/nv/n14/art8.htm. У гэтым жа артыкуле, абапiраючыся на
запiскi А. Клiмовiча, аутарам беларускага перакладу польскiх песень, змешчаных
у Кантычцы, называецца Я. Купала, што цалкам верагодна, але патрабуе дадатко-
вага даследавання.
19 Kantyczka, s. 33–36.
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з нязначнымi адрозненнямi уключаны i у беларускi лацiнаграфiчны

рукапiсны зборнiк «Katalicki śpieŭnik». Аб ступенi папулярнасцi гэ-
тага спева можна судзiць i па тым, што ëн гучау нават на далëкiх

усходнiх ускраiнах Расiйскай iмперыi, куды закiдвау лëс беларускiх

перасяленцау. Гiмн гэты папулярны сярод беларусау i да сëння20. Ëн

да гэтага часу iснуе у рукапiсных i машынапiсных спiсах, якiя мы ба-

чылi у ходзе шматлiкiх экспедыцый. Яго тэкст i цяпер адзначаецца

значнай варыятыунасцю i адлюстроуваецца у пiсьмовай версii лацiн-

кай цi кiрылiцай.

У «Kantyczku» 1914 года складальнiкi уключылi песню аб св. Да-

роце21. («Pieśnia św. Darocie»)22. Калi варыянты усiх астатнiх песна-

пенняу, змешчаных у гэтым зборнiку, сустракалiся нам неаднаразова

у розных друкаваных i рукапiсных зборнiках, то песня аб святой Да-

роце унiкальная. Прауда, вядомы яшчэ адзiн варыянт песнi аб святой

Дароце, што iснавала тады на заходнебеларускiм памежжы, якi пачы-

наецца так:

Ой шла свента Дорота
Крузь крулевскiы ворота.
Судосiв еi ясный круль:
– “Куды-ж ты йдэшь, Дорота,
Крузь крулевскiи ворота?”
– “Еще тэго круль не годзон,
Уо на мэнэ поведзяль”.
Всадыв Дороту круль в тэмныцю,
А сам поiхав на войныцю.
Сыдыць Дорота в тэмныцi,
Нэ мае круля в войныцi.
Сыдыць Дорота дэвэть лiт,
А такi круля з войны нiт.
...
Свенту Дороту до нэба взялы,
Свента Дорота в нэбi раюе
Нам вiчнэ мiсце шiхуе,
А пану крулю пэкло готуе23.

20 Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская, Народная литература белорусско-рус-
ско-украинского пограничья, Москва 2009, с. 296.
21 Kantyczka, s. 36–39.
22 Kantyczka, s. 36–39.
23 М. М. Демьянович, О духовных стихах, употребительных в Брашевском при-
ходе Кобринского уезда, Вильна 1892, с. 32–33. М. М. Дземьяновiч, у прыванасцi, дае
такое паясненне адносна гэтай песнi: Несумненна пераробка з польскага, але з нека-
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Выбар гэтай песьнi для уключэння у склад зборнiка мог быць

абумоулены тым, што яна уяуляе сабой такi вельмi папулярны i лю-

бiмы простым народам славесны жанр, як вершаванае жыццë святой,

напiсанае да таго ж жывой, вобразнай мовай. Крынiцай для беларус-

кага перакладу, верагодна, магла паслужыць вядомая ужо у XV ста-
годдзi польская песня «Legenda o św. Dorocie»24. Не выключана, што
аутарам яго мог быць хтосьцi з рэдактарау-складальнiкау, напрыклад,

Янка Купала. Арыгiналам для белорускамоунага варыянту «Pieśni ab
św. Darocie», змешчанай у «Kantyczcy», i паслужыла хутчэй за усë ме-

навiта адпаведная польская песня:

«Oj, Darota, Darota,
Kraše pereł i złota!
Jak ubačyǔ karol-pahan,
Tak Darota ǔpadabaǔ.
«A Darota, Darota,
Mnie wialika achwota
Ciabie paznaci,
Ciabie za žonku ǔziaci.
...
– “Oj, pahanski karalu,
Nia my jaje žywili:
Žywiǔ jaje sam Boh
Sa swajmi anioły”»25.

«Fabrycyjusz, krol okrutny,
Krześcijanom się prociwi,
Je ci krasy pożądał
I ślibce posłał.
Ślibując bohactwa mnoho,
Złat, kamienie droho,
Chcąc by jemu pozwoliła,
Krysta zaprzała.
...
Gdyż dziewkę na sąd wiedziechu,
Jakaż to zarze wschodziechu,
Świetłości i krasy je,
Te to roże śliczne»26.

Варта адзначыць, што культ св. Дароты27 быу шырока распаусю-

джаны у Заходняй Еуропе, да гэтага часу распаусюджаны на тэрыто-

рыi Польшчы28, Чэхii29. У Расiйскай iмперыi “нямецкiя показыватели

торымi прапускамi. У адпаведнай польскай песьнi кароль робiць Дароце шлюбную
прапанову i атрымлiвае адмову, што i зьяуляецца прычынай заключэння яе у цям-
нiцу. Тут жа прычынай пакут Дароты зьяуляецца грубы адказ на зусiм нявiнныя
заляцаннi караля (с. 33).
24 Песня гэтая была знайдзена А. Брукнерам у зборнiку Бiблiятэкi Нарадовай з бiб-
лiятэкi Залусскiх (Brükner A. Neue Quellen zur Geschichte der polnischen Sprache und
Literatur. Archiv fur slavische Philologie, t. 14, s. 507–511).
25 Kantyczka, s. 36–39.
26 A. Brükner, Średniowieczna pieśń religijna polska, Kraków 1923, s. 53–56.
27 Св. Дарота (Дорофея, Доротея) – хрысцiянская святая, заступнiца маладых, па-
радзiх, садаводау, шахцëрау Вобраз гэтай святой дзевы-пакутнiцы стау адным з лю-
бiмых сюжэтау для заходнееурапейскiх паэтау i жывапiсцау.
28 У народнай польскай традыцii iснавау абрад «хаждзення з Даротай», уяуляушы
сабой iнсцэнiроуку пакут святой Дароты.
29 У часы карнавала Shrove (iспавяданне), што праводзiцца у гарадах Чэшскай Рэс-
публiкi, разыгрываецца спектакль «Легенда аб Святой Даратэi» – неадменная частка
трохдзëнных урачыстасцяу.
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выпускных лялек”, якiя наведалi Пецярбург у першыя гады цараваньня
Iмператрыцы Ганны Iаанауны, давалi прадстауленне пад назвай «Аб
жыццi i смерцi пакутнiцы Дароты»30.

Што тычыцца прадстаулення “Аб жыццi i смерцi пакутнiцы Дароты”,
то гэтая п’еса, якая з’яуляецца драматызаванай пераробкай жыцця, была
вельмi папулярная сярод простага люду у Германii, Францыi i у заходнiх
славян. У адных чэхау яна вядомая у дзесяцi розных варыянтах, прычым
усе яны большаю часткай блiзкiя да тэкстау жыцця у найстарэйшых чэш-
скiх пасiяналах31.

Культ св. Дароты вядомы i у Беларусi, сведчаннем чаго можа слу-

жыць, напрыклад, абраз «Багародзiца з немауляткам i святой Дара-

тэяй» XVIII стагоддзя з вëскi Лужкi Шарковiшчынскага раëна Вiцеб-

скай вобласцi. У Музеi старажытнабеларускай культуры Iнстытута

мастацтвазнауства, этнаграфii i фальклору НАН Беларусi, да прыкла-

ду, ëсць алтар-трыпцiх «Святая Кацярына, Мацi Божая, Святая Да-

ратэя»32.

У «Kantyczku» 1914 года увайшла i папулярная у народным ася-

роддзi «Pieśnia da światoha Mikałaja», больш распаусюджаная пад на-

звай «А хто, хто Мiкалая ...»:

A chto, chto Mikałaja lubić,
A chto, chto wierna jamu słužyć,
Tamu zaǔsiody światy pamahaje,
Ad Boha łaski jon wymalaje
Mikałaju!
A chto, chto da jaho uciekaje,
Jaho na pomač pryklikaje,
Toj nia budzie złoklučonny,
A ad hrachoǔ adrečonny
Mikałaju!
A chto, chto śpiašyć u jaho domie,
Malić ab światym jaho pakrowie;
Tamu światy u pomač skory,
Jak na sušy, tak na mory
Mikałaju!
Mikałaju, słaǔny wajewoda,
Zastupnik chryścijanskaho rodu,

30 В. Н. Перетц, Кукольный театр на Руси (Исторический очерк). Ежегодник
императорских театров. Приложения. СПб. 1895, кн. 1, с. 93.
31 Там жа, с. 108.
32 Датуецца першай паловай XVII в. Прывезена з Лiдскага раëна.
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Pakrywaj nas ščytam wiery,
Barani nas ad niawiery
Mikałaju!
Mikałaju, Božych tajnic straiciel,
Budź nam ǔ niadoli paciešyciel,
Scieražy nas hrechami chworych,
Kab nia mieǔ da nas prystupu worah.
Mikałaju, Mirlikiejeǔski wučyciel,
Chryścijanski praświaciciel,
Nawučy nas Boha znaci,
Świataść jaho prasłaǔlaci
Mikałaju!
Mikałaju, pastyr dobry stada,
Nie pakiń nas biez dahladu:
Pasi nas, oǔcy niepaciešny,
Dy ǔwiadzi u niwy niabiesny
Mikałaju!
Mikałaju, niabiesny žycharu,
Božy ǔ raju haspadaru,
Mali Boha, kab nam nie prapaści,
Barani nas ad błahoj napaści,
Mikałaju!
Mikałaju, chryścijanski manarše,
Budż nad nami Ty najstaršy!
Spraǔlaj našy ǔsie pawiety,
A nam žyćcia daj doǔhi lety
Mikałaju!
My-ž Ciabie zaǔsiody wysłaǔlajem:
Swiatoje Imia Twaja wialičajem:
Budż prasłaǔlen Božy čeławieku,
Swiaty Mikałaju, až da kanca wieku
Mikałaju! (s. 40–42).

Гэтая песня шырока распаусюджаная i сярод iншых славянскiх на-

родау, перш за усë украiнскага i польскага. Ужо у XVIII стагоддзi яна
была вядомая у Балгарыi i Сербii33. Беларускамоуны варыянт гэтай

песнi ëсць i у беларускiм рукапiсным зборнiку «Katalicki śpieŭnik», па-
чатак якой гучыць так:

A chto, chto Mikałaja lubić,
A chto, chto jamu wierna słužyć
Tamu światy Mikałaj
U kožny čas pamahaje. Mikołaju!

33 Гл., напр.: А. В. Позднеев, Песенная книжная поэзия в славянских странах.
ТОДРЛ, Москва – Ленинград 1963, т. 19, с. 416, 424.
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A chto, chto da jaho ǔciekaje
Na pomač jaho pryklikaje,
Toj nia budzie złoklučony
A ad hrachaǔ adračony. Mikałaju!34.

У лiку тэкстау, запiсаных вядомым даследчыкам Е. Раманавым на

тэрыторыi тагачаснай Магiлëускай губернi, таксама ëсць гэты спеу:

А хто Микалая любя, а хто, хто усердно ему служа,
Тому святитель на всякий час помогая – Микилаю!
А хто, хто к яму прибегая, да й на помочь скоре призывая.
Той не буде злоключенный, а от грехов отраченный – Микилаю!
А хто, хто спешит у яго доми молитца об святом его крове,
Тому святитель помочник скорый як на сусе, так на мори – Микилаю!
Микилай, избранный воевода, заступничак христианского роду,
Покрывай нас щитом веры, заступай нас от злого звера – Микилаю!
Микилай, таин Божих строитель, Микилай, устрояй делы наши благи,
Отгоняй от нас злые враги – Микилаю!
...
Микилай, великий монарше, посещай усегды немощи наша,
Избавляй от навета и сохраняй на многая лета, Микилаю!
Мы ж тебе усегды прославляем, честное имя твое звеличаем:
Будь похвалëн Божий таинник, святителю Микилаю, на все веки!35

Розныя кiрылаграфiчныя i лацiнаграфiчныя варыянты гэтага спе-

ву здауна былi шырока распаусюджаныя сярод беларусау-каталi-

коу, беларусау-грэка-каталiкоу i беларусау-праваслауных36. Здауна ëн

уваходзiць практычна ва усе друкаваныя беларускiя багагласнiкi37

i у значную колькасць рукапiсных.

Аутарам спеву «А хто, хто Мiкалая любiць» некаторыя з сучасных

беларускiх даследчыкау называюць свц. Дзiмiтрыя Растоускага38, хоць

гэта здагадка, несумненна, мае патрэбу у адмысловым доказе. У той

жа час сярод песнапенняу, змешчаных у беларускай вiленскай кантыч-

34 БВ АН Лiтвы. АР. F 21–771. А. 49 аб.–50.
35 Е. Романов, Белорусский сборник, Киев 1886, т. 1, вып. 1–2, с. 371–372.
36 Напрыклад, у надрукаваным у 1913 г. Вiленскiм Свята-Духаускiм праваслауным
брацтвам Багагласнiку сярод iншых песнапенняу ëсць i песнапенне «О кто, кто Нико-
лая любит» (Гл.: Богогласник. Сборник церковных песнопений и духовных песен для
пения в семье, школе и внебогослужебных собеседованиях в 3-х голосном изложении,
СПб 1913. Вып. II. Часть вторая).
37 Гл., напр.: Гродненский богогласник. Собрание гимнов и набожных песнопений,
Гродна 1914, с. 37–38.
38 Гл., напр.: Л. Ф. Костюковец, Стилистика канта и ее претворение в бело-
русской народной песне, Минск 2006, кн. 1, с. 14, 17.
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цы 1914 года, адно сапрауды можна аднесцi да творау свц. Дзiмiтрыя

Растоускага. Гэта «Pieśnia da Jezusa Chrysta»39, якая з’яуляецца нi-
чым iншым, як вядомым кантам свц. Дзiмiтрыя «Iсусе пралюбезны,

серцу асалода». Варыянт гэтага спеву у свой час быу запiсаны i Е. Ра-

манавым40:

Pieśnia da Jezusa Chrysta

Chryście, pastyru dobry, sercu asaloda
Adzin u markoci Ty ǔciecha maja, maja naharoda,
Kažeš dušy majej: – Twajo adno zbaǔleńnie –
Ačyščeńnie z hrachoǔ, u raj usialeńnie. –
A mnie k Tabie, k dobramu Bohu prysluchacisia
I na Twajgo tolki miłaserdzia spadziewacisia
Chto-ž mianie ǔ maich biedach spamože,
Kali nia Ty, Chryście, dobry naš Bože!
Chaču ja jadyna s taboj tolki žyci,
Ciabie, Boha, zaǔsiody u sercy nasici.
Dazwol wa mnie bytawaci, hrešnamu jaǔlajsia,
Mnoj hrešnym i niahodnym, Bože, nie čurajsia!
A kali parwan budzie moj žywot, maja niesława,
Ty mnie siłu, krepaść daj, pryjmi ǔ wiečnu sławu.
Ciešusia ja z siły Twajej, z sławy wiesialusia
Taboju wa ǔsie wieki, Bože moj, chwalusia

Исусе пралюбезный, серцу сладосьте,
един у скорби, иже утеха, моя радосьте!
Ерцы (рцы) души моей: твое як-ба спасение –
очищение от грахов, в рай вселение.
А мне к табе, к благому Богу, прилеплятися,
а на тебе, многомилосерде, надеятися.
Нихто-ж мне в моих бедах, грешному, споможа,
аще не ты, предблагий Исусе, наш Боже.
Хотение мне единому с тобой жити,
довжны, тебе, Исуса Христа, у серцы усегды носити.
Воззволь во мне обитати, грешному являйся,
мною грешным недостойным не возгнушайся.
А счезав быв болезный живот мой,
ты мне крепость и здравие, и многа слава,
Радуюся аз о тебе и веселюся,
и тобою во все веки, Божа, хвалюся.

39 Kantyczka, s. 44–45.
40 Е. Романов, Белорусский сборник, с. 370–371. У каментары, суправаджаючым
гэты тэкст, дарэчы, гаворыцца, што Нищий, певший нам этот стих, заявил, что
он есть произведение „Змитра Ростовского”.
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Песнапенне гэта уключана i у беларускi лацiнаграфiчны рукапiс-

ны зборнiк «Katalicki śpieŭnik», прычым спачатку iдзе рукапiсны тэкст,

а далей – падклейка астатняй часткi, выразаная з нейкага нумара га-

зеты «Гоман»41. У «Гродзенскiм багагласнiку», якi выйшау у тым жа

1914 годзе, гэтаксама ëсць варыянт гэтага спеву, апублiкаванага пад

загалоукам «Песнь Иисусу Сладчайшему»42.

У склад «Kantyczki» яе складальнiкi уключылi таксама такi папу-

лярны у народзе твор як «Pieśnia ab Łazary», у аснове якога ляжыць
евангельская прытча пра багацея i Лазара. Гэта спеу вядомы у мностве

варыянтау i на многiх мовах. Ëн распаусюджвауся як сярод католiкау,

так i сярод праваслауных. Напрыклад, у канцы XIX стагоддзя збiраль-
нiку духоуных вершау М. Дзямьяновiчу у Кобрынскiм павеце давялося

пачуць 4 варыянты гэтай песнi.

Гэта адзiны верш, якi мне здаралася чуць нават з вуснау 10-гадовай
дзяучынкi, – доказ, што ëн моцна трымаецца у народзе i не хутка за-
будзецца iм .... Але цяжка вырашыць, прыцягнуу ëн увагу народа непа-
срэдна, альбо народ узяу сюжэт яго з другiх рук. Справа у тым, што ëсць
аналагiчны польскi верш. Але у той час як апошнi iмкнецца як мага блiжэй
трымацца евангельскага тэксту, клапоцячыся толькi пра узбагачэнне апо-
вяду апiсальнымi падрабязнасцямi, народны верш перарабляе эвангель-
скую прыпавесьць на свой лад43.

Беларускамоуны тэкст гэтага верша у «Kantyczcy» па усëй бачна-

сцi быу перакладам з польскага:

«Pieśnia ab Łazary
Žyǔ sabie pan bahaty,
Šmat mieǔ srybra, škariataǔ
I kaštoǔnyje šaty.
Jeǔ, piǔ, huli razwodziǔ,
Dzień i noč tak prawodziǔ,
Ǔ sercy pychi mieǔ hodzie;
Razsiedaǔsia ǔ pakoju,
Jeǔ i piǔ da uboju,
A brat mučyǔsia ǔ hnoju-
...
I mae dni praklaty
Što kaliś zyǔ bahatym,
Zabywajučy brata.

«Pieśń o Łazarzu Ewangelicznym
Pewny Człowek bogaty
W zloto, srebro, szarłaty,
Y zbyt kosztowne szaty.
Jadł, pił, tańcował,
Dzień i noc bankietował,
Pyche w sercu swym chował.
Jak Pan siedział w Pokoiu,
Miał dość potraw, napoju,
Nie pomnial, ze Brat w gnoiu-
...
Przeklęte moie ia,
W którem zle użył świata,
Zapominaiąc Brata.

41 Katalicki śpieŭnik. А. 36.
42 Гродненский богогласник, с. 46–47.
43 М. М. Демьянович, О духовных стихах, с. 42–43.
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Ŭzo nia wyjdu na wieki
Z hetaj pieklanaj śpieki,
Z Boskaj wypaǔ apeki»44.

Już nie wyjdę na wieki
Z tej Piekielney paszczęki,
Z Boskieym wypadl Opieki,
Amen»45

Песня пра Лазара з’яулялася адной з самых любiмых у старцау-

вандроунiкау у XIX стагоддзi46. Гэты спеу часта сустракаецца i у су-

часных рукапiсных праваслауных багагласнiках.

Заканчваецца «Kantyczka» двума шырока распаусюджанымi як

у каталiкоу, так i у праваслауных спевамi. Гэта белорускамоуны пе-

раклад псальма 1 «Блажен муж»47 («S Psalmu») i суплiкацыя «Swiaty
Bože»48.

«Kantyczka» 1914 года, якая служыла крынiцай перапiскi i част-

кова перадруку на працягу наступных дзесяцiгоддзяу, уяуляе сабой

найвялiкшую цiкавасць для беларускай фiлалогii, культуралогii i тэа-

логii. На жаль, кнiга, якая займала у гiсторыi народнай лiтаратуры

беларусау-каталiкоу значнае месца, пакуль не была даследавана. Як

паказваюць нашы назiраннi, яна стваралася некалькiмi аутарамi i пе-

ракладчыкамi, часткова, мабыць, i перапiсчыкамi, гэта значыць, што

у яе быу калектыуны аутар. На працягу ХХ стагоддзя «Kantyczcy»
1914 года, якая стала ужо у момант свайго стварэння i выдання адным

з самых прыкметных тады, хоць i зусiм невядомых цяпер, фактау па-

чатку беларускага руху у каталiцкiм асяроддзi i масавай прапаганды

яго у народзе, належала важная роля у станауленнi беларускай са-

масвядомасцi у каталiцкага беларускамоунага насельнiцтва Расiйскай

iмперыi i не меншая у зацвярджэннi iснавання такой жа у сусветнай

супольнасцi рыма-каталiкоу.

44 Kantyczka, s. 45–59.
45 Зборнiк кантычак другой паловы XVIII ст. Б. м., б. г., с. 584–595.
46 Гл., напр.: В. Варенцов, Сборник русских духовных стихов, СПб 1860, с. 66–77,
212–219.
47 Kantyczka, s. 59–61.
48 У беларускiх каталiцкiх малiтоунiках вядомы два варыянты гэтай суплiкацыi
(Гл., напр.: Holas dušzy, Wilnia 1934, II wyd., s. 65–66). Аутарам другога варыянта
А. Климович называе С. Шыманоускага (ЦНБ НАН Беларусi. АРКiР. Ф. 5. Воп. 1.
Ад. з. 14. Л. 4.).
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S T R E S Z C Z E N I E

W 1914 roku w Wilnie Białoruskie Towarzystwo Wydawnicze opublikowało
tomik zatytułowany „Kantyczka abo sabranie nabožnych piesień dla užytku katali-
kou biełarusou”. Tomik został wydrukowany czcionką rzymską. Stanowi oryginalną
syntezę polskiej tradycji i jej typowo białoruskich uzupełnień. Tomik zapoczątkował
ruch białoruski w środowisku białoruskich katolików w Imperium Rosyjskim. „Kan-
tyczka” jest przedmiotem zainteresowania białoruskich filologów, badaczy kultury
i teologów.

S UMMARY

In 1914 in Vilnius “Belaruskae Vydaveckae Tavarystva” published a small vo-
lume – “Kantyczka abo sabranie nabožnych piesień dla užytku katalikou bieła-
rusou”. Vilnius Belarus “Kantyczka”, printed in Roman type, is an original syn-
thesis of Polish tradition and its purely Belarusian supplements. It marked the
beginning of the Belarusian movement in the satholic environment among the ca-
tholic Belarusian population of the Russian Empire. «Kantyczka» 1914 has been
placed in the focus of interest of Belarusian philology, culture studies and theology.
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Новая старонка творчасцi “палескага” Напалеона

Iмя нашага славутага земляка Напалеона Орды (1807–1883), су-

светна вядомай асобы ХIХ стагоддзя, звязана з вельмi шырокiм дыяпа-

зонам культурнай i сацыяльнай дзейнасцi. У гiсторыю ëн увайшоу най-

перш як мастак архiтэктурных помнiкау i мясцiн, звязаных з жыццëм

i дзейнасцю знакамiтых людзей на Беларусi, Украiне, Лiтве i Польш-

чы. Асаблiва вялiкую гiсторыка-культурную каштоунасць маюць за-

малëукi помнiкау, якiя не захавалiся да нашага часу або часткова раз-

бураны цi перабудаваны. Напалеон Орда вядомы як стваральнiк “Аль-

бома вiдау...” у васьмi серыях, якiя прадстауляюць 260 лiтаграфiй яго

прац. Усяго захавалася болей за 1000 малюнкау гэтага таленавiтага

мастака.

Не менш значны след Напалеон Орда пакiнуу i у музыцы. Ëн выдау

“Альбом творау польскiх кампазiтарау”, падарыу свету свае паланэзы,

мазуркi, вальсы, серэнады, ухваленыя Фрэдэрыкам Шапэнам i Ферэн-

цам Лiстам, а таксама рамансы i песнi на словы С. Вiтвiцкага i Адама

Плуга.

Менавiта на гэтых аспектах дзейнасцi Напалеона Орды засяродж-

валiся даследчыкi. I толькi дзякуючы кнiзе-альбому Леанiда Несцер-

чука “Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны”1 адкрываецца новая

старонка творчасцi “палескага” Напалеона. Выданне змяшчае бага-

та копiй прац самога мастака. Такiм чынам, Леанiд Несцярчук зрабiу

важкi унëсак у вяртанне на радзiму мастацкай спадчыны Напалео-

1 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, Мiнск
2009.
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на Орды, у тым лiку i лiтаратурнай. Гэта дало падставы гаварыць

пра Орду-пiсьменнiка. Ранейшыя публiкацыi, асвятляючы рознабако-

вую дзейнасць нашага земляка, сярод iншага называлi яго пiсьменнi-

кам, але далей канстатацыi справа не iшла. У прыватнасцi i аутар

згаданай кнiгi у аглядзе лiтаратурных i архiуных крынiц2 не назвау

нiводнай крынiцы, якая б паказала Напалеона Орду лiтаратарам. На

нашу думку, такая сiтуацыя была абумоулена некалькiмi прычына-

мi. Па-першае, лiтаратурная спадчына Напалеона Орды заставалася

у ценi яго сусветна прызнаных праяу таленту мастака, пiянiста, кам-

пазiтара. Па-другое, яго лiтаратурных прац зусiм нязначная колькасць

у параунаннi з набыткамi у жывапiсе i музыцы. Трэцяя, як нам па-

даецца, самая важная прычына: лiтаратурныя творы Напалеона Орды

раскiданы па архiвах розных краiн i, на жаль, амаль недаступныя не

толькi шырокаму колу чытачоу, але i айчынным лiтаратуразнауцам.

Што ж дае нам падставы гаварыць пра Орду-пiсьменнiка? Па усiм

вiдаць, што Леанiд Несцярчук у сваëй кнiзе не ставiу мэты аналiза-

ваць Ордаву лiтаратурную спадчыну, але на старонках яго выдання

мы сустрэлi згадкi пра творы розных жанрау. Гэта верш “Лiцвiн да

паляка”3, лiсты да сяброу4, якiя прадстауляюць эпiсталярную спадчы-

ну пiсьменнiка, а таксама вытрымкi з аутабiяграфii5 i дзëннiка “Зна-

ходжанне у Парыжы з 1833 г.”6, згадка пра Ордау артыкул “Аляк-

сандр Скiрмунт: жыццë i дзейнасць”7, прысвечаны дзейнасцi прад-

прымальнiка з Палесся. Усе згаданыя творы польскамоуныя i чакаюць

свайго перакладчыка. У кнiзе Леанiда Несцерчука перакладзены асоб-

ныя фрагменты з iх, поруч з копiяй верша змешчаны аутарскi перак-

лад трох заключных строф. Сëння беларускi чытач можа пазнаëмiцца

толькi з артыкулам “Аляксандр Скiрмунт: жыццë i дзейнасць”, якi

у перакладзе Анатоля Крэйдзiча быу змешчаны у берасцейскай газеце

“Народная трыбуна”8 i пазней у кнiзе “Лiтаратурная карта Берасцей-

шчыны”9.

2 Л. Несцярчук, Агляд лiтаратуры i архiуных крынiц, [у:] Напалеон Орда: жизнь,
творчество, художественное наследие, Минск 2007, с. 214–221.
3 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 28.
4 Тамсама, с. 29, 103.
5 Тамсама, с. 18, 21, 30, 31.
6 Тамсама, с. 35, 57.
7 Тамсама, с. 12.
8 А. Крэйдз iч, Напалеон Орда:Жыццë i дзейнасць, [у:] Народная трыбуна, Брэст

1993, с. 4.
9 Лiтаратурная карта Берасцейшчыны, Брэст 2008, с. 234–235.



НОВАЯ СТАРОНКА ТВОРЧАСЦI “ПАЛЕСКАГА” НАПАЛЕОНА 379

Верш “Лiцвiн да паляка” (1830), рукапiсны арыгiнал якога зна-

ходзiцца у сховiшчах бiблiятэкi Варшаускага унiверсiтэта, – не толькi

дакумент, якi сведчыць пра яшчэ адзiн бок таленту нашага знакамiта-

га земляка i тым самым узбагачае новым iмем так званую “лiцвiнскую

плынь” у гiсторыi новай беларускай лiтаратуры ХIХ ст., але расказ-

вае пра пэуныя гiстарычныя падзеi i асобу аутара, удзельнiка гэтых

падзей. Верш мае значную мастацкую вартасць i пацвярджае несум-

ненны талент Орды-пiсьменнiка.

Змест верша, як i яго назва, сведчаць, што аутар лiчыу сябе лi-

цвiнам (падкрэслiу гэта у подпiсе: “Napoleon Orda, Litwin”) i заклiкау

да еднасцi народау у барацьбе з тыранiяй. Леанiд Несцярчук не дае

спасылкi, якiя крынiцы дазволiлi яму меркаваць, што твор распау-
сюджвауся у Лiтоускiм корпусе, выклiкау моцнае захапленне пат-

рыëтау Лiтвы i Польшчы, асаблiва з вялiкiм уздымам ëн быу успры-
няты у Варшаве10. Бясспрэчна, верш быу напiсаны у духу часу, таму

не мог не выклiкаць захаплення аднадумцау-ваяроу.

Нашу увагу Ордау верш прыцягнуу як яскравае пацверджанне

меркавання удумлiвага даследчыка новай беларускай лiтаратуры ХIХ

стагоддзя Алега Лойкi, што вобраз фiламата – рамантычнага юнака,
поунага прагi да асветы i любовi да Айчыны, а затым выгнаннiка, па-
кутнiка за патрыятычныя iдэалы, (...) стау легендарным, натхняю-

чым для наступных пакаленняу11. Сапрауды, вольналюбiвы дух Вiлен-

скага унiверсiтэта не мог не пауплываць на фармiраванне светапогля-

ду будучага мастака. Ëн прымау актыуны удзел у нелегальным тава-

рыстве “Заране”, што прадаужала справы фiламатау i фiларэтау, быу

выключаны з унiверсiтэта, 15 месяцау правëу у турме. Гэтым бiягра-

фiя нашага земляка блiзкая да бiяграфii славутага Адама Мiцкевiча,

якi i быу адным з заснавальнiкау i кiраунiкоу нелегальных таварыствау

у Вiленскiм унiверсiтэце. У парыжскай эмiграцыi паэты-выгнаннiкi па-

сябравалi.

На наш погляд, менавiта пад уплывам творчасцi Адама Мiцкевiча,

у прыватнасцi, яго верша “Ода да маладосцi” (1820) напiсаны верш

“Лiцвiн да паляка”. Абодва творы клiкалi да яднання супраць тыранii,

блiзкiя па гучаннi некаторыя iх радкi. У “Одзе...” чытаем:

10 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 29.
11 А. Лойка, Гiсторыя беларускай лiтаратуры. Дакастрычнiцкi перыяд. У 2 ч.,
Мiнск 1989, ч. 1, с. 54.
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У шчасцi для усiх –
Нашы мэты святыя,

Розумам дужыя, у цвеце i сiле,
Разам сябры маладыя...12

цi

Плячо у плячо! Бясконцымi радамi
Зямную глыбу апяражам,
Душы i думкi з’яднаем разам,
Каб палымнець над шляхамi!13

Услед за сваiм лiтаратурным настаунiкам Напалеон Орда прамау-

ляу:

Няхай паляк не адрачэцца
Лiцвiна прызнаваць за брата.
Iх рукi разам скiнуць краты,
Каб волю адчынiць для сэрцау14.

Вобраз доугачаканай свабоды яднае апошнiя строфы разглядаемых

творау. Мiцкевiчау верш заканчваецца радкамi:

Крышацца крыгi лëду,
Прымхi знiкаюць, як ценi.
Вiтаем зару свабоды,
За ëю – сонца збавення15.

Напалеон Орда свой верш-зварот лiцвiна да паляка завяршае словамi,

поунымi рашучасцi:

А за Айчыну станем бiцца –
Дзвiна мiж нас не перашкода.
I заблiшчыць святло свабоды,
Што адняла калiсь царыца16.

Ваяр-лiцвiн адчувае, што наступiу час барацьбы, пра якi марыу, на

якi спадзявауся у 1820 годзе Адам Мiцкевiч, ствараючы сваю “Оду да

маладосцi”.

12 А. М iцкев iч, Выбраныя творы: перакл. з пол., Мiнск 2003, с. 48.
13 Тамсама, с. 49.
14 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 29.
15 А. М iцкев iч, Выбраныя творы: перакл. з пол., Мiнск 2003, с. 49.
16 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 29.
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Леанiд Несцярчук таксама лiчыць, што творчасць Адама Мiцкевi-

ча пауплывала на характар мастацтва Напалеона Орды17. У сваю

чаргу, наш зямляк таксама займау важнае месца у жыццi Вялiкага

паэта: падтрымлiвау яго не толькi духоуна, але i матэрыяльна. Пры

актыунай дапамозе Напалеона Орды у Парыжы былi выдадзены лек-

цыi Адама Мiцкевiча па славянскiх лiтаратурах. А праз год пасля смер-

цi сябра-лiцвiна Напалеон Орда вяртаецца на Бацькаушчыну.

Ва усiм, што б нi стварау “палескi” Напалеон, выявiуся усë той жа,

уласцiвы творчасцi Адама Мiцкевiча i iншых пiсьменнiкау “беларус-

кай” школы у польскай лiтаратуры, краëвы патрыятызм. Амаль пятая

частка (200 з 1060) яго мастакоускiх прац прысвечана роднай Беларусi.

Музыказнауцы знаходзяць беларускi кампанент i у музычнай спадчыне

Напалеона Орды. Аднак, мабыць, найбольшай праявай краëвага па-

трыятызму стала вяртанне Орды на Радзiму. Учынак былога паустан-

ца-выгнаннiка, у якога за удзел у паустаннi 1830–1831 гг. канфiскавалi

родавы маëнтак у Варацэвiчах, роуны грамадзянскаму подзвiгу, асаб-

лiва калi улiчыць, што пакiдау мастак прызнанасць еурапейскай пуб-

лiкi, якая не толькi захаплялася шматлiкiмi праявамi яго таленту, але

i даверыла кiраунiцтва Iтальянскай операй у Парыжы. Пакiдау пра-

цу, якая забяспечвала матэрыяльны дабрабыт, пакiдау жонку i сына

i вяртауся туды, дзе, каб жыць, трэба было арандаваць зямлю. Якую ж

трэба было мець сiлу духу, каб бачыць адабраную дарагую спадчыну

i пры гэтым натхнëна працаваць!..

Думаецца, шмат чаго пра час i пра самога мастака магла б ска-

заць яго багатая эпiсталярная спадчына. Шэраг рукапiсных лiстоу На-

палеона Орды да сяброу i паплечнiкау захоуваецца у сховiшчах Iнсты-

тута мастацтва у Варшаве, бiблiятэкi Асалiнскiх у Кракаве, Польскай

бiблiятэкi у Парыжы. Сярод iх восем лiстоу да Юзафа Крашэускага

з 1859 г., па адным да С. Бюгма з 1882 г., С. Кажмяна з 1879 г.,

В. Гусарскага, Э. Пауловiча з 1879–1880 гг., лiст да паустанцау у Лiт-

ве з 1832 г., лiсты да Адама Мiцкевiча з 1838 г., да А. Тавянскага

з 1848 г., пiсьмы i лiсты да I. Дамейкi з аутабiяграфiчным нарысам

з 1876 г., да Аляксандра i Андрэя Смалiноускiх з 1845 г., да выдавецтва

альманаха “Польская iлюстрацыя” з 1830 г., да О. Шанiцкага з 1839 г.

i iнш.18 У 2005 годзе былi зроблены электронныя копii гэтых лiстоу

i перададзены у горад Iванава, на радзiму мастака, i у Нацыянальную

17 Тамсама, с. 37.
18 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 216.
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бiблiятэку Беларусi, якая, у сваю чаргу, змясцiла iх у падрыхтаваным

электронным выданнi i на дыску “Напалеон Орда”.

У кароткiх вытрымках з лiстоу да сяброу, змешчаных у кнiзе Леа-

нiда Несцерчука, адкрываюцца новыя гранi асобы Напалеона Орды,

найперш, яго удзячнасць Богу за здароуе i сiлы працаваць. Гэта яш-

чэ не сапсаванае атэiзмам наступнага ХХ стагоддзя адчуванне чала-

векам сябе у свеце, разуменне сваëй мастакоускай мiсii i адказнасць

за дадзены Богам талент. У лiсце да Юзафа Крашэускага, сябра, якi

падштурхоувау яго да стварэння “Альбома вiдау...”, Орда фактыч-

на фармулявау мэту саëй творчасцi апошняга (беларускага) перыяду

жыцця: Цяпер еду у Лiтву – шукаць i маляваць сляды нашай блiску-
чай мiнуушчыны, якiя вось-вось знiшчаць нялiтасцiвы час цi людская
злосць. Ах, каб толькi Бог дау мне сiлы i здароуе ажыццявiць мае
планы!19. А у лiсце да У. Завадскага паведамляу: Дзякуй Богу, здароуе
у мяне як быццам у парадку, i я здолеу занатаваць яшчэ каля сотнi
гiстарычных аб’ектау, але сумняваюся, што змагу усë гэта выдаць20.

Леанiд Несцярчук выказау думку, што Напалеон Орда сам публi-

кавауся у тагачасным друку, выступаючы у часопiсах з ацэнкай тых цi

iншых гiстарычных асоб i падзей21. У пацверджанне гэтага даследчы-

кам названы артыкул пра жыццë i дзейнасць вядомага дзеяча асвет-

нiцкага руху на Палессi Аляксандра Скiрмунта. Вядомым магнатам
з Моладава назвау яго Анатоль Крэйдзiч, аутар перакладу артыку-
ла на беларускую мову, якi быу надрукаваны у берасцейскай газе-

це “Народная трыбуна” у 1993 годзе. У больш скарочаным варыянце

пераклад друкавауся у кнiзе “Лiтаратурная карта Берасцейшчыны”.

Прауда, гэтыя дзве крынiцы падаюць розныя назвы твора i па-роз-

наму вызначаюць яго жанр: артыкул “Аляксандр Скiрмунт: жыццë

i дзейнасць” – у газеце i “Аляксандр Скiрмунт: нарыс жыцця i дзей-

насцi” – у кнiзе. Цяжка сказаць, што прымусiла Анатоля Крэйдзiча,

якi рэдагавау “Лiтаратурную карту Берасцейшчыны”, змянiць назву

твора. Калi гаворка iдзе аб лiтаратурнай спадчыне пiсьменнiка, гэта

мае значэнне.

Нарыс быу надрукававны 6 мая 1871 г. у “Тыднëвiку iлюстрава-

ным” у Варшаве i прымеркаваны, мабыць, да гадавiны смерцi Аляк-

сандра Скiрмунта (ëн памëр 22 лiпеня 1870 г.). Напiсанае Напалеонам

Ордам пацвярджала, што, звычайна, толькi пасля смерцi чалавека, ад-

19 Тамсама, с. 103.
20 Тамсама, с. 29.
21 Тамсама, с. 217.
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крываецца сапраудная значнасць зробленага iм. Мэтай нарыса, здаец-

ца, якраз i было паказаць вялiкi уклад земляка i родзiча (мужа сястры)

у развiццë палескага рэгiëну.

Першая частка твора цiкавая факталагiчным матэрыялам. Даволi

абгрунтавана даводзiць аутар “прамысловае убоства” тагачаснай Мiн-

скай губернi i непасрэдна Пiншчыны, якая выглядала у гэтым плане

найгорш. Напалеон Орда пераконвае, што вырабнiцу зялëнага шкла
у Плотнiцы, ганчарню у Гароднi, варштат паркетны у Пакосцi, гар-
барнi у Столiне ды Рэчыцы з вялiкай цяжкасцю можна назваць фаб-

рычным промыслам. Такiя ацэнкi мог, вядома, даваць чалавек, якi

сапрауды паездзiу па свеце i бачыу тэхнiчна развiтую вытворчасць.

Звяртае на сябе увагу форма выкладу матэрыялу у нарысе, калi

аутар супастауляе развiццë у палескiм рэгiëне прамысловасцi да Аляк-

сандра Скiрмунта i пры iм. У гэтым выяуляецца моцнае жаданне пiсь-

меннiка узвысiць постаць моцнага гаспадарнiка, бо менавiта Аляк-

сандр стау заснавальнiкам буйных фабрык на радзiме Напалеона Ор-

ды: цукру i сукна у Парэччы, свечау ды мыла у Альбрэхтаве, паравога

млыну у Пiнску, фабрыкi сельскагаспадарчых прылад у Дастоеве.

Расказваючы бiяграфiю свайго героя, Орда гаворыць аб прыналеж-

насцi Аляксандра Скiрмунта да вельмi старажытнага роду. Прычыны

ж поспеху дзейнасцi земляка аутар звязвае з вучобай на фiзiка-матэма-

тычным факультэце Вiленскага унiверсiтэта, а пазней – у Нямеччыне

i Францыi. Вучоба, жыццë у Еуропе далi свой плëн, бо вярнууся дамоу

Аляксандр з невыказнай прагай працы. Немалаважнай для маладога

чалавека, зразумела, была i бацькава матэрыяльная падтрымка. На-

палеон Орда захапляецца непахiснасцю i мэтанакiраванасцю Аляксан-

дра, якога не спынiла першая няудача; падкрэслiвае яго прадпрымаль-

нiцкую прадбачлiвасць. Задоуга да пачатку рэформ Аляксандр Скiр-

мунт зразумеу, што у будучым прамысловая вытворчасць пераузыдзе

чыста сельскагаспадарчую, таму i наладжвау адзiн промысел за дру-

гiм. Расчараваушыся у немцы-кiраунiку вытворчасцi, сам узначалiу

працэс. I пасля некалькiх год мазольнай працы з поунаю аддачаю сiл
i энергii прадпрымальнiк быу узнагароджаны.

Здаецца, узнагароджаны ëн быу не толькi за працу, але i за ства-

рэнне моцнай, працавiтай шматдзетнай сям’i (меу 5 дачок i 6 сыноу).

Сыны падхапiлi бацькаву прадпрымальнiцкую дзейнасць. Напалеон

Орда у разглядаемым творы закрануу i яшчэ адну актуальную прабле-

му – выхавання дзяцей: у даволi забяспечанай сям’i Скiрмунтау не бы-

ло месца гультаям. Таму пасля смерцi бацькi, атрымаушы багатую

спадчыну, дзецi з годнасцю працягнулi пачатае iм.
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Па сведчаннi пiсьменнiка, Аляксандр Скiрмунт быу шчодрым ме-

цэнатам: дапамагау збяднелым сваякам i “немаëмай” моладзi вучыцца

на добрых майстроу i рамеснiкау, а лепшых нават пасылау вучыцца

за мяжу за свой кошт.

Нарыс Напалеона Орды адкрывае цiкавую старонку гiсторыi Па-

лесся i яго людзей, рашуча мяняе стэрэатыпнае уяуленне аб буйных

магнатах, якiя багацелi за кошт эксплуатацыi бедных людзей. Асо-

ба Аляксандра Скiрмунта-прадпрымальнiка даволi цiкавая i для су-

часнiка. Жыццë i дзейнасць гэтага чалавека сведчыць: шмат чаго

ëн дасягнуу, бо многа працавау, не баяуся брацца за новыя, невядо-

мыя справы (напрыканцы жыцця заняуся на поуднi вiнаградарствам –

справай зусiм невядомай для беларуса-палешука). Ордау твор прасяк-

нуты гонарам за постаць блiзкага чалавека. А рашэнне надрукаваць

яго у варшаускiм выданнi сведчыць зноу жа пра “краëвы” патрыятызм

аутара, што прыцягвау увагу свету да сваëй Бацькаушчыны, да “краю

пустак, балот”, якi нараджау таленавiтых сыноу.

Сярод iншых лiтаратурных жанрау, цытаты з якiх выкарыстоувае

у сваëй кнiзе Леанiд Несцярчук, згадваюцца i аутабiяграфiчныя запi-

сы Напалеона Орды. Нашу увагу прыцягнуу наступны: Дамогшыся
вызвалення, вярнууся да мастацтва. Не маючы нiякай схiльнасцi да
гаспадарчых спрау, пачау пiсаць, ствараць, займацца разьбой i маля-
ваннем22. Як бачым, аутар гэтых радкоу на першае месца сярод роз-

ных заняткау ставiць пiсьменнiцкую дзейнасць, займацца якой, па усiм

вiдаць, Напалеон Орда пачау у раннi перыяд сваëй творчасцi.

Пiсьменнiкам, перш чым мастаком i музыкантам, назвау Орду i яго

сучаснiк Адам Плуг, калi згадвау, што гэта быу сiмпатычны чала-
век, усë жыццë якога было чыстым, як сляза, хоць характар i мог
бы засуровець у яго ваяцкiх вандроуках. Гэта быу пiсьменнiк, мастак
i музыкант, але перш за усë сумленны патрыëт, якi вельмi любiу
свой народ23.

Лiтаратуразнауца i крытык Алесь Марцiновiч выкарыстау шчы-

рыя словы паэта эпiграфам да артыкула пра нашага земляка. Ëн, сярод

iншай iнфармацыi, выказау думку, што у сям’i Ордау асаблiва любiлi

кнiгi i музыку. Лiтаратурай аднолькава захаплялiся i бацька, i мацi.

Мабыць, сапрауды, з дзяцiнства будучы творца быу далучаны да

свету музыкi i лiтаратуры. Пра яго тонкi лiтаратурны густ сведчаць

22 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 74.
23 А. Марц iнов iч, Напалеон Орда, [у:] Народная трыбуна, Брэст 1993, 27 сакав.,
с. 4.
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словы паэта Казiмiра Брадзiнскага, якiя ëн змясцiу на вокладцы пер-

шай серыi “Альбома вiдау...”. Вокладку аздабляу аутарскi малюнак

роднага маëнтка, якi быу падпiсаны: Варацэвiчы (Гродзенская губер-
ня), уласнасць роду Ордау на працягу 300 гадоу да 1831 года. Памят-

нае i дарагое аутару месца. Вельмi сiмвалiчна iшматзначна пад гэтым

надпiсам змяшчалiся радкi з Казiмiра Брадзiнскага: Хто жменю зям-
лi нясе, дачакаецца гары. Памятай, што час бяжыць iмгненна. Па
заслугах учынкi кожнага, так гаворыць Божы Дух, а адзiнства само
зложыцца24. Гэтыя словы, па сутнасцi, сталi эпiграфам не толькi да

“Альбома...”, якi сëння успрымаецца цi не галоунай кнiгай Напалеона

Орды, а да усëй яго творчасцi. Яны сведчаць пра духоунае багацце

асобы нашага земляка, пра чалавека, якi не толькi глыбока зведау iс-

насць быцця, сэнс чалавечага прызначэння, але вëу i вядзе да духоу-

нага падзвiжнiцтва iншых.

Асэнсоуваючы лiтаратурную спадчыну Напалеона Орды, хацела-

ся знайсцi больш аргументау для нашых высноу, асаблiва сведчанняу

сучаснiкау пiсьменнiка. Даследаванню Беларускага Палесся некалькi

раздзелау прысвяцiу Адам Кiркор у выданнi ХIХ стагоддзя “Жыва-

пiсная Расiя”25. У раздзеле V “Умственные силы и средства образова-

ния”, называючы замъчательнъйших уроженцевъ Бълорускаго полъ-
сья въ литературномъ и научномъ отношенiи, Адам Кiркор фак-

тычна зрабiу грунтоуны агляд станаулення i развiцця усëй беларус-

кай лiтаратуры ад летапiсау да ХIХ стагоддзя – часу жыцця самога

аутара. З тых, хто нарадзiуся на Палессi, згадана толькi iмя епiска-

па Нарушэвiча з Пiнскага павета. Заканчваецца раздзел думкай: На-
конецъ къ числу знаменитыхъ уроженцевъ Бълорусскаго края при-
надлежатъ извъстный композиторъ Станиславъ Монюшко и та-
лантливый живописецъ Дамель26. Дарэчы, энцыклапедычны даведнiк

“Асветнiкi зямлi беларускай”27 iнфармацыi пра апошняга не змяшчае.

Цяжка уявiць, што пра агульнапрызнанага у еурапейскiм свеце

мастака i музыканта Напалеона Орду, якi майстэрства iгры на фар-

тэпiяна удасканальвау у славутага Фрэдэрыка Шапэна, а мастацкую

24 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 100.
25 Живописная Россия: Отечество наше в зем., ист., плем., экон. и быт. зна-
чении: Литов. и Белорус. Полесье: Репринт. воспроизведение изд. 1882 г., Минск
1994.
26 Живописная Россия: Отечество наше в зем., ист., плем., экон. и быт. значе-
нии: Литов. и Белорус. Полесье: Репринт. воспроизведение изд. 1882 г., с. 328.
27 Асветнiкi зямлi Беларускай: Энцыкл. даведнiк, Мiнск 2001.
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адукацыю атрымлiвау у студыi вядомага французскага майстра П’ера

Жэрара, сябравау з Адамам Мiцкевiчам, i “Граматыку музыкi” яко-

га высока ацанiу Станiслау Манюшка, не ведау Адам Кiркор. Iмя

Аляксандра Скiрмунта, якому Орда прысвяцiу свой нарыс, згадваец-

ца у раздзелах “Жывапiснай Расii”. Да таго ж, “Альбомы вiдау...”

нашага земляка выходзiлi даволi вялiкiмi накладамi, набывалiся не

толькi прыватнымi асобамi, але i буйнейшымi бiблiятэкамi Варшавы,

Кракава, Вiльнi, Кiева. У кожнай iнтэлiгентнай сям’i Польшчы, Бела-

русi, Украiны лiчылася за гонар мець чарговы выпуск серыi28. Цi ж

мог быць выключэннем Адам Кiркор, якi да таго ж ужо у немала-
дым узросце (...) асталявауся у Кракаве (тады Аустрыйская iмпе-
рыя). Тут працягвау займацца навуковай i журналiсцкай дзейнасцю,

выдау у 1884 г. “Кракаускi зборнiк”, быу супрацоунiкам Кракаускай
акадэмii29. Усë гэта сведчыць, што Адам Кiркор проста не мог не ве-

даць пра Напалеона Орду. Чаму ж тады сусветна вядомага лiцвiна не

захацеу ведаць лiцвiн? Пра гэта пакуль гiсторыя маучыць.

S T R E S Z C Z E N I E

Autor artykułu analizuje nową, nieznaną odsłonę twórczości wybitnego artysty
i muzyka Napoleona Ordy. Definiuje przyczyny tej sytuacji, prezentuje książkę-al-
bum „Napoleon Orda. Szlach da Baćkauszczyny” autorstwa Leonida Nescerczuka,
w której zebrano kopie prac artysty, w tym utworów literackich. Autor dochodzi do
wniosku, że literacka spuścizna Napoleona Ordy pokazuje jego talent i, jednocze-
śnie, uzupełnia tzw. „Lićwinską płyń” o nowe nazwisko w historii nowej literatury
białoruskiej XIX wieku.

S UMMARY

New page in the literary creation of an eminent artist and musician Napoleon
Orda, his unknown post-humous works are discussed in the article. The reasons of
the situation are described. A book “Napoleon Orda. Puts k otechestvu” by Leonid
Nestserchuk in which the copies of the artist’s works were gathered is presented.
Napoleon’s works are alalyzed. The author of the article concludes that Napoleon
Orda’s literary works proves his talents and supplies so-called “Lithuanian plyn”
with a new name in the history of new Belarusian literature in the 19th century.

28 Л. Несцярчук, Напалеон Орда. Шлях да Бацькаушчыны: кнiга-альбом, с. 98.
29 Асветнiкi зямлi Беларускай: Энцыкл. даведнiк, с. 229–230.
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Онтологическая экспликация одного поэтического

прозрения

Осмысленное креативное письмо просто обязано производить ре-

альность или, по крайней мере, некий ее конгениальный субститут;

письму поэтическому подчас удавалось сделать так, чтобы сама дан-

ная «по умолчанию» реальность выглядела – или даже по истине была

– только субститутом его дискурса, субститутом, явно нуждающимся

в радикальном вмешательстве деятельного поэзиса.

* * *
Поэтам иногда удается настолько глубоко и проникновенно загля-

нуть в самую суть реального, что и религиозной, и философской мысли

остается только следовать за этим взглядом. Короткий, но невероят-

но значимый момент равновеликости человека и бытия, достигаемый

вдохновением поэта, приносит иногда то, чего не может дать ни теоло-

гическое, ни теоретическое усилие – абсолютную конкретность увиден-

ного, совершенную уверенность того, кому удалось заглянуть в лицо

мирозданию и, возможно, даже обменяться с ним понимающими взгля-

дами.

Имея в виду эту презумпцию, сразу же признаемся читателю, что

в существенном отношении предлагаемая его вниманию статья это по-

пытка последовать за актом пушкинского поэтического гения – попыт-

ка двинуться вослед его духо-утверждающего: Нет, весь я не умру –

душа в заветной лире // Мой прах переживет и тленья убежит1.

1 А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в 17 т. Москва–Ленинград 1937–1959, т. 13,
с. 245.
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Итак, идеальное и небытие2, именно так мы решились истолковать

здесь эту великую инспирацию. Разумеется, для классической онтоло-

гии в этом, собственно, нет никакой особой проблемы: идеальное суть

высший род бытия и, как таковое, оно есть нечто максимально от небы-

тия далекое и никак не подвластное ему.

Но и вне границ буквального следования идеалистической орто-

доксии анализ онтологической соотнесенности идеального и небытия

показывает, что три возможные модальности небытия – до бытийно-

сти вещи, со-наличие в ней и ее уже-несуществование – как, по край-

ней мере, пока, в первом приближении, представляется, напрямую не

соотносятся с идеальным: небытие, как правило, не предшествует бы-

тию идеального, ему свойственно бытийствовать только в со-бытии,

в присутствии разума и иного, актуального и актуализирующего, иде-

ального. Бытие идеального принципиально плюрально, оно не может

быть в этом смысле «меньше», чем Двоица3, не может быть ничем

более простым – пусть это и оставляет нас с весьма неважными и от-

кровенно краплеными креационизмом картами перед лицом проблемы

первичного генезиса идеального.

Третья упомянутая модальность небытия (в интересах дела, на-

рушим здесь очередность их рассмотрения), небытие-после, небытие

как конечная, но уже, разумеется, не относящаяся к нему стадия су-

ществования, подразумевает прежде всего необратимое прекращение

существования сущностных каузальных свойств элемента, перестаю-

щего пребывать в бытии – звезда перестает светить, обрушившийся

мост перестает соединять два берега – происходит нечто «в пользу»

разъединенности и тьмы, происходит нечто, явно добавляющее к небы-

тийной «сумме» привативного региона мира – как хронотопологиче-

ской общности проявлений бытия и небытия. Но, в отличии от любого

иного сущего, идеальное просто не может таким вот образом раз и на-

всегда закончить свое существование. Разумеется, и оно может тоже

перестать, так сказать, светить и соединять, но это – никогда не пер-

манентная терминация, даже самое глубокое забвение не тождественно

2 Мы специально почти полностью отказываемся здесь от написания основопола-
гающих онтологических понятий с заглавной буквы – иначе текст графически стал
бы похож на старинную английскую юридическую бумагу, к тому же это невольно
бы добавило в восприятие работы толику некоего незапланированного пафоса – уже
сверх интенции авторов.
3 М. Слемн ëв, А. Табачков, Историческое время как онтологический феномен,

(в:) Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań. Księga dedykowana profeso-
rowi Janowi Czykwinowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok 2010, s. 185.
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небытию, всегда сохраняющаяся в нем возможность ре-актуализации,

таящей в себе надежду на возобновление, возможно, не менее значи-

мого нового существования4, такая возможность просто несовместима

с онтологическим статусом небытия как такового.

Идеальное и, до некоторой степени, также любое иное сущее, под-

вергшееся идеации, не связаны более жребием локальности конкретно-

го существования, идеальное встраивается в исторические структуры

различного уровня организации и, тем самым, становится причастным

уже совершенно иному порядку бытия, бытия без принципиально необ-

ходимого конца, но с принципиальной неслучайностью начала – неслу-

чайностью как системной необходимостью или как контекстуальной

обусловленностью возможности – неслучайностью «сильной» и «сла-

бой», если угодно. В болотах триаса нельзя декламировать что-то из

«Гамлета» – и это не вопрос стиля, уместности или присутствия неже-

лательных слушателей, «нельзя» здесь чисто онтологического свой-

ства, более решительное и, так сказать, обоснованное большим масси-

вом не допускающих иного обстоятельств, чем даже в хрестоматийном

«2 + 2 = 4» арифметики.

Но как же быть с до сих пор не рассмотренной нами второй мо-

дальностью небытия, модальностью его со-наличия5 в вещи? Извест-

но, что у многих конкретностей сложноорганизованного сущего есть

внутренние механизмы ограничения длительности их существования

– в спектре от специального механизма генома клеток живого до зако-

номерностей эволюции звезд, и если попытаться транслировать дан-

ную особенность сущего в проблемное поле онтологии, нам придется

признать «присутствие» в подобном сущем небытия – в некой его по-

тенциальной, но, по-видимому, неизбежной форме.

Но это все так только для самого этого сущего, и совсем не так для

продуктов его, в данном случае, теоретической идеации – сами идеаль-

ные конструкты биологии или астрофизики, вне зависимости от сте-

пени их собственного несовершенства, бессмертны; как таковые, они

уже инкорпорированы вольно, по-хозяйски расположившейся во вре-

мени историчностью развития знания, мощной системой идеального,

4 Существования, разумеется, не как периода активности конкретной индивиду-
альности, но как длящегося – в принципиально бесконечном событийном со-бытии
с иным – осуществления сущности.
5 Просим прощения за наше постоянное рискованное балансирование на грани (или
уже за нею) дозволяемого языком – понятно, что, к примеру, наше «со-наличие»
небытия – весьма сомнительная смысловая конструкция, но нечто вроде «со-отсут-
ствия потенциально трансгрессивного небытия» только бы запутало дело.
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просто не допускающей потери никакой своей значимой части, не важ-

но, принадлежит ли та к области актуального знания или уже к «всего

лишь» истории его эволюции.

Однако, как быть, если некое образование идеального изначально

было накрепко привязано к некоему сущностному проявлению, кото-

рое даже история относит теперь к чему-то малозначительному, не

представляющему действительного интереса? Как быть, к примеру,

с неким литературно-художественным произведением, скажем, рядо-

вым «производственным романом» эпохи советского «застоя» – и с об-

основывающими / оправдывающими право на его тогдашнее суще-

ствование литературно-критическими и эстетическими теориями? Мо-

жем ли мы считать подобное идеальное мертвым?

Как представляется, этому вопросу следует просто предпослать

следующее: а являются ли подобные образования, сущность которых

всецело обеспечивалась лишь сиюминутными особенностями текущей

событийности, в данном случае, событийности социокультурной, явля-

ются ли они вообще идеальным – в истинном смысле этого понятия?

Думается, что столь непосредственные производные текущей реально-

сти это, скорее, ее же информационные, то есть явно не дотягивающие

до уровня онтологически-действительного идеального, следы. В них мы

все еще находимся в тягостных объятиях прямой объектности сущего

и очевидно, что здесь поэтическому и / или рефлексивному усилию про-

сто не хватило качества и креативной мощности – на то, чтобы поднять

продукт своих усилий в сферу подлинного идеального6, в сферу охра-

нительного действия той самой «заветной лиры». Далеко не все, что

не относится к вещественному, к физически фиксируемой и описывае-

мой материальности, по праву одной лишь этой непринадлежности мо-

жет быть причислено к идеальному. При всей очевидной историчности

бытия идеального, его действительность каждый раз подтверждает-

ся именно его темпоральной устойчивостью, располагаясь во времени,

6 Важно подчеркнуть, что дело не в прямой конкретной истинности того или иного
элемента идеального – даже припиши мы специально к одному из них некий аргумент
вроде «это неверно, забудьте», мы, тем самым, отнюдь не приобщим его к небытию;
нечто само себя заведомо отрицающее, вроде «парадокса лжеца», наоборот, наделе-
но, как правило, повышенной потенцией дальнейшего воспроизводства идеального –
разного рода объясняющих его метатеоретических построений или, к примеру, исто-
рических дискурсов, трактующих его возникновение и случаи употребления. Разу-
меется, истина и идеальное – неразрывно связанные друг с другом понятия, но речь
здесь, скорее, все-таки не о некой корреспондентности, но об истине в креативном,
порождающем дальнейшее развитие, измерении.
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меняя спектры своих актуальных значений сообразно ходу его истори-

ческого движения, оно, тем не менее, само суть не временно и не си-

туативно по своему онтологическому статусу. Скорее, само время, по

крайней мере, время историческое, как мы пытались показать в дру-

гой нашей работе7, является необходимым следствием существования

идеального, порождаемой деятельностью его элементов средой реали-

зации реального.

Но все эти наши предварительные рассуждения пока не дали

нам ясного ответа на вопрос, как же все-таки соотносятся идеальное

и небытие. Из пока сказанного ясно, что идеальное – «сложная» для

небытия область, в которой привычные в мире вещного сущего ходы

небытия запрещены, элиминированы особой онтологией пребывания

и существования идеального, в частности, его имманентной всесохра-

няющей историчностью.

Можно предположить, что вторжение небытия в мир идеального

возможно посредством некой катастрофы – не обнаруженный земны-

ми телескопами астероид, приступ гнева окончательно разочаровав-

шегося Творца, начавшееся с тихого возврата в обыденное письмо

пиктограмм-смайликов прогрессирующее варварство, тотальный ре-

гресс, в силу разных обстоятельств оказавшийся беспредельным. Итак,

последний познающий субъект, последний носитель действительного

идеального и способности к идеации умер или перестал мыслить – что

будет в таком случае, что будет в мире распавшейся-таки Двоицы мыс-

лимого и бытия? Что будет и – будет ли что-либо, не небытие ли это

– при том допущении, что никто никогда не переоткроет и не переду-

мает заново этот погибший тем или иным образом мир и его, вернее,

в нем пришедшее некогда к бытию, идеальное?

Выбираясь через катастрофизм вышесказанного к онтологии, спро-

сим – замкнуто ли идеальное в метасистеме собственной историчности,

насколько бытие его вообще универсально? Но спрашивать так, зна-

чит спрашивать – насколько идеальное идеально? Очевидно, что здесь

мы уже приближаемся к границам онтологии как таковой.

Не станем, однако, пугаться этой возможной близости «края», тем

более, что, как сейчас покажет дальнейшее изложение, у нас все-таки

есть основания для некой действительно трансцендентальной надеж-

ды, или, по крайней мере, утешения: дело в том, что действительное

7 А. Табачков, Метатеоретическая репрезентация исторического прошлого,
Минск 2009, с. 52.
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идеальное суть нечто всегда уникальное, а уникальное, eo ipso, это
не имеющее в бытии ничего тождественного себе и, как таковое, оно

незаменимо и всегда имеет необходимо универсальный характер – оно

непосредственно входит в саму конституцию универсума, не опосре-

дуемое количеством, оно прямо относится к качественной структуре

бытия, к «перечню» его уникальных составляющих элементов8.

Сам механизм трансляции каузальности уникального идеального

в данном случае непринципиален – будь это фиксация активности ра-

зумного, идеирующего мозга потоком неких пронизывающих простран-

ственно-временной континуум элементарных частиц, некий, так ска-

зать, оставленный осмысленной идеальной структурой «нейтринный

след» – или след в памяти демиурга, память о его неудачном, не устро-

ившем его акте миротворения – это, повторим, в данном случае не

важно. В не зависимости от того, выбираем ли мы креационизм или

«естественнонаучную картину мира», небытию все равно не заявить

своих прав на идеальное. Вхождение небытия в эту область было бы

возможно только в случае частичности самого бытия, в случае, если

бы оно было не целым, но конгломератом неких никак не связанных

между собой отдельностей (которые тогда могли бы, при определен-

ных условиях, оказаться захваченными и погашенными небытием), но

это очевидно противоречит самому понятию бытия, самой его сути.

Значимость уникального это, собственно, то, что и отличает по-

рядок от хаоса, лишь в этом последнем формы могут возникать –

случайно и исчезать – бесследно. В значительной степени, сам поря-

док как таковой держится отличием уникального, именно этим фун-

дируются дифференциация и иерархизации, комплементарная гетеро-

генность как таковая, а через ее посредство – значение, качественное

взаимодействие, контекстуальная и системная взаимообусловленность

и, в конце концов, возможность событийного развивающегося бытия

как такового.

Разумеется, вышесказанным проблематика «идеальное и небытие»

еще далеко не исчерпана – мы пока, например, даже не поставили во-

прос о познании небытия: насколько оно вообще возможно? Думается,

что в абсолютно релевантной строгим онтологическим нормам си-

8 При этом стоит иметь в виду, что, как полагал Э. Гуссерль, историческая несо-
стоятельность какого-либо духовного образования как факта не имеет ничего об-
щего с несостоятельностью в смысле значимости (Э. Гуссерль, Логические ис-
следования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансценден-
тальная феноменология. Философия как строгая наука, Минск–Москва 2000, с. 703).
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стеме знания, таковое нам придется признать невозможным – лю-

бая теоретическая идеальная конструкция, призванная моделировать

небытие и его механизмы, неизбежно будет духовным и, разумеется,

уже бытийным образованием. Этот перманентный «эффект Мидаса»,

неустранимое воспроизведение календаря полевых работ «жыцьва»9,

все равно позволят нам, конечно, создать нечто, способное осуществ-

лять функции, до некоторой степени сходные с таковыми реального

небытия – блокировать актуальную каузальность тех или иных эле-

ментов и агрегаций сущего, например, превращать данные в знании

объекты в некие псевдообразования, эпистемологическую и даже экзи-

стенциальную легитимность которых мы сможем таким образом уни-

чтожить. Такое созданное усилиями критической теоретической мысли

локальное «небытие», несомненно, хорошее оружие в борьбе, например,

с превращенными формами и порождаемыми ими объектами-фантаз-

мами – но, повторим, в строгом онтологическом смысле, это не небы-

тие, действительная идеация небытия как такового представляется не-

осуществимой.

Чтобы не загромождать это небольшое исследование некими об-

ширными экскурсами в историю мышления10, позволим себе лишь ука-

зать на то, до какой степени редуцировано небытие даже в великой

гегелевской системе, ведь оно там – только процессуальный момент

диалектической логики, момент, на самом деле, лишенный всякого са-

мостояния, некая необходимая «обратная фаза» динамических мета-

морфоз сущего, не более того. Эти откровенно технические «области

отрицательных значений» системы не являются в подлинно онтологи-

ческом смысле небытием, это именно компоненты системы, встроенные

тут и там для того, чтобы она просто работала; пригоршни маленьких

черных дыр негативности, которые великий системотехник прилажи-

вает и подгоняет «по месту». И это – по-видимому, предельный слу-

чай11, разного рода более поздние отождествления небытия и негатив-

ного, вроде критического «ничто» Ж.-П. Сартра12, при всей их несо-

9 Я. Чыкв iн, Кругавая чара, Беласток 1992, с. 11. (В целях корректной передачи
онтологического смысла приводим здесь более полную цитату: Нерэальна-рэальныя
флëксы i флëры быцця, // Даспяванне гадзiн, фаляванне жыцьва).
10 Обращение здесь к неким иным областям – вещному сущему и его физическим
метаморфозам или к социокультурной истории, было бы, в данном случае, просто
излишним опосредованием проблемы.
11 За вычетом, возможно, компаунда минимума-максимума Н. Кузанского.
12 Ж.-П. Сартр, Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии, Москва
2000.
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мненной значимости, в данном аспекте все-таки не идут дальше, чем

отважился пойти в своем бытийном предприятии Гегель.

И дело не только в онтологии и особой специфике ее как зна-

ния. Любое талантливо описанное, должным образом воссозданное

в идеальном вторжение небытия, неизбежно становится трагедией, ан-

тиутопией, «романом-разоблачением» – значимым и, подчас, едва ли

не сверх-каузальным сущим культуры; любая талантливо, то есть

как должно, описанная смерть – неизбежно уже некая «Смерть Ива-

на Ильича», что-то значимое и в высшей степени бытийное.

Безусловно, средствами онтологии или, скорее, некой уже констру-

ирующей, самоконструирующей13 онто-логики, можно наверняка со-

здать некую «клетку», некое идеальное устройство для фиксации ка-

кого-то действительного аналога небытия. Но подобный «терминатор

актуальной причинности» сам стал бы столь доминирующей фигурой

горизонта мышления, что мы просто не смогли бы увидеть за этой

сверхмощной конструкцией того, ради чего она была бы нами постро-

ена – любой вот так адаптированный феномен уже не самосущ и цели-

ком адсорбируется структурой, делающей эту адаптацию возможной;

по аналогии с вот так прирученными процессами мира сущего – мы

ведь говорим, и что важнее, воспринимаем феноменально, скорее, аэро-

динамические трубы и реакторы, а не вихрь и распад как таковые.

Конечно, если немного отойти от логики последовательного риго-

ризма, которой мы до сих пор пытались придерживаться, то можно

вспомнить даже о неких «естественных», изначально возникших со-

всем не в онтологическом дискурсе, случаях использования небытия –

ведь в подобной нестрогой модальности таковыми можно счесть даже

ноль математики – эдакое крошечное чернильное гало вокруг присво-

енной человеком пустоты, а возможно, и нимб святого – как знак его

неприсутствия здесь и недостижимости здешнему злу.

Но может ли само идеальное и, в частности, неудачно осуществлен-

ное теоретическое усилие, порождать небытие или нечто с ним в дей-

ствительном отношении сходное? Поскольку мы не можем, конечно,

претендовать здесь на некий универсализм и пытаться дать ответ реле-

вантный любым областям теоретического, мы позволим себе обратить-

ся лишь к той области, онтогносеологические особенности которой мы

пытались исследовать в течении ряда лет – к историческому познанию.

13 К слову, вопрос «насколько онтология дескриптивна / императивна по отноше-
нию к бытию?», на наш взгляд, вполне может претендовать на место альтернативы
«основному вопросу философии» – и «11-го тезиса к Фейербаху» заодно.
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Там нам удалось, в частности, установить следующее: вне анализа

реальных действий исторического разума, воссоздающее усилие позна-

ния – при неблагоприятных стечениях обстоятельств – может породить

фантазм, произвольное производное недействительного полагания14,
полагания, осуществленного вне действительности теоретического со-

держания деяний агентов события. И если фантазм в классической ин-

терпретации феноменологии это аналог ощущения в репрезентациях

памяти, то образование, о котором идет речь сейчас, это результат

дискурсивной трансляции в культуру онтологически несостоятельно-

го безосновного акта познания; здесь это скорее аналог пустоты несо-

стоявшегося, некое воспоминание о никогда не бывшем. Его бытийная

безосновательность придает ему парадоксальное онтологическое свой-

ство актуальной пустоты, отсюда характерная для фантазма сверхва-

лентность к посторонним идеологическим и конъюнктурным смыслам,

к контаминации не имеющими отношения к заявленному объекту псев-

доактуальностями настоящего. Он всегда скорее скрывает – в своих

всегда эпифеноменальных эффектах – чем эксплицирует действитель-

ность прошлого.

Пустая, не нашедшая достоверного, рационального адресата в ми-

нувшем, интенция мышления порождает замещающий его псевдообъ-

ект, не имеющее отношения к прошлому псевдооснование, способ-

ное, впрочем, инкорпорировать в себя вполне достоверные фрагмен-

ты фактического. Дело в том, что само фактическое, без экспликации

со-бытийных ему генеративных структур идеального, легко становит-

ся фикцией, пустой, ничем на самом деле неподкрепленной декларацией

достоверности. Отдельная вещь и суть ее бытия здесь действительно
не одно и то же15. Фактическое вне своего аутентичного идеального
контекста в лучшем случае может представлять только самое себя,

причем представлять не как целостность, но только как простую сум-

му артефактов и дискурсов.

В результате последующей инкультурации фантазм трансформи-

руется в дискурс-симулякр исторического. Дискурс-симулякр – конеч-

ная стадия развития фантазма, в ней его изначальная безосновность

обретает законченную форму самовоспроизводящейся пустоты. Про-

извольное производное фантазма превращается в культуре в произвол

симуляции исторического. Не занятое в действительности ничем, кроме

14 В. Старжинский, А. Табачков, История и теория: на пути преодоления
непредсказуемости прошлого, «Вопросы философии», Москва 2010, № 1, с. 35.
15 Аристотель, Сочинения в четырех томах, Москва 1976, т. I, с. 195.
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циркулирующей автореференции, зеркальное смысловое пространство

симулякра охотно отражает любые псевдоактуальности настоящего.

Именно таким образом, к примеру, в повествовании о средневековье

вдруг всплывает искаженный образ современной дискуссии о гомо-

сексуальности.

Псевдознание, возникающее в результате симуляции историческо-

го, начавшейся по вышеописанной причине игнорирования рациональ-

ных конститутивов события, либо в других случаях тяжелых, вклю-

чающих момент невстречи познавательной интенции и действитель-

ного объекта, неудач истории, несомненно близко по своим свойствам

к известному феномену превращенной формы. Спецификой этой по-

следней – в интерпретации системного анализа М. Мамардашвили –

является действительно... существующее извращение содержания16.
В нашем случае мы тоже видим, как недействительное «промахнув-

шихся» (либо заведомо направленных мимо) интенций, породивших

фантазм познания, через актуальную пустоту возникающего затем на

его месте симулякра становится, в конце концов, опасной действенно-

стью извращенного знания, действенностью, оборачивающейся – через

какое-то время, нужное для его социокультурной адаптации – извра-

щением и самой действительности.

Однако не хотелось бы заканчивать наше повествование об идеаль-

ном и небытии на какой-то пессимистической ноте отказа и принци-

пиальной невозможности – или на такой, как в только что приведенном

примере, негативной иллюстрации порождения идеальным квази–не-

бытийности ложного знания. Как представляется, можно все-таки го-

ворить о небытии, идеальному если не интегральном, то синергичном,

к примеру, об актуальном отсутствии конца философии, возможном

отсутствии милосердного бога, об архизначимой не данности «омеги»

социокультурной эволюции человечества.

Сопутствующее идеальному небытие суть необходимый фон актов

его действительности, «глаз бури», вокруг не обремененной никаким

содержанием чистоты которого разворачивается всякий раз драмати-

ческое формообразование сущего.

Принципиальная недостижимость любой по-настоящему значимой

цели в позитивном смысле означает свободу – свободу для столь же

принципиального и, насколько можно судить, бесконечного развития.

Как не раз говорилось, небытия нет в составе идеального и оно не

16 М. Мамардашвили, Как я понимаю философию, Москва 1990, с. 317.
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задействовано напрямую в его превращениях, но это не значит, что

мы должны силой держаться внутри клаустрофобии сфайроса.

Предрассветный сумрак длящегося рождения сущего, пустота,

исчезающая с каждым движением идеального, нарушаемая каждым

«я утверждаю», каждым «я могу доказать», тишина – да, мы, похоже,

действительно не можем зафиксировать это отсутствие. Но, возможно,

его фиксация – это и не дело присутствия, не дело Dasein; возможно,
никакое солнце не в силах интерпретировать тьму.

Конечно, действительное мышление и, прежде всего, мышление фи-

лософское – это автономный крестовый поход в земли (и небеса) бытия

и небытия сущего. Но отправляясь в него, нужно каждый раз пони-

мать, что мы не сможем захватить все, не сможем все сделать своей

добычей – и это просто не нужно, поход с мечом Логоса ведь всегда – за

смыслом, за тем или иным Иерусалимом, за теми или иными святыми

реликвиями. Надо смириться с тем, что что-то придется оставить на

долю поэтов.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule, na podstawie znanego wiersza A. S. Puszkina, podjęto próbę po-
równania ontologicznych cech idealnego i niebytu. Uwaga skierowana została na
problemy możliwości i braku możliwości, wzajemnych relacji między nimi oraz roli
tych dwóch najważniejszych elementów bazy ontologicznej w istnieniu świata.

S UMMARY

In this article, with help of a famous A. S. Pushkin’s verse, an attempt of
co-perspective consideration of the ontological properties of Ideal and Not-Being
is undertaken. In course of this, attention mainly concentrates on the problem of
possibility or impossibility of their interconnections and on the role of these two
major elements of fundamental ontological grounding in a world of existence.
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Гомель

Канцэптуалiзацыя эмоцыi страху у фразеалагiзмах

беларускай мовы

Адной з разнавiднасцей эмоцый чалавека выступае страх. Цiка-

васць да гэтай з’явы, спробы яе спазнаць i вывучыць адзначаюцца

з глыбокай старажытнасцi: Праблема страху з’яуляецца шматвяко-
вай i даследуецца у розных аспектах на працягу усëй гiсторыi чала-
вечай думкi1. Дзякуючы такой увазе, найперш фiлосафау i псiхолагау,

у фiласофскай i псiхалагiчнай лiтаратуры за усю гiсторыю вывучэння

гэтай з’явы былi выдзелены тры тыпы страху у залежнасцi ад ча-

савай дыферэнцыяцыi падзей, якiя адбываюцца з чалавекам, у сувязi

з чым страх разумеуся: 1) як успамiн пра перажытыя мукi, 2) як эмо-

цыi актуальнай небяспекi, 3) як прадчуванне негатыуных падзей. Цi-

кавыя досведы навукоуцау адносна вiдау страху паводле знешнiх, сi-

туацыйных прычын страху (перад смерцю, богам, прыродай) i павод-

ле унутраных прычын, звязаных з самаацэнкай i ацэнкай грамадства,

з людскiм злом i варожасцю (страх чужога меркавання, няупэуненасцi

цi нявызначанасцi асобы), а таксама паводле ступенi праяулення стра-

ху (панiка, жах) i паводле рэакцыi на страх (уцëкi цi здранцвенне,

дрыжанне, халодны пот, пад’ëм валасоу дыбам, бледнасць, шырока

адкрытыя вочы, расслабленне мышцау i iнш.).

У ХХ стагоддзi страх, як i усе iншыя эмоцыi, разглядаецца у якас-

цi прадукта грамадска-гiстарычнага развiцця, вынiку трансфармацыi

яго iнстынктыуных, бiялагiчных формау, з аднаго боку, i фармiраванне

1 О. В. Крейнина, Основные подходы к определению страха в философской и пси-
хологической литературе, [в:] Научные труды Республиканского института выс-
шей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. В 2 ч.
Вып. 6 (11) / под ред. В. Ф. Беркова, Минск 2008, с. 108.
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новых вiдау, з другога. Так, А. Н. Лявонцьеу лiчыць, што асаблiвасць

эмоцый заключаецца у тым, што яны адлюстроуваюць адносiны па-

мiж матывамi i поспехамi дзейнасцi: ...неспадзяваная сустрэча з мядз-
ведзем звычайна выклiкае страх, аднак пры наяунасцi спецыяльнага
матыву, напрыклад, у сiтуацыi палявання, сустрэча з iм можа рада-
ваць2.

У сучаснай псiхалагiчнай навуцы страх разумеецца як эмацыя-
нальны стан, якi узнiкае у сiтуацыях пагрозы бiялагiчнаму цi са-
цыяльнаму iснаванню iндывiда i накiраваны на крынiцу сапрауднай
цi уяунай пагрозы3. А паводле дэфiнiцыi экцыклапедычнага даведнi-

ка, страх квалiфiкуецца як адмоуная эмоцыя у сiтуацыi рэальнай або
уяунай пагрозы4.

У апошнi час эмоцыi чалавека, у тым лiку i страх, сталi аб’ектам

вывучэння i у лiнгвiстыцы, чаму паспрыяу найперш антрапацэнтрыч-

ны падыход да вывучэння мовы i яе адзiнак, кагнiтыуная скiраванасць

да пазнання праз факты мовы самога чалавека. Зварот да унутранага

свету чалавека у лiнгвiстыцы абумоулены i тым, што у мове замацава-

ны вопыт тысячагоддзяу псiхалагiчнай i культурнай iнтраспекцыi яе

носьбiтау. У вынiку вывучаюцца як асобныя лексемы, найбольш рус-

кай, англiйскай моу, для абазначэння пачуццяу i эмоцый5, так i групы

слоу са значэннем эмоцый i пачуццяу6, выразы, што абазначаюць фi-

зiчныя сiмптомы пачуццяу7, фразеалагiзмы8.

Так, напрыклад, Н. Д. Аруцюнава, звярнуушы увагу на неадпа-

веднасць памiж словам стыд i асноуным сiмптомам гэтага пачуцця

– пачырваненне твару i прывëушы этымалагiчна роднасныя назоунiк

2 А. Н. Леонтьев, Мотивы, эмоции и личность, [в:] Деятельность. Сознание.
Личность, Москва 2004, с. 151–152.
3 О. В. Крейнина, Основные подходы к определению страха в философской и пси-
хологической литературе, с. 116.
4 Советский энциклопедический словарь. Науч.-ред. совет: А.Н. Прохоров (пред.),
Москва 1981, с. 1288.
5 Гл., напрыклад: Н. Д. Арутюнова, О стыде и стуже, «Вопросы языкознания»

1997, № 2, с. 59–70; А. Зализняк, Семантика глагола бояться в русском языке,
«Известия АН СССР. СЛЯ», 1983, т. 42, № 1, с. 59–66.
6 Гл., напрыклад: В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Метафора в семантическом
представлении эмоций, «Вопросы языкознания» 1993, № 3, с. 27–35; Л. Н. Иордан -
ская, Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением
чувств, «Машинный перевод и прикладная лингвистика» 1970, вып. 13, с. 3–26.
7 Гл., напрыклад: Л. Н. Иорданская, Лексикографическое описание русских вы-
ражений, обозначающих физические симптомы чувств, «Машинный перевод и при-
кладная лингвистика», Москва 1972, вып. 16, с. 3–21.
8 Гл., напрыклад: Д. О. Добровольский, Образная составляющая в семантике
идиом, «Вопросы языкознания» 1996, № 1, с. 71–93.
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студъ i дзеясловы стыгнуть, стынуть, прыйшла да выключна цi-
кавых вынiкау аб ролi пачуцця сораму (руск. стыд) у станауленнi
i жыццядзейнасцi чалавека, бо сорам спрыяу выдзяленню чалавека
з жывëльнага свету9, ëн, паклаушы пачатак фармiраванню свядо-
масцi, стымулявау развiццë унутранага чалавека, iндывiда – з аднаго
боку, i члена соцыуму, падпарадкаванага пэуным нормам паводзiн, –

з другога. Сорам – адначасова уласцiвасць асобы, якая аберагае сваю
iндывiдуальнасць, i уласцiвасць соцыуму, якi аберагае сябе ад праяу
iндывiднасцi10.

Артыкул В. Ю. Апрэсяна i Ю. Д. Апрэсяна, прысвечаны аналi-

зу iснуючых падыходау да тлумачэння слоу, што абазначаюць эмо-

цыi чалавека, змяшчае прадстауленне аутарскага вопыту тлумачэння

асобных эмоцый з пазiцый лексiкаграфiчнай апрацоукi лексем, што iх

абазначаюць11.

У беларускай мове вывучэнне эмоцый, абазначаных рознымi моу-

нымi адзiнкамi, не было аб’ектам вывучэння, што ужо само па сабе

актуальна, тым больш актуальным лiчым зварот да фразеалагiзмау

беларускай мовы, аб’яднаных агульным значэннем ‘страх’, з мэтай

устанавiць месца i ролю страху як моцнага эмацыянальнага стану

у жыццi беларуса праз выяуленне канцэптуалiзацыi гэтага эмацыя-

нальнага стану скрозь прызму фразеалагiзмау беларускай мовы, якiя

захоуваюць сувязь з канцэптуальнай карцiнай свету i адлюстроуваюць

“наiуную” карцiну свету, уласцiвую звычайнаму усведамленню. А у су-

вязi з вызначэннем страху як адмоунай эмоцыi выклiкае цiкавасць, якiя

асновы для гэтага i як гэта звязана i цi звязана гэта з функцыянаван-

нем фразеалагiзмау, iх дыферэнцыяцыяй паводле ужывання з улiкам

пэунай сiтуацыi маулення носьбiтау фразеалагiчных адзiнак i выра-

жэння ацэнкi чалавека з iх дапамогай. Важна, на нашу думку, такса-

ма устанавiць, як i на аснове чаго склалася уяуленне пра страх, якая

iнфармацыя паслужыла вербалiзацыi страху i як эмоцыя страху пера-

даецца i адлюстроуваецца сродкамi мовы, у прыватнасцi, фразеалагiз-

мамi.

На значнасць пачуцця страху у жыццi беларусау, як i у жыццi iн-

шых народау, са старажытных часоу указвае наяунасць вялiкай коль-

9 Н.Д. Арутюнова, О стыде и стуже, «Вопросы языкознания» 1997,№ 2, с 59–70;
А. Зализняк, Семантика глагола бояться в русском языке, «Известия АН СССР.
СЛЯ», 1983, т. 42, № 1, с. 62.
10 Тамсама, с. 64.
11 В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Метафора в семантическом представлении
эмоций, «Вопросы языкознания» 1993, № 3, с. 27–35.
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касцi у беларускай мове iдыëм з агульным значэннем ‘страх’: толькi

у складзе “Слоунiка фразеалагiзмау” I. Я. Лепешава12 выдзелена звыш

60 фразеалагiчных адзiнак (далей ФА), якiя складаюць фразеасеман-

тычнае поле ‘страх’.

Як вядома, канцэптуальная карцiна свету чалавека няспынна змя-

няецца, “перапiсваецца”, тады як моуная карцiна свету захоувае мiну-

лае уяуленне, успрыманне i разуменне свету, яго з’яу, рэчаiснасцi дзя-

куючы сваiм адзiнкам. Фразеалагiчная карцiна свету у найбольш яркай
вобразнай форме выражае дух народа, яго менталiтэт, замацоувае
культурна-гiстарычны вопыт пазнання свету у выглядзе вобразных
устойлiвых зваротау...13

З улiкам разнастайнасцi семантыкi ФА, аб’яднаных агульным зна-

чэннем i на аснове гэтага уключаных у семантычнае поле ‘страх’, лi-

чым неабходным вызначэнне складнiкау названага поля, цi яго макра-

i мiкрапалëу, груп. А у сувязi з гэтым цiкава устанавiць наяунасць

цi адсутнасць суадноснасцi альбо несуадноснасцi памiж асобнымi во-

бразнымi асэнсаваннямi ‘страху’ i пэунымi семантычнымi адрознен-

нямi адпаведных фразеалагiзмау, што, думаецца, дасць магчымасць

больш дакладна вызначыць функцыянальную дыферэнцыяцыю ФА.

Для вырашэння пастауленых мэты i задач намi выкарыстаны

тры унiверсальныя метафарычныя мадэлi, устаноуленыя i выдзеле-

ныя Д. А. Дабравольскiм адносна спосабу апiсання вобразнага склад-

нiка фразеалагiзмау са значэннем ‘страх’ рускай мовы у супастауленнi

з фразеалагiзмамi iншых моу, у прыватнасцi, англiйскай, нямец-

кай, французскай, iтальянскай, нiдэрландскай, лiтоускай i венгер-

скай: 1) ‘страх – холад’, 2) ‘страх – дэфекацыя’ i 3) ‘страх – фiзiч-

ная слабасць’14. Iх выкарыстанне дазволiць, па-першае, вызначыць

наяунасць/адсутнасць названых трох унiверсальных метафарычных

мадэляу у межах фразеалагiзмау семантычнага поля ‘страх’ беларус-

кай мовы,што, думаецца, асаблiва важна з улiкам адсутнасцi дадзеных

беларускай фразеалогii у кантрасцiуным даследаваннi Д. А. Дабра-

вольскага; па-другое, устанавiць наяунасць/адсутнасць нацыянальна

адметных мадэляу, ва усякiм выпадку у параунаннi з дадзенымi фра-

зеалогii пералiчаных моу.

12 I. Я. Лепешау, Слоунiк фразеалагiзмау. У 2 т., Мiнск 2008.
13 Д. В. Лагоденко, Национальное своеобразие фразеологической картины мира,
[в:] Фразеология и когнитивистика: материалы 1-й Межд. науч. конф. (Белгород,
4–6 мая 2008 г.). Идиоматика и познание, Белгород 2008, т. 1, с. 70.
14 Д. О. Добровольский, Образная составляющая в семантике идиом, «Вопросы
языкознания» 1996, № 1, с. 71–93.
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Аналiз выяуленых ФА беларускай мовы дазваляе канстатаваць,

што фразеасемантычнае поле ‘страх’ складаецца з семантычна неадна-

родных фразеалагiзмау беларускай мовы, на аснове чаго выдзяляецца

некалькi мiкрапалëу, якiя вызначаюцца не на аснове фразеалагiчна-

га значэння адзiнак, а паводле унутранай формы, што разумеецца як

лiнгвакагнiтыуны сродак эксплiкацыi вобраза, якi служыць спосабам

суаднесенасцi прадмета думкi i значэння фразеалагiзма.

Найбольшая колькасць фразеалагiзмау беларускай мовы складае

мiкраполе адзiнак з iдэяй ‘холаду’, якая прысутнiчае ва унутранай фор-

ме ФА з абазначэннем страху (кроу ледзянее у каго ‘хто-н. адчувае

моцны жах, страх’; кроу у жылах стыне/застыла у каго ‘хто-н. адчу-

вае моцны жах, страх’; ледзянiць кроу чыю ‘выклiкаць у каго-н. жах,

здранцвенне’; ледзянiць кроу у жылах чыiх ‘выклiкаць у каго-н. жах,

здранцвенне’; ледзянiць сэрца/душу чыë, каго ‘выклiкаць у каго-н.жах,

здранцвенне’; нi жывы нi мëртвы ‘страшэнна спалоханы, знямелы’;

сэрца ледзянее/ледзянела у каго ‘хто-н. адчувае моцны страх, жах’.

Акрамя таго, метафарычная мадэль ‘страх – холад’ прасочваецца

i у тых фразеалагiзмах, якiя характарызуюць рэакцыю як на страх,

так i на холад, напрыклад: зуб на зуб не пападае / не пападау / не
пападзе // зуб на зуб не трапляе / не трапiу / не патрапiць у каго
‘хто-н. дрыжыць ад холаду цi страху’; як асiнавы лiст (калацiцца,

дрыжаць, трымцець) ‘вельмi моцна (калацiцца – часцей ад страху)’.

Дапауняюць першую групу ФА i тыя адзiнкi, у якiх адлюстроу-

ваецца рэакцыя не толькi на страх, але i на iншыя пачуццi i эмоцыi, як

правiла, блiзкiя цi спадарожныя страху. Напрыклад, ФА мароз па ску-
ры / па спiне / па целе 〈прабягае/ходзiць/дзярэ/прабег/прабягау/ха-
дзiу/прайшоу/прадзiрау〉 у каго, каго, чыëй ‘у каго-н. узнiкае непры-

емнае адчуванне ад раптоунага страху, хвалявання i пад.’; мурашкi
бегаюць/прабягаюць/бягуць па целе / па спiне / па скуры у каго, каго,

чыiм ‘хто-н. адчувае дрыжыкi ад моцнага страху, хвалявання i пад.’;

сэрца замiрае/замiрала у каго, чыë ‘каго-н. нечакана ахоплiвае хваля-

ванне цi трывога, неспакой i пад.’), г. зн., што пачуццë страху цесна

звязана цi яму папярэднiчаюць такiя пачуццi, як, напрыклад, хваля-

ванне, трывога i iнш., якiя нельга аддзялiць ад пачуцця страху. Аб та-

кой “сувязi” пачуццяу, дарэчы, зазначае iН. Д.Аруцюнава, пiшучы пра

пачуццë сораму: ...сам “состав” чувства стыда вариативен. К нему
может примешиваться робость, раскаяние, страх...15

15 Н. Д. Арутюнова, О стыде и стуже, «Вопросы языкознания» 1997, № 2, с. 66.
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Другая унiверсальная мадэль – ‘страх – дэфекацыя’ – унутранай

формы у фразеалагiзмах беларускай лiтаратурнай мовы не знайшла

дакладнага выражэння для канцэптуалiзацыi гэтага пачуцця праз ад-

люстраванне працэсу дэфекацыi (параун. руск. ФА наложить полные
штаны; медвежья болезнь i iнш.). Магчыма, толькi прыблiзнае вы-

ражэнне гэтай мадэлi можна звязваць з унутранай формай ФА гайкi
аслаблi/слабiць гайкi у каго, чые ‘хто-н. вельмi спалохауся’, а яшчэ

з большай нацяжкай гэтая мадэль можа iлюстравацца ФА уторы асла-
белi у каго ‘хто-н. спалохауся чаго-н. i адступае ад пачатай справы’.

Наадварот, трэцяя унiверсальная мадэль даследчыкау катрасцiу-

най фразеалогii – ‘страх – фiзiчная слабасць’ – выяуляецца у ас-

нове вобразнай канцэптуалiзацыi цэлай групы ФА беларускай мо-

вы, якую складаюць наступныя: валасы/волас становяцца/падыма-
юцца/устаюць дыбам/дыба/дуба/дубка у каго ‘хто-н. адчувае моц-

ны страх, жах’; вочы на лоб лезуць/лезлi/палезуць/вылазяць/вы-
лазiлi у каго ‘хто-н. выказвае вялiкае здзiуленне, моцны спалох,

страх’; душа у пятках у каго, чыя ‘хто-н. вельмi спалохауся’; ду-
ша у пяткi 〈схавалася, ускочыла〉 у каго ‘каго-н. ахоплiвае моцны

страх’; каленi/каленкi/лыткi дрыжаць/трасуцца у каго ‘хто-н. вельмi

спалохауся’; кiдае/кунула у 〈халодны〉 пот каго ‘хто-н. адчувае моцны

страх, узрушэнне’); лыпаць вачамi/-ыма ‘бяссэнсава, тупа глядзець (ад

разгубленасцi, здзiулення, страху i пад.)’; паджылкi трасуцца/траслi-
ся/затрасуцца/затрэслiся у каго ‘хто-н. адчувае вялiкае хваляванне,

вельмi спалохауся’; скура пашэрхла у каго ‘хто-н. пачау адчуваць моц-

ны страх, жах’; скура шэрхне/шэрхла на кiм, у каго ‘хто-н. адчувае

моцны страх, жах’; сэрца абрываецца/ападае у каго, чыë ‘хто-н. ад-

чувае моцны страх, трывогу, раптоуна адчайваецца’; сэрца як/чуць
не выскачыць/не выскачыла у каго ‘хто-н. непакоiцца, трывожыцца

у чаканнi чаго-н. страшнага’; у пяткi / у пяты кальнула/закало-
ла каму, каго ‘хто-н. вельмi напалохауся’; цямнее/зелянее у вачах //
цямнела/пацямнела/пазелянела у вачах у каго, каго ‘каму-н. стано-

вiцца дрэнна, блага (ад хвалявання, слабасцi, страху i пад.); язык
адняуся у каго ‘хто-н. раптоуна змоук, страцiу здольнасць гавары-

ць (ад страху, здзiулення i пад.)’; язык прысох/прылiп 〈да зубоу / да
паднябення〉 ‘хто-н. раптоуна страцiу здольнасць гаварыць (ад страху,

здзiулення i пад.)’.

Унутраная форма пералiчаных ФА iлюструе разнастайнасць

праяулення дысфункцыi чалавека на пачуццë страху. Гэта найперш

звязана з тым, што эмоцыi увогуле i пачуццë страху у прыватнасцi

недаступны непасрэднаму назiранню, а таму у аснове ФА выдзелены



КАНЦЭПТУАЛIЗАЦЫЯ ЭМОЦЫI СТРАХУ У ФРАЗЕАЛАГIЗМАХ... 405

адзiн з саматызмау, якi выяуляе цi як бы выяуляе рэакцыю чалавека

на страх: валасы, якiя нiбыта падымаюцца; вочы, якiя павялiчваюцца

(лезуць на лоб) цi якiя не бачаць; душа/сэрца, якiя перамяшчаюцца

у iншыя месцы цi нават зусiм хочуць пакiнуць сваë звычнае цэнтраль-

нае месца; каленi/лыткi/паджылкi, якiя трасуцца; халодны пот, якi

выступае цi пакрывае цела чалавека; скура, якая пакрываецца пупы-

рышкамi; язык, якi пазбаулены магчымасцi рухацца. Наяунасць такiх

рэакцый пры задзейнiчаннi пэуных саматычных органау выяуляе не

столькi слабыя месцы тыпу пят (у пяты кальнула), колькi указанне

на тыя саматызмы, якiя рэагуюць цi як бы рэагуюць на дзеянне стра-

ху, а значыць выяуляюцца асацыяцыi чалавека памiж пачуццëм стра-

ху i яго успрыманнем, працяканнем цi наступствамi. Так, зауважана,

што у вынiку адчування эмоцыi страху назiраецца парушэнне фiзiя-

лагiчна важных функцый арганiзма (сэрца абрываецца), выяуляецца
iнтэнсiунасць рэакцыi арганiзма (вочы на лоб лезуць) i iнш.

Варта зазначыць, што, як i мiкраполе ФА з iдэяй холаду, у многiх

ФА, унутраная форма якiх выяуляе метафарычную мадэль ‘страх – фi-

зiчная слабасць’, нельга выдзелiць толькi эмоцыю страху цi аддзялiць

яе ад iншых эмоцый. Так, у ФА вочы на лоб лезуць зафiксавана такая

фiзiялагiчная рэакцыя арганiзма чалавека, якая праяуляецца не толькi

на страх, але i на здзiуленне; у ФА цямнее/зелянее у вачах – яшчэ i на

хваляванне; у ФА сэрца абрываецца/ападае – на трывогу, раптоуны

адчай, што i засведчана у фразеалагiчным значэннi пры iх лексiкагра-

фiчнай апрацоуцы. На аснове гэтага, а яшчэ у большай ступенi з пры-

чыны неаддзельнасцi пэуных эмацыйных адчуванняу i iх праяуленняу

(страх – трывога, непакой, хваляванне, узрушэнне, здзiуленне) лiчым

неабходным дапоунiць рад ФА з iдэяй фiзiчнай слабасцi за кошт та-

кiх ФА, як: сэрца ëкнула у каго ‘каго-н. нечакана ахоплiвае хваляванне,

неспакой i пад.’; сэрца замiрае у каго, чыë ‘каго-н. нечакана ахоплiвае

хваляванне цi трывога, неспакой i пад.’, хоць у фразеалагiчным значэн-

нi iх, як можна бачыць, i не фiксуецца эмоцыя страху. Тым не менш

выкарыстанне такiх ФА сведчыць пра наяунасць эмоцыi страху, на-

прыклад:

1) Азiрнулася [Марына], i сэрца ëкнула: у крапiву рабым матуз-
ком вiльнуу востры хвост гадзюкi. (А. Кудравец), дзе вiдавочным

з’яуляецца выкарыстанне ФА для абазначэння вострага пачуцця стра-

ху, яго раптоунасцi;

2) [Андрэй] насцярожыуся, чуйна прыслухауся, адчуваючы мiж-

волi, як замiрае сэрца, ледзянее кроу. (В. Блакiт), дзе асаблiва выраз-

на вызначаецца ужыванне ФА замiрае сэрца для перадачы нарастання
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пачуцця моцнага страху, што выразна падкрэслiваецца выкарыстан-

нем побач ФА ледзянее кроу.
Акрамя дзвюх унiверсальных мiкрагруп фразеалагiзмау семантыч-

нага поля ‘страх’, у беларускай мове на аснове унутранага вобраза

выдзяляецца яшчэ тры колькасна прадстауленыя метанiмiчныя цi ме-

тафарычныя мадэлi: 1) ‘страх – месца’, 2) ‘страх – прадмет, з’ява як

прычына, выток яго’, 3) ‘страх – рэакцыя на яго паводле пэунага дзе-

яння цi асацыяцыi з кiм-, чым-небудзь’.

Так, вызначаюцца адзiнкi, унутраная форма якiх выяуляе адмет-

ную беларускую мадэль ‘страх – месца’ i да якiх адносяцца наступ-

ныя ФА: глядзець/пазiраць у кусты ‘палохаючыся, старацца ухiлiцца

ад адказнасцi, ад справы’; зямля/глеба выплывае/уцякае з-пад ног
у каго ‘у каго-н. трацiцца упэуненасць у сваiх сiлах; чыë-н. становiш-

ча аказваецца хiсткiм, нетрывалым’; зямля паплыла з-пад ног у каго
‘хто-н. пачынае трацiць упэуненасць у сваiх сiлах, у трываласцi свай-

го службовага становiшча’; грунт/глеба хiстаецца/захiстауся пад кiм
‘у каго-н. трацiцца упэуненасць у сваiх сiлах; чыë-н. становiшча аказ-

ваецца хiсткiм’; крэсла захiсталася чыë, пад кiм ‘чыë-н. службовае

становiшча пачало быць нетрывалым, хiсткiм’; крэсла хiстаецца пад
кiм, чыë ‘чыë-н. службовае становiшча аказваецца нетрывалым, хiст-

кiм’; не магчы знайсцi 〈сабе〉 месца ‘быць у стане крайняга хваля-

вання, трывогi, неспакою’; не ведаць на якiм свеце знаходзiцца ‘ад-

чуваць сябе незвычайна, перажываць моцнае пачуццë (ад страху, ра-

дасцi i пад.)’.

У пералiчаных вышэй ФА адлюстроуваецца акцэнтаванасць ува-

гi чалавека да таго месца, пэуныя зрухi, змены цi няупэуненасць ва

успрыманнi якога, як, напрыклад, зямлi, крэсла, якiя уцякаюць, вы-

плываюць, хiстаюцца i iнш., цi пэунага тыпу свету (параун. гэты свет

i той свет), выклiкаюць пачуццë трывогi, няупэуненасцi i страху. I на-

адварот, нязменнасць, стабiльнасць iх iснавання служыць паказчыкам

спакойнага стану чалавека, яго упэуненасцi, а значыць i адсутнасцi

хвалявання, трывогi i пачуцця страху. Так, кусты выступаюць свое-

асаблiвай абаронай, прыкрыццëм ад чаго-небудзь страшнага цi срод-

кам пазбаулення ад таго,што можа выклiкаць страх, а таму пры пагро-

зе чалавек апелюе да iх (глядзець/пазiраць у кусты). Крэсла як месца,

пасада чалавека, зямля/грунт/глеба як апора, надзейнасць iснавання

чалавека выступаюць паказчыкамi, з аднаго боку, стабiльнасцi, калi

усë без змен, а з другога – паказчыкам пагрозы, сродкам выяулення

таго, што выклiкае страх, калi яны хiстаюцца, плывуць i пад.

Семантыка пералiчаных ФА гэтай мадэлi найбольш выяуляе тыя
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пачуццi, якiя суправаджаюць пачуццë страху цi папярэднiчаюць яму –

няупэуненасць, хваляванне, трывога i iнш.

Яшчэ адна мiкрагрупа ФА беларускай мовы семантычнага поля

‘страх’ выдзелена на аснове метафарычнай мадэлi ‘страх – прадмет,

з’ява як прычына, выток яго’, якую рэпрэзентуюць наступныя ФА: ба-
яцца свайго/уласнага ценю ‘трымацца занадта асцярожна, вельмi па-

лахлiва’; як агню ‘вельмi моцна, панiчна (баяцца каго-, чаго-н.)’; як
агнëм апякло каго ‘раптоуна уразiла, збянтэжыла, напалохала што-н.’;

як варам абдало каго ‘раптоуна уразiла, збянтэжыла, напалохала’;

як/нiбы на 〈гарачым〉 вуголлi ‘у стане крайняга хвалявання, неспакою,

трывогi i пад.’.

Як можна зауважыць, большасць з прыведзеных ФА з’яуляюцца

кампаратыунымi, у якiх перадаецца спосаб бачання беларусамi свету,

яго усведамленне праз устанауленне рыс падабенства памiж вядомым,

канкрэтным (агонь, вар, вуголле, цень) i невядомым, абстрактным (па-

чуццi, эмоцыi) i разам з тым выражаюць адносiны, даюць ацэнку, та-

кiм чынам фiксуючы эмацыйны стан чалавека. Выдзяленне пэунага

аб’екта i суаднясенне яго з адчуваннем чалавека складае аснову вобра-

зау-эталонау тыпу агонь, вар, гарачае вуголле – ‘небяспека, пагроза’.

Канцэптуалiзацыя страху выяуляецца i праз метафарычную ма-

дэль ‘страх – рэакцыя на яго паводле пэунага дзеяння цi асацы-

яцыя з кiм-, чым-небудзь’. Гэтая мадэль прадстаулена наступны-

мi ФА: падмазваць пяткi/пяты ‘ратавацца уцëкамi; уцякаць’; паказ-
ваць пяткi ‘ратавацца уцëкамi, уцякаць’; рваць кiпцi ‘iмклiва уцякаць,

выратоуваючыся ад небяспекi’; падтульваць/падцiскаць хвост/хва-
сты ‘спалохаушыся чаго-н., станавiцца больш асцярожным, трацi-

ць самаупэуненасць’; 〈усе〉 блохi падохлi у каго ‘хто-н. страшэнна

спалохауся, адчувае моцны жах’; пад завязку (напалохацца) ‘моцна’;

як авечы хвост ‘вельмi моцна (калацiцца, трэсцiся i пад.)’; як/бы гарох
пры дарозе ‘ненадзейна, трывожна, з неспакоем (жыць)’; як чорт ла-
дану ‘вельмi моцна (баяцца каго-, чаго-н.)’; бы/як чорт крыжа ‘вельмi

моцна (баяцца каго-, чаго-н.).

Наяунасць пералiчаных метафарычных мадэляу (двух унiверсаль-

ных i трох адрозных) выяулення вобразнага складнiка ФА, а яшчэ

у большай ступенi наяунасць колькасна прадстауленых ФА для абазна-

чэння эмоцыi страху праз яго прадчуванне, наступленне, працяканне,

вынiковасць, iнтэнсiунасць праяулення i iнш., выклiкае заканамернае

пытанне адносна устанаулення месца i ролi ФА мовы у мауленчай дзей-

насцi iх носьбiтау. У сувязi з гэтым важна устанавiць, для чаго ство-

раны шматлiкiя адзiнкi мовы з аднолькавым цi вельмi блiзкiм значэн-
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нем i цi ëсць тут карэляцыя памiж мадэллю вобразнага складнiка ФА

i iх ужываннем – улiкам пэунай сiтуацыi маулення, неабходнасцю вы-

разiць пэуныя адносiны, даць пэуную ацэнку чалавеку, якi перажывае

пачуццë страху, паколькi, як вядома, фразеалагiзмы не столькi назы-
ваюць, колькi (амаль заусëды) ацэньваюць з’явы i прадметы, дзеяннi
i стан16. Акрамя таго, вызначым наяунасць/адсутнасць карэляцыi па-

мiж значэннем фразеалагiзмау i метафарычнымi мадэлямi,што ляжаць

у аснове iх унутранай формы, а гэта, думаецца, дапаможа адказаць на

пытанне, цi ëсць рознiца памiж канцэптуалiзацыяй страху у iдыëмах

беларускай мовы у залежнасцi ад яго уяулення праз холад, фiзiчную

слабасць, пэунае месца, з’яву цi прычыну i iнш.

З усiх ФА, што так цi iнакш выяуляюць эмоцыю страху, найбольш

адзначаюцца тыя, якiя характарызуюць суб’ект i маюць агульнае зна-

чэнне ‘хто-н. адчувае моцны жах, страх’: кроу ледзянее; кроу у жы-
лах стыне/застыла; сэрца ледзянее/ледзянела; зуб на зуб не пападае;
мароз па скуры; мурашкi бегаюць/прабягаюць/бягуць па целе; валасы
становяцца дыбам; вочы на лоб лезуць; душа у пятках; каленi/лыткi
дрыжаць/трасуцца; кiдае/кунула у 〈халодны〉 пот; паджылкi трасуц-
ца; скура пашэрхла; скура шэрхне; сэрца абрываецца; у пяткi кальнула.
Усе яны з’яуляюцца вербальнымi сродкамi выражэння таго адчуван-

ня, як чалавек у “наiунай карцiне свету” успрымае пэуную сiтуацыю

i ацэньвае яе як пагрозу для сябе, у вынiку чаго узнiкае эмоцыя страху.

Пры гэтым пачуццë страху можа праяуляцца для суб’екта у бескан-

трольных фiзiялагiчных рэакцыях тыпу холаду, амярцвення, дрыжан-

ня i iнш. У залежнасцi ад таго, якiя сiмптаматычныя выражэннi кан-

цэптуалiзаваны, можна меркаваць пра адчуванне i праяуленне страху,

а таксама пра тыя адносiны, характарыстыкi, ацэнкi – станоучыя цi

адмоуныя, якiя яны выражаюць.

Паводле ацэнкi з пералiчаных ФА выдзяляюцца тыя, у якiх асаб-

лiва выразна выяуляецца iдэя холаду i якiя, на нашу думку, не нясуць

адмоунай характарыстыкi асобы, што адчувае i такiм спосабам вы-

ражае страх, паколькi гэтыя ФА адлюстроуваюць такую сiтуацыю,

калi страх выклiкаецца аб’ектыунымi прычынамi, для мауленчай асо-

бы яны з’яуляюцца вельмi сур’ëзнымi, магчыма, нават небяспечны-

мi для жыцця, а таму з пачуцця самазахавання выклiкаюць высокi

узровень страху. Тут пачуццë страху можна было б абазначыць сло-

вам жах (зауважым, што гэта, як правiла, адлюстравана у семантыцы

16 Д. В. Лагоденко, Национальное своеобразие фразеологической картины мира,
[в:] Фразеология и когнитивистика: материалы 1-й Межд. науч. конф. (Белгород,
4–6 мая 2008 г.). Идиоматика и познание, т. 1, с. 70.
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такiх ФА у лексiкаграфiчнай крынiцы, як, напрыклад, ФА кроу ледзя-
нее; кроу у жылах стыне/застыла; сэрца ледзянее/ледзянела i iнш.

Пра гэта сведчаць i прыклады ужывання:

1)Ледзянее кроу, калi я думаю, што гэтыя адборныя фашысцкiя
галаварэзы могуць апынуцца там, дзе жыве Саша (I. Шамякiн);

2) А цяпер куды нi кiне дзед пагляд сваiх вачэй, ажно кроу у жы-
лах стыне, боль як вугалем пячэ (А. Астрэйка).

Такi страх, а адпаведна i яго адлюстраванне у ФА, назiраецца на-

ват пры успрыманнi iнфармацыi пра падобную сiтуацыю, падзею, аб-

ставiны i пад. цi пры успамiнах чалавека, якi перажыу iх. Гэта пац-

вярджаюць прыклады ужывання адпаведных ФА, напрыклад:

1) Ажно сэрца ледзянее, / Як успамiнаю (Я. Купала);

2) Дзве гадзiны мы гутарылi з настаунiцай. Пачуу я тады такiя
гiсторыi, што сэрца ледзянела (Л. Прокша).

Ва усiх прыведзеных вышэй iлюстрацыях выкарыстаны ФА з iдэяй

холаду для характарыстыкi чалавека, якi не успрымаецца як палахлi-

вы, баязлiвец, тым больш “заяц”, а таму гэтыя адзiнкi i не выражаюць

асуджэння, не нясуць адмоунай канатацыi, паколькi пачуццë страху,

якое чалавек адчувае, апраудваецца знешнiмi абставiнамi i з’яуляецца

знешне матываваным. На аснове гэтага i з улiкам практыкi выкары-

стання можна з упэуненасцю меркаваць, што усе пералiчаныя ФА мо-

гуць замяняць адна другую.

Блiзкiмi да папярэднiх паводле ужывання i ацэнкi будуць ФА,

аб’яднаныя агульным значэннем ‘выклiкаць у каго-н. жах, здран-

цвенне’, да якiх адносяцца ФА ледзянiць кроу; ледзянiць кроу у жылах;
ледзянiць сэрца/душу, што i пацвярджаюць прыклады iх ужывання:

1) Выбухi адзiн за адным разрывалi паветра. Жудасны роу мато-
рау рэзау сэрцы i ледзянiу кроу (У. Дамашкевiч);

2) Думкi, адна страшнейшая за другую, ледзянiлi душу (I. Сi-

няускi) i iнш.

На нашу думку, найбольш верагодна, што з дапамогай ФА нi
жывы нi мëртвы ‘страшэнна спалоханы, знямелы’ характарызуецца

стан чалавека хутчэй без адмоунай ацэнкi, хаця прычына страху мо-

жа быць рознай – i знешняй, i унутранай. Выкарыстанне гэтай ФА

абумоулена неабходнасцю не столькi абазначыць тып страху i ад-

паведна даць ацэнку, колькi важна падкрэслiць высокую ступень

iнтэнсiунасцi праяулення гэтага пачуцця, якое атаясамлiваецца са

знешнiм выглядам i унутраным станам чалавека. Напрыклад, у паэ-

ме Я. Коласа “Рыбакова хата” чытаем пра моунае выражэнне страху

пана:
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1)Жартуе дзед: – А пан марцовы сядзiць нi мëртвы нi жывы,

цiшэй вады, нiжэй травы i ужо не ходзiць больш на ловы (Я. Колас),

дзе прыкмета страху яшчэ узмацняецца алiтэрацыяй фразеалагiзмау.

Па-рознаму успрымаюцца i адпаведна выкарыстоуваюцца ФА, па-

будаваныя паводле метафарычнай мадэлi ‘страх – ‘фiзiчная слабасць”,

у вынiку чаго яны падзяляюцца на тры падгрупы: 1) ФА для абазна-

чэння страху як рэакцыi на знешняе праяуленне яго прычыны, а таму

не нясуць адмоунай характарыстыкi; 2) ФА для абазначэння страху,

прычынай якога можа быць i знешняя пагроза, i унутраны стан, цi

уласцiвасць самога чалавека, у залежнасцi ад чаго яны могуць ужы-

вацца без ацэнкi адчування страху цi з адмоунай ацэнкай; 3) ФА для

абазначэння не столькi страху i яго адчування чалавекам, колькi для

негатыунай ацэнкi такой асобы, якая па характары, па сваëй натуры

баязлiвая, палахлiвая i усë перабольшвае.

Так, першую з падгруп складаюць ФА, якiя больш блiзкiя да групы

ФА з iдэяй холаду, паколькi выражаюць сапраудны страх, што выклi-

каецца знешнiмi прычынамi, часцей не залежнымi ад чалавека, а таму

iх (скура пашэрхла; скура шэрхне/шэрхла; сэрца абрываецца/ападае;
сэрца як/чуць не выскачыць/не выскачыла) выкарыстанне абумоулена
неабходнасцю абазначыць страх, але выразнай адмоунай характары-

стыкi асобе, якая перажывае яго, няма. Напрыклад:

1) Яшчэ i цяпер шэрхне на мне скура, калi успамiнаю апавя-
данне старых пра тое, як ля Страшава .. бандыт Паутарак з бра-
тамi Савiцкiмi з Зарэчан зарэзалi балагола Янкеля, забралi з фуры
ды прыкацiлi у вëску бочку з алеем (А. Карпюк), дзе выразна iдэнтыч-

насць выкарыстання ФА шэрхне скура з такiмi ФА, як сэрца ледзянее,
кроу стыне i iнш.

Другая падгрупа ФА (валасы/волас становяцца/падымаюцца/
устаюць дыбам/дыба/дуба/дубка; вочы на лоб лезуць/лезлi/палезуць/
вылазяць/вылазiлi; кiдае/кунула у 〈халодны〉пот; лыпаць вачамi/-ыма)
выяуляе двухпланавасць ацэнкi i адпаведна ужывання, паколькi страх,

рэпрэзентаваны у iх, можа быць выклiканы i знешняй пагрозай,

i унутраным станам, такой рысай характару чалавека, як баязлiвасць,

палахлiвасць. У залежнасцi ад гэтага яны могуць даваць як станоучую,

так i адмоуную ацэнку чалавеку з яго прычынай страху, “тыпам” ад-

чування i праяулення яго, а гэта азначае, што прыведзеныя ФА могуць

ужывацца з рознымi мэтамi i мець розныя характарыстыкi. Напры-

клад:

1) Прыбег сюды з таго боку адзiн дзяцюк. Ëн гаварыу такiя
штукi, ад якiх валасы дуба становяцца (З. Бядуля).
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У прыведзеным прыкладзе нават пры абмежаваным кантэксце вi-

давочна, што ФА валасы дуба становяцца характарызуецца адсутна-
сцю адмоунай ацэнкi, асуджэння такога праяулення страху.

А вось у двух наступных прыкладах з творау К.Крапiвы (1) – Ëсць
на свеце стварэннi – так званыя фрыцы, – у якiх пры слове “кацëл”
валасы становяцца дубка i вочы лезуць на лоб. 2) I сталi ва-
ласы дубка у небаракi Янука.) праз выкарыстанне ФА валасы стано-
вяцца дубка i вочы лезуць на лоб даецца негатыуная ацэнка i фрыцам,

як у першым прыкладзе (тут яшчэ i падкрэсленае узмацненне пала-

хлiвасцi шляхам выкарыстання дзвюх ФА побач), i Януку, як у другiм

прыкладзе, а таксама аказваецца уплыу на успрыманне гэтых асоб як

баязлiуцау, палахлiуцау i пад.

Трэцяя падгрупа ФА, унутраная форма якiх выяуляецца праз ме-

тафарычную мадэль ‘страх – фiзiчная дысфункцыя’ (душа у пятках;
душа у пяткi 〈схавалася, ускочыла〉; каленi/лыткi дрыжаць/трасуц-
ца; паджылкi трасуцца; у пяткi/у пяты кальнула/закалола; цям-
нее/зелянее у вачах // цямнела/пацямнела/пазелянела у вачах; язык
адняуся; язык прысох/прылiп 〈да зубоу/да паднябення〉), iлюструе па-

чуццë страху як пераувялiчанае пачуццë, якое такiм на самой справе не

з’яуляецца i якое па гэтай прычыне не можа быць станоуча ацэненым.

З дапамогай такiх ФА чалавек характарызуецца як палахлiвы альбо

якi такiм прытвараецца, бо яму не пагражае бяда, няшчасце цi iншая

знешняя сур’ëзная прычына, што выклiкае узнiкненне страху-жаху.

Чалавек сам стварае, нагнятае свой страх цi прыкiдваецца баязлiвым,

што зноу жа падлягае асуджэнню. Гэта выразна падмацоуваюць пры-

клады ужывання такiх ФА у мове адных асоб для ацэнкi i характары-

стыкi другiх. Напрыклад:

1) Плынь цягнула лодку да супрацьлеглага берага, i яна круцiлася
на адным месцы. – У Гайнай душа у пятках, – зауважыу Пецька
Кацуба, i хлопцы дружна зарагатал. (I. Шамякiн);

2) – Дзе ëн жыве? – На пасëлку. У Мамонауцы. – Не аглядайся.
Што, паджылкi затрэслiся? Мамчын сынок... Жывей кажы, як
знайсцi ягоную хату? (Л. Левановiч);

3) Зноу затросся Дамянiк, з плеч на землю спала свiтка, i прылiп
яму язык (Я. Колас).

Калi ж пэуная асоба гаворыць пра сябе, выкарыстоуваючы назва-

ныя ФА, то яны ужываюцца з яунай iронiяй, напрыклад:

1) Калi разыходзiлiся, я чуу, як старшыня жалiуся Васiлю Васi-
льевiчу: – Стаю, быццам навабранец перад генералам, i каленкi дры-

жаць (В. Супрунчук);
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2) А потым, гляджу, мяне выпрауляюць да Кажана ехаць каню-

шыну выгружаць. Ну, думаю, тут нейкая авантура. Але еду, што
будзе то будзе... Вось лыткi дрыжалi... (В. Дайлiда);

3) Дзень добры, кажу, а у самога з перапалоху аж у вачах пазе-
лянела (У. Кузьмянкоу).

Нявызначанасць у ацэнцы выяуляе група кампаратыуных ФА (як
агню; як авечы хвост; як асiнавы лiст; як чорт ладану, як чорт кры-
жа), дапоуненая ФА пад завязку, а усе разам аб’яднаныя агульным

значэннем ‘вельмi моцна, панiчна (баяцца каго-, чаго-н.)’, але кожная

з прыведзеных ФА дакладна мае сваë месца выкарыстання i выконвае

сваю ролю у ацэнцы чалавека. Гэта выразна выяуляецца у залежна-

сцi ад параунання тыпу страху i выпрацаванага у свядомасцi чалавека

эталона, стэрэатыпа яго уяулення, на аснове чаго пералiчаныя ФА мо-

гуць мець рознае выкарыстанне з улiкам сiтуацыi i могуць па-рознаму

характарызаваць чалавека, якi адчувае такую моцную ступень адчу-

вання страху.

Так, агонь – сапраудная пагроза, а таму ëн i выступае эталонам

высокай ступенi праяулення страху у ФА як агню, што i падмацоувае

прыклад ужывання гэтай ФА у мауленнi:

1) З таго часу я не лезу у вочы маладым, але i нявестка баiц-
ца мяне як агню (Ядзвiгiн. Ш.), дзе рэзкага асуджэння i выразнай

адмоунай ацэнкi асобы, якая баiцца, не назiраем, паколькi для страху

маецца прычына, ëсць пагроза чалавеку, прауда, бытавога характару,

якую можна абысцi, ад якой можна перасцерагчыся, што i абумоулiвае

адпаведнае выкарыстанне ФА у бытавых зносiнах.

Амаль такая ж характарыстыка датычыць i ФА як асiнавы
лiст, хаця тут маецца адрозненне – улiк выражэння высокай ступенi

праяулення страху чалавекам – яго дрыжанне, трымценне, а у вынiку

адпаведна адрозненне i у спалучальнасцi гэтай ФА толькi з дзеясло-

вамi дрыжаць, трымцець i падобных, i у выкарыстаннi з мэтай яш-

чэ i перадаць фiзiчны стан баязлiвага цi запалоханага чалавека. Гэта

падмацоуваюць прыклады выкарыстання у мауленнi:

1) Яухiм утаропiу вочы у жонку, якая задрыжала ад страху як
асiнавы лiст (З. Бядуля);

2) Васiль! Не страшы. I так трымчу як лiст асiнавы. Ад слоу
тваiх (I. Шамякiн).

А вось параунанне з авечым хвастом – гэта паказчык прынiжэн-

ня годнасцi чалавека, i такiя асацыяцыi, адлюстраваныя у ФА як
авечы хвост ‘вельмi моцна (калацiцца, трэсцiся i пад.)’, выяуляюць

выток не толькi выражэння высокай ступенi праяулення страху, але
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i адмоунага стаулення да такiх паводзiн чалавека, i нават рэзкага асуд-

жэння да пачуцця такога чалавека, што падмацоуваецца i мауленчай

практыкай:

1) Слухай, друг, не калацiся ты як авечы хвост. Я цябе не з’ем,
але i ты паводзь сябе разумна (А. Асiпенка).

Размоуныя ФА як чорт ладану i бы/як чорт крыжа ‘вельмi моц-

на (баяцца каго-, чаго-н.) таксама выяуляюць высокую ступень боязi,

страху, але у iх адлюстравана уяуленне чалавека пра моц i сiлу хры-

сцiянскiх сiмвалау – крыжа i ладану, а таму тут ацэнка не з’яуляецца

iстотнай, тут важней падкрэслiць ступень праяулення страху,што ужо

само за сябе гаворыць аб перабольшваннi прычыны страху, а таму i ад-

паведнае бытавое выкарыстанне гэтых дзвюх ФА. Напрыклад:

1) А калi Барыс Багацька прагаласавау за калгас, дык зусiм не та-
му, што быу яму рады, а каб дапячы Гужову, з якiм дауно быу у свар-
цы i якi бы чорт крыжа баяуся калгаса (В. Быкау). У прыведзеным

прыкладзе няма асуджэння цi адмоунай ацэнкi асобы з-за яе страху,

створанага самiм чалавекам, але выяуляецца пераувелiчэнне прычыны

страху, што дазваляе паказаць найвышэйшую ступень iнтэнсiунасцi

яго праяулення i такiм чынам ацанiць асобу.

З асуджэннем, а часцей з iронiяй, жартам выкарыстоуваюцца ФА

са значэннем ‘уцякаць, ратавацца ад небяспекi уцëкамi’ – падмазваць
пяткi/пяты; паказваць пяткi; рваць кiпцi, дзе нават парадак пералi-
чэння iх як бы выражае нарастанне iнтэнсiунасцi дзеяння уцекача

i узмацненне экспрэсiунай ацэнкi, што iстотна уплывае на iх выкары-

станне. У прыведзеных ФА саматычны кампанент пяткi, пяты, кiпцi
выступаюць квазiсiмвалам ‘сродак пазбягання прычын страху’.

Найбольш выразна i паслядоуна адзначаецца адмоуная канатацыя,

рэзкае асуджэнне асобы, нават грубая насмешка у адносiнах да чала-

века пры выкарыстаннi ФА заячая/заечая душа ‘вельмi баязлiвы ча-

лавек’; задаваць труса ‘баяцца, палохацца’; труса святкаваць ‘баяц-

ца, палохацца’, якiя заусëды называюць чалавека толькi негатыуна

i служаць для выражэння неадабральных адносiн да такога чалавека

цi яго дзеянняу, паколькi тут знайшло яунае выражэнне падабенства

чалавека з зайцам, трусом, якiя у народным уяуленнi асацыiруюцца

i выступаюць эталонамi боязi, палахлiвасцi, страху. Адпаведна гэта

падмацоуваецца iх ужываннем у мауленнi:

1) Калi ж ëн [Кузьма], нарэшце, забраушы зброю развiтауся..,
Саша са знявагай кiнула брату: – Заячая твая душа. (I. Шамякiн);

2) Толькi не трэба труса задаваць: глядзi смела, кажы адваж-

на, рэж з пляча – храбрасць гарады бярэ! (Я. Колас);
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3) Кабакоу цiха прызнауся: – Баюся... – Лейтэнант Самохiн, ëн
што – заусëды труса святкуе? – Ды быццам не. (В. Быкау).

Адзначаецца i “цëмны” фразеалагiзм – неба у аучынку здаец-
ца/здавалася/здасца каму ‘становiцца нязносна цяжка ад страху, болю

i пад.’, дзе фразеутваральным прыëмам выступае лiтота. Гэтая ФА –

адзiны выпадак, калi ад страху ва уяуленнi чалавека штосьцi змян-

шаецца, бо, як правiла, гэта наадварот (узгадаем прыказку у страху
вочы вялiкiя).

Цiкавым дапауненнем рэпрэзентацыi страху у фразеалогii бела-

рускай мовы з’яуляюцца дзве ФА, у якiх зафiксаваны своеасаблiвыя

правiлы яго пераадолення – збiрацца з духам i збiрацца з сiламi/сiлай
‘пераадольваючы страх, няупэуненасць i пад., адважвацца на што-н.’.

Такiм чынам, фразеалагiзмы як унiкальныя моуныя адзiнкi бела-

рускай мовы, якiя адлюстроуваюць, захоуваюць i перадаюць пэу-

ную iнфармацыю ад пакалення да пакалення, звязаны з архаiчнымi

i параунальна “старымi” уяуленнямi пра страх як стан узбуджэння

i напружання са спецыфiчнымi саматычнымi i псiхiчнымi праяулення-

мi. Аналiз усiх выяуленых ФА беларускай мовы, аб’яднаных значэн-

нем ‘страх’, адкрывае адну цiкавую заканамернасць: паколькi пачуццë

страху не выяуляецца вiзуальна, непасрэдным назiраннем, то у мове

для наймення страху у ФА замацавалася фiксацыя пэуных сiмптомных

рэакцый, фiзiчнага стану чалавека цi жывëл (у апошнiм выпадку назi-

раннi за паводзiнамi авечкi, заяца, труса). Менавiта асацыяцыя страху

з пэунымi рэакцыямi арганiзма цi фiзiчным станам чалавека сталi ас-

новай фармiравання у наiунай карцiне свету уяуленняу пра страх. Гэта

азначае, што нашы эмоцыi, перажываннi, псiхiчныя рэакцыi, як гэта

выяулена на прыкладзе пачуцця страху, з “нябачных” феноменау пе-

раходзяць у “бачныя”. Такая заканамернасць выяуляецца дзякуючы

устанауленню унутранай формы ФА, вобразнай асновы гэтай эмоцыi

чалавека.

Наяуныя фразеалагiзмы беларускай мовы падмацоуваюць выяу-

леныя даследчыкамi кантрасцiунай фразеалогii як унiверсальныя, ха-

рактэрныя многiм народам асацыятыуныя сувязi страху з саматыч-

нымi праяуленнямi цi з паводзiнамi чалавека толькi часткова: з трох

унiверсальных метафарычных мадэляу у фразеалогii беларускай лiта-

ратурнай мовы задзейнiчаны толькi дзве: 1) ‘страх – холад’ i 2) ‘страх

– фiзiчная дысфункцыя’.

Фразеасемантычнае поле ‘страх’ фразеалагiзмау беларускай мовы

дапоунена такiмi метафарычнымi мадэлямi узнiкнення, якiя можна на-

зваць адметнымi (прауда, да таго часу, пакуль не будзе створана карцi-
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на поунага параунання i супастаулення з фразеалагiзмамi iншых моу),

цi нацыянальна маркiраванымi i да якiх адносяцца наступныя тры ма-

дэлi: 1) ‘страх – месца’, 2) ‘страх – прадмет, з’ява як прычына, выток

яго’, 3) ‘страх – рэакцыя на яго паводле пэунага дзеяння цi асацыя-

цыя з кiм-, чым-небудзь’. А усе разам ФА семантычнага поля ‘страх’

у беларускай мове з’яуляюцца сродкамi выражэння i канцэптуалiза-

цыi пачуцця страху, крынiцай устанаулення фрагмента наiунай карцi-

ны свету, месца i ролi такога пачуцця, як страх, яго адлюстравання

у фразеалагiзмах як унiкальных моуных сродках.

Устанауленне унутранай формы ФА са значэннем ‘страх’, iх во-

бразнай асновы тлумачыць прычыну iх шматлiкасцi i выяуляе асно-

вы iх дыферэнцыяцыi паводле выкарыстання, калi патрэбна не толькi

абазначыць пачуццë, але, што найбольш важна, даць пэуную ацэн-

ку страху i яго носьбiту, вызначыць прычыну страху i ступень яго

iнтэнсiунасцi, на аснове чаго выразiць адносiны, даць характарысты-

ку асобе, якая перажывае гэтае пачуццë.

Вызначана, што ФА з iдэяй холаду, цi утвораныя па метафарыч-

най мадэлi ‘страх – холад’, называюць страх як пачуццë не залеж-

нае ад самога чалавека, як вынiк вельмi моцнага уздзеяння знешнiх

абставiн, якiя не могуць не выклiкаць моцных эмацыйных пачуццяу,

а таму ужыванне ФА тыпу сэрца ледзянее i пад. не нясуць асуджэння

чалавеку, якi адчувае страх такога тыпу яго прычыны, i адмоуна яго

не ацэньваюць.

Наадварот, тыя ФА, унутраная форма якiх выяуляе мадэль ‘страх

– фiзiчная дысфункцыя’, часцей за усë негатыуна ацэньваюць носьбiтау

такога тыпу праяулення гэтага пачуцця, паколькi у гэтых адзiнках

страх найбольш часта успрымаецца як пераувялiчанае i не апрауданае

рэальнай пагрозай для чалавека, такi страх вызначае у пэунай сту-

пенi ушчэрбнасць чалавека, а таму ФА тыпу душа у пятках; душа
у пяткi 〈схавалася, ускочыла〉; каленi/лыткi дрыжаць/трасуцца; па-
джылкi трасуцца i iнш. нясуць адмоуную ацэнку, асуджэнне, часта

ужываюцца з iронiяй (лыткi трасуцца).
ФА, аб’яднаныя агульным значэннем ‘вельмi моцна, панiчна (ба-

яцца каго-, чаго-н.)’ (як агню; як авечы хвост; як асiнавы лiст; йак
чорт ладану, як чорт крыжа), заклiканы хутчэй для выражэння

iнтэнсiунасцi праяулення пачуцця страху, але i тут назiраецца дыфе-

рэнцыяцыя паводле ужывання у залежнасцi ад унутранага вобраза, вы-

карыстанага у iх аб’екта параунання: асуджэнне, здзек, насмешка (як
авечы хвост) i неадабрэнне страху з-за пераувелiчэння бытавых яго

прычын (як агню; як асiнавы лiст; як чорт ладану; як чорт крыжа).
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Толькi для адмоунай характарыстыкi, для негатыунай ацэнкi ча-

лавека выкарыстоуваюцца субстантыуная ФА заячая/заечая душа
i дзеяслоуныя ФА задаваць труса i труса святкаваць, дзе выразна
выяулена i акрэслена асацыяцыя чалавека з трусом цi зайцам як сiм-

валамi страху.

Як вiдаць, фразеалагiчныя адзiнкi беларускай мовы, аб’яднаныя

агульным значэннем ‘страх’, з’яуляюцца, з аднаго боку, сапраудным

багаццем моуных сродкау выражэння самых розных адценняу, нюан-

сау у ацэнцы, адносiнах, характарыстыцы страху як аднаго з най-

больш выразных пачуццяу чалавека; з другога боку, крынiцай пазнан-

ня разумовых працэсау, мыслення чалавека, спосабу выражэння яго

уяуленняу пра страх як абстрактнае паняцце.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule autor omówił zagadnienie konceptualizacji strachu w białoruskich
jednostkach frazeologicznych. Analizą obiął 60 jednostek frazeologicznych. Pokazał,
w jaki sposób te środki językowe zachowują informację pozajęzykową.Wskazał dwa
modele językowe omawianych jednostek – model uniwersalny, w którym strach łą-
czy się z zimnem i fizyczną dysfunkcją, oraz model językowo specyficzny, w którym
strach to miejsce, obiekt i reakcja. Zdaniem autora artykułu wymienione mode-
le metaforyczne biorą udział w tworzeniu unikalnych jednostek języka. W wyniku
dekodowania znaczeń kulturowych, wskazania na obrazową formę i ocenę ukry-
tą w białoruskich jednostkach frazeologicznych ze znaczeniem strachu, autor opi-
sał przyczyny licznych werbalnych sposobów wyrażania strachu i scharakteryzował
podstawy zastosowania tych jednostek w praktyce językowej.

S UMMARY

In the article conceptualization of emotion of fear in the phraseological units of
the Belarusian language is discussed. The analysis based on 60 phraseological units
shows the way linguistic means preserve extralinguistic information. The author
takes into consideration focussing and preserving information, i.e. its conservative
and cultural-accumulative character. He establishes two universal (fear – cold, fear
– physical dysfunction) and three nation-specific (fear – place, fear – object, fear –
reaction) models. These metaphorical models serve the formation of unique units
in the Belarusian language.
In the course of decoding cultural meanings and showing figurative forms of

information and assessment hidden in Belarusian phraseological units denoting fear,
the reasons of numerous verbal ways of expressing the emotion of fear and the basis
for the application of these units in speech have been established.
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Словообразовательные типы отадъективных

префиксально-суффиксальных наречий

в близкородственных языках

Исследование вопросов словообразования наречий является весь-

ма важной областью для лингвистической науки, поскольку многолет-

нее изучение проблем формирования наречия как части речи, в разной

степени связанного со всеми разрядами знаменательных слов, в опре-

деленной мере способствовало объяснению основных процессов, прои-

сходивших в системах других грамматических разрядов. В русской де-

риватологии вопросам, связанным с образованием наречий, посвящено

немало специальных работ (Е. М. Галкиной-Федорук, В. В. Лопати-

на, И. С. Улуханова, А. Н. Тихонова, О. К. Кочиневой, О. П. Ерма-

ковой и др.). В белорусской дериватологии исследованием данной ча-

сти речи занимался известный лингвист П. П. Шуба. В его книге

«Прыслоуе у беларускай мове» (Минск 1962) проводится наиболее де-

тальный анализ словообразования наречий, в частности, в ней пока-

зано, как выкристаллизовываются типы морфологизированных спосо-

бов словообразования, прежде всего, префиксально-суффиксального, на

базе синтаксико-морфологического способа (адвербиализации). Одна-

ко что касается сопоставительного изучения словообразования наре-

чий, в частности, префиксально-суффиксальных, то следует отметить,

что на сегодняшний день в белорусском языкознании такие работы

отсутствуют. Между тем, тщательный сопоставительный словообра-

зовательный анализ русских и белорусских единиц указанного типа

позволяет установить не только закономерности проявления сходств

и отличий на деривационном уровне, но и те определенные свойства

наречий, которые не выявляются в отдельном языке.
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Как в русском, так и в белорусском языках префиксально-суф-

фиксальные наречия образуются от всех знаменательных частей ре-

чи. Однако основной словообразовательной базой наречий являются

имена прилагательные, поэтому ...важнейшие словообразовательные
процессы в системе наречий так или иначе оказываются связанны-
ми с формированием и активизацией различных словообразователь-
ных типов и моделей имен прилагательных1. Объект нашего внимания
– префиксально-суффиксальные наречия в современных русском и бе-

лорусском литературных языках, мотивирующими основами которых

выступают имена прилагательные*.

Как показывает анализ фактического материала, префиксально-

суффиксальный способ объединяет достаточно большое количество

словообразовательных типов как русских, так и белорусских наре-

чий. В качестве первого компонента конфикса употребляется морфема,

обычно связанная своим происхождением с предлогом, а в качестве вто-

рого – морфема, которая восходит к падежному окончанию склоняемой

части речи.

Отадъективные префиксально-суффиксальные наречия в сопостав-

ляемых близкородственных языках представлены различными слово-

образовательными типами. Так, в современных русском и белорусском

языках от основ прилагательных образуются наречия с помощью пре-

фикса по-//па- и суффиксов -ому(-ему)//-аму(-яму), -у//-у, -и//-ы.

В обоих языках высокую продуктивность обнаруживают типы наре-

чий, образуемые сочетанием формы Д. п. ед. ч. ср. р. прилагательных

с префиксом по-//па- и суффиксом -ому(-ему)//-аму(-яму). Они сов-
мещают в своем значении присущее мотивирующему прилагательному

значение признака со значением наречия как части речи: по-здешне-
му/па-тутэйшаму; по-зимнему/па-зiмоваму, по-зiмняму; по-настоя-
щему/па-сапрауднаму; по-нынешнему/па-цяперашняму, па-сучаснаму
и др. В русском языке часть наречий такого типа мотивирована ме-

стоименными прилагательными: по-твоему, по-своему, по-нашему**.

1 А. Н. Тихонов, Образование наречий в синхронном освещении, (в:) Труды Са-
маркандского госпединститута им. С. Айни. Новая серия, вып. 170, «Вопросы язы-
кознания и литературы», Самарканд 1969, с. 20.
* Отметим, что фактический материал был взят из Русско-белорусского словаря:
В 3 т. (Минск 2002) и Беларуска-рускага слоунiка: У 3 т. (Минск 2003). В процессе
анализа дополнительно привлекался материал грамматик русского и белорусского
языков.
** В современном белорусском языке такого типа префиксально-суффиксальные на-
речия считаются отместоименными образованиями: ваш – па-вашаму, iхнi – па-iхня-
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Сюда же примыкают мотивированные неизменяемыми местоименны-

ми прилагательными разговорные наречия по-его и по-еë. Большин-
ство наречий русского языка мотивируется относительными суффик-

сальными прилагательными. Наречия, мотивированные качественны-

ми прилагательными, характерны преимущественно для разговорной

речи: по-тихому, по-хорошему, по-честному.
В конце ХХ в. в современном русском языке отмечается появление

новых единичных отадъективных наречий с префиксом по- и суффик-
сом -ому (например, по-рыночному, по-совковому); в начале XXI в.
эти наречия начинают уже активно употребляться в русском языке2.

В современном белорусском языке возникновение новых отадъектив-

ных префиксально-суффиксальных наречий не зафиксировано.

Другой словообразовательный тип – наречия с префиксом по-//па-
и суффиксом -и//-ы – в сопоставляемых языках реализует разные зна-

чения. В русском языке наречия данного типа имеют то же значение,

что и в предыдущем: они совмещают в своем значении присущее моти-

вирующему прилагательному значение признака со значением наречия

как части речи; мотивирующие – прилагательные с суффиксами -ск-
и -ий/-|j|- (например, дружеский → по-дружески, хозяйский → по-хо-
зяйски, английский → по-английски, охотничий → по-охотничьи, со-
бачий → по-собачьи). В белорусском языке эти наречия совмещают

обстоятельственный признак с притяжательным, названным мотиви-

рующим словом – притяжательным прилагательным. Мотивирующи-

ми для них выступают прилагательные на -чы: дзiцячы → па-дзiцячы,

воучы → па-воучы, сабачы → па-сабачы, старэчы → па-старэчы, ча-
лавечы → па-чалавечы, шчанячы → па-шчанячы.

Русским наречиям с префиксом по- и суффиксом -и в совре-

менном белорусском языке соответствуют также наречия с пре-

фиксом па- и суффиксами -у, -аму(-яму): по-английски/па-англiй-
ску; по-братски/па-брацку, па-братэрску, па-братняму; по-девичьи/
па-дзявоцку, па-дзявочаму; по-деревенски/па-вясковаму; по-юноше-
ски/па-юнацку.

Названные словообразовательные типы наречий в русском язы-

ке обнаруживают высокую продуктивность, причем мотивируются,

му, мой – па-мойму, наш – па-нашаму, ягоны – па-ягонаму (См.: Беларуская грама-
тыка: У 2 ч. / АН БССР, Iн-т мовазнауства, Мiнск 1985, ч. 1. Фаналогiя. Арфаэпiя.
Марфалогiя. Словаутварэнне. Нацiск. Рэд. М. В. Бiрыла, П. П. Шуба, 1985, с. 349).
2 См.: Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика.
Под ред. Г. Н. Скляревской. Москва 2008, 1136 с.
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как правило, относительными прилагательными, обозначая свойствен-

ность тому, что названо мотивирующей основой прилагательного.

В белорусском же языке такой тип непродуктивен; подобные образо-

вания постепенно вытесняются наречиями на -аму(-яму).
Для современного русского языка конца ХХ в. характерны та-

кие процессы, как возникновение единичных отадъективных наречий

с префиксом по- и суффиксом -и (например, по-совдеповски), уход
в пассив некоторых наречий (например, по-советски) и актуализа-
ция отдельных единиц данного словообразовательного типа (например,

по-христиански), которые в начале XXI в. стали активно употреблять-
ся в русском языке3. В современном белорусском языке в конце XX –

начале XXI вв. наблюдаются единичные случаи возникновения новых
наречий, например: уцале (польск. wcale), пакрыëма (польск. po kryjo-

mu)4. На наш взгляд, в данном случае нельзя однозначно утверждать,

что названные наречия относятся к отадъективным префиксально-суф-

фиксальным образованиям, поскольку не исключено, что здесь имеет

место прямое лексическое заимствование с польского языка.

Наречия с префиксом по-//па- и суффиксом -у в сопоставляемых
языках* имеют то же значение, что и наречия с префиксом по-//па-
и суффиксом -ому(-ему)//-аму(-яму)**. Немногочисленным русским
наречиям этого типа в белорусском языке могут соответствовать:

а) суффиксальные наречия (попросту/проста); б) сочетания предлога
с существительным (посуху (разг.)/па сухому, па сухiм); в) наречия

с идентичным префиксом, но с иным суффиксом (подобру (прост.)/

па-добраму; попросту/па-простаму). В белорусском языке этот тип

наречий является продуктивным.

В современном русском языке отмечены и такие типы отадъек-

тивных префиксально-суффиксальных наречий, которые имеют то же

значение, что и наречия перечисленных выше типов: они совмеща-

ют в своем значении присущее мотивирующему прилагательному зна-

3 См.: Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика.
Под ред. Г. Н. Скляревской, Москва 2008, 1136 с.
4 В. I. Уласев iч, Слоунiк новых слоу беларускай мовы. / В. I. Уласевiч, Н.М. Дау-
гулевiч, Мiнск 2009, 448 с.
* По данным Беларускай граматыкi (с. 349–350) и Кароткай граматыкi беларус-
кай мовы (с. 317–318), наречия с префиксом по- и суффиксом -у, мотивированные
прилагательными с непроизводными основами (например, памалу, падоугу, пацiху
и под.), могут образовываться как от прилагательных, так и от наречий.
** В русском языке такое же значение имеют и наречия с префиксом по- и суффик-
сом -и.
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чение признака со значением наречия как части речи. К ним отно-

сятся наречия с префиксом по- и суффиксом -еньку(-оньку) (пома-
леньку, полегоньку и потихоньку (все – разг.). Эти наречия моти-

вируются прилагательными, называющими слабый по степени про-

явления признак (малый, легкий, тихий)*. Русские образования это-
го типа немногочисленны. В белорусском языке таким наречиям со-

ответствуют: а) наречия с префиксом па- и суффиксом -у (помалень-
ку (разг.)/памаленьку, патрошку; полегоньку (разг.)/памаленьку, па-
трошку; потихоньку (разг.)/пацiху, памалу) и б) суффиксальные на-
речия: потихоньку (разг.)/цiха, цiхенька, павольна.

Определяя словообразовательную роль префикса-предлога по-

в системе отадъективных наречий, В. В. Виноградов отмечал, что

он является живой иллюстрацией характерных для наречий и при-

лагательных процессов стирания граней между категориями качества

и предметности. При этом он указывал на следующие соотношения си-

нонимических префиксально-суффиксальных и суффиксальных типов

наречий: «Чем реальнее и конкретнее предмет, от имени которого обра-

зованы прилагательное и наречие (на -ски) или с которым соотносятся
эти слова, тем больше к ним подходит префиксный тип наречного сло-

вообразования (с по-); чем отвлеченнее и качественнее предмет, тем
больше подходит беспрефиксный тип»5.

Вышеназванные словообразовательные типы функционируют не

изолированно. Как результат их взаимодействия в языке возникают

и сосуществуют параллельные (вариантные) образования: по-волчьи
– по-волчьему; по-людски – по-людскому, по-собачьи – по-собачьему,
братски – по-братски, честно – по-честному и др. (сравн. с бел.:

па-воучы – па-воучаму, па-сабачы – па-сабачаму, па-вужачы – па-ву-
жачаму, па-жаночы – па-жаночаму и под.). Сохранению вариант-

ности способствует различие в семантике словообразовательных ти-

пов. Однако следует заметить, что наречия типа по-отцовски мо-
гут совмещать разные значения – качественные и относительные.

По мнению А. Н. Тихонова, это обусловлено тем, что наречия ти-

па по- + -ски могут образовываться непосредственно от имен суще-
ствительных, т.е. минуя первую ступень, где образуется прилагатель-

* Согласно Словообразовательному словарю русского языка А. Н. Тихонова (См.:
А. Н. Тихонов, Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т., Москва
1985), наречия названного типа образуются при помощи префикса по- и суффикса -у.
5 В. В. Виноградов, Русский язык, Москва–Ленинград 1943, с. 290.
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ное6. Данную мысль поддержала и О.П. Ермакова: «В бесприставоч-

ных образованиях типа по-писательски, по-композиторски словооб-
разующим суффиксом становится со сравнительно недавнего време-

ни суффикс -ски, поскольку образование может происходить непосред-
ственно от основы существительного»7. Конкуренция вариантных об-

разований обычно приводит к тому, что один из типов становится более

активным и начинает вытеснять другой.

В русском и белорусском языках отмечаются и общие словообра-

зовательные типы наречий: 1) с префиксом в-(во-)//у- и суффикса-
ми -ую, -е, 2) с префиксом в-//у- и суффиксом -о//-а; 3) с префиксом

с-(со-)//з- и суффиксом -у; 4) с префиксом до-//да- и суффиксом -а,

орфогр. также -я//-а.
1. Наречия с префиксом в-(во-)//у- и суффиксами -ую, -е име-

ют то же значение, что и в предыдущих типах: они совмещают

в своем значении присущее мотивирующему прилагательному зна-

чение признака со значением наречия как части речи. Мотивирую-

щие прилагательные – немотивированные, с суффиксальными морфа-

ми -н-1, -ов- и -т-. Заметим, что русским наречиям данного типа

в белорусском языке могут соответствовать также а) суффиксальные

наречия (вкруговую (разг.)/кругам; впустую (разг.)/дарэмна, марна;
вскоре/хутка, скора), б) префиксально-нульсуффиксальные наречия
(вкруговую (разг.)/наукруг) и в) словосочетания (вдвойне/у два разы
(удвайне, удвая) больш; вскоре/у хуткiм часе). В обоих языках этот

тип малопродуктивен.

2. Непродуктивным в обоих сопоставляемых языках является сло-

вообразовательный тип наречий с префиксом в-(во-)//у- и суффиксом
-о//-а, который обозначает направленность к признаку, названному
мотивирующим словом: влево/улева; вправо/управа. Следует указать,
что русским наречиям названного типа в белорусском языке могут со-

ответствовать, кроме того, наречия с префиксом на- и суффиксом -а
и немотивированные наречия: влево/налева; вправо/направа; воедино
(книжн.)/разам.

3. Наречия с префиксом с-/со-//з- и суффиксом -у обозначают ис-

хождение от признака, названного мотивирующим прилагательным:

6 А. Н. Тихонов, Образование наречий в синхронном освещении, (в:) Труды Са-
маркандского госпединститута им. С. Айни. Новая серия, вып. 170, «Вопросы язы-
кознания и литературы», Самарканд 1969, 9–11.
7 О. П. Ермакова, О некоторых общих вопросах словообразования наречий,

(в:) Развитие словообразования современного русского языка, Москва 1966, с. 54.



СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ОТАДЪЕКТИВНЫХ... 423

смалу/змалу, смолоду/змоладу, сдуру/здуру (разг.), сóслепу/сослепу.
И в русском, и в белорусском языках этот тип непродуктивен.

4. Таким же непродуктивным в обоих языках является тип обра-

зования наречий с префиксом до-//да- и суффиксом -а (орфогр. так-

же -я//-а), которые обозначают доведенность до признака, названного
мотивирующим словом: добела/дабяла, докрасна/дачырвана, допозд-
на/дапазна, досыта/дасыта.

При общности инвентаря словообразовательных аффиксов рас-

сматриваемого типа наречий в русском и белорусском языках наблю-

даются различия в передаче значений. Так, малочисленные наречия

с префиксом с-(со-)//з- и суффиксом -а//-а(-я) в русском языке 1) сов-

мещают в своем значении присущее мотивирующему прилагательно-

му значение признака со значением наречия как части речи: сполна,
спроста (разг.), снова, сперва, слегка, сообща; 2) обозначают исхожде-

ние от признака, названного мотивирующим прилагательным: свысо-
ка, смлада, сгоряча, спьяна. Слова справа и слева реализуют в сво-
ей семантике оба значения: ср., например, справа как ответ на во-
прос «где?» (справа от дороги) и на вопрос «откуда?» (подошел спра-
ва). В белорусском языке наречия с указанными словообразователь-

ными аффиксами обозначают обстоятельственный признак в соответ-

ствии с названным мотивирующим словом, например: здауна, зрання,
злева, справа, спауна. Подобных образований в белорусском языке так-
же немного.

В русском языке зафиксирован словообразовательный тип префик-

сально-суффиксальных наречий с префиксом на- и суффиксом -о, ко-

торые а) совмещают в своем значении присущее мотивирующему при-

лагательному значение признака со значением наречия как части ре-

чи: нагрубо (разг.), накосо, наново, наверно (разг.), а также набе-
ло и начерно, мотивированные прилагательными беловой и черновой
с отсекаемым суффиксом -ов-; б) обозначают направленность к при-
знаку, названному мотивирующим прилагательным: направо, налево
(‘в правую, левую сторону’; в значении ‘на правой, левой стороне’

те же наречия относятся к типу (а); в) обозначают доведенность до

признака, названного мотивирующим словом: наглухо, накрепко, на-
чисто, насухо, навечно, надолго; г) обозначают тот же признак, что
и мотивирующее прилагательное, с оттенком усиления, и употребля-

ются непосредственно после наречий с суффиксом -о, мотивирован-

ных теми прилагательными: 1) перво-наперво (разг.); 2) строго-на-
строго, крепко-накрепко. Продуктивными являются наречия типов

(в) и (г) в художественной и разговорной речи. В современном белорус-
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ском языке данные образования относятся к сложным наречиям8.

Наречия с префиксом на- и суффиксом -а в белорусском языке со-
ставляют два типа: а) наречия со значением доведенности до признака,

названного мотивирующим прилагательным: наглуха, насуха, нату-
га, начыста, надоуга (тип малопродуктивен); б) наречия со значением

направленности к признаку, названному мотивирующим прилагатель-

ным: налева, направа (тип непродуктивен).

Сопоставительный анализ показывает, что в современном русском

языке выделяется несколько типов отадъективных префиксально-суф-

фиксальных наречий, не характерных для белорусского языка. К ним

относятся:

1) небольшая группа наречий с префиксом в-(во-) и суффиксом -их
(орфогр. также -ых), которые совмещают в своем значении прису-

щее мотивирующему слову значение очередности при счете со значе-

нием наречия как части речи: в-третьих, в-четвертых, в-десятых,
в-двадцатых. Морф во- выступает в наречиях во-первых и во-вто-
рых. Мотивирующими выступают счетные прилагательные, основами
которых ограничена продуктивность типа. В современном белорусском

языке материал грамматик не позволяет слова па-першае, па-другое,
па-трэцяе и под. классифицировать как наречия. Они рассматривают-
ся как вводные слова, соотносимые с наречиями, образованными соче-
танием ... числительных в косвенных падежах с предлогами9. Однако
существует и иная точка зрения на природу названных выше слов,

согласно которой они являются наречиями, образованными от числи-

тельных10.

2) Непродуктивный тип наречий с префиксом за- и суффиксом -о,
которые совмещают в своем значении присущее мотивирующему при-

лагательному значение признака со значением наречия как части речи:

заживо, замертво, заново, заодно, задешево, задорого. В белорусском
языке такой тип отадъективных префиксально-суффиксальных наре-

чий вообще не выделяется. В основных лексикографических источни-

ках, в частности, в «Беларуска-рускiм слоунiку: У 3 т.» (Мн., 2003),

«Слоунiку беларускай мовы» (Мн., 1987) i «Тлумачальным слоунiку

8 Беларуская граматыка, ч. 1, с. 353.
9 Беларуская граматыка: У 2 ч., ч. 2, Сiнтаксiс / АН БССР, Iн-т мовазнауства

iмя Я. Коласа; Рэд. М. В. Бiрыла, П. П. Шуба, Мiнск 1986, с. 195.
10 Сучасная беларуская лiтаратурная мова: Марфалогiя: Вучэб. дапам. / Н. В. Гау-
рош, М. Ц. Кавалëва, Н. М. Нямковiч i iнш.; Пад агульн. рэд. праф. М. С. Яуневiча,
Минск 1977, с. 214; Правiлы беларускай арфаграфii i пунктуацыi, Мiнск 2008, с. 61.



СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ОТАДЪЕКТИВНЫХ... 425

беларускай мовы: У 5 т., 6-цi кн.» (Мн., 1977–1984) зафиксирована

только лексема зажыва, которая, на наш взгляд, является калькой

с русского языка. Наречия передаются: а) простыми прилагательны-

ми заживо/жывым (для м. и ср. р.), жывой (для ж. р.), жывымi (для

мн. ч.), б) префиксально-суффиксальными наречиями с другими аф-

фиксами (заново/нанава, нанова) и в) сочетаниями слов (замертво/як
мëртвы, як нежывы; (для ж. р.) як мëртвая, як нежывая; (в бесчув-

ственном состоянии) у непрытомнасцi).
3) Наречия с префиксом из- и суффиксом -а, орфогр. также ис-

и -я, мотивированные прилагательными со значением цвета, которые
обозначают оттенок цветового признака и употребляются (чаще всего

препозитивно) рядом с прилагательными, преимущественно обознача-

ющими цвет: изжелта-красный, иззелена-синий, иссера-голубой, иссе-
ра-голубой, иссиза-голубой, иссиня-черный, исчерна-синий. Этот тип
продуктивен в художественной речи. В белорусском языке такого типа

наречия передаются суффиксальными наречиями: иссиза-голубой/шы-
завата-блакiтны, иссиня-чëрный/сiнявата-чорны, исчерна-фиолето-
вый/чарнавата-фiялетавы.

4) Наречия с префиксом сыз- и суффиксом -а, которые имеют те

же значения, что и наречия с префиксом с- и тем же суффиксом: сыз-
нова, сызмала, сыздавна. Наречия этой словообразовательной модели
непродуктивны и относятся к просторечным. Образования такого типа

для белорусского языка нехарактерны. Русским наречиям с префик-

сом сыз- и суффиксом -а соответствуют другие языковые единицы,

в том числе: а) префиксально-суффиксальные наречия с другими аф-

фиксами (здавëн, здауна, змалку, нанова, нанава); б) словосочетания
(з даунiх часоу); в) сочетания предлога с существительным (з мален-
ства); г) немотивированные наречия (зноу, iзноу).

5) Наречия с префиксом в- и суффиксом -и, которые имеют то же

значение, что и наречия с префиксом в-/во- и суффиксом -е: они сов-
мещают в своем значении присущее мотивирующему прилагательно-

му значение признака со значением наречия как части речи, например:

взаперти, вблизи (с отсечением финали -к- основы прилагательного).
Этот словообразовательный тип непродуктивен. В белорусском языке

им соответствуют: а) сочетания предлогов с существительными на-

пример: взаперти/пад замком, у адзiноце, у самоце; б) суффиксаль-
ные наречия (вблизи/блiзка) и в) префиксально-суффиксальные наре-
чия с другими аффиксами (вблизи/паблiзу, зблiзку).

6) Наречия с префиксом из- и суффиксом -а (орфогр. также ис-

и -я), мотивированные прилагательными других значений, имеют дру-
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гие семантические характеристики; они а) совмещают в своем зна-

чении присущее мотивирующему прилагательному значение призна-

ка со значением наречия как части речи: изредка, искоса, б) обо-
значают исхождение от пространственного или временного призна-

ка, названного мотивирующим прилагательным: издавна, исчужа,
издалека. В русском языке оба указанных типа образования наре-

чий непродуктивны. В белорусском языке эти значения передаются

с помощью: а) суффиксальных наречий (иззелена/зеленавата; иско-
са/(косо) коса; крыва), б) префиксально-суффиксальных наречий с дру-
гими аффиксами (издавна/здауна; издалека (издалëка)/здалëку; изред-
ка/зрэдку), в) префиксально-нульсуффиксальных наречий (издалека
(издалëка)/здалëк), г) сложных наречий (изредка/(кое-когда) калi-нi-
калi; (кое-где) дзе-нiдзе).

7) Малочисленные наречия с префиксом на- и суффиксом -е сов-
мещают в своем значении присущее мотивирующему прилагательно-

му значение признака со значением наречия как части речи: навесе-
ле, наготове, накоротке, наедине, налегке, наравне; наречие наедине
мотивируется словом один. Согласно «Беларускай граматыцы», при
помощи префикса на- и суффикса -е наречия образуются только от

существительных11.

8) Наречия с префиксом на- и суффиксом -ую по значению не от-

личаются от предыдущего типа: начистую (прост.), напрямую, науда-
лую (разг.), надаровую. Образования этого непродуктивного типа име-

ют просторечный характер. В современном белорусском языке, несмот-

ря на то, что указанный словообразовательный тип не зафиксирован

в «Беларускай граматыцы», некоторые отечественные исследовате-

ли (например, П. П. Шуба) всë же выделяют тип приставочно-суф-

фиксальных наречий, образованных от основ качественных прилага-

тельных, например: насмелую, наудалую, начыстую, считая его мало-

продуктивным12.

Кроме рассмотренных выше типов наречного образования, харак-

терных только для русского языка, выделяется также значительная

группа единичных отадъективных префиксально-суффиксальных на-

речий (Табл. 1):

11 Беларуская граматыка, ч. 1, с. 347–348.
12 П. П. Шуба, Прыслоуе у беларускай мове, Мiнск 1962, с. 142.
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Единичные отадъективные
Словообразовательные

префиксально-суффиксальные
аффиксы

наречия в русском языке

вгорячáх в в-...-ах

впервой в-...-ой

впервые в-...-ые

воедино во-...-о

зачастую за-...-ую

запанибрата за-...а

издрéвле из-...-е

úсстари из-...-и

навéрное на-...-ое

наверняка на-...-яка

напрямик на-...-ик

напрямки (прост.) на-...-ки

наискосок на-из-...-ок

наискоскú на-из-...-ки

неподалëку не-по-...-у

подчистýю под-...-ую

сызмальства сыз-...-ства

исподтишка из-под-...-ка

спозаранку (разг.) споза-...-ку

Таким образом, в процессе сопоставительного исследования

отадъективных русских и белорусских наречий, образованных приста-

вочно-суффиксальным способом, было установлено, что существуют

как общие для русского и белорусского языков словообразователь-

ные типы, так и типы, характерные только для словообразовательной

системы русского языка. Словообразовательных типов, характерных

только для деривационной системы белорусского языка, в ходе анали-

за не выявлено. Что касается продуктивности словообразовательных

типов, то, как показал анализ фактического материала, отмечаются

типы, 1) высокопродуктивные в обоих сопоставляемых языках, 2) вы-

сокопродуктивные в русском языке и непродуктивные в белорусском;

3) продуктивные в обоих языках, 4) продуктивные в русском языке

и непродуктивные в белорусском, 5) непродуктивные в русском и про-

дуктивные в белорусском, 6) малопродуктивные в русском и белорус-
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ском языках, 7) непродуктивные в обоих сопоставляемых близкород-

ственных языках. Дальнейшее изучение префиксально-суффиксальных

наречий будет способствовать углублению научных знаний об актив-

ных процессах, происходящих в данной области языкознания.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule autor omawia typy słowotwórcze rosyjskich i białoruskich przy-
słówków prefiksalno-sufiksalnych, pokazuje podobieństwa i różnice w ich struktu-
rze jak również specyfikę funkcjonowania i produktywność afiksów, przy pomocy
których tworzona jest dana klasa wyrazów w porównywanych językach pokrewnych.

S UMMARY

Word-formation types of Russian and Belarusian prefixal-suffixal adverbs
formed from adjectives are considered in the article. Similarities and differences
in their structure as well as peculiarities of functioning and productivity of affixes
which are applied for this class of words in contemporary closely related Russian
and Belarusian languages are determined.
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Пытаннi абрэвiяцыi у сучаснай беларускай мове

Словаутварэнне празрыста адлюстроувае моуныя змены, якiя ад-

бываюцца у грамадстве, што i садзейнiчае утварэнню новых лексiч-

ных адзiнак. Таму яно вельмi цесна звязана з пазамоунымi фактарамi

жыцця грамадства i вельмi аператыуна рэагуе на любыя змены у жыц-

цi носьбiтау мовы1. Хуткi тэмп сучаснага жыцця непасрэдна накладае

свой адбiтак на словаутваральныя працэсы, з’яуляецца тэндэнцыя да

моунай эканомii2, iмкненне да лаканiчнасцi, што i адпавядае патрэ-

бам хуткага тэмпу жыцця i дазваляе перадаваць большую колькасць

iнфармацыi за адзiнку часу.

Утварэнне i хуткi рост колькасцi скарачэнняу у першую чар-

гу прадвызначаны так званай моунай празмернасцю, а канкрэтна,

дыспрапорцыяй памiж сцiсласцю паняцця i аб’ëмам яго вербальнага

адпаведнiка. Для дасягнення натуральнай прапорцыi памiж шматлi-

кiмi складанымi паняццямi i, галоуным чынам, неаднослоунымi эквi-

валентамi выбрана месца найменшага супрацьпастаулення, менавiта

кампрэсiя моунага матэрыялу у цэльныя устоулiвыя комплексы, якiя

i назвалi абрэвiятурамi (iтальян. abbreviatura ад лац. abbrevio ‘скара-

1 А. Лукашанец, Актыуныя працэсы у сучасным беларускiм словаутварэннi,
(у:) Беларуская мова у другой палове ХХ стагоддзя, пад рэд. М. Прагодзiча, Мiнск
1998, с. 19.
2 Л. Каховская, Аббревиация и асимметрия языкового знака во времени, (в:) Но-
вое в лексике русского языка, Куйбышев 1983, с. 33.
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чаю’)3. Калi гаварыць аб лiнейных словаутваральных працэсах, дзе да

матывуючай асновы дадаюцца словаутваральныя фарманты, абрэвi-

яцыя прадстауляе сабой адваротны працэс i выкарыстоувае скароча-

ныя элементы у складзе вытворнай адзiнкi4. Гэта дазваляе утвараць

больш кампактныя у структурных адносiнах найменнi, чым адпа-

ведныя шматслоуныя азначэннi. Утвораныя адзiнкi як бы згорнуты

i расшыфроука iх для носьбiта мовы не прадстауляе асаблiвых цяж-

касцей у сувязi з наяунасцю у яго моуных асацыяцый i навыкау5.

Працэс кампрэсii, скарачэння, як бы ураунаважвае гармонiю моуных

працэсау i супрацьстаiць афiксацыi. Скарачэнне адбываецца па пры-

чыне ускладнення iх структуры за кошт прысутнасцi у ëй аднаго, двух

i трох складаных слоу6. А з другога боку, вельмi iстотнае даследаванне

умоу у псiхiцы чалавека, звязаных з узнiкненнем абрэвiятур. Апрача

названых ужо фактарау моунай эканомii, канцэнтрацыi iнфармацыi,

хуткасцi i мяжы паступлення iнфармацыi, аббрэвiятурныя лексемы

дазваляюць эканомiць намаганнi гаворачага i, адпаведна, пiшучага.

Значэнне слова становiцца ужо вядомым пры гучаннi яго пачатковай

часткi, а вобраза – па яго контурах. Такое скарачэнне да адпаведнага

фрагмента канцэнтруе iнфармацыйны цяжар без страты сэнсу слова.

Несумненна, гэта можа з’яуляцца адной з перадумоу узнiкнення абрэ-

вiятур7.

Даследаванню з’явы абрэвiяцыi прысвечаны шматлiкiя грунтоу-

ныя працы даследчыкау Аляксеева Д. I., Земскай А. А., Кахоу-

скай Л. Ф., Краучанкi З. Ф., Прыгодзiча М. Р., Лукашанца А. А., Мi-

хайлiшына Б. П., Ярмашэвiч М. А. i iнш.

3 Б. Михайлишин, Природа, функции и стилевые характеристики терми-
нов-аббревиатур (на материале восточнославянских языков), (в:) Беларуская мова
у другой палове ХХ стагоддзя. Матэрыялы Мiжнароднай навуковай канферэнцыi,
пад рэд. М. Прыгодзiча, Мiнск 1998, с. 130.
4 Ю. Кардубан, Заканамернасцi i спецыфiка абрэвiятурнага словаутварэння

у англiйскай i беларускай мовах, “Весник МГЛУ”, серия 1, филология, Минск 2004,
№ 5(42), с. 22.
5 Г. Нещименко, О проявлениях тенденции языковой экономии в сфере дерива-
ции, (в:) Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Тезисы
докладов III Республиканской конференции, под. ред. В. Никитевич, Гродно 1989,
ч. 2, с. 204–206.
6 А. Головня, Системная вторичная номинация в аббревиации, (в:) Словообра-
зование и номинативная деривация в славянских языках. Материалы VIII Между-
народной научной конференции, Гродно 2003, с. 410–412.
7 Л. Каховская, Аббревиация и асимметрия языкового знака во времени, (в:) Но-
вое в лексике русского языка, с. 34–35.
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Актыуныя працэсы у сучасным беларускiм словаутварэннi вызна-

чае Лукашанец А. А., фармулюючы iх наступным чынам: У сферы
словаутварэння пастаянна адбываюцца працэсы, звязаныя з паяу-
леннем новых лексiчных адзiнак, якiя забяспечваюць бесперапыннае
папауненне слоунiкавага складу мовы у адпаведнасцi з патрэбамi
намiнацыi8. Калi браць пад увагу пастулат, што стан развiцця бе-
ларускай лiтаратурнай мовы к сярэдзiне ХХ стагоддзя характары-

зуецца стройнай, разгалiнаванай, упарадкаванай, унармаванай сiстэ-

май, то мэтазгодна выдзелiць два перыяды, якiя мелi месца у сфе-

ры беларускага словаутварэння: 50-я – першая палова 80-х гадоу;

другая палова 80-х–90-я гады. У першы перыяд, калi утварэнне но-

вых адзiнак праходзiць у межах традыцыйных (узуальных) спосабау

i тыпау словаутварэння, прафесар Л. М. Шакун адзначае высокую
прадуктыунасць у сiстэме словаутварэння назоунiкау такога спо-
сабу, як абрэвiяцыя i ... выключную iх актыунасць9. Да актыуных

працэсау словаутварэння, безумоуна, адносiцца i калькаванне, у пер-

шую чаргу з рускай мовы, дзе абрэвiятуры утвараюцца усë больш

з уласнага моунага матэрыялу, але па узорах адпаведных адзiнак,

у нашым выпадку, з рускай мовы10. У другi перыяд таксама вельмi

актыуна працякаюць працэсы словаскладання i абрэвiяцыi сучаснай

беларускай мовы. Характэрнымi рысамi працэсу абрэвiяцыi у гэты пе-

рыяд можна назваць: а) надзвычайную рухомасць гэтага пласта ма-

тываванай лексiкi (выхад i пераход у разрад пасiунай лексiкi адных

адзiнак, i з’яуленне вялiкай колькасцi новых адзiнак, якiя называюць

новыя з’явы рэчаiснасцi); б) шырокае прыцягненне уласных назвау

i iншамоуных элементау у сферу абрэвiацыi; в) тэндэнцыя да дэма-

тывацыi адзiнак абрэвiятурнага словаутварэння11.

Перыяд 60–80-х гадоу ХХ стагоддзя, як адзiн з найбольш прадук-

тыуных перыядау у плане папаунення словаутваральнымi неалагiз-

мамi сучаснай беларускай мовы, выдзяляе даследчык Казейка I. П.

У перыяд актыунага беларуска-рускага двухмоуя беларуская мова

выкарыстоувае розныя сродкi утварэння новых лексiчных адзiнак –

гэта суффiксацыя, прэфiксацыя, усячэннi, скарачэннi, абрэвiятуры,

канверсiя, семантычныя пераносы, ажыуленне архаiзмау, запазычан-

8 А. Лукашанец, Актыуныя працэсы..., с. 19–20.
9 Л. Шакун, Словаутварэнне, Мiнск 1979, с. 99–101.
10 Беларуская мова. Энцыклапедыя, Мiнск 1994, с. 245–246.
11 А. Лукашанец, Актыуныя працэсы..., с. 21–24.
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нi12. Фактычным матэрыялам для такога грунтоунага комплекснага

аналiзу сталi новыя словы i “новаутварэннi” з прэсы i лiтаратуры гэ-

тага перыяду.

Актыуныя працэсы у мове неразрыуна звязаны з сацыяльнымi фак-

тарамi: правядзеннем у жыццë палiтычных i эканамiчных рэформ,

з’яуленнем грамадскiх аб’яднанняу i формау iх дзейнасцi, новыя формы

арганiзацыi працы, развiццë галiн навукi, тэхнiкi, медыцыны, музы-

кi, мастацтва, адлюстраванне розных стыхiйных бедствау i хваробау,

а разам з тым прыладау працы, тэхнiчных прыстасаванняу i т.д. Змя-

няе лексiчны склад мовы i выхад з ужытку паасобных слоу па простай

прычыне знiкнення самiх прадметау, паняццяу, з’яу, цi пераасэнсаван-

ня зместу гэтых паняццяу13.

Па паходжаннi усе складанаскарочаныя словы у беларускай мо-

ве дзеляцца на тры асноуныя групы: уласнабеларускiя, запазычаныя

i калькi14. Асобнае месца займаюць абрэвiятуры-паукалькi, г.зн. сло-

вы, у якiх адны кампаненты складанаскарочанага слова запазычваюц-

ца, а другiя калькуюцца. Але блiзкароднасны характар рускай i бела-

рускай моу ставiць праблему iх класiфiкацыi i толькi дэталëвы аналiз

матывацыйных (сэнсавых i фармальных) адносiн памiж складанаска-

рочанымi словамi i iх намiнатыунымi выразамi, можа даць бясспрэчны

адказ на гэта пытанне15.

Уплыу рускай мовы на утварэнне i функцыянаванне у якас-

цi тэрмiнау iнiцыяльных абрэвiятур ва умовах блiзкароднаснага бi-

лiнгвiзму праяуляецца у двух планах: 1) запазычанне рускiх тэр-

мiнау-абрэвiятур з паслядоуным iх фанетычным i марфалагiчным

асваеннем (наглядаецца розная ступень асваення), 2) запазычанне

словаутваральнай мадэлi, што вядзе да наяунасцi у беларускай мове

калек i паукалек16.

12 И. Козейко, Словообразовательные неологизмы в современном белорусском
языке, АКД, Минск 1989, с. 17.
13 А. Наркев iч, Актыуная i пасiуная лексiка. Сацыяльныя фактары у яе выкары-
станнi, (у:) Беларуская мова i мовазнауства, Мiнск 200, с. 242–247.
14 З. Краучанка, Складанаскарочаныя словы у беларускай мове, “Весцi АН БССР.
Серыя грамадскiх навук” 1962, № 4, с. 96.
15 А. Лукашанец, Складанаскарочаныя словы у сiстэме беларускага словаутва-
рэння, “Веснiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта. Серыя 4, Фiласофiя.Журналi-
стыка, Педагогiка, Псiхалогiя” 1995, № 2, с. 26–30.
16 Л. Ф. Каховская, Сложные и сокращенные терминолексемы в условиях рус-
ско-белорусского двуязычия, (у:) Выкладанне беларускай i рускай моу у вышэйшых
навучальных установах БССР, Гродна 1990, с. 22–23.
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Утварэнне уласнабеларускiх абрэвiятур ва умовах беларуска-рус-

кага двухмоуя разглядае А.У. Iвашка17. Ëн прапаноувае вызначыць са-

цыялiнгвiстычныя крытэрыi беларускiх абрэвiятур. Вядома, што дзе-

лавая дакументацыя у Беларусi вядзецца на рускай мове, пераважная

частка навукова-тэхнiчнай лiтаратуры таксама выдаецца на рускай

мове, уся замежная iнфармацыя паступае у газеты i часопiсы на рус-

кай мове, а значыць, i абрэвiятуры паступаюць у беларускую мову

у выглядзе калек, або паукалек. Уласна беларускiх скарачэнняу вель-

мi i вельмi мала. Гэта з’яуляецца першым крытэрыем ацэнкi бела-

рускiх абрэвiятур. Другi – чарговасць з’яулення той цi iншай абрэ-

вiятуры у рускай i беларускай мовах, што у адных выпадках абляг-

чае задачу даследчыкау, у iншых, наадварот, надзвычай яе ускладняе.

Трэцi датычыцца запазычанняу, якiя з прычыны высокай частотнасцi

ужывання пранiклi у беларускую мову праз вусную, а не пiсьмовую

форму маулення i не разглядаюцца носьбiтамi мовы як складанаскаро-

чаныя утварэннi i маюць высокую ступень лексiкалiзацыi. Разам з тым

не вырашанымi да канца застаюцца пытаннi, якiя абумоулены блiз-

кароднасным бiлiнгвiзмам: цi звяртаць увагу на арфаэпiчную норму

у лiтарных абрэвiятурах, цi дапушчальна змешванне вiдау запазычан-

ня абрэвiятур, а для таго, хто размауляе па-беларуску, што выбраць:

кальку цi запазычанне.

Выкарыстанне розных тыпау скарачэнняу у беларускай мове функ-

цыянальна абумоулена. Найбольшая колькасць абрэвiятур – скарачэннi

– шматкампанентныя абрэвiятурныя словы, якiя розным спосабам за-

мацаваны за тэкстам i без расшыфроукi не ужываюцца (у iх лiку iмëны

уласныя i агульныя). У размоунай лiтаратурнай мове праяуляюць

актыунасць складовыя i змешаныя абрэвiятуры18.

У цэлым узбагачэнне лексiчнай базы мовы з’яуляецца фактам

станоучым. Аднак некаторыя з’явы, што суправаджаюць гэты пра-

цэс, звярнулi на сябе увагу даследчыкау i выклiкаюць справядлiвыя

ацэнкi i каментары. Варыянтнасць новага абазначэння слова вынiкае

са ступенi адаптацыi запазычанняу з рускай мовы АМОН – АМАН

17 У. А. Iвашка, Беларукая абрэвiяцыя ва умовах беларуска-рускага узаемадзеян-
ня, (у:) Беларуская лiнгвiстыка, вып. 23, Мiнск 1983, с. 30–33.
18 Л. Каховская, О создании и функционировании аббревиатур в современных
русском и белорусском языках, (в:) Словообразование и номинативная деривация
в славянских языках, Тезисы докладов III Республиканской конференции, под. ред.
В. М. Никитевич, Гродно 1989, ч. 2, с. 162–163.
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– АМАП цi МЗО (Мiнiстэрства аховы здароуя) i павiнна разглядацца

як з’ява анамальная i унiфiкавацца нормамi19.

Вельмi важнай праблемай у лiнгвiстычнай лiтаратуры застаецца

пытанне тыпалагiчнага i супастауляльнага вывучэння працэсау скара-

чэння. Даследчык Кардубан Ю.М. выдзяляе структурную тыпалогiю

абрэвiятур, агульную для беларускай i англiйскай моу, адзначаючы,

што англiйская мова iмкнецца да прастаты складовай структуры –

да аднакампанентных скарачэнняу. У беларускай мове пераважаюць

двух-, трох- i шматкампанентныя структуры. Назiраецца агульны для

дзвюх моу рост актыунасцi iнiцыяльных абрэвiятур у канцы ХХ i па-

чатку ХХI стагоддзя, прычым у англiйскай мове развiваюцца акронi-

мы, а лексiчны склад беларускай мовы папауняецца абрэвiятурамi-анг-

лiцызмамi з захаваннем не толькi зыходнага гукавага складу, але i гра-

фiчнага выгляду20.

З’ява абрэвiяцыi закранае i тэрмiнасiстэмы, напрыклад, галiну ту-

рыстычнай тэрмiналогii. Паколькi iснуе праблема вызначэння неаб-

ходнай лексiчнай адзiнкi “турыстычны” цi “турысцкi” у канструк-

цыi “прыметнiк+назоунiк”, то iстотная перавага складанаскароча-

ных слоу над “поунай” формай дазваляе пазбегнуць памылковасцi ва

ужываннi, а таксама вызначаецца лëгкасцю ва успрыманнi лексiчна-

га значэння21. У фiзiчнай тэрмiналогii, як адзначае Муравiцкая А. М.,

пераважная большасць складанаскарочаных слоу адносiцца да двух

асноуных тыпау: лiтарныя i гукавыя абрэвiятуры22, паводле класiфi-

кацыi, прапанаванай нарматыунай граматыкай23 (гл. таксама Лука-

шанец А. А.24). Iншыя тыпы складанаскарочаных слоу: абрэвiятуры,

утвораныя з пачатковых частак некалькiх слоу; абрэвiятуры, утво-

раныя з усечаных частак (або складоу) першага слова словаспалу-

19 I. Шкраба, Варыянтнасць у сферы iнавацый, (в:) Язык и социум, под ред. Чу-
мак Л. Н., Минск 2004, ч. 2, с. 103–105.
20 Ю. Кардубан, Заканамернасцi i спецыфiка..., с. 22–27.
21 В. Калам iйцава, Турыстычныя тэрмiны-абрэвiятуры з часткаю тур-, (в:)
Словообразование и номинативная деривация в славянских языках, Материалы
VIII Международной научной конференции, Гродно 2003, с. 19–22.
22 А. Мурав iцкая, Складанаскарочаныя словы у беларускай фiзiчнай тэрмiнало-
гii, (у:) Беларускае слова: гiсторыя i сучаснасць. Зборнiк артыкулау па матэрыялах
навуковых чытанняу, прысвечаных памяцi прафесара А. I. Жураускага, Мiнск 2010,
с. 99–100.
23 Беларуская граматыка, Фаналогiя, Арфаэпiя, Марфалогiя, Словаутварэнне, На-
цiск, Мiнск 1985, ч. 1, с. 294.
24 А. Лукашанец, Абрэвiятуры, (у:) Беларуская мова. Энцыклапедыя,Мiнск 1994,
с. 9–10.
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чэння i пачатковых лiтар iншых; абрэвiятуры, у склад якiх увахо-

дзяць усечаная частка першага слова i цэлае слова – прадстаулены

адзiнкавымi прыкладамi. Некаторыя фiзiчныя тэрмiны-абрэвiятуры

актыуна выкарыстоуваюцца у вусным мауленнi не толькi спецыялi-

стамi-фiзiкамi, але i прадстаунiкамi iншых навук. Тэрмiналогiя iн-

фарматыкi i вылiчальнай тэхнiкi развiваецца зараз з надзвычайнай

хуткасцю. Запазычванне iншамоунай лексiкi можа адыгрываць больш

значную ролю, чым гэта уласцiва агульналiтаратурнай мове. Калi

iмклiвае развiццë навукова-тэхнiчных паняццяу у некаторай ступе-

нi апярэджвае развiццë мовы, тады мова вымушана запазычваць но-

выя тэрмiны. Даследаванне, праведзенае Уласевiч У. А., падкрэслi-

вае неадэкватнасць пры фанетыка-арфаграфiчнай перадачы некато-

рых запазычанняу. Часта стаiць пытанне спосабу передачы знешняга

выгляду слова з дапамогай транслiтэрацыi цi транскрыпцыi, або неад-

паведнасцю беларускiх iншамоуных фанем, а таксама уплывам рускай

мовы пры запазычваннi праз яе пасрэднiцтва. Тэрмiны, якiя яшчэ не

падверглiся перадачы фанемнымi сродкамi мовы-рэцэптара, падаюцца

на мове арыгiнала (напр. англiйскай)25. Сельскагаспадарчая тэрмiна-

логiя таксама не засталася у баку ад даследаванняу навукоуцау. Пры

нязначнай колькасцi тэрмiнау-абрэвiятур сустракаюцца абрэвiятуры

двух вiдау: iнiцыяльныя (ТХАН – трыхлорацэтат натрыю) i складана-

скарочаныя тэрмiны (лясгас, дзяржплемгас). Калi апошняя разнавiд-

насць зразумелая амаль для усiх, хто валодае беларускай мовай, то

першая абмяжоуваецца ужываннем толькi у вузкiм коле спецыялiстау.

Такiя тэрмiны-абрэвiятуры у навуковай i навукова-папулярнай лiта-

ратуры пры першым ужываннi тлумачацца праз указанне на поуную

назву частак, з якiх яны складаюцца26. Акрамя тэрмiнау-абрэвiятур

у сельскагаспадарчай тэрмiналогii аутар выдзяляе яшчэ адзiн струк-

турны тып тэрмiнау – сiмвалы-словы, напрыклад, ПЛН3-35 (плуг) цi

ППГ-56 (сорт сельскагаспадарчай культуры), зусiм не адносячы iх да

абрэвiятур27. На сучасным этапе асновай сельскагаспадарчай тэрмiна-

логii застаюцца састауныя тэрмiны, i меншай прадуктыунасцю харак-

тарызуюцца сiмвалы-словы.

25 В. Уласев iч, Тэрмiналогiя iнфарматыкi i вылiчальнай тэхнiкi у сучасным пе-
рыядычным друку, (у:) Актуальныя праблемы моунай адукацыi вучняу ва умовах
рэфармавання агульнаадукацыйнай школы, Мазыр 2001, с. 120–124.
26 Д. Лаушук, Структурна-граматычныя асаблiвасцi беларускай сельскагаспа-
дарчай тэрмiналогii, “Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманi-
тарных навук” 2001, № 2, с. 113.
27 Там жа, с. 116.
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Тэрмiны-абрэвiятуры у асноуным належаць да “спажыуцоу” спе-

цыяльных навуковых тэкстау i прэтэндуюць на самастойнасць i са-

марэгуляцыю уласных словаутваральных сродкау, закадаваных па

узору моуных мадэлей. Абрэвiятуры – спецыяльныя найменнi знач-

на менш вядомыя, чым агульнаужывальныя, якiя iснуюць у публiцы-

стычных тэкстах i атрымоуваюць пастаянную падтрымку. Аднак аб-

рэвiятуры, як сцвярджае Мiхайлiшын Б. П.28, узнiкаюць у навуковых

тэкстах, а публiцыстыка iх запазычвае па прычыне зручнасцi або жа-

даннi стварыць стылëвы каларыт. Усе скарачэннi у межах спецыяль-

ных, у прыватнасцi манаграфiчных тэкстау, з’яуляюцца паутэрмiнамi,

паупрафесiяналiзмамi i ужываюцца толькi у вузкапрафесiйным коле,

з аднаго боку, члены гэтага кола з’яуляюцца заказчыкамi, а з друго-

га – карыстальнiкамi дадзеных утварэнняу. У працэсе функцыянаван-

ня такiх скарочаных прафесiяналiзмау, яны, нярэдка, атрымоуваюць

эмацыянальна-экспрэсiуную афарбоуку, якую дазваляюць сабе толь-

кi спецыялiсты у сваiм коле. У той жа час абрэвiятура, як графiчны

замяняльнiк поунага тэрмiна нават у асяроддзi спецыялiстау у чымсь-

цi з’яуляецца другаснай, хаця б у часе свайго з’яулення, яна толькi

дублюе свой поуны адпаведнiк. Асобныя з iх iснуюць з поунымi назва-

мi, або забяспечаны паметкамi, каб пазбегнуць аманiмii. Аманiмiя, як

негатыуны фактар у тэрмiналогii, усë ж такi не перашкода для функ-

цыянавання iснуючых i новых тэрмiнау-абрэвiтур.

Праблему цяжкасцей перакладу тэкстау публiцыстычнага, наву-

кова-тэхнiчнага, грамадска-палiтычнага кiрункау закранаюць даслед-

чыкi Суша I. М. i Кураленя Ю. М. Нягледзячы на тое, што у галiне

тэорыi i практыкi мовазнауства праводзяцца шматлiкiя даследаваннi,

прысвечаныя абрэвiяцыi, пытаннi, звязаныя з перакладам скарачэнняу

з англiйскай мовы на беларускую i наадварот, не атрымалi належна-

га асвятлення. Аутары вызначаюць, абапiраючыся на распрацаваную

методыку перакладу англiйскiх скарачэнняу на рускую мову, некалькi

этапау пры перакладзе скарачэнняу: дэшыфроука (узнауленне зыход-

най формы скарочанай адзiнкi); лiнгвiстычны аналiз (калi скарачэнне

не зафiксавана у слоунiках); транслiтэрацыя i транскрыпцыя, або, як

сцвярджаюць аутары, паралельнае выкарыстанне двух спосабау пе-

ракладу. Напрыклад, транслiтэрацыя UNESKA → ЮНЕСКА i каль-

28 Б. Михалишин, Природа, функции и стилевые характеристики терминов-аб-
бревиатур (на материале восточнославянских языков), (у:) Беларуская мова у дру-
гой палове ХХ стагоддзя, Матэрыялы Мiжнароднай навуковай канферэнцыi 22–24
кастрычнiка 1987 г., пад рэд. Прыгодзiча М. Р., Мiнск 1998, с. 131–138.
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каванне Арганiзацыя Аб’яднаных нацый, якая выступае семантычным

эквiвалентам ЮНЕСКА, але без апошняй сэнс першай быу бы незра-

зумелым29.

Упершыню аб’ектам даследавання з’яуляюцца абрэвiятуры у

Iнтэрнет-дыскурсе, а менавiта iх графемны партрэт30. Акрамя лi-

тар, абрэвiятуры могуць быць ускладнены яшчэ i iншымi сiмвала-

мi: кропкай, касой лiнiяй цi апострафам, лiчбай-сiмвалам (2U), зна-
камi & (H&M) i $, знакам +, выклiчнiкам i т.д. Графiчныя знакi

выкарыстоуваюцца для таго, каб абазначыць, напрыклад, у аднакам-

панентных найменнях мяжу кожнага са скарочаных элементау, цi на-

ват, каб скарацiць напiсанне складу, яго замяняюць лiтарай, або пры-

сутнасць “кропкi” у Iнтэрнет-абрэвiятуры з’яуляецца рысай адрознен-

ня, якая сiгналiзуе аб прыналежнасцi да электроннага асяроддзя, а вы-

клiчнiк можа несцi акрэсленую эмацыянальную нагрузку i дазваляе

прыцягнуць увагу карыстальнiка.

Абрэвiятурам, як i простым словам, уласцiвы адносiны мнагазнач-

насцi i аманiмii. Аманiмiзацыя пры скарачэннi слоу адбываецца толь-

кi у тым выпадку, калi у вынiку абрэвiяцыi слова становiцца тоес-

ным па свайму фанемнаму складу якому-небудзь iншаму слову мо-

вы. Ужывальна да акронiмау аманiмiзацыя адбываецца: 1) выпадко-

ва, у вынiку прымянення звычайнага спосабу iнiцыяльнай абрэвiяцыi,

дзе супадзенне гукавога i лiтарнага складу вiдавочнае i 2) наумысна,

а значыць адначасова утвараюцца акронiм i карэлят, напрыклад, калi

ëсць магчымасць не прадстауляць у лiтарным складзе акронiма тых,

або iншых кампанентау карэлята, якiя перашкаджаюць утварэнню

акронiма, аманiмiчнага па форме агульнаужывальнаму слову. Важ-

на тое, што выпадковыя акронiмы-амонiмы папярэднiчаюць у ча-

се з’яуленню наумысна утвараных акронiмау-амонiмау31. Каб паз-

бегнуць аманiмiзацыi, аддаюць перавагу ужыванню словазлучэнняу,

з якiмi суадносяцца абрэвiятуры. Выбар жа у якасцi адзiнак функ-

29 I. Суша, Ю. Кураленя, Асаблiвасцi перакладу скарочаных слоу (на матэпры-
яле англiйскай i беларускай моу), (в:) Языковое разнообразие как фактор межкуль-
турного взаимопонимания и демократической стабильности, под ред. Н. П. Бара-
нова, Минск 2001, ч. 1, с. 104–105.
30 Т. Свистун, Графемный портрет интернет-аббревиатур, “Вестник МГЛУ. Се-
рия 1. Филология” 2010, № 6, с. 72–79.
31 Н. Меркурьева, Омонимия сокращенных слов в современном русском языке,
(в:) Словообразование и номинативная деривация в славянских языках, Материалы
VII Международной научной конференции, Гродно 2000, с. 41–46.
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цыянавання намiнатыуных сродкау рознай структуры (акронiм-амо-

нiм цi словазлучэнне) залежыць ад канкрэтных умоу, сiтуацыi32. Дэ-

рывацыйныя адносiны абрэвiятур-амонiмау тыпу МАЗ, БелАЗ, УАЗ,

ГАЗ, КамАЗ i т.п. вызначае даследчык (А. А. Лукашанец33). Памiж

намiнатыуным спалучэннем назвай заводу (УАЗ1) i складанаскаро-

чаным словам маркай прадукцыi, што выпускаецца на гэтым заво-

дзе (УАЗ2) адсутнiчаюць адносiны сэнсавай рауназначнасцi i iменна

другасныя абрэвiятуры могуць даваць суфiксальныя утварэннi з мады-

фiкацыйным значэннем памяншальнасцi: УАЗ2 → уазiк. Такiя склада-

наскарочаныя словы упiсваюцца у сiстэму сiнхроннага словаутварэння

i з’яуляюцца вытворным адзiнкамi34.

Словаутваральная актыунасць розных абрэвiятур неаднолькавая.

Шырокае iх распаусюджванне, частае выкарыстанне iх у розных жан-

рах прыводзiць да таго,што яны успрымаюцца як звычайныя змяняль-

ныя словы, ад якiх можна утвараць iншыя словы, уключаць у слова-

злучэннi. Часта каранëвая абрэвiятура можа успрымацца як “штуч-

нае утварэнне” i быць зусiм не зразумелай без расшыфроукi, але вы-

творныя ад яе, аформленыя звычайнымi словаутваральнымi сродка-

мi, з’яуляюцца звычайнымi словамi i зразумелыя для шырокага кола

носьбiтау мовы. Адны з iх маюць разгалiнаваныя словаутваральныя

парадыгмы (але максiмальная колькасць дэрыватау не перавышае ча-

тырох-пяцi адзiнак), другiя абрэвiятуры матывiруюць толькi адзiн-

кавыя дэрываты. Дэрывацыйна больш актыуныя абрэвiятуры iнi-

цыяльнага, складовага i змешанага тыпу, якiя канчаюцца на зыч-

ны. Большасць адабрэвiятурных дэрыватау стылiстычна маркiраваны

i прыстасаваны да сiстэмы словаутварэння: прадстаулены кампазiта-

мi, суправаджаюцца пэунымi марфаналагiчнымi з’явамi (iнтэрфiкса-

цыя, усячэнне асновы)35. Для адабрэвiятурных утварэнняу характэр-

32 Л. Шеляховская, Аббревиатуры в номинативной системе русского языка,
(в:) Словообразование и номинативна) деривация в славянских языках, под ред. Ни-
китевич В. М., Гродно 1982, ч. 1, с. 154–158.
33 Л. М iнакова, Монасемiя, полiсемiя i аманiмiя у навукова-тэхнiчнай тэрмiна-
логii, “Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi” 2003, № 1, с. 113.
34 А. Лукашанец, Складанаскарочаныя словы у сiстэме беларускага словаутва-
рэння, “Веснiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта. Серыя 4, Фiласофiя.Журналi-
стыка, Педагогiка, Псiхалогiя” 1995, № 2, с. 30.
35 Л. Сямешка, Адабрэвiятурная дерэвацыя у сучаснай беларускай лiтаратурнай
мове, (в:) Словообразование и номинативная деривация в славянских языках, Тезисы
докладов III Республиканской конференции, под. ред. В. М. Никитевич, Гродно 1989,
ч. 2, с. 90–92.
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ны семантычныя з’явы: сiнанiмiя, аманiмiя, антанiмiя, што яшчэ раз

даказвае iх актыуны удзел у камунiкацыi36.

Не меншую цiкавасць выклiкаюць фармальна-сэнсавая адносiны

абрэвiятур як з зыходным словазлучэннем, так i з кожным яго кампа-

нентам. Калi, напрыклад, супадаючы са словазлучэннем па сэнсу ска-

рачэнне заусëды знаходзiцца з iм у адносiнах перасячэння цi укладання.

З элементам зыходнага словазлучэння гэтыя адносiны абмежаваны

толькi перасячэннем37.

Тэрмiн “унiвербiзацыя”, якi увайшоу у навуковы ужытак, звычай-

на выкарыстоуваецца у такiм значэннi, як трансфармацыя асобна-
аформленага наймення у цэлае аформленае найменне. Вынiкi унiвербi-

зацыi, унiвербы, гэта i ëсць кампактная форма аналiтычнага наймення.

Адрознiваюць унiвербы-словы i унiвербы-абрэвiятуры (кожнага тыпу).

Але, як сцвярджае навуковец Адлiвакiн С. Ю.:

Абрэвiятуры не з’яуляюцца словамi: яны толькi рэпрэзентуюць намi-
натыуныя злучэннi слоу, у iх няма сувязi з дэнататам, быушы суаднесе-
нымi з дэнататам праз пасрэднiцтва аналiтычных найменняу, толькi апа-
сродкавана выпауняюць намiнацыйную ролю. Толькi у выпадку дэзакту-
алiзацыi рэпрэзентатыунай функцыi з прычыны шырокай узнауляльнасцi,
або з прычыны забыцця, абрэвiятурны унiверб вызначае прамую сувязь
з дэнататам38.

Абрэвiятуры абмежаваны рамкамi адной часцiны мовы – назоунiка.

Не усе тыпы абрэвiятур-назоунiкау яшчэ дастаткова апiсаны i дасле-

даваны. Нярэдка мы сустракаем, асаблiва у навукова-тэхнiчнай мове,

абрэвiятуры-прыметнiкi. Гэтыя новыя словы пранiкаюць у сферу абрэ-

вiяцыi наступнымi шляхамi: 1) пераутварэнне скарочанай часткi слова

у самастойнае слова, напр. тэлесувязь, радыëсувязь; 2) адрыу абрэ-

вiятурнай часткi лiтарнага тыпу ад назоунiка, якi знаходзiцца побач,

напр. МВП-транзiстар; 3) поуная графiчная самастойнасць, напр. ге-

нератар ЗВЧ. Такiм чынам, адрыу часткi слова утварае перадумовы

36 М. Шевченко, Семантические явления в области отаббревиатурной лексики
(синонимия, омонимия, антонимия), (в:) Новое в лексике русского языка, Куйбышев
1983, с. 43.
37 Л. Каховская, Формально-смысловые отношения в процессе абревиации, “Вес-
нiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта. Серыя 4, Фiласофiя. Журналiстыка. Пе-
дагогiка. Псiхалогiя” 1980, № 1, с. 49.
38 С. Адливакин, К вопросу об универбизации и универбах, (в:) Словообразование
и номинативная деривация в славянских языкеах, под ред. В. М. Никитевич, Гродно
1982, ч. 1, с. 8.
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для замацавання у мове абрэвiятур з сiнтаксiчнымi адзiнакамi пры-

метнiка39.

Не малаважнай праблемай з’яуляецца захаванне матываванасцi аб-

рэвiятур. Пры узнiкненнi абрэвiятуры, як кожнага матываванага сло-

ва, гаворачы заусëды абапiраецца на вопыт i сiстэму найменняу да-

дзенай мовы, г.зн. што памiж абрэвiятурамi i зыходнымi адзiнкамi iс-

нуюць матывацыйныя адносiны. Прычым пры усячэннi фармальных

параметрау матывавальных адзiнак змены у семантыцы мiнiмальныя

i зводзяцца толькi да стылiстыкi тэкстау, у якiх яны ужываюцца. Гэта

правiла аб заканамернасцi захавання формы i зместу. Заканамерна

узнiкае пытанне, наколькi гэта мiнiмальная форма зыходнай адзiн-

кi захоувае адносiны матываванасцi i наколькi яна здольна узбудзiць

у нас асацыяцыi з iншымi адзiнкамi. У цытаваным артыкуле Харытон-

чык З. А. усведамленне лексiчнай адзiнкi як матываванай або нематы-

ваванай зводзiцца да iндывiдуальнага успрымання абрэвiятуры i таму

сэнсоуна арыентавацца на нейкi “усярэднены” узровень тыпу носьбiта

мовы40.Каб захаваць матывiраванасць абрэвiятур нярэдка звяртаюцца

да “падтрымкi” з боку зыходнага скарачаемага наймення. Вылучаюць

такiя камунiкатыуныя стратэгii: 1) поуныя разгорнутыя найменнi па-

пярэднiчаюць выкарыстанню абрэвiятур; 2) разгорнутае найменне не

папярэднiчае, а iдзе услед за абрэвiятурай; 3) змяшчэнне абрэвiятуры

у тып кантэксту, дзе самога разгорнутага наймення няма, але прысут-

нiчаюць часткi, з якога ëн складаецца; 4) наяунасць у тэксце гiпонiмау,

сiнонiмау, ключавых адзiнак, якiя адпавядаюць сiтуацыi. Такiм чы-

нам, выкарыстанне абрэвiятуры у тэксце разам, а не замест яе зы-

ходнага, разгорнутага наймення нельга лiчыць чыста стылiстычным

прыëмам.

Разыходжанне поглядау па пытаннi матывiраванасцi-нематывiра-

ванасцi канстатуе даследчык Баханькоу А. Я. Перш за усë назы-

ваюцца два фактары: 1) неаднароднасць абрэвiятурнага матэрыялу

у адносiнах да прыметы матывiраванасцi лексiчнага значэння i звяза-

най з ëй члянiмасцi абрэвiятур на састауныя кампаненты; 2) карэн-

ная спецыфiчная супярэчлiвасць абрэвiятуры, якая, з’яуляючыся ад-

39 П. Шуба, Аббревиатуры-прилагательные в современном русском языке, (в:)
Словообразование и номинативна) деривация в славянских языках, под ред. Ники-
тевич В. М., Гродно 1982, ч. 1, с. 157–158.
40 З. Харитончик, О сохранении мотивированности аббревиатур, (в:) Очер-
ки о языке. Теория номинации. Лексическая семантика. Словообразование, Минск
2004, с. 320–334.
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ным словам, рэпрэзентуе адначасова з гэтым групу слоу або кам-

пазiт41, якiя з’яуляюцца дыяметральна процiлеглымi. Акрамя пытання

аб тым, што унутраную форму маюць складовыя абрэвiятуры, кож-

ны фрагмент якiх прадстауляе досыць лëгка семантызуемую марфе-

му, аутар прапаноувае звярнуць асаблiвую увагу на сувязь значэн-

ня i гучання iнiцыяльных абрэвiятур. Згодна з адной з гэтых кан-

цэпцый, у абрэвiятурах за кожным гукам-лiтарай крыецца значэнне

цэлага слова, а у звычайным слове кожны гук не самастойны, i толькi

за адпаведным комплексам усiх гукау замацоуваецца пэунае значэн-

не. Значыць, абрэвiятура з фармальнага боку не з’яуляецца звычай-

ным словам42. Другая канцэпцыя, якая прадстауляе абрэвiятуру, як

асобны аднамарфемны тып слоу, дзе акронiмы уяуляюць сабой мане-

мы, г.зн. простыя, аднамарфемныя словы, якiя не раскладаюць свай-

го марфалагiчнага саставу, па прынятых для гэтага схемах, без аба-

вязковага удзелу экстралiнгвiстычных даных, г.зн. зыходнага словаз-

лучэння i устанаулення сутнасцi састауных элементау у межах слова,

а таксама за яго межамi. Але iснуе яшчэ i прамежкавая канцэпцыя,

дзе дапускаюць матывiраванасць i iнiцыяльных абрэвiятур, толькi не

усiх, а тых, што утвораны па пэунай абагульняючай мадэлi43. Такiм

чынам, словаутваральная сiстэма беларускай мовы мае тэндэнцыю да

развiцця i удасканалення. Абрэвiяцыя у сучаснай беларускай мове зай-

мае паунапраунае месца сярод iншых спосабау словаутварэння, аднак

беларускiя абрэвiятуры знаходзяцца пад значным уздзеяннем рускай

мовы.

Актуальнымi застаюцца праблемы паходжання, станаулення абрэ-

вiятур, функцыянiравання iх у тэкстах рознага тыпу, сувязi скарачэн-

няу з зыходнай намiнацыяй (прататыпам), трансфармацыi семантыкi

прататыпа у абрэвяiтуру; актуальнае, нарэшце, стварэнне слоунiка або

даведнiка беларускiх скарачэнняу, якi, здаецца, будзе заусëды запатра-

баваным.

41 А. Баханькоу, Развiццë лексiкi беларускай лiтаратурнай мовы у савецкi пе-
рыяд, Мiнск 1982, с. 111–112.
42 Там жа, с. 112–114.
43 А. Баханькоу, Абрэвiятуры у беларускай мове савецкага часу, “Весцi Акадэмii
навук БССР. Серыя грамадскiх навук” 1981, № 4, с. 111–113.
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S T R E S Z C Z E N I E

W artykule autorka omawia wybrane zagadnienia związane ze skrótami we
współczesnym języku białoruskim, takie jak proces tworzenia i funkcjonowania
skrótów w różnych typach tekstów, relacje między skrótami a ich prototypami,
transformacje znaczeń prototypów. Podkreśla jednocześnie, że pełny opis skrótów
jest ściśle związany z koniecznością opracowania słownika skrótów.

S UMMARY

In the article the questions of abbreviations in modern Belarusian language
are discussed. The author analyzes the formation process and functioning of ab-
breviations in various types of texts, links between abbreviations and prototypes,
transformation of prototype semantics into abbreviations. It is emphasized that for
the complete investigation of abbreviations it is a priority to write dictionary of
abbreviations.
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Энтамонiмы у фразеалагiчнай карцiне свету беларусау,

рускiх i англiчан

Фразеалагiчныя адзiнкi (ФА) як моуныя знакi з’яуляюцца свое-

асаблiвай крынiцай звестак пра пазнанне, светаразуменне, светаба-

чанне, культурныя i каштоунасныя устаноукi носьбiтау гэтых адзi-

нак. Яны утвараюць фразеалагiчную карцiну свету (ФКС), якая у най-
больш яркай вобразнай форме выражае дух народа, яго менталiтэт,

замацоувае культурна-гiстарычны вопыт пазнання свету у выглядзе
вобразных устойлiвых зваротау, якiя не столькi называюць, колькi
(амаль заусëды) ацэньваюць з’явы i прадметы, дзеяннi i стан1.

Свет насякомых у ФКС кожнага народа – цэлая сiстэма уяуленняу,

вераванняу i iдэй. Аб’ектам вывучэння у межах артыкула абраны ФА

толькi з кампанентамi-энтамонiмамi у беларускай, рускай i англiйскай

мовах. Да апошняга часу iх вывучэнне насiла фрагментарны характар.

Так, у працах В. У. Вiнаградава2, В. А. Цярноускай3, М. М. Вазня-

сенскай4 маюцца звесткi пра асобныя ФА у рускай мове з кампанен-

1 Д. В. Лагоденко, Национальное своеобразие фразеологической картины мира,
[в:] Фразеология и когнитивистика: материалы 1-й Междунар. науч. конф. (Белго-
род, 4–6 мая 2008 года). В 2 т. Идиоматика и познание, Белгород 2008, т. 1, с. 70.
2 В. В. Виноградов, О серии выражений: муху зашибить, муху задавить, муху
раздавить, муху убить, с мухой, под мухой, “Русская речь” 1968, № 1, с. 88–89.
3 О.А. Терновская, Ведовство у славян. II. Бзык (мухи в голове), [в:] Славянское
и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте, Москва 1984, с. 125.
4 М. М. Вознесенская, Какая бывает муха, “Русская речь” 2010, № 2, с. 116–121.
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тамi-энтамонiмамi; у працах В. А. Цярноускай5, А. Б. Мароз6 i iнш.

– пра сiмволiку насякомых у рускай народнай традыцыi. У беларускай

мове ФА з кампанентамi-энтамонiмамi зусiм не разглядалiся.

Мэта артыкула – на аснове прымянення параунальна-супастау-

ляльнага аналiзу ФА з энтамонiмамi выявiць агульныя i адрозныя

асацыятыуныя прыметы насякомых, што ляжаць у аснове унутранай

формы ФА беларускай, рускай i англiйскай моу, устанавiць куль-

турны сэнс, што увасоблены у кампанентах-энтамонiмах, вызначыць

мiжмоуныя фразеалагiчныя адпаведнiкi i iх тыпы. Усяго выяулена

42 ФА у беларускай мове7, 35 – у рускай8 i 33 – у англiйскай9, у скла-

дзе якiх зафiксаваны беларускiя энтамонiмы муха, камар/камароу (ка-
марыны), блыха, вош, жук, аса/асiны, мурашка, клоп, павук; рускiя –

муха/мушка, комар, блоха, вошь, вошка,жук, осиный, мурашка, саран-
ча; англiйскiя – fly ‘муха’, gnat ‘камар, мошка’, flea ‘блыха’, beetle ‘жук’,

wasp ‘аса’, bug ‘клоп’, spider’s ‘павуковы’, locusts ‘саранча’, butterfly ‘ма-

тылëк’, bee ‘пчала’, cricket ‘цвыркун’, grasshopper ‘конiк’, grig ‘конiк,

цвыркун’, hornet ‘шэршань’ / hornet’s (hornets’) ‘шэршневы’.

Насякомыя уцягнуты у быцiйную прастору чалавека, прыносячы

яму карысць (знiшчаюць шкоднiкау, апыляюць раслiны, вырабляюць

карысныя прадукты) i шкоду (непакояць сваiмi укусамi, пераносяць

хваробы, шкодзяць ураджаю), задзейнiчаны у народнай культуры

(у павер’ях i прыметах, абрадавых дзеяннях, славесным фальклоры).

Прасочым, як гэтая i iншая iнфармацыя адлюстравана у ФА.

Так, насякомыя служаць крытэрыем чагосьцi невялiкага, нязнач-

нага. Агульнымi для ФА трох моу з’яуляюцца вобразы мухi i камара

(бел. мух ганяць каму ‘караць каго-н., небалюча б’ючы, звычайна для

выгляду (пра дзяцей)’; як (што) сабаку муха для каго, каму ‘нiчога

не значыць для каго-н., далëка не дастаткова каму-н.’; рабiць з мухi
слана (зрабiць з мухi слана) / рабiць з камара каня (зрабiць з камара
каня) ‘беспадстауна перабольшваць што-н., надаваць чаму-н. нязнач-

наму вялiкае значэнне’; з камароу (камарыны) нос ‘вельмi мала’; ‘невя-

5 О. А. Терновская, К описанию народных славянских представлений, связанных
с насекомыми. Одна система ритуалов изведения домашних насекомых, [в:] Славян-
ский и балканский фольклор. Обряд. Текст, Москва 1981, с. 139–159.
6 А. Б. Мороз, Комариный праздник, [в:] Праздник – обряд – ритуал в славянской
и европейской традиции, Москва 2004, с. 255–264.
7 I. Я. Лепешау, Слоунiк фразеалагiзмау. У 2 т., Мiнск 2008.
8 А. И. Ф ëдоров, Фразеологический словарь русского литературного языка,
Москва 2001.
9 А. В. Кунин, Большой англо-русский фразеологический словарь, Москва 1998.
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лiкi па колькасцi, памерах i пад.’; камар носа(-у) не падточыць (не
падтачыу, не падтачыу бы) ‘нельга прычапiцца да чаго-н.’; руск. де-
лать из мухи слона ‘надаваць чаму-н. нязначнаму, малаважнаму вя-

лiкае значэнне’; комар носа(-у) не подточит ‘зроблена так, што ня-

ма да чаго прычапiцца’; англ. a fly on the (coach-)wheel (дасл. – муха

на коле) ‘чалавек, якi моцна перабольшвае сваë значэнне, уплыу або

удзел у якой-н. справе’; break a butterfly (fly) on the wheel (дасл. – ка-

раць матыля (муху) пры дапамозе калесавання) ‘страляць з гармат

па вераб’ях’; strain at a gnat and swallow a camel (дасл. – атцэджваць

камара i праглынуць вярблюда) ‘звяртаць увагу на дробязi i упусцiць

асноунае, праяуляць клопат аб нязначных рэчах пры няувазе да важна-

га’ (мае бiблейскае паходжанне); для ФА беларускай i англiйскай моу

– вобраз блыхi (бел. падкаваць блыху ‘паказаць, праявiць надзвычай-

ную вынаходлiвасць у якой-н. справе’; лавiць блох ‘вышукваць дробяз-

ныя недахопы, хiбы у каго-н., у чым-н.’; англ. flay a flea for the hide

and tallow (skin a flea for its hide) (дасл. – разбiраць блыху на скуру

i тлушч (здзiраць скуру з блыхi) ‘квапiцца, скнарнiчаць’). Адметным

для беларускай мовы з’яуляецца вобраз жука (не жук на палачцы ‘не

дробязь, не пусцяковiна; справа сур’ëзная’), для англiйскай мовы – конi-

ка (knee-high to a grasshopper (дасл. – конiку па калена) ‘малюсенькi’)

i матыля (break a butterfly (fly) on the wheel).

У вынiку можна выдзелiць мiжмоуныя адпаведнiкi: поуныя эквiва-
ленты (маюць тоесную семантыку, аднолькавую структурна-грама-

тычную арганiзацыю i кампанентны склад) беларускай i рускай моу:

рабiць з мухi слана (зрабiць з мухi слана) – делать из мухи слона; ка-
мар носа(-у) не падточыць (не падтачыу, не падтачыу бы) – комар
носа(-у) не подточит; поуныя аналагi (маюць аднолькавую семанты-

ку, падобную структурна-граматычную арганiзацыю, суадносны у ад-

ной лексеме кампанентны склад) беларускай i рускай моу: рабiць з ка-
мара каня (зрабiць з камара каня) – делать из мухи слона; беларускай
i англiйскай моу: з камароу (камарыны) нос – knee-high to a grasshopper;

безэквiвалентныя ФА у беларускай мове: не жук на палачцы, мух га-
няць, як (што) сабаку муха, падкаваць блыху, лавiць блох; у англiй-
скай мове: flay a flea for the hide and tallow (skin a flea for its hide), break
a butterfly (fly) on the wheel, a fly on the (coach-)wheel, strain at a gnat

and swallow a camel.
З малым памерам насякомых звязана i iх безабароннасць. Агуль-

ным для ФА трох моу з’яуляецца вобраз мухi (бел. мухi (-у) не
пакрыудзiць ‘вельмi цiхi, лагодны, пакорлiвы’; зух з колам (калом) да
мух / зух супроць (супраць) мух ‘смелы, самаупэунены толькi сярод
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слабых’; адным махам семярых (семсот, сем) мух забiяхам ‘мерка-

ваць пра каго- цi што-н. зусiм аднолькава, не улiчваючы iндывiдуаль-

ных асаблiвасцей; хутка, без роздуму i не сумняваючыся, справiцца

з чым-небудзь’ (з’яуляецца паукалькай з рускай мовы – одним (еди-
ным) махом семерых убивахом10, дзе кампанент муха не прысутнiчае);
руск. мухи не обидит кто ‘пра лагоднага, бяскрыуднага, добрага ча-

лавека’; муху не зашибëт кто ‘нiкога не пакрыудзiць хто-н.’; англ. one

wouldn’t hurt a fly (дасл. – ëн (яна i г.д.) i мухi не пакрыудзiць) ‘быць

добрым i лагодным, няздольным прычынiць няшчасце’). У ФА рускай

мовы задзейнiчаны таксама вобраз камара (комара не обидит кто ‘пра

лагоднага, бяскрыуднага, добрага чалавека’; комара не зашибëт кто

‘нiкога на пакрыудзiць хто-н.’).

На аснове параунання ФА трох моу выдзелены: поуныя эквiвален-
ты трох моу: мухi (-у) не пакрыудзiць – мухи не обидит кто – one
wouldn’t hurt a fly; частковыя эквiваленты (маюць тоесную семанты-

ку, аднолькавую структурна-граматычную арганiзацыю i пэуныя ра-

зыходжаннi у кампанентным складзе – наяунасць аднаго адрознага

лексiчнага кампанента падобнай паняцiйнай семантыкi або варыянт-

ных кампанентау) беларускай i рускай моу: мухi (-у) не пакрыудзiць
– муху не зашибëт кто, комара не обидит кто; рускай i англiйскай

моу: муху не зашибëт кто, комара не обидит кто – one wouldn’t hurt

a fly; поуныя аналагi беларускай i рускай моу: мухi (-у) не пакрыудзiць
– комара не зашибëт кто; безэквiвалентныя у беларускай мове: зух
з колам (калом) да мух; зух супроць (супраць) мух; адным махам се-
мярых (семсот, сем) мух забiяхам.

Адзначана у ФА i здольнасць насякомых збiрацца у вялiкай коль-

касцi. Агульным для ФА трох моу з’яуляецца вобраз мухi (бел. (мруць,

гiнуць, валяцца) як мухi ‘у вельмi вялiкай колькасцi (пра людзей

i адуш. прадметы)’; мухi дохнуць (дохлi, падохлi) ‘нясцерпна сумна’;

руск. (мрут, дохнут) как мухи ‘гiнуць у вялiкай колькасцi’; мухи дох-
нут ‘нясцерпна сумна’; англ. like flies (дасл. – як мух) ‘многа, у вялiкай

колькасцi’), для ФА рускай i англiйскай моу – саранчы (руск. как са-
ранча ‘з прагнасцю (паядаць, усë спусташаючы, накiдвацца вялiкай

масай)’; англ. swarm like locusts (дасл. – кiшэць як саранча) ‘наляцець

як саранча’ (ФА дадаткова выяуляюць такую уласцiвасць саранчы,

як пражэрлiвасць). Адметным для беларускай мовы выступае вобраз

блыхi (як (што) сабака блох (набрацца) ‘занадта многа’; 〈усе〉 блохi

10 I. Я. Лепешау, Этымалагiчны слоунiк фразеалагiзмау, Мiнск 2004, с. 32.
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падохлi (памерлi) у каго ‘хто-н. страшэнна спалохауся, адчувае моц-

ны жах’), для рускай мовы – камара (что комарья кого ‘вельмi мно-

га каго-н.’).

Усе пералiчаныя ФА дазваляюць выдзелiць: поуныя эквiваленты
беларускай i рускай моу: (мруць, гiнуць, валяцца) як мухi – (мрут,

дохнут) как мухи; мухi дохнуць (дохлi, падохлi) – мухи дохнут; рускай

i англiйскай моу: как саранча – swarm like locusts; частковыя эквiва-
ленты рускай i англiйскай моу: что комарья кого – like flies; безэквi-
валентныя у беларускай мове: як (што) сабака блох (набрацца); 〈усе〉
блохi падохлi (памерлi) у каго.
Мухi сiмвалiчна суадносяцца з мноствам розных дробных адна-

родных прадметау11. На аснове падабенства паводле формы i функцыi

утвараюцца ФА беларускай i рускай моу, з якiх выдзяляюцца поуныя
эквiваленты: белыя мухi ‘снег, сняжынкi; пра снег, што падае’ – белые
мухи ‘сняжынкi, якiя падаюць’; да белых мух ‘да першага снегу, да

халадоу (рабiць што-н.)’ – до белых мух ‘да пачатку зiмы; да першага

снегападу’.

Праз супастауленне адчування дрыжыкау ад моцнага страху, хва-

лявання з бегаючымi па целе (па спiне, па скуры) мурашкамi склалiся

ФА беларускай i рускай моу: мурашкi бегаюць (прабягаюць, бягуць) па
целе (па спiне, па скуры) у каго, каго, чыiм ‘хто-н. адчувае дрыжыкi

ад моцнага страху, хвалявання i пад.’, мурашкi забегалi (пабеглi, за-
хадзiлi, пайшлi) па целе (па спiне, па скуры) у каго, каго, чыiм ‘хто-н.

пачау адчуваць дрыжыкi ад моцнага страху, хвалявання i пад.’ – му-
рашки бегают по спине (по телу, по коже) (мурашки забегали по
спине (по телу, по коже) ‘адчуванне дрыжыкау ад раптоунага моц-

нага страху, хвалявання, узрушэння’, якiя з’яуляюцца поунымi эквi-
валентамi.

Надакучлiвасць мух, вiдавочна, ляжыць у аснове такiх частко-
вых эквiвалентных ФА беларускай i рускай моу, як лавiць мух ‘рассе-

яна глядзець на што-н. з пустой цiкавасцю; выяуляць няуважлiвасць,

рассеянасць’; ‘марудзячы, прапускаць зручны момант’ – ловить мух
〈ртом〉 ‘быць вельмi рассеяным, няуважлiвым; не прымаць нiякiх

мер; бяздзейнiчаць’; лавiць мух – считать мух ‘быць рассеяным,

няуважлiвым; гультаяваць, марнаваць час’.

11 А. В. Гура, Символика животных в славянской народной традиции, Москва
1997, с. 448.
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Здольнасць насякомых балюча кусацца, хутчэй за усë, стала пад-

ставай для узнiкнення наступных ФА у кожнай з трох моу: бел. свая
вош укусiць (укусiла) каго ‘каму-н. прыйдзецца непасрэдна самому

сутыкнуцца з жыццëвымi клопатамi, адчуць жыццëвыя цяжкасцi’;

руск. словно блоха укусила кого ‘хто-н. нечакана праявiу клопат’;

англ. sting like a wasp (дасл. – джалiць як аса) ‘балюча кранаць’.

Куслiвасць насякомых узята i у аснову ФА беларускай i рускай

моу, што выступаюць эуфемiзмамi лаянкавых выразау. Так, агуль-

нымi вобразамi для ФА беларускай i рускай моу з’яуляюцца вобразы

мухi i камара (бел. ядуць мухi з камарамi каго ‘воклiч незадаваль-

нення, здзiулення, захаплення i пад.’; бляха-муха ‘воклiч незадаволена-

сцi, абурэння, прыкрасцi i пад.’; руск. ешь тя мухи с комарами ‘вiд

жартаулiвай, несур’ëзнай лаянкi’; едят тебя (его, еë, вас, их) мухи
‘жартаулiва-лаянкавае выражэнне прыкрасцi, абурэння, здзiулення’).

Адметным для рускай мовы выступае вобраз вошы (ядрëна вошь ‘вы-

казванне ганьбавання каму-н., нездавальнення кiм-н.’).

З прыведзеных ФА выдзяляюцца: частковыя эквiваленты: ядуць
мухi з камарамi каго – ешь тя мухи с комарами, едят тебя (его, еë,
вас, их) мухи; поуныя аналагi: ядуць мухi з камарамi каго, бляха-муха
– ядрëна вошь.

Адразу дзве прыметы насякомых – куслiвасць i здольнасць збiрац-

ца у вялiкай колькасцi – знайшлi адлюстраванне у ФА трох моу. Так,

у ФА беларускай i рускай моу маецца вобраз асы (бел. асiнае гняздо
‘прыстанiшча, зборышча небяспечных, шкодных людзей’; руск. осиное
гнездо ‘пра жыллë, зборышча шкодных, небяспечных для грамадства

людзей’), у ФА англiйскай мовы – шэршня (a hornet’s nest (a nest of
hornets) (дасл. – шэршневае гняздо) ‘тое, што хавае небяспеку’; arouse

(stir up) a nest of hornets / bring (raise, stir up) a hornet’s (hornets’) nest
about one’s ears / put one’s hand (head) in (into) a hornet’s (hornets’) nest

(дасл. – будзiць (варушыць) шэршневае гняздо / будзiць (падымаць)

шэршневае гняздо за вушы, сунуць руку (галаву) у шэршневае гняздо)

‘нажыць сабе многа ворагау’).

З гэтых ФА выдзяляюцца: поуныя эквiваленты беларускай i рус-

кай моу: асiнае гняздо – осиное гнездо; частковыя эквiваленты бе-
ларускай i англiйскай моу: асiнае гняздо – a hornet’s nest (a nest

of hornets); рускай i англiйскай моу: осиное гнездо – a hornet’s nest
(a nest of hornets); безэквiвалентная ФА у англiйскай мове: arouse (stir

up) a nest of hornets / bring (raise, stir up) a hornet’s (hornets’) nest
about one’s ears / put one’s hand (head) in (into) a hornet’s (hornets’)

nest.
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Зусiм iншую вобразную аснову вызначаюць ФА, якiя узыходзяць

да забабонных уяуленняу пра тое, што у мух, сляпнëу, жукоу i iншых
насякомых мог абарачацца д’ябал. Ëн, пранiкаючы у рот, нос, вуха
або укусiушы чалавека, рабiу яго ашалелым, прымушаючы выходзiць
з сябе або капрызнiчаць12. Агульным для ФА беларускай i рускай моу

з’яуляецца вобраз мухi (бел. якая муха укусiла каго ‘што здарылася

з кiм-н., як усë гэта растлумачыць? (выказванне здзiулення з прычы-

ны незразумелых паводзiн каго-н.)’; шалëная муха укусiла 〈за вуха〉 ка-
го ‘хто-н., нечакана раззлаваушыся, занадта гарачыцца’; руск. какая
муха укусила кого ‘незразумела, чым выклiканы такiя дзiуныя паво-

дзiны, што ж здарылася з кiм-н.’; (будто, словно, точно) муха укуси-
ла ‘неспадзявана нешта здарылася з кiм-н., настолькi ëн незвычайны

у сваiх учынках’). Адметным для рускай мовы з’яуляецца вобраз блыхi

(какая блоха укусила кого? ‘чым выклiканы такiя дзiуныя, незразуме-

лыя паводзiны; што здарылася з кiм-н.?’).

На аснове супастаулення гэтых ФА выдзяляюцца: поуныя эквiва-
ленты: якая муха укусiла каго – какая муха укусила кого; частко-
выя эквiваленты: якая муха укусiла каго – какая блоха укусила кого?;

поуныя аналагi: шалëная муха укусiла 〈за вуха〉 каго – (будто, словно,

точно) муха укусила.
На думку В. А. Цярноускай, мадэль “мухi у галаве” з’яуляец-

ца чыстым варыянтам уласна мiфалагiчнай мадэлi, а ФА, якiя яе

прадстауляюць, выступаюць фрагментам тэксту, што адносiцца да
мiфалогii вышэйшых ведау13.

Мiфалагiчныя уяуленнi пра насякомых як увасабленне чалавечай

душы спарадзiлi шэраг псiхiчных характарыстык чалавека, якiя знай-

шлi адбiтак у фразеалогii трох моу.

Праз ФА з кампанентам муха беларусы гавораць пра капрызнасць,
злосць, непрыязнь (мець мух у носе ‘быць упартым, капрызным, на-

равiстым’, з мухамi у носе ‘вельмi упарты, капрызны, наравiсты’, мухi
(муха) у носе ‘хто-н. вельмi упарты, капрызны, наравiсты’; ‘злосць,

непрыязнь’), рускiя – пра нездаволенасць, маркоту (ровно (точно) му-
ху проглотил кто ‘пра таго, хто нездаволены, мае засмучаны, кiслы

выгляд’). У ФА англiйскай мовы вобраз матылька скарыстоуваецца

для перадачы нервовага стану (get (have) butterflies in one’s stomach

12 А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко, Фразеологизмы в русской речи. Словарь:
около 1000 единиц, Москва 2001, с. 423.
13 О. А. Терновская, Ведовство у славян..., с. 125.
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(дасл. – мець матылькоу у страунiку) ‘нервавацца (звычайна зведваю-

чы пры гэтым непрыемныя адчуваннi у страунiку)’, пчалы – дзiвацтва,

манii, заскоку: a bee in one’s bonnet (дасл. – пчала у капелюшы) ‘дзi-

вацтва; неадчэпная iдэя, манiя; заскок’.

На гэтай жа аснове, вiдаць, узнiклi ФА беларускай i рускай моу

з кампанентам муха, якiя называюць чалавека у нецвярозым стане: бел.

пад мухай ‘у стане ап’янення’; руск. под мухой ‘у стане ап’янення (час-

цей лëгкага ап’янення, падпiушы)’; с мухой в 〈голове〉 ‘у стане лëгкага
ап’янення’; раздавить муху ‘выпiць трохi спiртнога’.

На думку В. У. Вiнаградава, гэтыя ФА склалiся i распаусюдзiлiся
спачатку у жаргонна-прафесiйным асяроддзi карцëжнiкау i ваенных,
а затым улiлiся у гарадское прастамоуе. Выраз ‘з мухай’ у тэрмiна-
логii карцëжнай гульнi уласна азначау ‘з выйгрышам, з удачай, з пе-
рамогай’14.

У вынiку выдзяляюцца ФА: поуныя эквiваленты: пад мухай – под
мухой; частковыя аналагi (маюць тоесную або блiзкую семантыку,

розную структурна-граматычную арганiзацыю, розны або суадносны

у адной лексеме кампанентны склад): пад мухай – с мухой в 〈голове〉,
безэквiвалентная ФА у рускай мове раздавить муху.

Семантыка трох ФА англiйскай мовы з кампанентам flea ‘блыха’,

звязаных з мадэллю “мухi у галаве”, не прырауноуваецца да пэунага

стану душы чалавека: a flea in one’s ear (дасл. – блыха у вусе) ‘рэзкi

адказ; з’едлiвая заувага; рэзкi адпор’, go away with a flea in one’s ear

(дасл. – уцякаць з блыхой у вусе) ‘атрымаць рэзкi адпор’, send smb.
away (off) with a flea in his ear (дасл. – выправадзiць каго-н. з блы-

хой у вусе) ‘зрабiць рэзкую заувагу, даць рэзкi адпор каму-н., асадзiць

каго-н.; выставiць, адшыць каго-н.’. Унутраная форма гэтых ФА, хут-

чэй за усë, звязана з пакутлiвымi адчуваннямi (боль, злосць, раздраж-

ненне) чалавека, у вусе якога пасялiлася блыха.

Вобразнае уяуленне аб надакучлiвасцi насякомых, а таксама аса-

цыяцыi паводле падабенства з’яу сталi асновай для узнiкнення шэра-

гу ФА беларускай i рускай моу. Для дзвюх моу характэрны вобраз

мухi (бел. як мухi на мëд ‘з вялiкай ахвотай, неадчэпна (лезцi, лiп-

нуць i пад.)’; руск. как мухи на мëд ‘пра вялiкую колькасць людзей,

якiя iмкнуцца у ажыятажы куды-н., да каго-н.’; липнуть как муха
‘неадчэпна, назойлiва чапляцца, надакучаць каму-н.’). Адметнымi для

беларускай мовы з’яуляюцца вобразы вошы i асы (як вош на струп

14 В. В. Виноградов, О серии выражений..., с. 88–89.
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(лезцi) ‘настырна, назойлiва’; кiдацца асой у вочы каму (кiнуцца асой
у вочы каму) ‘раптоуна накiдвацца на каго-н. з папрокамi’).

З гэтых ФА выдзяляюцца: поуныя экiваленты: як мухi на мëд –

как мухи на мëд; поуныя аналагi: як вош на струп (лезцi) – как мухи
на мëд; частковыя аналагi: як мухi на мëд, як вош на струп (лезцi)

– липнуть как муха; безэквiвалентная ФА у беларускай мове кiдацца
асой у вочы каму (кiнуцца асой у вочы каму).

Як вядома, пры нiзкай тэмпературы некаторыя мухi упадаюць

у спячку. Вiдаць, назiраннi за паводзiнамi мухi у гэты перыяд iх жыц-

ця ляглi у аснову поуных эквiвалентных ФА беларускай i рускай моу

як сонная муха ‘вяла, павольна, без усякага жадання (рабiць што-н.);

вялы, марудны, няжвавы’ – как сонная муха ‘вяла, ледзь-ледзь (ра-

бiць што-н.)’.

Насякомыя з’яуляюцца разносчыкамi бруду i iнфекцыi, што прад-

стаулена у ФА беларускай i рускай моу кармiць блох (вошай, клапоу),
дзе ‘знаходзiцца у цяжкiх, антысанiтарных умовах’ – кормить вшей
〈да клопов〉 ‘аб вымушаным знаходжаннi у антысанiтарных умовах’,

якiя з’яуляюцца поунымi аналагамi.
Пэуныя асацыятыуныя прыметы асобных насякомых знайшлi ад-

люстраванне толькi у фразеалогii англiйскай мовы: жвавасць, працавi-

тасць пчалы – (as) brisk as a bee (дасл. – жвавы як пчала) ‘клапатлiвы

як пчолка (пра жвавага, працавiтага чалавека)’; (as) busy as a bee (дасл.
– заняты як пчала) ‘вельмi заняты, працавiты’, здольнасць мухi хутка

лятаць – on the fly (дасл. – на мусе) ‘на ляту; на хаду, спешна; тайна,

употайкi ад iншых; заняты, паспешлiвы’, there are no flies on (дасл.

– тут мух няма) ‘яго не ашукаеш, ëн напагатове; ëн не дурань; ëн

поуны энергii, бадзëрасцi; ëн абсалютна бездакорны чалавек; надзвы-

чай добрай якасцi, слепата жука – (as) blind as a beetle (дасл. – сляпы

як жук) ‘падслепаваты; сляпы, якi не зауважае, не бачыць, не разумее

таго, што адбываецца навокал’), лëгкасць i прыгажосць матылька –

(as) light as a butterfly (дасл. – лëгкi як матылëк) ‘легкадумны’, a social

butterfly (дасл. – свецкi матылëк) ‘пустая свецкая прыгажуня, пустая

дзяучына’, бадзëрасць блыхi – (as) fit as a flea (дасл. – бадзëры як

блыха) ‘здаровы i бадзëры’, уменне павука плесцi заблытаную сетку

– a spider’s web (дасл. – павуковая павуцiна) ‘хiтраспляценнi, iнтры-

гi’, стракатанне i скакучасць конiка i цвыркуна – (as) chirpy (lively) as
a cricket (дасл. – вясëлы (жвавы) як цвыркун) ‘жыццярадасны, поуны

жыцця’, (as) merry as a cricket (дасл. – вясëлы як цвыркун) / (as) lively
(merry) as a grig (дасл. – жвавы (вясëлы) як конiк (цвыркун) ‘вельмi

вясëлы, жыццярадасны, поуны жыцця’.
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Англiйская ФА (as) lively (merry) as a grig паходзiць ад выразау (as)

merry as a cricket i merry grig. Лексема grig, утвораная ад уласнага iмя
Gregory, раней мела значэнне ‘вясëлы сабутэльнiк’. У сучаснай англiй-
скай мове яна скарыстоуваецца для абазначэння такiх насякомых, як
конiк i цвыркун15.

Негатыунае стауленне да асобных насякомых адлюстравана у фра-

зеалогii беларускай i рускай моу. Так, у беларускай мове зафiксаваны

ФА i (кожны) жук i жаба ‘усе без выключэння; усякi, кожны чала-

век’; галава не на вошы у каго ‘хто-н. разумны, кемлiвы, знаходлiвы’,

у рускай мове – ФА колорадский жук ‘пра крывадушнага, хiтрага,

каварнага чалавека’.

У ФА рускай мовы адлюстраваны асноуны для мухi спосаб пера-

мяшчэння – палëт – муха пролетит – услышишь ‘пра поуную цiшыню’.

Звычнае месцазнаходжанне клапоу паслужыла узнiкненню англiй-

скай ФА (as) snug as a bug in a rug (дасл. – утульна як клапу у дыване)

‘вельмi утульна уладжвацца’.

У фразеалогii кожнай мовы адзначаюцца таксама ФА, у складзе

якiх энтамонiмы перадаюць розныя абстрактныя паняццi i з’явы жыц-

ця, а таксама ужываюцца для метафарычнага абазначэння чалаве-

ка або прадмета. У беларускай мове гэта ФА з’есцi павука ‘зацяжа-

рыць’, унутраная форма якой, магчыма, звязана з прымяненнем павука

у любоунай магii; у рускай – дороже кожуха вошка станет ‘справа

не варта патрачаных на яе намаганняу’, шпанская муха (мушка) ‘пла-

стыр з высушанага i скрышанага жучка – шкоднiка лiставых дрэу

i кустоу, якi ужывауся раней у медыцыне’; у англiйскай – a fly in the

ointment (дасл. – муха у мазi) ‘чалавек або рэч, якi (якая) псуе прыем-

ную сiтуацыю цi падзею’ (мае бiблейскае паходжанне), a big bug (дасл.

‘вялiкi клоп’) ‘важная асоба; заправiла, завадатар’, let that fly stick in
(to) the wall (дасл. – няхай муха наткнецца на сцяну) ‘не будзем больш

размауляць на гэту тэму’, like a fly in amber (дасл. – як муха у бур-

штыне) ‘рэдкi, дзiуны; якi добра захавауся’, rise to the fly (дасл. – пад-

няцца да мухi) ‘клюнуць, папасцiся на вуду’.

Такiм чынам, энтамонiмы прадстаулены у фразеалогii трох моу:

9 – у беларускай мове, 8 – у рускай, 13 – у англiйскай. Самым ча-

стотным энтамонiмам ва усiх трох мовах з’яуляецца энтамонiм муха
(гл. табл.).

15 E. Partr idge, A Short Etymological Dictionary of Modern English, London 1977,
p. 133.
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Беларуская Руская Англiйская
№ Кампанент-энтамонiм/дэрыват мова мова мова

Колькасць ужыванняу у ФА

1 муха / мушка 23 / – 22 / 1 10 / –

2 камар / камароу (камарыны) 3 / 1 5 / – 1 / –

3 блыха 5 2 5

4 вош / вошка 4 / – 2 / 1 –

5 жук 2 1 1

6 аса / асiны 1 / 1 – / 1 1 / –

7 мурашка 2 1 –

8 клоп 1 – 2

9 павук / павуковы 1 / – – – / 1

10 саранча – 1 1

11 матылëк 4

12 пчала 3

13 цвыркун 2

14 конiк 2

15 шэршань / шэршневы 2 / 3

Вобразы насякомых у моунай свядомасцi беларусау, рускiх i англi-

чан выяуляюць такiя агульныя асацыятыуныя прыметы, як малы па-

мер, нязначнасць, безабароннасць, надакучлiвасць, куслiвасць, здоль-

насць збiрацца у вялiкай колькасцi, а у беларусау i рускiх – яшчэ сан-

лiвасць, рассаднiкi мiкробау.

Агульнасць асацыятыуных сувязей прадвызначае высокую сту-

пень мiжмоунай эквiвалентнасцi ФА. Усяго ад агульнай колькасцi ФА

з кампанентамi-энтамонiмамi у трох мовах выдзелена 1 пара поуных

эквiвалентау, у беларускай i рускай – 12 пар поуных i 5 пар част-

ковых эквiвалентау, у беларускай i англiйскай – 1 пара частковых

эквiвалентау, у рускай i англiйскай – 1 пара поуных i 3 пары част-

ковых эквiвалентау. Сярод ФА–аналагау у беларускай i рускай мовах

выдзелена 5 пар поуных i 2 пары частковых аналагау, у беларускай

i англiйскай – 1 пара поуных аналагау. Безэквiвалентных ФА у бела-

рускай мове выдзелена 17, у рускай – 6, у англiйскай – 30.

Адрозныя асацыятыуныя прыметы насякомых, выдзеленыя чала-

векам, падкрэслiваюць спецыфiчнасць светауспрымання носьбiтау бе-
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ларускай, рускай i англiйскай моу, а таксама указваюць на несупадзен-

не тэхнiкi другаснай намiнацыi у кожнай з трох моу. Так, шэраг ФА

беларускай i рускай моу мае адпаведнiкi у англiйскай мове з вобраза-

мi iншых класау жывëл, напрыклад: бел. рабiць з мухi слана (зрабiць
з мухi слана), рабiць з камара каня (зрабiць з камара каня) – руск.

делать из мухи слона – англ. turn geese into swans (дасл. – ператва-

раць гусей у лебядзей); бел. як мухi на мëд – руск. как мухи на мëд –

англ. стицк то смб лике а леецх (дасл. – прысмактацца да каго-н. як

п’яука) ‘быць надакучлiвым’; cling (hang on, hold on, stick) like a limpet

to smb (дасл. – прылiпнуць (павiснуць, прысмактацца) як малюск да

каго-н.) i iнш.

S T R E S Z C Z E N I E

W artykule autorka omawia wyniki analizy porównawczej jednostek frazeolo-
gicznych zawierających entomonimy w języku białoruskim, rosyjskim i angielskim.
Przedstawia również uniwersalne i językowo specyficzne cechy asocjacyjne związa-
ne z insektami obecne w świadomości językowej Białorusinów, Rosjan i Anglików.
Ponadto omawia ich znaczenie kulturowe, relacje międzyjęzykowe i ich typy.

S UMMARY

In the article the results of comparative-contrastive analysis of phraseological
units with entomonyms in Belarusian, Russian and English are discussed. Uni-
versal and language-specific associative features denoting insects in linguistic con-
sciousness of Belarusians, Russians and Englishmen are presented. Additionally,
the author reveals their cultural content in entomonyms as well as interlanguage
relations and their types.
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НАВУКОВЫЯ ДЭБЮТЫ

Кацярына Ермаковiч

Мiнск

Афганская тэма як новы вiток прауды

пра чалавека на вайне

Аб’ектыуна склалася так, што для беларускай лiтаратуры най-

больш трывалыя поспехi надоуга былi звязаны з распрацоукай вост-

рых i набалелых праблем вайны. Так, падзеi Першай сусветнай вайны

знайшлi адлюстраванне у творчасцi Янкi Купалы, Алеся Гаруна, Змi-

трака Бядулi, Максiма Гарэцкага. Пiсьменнiкi паказалi усю недарэч-

насць вайны, звярнулi увагу на унутраны свет герояу, на раскрыццë

характарау, “убачылi” новыя аспекты трагiчнага, сярод якiх драма-

тызм iснавання мiрнага жыхара на акупiраванай тэрыторыi. Трагедыя

чалавека у вiрлiвых варунках грамадзянскай вайны засталася па-за

увагай беларускiх пiсьменнiкау. Напрыклад, у творчасцi Мiхася Лынь-

кова вайна, у якой “брат iшоу на брата”, разглядалася не як траге-

дыя, а як нешта рамантычнае, геройскае. “Плëннай” нiвай для працы

нашых лiтаратарау стала Другая сусветная i Вялiкая Айчынная вой-

ны, якiя па сваiм маштабе з’яуляюцца агульнанароднымi, адным бо-

лем усëй нацыi. Таму зразумела такая пiльная увага з боку не толькi

гiсторыкау, дакументалiстау, але i мастакоу слова, якiя спрабавалi зра-

зумець паводзiны i учынкi людзей у ваенных перыпетыях. Асвятленне

ваенных падзей у лiтаратуры беларускiмi пiсьменнiкамi адбывалася

у iдэйна-эстэтычных пошуках, у iмкненнi зразумець i спасцiгнуць ды-

ялектыку жыццëвай i мастацкай прауды. Паступова у ваенных творах

на змену гераiчнаму пафасу прыходзiла трагiчнае асэнсаванне лëсау

людзей.

Важкi лiк прад’явiлi войны i узброеныя канфлiкты у краiнах,

дзе выконвалi iнтэрнацыянальны абавязак грамадзяне Беларусi. На-



456 КАЦЯРЫНА ЕРМАКОВIЧ

шы суайчыннiкi ваявалi у Алжыры, Анголе, Бангладэш, Венгрыi,

В’етнаме, Егiпце, Кiтаi, Лаосе, Лiване, Пауночнай Карэi, Сiрыi, Эфiо-

пii. Драматычнай старонкай стала дзесяцiгадовая вайна у Афганi-

стане (1979–1989 гады). Сотнi нашых землякоу, маладых, яшчэ не

зведаушых радасць любовi, якiя пайшлi са зброяй у руках выконваць

загад, не вярнулiся дамоу, не прынеслi у свае сем’i шчасце жыцця,

а засталiся назаусëды маладымi. Iмëны загiнуушых воiнау-iнтэрна-

цыяналiстау у краiнах, дзе вялiся баявыя дзеяннi, вядомыя не усiм,

i словы “подзвiг”, “мужнасць”, “ваенны абавязак”, “вернасць прыся-
зе” не заусëды асацыiруюцца з тымi, хто ваявау за межамi нашай краi-

ны. Цяжка патлумачыць, якi сэнс укладаецца у iдыяматычны выраз

“iнтэрнацыянальны абавязак”. I звязана гэта у першую чаргу, думаец-

ца, з тым, што паняцце “Абараняць Радзiму” тут не спрацоувала: аба-

раняць ад каго i чыю радзiму? Чалавек трапляу на такую, “лакаль-

ную”, вайну зусiм не падрыхтаваным: чужая тэрыторыя, нязвычныя

клiматычныя умовы, урэшце, iншая тэрмiналогiя (душманы, iнтэр-

нацыянальны абавязак).

Вялiкая Айчынная вайна стала бядой агульнай, трагедыя ж вайны

у Афганiстане была зразумелая адзiнкам: калi у Вялiкай Айчыннай

вайне прымалi удзел людзi рознага узросту, прафесii, веравызнання

i светауспрыняцця, то у Афганiстане былi маладыя хлопцы, сярод якiх

многiя iшлi усяго толькi служыць у войска.

Мастацкая дакументалiстыка вядома найперш творамi Святланы

Алексiевiч. Афганскай вайне прысвечана “кнiга галасоу”, як назвау яе

Алесь Адамовiч, “Цынкавыя хлопчыкi”.

Пабыушы там хоць месяц, хоць паугода, адтуль вярталiся ужо

не хлопчыкi, а пасталелыя людзi, якiх Афган вылечыу ад iлюзii веры
у тое, што усë у нас правiльна, што у газетах пiшуць прауду, што па
тэлевiзары кажуць прауду1. Адбывалася паскоранае “аздарауленне”

ад iдэалагiчных канонау як асобных удзельнiкау (у хуткiм часе iм быу

нададзены статус афганцау), так i грамадства у цэлым. Разам з тым

маладым хлопцам-“афганцам” вельмi важна было знайсцi тэарэтыч-

ны падмурак, тлумачэнне мэт i задач знаходжання на чужой зямлi.

Зауважым, хацелася знайсцi такое тлумачэнне, з якiм бы стасавалi-

ся эпiтэты “баявы”, “геройскi”, “мужны”, “адважны”. Адным словам,

калi давядзецца “пакласцi жыццë”, то каб гэта было недарэмна, каб

помнiлi, ушаноувалi, былi удзячнымi наступныя пакаленнi.

1 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi. Пер. з рус. М. Гiля, прад. А. Адамовiча,
Мiнск 1991, с. 25.
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Мала хто сам прасiуся на вайну у Афганiстан. Дарэчы, многiя i не

ведалi, куды iх адпрауляюць служыць, аднак усе добра вывучылi: трэ-

ба выконваць свой абавязак абаронцы. Таму, часам, нават i не узнiкала

пытанняу, навошта i для чаго гэта, каму патрэбна. Сяржант з Мала-

дзечаншчыны Вiктар Посах у адным са сваiх вершау (сам ëн загiнуу,

дзëннiкавыя запiсы з вершамi перадала мацi у школьны музей) быццам

спрабуе вызначыць прычыну знаходжання на чужой зямлi:

Несломанной осталась воля,
И жизнью я не повержен,
И испытав немало горя,
Остался им непобежден.
Кого-то, может быть, оставим,
Не все вернемся, может быть.
Но долг свой твердо понимаем [вылучана – К.Е.],
Чтоб вы могли спокойно жить (28.12.1981).

У час Вялiкай Айчыннай вайны людзi ведалi: яны абараняюць свой

дом, сваiх дзяцей, сваю радзiму, а у гэтай вайне маладыя iшлi на вы-

кананне “iнтэрнацыянальнага абавязку”, не заусëды разумеючы, што

значаць гэтыя словы.

Маëр, прапагандыст артпалка, успамiнае сваю сустрэчу у Доме

афiцэрау: Пытаннi: “Раскажыце пра рамантыку службы у Афганi-
стане”, “Цi забiвалi вы асабiста?” Асаблiва дзяучынкам падабаюцца
крыважэрныя пытаннi. Жыццë вакол шэранькае, казычуць сабе нер-
вы. Але вось жа анi у кога не павернецца язык пачаць гаворку пра
рамантыку Вялiкай Айчыннай вайны. Там была рознiца узростау –

ваявалi сыны, бацькi i дзяды. А тут – адны хлапчукi. Сляпыя i за-
чараваныя2. Сапрауды, словы Вялiкая Айчынная вайна мы ужываем,

як правiла, з азначэннем трагiчная, а нiяк не рамантычная, бо чалавек

або на свае вочы бачыу гэты страх, або мае родных, знаëмых, якiя па-

цярпелi ад той вайны. А вось Афганская вайна – не такая далëкая па

часе, зусiм не зразумелая, магчыма, таму i здаецца рамантычнай... Та-

кое лëгкае, павярхоунае пытанне выклiкана раунадушшам грамадства,

нежаданнем далучыцца разумова i эмацыйна да страшнай, жорсткай

прауды пра чалавека на вайне, каб не парушыць камфорт душэунага

iснавання. Усе iрвалiся дадому, вярталiся з надзеяй, што iх чакаюць.

I раптам адкрыццë – нiкому не цiкава, што мы перажылi. У двары
стаяць знаëмыя хлопцы: “А, прыбыу? Добра, што прыбыу”. Пайшоу

2 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi, с. 87.
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у школу. Настаунiкi таксама нi пра што не распытваюць3. Удзель-
нiкамi Вялiкай Айчыннай вайны былi усе: i тыя, хто ваявау на фронце,

i тыя, хто быу у партызанскiх атрадах, i тыя, хто дапамагау i фронту,

i партызанам, i падпольшчыкам на акупiраванай тэрыторыi. Усе былi

павязаны болем страт, жаданнем помсты, верай у перамогу. Дыяпазон

прауды пра мiнулае у бок ад гераiчнага да трагiчнага знаходзiу сваë

увасабленне на старонках мастацкiх творау. Дыялектыка жыццëвай

i мастацкай прауды была вiдавочнай, зразумелай усiм. Вайна ж Аф-

ганская падзялiла людзей на невялiкую частку “носьбiтау iнтэрнацы-

янальнага абавязку” i на тых, каго “ваенныя падзеi у Афганiстане не

тычылiся”. Гэты гранатамëтчык, вiдаць, меу патрэбу у псiхалагiчнай

разгрузцы, яму важна было расказаць пра перажытае, распавесцi так,

каб яго пачулi (прыгадаем талстоускага героя Мiкалая Растова, якi

iмкнецца расказаць пра перажытае у вайне 1812 года). Разам з тым

ëн усведамляе “iншасць” гэтай вайны, прызнае той факт, што дома

да вайны свае адносiны: Мауляу, што вы такога гераiчнага зрабiлi?
Прайгралi вайну?4 Звернем увагу на тое,што салдат-афганец унутрана
не можа пагадзiцца з бессэнсоунасцю страты сяброу па зброi, ëн нават

не пытаецца, а сумна канстатуе: А каму яна патрэбна была, гэтая
вайна, – Брэжневу i ваенным генералам? Атрымалася, што мае сяб-
ры загiнулi марна5. З гэтым рытарычным пытаннем яму давядзецца
жыць. Вяртанне да яго будзе прыводзiць да роспачных думак, што

нiчога нельга выправiць у жыццi i што, можа, лепш было памерцi на

полi бранi, чым “апынуцца” у мiрным жыццi, выжыць як быццам было

б лягчэй, чым загiнуць.

Пасылаючы лiсты дадому, многiя пiсалi,што у iх усë добра, толькi
горача ж надта, супакойвалi бацькоу, родных, а разам з iмi, думаец-

ца, i сябе, бо не кожны прывыкау да страху нават пасля вайны: Яшчэ
год [пасля вяртання на радзiму – К.Е.] баяуся выйсцi на вулiцу: броне-
жылета няма, каскi няма, аутамата няма, як голы. А уначы сны...
Хтосьцi у лоб цэлiцца... Такi калiбр, што паугалавы знясе... Начамi
крычау... Кiдауся на сцяну... Зазвонiць тэлефон – у мяне лоб халод-
ным потам пакрыецца: страляюць... Радавы, мотастралок6.

Васiль Быкау у аповесцi “Афганец”, паказваючы жыццë героя Са-

шы Ступака пасля Афганiстана, засяроджвае увагу на такiм, здавала-

3 Тамсама, с. 73.
4 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi, с. 73.
5 Тамсама, с. 73.
6 Тамсама, с. 25.



АФГАНСКАЯ ТЭМА ЯК НОВЫ ВIТОК ПРА УДЫ... 459

ся б, нязначным моманце, як прыезд сына да бацькi у вëску. Ступак

прыязджае да небагатага бацькi не столькi, каб наведаць яго, колькi

узяць грошай ды чым-небудзь паласавацца. Бацька, герой Вялiкай Ай-

чыннай вайны, не меушы, чым пакармiць, пазычае у суседа бутэльку

i гэтым частуе сына. Завязваецца размова, нiбыта пра адно – вайну,

але мужчыны не чуюць адзiн аднаго, бо у кожнага з iх была свая вай-

на, а таму i сваë яе разуменне: для бацькi – партызанская за Радзiму,

для сына – Афганская з яе iнтэрнацыянальным абавязкам: – Во, дык
i мы ж, гэта самае, – у працяг сынавай размовы загаварыу зап’янелы
бацька. – У партызанку. (...) – Во героi! У аднэй сям’i бацька i сын!
– п’янавата дзiвiуся Пятрок. – А што ж, яе матары! Будзе вайна
– зноу пойдзем. Процiу нямецка-фашысцкiх, чачэнскiх, мерыканскiх
захопнiкау7. Звернем увагу, што у нашых беларускiх рэалiях стала

будзëннай, звычайнай сустрэча за адным сталом удзельнiкау розных

войнау, што войны гэтыя сталi вызначальнымi, знакавымi у iх лëсах,

што побытавая уладкаванасць перастала быць нормай мiрнага жыцця

(занядбанасць хаты, гаспадаркi, адсутнасць элементарнай ежы), што

у людзях прысутнiчае пастаянная гатоунасць да вайны.

Пабыушы у Афганiстане, Ступак па-iншаму стау глядзець на

людзей, уладу, жыццë. Васiль Быкау адзначае, што быу ëн чалавек
мауклiвы, але слухаць размовы iншых любiу, асаблiва, калi размова
iшла пра палiтыку, ад якой цяпер залежала усë8.

Герою важна было ведаць i даказаць (асаблiва жонцы, з якой

пасварыуся!), што усë ж ëн – не тля, ëн чалавек з характарам,
да таго ж – афганец9 [вылучана – К.Е.]. Атрымлiваецца, што жон-

ка, дачка, суседзi, прыяцелi павiнны былi толькi за гэта любiць i па-

важаць “афганца”, толькi на гэта спiсваць недахопы яго характару

(мауклiвасць, насцярожанасць, панурасць). Мала таго, у вырашэннi

непаразуменняу з людзьмi Ступак бачыць адзiн выхад: – У Чачню на-
шых не пасылаюць. А то б я, мусiць, з’ехау, – сказау Ступак. – Ад
жызнi такой10. У Афганiстане людзi марылi, каб як мага хутчэй тра-
пiць дадому. А пабыушы на радзiме, ужо днi праз два не ведалi, нашто

яны тут, i жадалi вярнуцца назад.

Тыя, хто выжыу пасля Афганскай вайны, глядзелi на свет па-но-

ваму, па-iншаму: ... Да армii любiу паляванне. Была мара: адслужу,

7 В. Быкау, Афганец, “Дзеяслоу” 2003, № 7, с. 19.
8 Тамсама, с. 15.
9 Тамсама, с. 13.
10 Тамсама, с. 18.
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паеду у Сiбiр i буду там паляунiчым. А цяпер штосьцi ува мне пера-
мянiлася. Пайшлi з сябруком на паляванне, ëн застрэлiу гуся, а пасля
мы убачылi падранка. Я бег за iм... Ëн страляу... А я бег, каб злавiць
жывога... Я не хацеу забiваць... I ужо не хачу забiваць...11. Многiя
з iх як бы “пераадкрываюць” свой унутраны свет. Нарадзiлася но-

вае светабачанне. Змены тычылiся не толькi узаемаадносiн з iншымi

людзьмi, але адбылiся i ва узаемастасунках з прыродай, як бы змянi-

лiся каштоунасныя арыенцiры асобы, аддавауся прыярытэт жывому

у параунаннi з нежывым, мëртвым. Чалавек баяуся парушыць эка-

лагiчную раунавагу у грамадстве, пакрыудзiць зменлiвы свет жыво-

га. Вышэйшую ацэнку атрымлiвала тое, што нельга было заваяваць,

купiць, падпарадкаваць. Тым, хто выжыу у вайне, стала дарагiм ба-

гацце i разнастайнасць жыцця ва усiх яго праявах. Чалавек як бы на-

нова вучыуся жыць з адчуваннем вечнасцi, а значыць – i шчасця.

Былому афганцу страляць не хочацца. Перажытае падчас вайны

i аналiз таго у мiрны час нярэдка прыводзяць герояу да духоунага ста-

лення. На вайне смерць “ворага” здавалася справядлiвай, вiдаць, нават

неабходнай. Пачуцця вiнаватасцi не iснавала там. Аднак яно прыйшло,

калi медсястра, гераiня дакументальнай аповесцi С.Алексiевiч “Цынка-

выя хлопчыкi”, збоку паглядзела на гэта. За аднаго нашага забiтага
мы забiвалi часам цэлы кiшлак. Там мне здавалася гэта справядлiвас-
цю, тут я жахнулася, успомнiушы маленькую дзяучынку, якая ляжа-
ла без рук i ног... Як зламаная лялька... А мы яшчэ здзiулялiся, што
яны нас не любяць12. Хацелася б закрануць яшчэ i такi аспект. Калi

чытаеш твор за творам афганскай тэматыкi, то са здзiуленнем спы-

няешся перад наступным: для тых, хто выконвау iнтэрнацыянальны

абавязак на чужой зямлi, вельмi важна было знайсцi прычыны нянавi-

сцi да ворага (мусiць, каб апраудаць забойства), а што яшчэ больш

здзiуляе – чамусьцi, многiм вельмi хацелася, каб iх любiлi. Мiжвольна,

па асацыяцыi, згадваеш Алеся Руневiча – героя рамана Янкi Брыля

“Птушкi i гнëзды”, – якога ваенны лëс сутыкнуу з фрау Эльзай i яе

сынам Куртам. Курт у форме гiтлерюгенда хоча навучыцца стрыгчы

на галаве палоннага Алеся. Калi ж гэта не удалося, “мiлавiдная му-

тэр” здзiулена пытаецца, чаму той не паслухау яе сына. Вялiкi знауца

чалавечай душы Я. Брыль псiхалагiчна дакладна занатоувае, што ге-

рой яго маучыць, як ужо некалi, яшчэ пры першай сустрэчы з немкай,

11 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi, с. 116.
12 Тамсама, с. 275.
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ëн прамаучау на пытанне: “Чаму ж вы не паддалiся без бою?.. Наш
фюрэр не хоча вайны!..”13. Гэтак i медсястра, адна з гераiнь С. Алексiе-

вiч, не можа знайсцi адказ, чаму даеш жанчыне лекi, а яна не паднiмае
на цябе вачэй. Яна табе нiколi не усмiхнецца14, чаму мiрныя жыхары

могуць атруцiць ваду у калодзежы. Са скрухай зауважаеш, што адсут-

насць неапрауданай любовi выклiкае пачуццë помсты, нiчым не маты-

ваванай нянавiсцi, нават да нi у чым не вiнаватай прыроды. Ненавiджу
гэты мяккi, лëгкi пясок, што абпальвае, як агонь. Ненавiджу гэтыя
горы. Ненавiджу гэтыя нiзкарослыя кiшлакi, з якiх у любы момант
могуць стрэлiць15, – з нейкай нават паэтызацыяй адмоунага пачуц-

ця канстатуе жанчына. Прычыны нянавiсцi у час Вялiкай Айчыннай

вайны узнiкалi самi па сабе, рэчаiснасць увесь час давала iх: вывезлi

у Нямеччыну сястру, брата, сяброу, спалiлi хату, загiнуу на фронце

блiзкi, быу павешаны за сувязь з партызанамi. Каб забiваць, трэба

ненавiдзець. На вайне у Афганiстане прычын для нянавiсцi не знахо-

дзiлася. Хаця, калi верыць гераiнi Святланы Алексiевiч, “замяняльнi-

кам” гэтых прычын стала палiтычная вучоба: Нас вучылi увесь час:
свяшчэнны абавязак, мяжа павiнна быць замкнëна16. Падмацоувалася
нянавiсць суб’ектыунымi уяуленнямi, мроямi пра тое, як выпадковы

афганец з карзiнай дыняу мог ноччу выразаць палаткi салдат, пад-

класцi прыгожую запальнiчку, якая разрывалася у руках... Калi чала-

век здольны прааналiзаваць свае не самыя лепшыя учынкi i паводзiны,

“убачыць” сваë “вар’яцтва” у адносiнах да iншых (нават у ваенны час),

думаецца, у яго ëсць шанц жыць у суладдзi не толькi з грамадствам,

але i са сваëй душой, сумленнем. Аднак ëсць i тыя, для каго i у мiрны

час пошукi адказу на пытанне: “Як жыць далей?” застаюцца рыта-

рычнымi. I яны зноу вяртаюцца да таго, што iм неабходна забiваць.

Атрымлiваецца своеасаблiвае кола, у якiм цяжка зразумець, дзе пачы-

наецца цi заканчваецца жыццë. Для такiх людзей знiкаюць агульна-

чалавечыя каштоунасцi, важным становiцца не дом, сям’я, урэшце,

здабыча ежы, а, як для быкаускага Ступака, дзе раздабыць зброю?17

Гэтае пытанне-жаданне набывае яшчэ большую моц, калi Ступак су-

стракаецца са сваiм былым саслужыуцам-афганцам, а цяпер служа-

чым аховы Шпаком. Са злосцю, зайздрасцю да колiшняга знаëмага,

13 Я. Брыль, Птушкi i гнëзды, [у:] Збор творау. У 5 т., Мiнск 1980, т. 3, с. 83.
14 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi, с. 274.
15 Тамсама, с. 274.
16 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi, с. 274.
17 В. Быкау, Афганец, с. 35.
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у нейкай ступенi нараканнем на лëс герой яшчэ раз пацвярджае для

сябе словы, што “Бог не роуна дзеле”. Нават сярод тых, хто выжыу

у дзесяцiгадовай Афганскай вайне, адбылося размежаванне, падзел на

“ступакоу” i “шпакоу”. Ëн, ардэнаносец Ступак, вярнууся на сваю
“паштовую скрынку”, як i раней, укалваць станочнiкам, а гэты пра-
паршчык Шпак, што праседзеу два гады у Кабульскай камендатуры,
глядзi куды сiгануу! Вышэй чым у КДБ18, – з прыкрасцю адзначае

герой аповесцi “Афганец”. Аднак, нягледзячы на тое, што раней Сту-

пак не паважау i недалюблiвау свайго саслужыуца, нават пасмейвауся

з яго, бачыу яго недалëкасць, ëн усë ж такi прымае прапанову Шпа-

ка i iдзе служыць у ахову да Самога, першага чалавека у дзяржаве,

што забяспечвала б яму i матэрыяльны дабрабыт, i здзяйсненне заду-

манага забойства. Такiм чынам Ступак вырашае для сябе праблему

“Як жыць?”, няхай пакуль i на нейкi час. Атрымлiваецца, што спа-

жывецкiя каштоунасцi пачалi выходзiць на першы план, выцiснуушы

каштоунасцi духоуныя.

На вайне людзi выконвалi загад, а у мiрным жыццi прыйшлося на-

вучыцца адказваць за сябе i самастойна думаць. Ступаку падабалася,

што у войску не патрэбна было думаць, што армiя вучыла дысцыплiна-

ванасцi i падпарадкаванасцi, але там не вучылi жыць “па-за вайной”.

I гэта раздражняла, бо камфортнае iснаванне у мiрны час аказвалася

былым вайскоуцам ужо не пад сiлу. Вось i атрымлiвалася, што лепш

было б, вiдаць, загiнуць, чым выжыць i вярнуцца дадому.

Адзiн з герояу дакументальнай кнiгi С. Алексiевiч “Цынкавыя

хлопчыкi” успамiнае наступнае: Нас вучылi: застанецца жывым той,
хто стрэлiць першым. (...) я быу прывучаны страляць туды, куды нам
загадаюць. Страляу, не шкадуючы нiкога. Мог забiць дзiця19. Магчы-

ма, таму для iх слова забiваць усяго толькi азначала проста нацiснуць

на курок.

Паступова з’яуляецца новы тып чалавека, народжанага Афганскай

вайной, якi становiцца непрыстасаваным да жыцця i якому неабходна

навучыцца жыць па-новаму. Вайсковец-афганец не умее жыць у мiрны

час, для яго сям’я не з’яуляецца найвялiкшай каштоунасцю, па сут-

насцi, як i само жыццë. Ëн пастаянна парауноувае сваë сëнняшняе iс-

наванне з ваеннымi варункамi, як гэта адбываецца з быкаускiм Сту-

паком, у якога неаднойчы узнiкае думка-асацыяцыя: ... усë роуна, як

18 Тамсама, с. 44.
19 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi, с. 269.
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калiсьцi у Афганiстане20. Адзначым, што да такiх людзей адносiць

сябе i Ступак, прычым характарызуецца ëн з рознага пункту погля-

ду i адпаведна гэтаму называецца. Герой В.Быкава час ад часу на-

зывае сябе “запаснiком-афганцам”, “беспрацоуным афганцам”, калi ж

спатрэбiлся зброя, то нават сярод базарнага натоупу ëн шукае пэуны
тып – маладога, засяроджанага у сабе чалавека, можа “афганца”
або “чачэнца”21.

Папярэдняя лiтаратура, зрэшты, i само жыццë, не сутыкалася з та-

кой з’явай, як наëмнiцтва. Былi тыя, хто абараняу Айчыну, веру, пар-

тыйна-класавыя iнтарэсы... На Афганскай вайне сярод воiнау-iнтэрна-

цыяналiстау з’явiлiся наймiты, якiя хацелi зарабiць на кватэру, боль-

шую, чым у суседа, дарагую машыну, мэблю, хацелi свабодна набыць

пуцëуку у Сочы, да Чорнага мора, хацелi спазнаць свет, выпрабаваць

сябе, адным словам, стаць першымi, зауважнымi у грамадстве, якiм

было усë адно, хто пераможа. Менавiта яны пасля той вайны зрабi-

лi непрыймальны для нармальнага чалавека вывад: шмат вайны на
ускраiнах былой iмперыi. Аказваецца, усюды патрэбны тыя, хто умее
страляць. I плацяць лепш, чым нам плацiлi у Афгане. (...) Забiваць –

таксама прафесiя. Я – прафесiянал. Я раблю гэта лепш, чым што-не-
будзь iншае22. Тым не менш, наëмнiк усë ж усведамляе саромнасць па-

добнага прафесiяналiзму. Набываючы чарговы бiлет “назад, на вайну”,

яму важна усведамляць: бацькi будуць думаць, што ëн недзе далëка

працуе будаунiком.

Людзей у Афганiстане найперш аб’ядноувала не адна Радзiма, не

адзiны, мала каму зразумелы iнтэрнацыянальны абавязак, а страх, якi

“прымушау” жыць i пасля вайны. Кажуць, iснуе афганскае брацтва,

аб’яднанае аднымi мэтамi i пытаннямi. Але герой С. Алексiевiч сцвяр-

джае, што няма такога, ëсць толькi нейкая суполка, у членау якой ад-
на праблема: пенсii, кватэры, добрыя лякарствы, пратэзы, мэбля...23.
Знiкнуць гэтыя патрэбы, не стане i гэтага уяунага брацтва. Аднак усë

ж кожны з iх баiцца, што ëн мала зразумелы грамадству, моладзi, мо-

жа, нават i самому сабе, бо яны быццам прырауняны да удзельнiкау
Вялiкай Айчыннай вайны, але тыя Радзiму абаранялi, а мы? Мы як
тыя немцы – так сказау мне адзiн хлопец24.

20 В. Быкау, Афганец, с. 16.
21 Тамсама, с. 31.
22 С. Алекс iев iч, Зачараваныя смерцю. Пер. з рус. М. Гiля, Мiнск 1993, с. 80.
23 С. Алекс iев iч, Цынкавыя хлопчыкi, с. 271.
24 Тамсама.
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“Афганцы”, адмежаваныя грамадствам, сталi i самi адмяжоувацца

ад людзей, родных. Успомнiм Ступака, якi жыве у гаражы, праклiнае

жонку i, калi яму дрэнна, злуецца на дачку. У той жа час ëн сам не жа-

дае наладзiць з iмi адносiны. Або радавы сам адкрыта зазначае: Хто
там са мной не быу, не бачыу, не перажыу – той мне нiхто25. Думаец-
ца, гэтыя людзi самi не жадаюць навучыцца жыць без Афганiстана.

I дапамагчы iм у гэтым нiхто не зможа...

Тэма Афганскай вайны не знайшла належнага адлюстравання у бе-

ларускай лiтаратуры па розных прычынах. Адной з iх, вiдавочна,

з’яуляецца “прыблiзная” прауда пра яе, “прыблiзнае” яе асэнсаванне

нашым грамадствам, што успрымаецца найперш як нешта рамантыч-

нае, гераiчнае i у меншай ступенi асацыiруецца з трагедыяй.

Вайна у Афганiстане наклалася па часе з працэсамi дэмакраты-

зацыi, дэiдэалагiзацыi грамадства, пераасэнсавання мiнулага. I гэта

стала дадатковым выпрабаваннем для вайскоуцау, пераважна мала-

дых хлопцау. Асобны чалавек адчуу сябе неабароненым, расчарава-

ным у жыццi, нават адчуванне унутранай свабоды прынесла разгубле-

насць, бо цяпер адказнасць за яго жыццë неслi не iдэалагiчныя каноны,

партыйныя устаноукi, не вайсковыя камандзiры, цяжар выбару стау

чалавеку не па плячы. Самым моцным стала жаданне забыцца на усë,

выкiнуць са свядомасцi мiнулае. Калi ж i гэта не атрымлiвалася, то за-

ставалася адно – працягваць ваяваць, цяпер ужо на любых войнах, да

скону. Чалавек выносiу з вайны толькi “крайнасцi” (прыстасавацца да

умоу мiрнага жыцця цi iсцi туды, дзе ваявалi). “Сярэдзiна” не бачыла-

ся, не уяулялася i нават не мроiлася. Навучыцца жыць з асэнсаваннем

“сябе не на вайне” удавалася вельмi нямногiм, гэта значыць у лепшым

выпадку – прыстасавацца, патроху жыць, можа, нават па прынцыпу

“мая хата з краю”, завесцi сям’ю, гадаваць дзяцей. Але гэта прыблiз-

ны жыццëвы варыянт. Сапраудная ж лiтаратура не мае права на пры-

блiзнасць. Дыялектыка жыццëвай i мастацкай прауды творыцца як

таямнiца мастацтва слова, абавязковым падмуркам якой выступаюць

усе нюансы прауды пра чалавека. I яшчэ адна важная умова: творы

афганскай тэматыкi не павiнны пiсацца “па падабенству”, арыента-

вацца на тэксты пра 1-ю Сусветную i Вялiкую Айчынную войны, каб

пазбегнуць пагрозы другаснасцi.

Вiдавочна, што дакументальныя, мастацкiя тэксты пра Афган-

скую вайну 1979–1989 гадоу утрымлiваюць яшчэ адзiн вiток прауды

пра чалавека.

25 Тамсама.
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S T R E S Z C Z E N I E

W artykule autorka zwraca uwagę na fakt, że białoruska proza o tematyce
wojennej przeszła ewolucję – od bohaterskiego patosu po tragedię człowieka, ofiarę
czasu wojny.
Szczególnie trafnie z perspektywy artystycznej autorka omawia problemy zwią-

zane z przedstawieniem II wojny światowej. Podkreśla, że przedmiotem literatury
jest także udział obywateli Białorusi w konfliktach zbrojnych i wojnach oraz ich losy
w okresie powojennym. Dziesięcioletnia wojna w Afganistanie najbardziej wiary-
godnie została przedstawiona w książce-dokumencie Swietłany Aleksijewicz „Cyn-
kovyje malcziki”. W artykule analizą objęto także powieść „Afganiec” Wasilija
Bykowa. Podkreślono destrukcyjny wpływ „międzynarodowej powinności”.

S UMMARY

In the article its author emphasizes the fact that Belarusian prose devoted to
war has undergone evolution from heroic pathos to tragedy of man – a victim of
the post-war period.
The problems connected with the presentation of World War II have been de-

scribed in a relevant way. The participation of Belarusian citizens in armed conflicts
and their life in post-war period have also been described in literature. Ten year
long war in Afghanistan has been presented in the most accurate way in Svetlana
Aleksijevich’s book “Tsinkoviye malchiki”. In the article the author also analy-
zes the novel “Afganets” by Vasiliy Bykov. He emphasizes destructive influence of
“international debt”.
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“Интимный дневник” Сергея Ковалева

на фоне современной порнотопии

На рубеже веков многие люди науки и искусства пытаются про-

анализировать и описать состояние современного социума. Зачастую

последние поколения характеризуются как потребительское общество.

Это находит отражение не только в обыденной, бытовой жизни людей,

но и в интимных сферах. Личные отношения, подход к таким темам

как секс, эротика или порнография приобретают черты, типичные для

консументского мира. Интересно, что в порнографии – пожалуй, в од-

ном из самых крайних проявлений восприятия интимных отношений

как продукта – эти отношения четко просматриваются, естественно,

в большом упрощении. Так, Леонид Ионин, один из известных социо-

логов и философов, писал в своей работе: [...] восприятие порнографии
или, точнее, восприятие тех или иных изображаемых и описываемых
фактов как порнографии меняется во времени, меняется с измене-
нием социального контекста1.

Принимая во внимание основные черты потребительского обще-

ства, можно сделать вывод, что интим в наше время стал своеоб-

разным продуктом, ведь нельзя не заметить, как личная жизнь все

большего количества людей, сексуальные отношения становятся чаще

и чаще темами публичных разговоров в массмедиях, Интернете. Эро-

тика же и даже “мягкая” порнография – это уже обычный элемент

1 Леонид Ионин, Укрощенная эротика, “Человек” 1992, № 3. Доступно на http://
www.aqarum.ru/psih/psex/ps8.html, дата даступа 15.08.2011.
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многих реклам. Такой подход во многом повлиял на жизнь несколь-

ких поколений, в значительной степени меняя смысл слов “личный”

и “интимный”, а понятия сокровенность, задушевность, некогда тес-

но связанные с ними по значению, настолько, как кажется, устарели,

что воспринимаются как реликтовые понятия. Это в некоторой степе-

ни отображено в исследованиях Стивена Маркуса2, который сравнивал

порнографию семидесятых годов прошлого столетия с порнографией

викторианской эпохи – времени воздержания и ограничений. В своей

работе исследователь предложил термин порнотопия, который обозна-

чает соединение определенных черт порнографии и своеобразных идей

утопии:

[...] порнотопия отражает в преувеличенном ли, в искаженном ли виде – со-
циальные обстоятельства своего времени. [...] В нынешнее время, в эпоху
экономики, ориентированной на максимальное потребление, порнотопия –
это воплощение совершенного, т.е. мгновенного, бесконечного и постоян-
ного потребления.

Если бы со всеми человеческими потребностями оказалось бы так же,
как в порнографии с половой потребностью, то это был бы рай для про-
изводителей и продавцов. В порнотопии сексуальная потребность – един-
ственная потребность, а сексуальность – универсальный товар – един-
ственное, что потребляют порнотопийцы, причем потребляют безостано-
вочно. Поэтому порнотопию можно рассматривать как идеальный тип по-
требительского общества. Современная порнография соответствует совре-
менным социоэкономическим отношениям на Западе3.

Итак, в порнотопии, где все является объектом продукции и по-

требления, искусство тоже не может не измениться, становясь также

продуктом в мире масскультуры. Крайним примером этого может по-

служить возникшее явление китч – понятие, определяющее псевдоис-

кусство, опошляющее и занижающее значение и смысл эстетических

ценностей, элитного, так называемого “высокого” мастерства. Одним

из интересных примеров пьесы, в которой драматург изображает дан-

ные тенденции, является произведение «Интимный дневник»4 Сергея

Ковалева.

2 Здесь мы имеем в виду прежде всего работу: Steven Markus, Umkehrung der
Moral. Sexualitat und Pornographie im victorianischen England, Frankfurt 1979.
3 См. подробнее в работе Леонида Ионина: Укрощенная эротика, “Человек” 1992,
№ 3.
4 Пьеса опубликована в 2009 г. в журнале “Дзеяслоу”,№ 2, в этом же году поставле-
на в Республиканском театре белорусской драматургии реж. Виталием Борковским.
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«Интимный дневник» – это одна из очень немногих пьес автора,

в которой он представил современное общество, причем, как подчерки-

вает сам драматург, прежде всего его интересовал образ литературных

кругов. Это обуславливается, по словам Ковалева, не только собствен-

ным опытом и наблюдениями именно за этой средой, но и желанием со-

здать пьесу, в которой бы естественно звучал белорусский язык5: Калi
Трышчан ды Iжота размауляюць па-беларуску – гэта зразумелы для
усiх элемент гульнi, стылiзацыi. Калi ж нейкi наркаман размауляе
па-беларуску – у гэта цяжка паверыць. Таму i было выбрана лiтара-
турнае асяроддзе, у якiм наша мова гучыць натуральна6.

Пьеса выразительно делится на две части: первая история проис-

ходит в начале века – в 1915 году в Крыму – случай из жизни великого

белорусского поэта Максима Богдановича, а вторая – в наши дни в ре-

дакции минского литературного журнала. Это подчеркивает разницу

не только между иными типами общества, но и прежде всего демон-

стрирует контраст в отношениях между людьми двух эпох, в том числе

и интимных: Напэуна, гэта самая нязвыклая мая п’еса, створанная
на небяспечнай мяжы добрага густу i банальнай пошласцi, узнëслай
эротыкi i парнаграфii. Мне уяуляецца метафiзiчны дыялог памiж на-
шым цынiчным часам i рамантычным часам паэта, паляроiдны пар-
трэт майго пакалення на фоне пажоуклых фотаздымкау з музейнага
альбома...7

При поверхностном анализе можно было бы предположить, что те-

мой пьесы является актуальная дискуссия вокруг найденных записок

Максима Богдановича, где поэт описывает натуралистическим спо-

собом свои физиологические реакции во время интимных отношений

с женщиной. Здесь необходимо отметить, что эти краткие по форме

записи не были литературно обработанны автором, а следовательно не

предназначались им для публичного рассмотрения. Однако, несмотря

на это, до сих пор ученые и литераторы спорят о том, должен ли этот

“дневник” увидеть свет или все-таки нужно оказать уважение к лич-

ной жизни писателя и не выносить на широкую публику подробности

интимных переживаний поэта. Так, например, в дискуссии молодых

5 Отметим, что Сергей Ковалев является на данный момент одним из немногих
драматургов, пишущих свои произведения по-белорусски.
6 Из интервью Ольги Барабанщковой с Сергеем Ковалевым: Драматург на Парна-
се? “Настаунiцкая газета” за 20.03.2004, (в:) Памiж Беларуссю i Польшчай. Драма-
тургiя Сяргея Кавалëва, ред. А. Лиопа, А. Баровец, Минск 2009, с. 396.
7 Сергей Ковалев, Пасля гiсторыi, або практыкаваннi у свабодзе. Предисловие
к сборнику пьес Сëстры Псiхеi, Минк 2011, с. 11.
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литераторов с известным историком Виталием Скалабаном появляет-

ся следующее мнение:

С.Патаранский. А какое, по вашему мнению, должно пройти время,
чтобы печатать дневники автора? Ведь “Интимный дневник” Максима
Богдановича до сих пор не напечатан.

В. Скалабан. Конкретное время никто не определит. Жаль, что
дневник Богдановича до сих пор не напечатан. Институт литературы мог
включить этот документ в Полное собрание сочинений Богдановича. Я на
последнем “круглом столе” по вопросам текстологии предложил, чтобы
Институт литературы вместе с музеем Богдановича издали этот доку-
мент факсимильно. Можно пригласить хорошего художника, чтобы тот
проиллюстрировал. И вопрос был бы закрыт. Еще и деньги можно было
бы заработать – на издание книжек наших молодых талантов.

Л. Рублевская. Но ведь дневник, не предназначавшийся для печати,
– это слишком интимно... Все равно что печатать историю болезни.

В. Скалабан. В случае с Богдановичем – да...8

Однако на конференции, прошедшей в апреле этого года и посвященной

120-летию со дня рождения Максима Богдановича, писатель и крае-

вед Михаил Козловский высказался категорически против публикации

“Интимного дневника” поэта: Наша грамадства пакуль не падрыхта-
вана да такой iнфармацыi, i будзе яе смакаваць, а я б гэтага не
хацеу9. Схожая точка зрения, как кажется, присуща и Сергею Кова-

леву, который вкладывает в уста героя своей пьесы следующие слова:

Мы абуралiся жаданнем супрацоунiкау музея прыулашчыць Багдано-
вiчаву спадчыну, увясцi цэнзуру... Слушна абуралiся. Але калi я сядзеу на
экзамене, слухау адказы студэнтау, я раптам уявiу, як яны, такiя вось Га-
нуськi, будуць чытаць iнтымны дзëннiк Багдановiча i якiя камэнтары яны
будуць даваць... Нешта ува мне зламалася... Знiкла пэунасць... (Цвëрда.)
Карацей, я таксама супраць публiкацыi дзëннiка10.

Выше мы уже отметили, что интерпретировать пьесу только как

дискуссию вокруг издания дневника, а скорее даже личных записок

8 Из дискуссии-интервью, опубликованной Людмилой Рублевской, Блеск и нищета
архивов имен, “Советская Белоруссия” за 05.01.2007. Доступно на http://pda.sb.by/
post/56010/. Дата доступа 15.08.2011.
9 Из описания конференции в Молодеченской центральной библиотеки им. М. Баг-
дановича. Доступно на http://molib.iatp.by/index.php?page=news&n=8. Дата доступа
15.08.2011.
10 Здесь и далее цитирую по: Сяргей Кавалëу, Iнтымны дзëннiк, (в:) Сëстры Псiхеi,
Мiнск 2011, с. 154.
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Богдановича, нельзя, это подтверждает и сам Ковалев: «Iнтымны
дзëннiк» найпрасцей прачытаць як п’есу-дыскусiю памiж прыхiльнi-
камi публiкацыi эратычнага дзëннiка Максiма Багдановiча i працiу-
нiкамi такой публiкацыi. Але калi змест п’есы вычэрпвауся толькi
гэтай праблемай, не варта было б яе пiсаць11.

Вне сомнений, первая история, рассказывающая о курортном ро-

мане известного поэта и вторая, построенная вокруг рассуждений об

издании записок Богдановича, помогают автору показать, насколько

изменился подход к интимным сферам жизни людей, раскрыть пере-

мены, произошедшие в восприятии “личного” и “сокровенного”. Для

этого в каждой истории выступает по шесть героев, которые образуют

своего рода пары, что подчеркнуто их возрастом:

Максим, поэт, 23 года и Петра, литературный критик;
Стыля, крымский художник, любитель выпить, около 30 и Лявон, модный
прозаик;
Клава, курортница, 28 лет и Калиса, художник-дизайнер;
Вольга, младшая сестра Клавы, 20 лет и Вероника, журналистка;
Дарья Тимофеевна, хозяйка пансиона, более 50 и Ядвига Антоновна, кор-
ректор;
Салтыков, муж Клавы, служащий банка, более 30 и Макс, издатель и биз-
несмен, встречается с Калисой

Кроме общего возраста персонажей, драматург в авторских ремарках

отмечает:

Абедзве гiсторыi разыгрываюць тыя самыя шэсць акцëрау адпавед-
нага веку. У канцы спектакля частка акцëрау выходзiць на паклон у стро-
ях герояу першай гiсторыi, частка – у строях герояу другой, што дапа-
магае гледачу звязаць дзве гiсторыi у адно цэлае пад назвай “Iнтымны
дзëннiк” (104).

Именно поэтому интересным и, как кажется, раскрывающим особен-

ности изменений в обществе, произошедшие за сто лет, и прежде всего

в отношении к интиму и личной жизни, является рассмотрение перемен

в героях «Интимного дневника».

Первыми персонажами, которых мы рассмотрим, являются Дарья

Тимофеевна и Ядвига Антоновна. Здесь за кажущимся сходством: обе

женщины одного возраста похоже комментируют нравы молодых ге-

роев, современность, кроется огромная разница в подходе к понятиям

11 Сяргей Кавал ëу, Пасля гiсторыi, або практыкаваннi у свабодзе..., с. 11.
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чести, достоинства – ценностям, которые в современном мире вызы-

вают чаще всего циничную насмешку. Так, Дарья Тимофеевна отдает

Максиму, решившему уехать из пансионата раньше срока, деньги за

неделю:

Бярыце, бярыце. У дарозе спатрэбяцца. Вы – студэнт, чалавек бедны, а я
– дама з гонарам, муж мой быу гвардзейскiм афiцэрам.Мне чужыя грошы
не патрэбны (Прымушае Максiма забраць грошы) (130).

У Ядвиги Антоновны, одинокой женщины, воспитывающей дочь-

студентку, подход к денежному вопросу совершенно другой: она выкра-

дывает дневник Богдановича из сейфа редакции и продает его Максу:

Дзе мне, адзiнокай мацi, узяць такiя грошы?.. Нехта расказау Максу пра
выпадак з Ганусяй. Ëн прыехау да мяне i прапанавау грошы на навучанне
дачкi узамен за дзëннiк. Хiба я магла адмовiцца? (164)

Героиню совершенно не интересует философско-этическая сторона

происходящего, настолько она сосредоточена на материально-бытовой

сфере, однако в пьесе, как кажется, у остальных персонажей такое по-

ведение не вызывает особого осуждения:

Пëтра: [...] вас, як ужо казау, я не звольню. (Па-фiласофску). Сталася тое,
што мусiла стацца. Можаце iсцi, Ядзвiга Антоноуна (164–165).

Такая реакция молодого человека доказывает бесполезность и бессмыс-

ленность вообще вспоминать о чести и достоинстве. В современном

мире такой поступок не кажется чем-то из ряда вон выходящим, даже

наоборот, каждый по-своему может объяснить кражу и даже сочув-

ствовать одинокой женщине. С Ядвигой Антоновной тесно связыва-

ется косвенная героиня – ее дочь Гануся. Девушка в пьесе является

своеобразным собирательным персонажем, который олицетворяет со-

бой современную студенческую молодежь, для которой искусство, ли-

тература, учеба – нечто совершенно не нужное. Кроме этого, судя по

тому, как Гануся, зная, насколько тяжело матери одной зарабатывать

на них двоих, даже не старается удержаться на дневном отделении,

можно сделать вывод и о ее внутреннем облике:

Пëтра: [...] Тое, што сарамлiвая Ганусенька спiсвала на экзамене – гэта
паубяды. Тое, што паводле яе слоу паэма Янкi Купалы “Курган” пачы-
наецца словамi “Памiж пяскоу Егiпецкай зямлi...”, – таксама яшчэ не ка-
тастрофа. Але абмяркоуваць з сяброукай у час лекцыi сексуальныя здоль-
насцi прафесара на першай лауцы – гэта ужо занадта! (152–153)
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Гануся, естественно, получает двойку без возможности пересдачи

и именно это вынуждает мать – Ядвигу Антоновну – к краже и про-

даже дневника Богдановича, чтобы все-таки обеспечить дочери выс-

шее образование. Однако в вышеприведенной цитате обращает на себя

внимание не столько факт невежества студентки, сколько ее поведе-

ние и темы разговоров во время занятий. И, если Петра и профессо-

ра открытое обсуждение тем секса возмущает, то Вероника подходит

к этому как к чему-то совершенно нормальному:

Веранiка: Ядзвiга Антоноуна такая смешная. Апякуецца дачкой,
як дарэвалюцыйнай гiмназiсткай. А Гануся – сучасная, эмансiпаваная
дзяучына. Неяк у рэдакцыi, без мацi, яна расказвала нам з Калiсай пра
твайго Паула Сямëнавiча.

Пëтра: Спадабалiся ягоныя лекцыi?
Веранiка: Дзе там. Прафесар так павольна гаворыць, што студэнткi

не могуць даумецца, як ëн займаецца сексам. “Мусiць, адзiн штуршок
у мiнуту”, – падсумавала Гануся (145).

Действительно, если принять во внимание то, что в окружающем

мире секс и соответствующие откровенные изображения никого уже не

удивляют, то поведение людей, которых все-таки смущает такая тема-

тика, должно выглядеть смешным и непонятным. Именно так пред-

ставляется конфронтация Ядвиги Антоновны и Лявона, который не

только пишет свое автобиографическое произведение, можно сказать,

в порно-жанре, но даже сохраняет настоящие имена и фамилии ге-

роинь:

Лявон: [...] герой ëсть – я. Астатнiя усе – гераiнi. I назва клëвая:
“Я i мятлушкi. З прыватнага жыцця Лявона К.” [...]

Ядзвiга Антонауна: [...] Можаце з мяне смяяцца, называць мяне ста-
рамодной, але за некаторые публiкацыi у нашым часопiсе мне сорамна. [...]

Я спадзяюся, Лëня, за ваш раман мне не давядзецца чырванець?
Лявон: Не спадзявайцеся, Ядзвiга Антоноуна: давядзецца ды яшчэ

як. [...] iмëны i прозвiшчы гераiнь – сапраудныя.
Ядзвiга Антонауна (не верыць): Як сапраудныя? (Запытальна гля-

дзiць на Лявона).
Лявон: Кларыса прауду кажа. Раман дакументальны. У гэтым ягоная

унiкальнасць. [...]
Ядзвiга Антонауна (з жахам): Але ж гэта...амаральна. Якая ж гэта

лiтаратура?
Лявон: Шчырая лiтаратура. А уявiце, колькi у майго рамана будзе

чытачоу. Усе, пра каго напiсана, – раз. Iхнiя сябры i знаëмыя – два.
I урэшце прачытаюць усе астатнiя, каб пераканацца, што пра iх нiчога не
напiсана... (137–140)
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Этот диалог показывает не только то, что практически все табу и нрав-

ственные нормы в современном обществе уже отпали, что частная,

интимная жизнь легко становится достоянием широкой публики, но

затрагивает и интересную проблему состояния литературы:

Пëтра: Сусветная лiтаратура дауно прайшла праз этап эксгiбiцыянiз-
му i прылюднага аутарскага самараспранання... [...] Што да сексуальных
сцэнау – гэта проста агульнае месца, сваеасаблiвы код, па якiм пазнаец-
ца прыналежность тэксту да сучаснай лiтаратуры. Раней чытач такiя
сцэны нецярплiва вышуквау, цяпер – абыякава прамiнае, як лiтаратурны
штамп (140).

Здесь необходимо отметить, что в литературе, тем или иным об-

разом, отражаются тенденции, процессы, уже устоявшиеся изменения

в окружающем мире. Из вышеприведенного высказывания следует, что

в принципе интим или секс перестали быть темами личными, сокро-

венными. Более того, тот, кто не перешел эту границу, чаще всего

становится объектом циничных насмешек, как в случае с Ядвигой Ан-

тоновной.

Совершенно по-другому выглядят отношения героев из первой ис-

тории: здесь, например, Стыля – любитель выпить и соблазнитель

приезжих женщин, постоянно пристыживается за свой образ жизни

Дарьей Тимофеевной. Художник, несмотря на богатый опыт героя-лю-

бовника, не позволяет себе вдаваться в какие-либо подробности своих

связей. Более того, в его рассуждениях на тему Клавы и Вольги нет

ни цинизма, ни вульгарности:

Стыля: [...] калi задумацца, усë заканамерна. Цiкаунага да жыцця
маладога паэта прыцягвае яскрава выяуленая жаноцкасць, а стомлена-
га жыццëм мастака – дзявочая нявiннасць. (Рашуча). Аднак досыць пра
гэта. Спадзяюся, кожны з нас захавае у таямнiцы сябрава прызнанне?

Максiм: Вядома! Слово гонару! (109)

Тем более невинно и даже наивно в сравнении с современными реа-

лиями выглядят отношения Максима – поэта-романтика – и Клавы.

Молодого человека мучает то, что его возлюбленная – замужняя жен-

щина, но он уступает своей и ее страсти. Это приводит к роману,

который любовники стараюся скрыть, хотя отметим, что оба они на-

ходятся в Крыму на лечении от туберкулеза и оба понимают, что эта

неожиданная любовь может быть последней в их жизни. Своеобразным

контрастом здесь является Вольга – студентка медицинского институ-

та. Ее некоторые высказывания, поведение кажутся слишком жестки-

ми и не соответсвующими общей атмосфере. Она, с одной стороны,
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осуждает старшую сестру, а с другой – ревнует ее к Максиму. Так,

например, Вольга, незамеченная целующимися Максимом и Клавой,

начинает им читать из учебника анатомии:

Калi самец зауважае самку, яго арганiзм выдзяляе дадатковы бялок,
якi трапляе у мозг. Мозг адразу накiроувае сiгнал да палавога органа,
што выклiкае з’яву гэтак званай эрэкцыi... [...] Адпаведна у арганiзме
самкi, калi яна прагне стасунку з самцом, выдзяляецца спецыяльная вiль-
гаць... (119)

Такое дословное описание физиологических процессов вызывает обес-

кураженность, чувство стыда и неловкости у Максима и рассержен-

ность у Клавы. Однако Вольга, эпатируя своим цинизмом в отноше-

нии поэзии и подходом к теме любви, сводя ее к физиологии, в конечном

итоге все-таки проявляется как человек чувствительный, заботливый

и даже не лишенный романтизма:

Вольга: [...] (З болем) Няужо вы не зразумелi, што вы – апошняе ка-
ханне у яе жыццi? Апошняя, хаця i недазволеная, радасць, апошнi цëплы
восеньскi дзень перад вечнай зiмой... (Замаукае) (131).

Эта реакция девушки была вызвана высказыванием Максима, сомне-

вающегося в чувствах Клавы, которая попросила его не встречаться

больше, чтобы не ранить приехавшего к ней мужа:

Максiм: [...] вы мелi рацыю. Усе нашыя высокiя пачуццi можна звесцi да
простай фiзiялогii. Дарэчы, я пад вашим уплывам нават паспрабавау апi-
саць усе свае адчуваннi натуралiстычным метадам. Але неяк няудала.
(Вiнавата усмiхаецца). Кепскi з мяне натуралiст (131).

Своеобразная попытка драматурга объяснить появление записок Бог-

дановича показывает прежде всего подход молодого человека к своей

личной жизни, к собственным интимным переживаниям и их роль

в творчестве поэта. Примечательным в этом отношении является диа-

лог между Клавой и Максимом:

Клава: Я вырасла у мяшчанскiм асяроддзi, i у мяне нiколi не бы-
ло знаëмых паэтау. Але, калi я чытала Севяранiна, Блока, Ясенiна, мне
заусëды здавалася, што гэта вельмi небяспечныя людзi.

Максiм (здзiулена): Чаму небяспечныя?
Клава: Бо яны кожную падзею, выпадак, сустрэчу ператвараюць у лi-

таратуру. Здаецца, у iхнiм жыццi няма нiчога свайго, асабiстага.Усë наво-
кол – толькi тэма для вершау. Вось мы расстанемся, i ты таксама напiшаш
пра мяне вершык? [...]

Максiм: Так... Калi ты дазволiш (118–119).
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Изображение личных, интимных ощущений названными поэтами и од-

ним из современных писателей, приведенное во второй истории, углуб-

ляет контраст и просто шокирует:

Вось упэуненая жылiстая рука гладзiць ейныя лыткi, клубы, потым
мокрае прамежжа. Сярэднi палец трапляе у вiльготную похву й казы-
ча, казыча, казыча. Жанчына знемагае i пакутуе ад унутраной гарачынi,
цяжка дыхае, трымаючыся за халодныя поручнi ложка. Раптам зауважае,
што нехта сядае ëй на грудзi так,што яе галава апынаецца спамiж потных
валасатых ног нахабнага вершнiка. Да ейных вуснау дакранаецца нешта
пругкае й цëплае. [...] (138)

Такая конфронтация чувственно-романтического восприятия ин-

тима, выраженного в особе Богдановича и современных авторов, со-

средотачивающих внимание прежде всего на физиологических подроб-

ностях, не может не отражать изменившихся норм, социальных отно-

шений. В мире Максима нет места потребительскому характеру связи

с женщиной, как в порнотопии лявонов и ганусек нет места сокровен-

ности и задушевности. Секс, ставший своеобразным продуктом в со-

временном обществе, обнаженные тела, постоянно появляющиеся в те-

левидении, Интернет, позволяющий быстро и легко получить доступ

к эротике и порнографии, стерли, как кажется, бесповоротно чистоту,

возвышенность в чувствах, превращая их в китч. Пьеса «Интимный

дневник» Сергея Ковалева не только показывает в сравнении изме-

нившиеся ценности, человеческие отношения, она вся проникнута но-

стальгией и тоской по ушедшему романтизму. Именно поэтому хочется

закончить эти рассуждения последними строфами стихотворения Мак-

сима Богдановича, а вместе с тем и последними словами произведения

Сергея Ковалева:

Хто мы такiя?
Толькi падарожныя, – папутнiкi сярод нябëс.
Нашто ж на зямлi
Сваркi i звадкi, боль i горыч,
Калi усе мы разам ляцiм
Да зор?
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S T R E S Z C Z E N I E

Autor artykułu omawia obraz współczesnego społeczeństwa przedstawiony
w utworze Siergieja Kowalowa „Dziennik intymny”. Rozważania oparto na ana-
lizie formy utworu i cech jego bohaterów, które pokazują konflikt między dwoma
epokami – początkiem XX wieku i współczesnością. Analiza odrzuca pornotopię ja-
ko zjawisko socjologiczne wskazując na specyficzne cechy relacji intymnych między
ludźmi różnych epok.

S UMMARY

In the article the picture of modern society described in Sergey Kovalev’s
“Secret Diary” is discussed. Reflexions are based on the analysis of the form of the
work and the characters’ features which show the confrontation of two epochs – the
beginning of the 20th century and the present day. The analysis rejects sociological
phenomenon of pornotopy revealing specific features of intimate relations between
people of different times.
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Вiялета Нiкiцюк-Пэрковска

Беласток

Тэма Вiльнi у творчасцi Наталлi Арсенневай

i Казiмiры Iллаковiч

Цi можа быць штосьцi мiлейшым чалавеку за родны кут – дзе ëн

нарадзiуся, узрастау, перажывау свае радасцi i трывогi дзiцячай i юна-

чай пары? Не дзiва, што думкi паэта, асаблiва калi ëн на чужыне,

iрвуцца з нязведанай сiлай да роднай зямлi i даюць яму найвышэйшыя

моманты натхнення i творчасцi! Прадметам паэзii з’яуляецца у славян

часта тое, што найбольш захоплiвае пачуццë i уяуленне паэта – род-

ны кут.

Тэма Вiльнi у мiжваенную пару не новая нi для польскай, нi для

беларускай паэзii. У польскую лiтаратуру горад Гедымiна упiсау най-

перш Ян Каханоускi, потым – Адам Мiцкевiч, Вiтальд Гулевiч, Чэслау

Мiлаш i многiя iншыя. У беларускай паэзii Вiльня апета у творах Яку-

ба Коласа, Максiма Багдановiча, Уладзiмiра Жылкi, Максiма Танка

i шэрагу сучасных паэтау.

Для паэзii 20–30-х гадоу ХХ стагоддзя характэрным было апiсанне

Вiльнi як вобраза мацi або самой Радзiмы. Вiльня у беларускай, як

i у польскай паэзii – звычайна прыгожая, прывабная у любую па-

ру часу. Асаблiвай увагi заслугоуваюць творчыя стасункi з Вiльняй

дзвюх паэтэс: Наталлi Арсенневай (1903–1997) i Казiмiры Iллаковiч

(1892–1983). Для абедзвюх Вiльня была горадам, дзе прайшло iх дзя-

цiнства i якi па розных прычынах прыйшлося iм пакiнуць i нiколi туды

ужо не вярнуцца настала.

Выдатная беларуская эмiграцыйная паэтэса Наталля Арсеннева,

аутарка верша “Малiтва”, цяперашняга неафiцыйнага гiмна Беларусi,

зусiм яшчэ маладою, разам з мужам, афiцэрам польскай армii, аказ-
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ваецца у 1922 годзе у Польшчы. На гэты час яна ужо вядомая у бела-

рускiх лiтаратурных колах, i двума гадамi раней дэбютавала у “На-

шай Нiве”. Вершы яе друкавалiся таксама у “Нашай думцы”, “Бела-

рускiх ведамасцях”, “Маладым жыццi”, “Крынiцы”, “Нашым шляху”,

“Студэнцкай моладзi у беларускiм руху”, “Беларускiм зване”, “Нашай

будучынi”, “Студэнцкай думцы”, “Сялянскай нiве” i iншых выдан-

нях. На лiтаратурную дзейнасць багаславiу сваю вучанiцу сам будучы

класiк беларускай лiтаратуры Максiм Гарэцкi, на той час настаунiк

Беларускай гiмназii у Вiльнi, якому юная Наталля адважылася пака-

заць свае вершы.

Наталля Арсеннева жыла у Польшчы па 1938 год. Увесь гэты час

яна не забывала пра сваю радзiму i любiмую Вiльню. Амаль кожны з яе

вершау успрымаецца як своеасаблiвая формула выяулення любовi да

роднага краю – Бацькаушчыны-Беларусi i яе жыхароу. Куды б жыццë

пазней нi кiнула паэтэсу, у якiх бы мясцiнах, краiнах ëй нi наканавана

было апынуцца, яе сэрца заусëды знаходзiлася на радзiме свайго дзя-

цiнства. Вершы Наталлi Арсенневай гучаць гiмнам дарагiм краявiдам

Айчыны1.

У Польшчы у гэты ж час жыве i творча працуе яшчэ адна

жыхарка Вiльнi – Казiмiра Iллаковiч, мiж iншым, унучка аднаго

з заснавальнiкау вiленскага Таварыства фiламатау, сябра Адама Мiц-

кевiча, паэта Тамаша Зана. Паэтэсы, Наталля i Казiмiра, што цалкам

верагодна, маглi ведаць адна пра другую i нават быць знаëмымi аса-

бiста.

Казiмiра Iллаковiч, цi проста – Iлла, яе творчы псеуданiм i як яе

называлi блiзкiя i знаëмыя, перакладчык i асабiсты сакратар Iосiфа

Пiлсудскага, з’яуляецца аутаркай больш чым 30 зборнiкау паэзii. Твор-

часць К. Iллаковiч надзвычай цесна звязана з бiяграфiяй самой паэ-

тэсы. Беднае дзяцiнства, ранняе сiроцтва, маладосць, праведзеныя на

крэсовай вëсцы – усë гэта знайшло сваë адлюстраванне у яе творчас-

цi. Як пiсау Ян Ратайчак: z utworów Iłłakowiczówny dość wiernie można

odczytać bieg jej życia, miejsca, w których bywała, ludzi, z którymi się spo-
tykała, dlatego też często podmiot liryczny, występujący w jej wierszach,

można skojarzyć z postacią samej autorki2.
Н. Арсеннева па волi лëсу большую частку сваiх дзëн змушана пра-

вяла на эмiграцыi. Зразумела, жыццë па-за радзiмай не было лëгкiм.

1 Л. Сав iк, Жывем айчынай мы. Наталля Арсеннева 1903–1997, [у:] Л. Сав iк,
Паклiканыя, Лiтаратура беларускага замежжа, Мiнск 2001, с. 44–45.
2 J. Ratajczak, Posłowie, [w:] K. Ił łakowiczówna, Poezje, Białystok 1996, s. 2.
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Чужыны яна нiколi не прымала з любоую i, нягледзячы на шматлiкiя

цяжкасцi, паэтэса усë сваë жыццë служыла айчыне беларускiм сло-

вам. Нiколi не забывала яна пра родны край. Не магла дыхаць павет-

рам Айчыны, але марамi была на Беларусi заусëды, уласна сама несла

у сабе Беларусь. Дакладна адзначае Ян Чыквiн: Асноунай тэмай На-
таллi Арсенневай стаецца жыццë лiрычнага “я” ва уяуленай айчыне.
Тое жыццë паэтэса любiць проста дзеля самога жыцця, у шмат-

стайных яго праявах знаходзячы крынiцу чалавечай радасцi i творчай
iнспiрацыi3.

У творчай спадчыне Арсенневай, як i Iллаковiч, ëсць шмат вершау,

ужо сама назва якiх сведчыць аб тым, што яны прысвечаны любi-

май зямлi. Тут, як прыклад, можна прывесцi верш “Край”, напiса-

ны у 1924 годзе i змешчаны у першай кнiзе Н. Арсенневай “Пад сiнiм

небам”:

Сэрца iмкнецца
У край, што яшчэ прыгажэйшым здаецца,

Сумны, а родны iзноу.

Сонца там росы усьмешкаю сушыць,
Вецер там кветкi ласкае, варушыць,

Кветкi у шырокiх лугох.

Хвойкау там шумам шумяць верхавiны,
Дзiуна-жахлiва трапечуць асiны,

У цëмных, зялëных барох...

Бор там... Магутныя сосны-асiлкi,
Белы бярэзьнiк, высокi ды хiлкi
Ягаднiк, мох мiж сасон...4

Пачуццë любовi да радзiмы, туга па дарагiх краявiдах нараджае

радкi, у якiх, здавалася б, самыя звычайныя з’явы набываюць арэол

выключнасцi. Апынуушыся на чужыне, маладая паэтэса у сваiх ма-

рах вандруе па родных мясцiнах, зачараваная iх незвычайнай прыга-

жосцю. Адсюль, з не такой i далëкай Польшчы, айчына паустае перад

ëй зямлëй абетаванай. Надзвычай выразна гучаць у вершы два апошнiя

3 Я. Чыкв iн, Мiж Вiльняй i Рочэстэрам (Творчасць Наталлi Арсенневай),
(у:) Далëкiя i блiзкiя. Беларускiя пiсьменнiкi замежжа, Беласток 1997, с. 42.
4 Н. Арсеннева, Пад сiнiм небам, Вiльня 1927, с. 9.
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радкi, якiя успрымаюцца, як своеасаблiвая прысяга паэтэсы у вернасцi

Беларусi: (...) сэрца цябе не забудзе нiколi, / Родны мой край!5

Лiрычная гераiня Арсенневай, як у вершы “Лятуценьнi”, часта пе-

раносiцца у краiну сваiх нарадзiнау, якая сьнiцца мне ночнай часiнай6.
На Радзiме блакiтнае неба, цьмянае сонца цiхое, пралескi. Апiсанню
роднага краю уласцiва надзвычайная цеплыня. Аутарка многа разоу

карыстаецца словам “наш”, з чаго вынiкае, што яна унутрана зрош-

чаная з Вiльняй на усë сваë жыццë.

Казiмiра Iллаковiч рана засталася зусiм адна, што у значнай сту-

пенi вызначыла два матывы у яе творчасцi – ранняя ростань з мацi

i родная Вiльня. Найбольш лiтвiнскiмi матывамi прасякнуты яе збор-

нiкi “Popiół i perły” (1930), “Ballady bohaterskie” (1934) и “Słowik li-
tewski” (1936). Асаблiва вiдавочна гэтыя матывы выяуляюцца, калi

у назву верша выносяцца тапаграфiчныя рэалii: “Do Wilna”, “Kamie-
nie wileńskie”, “Do Litwy”, “Wilno – 1549”. Спосаб паказу Вiльнi у вер-

шах Iллы зусiм iншы, чым у яе сучаснiкау. Няма тут захаплення архi-

тэктурнымi асаблiвасцямi горада. У яе вершах Вiльня паказана праз

прызму цяжкай сямейнай сiтуацыi, якая выяуляецца праз беднасць,

нястачу, хваробу мацi:

O miasto, twoje mury dziecku nie były przychylne!
Pamiętam nędzę srogą na jakimś poddaszu w Wilnie
i ciężką matki chorobę, i nudne gderanie niańki,
i cerkwi nad miastem kopuły jak kolorowe bańki,

generalskie srogie wąsiska, kozackie czerwone lampasy...
...Surowe, ubogie dzieciństwo, dalekie, dalekie czasy...7

Сiроцтва, бяда – гэтыя словы найбольш трапна апiсваюць дзяцiн-

ства паэтэсы. Хвароба мацi i нянька выклiкаюць у Iллы вобраз дому,

у якiм нiколi яна не спазнала сямейнай цеплынi, шчаслiвай бескла-

потнасцi маленства. Успамiнаючы дзяцiнства, Iллаковiч карыстаецца

словамi dalekie, dalekie czasy. Гэтым пауторам слоу паэтэса, здаецца,
хоча яшчэ больш аддалiць той цяжкi для яе перыяд жыцця, але тым

самым якраз наблiжае яго.

У вершы акрамя вобраза дому узнiкае вобраз роднай Вiльнi,

да якой Iллаковiч часта вяртаецца у сваiх думках. Цяжкiя абставi-

ны i прыгажосць горада узаемадзейнiчаюць, пераплятаюцца, сапернi-

5 Тамсама, с. 12.
6 Н. Арсеннева, Мiж берагамi, Нью-Ëрк–Таронта 1979, с. 8.
7 K. Iłłakowiczówna, Z głębi serca, Warszawa 1928, s. 91.
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чаюць. Вiльня для Iллы – гэта i цэрквы з купаламi як kolorowe bańki,
i касцëлы з высокiмi вежамi, i навакольныя лясы са звярынай. Ад-

нак яна прызнаецца: Oglądam tylko widoki i czytam o tobie księgi8. Та-

кiм чынам, нягледзячы на непрыхiльнасць жыццëвых абставiн, якiмi

суправаджауся досыць кароткi час, праведзены ëю у Вiльнi, паэтэса

любiць родны горад, iмкнецца як мага больш даведацца пра яго. Iл-

лу вабiць слаунае мiнулае сталiцы колiсь вялiкай дзяржавы, што ад-

крываецца перад ëй дзякуючы найперш кнiгам. Вiльня вабiць яе сваëй

таямнiчасцю i упiсанасцю у яе ж лëс. Напрыканцы верша паэтэса га-

ворыць: O Wilno nieznajome, o Wilno moje rodzone...9

Вобраз Вiльнi, упрыгожанай цудоунымi касцëламi i цэрквамi, ства-

рае у вершы “Восень у Вiльнi” (1921 г.) Н. Арсеннева:

Клëны апалi, i золата й хварбы
Крыюць зямлю дарагiм дываном.
Поуныя жменi лiстоу тых узяу-бы,
Восенскiм сплëу-бы iх, пышным вянком.
Таюць аблокi у небе высокiм,
Хвалi туману над Вiльняй стаяць.
Месца мярэсцiцца унiзе, далëка,
вежы касцëлау у неба глядзяць,
цэрквау блiшчаць залатыя галовы (...)10

Арсеннева карыстаецца тут выразам: хвалi туману над Вiльняй
стаяць – гэтыя словы пазней, калi яна расстанецца з дарагiм горадам,

загучаць i як метафара: туман засланяе Вiльню, край стаецца неда-

сяжным, паэтэса не можа яго пабачыць.

Айчына у творчасцi К. Iллаковiч заусëды паказваецца як штосьцi

рухомае, нестабiльнае. Апiсваючы бацькаушчыну, паэтэса часта ка-

рыстаецца эпiтэтамi “nie moja”, “wędrowna”.

Ojczyzny mej wędrownej – rozwarte pokoje.
A wszystko w niej tak własne, a takie nie moje,
Wieczyście niespokojne, przejezdne, ruchome11

Дык дзе ж айчына паэтэсы? Магчыма нават, што айчынай Iл-

ла лiчыць увесь свой жыццëвы шлях. I пры апiсаннi Айчыны Iлла,

8 Тамсама.
9 Тамсама.
10 А. Арсеннева, Мiж берагамi, с. 15.
11 K. Iłłakowiczówna, Płaczący ptak, Warszawa 1927, s. 163.
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вiдаць, невыпадкова карыстаецца процiлеглымi словамi: własne – nie

moje. Варта тут прывесцi развагi Ч. Бараноускай:

Iłłakowiczówna na przeciągu całego swego życia zmieniła bardzo wiele miejsc
zamieszkania, ale nie potrafiła odnaleźć innej ojczyzny oprócz tej, którą po-
rzuciła, będąc jeszcze podlotkiem. Jednakże cały pejzaż, który pozostał gdzieś
w niezmierzonej dali, na zawsze utkwił w sercu poetki, która, ogarnięta no-
stalgią za krajem lat dzieciństwa, mogła w dowolnej chwili odmalować w swej
wyobraźni przepiękne obrazy przyrody, domów i dworków, czyli ojczysty pej-
zaż ziemi litewskiej bądź łotewskiej12.

У адным з вершау лiрычная гераiня ператвараецца у вецер i пера-

носiцца у знаëмую вымраеную краiну. Хоча быць зняволенай хатамi,

дамамi, дварамi, затрыманай дахамi:

Chaty, w miesiącu jasne na wzgórzu pochyłem,
w sadach pod Kazimierzem, stare Wilna domy,
przelatuję nad wami z kurzawą i pyłem.
Chaty, domy i dwory, znajomym zapachem
owińcie mnie jak siatką, pochwyćcie w niewolę,
ogrodźcie mię ścianami, przytrzymajcie dachem13

Жыццë у залатой клетцы здаецца гераiнi лепшым, чым яе цяпе-

рашняя свабода. Паэтэсе надакучыла ужо безупыннае блуканне па чу-

жых краях:

Niech się za każdym podmuchem wichrowym nie latam,
niech się z każdym szatanem bezdroża nie bratam,
niech się wkorzenię w brzozę, żytem wrosnę w pole14

Лiрычная гераiня, нiбы марнатрауная дачка, iмкнецца у родныя

мясцiны, гатовая злiцца з прыродай, стаць часцiнкай яе.

Сваеасаблiвай вiзiтоукай кожнай краiны з’яуляецца найперш края-

вiд. I агульнавядома, што горад Гедымiна Мацi-прырода упрыгожыла

вельмiшчодра. Горы, пагоркi, раунiны, лясы, паркi, рэкi, азëры, разна-

стайная раслiннасць – усë гэта стварае непауторна маляунiчы вiленскi

пейзаж.

12 Cz. Baranowska, Tematyka regionalna w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Wilno
2007, s. 33.
13 K. Iłłakowiczówna, Płaczący ptak, s. 163.
14 Тамсама.
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Наталля Арсеннева хацела зразумець жывую душу прыроды, па

магчымасцi выправiць яе нiбыта асiметрычныя з’явы, згарманiзаваць

i наблiзiць iх да чалавека. Нават восень, ноч i вечар ужо у раннiм

слоуным мастацтве паэткi мелi у сабе зародкi станоучага. Паэтка дэк-

ларуе сваю любоу да роднага краю праз захапленне някiдкаю, дына-

мiчнаю i рухомаю, у адрозненне ад пауднëвай, яркай, але статычнай

прыроды15.

Тэма прыроды – класiчная для лiтаратуры. I, здавалася б, цi маг-

чыма сказаць аб ëй нешта такое, што сапрауды прыцягне увагу? На-

таллi Арсенневай аказалася гэта па сiлах. Яна не раз падкрэслiва-

ла, што беларускi вiленскi краявiд адпавядае яе характару, што яна

з iм атаясамлiваецца. Захопленая хараством, чарамi прыроды, у гадах
маëй ранняй творчасцi асаблiва, я не чулася нi самотнаю, нi сумнаю,

нi няпэунаю. У лесе, у палях, “пад сiнiм небам” я была спакойнаю
i вольнай, як нiдзе16.

Пры тым прырода для Наталлi Арсенневай – гэта найперш во-

сеньскiя краявiды i восеньскiя настроi. Яна i пачынала свой шлях як

паэтка восенi: першым, напiсаным па-беларуску, быу якраз верш пра

восень. Вобраз восенi ад самых пачаткау стауся для яе найблiжэй-

шым i найлюбiмым. Восень – пара сенажацi, збiрання вяснова-летняга

плëну, здзейснення лëсу. Перадаючы хараство восенi, паэтка не шка-

дуе фарбау i адценняу:

Жоутыя клëны, у фарбах асiны,
Грозьдзi крывавыя у вецьцi рабiны,
Сiняе неба... У начныя часiны
Дождж з дагараючых зор.
(...)
Восень, прыбраушыся у кроу i у сонца,
У золата – лiсьце, у жамчуг-валаконцы,
З лiры сваей здабывае бяз конца
Струнау глухi перабор.
(...)
Родзiцца песьня i у небыт сплывае
Разам з лiстамi, што клëн абтрасае,
З сонцам, што у чырванi дрэу дагарае,
З першаю кропляй дажджу...17

15 М. М iкул iч, Мая песня – натхненне, жыцця майго чар... Паэзiя Наталлi Ар-
сенневай загоднебеларускага перыяду, “Тэрмапiлы” 2008, № 12, с. 345
16 Н. Арсеннева, Аутабiяграфiчны нарыс, [у:] Юрэвiч Лявон, Беларуская мемуа-
рыстыка на эмiграцыi, Нью-Ëрк 1999, с. 153.
17 Н. Арсеннева, Пад сiнiм небам, Вiльня 1921, с. 35.
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Блiзкiх па настрою, духу, падобных гiмнау восенi, прыродзе над-

звычай шмат у першым зборнiку Н. Арсенневай “Пад сiнiм небам”.

Гэта вершы: “Крынiца”, “Пралескi”, “Васiлькi”, “Красавiк”, “Май”,

“На сенажацi”, “У лесе”, “Вячэрнi абразок” i iнш. Н. Арсеннева

натхнëна апявае прыгажосць i хараство сваëй радзiмы. Галоуным

пачуццëм другога зборнiка паэтэсы – “Жоутая восень” – таксама

з’яуляецца замiлаванне роднымi краявiдамi. Н. Арсеннева, здаецца, бы-

ла прасякнута рухам прыроды, зменамi у ëй – вычуваннем еднасцi

з жывëльным i раслiнным светам.

У сваю чаргу дрэвы, трава, рэкi, кроплi расы – гэта найчасцейшыя

элементы прыроды, якiмi напоунены вершы Iллы. Wiersze o klonowych

lub brzozowych liściach, o starych parkach, cmentarzach zarosłych drzewa-
mi, o wielkich lasach i o zwyczajnym drzewie za oknem uświadamiają, jak

bardzo wrażliwa była ona na świat natury. Poetka jakby wchłonęła w siebie
nadzwyczajne piękno kraju ojczystego i przez całe życie opiewała go w swojej

poezji18.
Прырода у вершах Iллаковiч з’яуляецца партнëрам чалавека. Паэ-

тэса надзвычай высока адчувае яе прыгажосць. У вершах Iллы шмат

“арсеннеускай” канкрэтыкi, аб чым сведчаць вядомыя ëй з дзяцiнства,

з Вiльнi, лiпа, клëн, бяроза, дуб, таполя, бук, а таксама шмат кветак,

птушак, насякомых. Прырода часта паказваецца як штосьцi узнëслае,

святое, хоць пры тым паэтэса бачыць i непрывабны яе воблiк: “zgni-
ła pogoda”, “pyły”, “bajora”, “tuman”, “kałuże”, “miedze ubożuchne”,
“kurz”. Заусëды, аднак, лiрычная гераiня вершау паэтэсы адчувае вя-

лiкую сувязь з краявiдам i беражлiва нясе у сваëй душы яго хараство,

адметнасць праз усë жыццë.

Як пiша А. Дурэйка: Iллаковiч kochała przyrodę, w której się wycho-

wała, tworzyła z nią całość. Potrafiła dostrzegać niewielkie, drobne rzeczy,
jak „motyl trąca motyla”, swoje rzeki, ale i „nasze dziewczęta”. Poetka (...)

nie pisze wierszy, tylko jakby wierszowane obrazki, mocno skondensowane
treściowo. Odnosi się wrażenie, iż zjawiska, które opisuje, miejsca, które

charakteryzuje, są bardzo namacalne, rzeczywiste, obserwowane jakby bez
perspektywy czasowej19.

У вершы “Lato” паэтэса апiсвае летнi краявiд. Перад вачыма Iл-

лы з’яуляюцца нiвы, вядомыя ëй з дзiцячых гадоу, поуныя прыгожых

кветак i сунiц. Яна чуе пах малiн, мëду i нават балота:

18 Cz. Baranowska, Tematyka regionalna w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, s. 16.
19 A. Durejko, Pejzaż inflancki w twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] Husaria
tradycji, 2009, s. 3.
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Rowy poziomkowe, ukwiecone rowy,
zapach błotny, miodowy, zapach malinowy,

żuczki, muszki, puszki, słomki,
olbrzymie, ukryte poziomki20

У вершы “Rzeczułka” паэтэса зноу вяртаецца думкамi на радзiму,

у часы юнацтва:

Znowu mam suknie i włosy dziewczęce:
zbiegam, pod struny twe podkładam ręce...
Na trzcinach lekkie chwieją się motyle,
twarz potrącając, którą do cię chylę
pośród gęstwiny, co gorącem bucha...21

Берагi ракi у яе вершы уквечаны незабудкамi, а сама рака адна-

часова з’яуляецца i спявачкай, i дударом. Паэтэса карыстаецца тут

назвай кветак niezapominajki, i, магчыма, не выпадкова, як бы хоча

сказаць, што нiколi не забываецца пра родны край.

Iллаковiч выяуляе тут шмат пачуццяу. Рэчку, якая вядомая ëй

з дзiцячых гадоу, называе сястрычкай.Mimo odległości, jaka dzieli poetkę

od stron rodzinnych i czasu, który tak bezlitośnie szybko mija, poetka stara
się doszukać ciszy, pragnie usłyszeć coś, coby mogła oznajmić jej płynąca

rzeczułka22.
Прырода для Казiмiры Iллаковiч заусëды была таямнiчай. Яна не

магла абыякава прайсцi нават каля простага пустазелля. М. Вэлна

пiша, што паэтэса была sentymentalna i melancholijna; w jej wierszach

mają starą, dawną urodę pola lnu, puszcze litewskie, zakurzone piaszczyste
gościńce, stare parki dworskie i piękne stawy, zboża i kartofliska23.

Найбольш у прыродзе Iлла любiла дрэвы, i яны часта з’яуляюцца

героямi яе творау. У вершы “Drzewo przy drodze”, якi увайшоу у зборнiк

“Płaczący ptak” (1927), паэтэса узгадвае:

Drzewo, całe oblepione cierpkim drobnym owocem,
stoisz tuż przy tej drodze, gdzie przebiegam tak często

[nocą]24.

20 K. Iłłakowiczówna, Poezje wybrane, Warszawa 1995, s. 16.
21 Тамсама, с. 148.
22 Cz. Baranowska, Tematyka regionalna w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, s. 18.
23 M. Wełna, Wierność życiu, [w:] K. Ił łakowiczówna, Poezje, Lublin 1989, s. 16.
24 K. Iłłakowiczówna, Poezje wybrane, Warszawa 1995, s. 170.
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Iллаковiч успамiнае тут усë тое, на што спаглядала калiсьцi малой

дзяучынкай з вяршынi старога дрэва пры дарозе. Яна бачыла уздоуж

чыгуначных шляхоу рэчку, скошаную траву, чараду гусей i качак.Паэ-

тэса аднак дадае слова nocą, якое можа абазначаць, што вяртаецца да
iх у сваiх снах, або ноччу, калi ей не спiцца:

Wydzieram się z ciała, biegnę tamtędy, obejmuję cię,
znajoma jabłonko dzika, i płaczę...

Адчуваюцца тут вялiкiя горыч, боль, гора па страце Айчыны.

Лiрычная гераiня спяшаецца знутры сябе туды, дзе пачынала яна

спазнаваць свет. Своеасаблiвым сiмвалам яго стаецца дзiкая яблыня.

Гэты вобраз, безумоуна, пацвярджае, што паэтэса кепска адчувае сябе

удалечынi ад Радзiмы, сярод чужых людзей.

Сапрауды, тэма Вiльнi i яе ваколiц не з’яуляецца выпадковай нi

у творчасцi Наталлi Арсенневай, нi у Казiмiры Iллаковiч. У абедз-

вюх паэтэс бiяграфiя цесна звязана з Вiльняй, якую яны лiчаць сваëй

бацькаушчынай. Да канца сваiх дзëн яны засталiся кранальна вернымi

сваëй малой айчыне. Аднак трэба адзначыць, што спосаб паказу Вiльнi

у паэтэс вельмi адрозны. Н. Арсеннева у сваiх творах апявала найперш

яе прыгажосць, а К. Iллаковiч, апрача захаплення родным горадам,

апiсвала i менш прывабныя бакi прыроды, на што значны уплыу мела,

напэуна, яе цяжкая жыццëвая сiтуацыя дзiцячага перыяду.

S T R E S Z C Z E N I E

Motyw Wilna jest dość klasyczny dla polskiej i białoruskiej poezji dwudziesto-
lecia międzywojennego. Natalia Arsienniewa i Kazimiera Iłłakowiczówna odkryły
na nowo niezwykłą duszę grodu Gedymina. Obie, pomimo tego, że było im dane
spędzić w Wilnie jedynie dzieciństwo, przez całe życie w swojej poezji pozosta-
ły wierne małej Ojczyźnie. Każda z nich ukazywała rodzimy krajobraz w sposób
niezwykle indywidualny, charakterystyczny tylko dla niej.

S UMMARY

The theme of Vilnius is quite standard in Polish and Belarusian poetry of
the 20th century. Natalia Arsiennieva and Kazimiera Illakowiczovna rediscovered
the signal spirit of Gedymin town. Although they both spent only their childhood
in Vilnius, in poetry they were faithful to their small motherland. They depicted
native landscape in an individual way.
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Сiнтэз пройдзенага шляху

Уладзiмiр Конан, Гiсторыя эстэтычнай думкi Беларусi. У трох тамах.
Том 1. Х ст. – 1905 г., Мiнск 2010, сс. 439

Жыццëвы шлях фiлосафа, лiтаратуразнауцы, культуролага Уладзiмiра
Конана завяршыуся цэласным асэнсаваннем тысячагадовай гiсторыi беларус-
кай духоунасцi, культуры – уласна глыбокiм разглядам шляху эстэтычна-
га здзяйснення беларускага народа на розных этапах яго шматвяковага раз-
вiцця.

У ноч з 5-га на 6-е чэрвеня доктар фiласофскiх навук Уладзiмiр Конан
на 78-м годзе жыцця адышоу у вечнасць. Яшчэ аднаго шчырага, руплiвага
падзвiжнiка беларускай нiвы прывiтала у горнiм Iерусалiме апякунка зямлi бе-
ларускай Еуфрасiння Полацкая – гэта ж якраз 5-га чэрвеня святкуецца дзень
памяцi Прападобнай. Народны паэт Беларусi Нiл Гiлевiч у пранiклiвым слове
у вянок памяцi У. Конана, надрукаваным у часопiсе “Наша вера” (2011, № 2),
падкрэслiу, што пры высачэзным аутарытэце i зайздроснай для навукоуца
вядомасцi Уладзiмiр Мiхайлавiч Конан быу чалавекам легендарнай сцiпласцi.
У той жа час ëн быу надзелены высокiм пачуццëм чалавечай i нацыянальнай
годнасцi. Зрэшты, гэта жыло у iм непадзельна, было адным i тым жа, бо
па-за нацыянальным, па-за родным беларускiм духам свайго чалавечага iсна-
вання ëн не уяуляу.

Шчодры навуковы плëн пакiнуу У. Конан па сабе: манаграфii: “Развiццë
эстэтычнай думкi у Беларусi: 1917–1934 гг.” (1965), “Адам Бабарэка: кры-
тыка-бiблiяграфiчны нарыс” (1976), “От Ренессанса к классицизму: Станов-
ление эстетической мысли в Белоруссии в XVI–XVIII вв.” (1978), “Пробле-
мы искусства и эстетики в общественной мысли Белоруссии начала ХХ ве-
ка” (1985), “Святло паэзii i ценi жыцця: Лiрыка Максiма Багдановiча” (1991),
“Ля вытокау самапазнання: Станауленне духоуных каштоунасцей у святле
фальклору” (1992) i iнш., некалькi соцень артыкулау у энцыклапедычных, раз-
настайных калектыуных выданнях.

Разглядаемая ж кнiга – галоуная праца жыцця У. Конана – з’явiлася гi-
сторыка-тэарэтычным падсумаваннем шматгадовых даследаванняу аутарам
беларускай эстэтыкi, фiласофii, мастацкай лiтаратуры, традыцыйнай народ-
най культуры, беларускай культурнай традыцыi ад Сярэдневякоуя да канца
ХIХ стагоддзя. Кампетэнтнае ажыццяуленне такога фундаментальнага дасле-
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давання вымагала выразнай даследчай метадалогii, вопытнасцi, на што звяр-
тае найперш увагу сам аутар у лапiдарнай i як жа канцэптульна важкай сваëй
прадмове. З’яуляючыся адным з пачынальнiкау у Беларусi даследавання гi-
сторыi беларускай эстэтыкi як напрамку гуманiтарнай навукi, У. Конан пад-
крэслiвае:

Аднак арганiчны сiнтэз фiласофскай эстэтыкi з фiлалагiчнымi i мастацтвазнау-
чымi метадамi даследавання беларускай эстэтычнай думкi адбывауся нялëгка,
спачатку на выбарачным, а не на сiстэмным узроунi. Гэтыя незакончанасць
i фрагментарнасць былi абумоулены аднабаковай традыцыяй савецкiх дасле-
даванняу у галiне тэорыi i гiсторыi эстэтыкi, фiласофii. Пры даследаваннi фi-
лалагiчных i мастацкiх крынiц карысталiся пераважна метадам эксплiкацыi –
фiласофскiм тлумачэннем нефiласофскiх тэкстау. Перавод мастацкiх сюжэтау,
вобразау i матывау у сiстэму фiласофскiх i эстэтычных паняццяу не быу застра-
хаваны ад прыблiзнай iнтэрпрэтацыi (3, 4).

Пераадоленне прыблiзнасцi у асэнсаваннi мастацка-эстэтычнай матэрыi
дасягаецца, нагадвае У. Конан, сыходзячы i з багатага уласнага вопыту,
i з класiчных урокау Г. Гегеля, праз засваенне фiлосафамi метадау фi-
лалагiчных даследаванняу. Ëн перакананы: Метадалагiчны сiнтэз тэарэ-
тычнай эстэтыкi, лiтаратурна-мастацкай крытыкi, лiтаратуразнауства
i мастацтвазнауства i сëння застаецца рэальнай перспектывай абнаулення
эстэтыкi як фiласофii i гiсторыi айчыннай i сусветнай мастацкай куль-
туры (4).

Само месцазнаходжанне Беларусi у цэнтры Еуропы, на стыку усходнесла-
вянскага i заходняга макрарэгiëнау – Pax Slavia Orthodoxa i Pax Slavia Latina
– абумовiла полiфанiчны характар яе гiстарычнага i грамадска-культурнага
тыпау развiцця, культурна-канфесiйнай структуры. I стварэнне гiсторыi эстэ-
тычнай думкi такой складанай культурнай прасторы у цэласным яе часавым
вымярэннi вымагала ад вучонага своеасаблiвага “раманнага” мыслення з яго
шырокiм ахопам рэчаiснасцi, а таксама сутнаснага пункту погляду, каб у асоб-
ным убачыць, выдзелiць рысы, якiмi абумоулiваецца агульны працэс у яго вы-
значальных заканамернасцях. Так, У. Конан сыходзiць з таго, што на усiх
этапах развiцця беларускай мастацкай культуры, фiласофскай i эстэтычнай
думкi, пачынаючы ад Кiрылы Тураускага (ХII ст.) i да В. Дунiна-Марцiнке-
вiча (ХIХ ст.) яшчэ захавауся спецыфiчны для кожнай эпохi сiнкрэтызм эт-
нiчных культур у межах агульных, больш шырокiх цывiлiзацыйных макрарэ-
гiëнау, чым рэгiëны этнiчныя (6, 7). Напачатку дауняя Беларусь (Полацкае,
Тураускае, Пiнскае, Смаленскае, Мiнскае, Навагрудскае княствы) уваходзiла
ва усходнеславянскi макрарэгiëн, а пазней спрычынiлася да утварэння Вялiка-
га Княства Лiтоускага, да цесных стасункау з Польшчай, урэшце напрыканцы
XVII стагоддзя беларускiя землi аказалiся у складзе Расiйскай iмперыi. Перад
даследчыкам стаяла задача выяулення узроуню этнанацыянальнай самаiдэн-
тыфiкацыi, якая была неаднолькавай як для асобных творцау культуры, так
i для розных вiдау, родау i стыляу мастацкай творчасцi: Гэты этнiчны сiн-
крэтызм улiчваецца ва усiх раздзелах першага тома “Гiсторыi эстэтычнай
думкi Беларусi” (7).



РЭЦЭНЗII I АНАТАЦЫI 491

Кожнаму з сямi раздзелау манаграфii У. Конана уласцiвы метадалагiчна
новы падыход пры асэнсаваннi разглядаемых культурна-гiстарычных эпох.
Можна сказаць, iм зроблены кардынальныя удакладненнi гiстарычнай тыпа-
логii у галiне беларускай эстэтыкi. Даследчык пераадольвае стратныя для
беларускай культуры стэрэатыпы, згодна з якiмi звычайна на працягу ХIХ
i амаль усяго ХХ стагоддзяу дауняя Беларусь бачылася толькi правiнцыяй
Вялiкай Русi, а значыць i сваiм развiццëм укладалася у рамкi расiйскай пе-
рыядызацыi. Пры такiм падыходзе у найлепшым выпадку паспяхова апiсвалi-
ся, аналiзавалiся асобныя з’явы, факты. Творчасць жа, напрыклад, Кiрылы
Тураускага, Сiмяона Полацкага запiсвалася найперш у актыу рускай лiтара-
туры. Нават моваю спадчыны Францыска Скарыны агiстарычна аб’яулялася
не старабеларуская, а – мова руская, амаль у сучасным разуменнi слова. Та-
кiм чынам, асобныя з’явы, факты аказвалiся вырванымi з свайго культурна-гi-
старычнага кантэксту i прымусова асаджанымi на чужую, суседскую глебу.
Ды i месца, роля беларускага народа у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм, другой
беларускай дзяржаунасцi, нягледзячы на тое, што менавiта беларуская мова
была афiйцыйнаю моваю гэтай вялiкай еурапейскай дзяржавы, была моваю
трох рэдакцый славутых Статутау ВКЛ, скажалiся, замоучвалiся на працягу
доугiх гадоу. Дзякуючы самаахвярнай працы такiх падзвiжнiкау, як Уладзiмiр
Конан, як гiсторык Мiкола Ермаловiч, якi так шмат зрабiу у другой палове
ХХ стагоддзя, каб вярнуць беларусам iх слаунае гiстарычнае мiнулае, звязанае
з ВКЛ, аднауляецца гiстарычная справядлiвасць.

Развiццë тэарэтычнай i творча-мастацкай эстэтыкi Беларусi даследуец-
ца у “Гiсторыi ...” У. Конанам у адпаведнасцi з перыядызацыяй культурных
эпох паводле эстэтычных асаблiвасцей i, вядома, з улiкам важнейшых этапау
гiсторыi. Разглядам гiстарычнага i духоунага партрэту эпохi распачынаецца
гаворка пра Рэнесанс, эстэтыку i фiласофiю культуры другой паловы XVII –
першай паловы XVIII стагоддзя, а таксама эпохi Асветнiцтва. У сваю чар-
гу зварот да эпохi Сярэдневякоуя (X–XV стст.) запатрабавау канцэнтрацыi
на асноуных паняццях i катэгорыях эпохi. У. Конану належыць шэраг цi-
кавых даследаванняу творчай спадчыны адной з знакавых асоб беларускага
культурна-гiстарычнага кантэксту, а менавiта Францыска Скарыны. Якраз
з дзейнасцю гэтага вялiкага асветнiка зямлi беларускай звязвае даследчык па-
чатак рэнесансавай культуры у Беларусi. Асаблiвая увага звяртаецца таксама
у “Гiсторыi...” на пратэстанцкую эстэтыку, прадстауленую Сымонам Будным
i Васiлëм Цяпiнскiм. Кожная культурная эпоха носiць асабовы характар. Так,
барока, несумненна, звязана з Сiмяонам Полацкiм, эстэтычныя погляды i фiла-
софiя якога здауна цiкавiлi аутара “Гiсторыi...” i канцэнтравана прадстаулены
у манаграфii.

Вельмi дарэчы у чацьвëртым раздзеле сваëй працы У. Конан удакладняе
семантыку паняцця асветнiцтва як светапогляднай плынi i тыпу культуры. Ëн
звяртае увагу, што у адрозненне ад французскiх асветнiкау, атэiстау i матэ-
рыялiстау, асветнiкi Рэчы Паспалiтай былi прадвеснiкамi нацыянальна-выз-
валенчага паустання 1831–1832 гадоу у Польшчы, Беларусi i Лiтве. Не выпад-
кова “усмiрыцелi” Польшчы (Польшчай у Расii тады называлi федэратыу-
ную Рэч паспалiтую) абвясцiлi Вiленскi унiверсiтэт “гняздом паустанцау”
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i адразу пасля падаулення паустання разбурылi гэты цэнтр асветнiцтва
у Цэнтральна-Усходняй Еуропе (248). Асобна падкрэслiвае У. Конан ролю
у заснаваннi Вiленскай школы асветнiцкай эстэтыкi фiлолагау, прафесароу
паэтыкi i рыторыкi, лiтаратурных крытыкау i публiцыстау Пiлiпа Галянь-
скага, Ейсебiуша Славацкага, Лявона Бароускага i фiлосафа Анëла Доугiра.
Нараджэнне новай беларускай лiтаратуры ëн акрэслiвае канцом ХУIII – па-
чаткам ХIХ стагоддзя i звязвае з пералiчанымi прафесарамi i Адамам Мiц-
кевiчам, Янам Чачотам i iншымi фiламатамi. У пятым раздзеле “Эстэты-
ка i этыка фальклору” аддаецца належнае народнай творчасцi як глыбо-
кай крынiцы у працэсе станаулення новай мастацкай традыцыi. У. Конан
упэунены: (...) класiчны фальклор, як i усякая iншая мастацкая класiка, нi-
колi не састарэе, бо у iм закладзены магчымасцi усëй наступнай мастацкай
культуры як пэунага рэгiëна, так i сусветнай культуры (327).

Разгляду эстэтыкi i фiласофii культуры беларускага нацыянальнага адра-
джэння у ХIХ стагоддзi прысвечаны перадапошнi раздзел “Гiсторыi...”, якi
сведчыць аб тым, што будзiцелямi народнай свядомасцi, гiстарычнай памя-
цi беларускага народа, як i большасцi славян, былi найперш майстры пяра.
У падраздзелах “Раннi беларускi рамантызм”, “Лiтвiнска-крывiцкая плынь”,
“Беларуская плынь”, “Пачатак нацыянальнага сiнтэзу: Кастусь Калiноускi,
Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч, Францiшак Багушэвiч” пераканауча акрэслiваюц-
ца галоуныя лiнii развiцця, станаулення новай беларускай лiтаратуры, нацыя-
нальнай iдэi.

Сапрауды, фундаментальную задачу выканау У. Конан, прааналiзаваушы
у першым томе “Гiсторыi...” каля дзесяцi стагоддзяу развiцця культуры Бе-
ларусi. Блiскуча, думаецца, удалося яму вырашыць яшчэ адну задачу, вызна-
чаную даследчыкам у прадмове: Спадзяюся, што пераканаю чытача гэтай
кнiгi: сучасная беларуская нацыя мае за сабой драматычную, але у духоуным

аспекце творчую гiсторыю ад Сярэдневякоуя i Рэнесансу, калi пачыналася
яе дзяржаунасць i самабытная культура, якая сваëй традыцыяй упiсвае-
ца у хрысцiянскую цывiлiзацыю. Усiм зместам два першыя раздзелы гэтай
кнiгi абвяргаюць дылетанцкiя або палiтычна тэндэнцыйныя сцверджаннi
тых, хто адмауляе рэтраспектыуную глыбiню гiсторыi беларускай куль-
туры i дзяржаунасцi (5, 6). Трэба спадзявацца таксама, што неузабаве па-
бачыць свет наступны том “Гiсторыi...”. Працу над трэцiм томам У. Ко-
нан, на жаль, не паспеу завяршыць, але, магчыма, ëн будзе падрыхтава-
ны дзякуючы пакiнутым накiдам, ранейшым публiкацыям вучонага, унëсак
якога у развiццë беларускай эстэтычнай думкi, духоунасцi немагчыма пера-
ацанiць.

Галiна Тварановiч
Беласток
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Дынамiка мастацкай канцэпцыi чалавека у вiрлiвых варунках
жыцця на мяжы тысячагоддзяу

Чалавечае вымярэнне у сучаснай беларускай лiтаратуры. Навук. рэд.
М. А. Тычына, Мiнск 2010, сс. 460

Вядомая бiблейская iсцiна, што прауда без любовi – ëсць падман.Менавiта
яна згадалася падчас прачытання навуковага выдання Iнстытута мовы i лiта-
ратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купаля НАН Беларусi “Чалавечае вымярэн-
не у сучаснай беларускай лiтаратуры”. Аутары манаграфii (М. А. Тычына,
Я. А. Гараднiцкi, Г. М. Кiслiцына, Л. Г. Кiсялëва, Т. А. Аляшкевiч) выпра-
меньваюць той якасцi любоу да мастацтва слова, якая дазваляе вызначыць
змест, месца i значэнне мастацкага вобраза чалавека у сучаснай беларускай
лiтаратуры.

У сëнняшнiх разважаннях пра чалавека у прыгожым пiсьменстве з вя-
лiкай частотнасцю ужываецца эпiтэт “новы”: “новая проза”, “новы герой”,
“Новая Лiтаратурная Сiтуацыя”, “новая лiтаратурная эпоха”... Паваро-
ты да новага з пэунай перыядычнасцю адбывалiся у гiсторыi лiтаратуры.
Лiтаратуразнауства заусëды было i, нягледзячы на павевы новыя i яшчэ на-
вейшыя, застаецца чалавеказнауствам. Цэласнае уяуленне пра вобраз чалаве-
ка у творы i прынцыпы яго адлюстравання – вельмi iстотныя для разумення
новага часу, для лiтаратуразнаучага узбагачэння.

Самая страшная катастрофа пасля вайны, пасля Чарнобыля – антрапа-
лагiчная, знiшчэнне чалавечнасцi у чалавеку. Прыцемкi духоунасцi, катастра-
фiзм адчування, грамадскi рэйтынг пiсьменнiка упау. Мастацкая лiтаратура
страцiла свой уплыу на грамадства, перастала быць уладаркай думак. У мно-
гiм яна ператварылася у нешта вельмi спецыфiчнае,што цiкавiць толькi вузкае
кола лiтаратуразнауцау.

У творах сучаснай беларускай лiтаратуры дамiнуюць песiмiстычная наст-
раëвасць, адчуванне сэнсастраты. Мастацтва слова творыцца як канстатацыя
негатыуных фактау рэчаiснасцi без жыццесцвярджальнага пафасу.

На хвалях беларусiзацыi i дэмакратызацыi апошнiх дзесяцiгоддзяу ра-
давалi працэсы абнаулення лiтаратуры, прыярытэтнымi станавiлiся iдэi на-
цыянальнага адраджэння, гуманiзацыi чалавека i жыцця. Лiтаратуразнауцы,
выкладчыкi, настаунiкi па-новаму перачытвалi класiчныя творы, развiтвалiся
з тэорыяй сацыялiстычнага рэалiзму, бачылi нацыянальныя характары у кан-
тэксце сусветнага эстэтычнага вопыту.

Кансерватыунымi падавалiся звароты сталых пiсьменнiкау савецкага пе-
рыяду да такiх паняццяу, як станоучы герой, аутарскi iдэал. Лiтаратуру
i лiтаратарау схiлялi адмовiцца ад выхаваучай, пазнавальнай, нават эстэтыч-
най функцыi мастацтва слова. Сiмволiка, складаныя метафары, фантасмаго-
рыя, плынь свядомасцi запаланiлi прыгожае пiсьменства.

Спасцiжэнне унутранай змястоунасцi характару чалавека – гэта i ëсць
эстэтычны крок мастацтва слова. На пачатку трэцяга тысячагоддзя час вы-
магае новага погляду на чалавека у грамадстве. Прынцып iмiтацыi, адлю-
стравання жыцця у мастацкiх формах адыходзiць на другi план, як i сацыяль-
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на-побытавы пачатак. Асноуная увага надаецца душэуна-духоунаму жыццю
персанажа.

Кнiга мае класiчную “акадэмiчную” кампазiцыю: “Уводзiны”, пяць раз-
дзелау i “Заключэнне”. Такое уражанне, што адсутнiчае нейкая прадума-
ная паслядоунасць у выкладаннi матэрыялу. М. А. Тычына, як навуковы
рэдактар, удала вырульвае сiтуацыю, калi ва “Уводзiнах” ставiць задачы
даследавання, гаворыць пра назначэнне работы, яе тэарэтычную i практыч-
ную каштоунасць, бачыць асноуную iдэю калектыунай працы у сцвярджэннi
лëсавызначальнасцi паняцця “чалавечае вымярэнне” у Новай Лiтаратурнай
Сiтуацыi, а у “Заключэннi” падводзiць вынiкi навукова-даследчай працы. Ду-
маецца, у нейкай ступенi кампазiцыйная нязладжанасць нi у якiм разе не змян-
шае навуковую вартасць лiтаратуразнаучых разважанняу даследчыкау, глы-
бiнны аналiз мастацкiх тэкстау, што сталi этапнымi у лiтаратурным працэсе
апошнiх дзесяцiгоддзяу, даследавання сутнасцi гiсторыка-культурнай дынамi-
кi мастацкай канцэпцыi чалавека.

Разам з тым, некаторыя старонкi манаграфii напiсаны у “жанры справа-
здачы”, калi выдатны лiтаратуразнауца i крытык Мiхась Тычына пiша, што
выкананне дадзенага праекта дазволiць наступнае (с. 30), а далей па пунктах
iдзе пералiк “дазволау”: “раскрыць”, “абагулiць”, “распрацаваць”, “вызначы-
ць”, “стварыць”... Чамусьцi аутар раздзела “Ад “антрапалагiчнага крызiсу”
да “антрапалагiчнага пераходу” (М. А. Тычына) напрыканцы раздзела iзноу
пералiчае задачы, што стаялi перад iм як даследчыкам (с. 166). Лагiчна б чы-
талiся вывады, назiраннi пасля столькiх прааналiзаваных творау мастацкай
лiтаратуры, творчых iндывiдуальнасцяу рознай стылëвай i праблемна-тэма-
тычнай накiраванасцi.

Беларуская лiтаратура на фоне iншых лiтаратур вызначалася сялянскi-
мi асновамi жыцця, своеасаблiвай “заземленасцю” iнтарэсау герояу, насыча-
насцю бытам, падрабязнасцямi прыватнага жыцця. Бытапiсальнiцтва стала
моцным бокам псiхалагiзму М. Гарэцкага, К. Чорнага, I. Мележа, I. Пташ-
нiкава, В. Быкава, В. Адамчыка, А. Жука... Разам з тым, на нейкiм этапе
развiцця бытапiсальнiцтва стала тормазам лiтаратуры. Даследчык М. А. Ты-
чына некалi слушна “ахрысцiу” яго “беларускай цягамоцiнай”, бо густата
жыццëвых рэалiй, амаль дакументальная апiсальнасць быту перашкодзiлi фi-
ласофска-мастацкаму абагульненню.

Аналiз тэкстау прозы i паэзii апошнiх дзесяцiгоддзяу, на думку М. А. Ты-
чыны, паказвае, што сучасная беларуская лiтаратура перажывае пераходны
перыяд, пазначаны, як лiчаць вучоныя-гуманiтарыi, “антрапалагiчным пера-
ходам”, якi выявiуся у пераакцэнтоуцы iнтарэсу з даследавання быцця (“якое
яно ëсць насамрэч”) на вывучэнне сэнсу чалавечага iснавання, у пошуку во-
браза “цэласнага” чалавека (с. 167). Перыядызацыя лiтаратуры, падзел на
этапы, iх характарыстыка – заусëды не вельмi удзячная справа, бо невядо-
ма, калi завяршаецца адзiн перыяд i распачынаецца наступны. Тым больш,
каб “у пошуках” не страцiць набытую яшчэ класiкамi нацыянальную адмет-
насць. Мiж тым менавiта у нацыянальнай адметнасцi народа, у тым, што
ëн успрымае свет з пункту погляду набытага гiстарычнага вопыту i бачыць
нявыкарыстаныя магчымасцi чалавечага розуму, якiя не бачаць па зразуме-
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лых прычынах iншыя народы, у тым лiку i блiзкiя суседзi, i тоiцца невычэрп-
ная крынiца творчай энергii (с. 88).

Сëння можам гаварыць пра час вялiкай “паводкi” у жыццi i лiтарату-
ры. Змянiуся характар творчага працэсу, лiтаратурныя творы ператвараюцца
у своеасаблiвы “прадукт”, пашыранае разуменне тэксту як сiстэмы змястоу-
на-фармальных дачыненняу абмяжоувае ролю аутара як стваральнiка тэкс-
ту. Я. А. Гараднiцкi у раздзеле “Сацыялогiя лiтаратуры на сучасным эта-
пе: суб’ектна-аб’ектныя дачыненнi творчага працэсу” пераканауча даводзiць,
што вывучэнне умоу узнiкнення, спосабау функцыянавання i узнаулення лi-
таратурных творау, чым займаецца сацыялогiя лiтаратуры, складае вель-
мi iстотную частку прадмета лiтаратуразнаучага даследавання (с. 198).
Аутар раздзела выказвае заклапочанасць ступенню сацыяльнай адаптацыi
мастацтва слова, бачыць выхад у выпрацоуцы лiтаратуразнаучай метадало-
гii даследавання i прагназавання спосабау уваходжання сучаснай лiтаратуры
у агульны сацыякультурны кантэкст.

Лiтаратура перастае несцi адказнасць за душу чалавека. Яна яго, чала-
века, не выпрауляе, не робiць яго лепшым або горшым. Няма былой пафасна-
сцi, што вымагала гаварыць пра грамадзянскае служэнне свайму народу, як
амаль няма i таго народа, якому трэба слугаваць. Постмадэрнiзм у беларускiм
пiсьменстве лагiчна вымагае працы крытыкау i лiтаратуразнауцау у постма-
дэрнiсцкiм рэчышчы.

Цэласнае уяуленне пра вобраз чалавека i прынцыпы яго адлюстравання
у мастацкiм творы вельмi важныя для разумення лiтаратуры нашай эпохi. Лi-
таратура – з’ява зменлiвая, i любыя канчатковыя меркаваннi пра героя нашага
часу будуць беспадстаунымi. Iснуе некалькi шляхоу, па якiх iдуць даследчыкi.
Адзiн з iх апiсальны, гэта значыць, “збiранне” характэрных рысау герояу
сучасных творау, i ëн плëнны, калi завяршаецца сiнтэзам разважанняу. Маг-
чымы i шлях праблемнага вывучэння увасаблення чалавека у мастац-
тве слова, якi уяуляе шэраг апорных пунктау, iндыкатарау, дзе больш ярка,
адчувальна выступае унутраная канкрэтнасць характару. Мае свае перспек-
тывы iшлях вывучэння паэтыкi характару на матэрыяле асобных творау
майстроу слова.

Г. М. Кiслiцына, аутар раздзела “Вобраз чалавека у сучаснай беларускай
прозе”, выбiрае першы шлях, аналiзуючы творы апошнiх гадоу А. Федарэнкi,
С. Балахонава, А. Глобуса, В. Быкава, Ф. Сiуко, А. Наварыча, Е. Вежнавец,
Ю. Станкевiча. Па сутнасцi, бярэ бягучы дзень нацыянальнай прозы для та-
го, каб атрымауся цэласны погляд на праблему чалавека. На думку даслед-
чыцы, лiтаратура сацыялiстычнага рэалiзму, заклiканая адлюстроуваць пе-
рамогi сацыялiстычнага ладу, не магла, ды i не хацела падымаць пытан-
нi неуладкаванасцi, абсурднасцi свету, асуджанасцi чалавечага iснавання,
выбару i свабоды – гэта супярэчыла яе логiцы. Нявыяуленым, недагаво-
раным застауся i нацыянальны вобраз чалавека, якi быццам растварыуся
у калектыуным аблiччы “гома савецiкус” (с. 227). Г. М. Кiслiцына час ад
часу пры характарыстыцы “новага” у прозе дня сëнняшняга звяртаецца па
дапамогу да замежнага лiтаратуразнауства. Ëю тлумачацца такiя паняццi,
як “маска аутара”, “сiмулякр”, “тэатральнасць персанажау”, “правакацыя”,
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“сецелiтаратура” i iнш. Змястоунымi атрымалiся старонкi, дзе Г. М. Кiслi-
цына спрабуе знайсцi адказ на пытанне, чаму на мяжы тысячагоддзяу Васiль
Быкау, адзiн з яркiх рэалiстау нацыянальнага пiсьменства, звярнууся да та-
кога унiверсальнага для сусветнай лiтаратуры жанру, як прыпавесцi. Пiсь-
меннiк пераканауча даводзiць: усе беды беларусау крыюцца у нацыянальным

характары, у якiм Быкау бачыць не толькi звыклыя i прыемныя “працавiтас-
ць” i “талерантнасць”, але i пэуную душэуную глухату, заусëдную, нейкую
iрацыянальную абачлiвасць, генетычную боязь свабоды... Усе гэтыя якасцi
беларуса Быкау старанна прэпарыравау, па-мастацку i дэталëва расклаушы
на складнiкi, i бязлiтасна прад’явiу на суд у кнiзе “Пахаджане” (с. 246–247).

Асаблiвую цiкавасць у даследаваннi “чалавечага вымярэння” у лiтарату-
ры выклiкае раздзел Л. Г. Кiсялëвай “Роля чытача у лiтаратурным працэсе”.
У 1988 годзе у Iнстытуце лiтаратуры iмя Янкi Купалы НАН Беларусi ужо
было калектыунае даследаванне “Сучасная лiтаратура i чытач” як спроба па-
глядзець на праблему функцыянiравання кнiгi у гiстарычным плане, выявiць
уплыу адукацыi, прафесii, узросту чытача, прасачыць жыццядзейнасць, меру
“прэстыжнасцi” розных жанравых форм. Праз 20 гадоу выходзiць калектыуная
манаграфiя групы супрацоунiкау Iнсытытута мовы i лiтаратуры iмя Яку-
ба Коласа i Янкi Купалы НАН Беларусi “Сучасная лiтаратура: каардынаты
iдэйна-мастацкага пошуку” з раздзелам А.М. Лапаты-Загорскага “Пiсьменнiк
i чытач: лiтаратурнае уздзеянне на грамадскую свядомасць”. Трэба сказаць,
што названыя манаграфii знаходзяцца па-за увагай даследчыцы. На матэрыя-
ле лiтаратуры другой паловы ХIХ – першай чвэрцi ХХ стагоддзяу яна акрэс-
лiвае этапы фармiравання нацыянальнага чытача, вылучае фактары уплыву
на iнтэрпрэтацыю мастацкага тэксту (сацыякультурны кантэкст, роля нацыя-
нальнай прыналежнасцi, узросту рэцыпiента, полу чытача). Раздзел багаты на
трапныя назiраннi, цiкавыя думкi, абагульненнi. Пераканауча успрымаюцца
старонкi раздзела Л. Г. Кiсялëвай, дзе перачытваецца творчасць В. Дунi-
на-Марцiнкевiча, Ф. Багушэвiча, А. Мiцкевiча. Напрыклад, ведучы гаворку
пра ролю iдэалагiчнай пазiцыi чытача ва успрыняццi твора, даследчыца спы-
няецца на спадчыне беларускага лiтаратуразнауства савецкай эпохi.Яна падае
узор прачытання “Пiнскай шляхты” В. Дунiна-Марцiнкевiча з “пераключэн-
нем коду”. Iдэалагiчна тэндэнцыйная iнтэрпрэтацыя падавала п’есу класiка
як высмейванне пыхлiвых шляхцiцау, якiя пабiлiся за шляхецтва, i станавога
прыстава Кручкова, што нахабна абабрау iх да нiткi. Як лiчыць Л. Г. Кiсялë-
ва, дзеянне ... разгортваецца вакол кахання. Менавiта закаханыя звяртаюц-
ца да “найяснейшай кароны” па дапамогу... Гэта адзiн з самых сiмпатычных
тыпау В. Дунiна-Марцiнкевiча правучвае дурнаватых, але таксама вельмi
сiмпатычных шляхцiцау, дае урок вартаму жалю, а таму iзноу жа сiмпа-
тычнаму Куторгу – бо Кручкоу на баку маладых i закаханых. А тое, што ëн
па ходзе справы не забываецца пра сваю кiшэню, дык гэта выклiкае толькi
захапленне, бо робiцца з камiчнай вiртуознасцю (с. 348).

З кожным раздзелам манаграфii пашыраецца выкарыстанне новых лi-
таратуразнаучых паняццяу, тэрмiнау у асноуным за кошт запазычанняу
з еурапейскай навукi пра лiтаратуру, а таксама з мастацкай практыкi беларус-
кiх пiсьменнiкау. Як прыкладам адбываецца у раздзеле Т. А. Аляшкевiч “На
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мяжы памiж гукам i сэнсам: агульначалавечыя модулi i вектары паэзii Алеся
Разанава”. Творчасць паэта-мысляра застаецца лiтаратурна-мастацкай, яна
дысцыплiнарна не выбудоуваецца у фiласофскую катэгорыю цi пэуную фiла-
софскую традыцыю.

Т. А. Аляшкевiч тлумачыць жанравую сiстэму творчасцi Алеся Разана-
ва, дае характарыстыку, семантыку, прынцыпы пабудовы квантэм, пункцiрау,
версэтау, вершаказау, аналiзуе гукавую палiтру мiнiяцюр, спрабуе увесцi тэр-
мiн “жанравая фонасемантыка”.

На усiх этапах эвалюцыi паэтычнай сiстэмы Алеся Разанава адзнача-
ецца дынамiка жанравага мыслення аутара. З’яуленне новых жанрау акты-
вiзавана, з аднаго боку, iндывiдуальнымi творчымi пасыламi, з другога –
iнтэнсiунымi пошукамi такой паэтычнай формы, у якой можна было б вы-
карыстаць максiмальна усе аспекты змястоунасцi формы. Жанр выступае
своеасаблiвай формай зносiн Алеся Разанава з чытачом. Паэт выбiрае най-
больш прыдатныя для рэалiзацыi эстэтычнага эфекту жанры – фармальна
лаканiчныя i змястоуна насычаныя (с. 407).

Бясспрэчна, прэпарыраванне “тэхнiкi” паэзii не прыводзiць аутаматычна
да спасцiжэння таямнiцы мастацкага свету, таго “ледзь-ледзь” (Л. М. Тал-
стой), з якога i пачынаецца, i на якiм трымаецца прыгожае пiсьменства. Што
“новае”, “патаемнае” адкрылася у нацыянальным характары пры чытаннi
аутарскiх жанрау культавага паэта нашай Беларусi? Прауда, у мастацтве сло-
ва больш плëнныя пошукi i пытаннi, а не вынiкi i адказы.

Пры чытаннi раздзелау навуковага даследавання час ад часу лавiла сябе
на думцы, што давядзецца яшчэ не раз вяртацца да прачытанага i сам-насам,
i са студэнтамi-фiлолагамi БДПУ iмя Максiма Танка, дзе працую выклад-
чыкам. У гэтым сэнсе калектыунае даследаванне – добры падручнiк i энцы-
клапедычны даведнiк у галiне сучаснай лiтаратуразнаучай тэрмiналогii. Ма-
награфiя у многiм забяспечвае навукова-тэарэтычнае асэнсаванне сучаснага
лiтаратурнага працэсу. Акадэмiчныя навукоуцы яшчэ раз нагадалi пра тра-
дыцыйны спосаб спасцiжэння i Новай лiтаратурнай сiтуацыi, i змены культур-
най парадыгмы, фактычна усяго наватарскага – праз мастацкую трактоуку
вобраза чалавека.

Вольга Козiч
Мiнск

Фальклор “краiны памiж Дунаем i Татрамi” вачамi беларускай
даследчыцы

Швед И. А., Словацкий фольклор: формы, жанры, поэтика, Брест 2010,
сс. 413

Манаграфiя Iны Анатольеуны Швед “Словацкий фольклор: формы, жан-
ры, поэтика” – лагiчны вынiк вялiкай вышуковай працы яе аутаркi у галiне
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даследавання традыцыйнай духоунай культуры славян, рэканструкцыi ста-
ражытнай карцiны свету, выяуленай у розных жанрах i вiдах фальклору бе-
ларускага, рускага, украiнскага, славацкага i iншых народау. Адразу адзна-
чым тэарэтычную актуальнасць i навукова-практычную значнасць абранай
для даследавання праблематыкi. У выданнi прадстаулены аналiз важных мi-
фалагiчных i мастацка-эстэтычных з’явау славацкага фальклору, якi разгля-
даецца у шырокiм еурапейскiм кантэксце. Аутар рэцэнзаванай працы робiць
першую у айчыннай фалькларыстыцы спробу вырашыць такiя важныя пы-
таннi, як вызначэнне генезiсу i развiцця сiстэмы формау, жанрау i паэтыкi
славацкага фалькору, раскрыццë адметнасцi славацкай фальклорнай трады-
цыi, якая уяуляе сабой злiццë рознаэтнiчных, рознарэгiянальных, рознакан-
фесiйных элементау. Зварот да такога складанага аб’екта, як сiстэма вiдау
i жанрау славацкага фальклору, патрабавала выкарыстання метадау ком-
плекснага i сiстэмнага аналiзу, якiя грунтуюцца на тэарэтыка-метадалагiч-
най аснове фальклорна-этнаграфiчных, этналiнгвiстычных i культуралагiч-
ных дысцыплiн.

Праца лагiчна пачынаецца з агляду напрацовак славацкiх i iншых на-
родазнауцау у сферы збiрання i вывучэння славацкага фальклору, абрадавай
дзейнасцi, раскрываюцца асаблiвасцi развiцця сучаснай славацкай фалькла-
рыстыкi. Другi раздзел прысвечаны вызначэнню функцыянальна-жанравых
асаблiвасцяу славацкай народнай песнi: песнi, функцыянальна звязаныя з пэу-
нымi падзеямi (каляндарна-абрадавыя песнi зiмовага, веснавога i летняга
цыклау, сямейна-абрадавыя песнi, песнi, звязаныя з працай на прыродзе, калы-
ханкi); песнi, функцыянальна не звязаныя з пэунымi падзеямi (танцавальныя
песнi, балады, наратыуныя песнi); песнi, якiя стаяць на мяжы вуснай i пiсь-
мовай традыцый. Аутарам пераканауча даведзена, што славацкая песенная
традыцыя найбольш поуна захавалася у параунаннi з фальклорам суседнiх са
славакамi народау. Характэрна, што шэраг разгледжаных у манаграфii пе-
сенных жанрау з’яуляецца часткай не толькi латэнтнага, але i манiфестава-
нага рэпертуару. Аналiзуючы заканамернасцi i адметнасцi развiцця песеннага
фальклору славакау, даследчыца акцэнтуе увагу на тым, што яго спецыфi-
ку адлюстроуваюць развiтыя формы пастушаскага музычнага стылю, уклю-
чэнне песень аучароу i разбойнiкау у калядкавы рэпертуар i прадстауленнi
з батлейкай, а таксама адметная структура сiстэмы наратыуных песень, ся-
род якiх толькi эпiзадычна сустракаюцца легендарныя песнi, мiж тым шырока
прадстаулены гiстарычныя сюжэты з антытурэцкай скiраванасцю, песнi пра
разбойнiкау i iнш. Цiкава чытаецца раздзел пра лугавыя песнi (trávnice), якiя
не маюць у суседнiх культурах непасрэдных жанравых паралелей i адносяцца
да найбольш захаваных пластоу славацкiх традыцыйных спевау на прыро-
дзе. I. А. Швед канстатуе, што траунiцы, якiя выконвалiся у перыяд касьбы
i зграбання сена, служаць не толькi знакам гэтай працы, але i стылiзаваным
сродкам камунiкацыi. Даследчыца з тонкай назiральнасцю, навуковай доказ-
насцю паказвае, што гэтыя песнi вызначаюцца шматслойнай паэтыкай i у iх
уласна спевы (“лугавы напеу”) становяцца для чалавека партнëрам у дыялогу
(або замяняюць голас прыроды), выступаюць аб’ектам персанiфiкацыi (голас,
песнi аддзяляюцца ад чалавека i антрапамарфiзуюцца). Сëння траунiцы, як
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адзначае I. А. Швед, – жанр з тэрытарыяльна абмежаванай прадстауленасцю
– узведзены да формы агульнанацыянальнага сiмвала. Асобна аутарам раз-
глядаюцца песнi, што знаходзяцца на мяжы вуснай i пiсьмовай традыцый –
ярмарачныя i паломнiцкiя, прычым большую палову iх складаюць песнi, пры-
свечаныя Божай Мацi. Як пераконвае даследчыца, эвалюцыя i стыль ярма-
рачных песень – сачыненняу свецкага характару – цесна звязаныя з песнямi
паломнiкау – тыпова барочнымi творамi пра людскую марнасць i надзею на
лепшае жыццë пасля смерцi. Слушна зауважана, што ярмарачныя песнi ха-
рактарызуюцца iнфарматыунай, азнаямляльнай функцыяй (натуралiстычнае
апiсанне розных няшчасцяу, злачынствау, прыродных катастроф, ацэнка мод-
ных навiнак i пад.).

У трэцiм раздзеле манаграфii аутарка засяроджваецца на раскрыццi функ-
цыянальна-жанравых асаблiвасцей славацкай народнай прозы. Асобна разгля-
даюцца казкавая проза (казкi пра жывëл, чарадзейныя казкi, рэалiстычныя
казкi, народныя жарты i анекдоты) i няказкавая проза (гiстарычныя i мяс-
цовыя паданнi, вусныя аповеды з жыцця, дэманалагiчныя аповеды). На асно-
ве аналiзу прэзентатыунага матэрыялу робiцца выснова пра тое, што у кам-
пазiцыйных i стылiстычных адносiнах славацкiя казкi маюць шмат агульнага
з венгерскай i балканскай традыцыямi; шэраг архаiчных рыс (у прыватнасцi,
трохступеньчатая градацыя, старажытны моуны стыль) зблiжаюць славацкiя
казкi з усходнеславянскай казкавай традыцыяй. Глыбокае, пранiклiвае асэн-
саванне славацкага казкавага фонду дазволiла Iне Анатольеуне заключыць,
што яго адметнасцю з’яуляецца тэматычны цыкл пра цыганоу, у якiм да сла-
вацкай рэальнасцi адаптаваны мiжнародныя сюжэты пра махляра i хiтруна.
Як вынiкае з аналiзу дэманалагiчных аповедау, якiя становяцца прадметам
усебаковага разгляду аутаркi, наратывы аб прыходзе нябожчыкау у свет жы-
вых, дзейнасцi ведзьмау i чарадзеяу аказалiся аднымi з найбольш устойлiвых
i частотных у празаiчным фальклорным рэпертуары славакау. Звернута увага
на тое, што хоць славацкiя дэманалагiчныя аповеды захавалi архаiчныя рысы
i маюць шмат агульнага з народнай дэманалогiяй розных славянскiх трады-
цый, iм уласцiвая нацыянальная адметнасць, у прыватнасцi у выяуленнi такiх
персанажау, як мора, стрыга, басорка, рэвенант, светланосы, багiнка, Руна
i iнш. Вялiкую цiкавасць уяуляюць паслядоуны выклад гiсторыi развiцця i рас-
крыццë адметнасцяу славацкiх аповедау з жыцця, характар якiх можа быць
як трагiчным, так i гумарыстычным. Спецыфiчнай з’явай вуснай славацкай
прозы з’яуляюцца наратывы пра Славацкае народнае паустанне; прычым, як
паказвае аутар, узыходзяць яны да ранейшых традыцый (аповеды, казкi пра
разбойнiкау, аповеды пра Першую сусветную вайну i iнш.).

У асобным раздзеле робяцца грунтоуныя навуковыя назiраннi адносна ма-
лых формау i жанрау славацкага фальклору. Разглядаюцца парэмii, у якiх ма-
дэлююцца асабiстае i працоунае жыццë соцыума, унутраныя узаемаадносiны
у iм, перадаюцца традыцыйныя веды з розных галiн чалавечай дзейнасцi,
ацэньваюцца члены калектыву паводле тых цi iншых якасцяу, вызначаец-
ца месца чалавека у грамадзе. Вялiкая увага надаецца славацкiм прыказкам
i прымаукам, якiя узнiклi у межах абраду, з’яуляюцца яго згорнутымi тэкс-
тамi i змяшчаюць звесткi пра рытуальны рэквiзiт. Сярод славацкiх загадак
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I. А. Швед вылучае традыцыйныя, якiя у сваëй тэматыцы утвараюць кола
элементау архаiчнай мадэлi свету, i новыя, што функцыянуюць у прафанным
кантэксце i паступова абагачаюцца элементамi займальнасцi i дасцiпнасцi.

Апошнi раздзел манаграфii прысвечаны разгляду функцыянавання замоу
i заклiнанняу у сiстэме рытуальна-магiчнай практыкi славакау. Вывучаюцца
пашыраныя у славацкай традыцыi тэксты вербальнай магii, якiя актуалiза-
валiся з мэтай забяспечыць здароуе чалавека i свойскiх жывëл, удачу у ганд-
лi, сеяннi, вырошчваннi ураджаю садавiны i агароднiны, жывëлагадоулi, вы-
пяканнi хлеба, браджэннi вiна, збiваннi масла, а таксама атрымаць поспех
у кавалерау, танцорау, хлопцау з чужых вëсак, абаранiцца ад дэманау цi пры-
мусiць iх служыць чалавеку i iнш.

Праца характарызуецца актуальнасцю, навiзной, адэкватнасцю метадау
прадмету даследавання, абгрунтаванасцю высноу. Ëй уласцiвы канцэптуаль-
ны, праблемны падыход да абранай тэматыкi. Неабходна падкрэслiць, што да-
кладнасць навуковых назiранняу, абгрунтаванасць высноу забяспечана якас-
най рэпрэзентатыунасцю шырокага фальклорнага, этнаграфiчнага i гiстарыч-
нага матэрыялу, абагульненнем вялiкай колькасцi тэарэтычнай i факталагiч-
най лiтаратуры, тэматычна звязанай з мэтай даследавання.

Матэрыялы i вынiкi манаграфii «Словацкий фольклор: формы, жанры,
поэтика» адкрываюць новыя даследчыя перспектывы, дазваляюць iстотна паг-
лыбiць разуменне славацкай народнай культуры, пашырыць уяуленнi пра су-
вязi беларускага i славацкага фальклору, даюць магчымасць адказаць на мно-
гiя спрэчныя пытаннi, звязаныя з фармiраваннем эстэтычных крытэрыяу, ма-
стацкай свядомасцi славянскiх народау, узнiкненнем i развiццëм шматгран-
ных з’яу у духоунай культуры еурапейскiх народау. Важнае значэнне матэ-
рыял працы мае для далейшай распрацоукi агульных тэарэтычных пытанняу,
звязаных з параунальным вывучэннем фальклору розных славянскiх народау,
рэканструкцыяй чыннiкау традыцыйнай культуры славяна-балцкага рэгiëна.

Манаграфiя прызнанай даследчыцы-фалькларысткi, безумоуна, карысная
i цiкавая для студэнтау, выкладчыкау, навукоуцау, i усiх, хто цiкавiцца тра-
дыцыйнай культурай славян.

Арсень Лiс
Мiнск

Актуальнае лексiкаграфiчнае выданне

Николаева О. М., Современный русско-белорусский словарь / О. М. Нико-
лаева, Т. Н. Трухан; под ред. А. А. Лукашанца, Минск 2011, сс. 576

На сучасным этапе усë больш актыунага выкарыстання беларускай мовы
у сферах грамадскага жыцця актуальнымi становяцца слоунiкi самай рознай
накiраванасцi, якiя садзейнiчаюць практычнаму авалоданню нацыянальнай
мовай, – тлумачальныя, арфаграфiчныя, арфаэпiчныя i iнш. Безумоуна, асоб-
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нае месца сярод разнастайных вiдау слоунiкау займаюць перакладныя двух-
i шматмоуныя выданнi. У краiне, дзе актыуна функцыянуюць дзве дзяржау-
ныя мовы, перекладныя слоунiкi, побач з тлумачальнымi, становяцца магут-
ным сродкам арганiзацыi нацыянальнай мовы, сродкам захавання моунай тра-
дыцыi, адлюстроуваючы развiццë самой нацыi i яе духоунага складу, грамад-
скага ладу, навукi i мастацтва на канкрэтным гiстарычным этапе. Зразуме-
ла, што ва умовах беларуска-рускага двухмоуя, якое сëння вызначаецца як
дзяржаунае, блiзкароднаснае, незбалансаванае i шматкампанентнае*, лексiка-
графiчныя выданнi перакладнога характару – вельмi неабходная друкаваная
навуковая i вучэбная прадукцыя.

Рэцэнзуемы “Современный русско-белорусский словарь”, падрыхтаваны
кандыдатамi фiлалагiчных навук В. М. Нiкалаевай i Т. М. Трухан пад наву-
ковай рэдакцыяй доктара фiлалагiчных навук, члена-карэспандэнта НАН Бе-
ларусi, прафесара А. А. Лукашанца, належыць да сферы агульных пераклад-
ных двухмоуных лексiкаграфiчных прац. У iм прадстаулены звыш 30 тысяч
найбольш ужывальных i актуальных рэестравых слоу з iх беларускiмi эквiва-
лентамi. У самой назве гэтага Слоунiка адлюстроуваецца навуковая пазiцыя
аутарау, асноунай задачай якiх з’яуляецца паказ стану лексiчнага фонду дзвюх
блiзкароднасных моу на пачатку ХХI стагоддзя у адпаведнасцi з сучасным ра-
зуменнем нормы, а таксама удакладненне аб’ëму значэнняу, сфер ужывання,
сучасных граматычных, акцэнталагiчных i стылiстычных характарыстык ад-
паведных рускiх i беларускiх слоу.

Асноунае назначэнне Слоунiка, як адзначаецца ва уводзiнах да выдання,
– быць агульнадаступным даведнiкам пры перакладзе з рускай мовы на бела-
рускую.

У сваiх асноуных рысах Слоунiк працягвае традыцыi айчыннай акадэ-
мiчнай лексiкаграфii. Слоунiкавы артыкул уключае рускае рэестравае слова,
яго значэнне (пры неабходнасцi), указанне сферы функцыянавання, спалучаль-
насць, граматычныя, акцэнталагiчныя i стылiстычныя даныя; да беларускiх
эквiвалентау, акрамя пералiчаных характарыстык, прыводзяцца яшчэ i формы
роднага склону.

Выданне у пэунай ступенi адрознiваецца ад iснуючых айчынных пе-
ракладных слоунiкау падобнага тыпу. Акрамя агульнаужывальнай лексiкi
асноунага фонду (у тым лiку вядомых тэрмiнау з розных навуковых галiн,
а таксама слоу, што характарызуюць спецыфiку i культуру розных гiстарыч-
ных эпох), рэестравая частка (рускi лексiкон) слоунiка уключае шэраг дастат-
кова новых, актуальных для нашага часу лексем, для якiх падаюцца беларускiя
адпаведнiкi. Гэтая лексiка увайшла у мауленчы ужытак у канцы ХХ – пачатку
ХХI стст. у сувязi са зменамi у грамадскiм жыццi, з развiццëм разнастайных
галiн навукi i тэхнiкi. Такiм чынам у сучасных мовах з’явiлася шмат слоу,што

* Лукашанец A. A. Русский язык в условиях государственного белорусско-рус-
ского двуязычия: статус и проблемы исследования, (у:) Тыпалогiя узаемасувязей
беларускай i рускай моу i праблемы нацыянальнай самаiдэнтыфiкацыi. Матэрыялы
Мiжнар. навук. канф. (Мiнск, 19–20 крас. 2011 г.), Мiнск 2011, с. 202.
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абазначаюць новыя з’явы i рэалii з розных паняцiйных сфер – эканомiкi, рэлiгii,
навукi, астралогii, публiцыстыкi, медыцыны, iнфарматыкi. Уключэнне новай
лексiкi у сучасны перакладны слоунiк прадстауляецца вельмi важным, паколь-
кi яе моунае i мауленчае выкарыстанне з’яуляецца iстотным для сучасных
носьбiтау як рускай, так i беларускай моу. Так, напрыклад, у Слоунiку можна
знайсцi шырокаужывальныя на сëнняшнi дзень рускiя словы сайт, принтер,
ноутбук, саммит, монитор, канапе, фликер, фристайл, инаугурация, ноу-хау,
ксерокопиравать, паркинг, шоу-бизнес, соучредитель, электорат, конверта-
ция, сервис-карта i г.д. i iх беларускiя эквiваленты. У рэестр Слоунiка так-
сама уключаны так званыя “абноуленыя” лексемы – дауно засвоеныя мовамi
словы, але якiя на сучасным этапе атрымалi семантычныя i стылiстычныя
змяненнi у сувязi з абазначэннем iмi рэалiй сучаснага грамадскага жыцця
i перайшлi з пасiунага у актыуны моуны запас (инфляция, гимназия, лицей,
губернатор).

Як станоучы момант трэба адзначыць падачу да новых i агульнавядомых
лексем у якасцi iлюстрацыi актуальных, запатрабаваных у мове i мауленнi
словазлучэнняу рускай мовы i iх беларускiх адпаведнiкау, якiя адлюстроу-
ваюць сучаснае вуснае i пiсьмовае словаужыванне. Зразумела,што слоунiкавая
фiксацыя падобных спалучэнняу слоу таксама запатрабавана часам, паколькi
многiя лексiчныя адзiнкi на сучасным этапе развiцця моу мяняюць i пашы-
раюць сваю спалучальнасць, фармiруючы новыя значэннi i устойлiвыя сло-
вазлучэннi у мовах (у рускую частку Слоунiка уключаны, напрыклад, такiя
адзiнкi, як: персональный компьютер, переходной балл, рассрочка платежей,
кодовый замок, сервисное обслуживание, размораживать банковские сче-
та, учредитель компании, форс-мажорные обстоятельства, депутатская
неприкосновенность, компьютерный вирус, нештатная ситуация, полити-
ка неприсоединения, бартерный обмен, денежная компенсация, краткосроч-
ный заëм, въездная виза, денежная реформа, брешь в бюджете, контакт-
ный телефон i шмат iнш.). Для многiх слоу у якасцi iлюстрацыi падаюцца
i самыя звычайныя, агульнавядомыя, шырока распаусюджаныя у вуснай цi
пiсьмовай мове словазлучэннi (уведзены, напрыклад, такiя часта ужывальныя
спалучэннi рускiх слоу, як: пробить штрафной, учëтная карточка, мине-
ральные удобрения, кольцевая дорога, комнатная температура, конечная
станция железной дороги, произвольная программа, крупный учëный, лице-
вой нерв, полная луна, офисная мебель, охрана окружающей среды, перечис-
лять деньги на текущий счëт i г.д.). Такiя словазлучэннi-адпаведнiкi паказ-
ваюць рэальнае ужыванне падобных моуных адзiнак у мауленчай практы-
цы, таму уключэнне у Слоунiк рускiх спалучэнняу цi фраз i iх перакладау
на беларускую мову прадстауляецца дарэчным i неабходным для карысталь-
нiкау.

Варта асобна падкрэслiць, што у выданнi упершыню у айчыннай лексi-
каграфii прадстаулены пераклады на беларускую мову многiх новых для су-
часных блiзкароднасных моу спалучэнняу слоу, якiя адносяцца да актуальных
у наш час сфер жыцця – эканомiкi, публiцыстыкi, юрыспрудэнцыi, iнфарма-
тыкi, напрыклад: iнавацыйныя тэхналогii, iнвестыцыйны банк, знешнi заëм,
персанальны камп’ютар, бiржа навукаëмiстых i iнфармацыйных тэхналогiй,
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школа бiзнесу, мiратворчая мiсiя, дэпазiтны банк, дысконтная (дысконта-
вая) аперацыя, камерцыйная дзейнасць, кампенсацыйныя выплаты, кансал-
тынгавыя паслугi, мiжнародныя канцэсii, лабiраваць праграму рэформ (рэ-
формау) i iнш.

У якасцi iлюстрацыйнага матэрыялу у Слоунiку выступаюць таксама
фразеалагiзмы, прыказкi i прымаукi. Варта адзначыць, што, на карысць чы-
тачам, фармальна-семантычная характарыстыка i сама аднесенасць iх да
канкрэтнага вiду устойлiвых адзiнак удакладнены аутарамi рэцэнзуемага
Слоунiка згодна з данымi сучасных спецыяльных даведнiкау, паколькi скла-
дальнiкi асобных лексiкаграфiчных выданняу нярэдка беспадстауна лiчаць
фразеалагiзмамi цi прыказкамi (прымаукамi) моуныя выразы зусiм iншага па-
радку. Увядзенне устойлiвых адзiнак у перакладны слоунiк, на наш погляд,
вельмi важна, паколькi гэта садзейнiчае раскрыццю багатых экспрэсiуных i во-
бразных магчымасцей абедзвюх блiзкароднасных моу i паказвае агульнае i ад-
рознае у iх фразеалагiчных фондах.

Да лiку iстотных адметнасцей Слоунiка трэба аднесцi уважлiвую рас-
працоуку сэнсавай часткi лексiчнага складу. Варта адзначыць, што аутары
падышлi да яго складання адказна i творча. Да значнай колькасцi рускiх
лексем прыведзены дадатковыя новыя значэннi. Так, напрыклад, у сэнсавы
аб’ëм слова корзина разам з асноуным значэннем уключаны яшчэ два, якiя
сфармiравалiся у наш час: ‘2. (в магазине самообслуживания)’ i ‘3. (в бас-
кетболе)’. У дадзеным слоунiкавым артыкуле прадстаулена i iлюстрацыя
– распаусюджанае зараз устойлiвае словазлучэнне минимальная потреби-
тельская корзина i яго беларускi адпаведнiк мiнiмальны спажывецкi кошык.
У Слоунiку удакладнена само тлумачэнне шэрагу рускiх рэестравых слоу
(светильник, сверхъестественный, распластать, свернуться, ночник i г.д.),
а таксама аб’ëм значэнняу зыходных адзiнак у адпаведнасцi з данымi сучас-
ных тлумачальных слоунiкау рускай мовы, паколькi у iснуючых пераклад-
ных слоунiках нярэдка фiксуюцца не уласцiвыя рускiм лексiчным адзiнкам
значэннi або адценнi значэнняу (гэта датычыць, напрыклад, лексем волос,
вопросительный, суша, размазать, развалины, пятно, зубец, кольцо, косяк,
копить, сказание, оправа i г.д.). У сувязi з гэтым адпаведна семантычнаму
аб’ëму зыходнай адзiнкi значна удакладнены i набор беларускiх эквiвалентау.
Такiм чынам, з аднаго боку, у многiх выпадках лiквiдуецца неапрауданая ва-
рыянтнасць слоунiкавай беларускай эквiвалентыкi. Так, напрыклад, аутарамi
Слоунiка справядлiва зняты беларускi перакладны варыянт сiняк (якi мае
знач. ‘пасiнелае месца на целе, твары як след ад удару’) да рускага слова
ссадина у знач. ‘неглубокая ранка на теле; место, где оцарапана, содрана ко-
жа’, якi традыцыйна фiксуецца як эквiвалент у гэтым слоунiкавым артыкуле
у двухмоуных выданнях; вiдавочна, што значэнне слова сiняк не адпавядае
значэнню рускай адзiнкi. З другога боку, у многiх артыкулах рэцэнзуемага
Слоунiка прапануюцца дадатковыя беларускiя сiнонiмы-адпаведнiкi, неабход-
ныя для перадачы сэнсавых адценняу рускай лексемы, якiя ëсць у мове, але
чамусьцi не падаюцца у якасцi перакладных эквiвалентау у лексiкаграфiчных
выданнях такога тыпу (гл., напрыклад, артыкулы роскошь, рубанок, смычок,
сверчок, завтрак, обрыв, прошлогодний, половодье, дубрава, хворост, засуха,
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клетчатый, полый, отцовский i iнш.). У асобных выпадках аутарамi зня-
ты няправiльныя беларускiя пераклады (так, напрыклад, для слова лужайка
у многiх перакладных слоунiках памылкова падаюцца семантычна неадпавед-
ныя беларускiя лексемы поплау i паплавец; для слова полынья – праталiна)
або падабраны больш дакладныя, у параунаннi з фактычнымi дадзенымi iн-
шых перакладных (папярэднiх i новых) выданняу, беларускiя эквiваленты (на-
прыклад, да рускiх слоу хлопья, дублëнка, сдоба, наводнение, покушаться,
кнопка i iнш.).

Важным, на наш погляд, з’яуляецца i тое, што у многiх слоунiкавых
артыкулах у выпадку полiэквiвалентнасцi беларускай часткi аутары з да-
памогай iлюстрацыйных мiнi-кантэкстау паказваюць спецыфiку ужывання
прадстауленых адпаведнiкау, паколькi традыцыйны звычайны пералiк iх праз
коску цi кропку з коскай, як правiла, не дае дакладнай iнфармацыi пра маг-
чымасць iх узаемазамяняльнасцi – выкарыстанне сiнонiмау у адным i тым жа
кантэксце або у розных. Такiя звесткi неабходныя асаблiва для тых, хто яшчэ
не у поунай меры авалодау беларускай лiтаратурнай мовай. Па такiм прын-
цыпе складальнiкамi Слоунiка распрацаваны, напрыклад, артыкул мохнатый,
дзе звычайна у беларускай частцы перакладных выданняу падаецца просты
пералiк эквiвалентау махнаты, касматы, калматы, кудлаты, кашлаты, якiя
нельга, аднак, назваць поунымi сiнонiмамi – тымi, што могуць ужывацца у ад-
нолькавых кантэкстах. Аутары Слоунiка iлюструюць прыведзеныя лексемы
ужывальнымi беларускiмi словазлучэннямi з гэтымi адпаведнiкамi, што дапа-
магае убачыць рознiцу у iх моуным выкарыстаннi (махнаты звер, махнаты
(касматы) ручнiк, калматыя бровы, кашлатая елка).

Адзначым таксама, што у Слоунiку больш строга i паслядоуна квалiфiку-
юцца арфаграфiчныя, граматычныя i арфаэпiчныя нормы рускiх лексем, што
адпавядае сучасным патрабаванням напiсання i вымаулення слоу рускай лiта-
ратурнай мовы i з’яуляецца неад’емнай часткай двухмоунага слоунiка новага
пакалення з зыходнай рускай мовай. Вельмi iстотным для характарыстыкi
рэцэнзуемага Слоунiка трэба лiчыць той факт, што выданне падрыхтавана
з улiкам новых правiл беларускай арфаграфii. Таму у iм зацiкаулены кары-
стальнiк знойдзе сучаснае нарматыунае напiсанне тых цi iншых беларускiх
лексiчных адзiнак, узгодненае з Правапiсам беларускай мовы, новая рэдакцыя
якога уступiла у сiлу 1-га верасня 2010 г. (гл., напрыклад, напiсанне слоу
адáжыа, сэрвiс, дзявяты, сямнáццаць, кампютар, кáтар i да т.п.).

Варта згадаць яшчэ i аб спецыяльным дадатку Слоунiка “С прописной
или строчной?». Ëн уключае рускiя уласныя назвы i устойлiвыя ужывальныя
словазлучэннi,што пiшуцца з малой i вялiкай лiтар, i iх беларускiя адпаведнiкi,
напiсанне якiх у абедзвюх мовах нярэдка выклiкае пэуныя цяжкасцi, напры-
клад: Белорусская железная дорога – Беларуская чыгунка, Дворец Республи-
ки – Палац Рэспублiкi, лауреат Нобелевской премии – лаурэат Нобелеускай
прэмii, Олимпийские игры – Алiмпiйскiя гульнi, олимпийский чемпион – алiм-
пiйскi чэмпiëн, Полоцкий Софийский собор – Полацкi Сафiйскi сабор, палата
депутатов – палата дэпутатау i iнш.

Дзякуючы удумлiваму навуковаму падыходу складальнiкау Слоунiка да
распрацоукi фактычнага матэрыялу, дадзенае лексiкаграфiчнае выданне мо-
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жа служыць надзейным спадручным дапаможнiкам у засваеннi разнастайных
лексiка-фразеалагiчных багаццяу сучаснай беларускай мовы. Iнфарматыуна
насычаны i адначасова даступны у падачы двухмоунага матэрыялу, Слоунiк
цалкам апраудвае сваë назначэнне – з’яуляцца сучасным даведнiкам па пера-
кладзе з рускай мовы на беларускую, а таксама па нарматыуным ужываннi
слоу, словазлучэнняу i устойлiвых выразау абедзвюх блiзкароднасных моу.

Безумоуна, рэцэнзуемы “Современный русско-белорусский словарь”, пад-
рыхтаваны квалiфiкаванымi спецыялiстамi у галiне супастауляльных даследа-
ванняу, знойдзе свайго карыстальнiка; ëн разлiчаны на шырокае кола чытачоу,
у тым лiку на вучняу сярэднiх школ i лiцэяу, студэнтау ВНУ i настаунiкау,
на усiх тых, хто актыуна карыстаецца дзвюма дзяржаунымi мовамi нашай
краiны.

Iрына Ялынцава
Мiнск

Перагарнуць старонкi класiкi

Ала Петрушкевiч, Некаторыя старонкi беларускай лiтаратуры пачат-
ку ХХ стагоддзя. Дапаможнiк па курсе “Беларуская лiтаратура ХХ ста-
годдзя”, Гродна 2010, сс. 156

Навуковая дзейнасць Алы Петрушкевiч звязана з даследаваннем гiстарыч-
на-лiтаратурнага працэсу у беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. Пабачы-
лi свет яе лiтаратуразнауча-крытычныя кнiгi “Iду па слядах” i “Пра творы
i творцау. Лiтаратурна-крытычыныя, метадычныя артыкулы”. Ала Петруш-
кевiч вядомая таксама як паэтка, аутарка паэтычнага зборнiка “Пярсцëнак”.
I вось летась была выдадзена чарговая кнiга актыунага лiтаратурнага кры-
тыка, даследчыка.

Пачатак ХХ стагоддзя у гiсторыi беларускай лiтаратуры акрэслiваец-
ца як класiчны перыяд. Гэты час характарызуецца высокiм уздымам лiта-
ратурна-грамадскай актыунасцi, вынiкам якога стаецца узнiкненне спачат-
ку у Пецярбурзе, затым у Мiнску i у Вiльнi моцных асяродкау беларускага
адраджэнскага руху. Вакол яго гуртуецца беларуская моладзь, якая захоплена
iдэяй беларушчыны. Створаная на пачатку ХХ стагоддзя у асяроддзi газеты
“Наша Нiва” беларуская лiтаратура, падкрэслiвае Ала Петрушкевiч, акрэс-
лiла праблемы развiцця нашага прыгожага пiсьменства на цэлае стагоддзе
наперад (ды цi адно) (3).

У чатырох частках-раздзелах кнiгi “Некаторыя старонкi...” разглядаюц-
ца жыццë i творчасць Алаiзы Пашкевiч, Янкi Купалы, Максiма Багдановiча,
Сяргея Палуяна, Гальяша Леучыка, Наталлi Арсенневай, Змiтрака Бядулi,
а таксама дзейнасць “Нашай Нiвы” i “нашанiуцау” у розных аспектах.

Першы раздзел кнiгi прысвечаны асэнсаванню творчага шляху паэтэ-
сы-рэвалюцыянеркi Алаiзы Пашкевiч, вядомай пад лiтаратурным псеуданiмам
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Цëтка. Усë сваë кароткае жыццë аддала гэта шчырая патрыëтка змаганню
за народную волю. А. Петрушкевiч падкрэслiвае, што у многiх справах, як
грамадска-палiтычнага, так i лiтаратурна-мастацкага плану таго часу, яна
першая праяуляла сваю iнiцыятыву: друкавала уласныя творы, актыуна пра-
цавала для станаулення беларускага друку, стварыла падручнiкi для бела-
рускiх дзяцей, часопiс “Лучынка”. I менавiта з аналiзу гэтых падручнiкау
(“Беларускi лементар, або Першая навука чытання”; “Першае чытанне для
дзетак беларусау”; “Гасцiнец для малых дзяцей”) беларускай асветнiцы, педа-
гога пачынаецца агляд яе творчасцi. Потым Алаiза Пашкевiч прадстауляецца
як аутарка зборнiка вершау “Скрыпка беларуская”, як пiсьменнiца – адна
з пачынальнiкау беларускай нарысiстыкi (“З дарогi”) i прозы. Празаiчная
творчасць Цëткi – цiкавая з’ява у беларускай лiтаратуры, бо напiсана яна
майстрам паэтычнага слова (27). Узнëсла, прыгожа гучыць выснова пра асо-
бу Алаiзы Пашкевiч i яе творчасць: I свецiць яркiм полымем зорка асветы,
“Лучынка”, запаленая ëю. Алаiза Пашкевiч – Апосталка беларускага Адра-
джэння, наш гонар i слава. Новая беларуская Еуфрасiння, нясе свой крыж
пакутау, змагання, мiласэрнасцi. Жанчына-легенда Беларусi (9–10).

Другi раздзел кнiгi А. Петрушкевiч “З Купалавым словам” прысвеча-
ны народнаму паэту Беларусi, прароку нацыянальнага адраджэння, якi самы
уганараваны з усiх беларускiх творцау (30) як на Беларусi, так i далëка па-за
яе межамi. Апрача шматлiкiх помнiкау на Беларусi, помнiк беларускаму песня-
ру узведзены таксама i у Амерыцы у 1973 годзе, а у Германii у 1945–50-х гадах
працавала Беларуская гiмназiя iмя Янкi Купалы. На пачатку А. Петрушкевiч
засяроджваецца на раннiх паэмах Янкi Купалы. Творы “Зiмою”, “Нiкому”,
“Калека”, “У Пiлiпауку”, “За што” разглядаюцца двухбакова – як з пункту
погляду прысутнасцi у iх бiблейскiх матывау, так i матыву бяседы-вяселля.
Гэты апошнi аспект разглядаецца i у пазнейшых фальклорна-рамантычных
паэмах Янкi Купалы, а таксама у драматычных творах: “Адвечная песня”,
“Паулiнка”, “Раскiданае гняздо”, “Тутэйшыя”.

Даследчыцу А. Петрушкевiч цiкавяць пытаннi: Цi мела мажлiвасцi Бе-
ларусь абраць свой шлях, цi мела яна з чаго выбiраць i што урэшце маг-
ло атрымацца з ейнага выбару (50). Адказ на гэтыя хвалюючыя праблемы,
а таксама пошук для Маладой Беларусi шляхоу, каб заняла сваë належнае
месца сярод iншых дзяржау, А. Петрушкевiч шукае разам з Я. Купалам у яго
п’есах “Паулiнка” i “Раскiданае гняздо”. На жаль, пытанне цi беларусы, якiя
у значнай ступенi зрабiлiся ледзь не жабракамi, будуць здольныя у будучынi
стаць гаспадарамi на сваëй зямлi, вельмi актуальнае i у сëнняшнi час.

Раздзел кнiгi А. Петрушкевiч пад загалоукам “Максiм Багдановiч i яго-
ным шляхам красы i светласцi” адрознiваецца ад папярэднiх тым,што у шмат-
лiкiх падраздзелах праводзiцца аналiз творчасцi не толькi наймаладога бела-
рускага класiка, але i iншых таленавiтых творцау, якiя жылi i тварылi у той
самы перыяд. Першыя два падраздзелы прысвечаны вялiкаму Максiму Багда-
новiчу, якi быу Богам дадзены занядбанаму Краю Паэт (68). Цiкавымi бачац-
ца разважаннi Алы Петрушкевiч адносна матыву балю, бяседы-вяселля, якi
выступае у той цi iншай ступенi больш чым у трыццацi творах (69) Максi-
ма Багдановiча. Вопытная даследчыца разглядае такiя дамiнуючыя матывы
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у паэзii беларускага класiка, як вобразы вянка, абрад вянчання, элементы ба-
лю (вiно, звон, дзiкi хмель), элементы бяседы (напачатку запрашэнне на баль,
спевы, баль-танец, баль-оргiя).

У рэцэнзаванай кнiзе наблiжаюцца да чытача таксама малавядомыя вер-
шаваныя пасланнi Максiма Багдановiча, якiя даюць аутарцы падставы сцвер-
дзiць, што Паэтам заставауся ва усiм i лiсты пiсау вершам. Безумоуна, яго-
ныя паэтычныя пасланнi ëсць гэткай жа класiкай беларускай паэзii, як i усë,
створанае мастаком (78).

У падраздзеле пад загалоукам “Водгукi трагедыi: Нашанiуцы пра Сяр-
гея Палуяна” А. Петрушкевiч звяртае увагу на асаблiвае месца гэтага паэта
у жыццi i творчасцi многiх паэтау i пiсьменнiкау пачатку ХХ стагоддзя.Матэ-
рыял узбагачаецца змешчанымi тут фрагментамi эмацыянальнага артыкула
Вацлава Ластоускага “Памяцi Сяргея Палуяна”, а таксама аналiзам творау
iншых “нашанiуцау” (Максiма Багдановiча, Янкi Купалы, Цiшкi Гартнага),
прысвечаных памяцi рана памерлага паэта.

Як зазначае А. Петрушкевiч, дыскусiю аб шляхах развiцця беларускай
лiтаратуры распачау сваiм артыкулам “Не адным хлебам”, надрукаваным
у “Нашай Нiве” у 1913 годзе, Змiтрок Бядуля.На думку даследчыцы, паказаль-
ным у тэматыцы пра сутнасць мастацтва i мастака з’яуляецца твор гэтага ж
пiсьменнiка “Велiкодныя яйкi”. Асаблiва драматычным канфлiктам (88), вы-
дзяляецца ëн сярод iншых творау Змiтрака Бядулi. Мастаком тут з’яуляецца
маленькi хлопчык Сцяпанка. Ëн здольны адчуваць красу прыроды, прыга-
жосць шматлiкiх колерау.Таямнiчы свет фарбау вабiць малога да такой ступе-
нi, што калi адбiраюць у хлопчыка адзiную на цэлы год радасць – магчымасць
размаляваць велiкодныя яйкi, ëн рэжа свае пальчыкi i кроу’ю малюе пiсанкi.
Слушна канстатуе даследчыца: Невыпадкова i тое, што кроу “вялiкага му-
чанiка” пралiта якраз у тым часе, калi пралiлася кроу Хрыста. Мастацтва
ж уваскрасiла яго. Таму i фiнал апавядання светлы, поуны надзеi (92).

Пра нялëгкую долю творцы А. Петрушкевiч разважае таксама на пры-
кладзе творчасцi Гальяша Леучыка. Паэту, нягледзячы на намаганнi, удалося
убачыць у друку толькi адзiную сваю кнiжку “Чыжык беларускi”. Аналiзуючы
вершы Г. Леучыка, гродзенская даследчыца зауважае,што ëн iмкнецца знайсцi
аснову, на якую чалавек мог бы абаперцiся, пабудаваць сваë шчасце. Пошукi
накiраваны у розныя бакi: да чалавечага сэрца, красы, кахання, а у канцы
да фiласофii метадызму. Разглядаюцца тут як вершы, так i паэмы у прозе
(“Хараство” i “Чалавек”).

У падраздзеле “Услед за улюбëным паэтам” аутарка рэцэнзаванай кнi-
гi даказвае, што творчасць Максiма Багдановiча была узорам паэтычна-
га майстэрства i пауплывала у значнай ступенi на творчасць выдатнай бе-
ларускай эмiграцыйнай паэтэсы Наталлi Арсенневай. А. Петрушкевiч зна-
ходзiць шматлiкiя кропкi судакранання памiж жыццëм i творчасцю паэтау.
Найперш iх феномен заключаецца у тым, што М. Багдановiч i Н. Арсеннева
узгадавалiся у рускамоуным асяроддзi. Яны мусiлi самi сабе, насуперак усiм
неспрыяльным абставiнам, адкрываць прыгажосць беларускай мовы i куль-
туры. Абодвух творцау аб’ядноувае таксама незвычайнае суладдзе тэматыкi,
вобразау i колерау. Хаця у Н. Арсенневай былi i iншыя паэтычныя настаунiкi,
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аднак услед за М. Багдановiчам яна вымалëувала залатыя узоры на сiнiм небе
сваëй паэзii, прайшла шлях ад апявання залатой восенi да услаулення зала-
той Беларусi (109).

У апошнiм падраздзеле трэцяй часткi “Я была такой шчаслiвай...” Загад-
ка пра мацi паэта” даследчыца наблiжае чытачу вобраз мацi М. Багдановiча.
Аналiзуючы успамiны Адама Ягоравiча Багдановiча, лiсты ягоныя i Марыль-
кi, iмкнецца разгадаць, якой асобай яна была у прыватнасцi. А. Петрушкевiч
адважылася на разважаннi накшталт таго, якiм быу бы паэт, каб яго мацi не
памерла так рана. Цi слушным з’яуляецца выказванне Дануты Бiчэль, што
сваëй смерцю мацi нарадзiла паэта?.. Бо паэт i сiрата – сiнонiмы. Бо паэт
пачынаецца з трагедыi. А яна гэту трагедыю засланiла б. Магчыма, гэта
быу бы талент, але – выпеставаны, прыгладжаны, цяплiчны (116).

Чацвëрты раздзел “Наша Нiва” i нашанiуцы” складаецца з чатырох пад-
раздзелау. Як зазначае А. Петрушкевiч у падраздзеле “Нашанiуцы у тры-
логii Якуба Коласа “На ростанях”: вобразы i прататыпы”, у гэтым творы
упершыню у гiсторыi беларускай лiтаратуры з перспектывы амаль паустагод-
дзя апiсваецца дзейнасць першых легальных беларускiх газет “Нашай Долi”
i “Нашай Нiвы”, а таксама тых, хто стварыу iх: Аляксандра Уласава, Iва-
на i Антона Луцкевiчау. Я. Колас у XVII раздзеле апошняй часткi трылогii
“На ростанях” просiць прабачэння сваiх славутых “нашанiуцау”, калi сказау
пра iх нешта не так, як было у сапрауднасцi, апраудваючыся вялiкiм прамеж-
кам часу. Аднак даследчыца сумняваецца, цi пiсьменнiк мог сабе дазволiць на
шчырасць, калi заканчвау свой твор у 1948–1954 гадах.

У другiм падраздзеле “Падвоеная катастрофа – асноуны сэнсавы нюанс
у зборнiку навэлау Зоф’i Налкоускай “Медальëны” i лiрыцы беларускiх паэтау:
Янкi Купалы, Змiтрака Бядулi, Максiма Багдановiча” праводзiцца аналiз
творау, якiя былi створаны дзеля таго, каб усе даведалiся пра жахi вайны,
а таксама – як перасцярога, каб гэта не паутарылася. Агульная iдэя творау
З. Налкоускай, З. Бядулi (напрыклад: “I будзе на палях трывожная работа”,
“Вайна”, “Балада”, “Рассеяуся туман”), М. Багдановiча (напрыклад: “Раз-
рытая магiла”, “Мы доуга плылi у бурным моры”), Я. Купалы (напрыклад:
“Прыстау я жыць”, “Спëка”, “Загнаннiк”, “У бяссонную ноч”) у тым, што
выратаванне чалавецтву могуць прынесцi толькi высокая духоунасць, вера,
чалавечае брацтва, дабрыня, ахвярнасць у iмя iншых.

“Наша Нiва”, як сцвярджаюць многiя крытыкi, была створана найперш,
каб выхаваць пачуццë гонару за сваю мову, гiсторыю i культуру. Цiкавымi
з’яуляюцца заувагi А. Петрушкевiч, адносна таго, што мэтай выдавецкага
органа было i знаëмства чытачоу са слыннымi сынамi польскай культуры.
На падставе уважлiвага аналiзу зместу беларускай газеты даследчыца сцвяр-
джае, што “Наша Нiва” нямала зрабiла для папулярызацыi ведау пра знака-
мiтых дзеячау польскай культуры, асаблiвая ж увага удзялялася тым, хто
меу непасрэднае дачыненне да Беларусi, з павагай i спагадай ставiуся да бела-
рускага люду (145).

Апошнi падраздзел заключнага раздзела кнiгi Алы Петрушкевiч “Зось-
ка Верас – адна з пачынальнiкау беларускай дзiцячай лiтаратуры” сваëй тэ-
матыкай робiць тэматычны кругазварот. Як пачынаецца рэцэнзуемая кнiга
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разглядам жыцця i творчасцi змагаркi за шчаслiвую Беларусь – Алаiзы Паш-
кевiч, так i заканчваецца аналiзам дзейнасцi асобы, якая пераняла ад яе эста-
фету – Зоськi Верас, жанчыны, якой таксама балеу лëс малых сiрот i наогул
абяздоленых, пакрыуджаных людзей. Робiцца тут аналiз адзiнай кнiжкi Зось-
кi Верас “Каласкi”, у якую увайшлi вершы i празаiчныя творы, прысвечаныя
дзецям. Невялiкiя празаiчныя абразкi (напрыклад, “Трэба хацець”) напамiна-
юць сваiм мудрым фiласофскiм зместам алегарычныя “Казкi жыцця” Якуба
Коласа. Ала Петрушкевiч сцвярджае,што пажадана было б, каб словы “Трэба
хацець” успрымалiся як наказ моладзi, будучым пакаленням, iмкненне пера-
даць тую веру i сiлу, якая жыла у ëй, такой кволай i такой моцнай Зосьцы
Верас – апошняй з магiканау (152).

Сапрауды, кнiга Алы Петрушкевiч значна узбагачае, пашырае веды на
тэму гiсторыi беларускай лiтаратуры пачатку ХХ стагоддзя. Слушна сцвер-
дзiла сама даследчыца: Запрашаем у падарожжа, якое, спадзяемся, будзе цi-
кавым i карысным, прапануем перагарнуць тыя старонкi беларускай лiтара-
туры, што хвалююць i сëння, бо сапраудная лiтаратура, класiка – вечная (3).

Анна Саковiч
Беласток

Г. К. Тычко, Беларуская лiтаратура ХIХ–ХХ стагоддзяу: час i асобы.
Вучэбны дапаможнiк, Мiнск 2010, сс. 267

У кнiзе вядомай даследчыцы беларускай лiтаратуры, перакладчыцы Галi-
ны Тычко разглядаюцца станауленне, развiццë i сучасны стан айчыннай лiта-
ратуры на працягу двух стагоддзяу. Перыяд фармiравання новай мастацкай
традыцыi прадстаулены агульнай характарыстыкай эпохi, а таксама вядзецца
гаворка пра Францiшка Савiча, Элiзу Ажэшку, Беларусь у творчасцi Уладзi-
слава Сыракомлi, паэму Вiнцэнта Дунiна-Марцiнкевiча “Славяне у ХIХ ста-
годдзi”. Другi раздзел распачынаецца характарыстыкай беларускай лiтара-
туры першай паловы ХХ стагоддзя у сусветным кантэксце. Тут жа вызна-
чаецца роля у нацыянальнай гiсторыi i культуры творчай дзейнасцi некато-
рых прадстаунiкоу гэтага перыяду: Янкi Купалы, Мiхася Зарэцкага, Кандра-
та Крапiвы, Максiма Танка, Пiмена Панчанкi, Аркадзя Куляшова. Адпаведна
трэцi раздзел прысвечаны разгляду беларускай лiтаратуры другой паловы ХХ
стагоддзя. Аналiзуюцца некаторыя аспекты творчасцi Iвана Навуменкi, Янкi
Брыля, Васiля Быкава, Уладзiмiра Караткевiча, Рыгора Барадулiна, Вячасла-
ва Адамчыка, Нiла Гiлевiча, Васiля Гiгевiча. Упершыню у Беларусi асобным
раздзелам прадстаулена у кнiзе творчасць сяброу беларускага лiтаратурнага
аб’яднання “Белавежа”. Пасля пераканаучага тыпалагiчнага разгляду лiта-
ратуры Беласточчыны у агульнанацыянальным беларускiм кантэксце аналi-
зуецца творчасць Мiры Лукшы, Яна Чыквiна, Мiхася Андрасюка.



510 РЭЦЭНЗII I АНАТАЦЫI

Мiкола Хаустовiч,Шляхамi да беларускасцi. Нарысы, артыкулы, эсэ, War-
szawa 2010, сс. 646

Кнiга аднаго з вядучых сучасных даследчыкау беларускай лiтаратуры
ХIХ стагоддзя М. Хаустовiча прадстауляе плëнную 20-гадовую працу вучона-
га i узнiкла на падставе нарысау, артыкулау i эсэ, якiя друкавалiся асобнымi
выданнямi, а таксама у навуковых зборнiках i часопiсах. Цалкам дакладнаю
бачыцца назва кнiгi, бо адной з галоуных задач, якiя стаялi перад пачыналь-
нiкамi новай беларускай лiтаратуры, было вяртанне слаунай гiстарычнай па-
мяцi, фармiраванне нацыянальнай iдэi, свядомасцi. Ужо першыя публiкацыi
М. Хаустовiча засведчылi, што iх аутар услед за папярэднiкамi абгрунтавана
развiвае канцэпцыю беларускамоунай i польскамоунай плыняу беларускай лi-
таратуры, што i знайшло паслядоунае выяуленне у дадзеным выданнi. Асаб-
лiвае месца у беларускай лiтаратуры ХIХ стагоддзя, безумоуна, належыць
Яну Баршчэускаму, галоуная кнiга якога “Шляхцiц Завальня або Беларусь
у фантастычных апавяданнях” доугi час несправядлiва успрымалася толькi
як этнаграфiчнае апiсанне Беларусi, зборнiк фальклору. З асэнсавання твор-
часцi пiсьменнiка, сутнасцi “Шляхцiца Завальнi” распачалася навуковая праца
М. Хаустовiча, таму невыпадкова, што пасля канцэптуальна выверанай прад-
мовы у кнiзе змешчаны разбудаваны блок матэрыялау пра Я. Баршчэускага.
Значнае месца у навуковым актыве М. Хаустовiча займае даследаванне гi-
сторыi беларускай лiтаратуры 30–40-х гадоу ХIХ стагоддзя. Асобная гаворка
вядзецца у кнiзе пра Аляксандра Рыпiнскага, Iгнацыя Яцкоускага, Рамуаль-
да Падбярэскага i iнш., узнiмаюцца спрэчныя праблемы атрыбуцыi некаторых
творау беларускай лiтаратуры ХIХ стагоддзя.

Сяргей Кавалëу, Лiтаратура Вялiкага Княства Лiтоускага XVI – па-
чатку XVII ст.: феномен культурнага памежжа, Мiнск 2011, сс. 344

У новай манаграфii вядомага беларускага медыявiста разглядаюцца такiя
жанры шматмоунага пiсьменства Вялiкага Княства Лiтоускага XVI – пачатку
XVII стагоддзя, як эпiграматычная i эпiчная паэзiя, эпiсталаграфiя, рыцарскi
раман, мемуары, школьная драма. Адной з прынцыповых задач, пастауленых
перад сабой С. Кавалëвым, было аб’яднанне досведу беларускiх, польскiх,
лiтоускiх i украiнскiх даследчыкау. Значнае месца займае у манаграфii разгляд
агульных пытанняу развiцця лiтаратуры ВКЛ: “Пачатак вершаскладання на
нацыянальных мовах”, “Лацiнамоуная паэзiя 50–70-х гг. XVI ст.”, “Мемуар-
ны жанр”, “Школьны тэатр i драматургiя”. Глыбокая, кампетэнтная гаворка
вядзецца аб асобных аутарах i пэуных аспектах iх творчай спадчыны: “Ян
Вiслiцкi у беларускай культурнай прасторы”, “Мiкалай Гусоускi – феномен
творчасцi i парадоксы рэцэпцыi”, “Эпiсталярная спадчына Барбары Радзiвiл”,
“Ян Каханоускi i Андрэй Рымша: спаборнiцтва на эпiчным полi”.Шматбакова
даследуюцца у манаграфii рыцарскiя раманы “Трышчан” i “Бава”. Асноуную
тэму кнiгi С. Кавалëва iстотна дапауняюць iнтэрв’ю аутара з Алегам Лойкам,
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Вячаславам Чамярыцкiм, а таксама рэцэнзii кнiгi Iвана Саверчанкi “Сымон
Будны – гуманiст i рэфарматар” i падручнiка па старабеларускай лiтаратуры
Алега Лойкi, артыкул “Ад Барбары Радзiвiлянкi да Францiшкi Радзiвiл”.

Beata Siwek, Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze,
Lublin 2011, ss. 412

Найперш трэба адзначыць, што упершыню у Польшчы пабачыла свет
грунтоунае даследаванне такога кшталту. На самым пачатку сваëй манагра-
фii даследчыца папярэджвае, што у полi яе зроку знаходзяцца толькi нека-
торыя выбраныя праблемы i з’явы. Аднак, перш чым перайсцi да разгляду
беларускай драматургii канца ХХ – пачатку ХХI стагоддзя, галоунага аб’екту
даследавання, Бэата Сiвэк цалкам апраудана робiць у першых трох раздзелах
зарыс эвалюцыi драматургiчнага мастацтва Беларусi. На працягу наступных
сямi раздзелау у працэсе аналiза творчасцi прадстаунiкоу розных пакаленняу
падкрэслiваецца разнастайнасць эстэтычных, стылiстычных i фармальных
пошукау беларускiх драматургау, выяуляецца iх наватарскi характар i iндывi-
дуальнасць. Даследчыца засяроджваецца на вузлавых момантах iх творчасцi:
Wolność ukrzyżowana. Człowiek w pułapce historii w dramatach Alesia Pietrasz-
kiewicza; W pułapce własnego losu. Pamięć jako źródło zniewolenia w dramatach
Alaksieja Dudarawa; Odnaleźć drogę w labiryncie. Człowiek poszukujący w drama-
turgii Mikoły Arachouskiego; Między slowem a milczeniem. O bólu niespełnienia
w Dramaturgicznych tekstach Alesia Astaszonka; Wypełnić przeznaczenie. O dyle-
matach i rozdrożach w dramaturgii Siarhieja Kawalowa; Cena prawdziwej wolności.
O zmaganiach z przeszłością w dramaturgii Ihara Sidaruka; Między duchowością
a cielesnością. O prawdzie i złudzeniu w dramatach Lawona Waszko. У заключ-
ным адзiнаццатым раздзеле даследавання “Z innej perspektywy. Białoruski dra-
mat i teatr w Polsce po 1991 roku”, як вынiкае i з назвы, Б. Сiвэк з уважлi-
васцю да усiх фактау натуе прысутнасць беларускай драматургii у Польш-
чы. Безумоуна, манаграфiя Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie
i teatrze адкрывае новыя перспектывы у даследаваннi беларускай драматургii.

Галiна Тварановiч
Беласток
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