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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).
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Калектывізацыя ў беларускай літаратуры на той час станавілася адной з тэм-дамінант. І наратыўны 
ўзровень твораў, дзе, па сутнасці, закладаўся падмурак ацэначных у адносінах да гэтага аспекту 
рэчаіснасці пазіцый, бачыцца надзвычай паказальным: ён шмат у чым здольны выявіць прынцыповыя 
структурныя адрозненні сэнсаўтваральных мадэлей розных пісьменнікаў. 

Асноўны ж тэзіс дадзенага артыкула можна сфармуляваць наступным чынам: тэматычныя і фар-
мальныя эквівалентнасці ў структурах апавядальнага, выяўленыя ў нарысе «Вясна 1930 года» Міхася 
Зарэцкага, спрычыняюцца наяўнасці ў творы супрацьлеглых ацэначных пазіцый.

Нарыс «Вясна 1930 года» складаецца з 19 пранумараваных фрагментаў,  дакладней, ён на іх фактычна 
распадаецца: маецца на ўвазе адносная мікражанравая і стылістычная аўтаномнасць кожнага з гэтых 
фрагментаў пры выразных фармальных і тэматычных эквівалентнасцях (схема). На першы погляд 
кампазіцыя выглядае досыць хаатычнай, але калі разглядаць сетку эквівалентнасцей, што працінаюць 
нарыс, як сістэматычную, то можна будзе вылучыць гамалагічныя ў адносінах да розных узроўняў твора 
паэталагічныя прынцыпы, што на гэтыя эквівалентнасці абапіраюцца. 

а) І≈ХІХ
Нарыс распачынаецца фрагментам «У нашым жыце залом» (І) – абразком-імпрэсіяй з указаннем на 

жанр казкі (Гэта было даўным-даўно, як у казцы (Зарэцкі 1992, IV, 129)). Змест яго наступны: дзяўчынка 
Алеся знайшла ў жыце залом, сям’я (маці, бацька) бядуе і звяртаецца да чараўніка, які, здаецца, не 
можа дапамагчы. 

Праз шматлікія паўторы (анафары (А каму ж... А хто ж; Ратуй нас... Ратуй і інш.), паралелізмы 
(«Усё» для яе: ружовая хустачка, ружовы грабеньчык, ружовае сонца на познім захадзе, ружовыя 
песні і інш.)) тэкст фрагмента рытмізуецца  і распадаецца на сем выразных перыядаў, пераходы паміж 
сэнсавымі блокамі якіх раздзяляюцца найчасцей зваротам да прамога маўлення (графічна такую 
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фрагментарызацыю афармляюць працяжнікі; інтанацыйна – гэта пераважна выклічныя сказы), акрамя 
адзінага выпадку. Прывядзём гэты ўрывак:1

І
Гэта было даўно-даўно, як у казцы. Маладая дзяўчынка, дзяўчынка Алеся прыбегла з поля – 

яна хвалявалася, і сінія вочкі яе пырхалі трапятлівымі васількамі на збялелым твары.
– Татачка! У нашым жыце залом...4

ІІ На самотнай палосцы, панікшы, як сцятая каласіна, плакала маці.
– А каму ж мы ліха зрабілі? А хто ж на нас сэрца замеў, на няшчасных...

ІІІ Жыта было чэзлае, хударлявае, як той паганы сівец (...)
Пахла далёкай тленню і блізкай смерцю.

ІV Над заломам плакала маці і плакала маладая дзяўчынка, дзяўчынка Алеся.
– Усё загінула... Усё… (Зарэцкі 1992, IV, 129)

На фоне даволі строгай кампазіцыі перыядаў (прамое маўленне як мяжа паміж семантычнымі 
блокамі) вынясенне ў асобны абзац сказа Пахла далёкай тленню і блізкай смерцю ў трэцім перыядзе 
і абрамленне яго паўторамі перад ім і пасля (маладая дзяўчынка, дзяўчынка Алеся і плакала маці) 
вылучае гэты сказ як акцэнт усяго фрагмента.

У апошнім жа ХІХ, адзіным фрагменце без падзагалоўка, гаворка ізноў ідзе пра маладую дзяўчынку, 
дзяўчынку Алесю, але ў падкрэслена пазітыўным суправаджальным асвятленні: Пабяжыць тады 
дзяўчынка Алеся, паскача, як лёгкая маладая козачка, прыбяжыць у сваю вялікую дружную сям’ю і 
закрычыць звонкім голасам: / – Гэй, камунары! Зірніце!.. Ужо красуецца жыта!.. (Зарэцкі 1992, IV, 152).

Фрагменты ўступаюць у адносіны выразнага супрацьпастаўлення: наколькі быў трагічным пафас у 
першым, настолькі ўзнёсла-пазітыўны ён у апошнім. Гэтая бінарная апазіцыя збліжае фрагменты і праз 
іх супастаўленне (напрыклад, храналагічнага парадку «залому ў жыце/жніва» (І) і «каласавання жыта» 
(ХІХ)) робіць магчымым пераварочванне пафасу са святочна-прыўзнятага на трагічны не толькі апош-
няга, заключнага фрагмента – ідылічнага малюнка з жыцця камунараў, але і ўсяго нарыса ў цэлым: калі 
ўлічыць, што ў назву выносіцца «вясна» і ў астатніх сямнаццаці фрагментах гаворка ідзе пераважна пра 
сяўбу, то можна дапусціць, што згадка пра залом падчас жніва ў першым фрагменце ў кантэксце ўсяго 
твора можа прачытвацца як пралепсіс – інтрыга прадвызначэння да ўсяго нарыса. Ва ўсялякім выпадку, 
такое прачытанне таксама магчымае. І перадумовы для гэтага, як прыводзілася вышэй, шмат у чым 
ствараліся за кошт сеткі сістэматычных эквівалентнасцей у структурах апавядаемага.

б)  

Элементы, якія ўтрымліваюцца ў другім фрагменце («Зямля гарыць родавым палам»), паўтараюцца 
на працягу ўсяго нарыса (зямля... чакала свайго запладнення (Зарэцкі 1992, IV, 130; фрагмент ІІ) ≈ зямля 
чакае свайго запладнення (Зарэцкі 1992, IV, 133; фрагмент V) = зямля чакае свайго запладнення (Зарэцкі 
1992, IV, 137; фрагмент VIII) = Зямля чакае свайго запладнення (Зарэцкі 1992, IV, 151; фрагмент XVIII); 
у калгасным хляве роўма роў завадскі бугай, заклікаючы да сябе невядомую дружыну (Зарэцкі 1992, 
IV, 130; фрагмент II) ≈ у калгасным хляве роўма раве завадскі бугай, заклікаючы да сябе невядомую 
дружыну (Зарэцкі 1992, IV, 133; фрагмент IV) = у калгасным хляве роўма раве завадскі бугай, заклікаючы 
да сябе сваю невядомую дружыну (Зарэцкі 1992, IV, 144; фрагмент XII) і інш.). Адвольна, здавалася б, 
паўтараемыя элементы падпарадкоўваюцца, аднак, пэўным заканамернасцям: напрыклад, у адрозненне 
ад зыходнага час дзеясловаў паўсюдна прошлы; і гэтай заканамернасці падпарадкоўваюцца абодва 
прыведзеныя рады паўтораў (чакала – чакае – чакае – чакае; роў – раве – раве). 

І тут на ўжо міжфрагментным узроўні назіраецца прынцып акцэнтуацыі пазасістэмнага кампанента, 
гамалагічны прыведзенаму вышэй (маецца на ўвазе вылучэнне Пахла далёкай тленню і блізкай смерцю 
ў межах першага фрагмента): так, напрыклад, у ХІІ фрагменце побач з неаднаразова паўтараемым 
уплятаецца новы, вельмі паказальны ў кантэксце ўсёй творчасці Зарэцкага элемент: У канторы 
калгаса сіпата зайграў грамафон, а недзе на вёсцы (быццам далёка-далёка) заспявалі дзяўчаты. / 
У калгасным хляве роўма раве завадскі бугай, заклікаючы да сябе сваю невядомую дружыну (Зарэцкі 
1992, IV, 144).

Згадка пра грамафон і дзявочы спеў на фоне неаднаразова паўторанага «рову бугая» прыкметна 
вылучаецца, з аднаго боку, як элемент новы, а з іншага – праз пераактуалізацыю яго ў кантэксце ўсёй 
творчасці Зарэцкага – як элемент таксама паўтораны, у якасці, напрыклад, адсылкі да папярэдняга 
нарыса Зарэцкага «Падарожжа на Новую зямлю». Прывядзём урывак адтуль: Далёка-далёка заспявалі 
дзяўчаты. Потым мы пад’язджалі бліжэй, і галасы іх мацнелі, рабіліся ўсё больш і больш выразнымі. 
Пелі нейкую цягучую сумную песню. Я доўга прыслухоўваўся, стараючыся ўлавіць хоць некалькі 
слоў, і, нарэшце, мне гэта ўдалося. Я пачуў: / Нічаво мне ў міры не нада... / (...) / Мне стала сумна-
сумна. Я падумаў: дакуль мы будзем жыць гэтым пазаддзем чужой культуры, якое з тупым салдацкім 
самадавольствам «преподносили» нам нашы суседзі і якое мы прымалі як чыстае збожжа?.. (Зарэцкі 
1992, IV, 88–89).

14 У дадзеным урыўку ўсе вылучэнні шрыфтам. – Н. П. 
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У дадзеным выпадку «“індывідуальны”, “пазасістэмны”, факт на самай справе цалкам сістэмны, 
але належыць іншай сістэме» (Лотман 1998, 82). Вылучаная на фоне сістэматычных паўтораў згад-
ка пра спеў дзяўчат і грамафон па сутнасці здольная да тэматызацыі шырокага кола праблем (на-
прыклад, нацыянальнай), закранутых у папярэдняй творчасці Зарэцкага, што праз негатыўныя санкцыі 
(канфіскацыйная цэнзура, вульгарная крытыка) былі фактычна пазбаўленыя магчымасці экспліцытнай 
тэматызацыі.

в) «Справа атрыманых папер» (ІІІ) можа разглядацца як фрагмент-перадгісторыя, якая распачынае 
серыю тэматычных эквівалентнасцей, у якіх больш-менш выразна выяўлены сюжэтны кампанент: 
«Нехацімцы ды выхадзімцы» (V), «А няхай бы яны захацелі!» (VI), «Як зазвоняць у звон» (VIII), «Мы 
скарынак яшчэ не збіралі!» (ІХ), «Пра дзядзьку Макара» (ХІ), «Дзе энтузіязм?» (ХІІІ), «Навела з жахамі і 
крыміналам» (ХV), «Рунь» (XVІ), «Сеем!» (XVІІІ) (у схеме ўмоўна пазначана «*»). 

У самім фрагменце (ІІІ) дыегетычным (па Шміду) наратарам распавядаецца пра знаёмства з 
гісторыяй аднаго калгаса па ўрыўках з заяў сялян – па сутнасці сюжэтах у зародкавым стане, з жывой 
гісторыяй некалькіх соцень людзей – часткай бурнай гісторыі цэлага краю, часткай сусветнай 
гісторыі (Зарэцкі 1992, IV, 130).

Заявы на ўваход у калгас, мяжуючыся з заявамі дробных будзённых клопатаў і слядамі... скрыўленняў 
і перагінаў (Зарэцкі 1992, IV, 131), пераходзяць у пералік заяў на выхад з калгаса.

Гэтыя заявы-мініпадзеі, утвараючы, з аднаго боку, агульную гісторыю аднаго калгаса, цесна 
звязаныя між сабой; з другога боку, кожная паасобку па вазе ўтрымліваемых зародкаў самадастатковых 
адрозных сюжэтаў – незалежныя адна ад адной (да прыкладу, заявы на выхад з калгаса: ...Прычыны 
вам звесныя... / ...Я думаў, што абавязкова трэба, а цяпер растлумачылі: хочаш – ідзі, а хочаш – 
не йдзі... / ...Калі прасіў каня паехаць к дохтару, дык не далі... / ...Няма працаздольных у сям’і... / ...Мяне 
прымусілі пад пагрозай... / ...Лепш пайду ў другі калгас, толькі не ў гэты... / ...Быў «калярыйскі» 
(кавалерыйскі) наскок... / і г. д. (Зарэцкі 1992, IV, 132)).

Напрыканцы фрагмента падводзяцца высновы: У лічбах генезіс калгаса такі: з першай пары было 
гаспадарак 120, пасля адліло, асталося 41, і зноў прыліло – апошняя сталася лічба – 72. / Калгас 
застаўся жывы. / Вось – «справа атрыманых папер», гісторыя соцень людзей, частка бурнай 
гісторыі цэлага краю, частка сусветнай гісторыі (Зарэцкі 1992, IV, 132).

Паўторанае канстатаванне маштабнасці адлюстроўваемых у творы падзей напрыканцы фрагмента 
спрыяе пераактуалізацыі значэння планаў пункту гледжання на апавядаемае: чаргаванне панарамных – 
буйных – ізноў панарамных планаў, рэлевантнасць чаго тэматызавалася яшчэ ў «Сцежках-дарожках» 
(Кожная рэч здаецца прыгожай на пэўнай адлегласці. Абсалютна прыгожага няма. Ёсць мяжа ўсякага 
хараства. Калі адыдзешся далей, чым трэба, расплывецца яно ў невыразным тумане, калі занадта 
блізка падыдзеш – стануць пустыя, часам брыдкія формы... (Зарэцкі 1990, II, 206–207)), падкрэслівае 
непаўторнасць, самадастатковасць буйных планаў у акружэнні абстрактных панарам, якія, не 
абцяжараныя канкрэтным зместам, могуць паўтарацца бясконца.

Аналагічную структуру назіраем у паўтараемых (напрыклад, у «Міжслоўях»52) панарамных планах 
(Крэпкую, як крэмень, глыбокую, як зямля, і непасрэдную, як само жыццё, гаспадарлівасць мужыка-
земляроба трэба пераключыць у рэчышча дружнага калектыўнага клопату і старання, фрагменты 
Х, ХVІІ (гл. схему, б’)); Не ў шумных узлётах, не ў бліскучым гарэнні – у непарушанай волі ды каменнай 
упартасці – творчая веліч будаўніка, фрагмент ХІV; нагадаем, што паралельна ў «Міжслоўях» 
паўтараюцца элементы, якія ўтрымліваюцца ў другім фрагменце «Зямля гарыць родавым палам» 
(б)), вылучаецца «Міжслоўе» VII фрагмента – з падзеяй надзвычай шэраговай, але, у адрозненне ад 
суседніх маштабных панарам, – «жывой»: хлопчык просіцца ў бацькі ўлавіць птушачку (Зарэцкі 1992, 
137), бацька дзеля такой прычыны спыняе сярод пыльнае местачковае вуліцы сваю шаўлюжку (Там 
жа), голуб пырхае, хлопчык затрапятаў увесь ад раптоўнага сполаху, а бацька спакойна ўсміхаўся 
(Там жа). Прынцып той жа: кантраст планаў вылучае, здавалася б, дробнае, але затое непаўтараемае.

Такім жа чынам вылучаецца і ХІ фрагмент «Пра дзядзьку Макара», які навучыўся думаць больш, 
чым гэта робяць звычайныя людзі... (Зарэцкі 1992, IV, 144). Акцэнт на падзеі ментальнай, перанясенне 
канфлікту ва ўнутранае вымярэнне, таксама з’яўляецца супрацьпастаўленнем з фрагментамі, якія 
збліжаюцца з ХІ фрагментам па тэматычнай прымеце; гэта адна з рэалізацый сюжэтаў-зародкаў «гісторыі 
аднаго калгаса» (ІІІ фрагмент) (на прыкладзе аднаго чалавека ў супрацьвагу «сотням людзей»).

Сетка эквівалентнасцей арганізоўвае, такім чынам, адзінства твора на аснове не столькі часавых ці 
прычынна-выніковых адносін, як гэта ўласціва звычайна наратыўнай паслядоўнасці, колькі на аснове 

25 «Міжслоўямі» названыя 6 з 19 фрагментаў «Вясны 1930 года». Цалкам магчыма, што сам жанрава-кампазіцыйны 
прынцып «Міжслоўяў» абапіраўся на ўзор інтэрмедый тагачаснага ўкраінскага часопіса-альманаха «Літературний ярмарок» 
(1928–1930 гг.), які ўзгадваецца ў надрукаваным у «Савецкай Беларусі» ў 1929 г. (14–16 чэрв.; напярэдадні «Лістоў ад знаёмага») 
нарысе Зарэцкага «У сэрцы Савецкай Украіны»: «З літаратурна-мастацкага боку кожную кніжку “Литературного ярмарку” 
афармляе хто-небудзь з выдатных пісьменнікаў ці вучоных (па чарзе) і на абавязку гэтага адказнага “выпускаючага” ляжыць 
задача: паміж матэр’ялу, які ўваходзіць у кніжку, зьмяшчаць свае ўласныя ўстаўкі, якія завуцца інтэрмедыямі. Мэта гэтых уставак – 
даць агульны, што праходзіць праз усю кніжку, тон альманаху, зьвязаць яго адным настроем, і часам адным аспэктам успрыманьня 
тых вобразаў, якія даюць у сваіх творах пісьменьнікі і паэты. “Інтэрмэдыі” заключаюць у сабе або комэнтарыі да зьмешчанага 
матэр’ялу або зусім вольныя філёзофска-лірычныя разважаньні, або жартлівыя (тож прасякнутыя філёзофскім сымболізмам) 
гутаркі-сцэнкі паміж кампазіцыйнымі пэрсанажамі “Ярмарку”...» (Зарэцкі 1929, 3).
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пазачасавых адносін – «сімультаннай, свайго кшталту прасторавай суаднесенасці элементаў, якія 
размяшчаюцца далёка адзін ад аднаго на сінтагматычнай восі тэксту ці на часавай восі апавядаемай 
гісторыі» (Шмид 2003, 244). Гэта дазваляе Зарэцкаму апрача пазіцыі прыхільніка калектывізацыі 
закладаць магчымасці для распазнавання і пазіцыі яе крытыка, узнавіць якую можна дзякуючы 
актуалізацыі сеткі ўзгадваемых эквівалентнасцей.

Безумоўна, вылучэнне эквівалентнасцей і іх характарыстыка – часта пытанне інтэрпрэтацыі: «Тут мы 
сутыкаемся з праблемай вядомага герменеўтычнага круга: перадумовай ідэнтыфікацыі эквівалентнасці 
з’яўляецца выяўленне рэлевантных прымет; рэлевантнасць жа прымет вызначаецца толькі паводле 
іх здольнасці служыць асновай для эквівалентнасцей, якія раскрываюць сэнс. Але гэта не абавязкова 
“зачараванае” кола. Яно можа быць разамкнутае і пераўтворанае ў “герменеўтычную спіраль” метадам 
“спроб і памылак” (trial and error)» (Там жа, 243). 

У выпадку з нарысам Зарэцкага мы зыходзілі найперш з папярэдняй творчасці пісьменніка, дзе вылу-
чаны прынцып функцыянавання эквівалентнасцей ужо меў месца (напрыклад, «Адна партыя ў шашкі» 
(1924)). Далейшае «ўспрыняцце сістэмы эквівалентнасцей нагадвае ланцужковую рэакцыю. Дастаткова 
індэнтыфікаваць які-небудзь пучок важных адпаведнасцей, як крок за крокам пачынае высвятляцца 
цесна сплеценая сетка пазачасавых адносін» (Там жа): у выпадку з нарысам «Вясна 1930 года» больш 
выразныя фармальныя эквівалентнасці ўтварылі базу для вылучэння структурных гамалогій іншага – 
ідэйна-тэматычнага ўзроўню16. 
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