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Новое понимание истории литературного процесса и поэтики возникло в рамках освоения художе-
ственного опыта Ф. М. Достоевского. «Полифония» М. М. Бахтина восходит к ключевому концепту твор-
чества писателя, в котором заявляет о себе религиозная природа его произведений, «все за всех вино-
ваты», изменяющегося у ученого в концепт «я другой». Она, в свою очередь, проявляется в том, что 
центральным элементом художественной системы Ф. М. Достоевского, отмеченной М. М. Бахтиным, 
становится не выражение, а воплощение, которое одновременно является формой и содержанием его 
творчества. «Множественность сознаний» как понимание мира и человека в их объективной сущности 
предполагает непрерывное становление. Диалог М. М. Бахтина в данном аспекте есть форма, в кото-
рой выступает воплощение как содержание. В данном аспекте диалог – отношение мира как Творения 
Божия к человеку, восходящего к религиозному пониманию сущности бытия – Слово Божие.
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Т. А. ДУБОЎСКАЯ 

ВОБРАЗЫ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ Ў ВЕРШАСЛОВАХ (WORTDICHTE) І ВЕРШАКАЗАХ 
АЛЕСЯ РАЗАНАВА 

Резюме. С помощью дескриптивного и ко мпаративного методов исследования анализируются такие жанры поэзии А. Рязанова, 
как «вершаказы» и «вершасловы» (Wortdichte из немецкоязычной книги «Der Mond denkt, die Sonne sinnt»). Впервые исследуются 
белорусские национальные маркировки в немецкоязычных произведениях поэта, проводятся параллели в плане содержания и 
формы между «вершасловамі» и белорусскоязычными «вершаказамі», в результате чего выявляются определенные сходства и 
различия названных жанровых форм. В Wortdichte А. Рязанов часто использует немецкие лексемы, в которых актуализируется 
белорусская семантика, а также концепты с коннотациями белорусской ментальности и культуры, которые имели место в раннем 
творчестве автора и получили продолжение в немецкоязычных «вершасловах». 

Ключевые слова: концепт; коннотация; «вершаслоў»; «вершаказ»; ключевой образ; национально маркированный образ; 
идейная концепция; ассоциативная связь; звуковая организация произведения. 

Abstract. In this article such genres of poetry of A. Rasanov as «vershakasy» and «vershaslovy» («Wortdichte» of the German 
book «Der Mond denkt, die Sonne sinnt») are analyzed with the help of descriptive and comparative method of inquiry. The Belarusian 
mental-ethnic images in the German works of the poet are researched for the fi rst time, we draw the parallels between Wortdichte and 
the Belarusian chants, and as a result we can fi nd out some specifi c similarities and differences in both genres. A. Rasanov often uses in 
Wortdichte the German words with the Belarusian semantics, also concepts with the connotations of the Belarusian mentality and culture, 
that were in the early author’s works and later in the German «Wortdichte». 

Key words: concept; connotation; «vershaslou»; «vershakas»; the main image; ethnic labeled image; ideological concept; associative 
connection; sound structure of the work. 

Нямецкамоўная творчасць Алеся Разанава на сённяшні дзень прадстаўлена даволі шырока. Яна 
пачыналася з перакладаў: гэта былі кнігі-білінгвы паэта «Hannoversche Punktierungen» («Гановерскія 
пункціры», Гановер, 2002), «Tanz mit den Schlangen: Gedichtauswahl» («Танец з вужакамі: Выбраныя 
вершы», Берлін, 2002), «Трэцяе вока» («Das dritte Auge», Базэль, 2007), а таксама паэтычны зборнік 
«Zeichen vertikaler Zeit» («Знакі вертыкальнага часу», Берлін, 1995). Пазначаныя кнігі перакладзены на 
нямецкую мову вядомымі перакладчыкамі Эльке Эрб, Оскарам Анзулем, Уладзімірам Чапегам. 

Апошнім часам А. Разанаў сам піша па-нямецку. У Аўстрыі выйшла ў свет яго паэтычная кніга 
«Wortdichte» («Вершасловы», Грац, 2003), у Германіі – «Der Zweig zeigt dem Baum wohin er wachsen 
soll» («Галінка паказвае дрэву, куды яно павінна расці», Берлін, 2006), якая з’яўляецца своеасаблівым 
працягам «Вершасловаў». Менавіта гэтыя два зборнікі (а дакладней – большасць іх твораў) сталі 
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асновай для стварэння новай, выдадзенай на радзіме кнігі вершасловаў «Der Mond denkt, die Sonne 
sinnt: Wortdichte» («Месяц думае, сонца разважае: Вершасловы», Мінск, 2011). 

Нямецкамоўная творчасць А. Разанава вывучаецца як нямецкімі (Ілма Ракуза, Юта Рынас, Оскар 
Анзуль), так і беларускімі літаратуразнаўцамі. Аднак калі даследаваннем беларускамоўнай творчасці 
А. Разанава ў айчыннай літаратуры займаліся і працягваюць займацца многія навукоўцы (У. А. Калеснік, 
У. М. Конан, Е. А. Лявонава, Я. А. Гарадніцкі, В. І. Русілка, Г. М. Кісліцына, У. Ю. Верына, А. С. Івашчанка, 
Н. У. Ламека, Т. А. Ціхановіч і інш.), то да вывучэння нямецкіх твораў паэта звяртаюцца пакуль што 
адзінкавыя беларускія літаратуразнаўцы (У. Л. Сакалоўскі (гл. Сакалоўскі 2002, 6), А. С. Івашчанка 
(гл. Івашчанка 2008), А. М. Вераб’ёва (гл. Вераб’ёва 2011, 18–22)). Сярод набыткаў гэтых даследчыкаў 
прыярытэтнае месца займаюць працы Е. А. Лявонавай, прысвечаныя жанравым і зместавым асаблівасцям 
зборніка «Гановерскія пункціры» (артыкул «“Крок за крокам тут збліжаюцца мовы...”: Паэзія А. Разанава 
ў Германіі», ЛіМ, 2002, 29 лістап.), а таксама спецыфіцы новай жанравай формы вершасловаў кнігі 
«Wortdichte» (артыкул «Слова кліча – сэнс адгукаецца...» (нямецкая кніга вершасловаў А. Разанава), 
ЛіМ, 2004, 9 крас.). Нямецкамоўная творчасць А. Разанава, шырока і падрабязна прадстаўленая 
Е. А. Лявонавай у раздзеле «Алесь Разанаў і нямецкая літаратура» ў выданні «Літаратурная карта 
Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць» (гл. Лявонава 2012, 447–495), разглядаецца 
даследчыцай пераважна ў еўрапейскім кантэксце, у непасрэднай сувязі з еўрапейскай культурнай 
традыцыяй. Аднак актуальнай задачай на сённяшні дзень застаецца спецыяльнае даследаванне 
нямецкамоўнай творчасці А. Разанава ў аспекце яе ментальна-нацыянальнай абумоўленасці, у кантэксце 
ўсёй ранейшай творчасці паэта, канцэптуальныя асновы якой палягаюць у рэчышчы беларускай 
міфалогіі, фальклору, этнаграфіі. Якраз гэтая праблематыка, нацыянальная маркіраванасць жанравай 
паэтыкі нямецкіх вершаў А. Разанава, засталася ў асноўным па-за ўвагай даследчыкаў нямецкамоўнай 
творчасці пісьменніка. У дадзенай працы ў названым аспекце ўпершыню аналізуецца ідэйны змест 
вершасловаў А. Разанава з кнігі «Der Mond denkt, die Sonne sinnt: Wortdichte», параўноўваюцца вобразы 
беларускай культуры ў нямецкамоўных творах і беларускамоўных вершаказах пісьменніка. 

Паэтычны зборнік «Der Mond denkt, die Sonne sinnt: Wortdichte» перш за ўсё звяртае на сябе ўвагу 
жанравай формай твораў. Wortdichte даследчыкі перакладаюць як «вершасловы» (Е. А. Лявонава, 
А. М. Вераб’ёва, А. С. Івашчанка). Сам А. Разанаў прынцыпова называе свае творы «вортдыхты», 
захоўваючы ўвесь закладзены ў гэтай форме сэнсавы патэнцыял і нямецкамоўнае гучанне. 

Вершасловы з пазначанай кнігі па форме і змесце блізкія да беларускіх вершаказаў, у якіх цэнтральная 
роля адводзіцца гуку, слову, праз якія раскрываецца сутнасць таго ці іншага прадмета або з’явы. 
Вершаказы, па словах А. Разанава, «своеасаблівы эпас, мазаіка эпасу. Эпасу трохі незвычайнага, які 
спалучаны якраз з побытам, у першую чаргу з сялянскім, з усім нашым наваколлем. У гэтым наваколлі 
ёсць шмат з’яў, прадметаў. <…> У слове заўсёды прысутнічае таямніца. У ім закадзіравана нешта 
вельмі істотнае, цэлы пласт рэчаіснасці. Вершаказы па меры магчымасці расшыфроўваюць гэты код, 
дазваляюць слову, каб яно расказала, з кім яно сябруе, як яно адчувае іншыя словы» (Разанаў 2010, 
68–69). 

У паэтычным зборніку «Der Mond denkt, die Sonne sinnt» знайшлі адлюстраванне ў пераважнай 
большасці творы з назвамі побытавага («Stiefel» – «Бот», «Löffel» – «Лыжка», «Truhe» – «Куфар»), 
прыроднага («Falter» – «Матылёк», «Mond und Sonne» – «Месяц і сонца», «Zweig» – «Галінка»), 
абстрактнага («Schrei» – «Крык», «Erinnerung» – «Успамін», «Sekunde» – «Секунда») характару. Многія 
нямецкамоўныя вершасловы паэта маюць аднолькавую назву з беларускімі вершаказамі («Säge» – 
«Піла», «Nagel» – «Цвік», «Ofen» – «Печ», «Kahn» – «Човен», «Tasche» – «Кішэня»), а некаторыя з 
іх – «судакранане» і па сэнсе. Так, у вершаслове «Ofen» («Печ») аўтар з дапамогай блізкіх па гучанні 
слоў апісвае ключавы вобраз: Wo Ofen ist, / ist Hof. / Der Ofen eröffnet, / dass er mit dem Feuer / leuchtet / 
und mit dem Rauch / schwebt, / und so oft, / wie er sich opfert, / begeben sich zu ihm / Töpfe und Köpfe / 
und wärmt sich bei ihm / eine Hoffnung (Там, дзе ёсць печ, / там – двор. / Печ паведамляе, / што яна 
з агнём / зіхаціць / і з дымам / лунае, / і так часта, / як яна сябе ахвяруе, / да яе кіруюцца / чыгуны і 
галовы / і пры ёй грэецца / Надзея (тут і далей пераклад У. А. Папковіча)) (Rasanau 2011, 41). Вершаслоў 
пабудаваны на спалучэнні сугучных слоў (Ofen – Hof – eröffnet – oft – Hoffnung, opfert – Töpfe – Köpfe), 
у якіх цэнтральная роля адводзіцца алітэрацыі і асанансу. Адначасова паміж некаторымі словамі можна 
заўважыць «адпаведныя сэнсавыя ўзаемадачыненні» (тэрмін Е. А. Лявонавай): печ – тое месца, дзе 
штодзень ладзяцца гаспадарчыя справы, печ мае пастаянныя «стасункі» з дваром, на якім знаходзяцца 
сельскагаспадарчыя пабудовы і адкуль да печы прыносяцца розныя рэчы. Печ з’яўляецца міфапаэтычным 
вобразам у беларусаў, з якім звязана шмат прымет і павер’яў. Яна атаясамліваецца з цэнтрам хатняй 
прасторы і мае сувязь з сусветам у выглядзе пячнога коміна, печ сагравае і «корміць» сваіх гаспадароў. 
У падпеччы, паводле ўяўленняў беларусаў, жыве дамавік. Печ самаахвярная і шчодрая, як, зрэшты, і 
беларускі народ. Вобразнае апісанне печы сустракаем у аднайменным вершаказе А. Разанава: Печ 
«пешчыць» ламачча, «пешчыць» дровы і, хоць яны часам плачуць ад гэтакай пяшчоты, перайначвае 
іх у агонь, у дым, у вуголле, у попел. / У печы варыцца, парыцца, смажыцца і пячэцца «ечыва»… 
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(Разанаў 2009, 121). Як бачым, сэнсавае падабенства ў адлюстраванні вобраза печы ў нямецкамоўным 
і беларускамоўным творах відавочнае, у абодвух асаблівая роля належыць гукавой арганізацыі. 
У вершаказе яна заснавана на паўторы гукаў [п], [ч], [ш], [ы], [э], якія выклікаюць асацыяцыі «пяшчоты» – 
агню, што сімвалізуе цяпло хатняга ачага, сямейнае шчасце і згоду. 

Цікавым па сваім вобразным і ідэйным змесце з’яўляецца вершаслоў «Eichel» («Жолуд»): «Du bist 
groß und stark, / aber deine Eier / sind so klein», / spricht der Eichelhäher / zu der Eiche. / «Eile nicht / mit 
deiner Meinung / und schmeichle dir nicht, / feuchte sie besser / mit deinem Speichel an, / und lege sie dann 
in die Erde / um sie zu speichern», / gibt zur Antwort die Eiche. / «Und in einem Jahrhundert / vergewisserst 
du dich leicht: / Ich und die Eichel / sind gleich» («Ты вялікі і дужы, / а твае яйкі / такія маленькія», / 
кажа сойка / дубу. / «Не спяшай / са сваім меркаваннем / і не цеш сябе, / лепей намачы іх / сваёй 
слінай, / а потым пакладзі іх у зямлю, / каб зберагчы», / адказвае дуб. / «І праз стагоддзе / ты лёгка 
ўпэўнішся: / Я і жолуд – / роўныя») (Rasanau 2011, 106). Твор падобны да прыпавесці, у ім канцэнтруецца 
парадаксальная думка: у самых простых, звычайных рэчах можа захоўвацца магутны патэнцыял для 
росту і развіцця. Вершаслоў пранізваюць словы з аднолькавымі ці падобнымі гукавымі паўторамі, што 
ўтвараюць пачатковую (Eier – Eile, Eiche – Eichel – Eichelhäher, Speichel – speichern – schmeichle) і 
канцавую (leicht – gleich) рыфмы. Да таго ж ключавыя вобразы твора (Eiche, Eichel, Eichelhäher) маюць 
адзін і той жа корань – Eiche (дуб). Дуб – свяшчэннае Прадрэва ў славян. У беларусаў, па словах 
даследчыцы І. А. Швед, вобраз гэтага дрэва «звязваўся з архетыпнымі ўяўленнямі пра стварэнне свету, 
што адлюстравалася ў адпаведных фальклорных матывах дуба з яго фундаментальнай сімволікай 
жыцця, смерці і новага адраджэння» (Швед 2007, 5). У вершы «Eichel» тоіцца «Eiche», раўназначна таму, 
як у жолудзе закладзена «генетыка» дуба, тое, чым ён павінен у выніку стаць. Вырастаючы з жалудоў, 
дуб адраджаецца нанова. Уся ідэйная канцэпцыя вершаслова А. Разанава змяшчаецца ў наступных 
радках яго вершаказа «Жолуд»: З галіны векавечнага дуба – з галіны самой векавечнасці – жолуд падае 
ў дол, каб потым, адольваючы прыцягненне долу, цягнуцца да жаданага – да «жалуданага» – узроўню 
(Разанаў 2009, 99). Дуб увасабляе сабой вечнае жыццё, ён мудры, магутны, нязломны. Падобным да 
яго жадаюць быць жалуды. 

Надзвычай удалым па лаканічнасці формы і глыбіні зместу з’яўляецца вершаслоў «Scherbe» 
(«Чарапок»): Vom Sterben / zum Erbe: / strebe, / du Scherbe! (Ад смерці / да спадчыны: / імкніся, / ты, 
чарапок!) (Rasanau 2011, 81). Чарапок – аскепак разбітай рэчы. І хаця самой рэчы ўжо можа не існаваць, 
наяўнасць аскепка сведчыць пра тое, што рэч калісьці была. Аскепак – частка пэўнай рэчы, энергетыку 
і час якой ён у сабе захоўвае. Чарапок у аднайменным вершаслове – гэта абагульнены вобраз тых 
артэфактаў нацыянальнай культуры, якія існавалі ў мінулым і захаваліся па розных прычынах толькі 
ў частковым выглядзе (не ўлічваючы сучаснай «рэстаўрацыі»). Гэта, напрыклад, слуцкія паясы, 
большасць якіх падчас Другой сусветнай вайны была вывезена ў Германію; Крыж Ефрасінні Полацкай, 
што загадкава знік у Вялікую Айчынную вайну; шматлікія цэрквы і касцёлы, што былі разрабаваны і 
разбураны ў савецкі час, і многія іншыя помнікі духоўнай і матэрыяльнай культуры нашай Бацькаўшчыны. 
Сёння ўсе яны ўспрымаюцца як гісторыка-культурная каштоўнасць, як спадчына для ўдзячных ёй 
нашчадкаў. Твор заснаваны на гульні сугучных слоў (Sterben – Erbe – strebe – Scherbe) і нагадвае 
скорагаворку. 

У вершаслове «Reifen» («Абруч») праз алегарычны змест аўтар асэнсоўвае ідэю свабоды: Der 
Reifen / umgreift / eifernd / das Fass: / Das, was zur Frei- / heit treibt, / soll noch / reifen (Абруч / абхоплівае / 
старанна / бочку: / Тое, што да во- / лі імкнецца, / павінна яшчэ / саспець) (Там жа, 83). Абруч у вершы 
можна параўнаць са знешнімі (перш за ўсё адмоўнымі) фактарамі, тымі грамадскімі стэрэатыпамі, якія 
часта перашкаджаюць чалавеку «паўнацэнна» думаць і дзейнічаць, прымушаюць яго жыць па чужых 
правілах. І тут многае залежыць ад чалавека, наколькі ён «саспеў» у сваім выбары: быць «як усе» ці 
мець свабоду сваіх учынкаў. 

Змест твора можна прачытаць у нацыянальным кантэксце. На працягу многіх стагоддзяў беларускі 
народ жыў у неспрыяльных умовах для свайго этнакультурнага развіцця. Пазбаўленне ўласнай 
дзяржаўнасці, шматлікія войны, моцная асіміляцыя з боку Польшчы і Расіі прывялі да дэнацыяналізацыі 
большай часткі беларускага народа, нізкага ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці, праяў 
нацыянальнага нігілізму, «тутэйшасці», грэбавання або поўнага непрыняцця свайго роднага як 
«сялянскага», «халопскага». У такіх умовах, здавалася, амаль немагчыма было адрадзіцца Радзіме, 
стаць на шлях самастойнага развіцця. Паслабленая выяўленасць агульнай нацыянальнай ідэі, 
унутраная раз’яднанасць, запаволеная этнічная кансалідацыя абумовілі тое, што беларусы з пачатку 
ХХ ст. яшчэ на многія дзесяцігоддзі забыліся пра ўласную свабоду, паўнавартасную легітымную 
дзяржаўнасць. 

Многія вершасловы А. Разанава можна назваць аўдыявізуальнымі, дынамічнымі («Säge» – «Піла», 
«Dielen» – «Палавіцы», «Segel» – «Ветразь», «Pendel» – «Маятнік», «Tunnel» – «Тунэль»). Чытаючы іх, 
мы нібыта бачым рэчы, прадметы, з’явы, пра якія ідзе гаворка, чуем мову, на якой яны гавораць:
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Вершаслоў заснаваны на алітэрацыі гука [ц], які вымаўляецца ў словах са спалучэннямі літар «ts», «tz»: 
Nichts, blitzte, platzte, plötzlich, Polizist, Pilz. Гэтым ствараецца слыхавы эфект, дзякуючы якому карціна 
ў творы «ажывае». Графічная выява грыба, па-майстэрску намаляваная адным нямецкім дзеясловам, 
надае вершу візуальнасць, рэльефнасць, аб’ёмнасць. У выніку вершаслоў нагадвае анімацыйны твор. 
Для выразнасці апісання ключавога вобраза аўтар стварае арыгінальнае параўнанне, у аснове якога – 
гу кавое падабенства: Pilz – Polizist. Пры супастаўленні арыгінала верша і яго падрадковага перакладу 
на беларускую мову відавочна, што апошні не можа цалкам перадаць усёй той фанетычнай выразнасці, 
графічнай эфектнасці, сэнсавай гульнёвасці, якія ствараюцца пры дапамозе мадыфікацыі гукаў і слоў у 
ня мецкамоўных творах. Таму, па сутнасці, неабходны новыя напісанні твораў па-беларуску, якія б змаглі 
ад люстраваць бязмежныя магчымасці і ўсё багацце выяўленчых сродкаў нашай роднай мовы. 

Такім чынам, вершасловы А. Разанава – творы, напісаныя па-нямецку, якія па змесце і стылёвых 
адзнаках падобныя да беларускіх вершаказаў. У абедзвюх жанравых формах ключавая роля належыць 
гукавой арганізацыі твора, слову, яго патэнцыяльным магчымасцям. Некаторыя вершасловы паэта 
выглядаюць як «перастварэнні» напісаных раней вершаказаў: адна і тая ж думка, толькі рознымі 
сродкамі рэалізаваная, выказаная ў нямецкамоўным і беларускамоўным творах. Аднак калі вершаказы 
А. Разанава вызначаюцца даволі вялікім аб’ёмам (звычайна гэта палова ці цалкам кніжная старонка 
тэксту), то вершасловы ў пераважнай большасці лаканічныя па форме. На нашу думку, нямецкія 
вершы адлюстроўваюць агульную тэндэнцыю сучаснай культуры да лаканізму, інтэнсіфікацыі ў сродках 
перадачы інфармацыі. Не можа не выяўляцца таксама і розніца ў аб’ёмах валодання А. Разанавым 
нямецкім і беларускім лексічным запасам. Варта адзначыць тое, што вершаказы пісьменніка статычныя 
(гэта значыць апісальна-канстатуючыя) па змесце: чытаючы твор, мы адчуваем прысутнасць аўтара, 
які апісвае, распавядае, разважае пра пэўную рэч, прадмет, з’яву. У вершасловах маналогі і дыялогі 
герояў, графічныя малюнкі надаюць творам анімацыйнасць, прасторавасць, дынамізм («Pilz» – «Грыб», 
«Eichel» – «Жолуд», «Sieb» – «Рэшата»). 

Важнае значэнне мае вобразная сістэма нямецкамоўных твораў А. Разанава. У Wortdichte паэт часта 
выкарыстоўвае нямецкія словы, у якіх актуалізуецца і беларуская семантыка. У нашым успрыняцці гэта 
рэчы і прадметы быту не столькі немцаў, колькі беларусаў (der Ofen – печ, Töpfe – чыгуны, der Reifen –
абруч, das Fass – бочка, die Truhe – куфар), а таксама канцэпты з канатацыямі беларускай ментальнасці, 
што займелі пачатак у ранейшай творчасці пісьменніка і атрымалі працяг у яго нямецкамоўных верша-
словах (дуб, чарапок, шлях, дарога, сонца, месяц). Усе яны адлюстроўваюць асаблівасці светапогляду 
беларусаў (міфалагічныя ўяўленні, этнакультурную спецыфіку, гісторыю нашага народа). Доказам таму 
з’яўляюцца словы самога пісьменніка: «Родная літаратура, поўная скарбаў. Раствораныя ў народных 
лёсах, у пакінутых вёсках, у быце, нават у снах, яны не заўсёды былі запатрабаваныя. Я ўнёс у нямецкую 
літаратуру беларускі скарб, які стаў здабыткам нас» (Мечная 2011, 5). 
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Pilz
«Was ist 
hier geschehen?
Nichts?!»

Etwas blitzte,
etwas platzte,
etwas vergoss Tränen –
und plötz-
lich ist
unter der Erde
ein Polizist
    r v
  e  ge  o
h    ta    r 
     uc
     ht:
der Pilz (Rasanau 2011, 26). 

Грыб
«Што
тут здарылася?
Нічога?!»

Штосьці бліснула,
штосьці лопнула,
штосьці праліло слёзы –
і рап-
там 
з-пад зямлі
паліцыянт
з’явіўся:
грыб 
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СТРУКТУРНЫЯ ГАМАЛОГІІ Ў НАРЫСЕ МІХАСЯ ЗАРЭЦКАГА «ВЯСНА 1930 ГОДА»
Резюме. Посвящена анализу очерка Михася Зарецкого «Весна 1930 года» (1930) в его нарративном аспекте, прежде всего – 

анализу структур повествуемого. В построении формальных и тематических эквивалентностей, выделенных в произведении, 
просматривается явная подчиненность принципу гомологической организации. Подчеркивается, что в единстве произведения 
бóльшую роль играют вневременные отношения, чем  причинно-следственные или временные: многие значения в этом произ-
ведении могут быть прочитаны только путем переактуализации их составляющих в системе гомологических структур. Доводится, 
что такая организация структур повествуемого способствовала реализации противоположных оценочных позиций в произведе-
нии, прежде всего позиции сторонника (эксплицитно) и критика (имплицитно) коллективизации.

Ключевые слова: нарративная организация; формальные эквивалентности; тематические эквивалентности; структура 
повествуемого; оценочная позиция; структурные гомологии; точка зрения; план точки зрения.

Abstract. The article is devoted to the analysis of Mikhas Zaretsky’s essay «The spring of 1930» in its narrative organization, primarily – 
to the analisis of its structures of narrative. The subordination to the principles of homological organisation can be seen in the construction 
of the formal and thematic equivalences marked in the work. It is emphasized that timeless relations play a more important role in the work 
unity than cause and effect or temporal relations: many meanings in the work can be read only by the reactualization of their components in 
the system of homological structures. It is noted that such an organization of the structures of narrative promoted the realisation of opposite 
estimated positions in the work, fi rst of all, the supporter position (explicit) and the critic position (implicit) of the collectivisation.

Key words: narrative organization; formal equivalences; thematic equivalences; structures of narrative; estimated position; structural 
homologies; point of view; planes of point of view.

Пахіснутае спачатку скандалам вакол «Ліста трох»1, а потым цэлай серыяй рэзкіх крытычных 
артыкулаў у друку2 ў сувязі з выхадам у свет нарыса «Падарожжа на новую зямлю» (1928) і рамана 
«Крывічы» (1929), становішча Зарэцкага-пісьменніка пасля выключэння з КП(б)Б напрыканцы 1929 г. 
вельмі хісткае. У гэты крытычны момант, перад тым як падаць на апеляцыю ў парткалегію, Зарэцкі зноў 
звяртаецца да жанру нарыса і піша «Лісты ад знаёмага» і «Вясна 1930 года» (абодва – 1930 г.).

Як тагачасная, так і сучасная крытыка-літаратуразнаўчая думка ўтрымлівае ўказанні на тое, што 
ў дадзеных творах Зарэцкага аўтарская пазіцыя імпліфікуецца3. На наш погляд, гэтае назіранне за-
кранае адзін з галоўных паэталагічных прынцыпаў абодвух нарысаў. І калі ў дачыненні да «Лістоў ад 
знаёмага» гэты аспект слушна закранаў Міхась Мушынскі (гл. Мушынскі 2005, 203–235), то «Вясна 
1930 года» менавіта ў святле рэалізацыі аўтарскай пазіцыі разглядалася мала – як тагачаснымі, так і 
сучаснымі крытыкамі і літаратуразнаўцамі.

Дадзены артыкул прысвечаны аналізу нарыса «Вясна 1930 года» ў яго наратыўным аспекце – 
перадусім аналізу структур апавядаемага, якія як унутрытэкставыя канструкцыі і адносіны шмат у чым 
фарміруюць сэнсаўтваральную мадэль твора, што, у сваю чаргу, валодаючы пэўным інавацыйным па-
тэнцыялам, непазбежна ўступае ў суадносіны са знешнелітаратурнымі дыскурснымі практыкамі.

Наратыўны ўзровень твора валодае пэўным сэнсаўтваральным патэнцыялам, што быў скарыстаны 
Зарэцкім у «Вясне 1930 года» ў якасці дадатковага рэзерву: на яго аснове сталася магчымай рэалізацыя 
некалькіх ацэначных пазіцый у адносінах да апавядаемага –  пазіцыі прыхільніка (экспліцытна) і кры-
тыка (імпліцытна) калектывізацыі. У гэтым сэнсе нарыс можна разглядаць як подступ да рамана «Вязь-
мо», дзе Зарэцкі «паставіў пад сумненне неабходнасць суцэльнай калектывізацыі. І зрабіў гэта не ў 
эмацыянальнай форме, а сюжэтна» (Мушынскі 2005, 247). 

1 4 снежня 1928 г. М. Зарэцкі разам з А. Александровічам і А. Дударом піша ліст у «Савецкую Беларусь» аб выхадзе з 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у сценах якога, паводле сведчанняў аўтараў ліста, «пачалося ўпартае цкаваньне беларускіх 
пісьменьнікаў-студэнтаў» (Александровіч, Дудар, Зарэцкі 1928, 4). 

2 «Вораг у доме» С. Будзінскага (гл. Будзінскі 1929, № 11-12, 223–252), «Супроць буржуазнае рэакцыі ў мастацкай літаратуры» 
П. Галавача і А. Звонака (гл. Галавач, Звонак 1929, № 11-12, 154–186), «Да пытаньня аб стылі пролетарскай літаратуры» 
Я. Сякерскай (гл. Сякерская 1930, № 2) і інш.

3 «Лісты і фрагмэнты ня ёсьць позыцыя актыўнага ўдзельніка процэсу зьмены сьвету, а позыцыя староньняга наглядальніка, 
пасыўнага сузіраньня. Але-ж і на гэтай позыцыі Зарэцкі не заўсёды стаіць цьвёрда. У тых самых лістох Зарэцкі час-ад-часу 
зьмяняе позыцыю абыватальскага крытыка, каб перакінуць мосьцік да сваёй творчасьці» (Бэндэ 1930, № 12, 131); у дачыненні да 
«Лістоў ад знаёмага»: «...навошта пісьменнік адмовіўся ад традыцыйнай літаратурнай формы “лістоў да знаёмага” і спыніў выбар 
на нязвыклай, нават крыху парадаксальнай форме – “лістоў ад знаёмага”? Зроблена гэта было з мэтаю адмежавацца ад поглядаў 
і ацэнак, якія дае калектывізацыі той рэальны аўтар, тая асоба, якая дасылае свае лісты на адрас М. Зарэцкага (тут і далей 
курсіў у цытатах з “Праўдзівай гісторыі жыцця і творчасці Міхася Зарэцкага” (2005) М. Мушынскага)» (Мушынскі 2005, 204).


