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М.М. ХМЯЛЬНІЦКІ 

ФЕНОМЕН БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАГА ЛІТАРАТУРНАГА СУМЕЖЖА ХІХ–ХХ стст. 
Посвящена рассмотрению феномена белорусско-польского литературного пограничья, выявлению его исторической и со-

циокультурной составляющей, раскрытию национальной специфики. 

The article deals with the phenomenon of Belarusian and Polish borderline literature, revealing its historical, social and cultural 
components, as well as national peculiarities. 

Беларуска-польскае сумежжа – праява цікава-
га і плённага ўзаемадзеяння блізкіх славянскіх 
культур. Сапраўды, дачыненні палякаў і белару-
саў на працягу доўгага храналагічнага адрэзка 
былі надзвычай разнастайнымі і інтэнсіўнымі, ме-
лі шматлікія вымярэнні. Польскія гістарыяграфія і 
літаратуразнаўства да сённяшняга часу выка-
рыстоўваюць паняцце «крэсы», якое, як падае 
«Тлумачальны слоўнік польскай мовы», абазна-
чае «частку краю, што знаходзіцца блізка ля мя-
жы; памежжа, асабліва дальняе, усходняе» 
(Słownіk... 1992, 1044). У беларускай навуцы рас-
паўсюджаны наступныя вызначэнні: «паўзмеж-
жа», «пагранічча», «сумежжа», «памежжа» і інш. 
Як бачым, усе яны перш-наперш напоўнены геаг-
рафічна-прасторавай семантыкай. Але на больш 
высокім узроўні такая прывязка не заўсёды можа 
спрацаваць, бо фактычна яе, гэтай мяжы, не бы-
ло. Прастора cумежжа «з’яўляецца зменлівай, 
неакрэсленай, а яе межы – рухомыя, няўлоўныя, 
быццам іх увогуле не існуе», – слушна зазначае 
польскі гісторык літаратуры Э. Чапляевіч 
(Czapleewіcz 1992 [а], 93). Хоць, безумоўна, на-
сельніцтва гэтага рэгіёна адчувала этнічныя, 
культурныя і канфесійныя межы. 

Гістарычнае і культурнае паяднанне двух на-
родаў – польскага і беларускага – прынесла ціка-
выя вынікі, нарадзіўшы цэлую кагорту самабыт-
ных аўтараў, цэлыя генерацыі творцаў. Думка аб 
судакрананні і ўзаемадзеянні розных культур, іх 
руху насустрач узнікае як лейтматыў ці як фон у 
многіх творах пісьменнікаў беларуска-польскага 
памежжа. В.П. Рагойша адзначае, маючы на ўва-
зе літаратуру ХХ ст.: «…адсутнасць у Польшчы 
перыяду 1921–1939 гг. хаця б нацыянальна-куль-
турнай аўтаноміі Заходняй Беларусі, яе актыўная 
паланізацыя, а таксама натуральнае ўздзеянне 
польскай культуры на беларускую прадвызначылі 
з’яўленне ў польскай літаратуры і мастацтве 
значнай колькасці дзеячаў, народжаных на бела-
рускай зямлі. Сярод іх мастак Фердынанд 
Рушчыц, паэты Ежы Путрамант, Юзаф Чаховіч, 
Леанард Падгорскі-Аколаў, празаік Марыя Радзе-
віч, літаратуразнавец Мар’ян Здзяхоўскі і інш. 
Праўда, усе гэтыя і ім падобныя дзеячы культуры 
прама, а найчасцей апасродкавана таксама 
прычыніліся да пашырэння беларускай культуры 
і – шырэй – беларушчыны за межамі Беларусі. 
Часам нават незаўважна для іх саміх гэтая бела-
рушчына пачынала жыць у іх творчасці, выяўляц-
ца ў апісанні беларускіх краявідаў, у словах-
беларусізмах, у мелодыях песняў і г. д.» (Рагой-
ша 1996, 153–154). 

У выпадку «літаратурнай прасторы» сумежжа 
можна весці размову пра актывізацыю даследа-
ванняў не толькі творчасці асобных аўтараў ці 
твораў, але складаных працэсаў развіцця і ўзае-
мадзеяння беларускай і польскай літаратур. Да-
дзены кірунак навуковай працы патрабуе не толь-
кі глыбокіх ведаў, але і далікатнасці ў ацэнках 
мастацкай спадчыны абодвух народаў. Гэта 
праблема складаная сама па сабе, тым больш, 
калі межы гэтага рэгіёна былі гістарычна, тэрыта-
рыяльна і этнічна рухомыя і размытыя ў дачы-
ненні да звычаяў, мовы, традыцый культуры, 
месца і значэння яе прадстаўнікоў для кожнага з 
суседніх народаў. У выніку супастаўлення «свай-
го» і «чужога» можна глыбей зразумець суплет 
ментальнасцей, характэрных псіхалагічных асаб-
лівасцей, тыпаў мастацкай вобразнасці. А калі гэ-
та засяроджана ў творчасці не аднаго, а некаль-
кіх пісьменнікаў, то ёсць магчымасць даследа-
ваць вынікі дыялогу розных культур. 

У беларускай і польскай літаратурах шмат 
аўтараў, якія распрацоўвалі тэму сумежжа. 
Адным з самых істотных і прыкметных момантаў 
гэтага феномена трэба лічыць беларуска-польскі 
білінгвізм пісьменнікаў. Працяглае ігнараванне іх 
польскамоўнай творчасці ставіла беларускае лі-
таратуразнаўства перад праблемай даследаван-
ня не літаратурнага працэсу, а хутчэй яго выні-
каў. Таму многія мастацкія супярэчнасці міжмоў-
нага і міжментальнага ўзаемадзеяння, супярэч-
насці жывыя, рухомыя і плённыя па сённяшні 
дзень, якія ўвасаблялі далёка не перыферыйную 
дыялектыку літаратурнага працэсу і так ці інакш 
вызначалі яго асаблівасці, проста не маглі быць 
убачаны. Прасачыць жа іх можна пры ўмове 
разгляду мастацкай літаратуры найперш як з’явы 
духоўна-культурнай, выяўленай народам у пэў-
ным часе і на пэўным узроўні сацыяльна-эстэ-
тычнай свядомасці праз намаганні таленавітых 
аўтараў – асоб, якія незалежна ад свае волі ці, 
можа, насуперак ёй не толькі пераносяць у творы 
ментальнасць суайчыннікаў, але і форму для 
сваіх твораў выбіраюць або знаходзяць у адпа-
веднасці з гэтай ментальнасцю. «Археалогія ме-
тафарычнай прасторы памежжа дае мажлівасць 
узнавіць дыяхранію фарміравання гэтай з’явы, 
зразумець складаны механізм яе ўтварэння. 
Сінхранія пагранічча ствараецца тут і цяпер. Як 
дыяхранічныя, так і сінхранічныя параметры 
пагранічча ў гуманітарнай сферы даследавання 
з’яўляюцца аднолькава важнымі, бо ствараюць 
вобраз мінулага гэтай прасторы, фарміруюць 
структуру сучаснасці і перспектыву будучыні» 
(цыт. па: Феномен... 2008, 3). 



Літаратуразнаўства 

 11

Сусветная літаратура можа даць нямала 
прыкладаў таго, калі пісьменнікі ў выніку самых 
розных аб’ектыўных і суб’ектыўных прычын ка-
рысталіся ў якасці сродку самавыражэння мовай 
іншага народа. Нацыянальнае ў рэпрэзентаванай 
сітуацыі часта аказвалася шырэй этнічнага, і та-
му ў перадачы нацыянальнай свядомасці вызна-
чальную ролю на шляхах узаемадзеяння розных 
культур адыгрывала іншамоўная стыхія. Менаві-
та такая тэндэнцыя была моцнай у ХІХ ст., калі 
ўраджэнцы беларускіх зямель звярталіся да 
польскай мовы, ствараючы тым самым своеасаб-
лівы пласт літаратуры. Несумненна, што ў дадзе-
ным выпадку адказы, звязаныя з беларуска-поль-
скім літаратурным сумежжам, трэба ў першую 
чаргу шукаць у канкрэтна-гістарычных умовах 
развіцця літаратуры гэтага рэгіёна, творчасці са-
міх пісьменнікаў, якія, пішучы на польскай мове, 
свядома ці падсвядома выяўлялі сваю этнічную 
прыналежнасць. Трэба мець на ўвазе і полілінгвізм 
успрымальнікаў (чытачоў) дадзенай тэрыторыі. 

Літаратура, што ўзнікла дзякуючы беларуска-
польскаму ўзаемадзеянню, мае спецыфічныя 
асаблівасці, абумоўленыя найперш тым грунтам, 
які нарадзіў і ўзгадаваў яе. З’яўляючыся 
неад’емнай часткай мастацкай скарбонкі Бела-
русі і Польшчы, яна ўвайшла ў сферу іх гісторы-
ка-культурнага быцця ў выглядзе адметнай сістэ-
мы, якая валодае значным духоўным патэнцыя-
лам, істотнымі ўнутранымі сувязямі, а таксама 
сваёй атрыбутыкай у сінхронным і дыяхронным 
аспектах. Актывізацыя ці, наадварот, запаволе-
насць жыццядзейнасці гэтай сістэмы залежалі 
ад разнастайных прычын. З аднаго боку, дзяр-
жаўна-палітычны лад і пануючая літаратурная 
мова, а з другога – канкрэтна выяўленыя ў тво-
рах нацыянальныя асаблівасці, дамінуючыя ма-
тывы і вобразы. Такая літаратура стала мастац-
кім ядром у ХІХ ст. у польскім і беларускім прыго-
жым пісьменстве. 

Творчая спадчына пісьменнікаў беларуска-
польскага паходжання па сваёй глыбіннай прыро-
дзе амбівалентная, «што ў эстэтычным аспек-
це, – згодна са словамі даследчыка У. Конана, – 
азначае адзінства адмаўлення і сцвярджэння» 
(Конан 1989, 27). Яна фарміравалася і грунтава-
лася на фундаментальным парадоксе сумежжа: 
«Ляжыць, знаходзіцца ў найвышэйшым напру-
жанні паміж замкнутасцю і адкрытасцю, паміж 
адзінотай і супольнасцю, паміж домам і светам, 
паміж тым, што тутэйшае, блізкае, і тым, што 
ўніверсальнае» (Czapleewіcz 1992, 49). Прычына 
такой уласцівасці заключаецца яшчэ і ў працяг-
лым узаемадзеянні двух народаў, у блізкасці на-
цыянальных каардынат іх светаўспрымання. 
Гэтую думку ў шырэйшым кантэксце пацвярджа-
юць высновы і вядомага літаратуразнаўцы 
М. Конрада: «Гісторыя кожнага народа заўсёды 
звязана з гісторыяй яго суседзяў. Сувязь гэтая, 
вядома, можа быць вельмі рознай – і па характа-

ры, і па інтэнсіўнасці, і па маштабу, але яна заў-
сёды існуе. Таму ў гісторыі народаў дзейнічаюць 
фактары, якія ствараюцца менавіта агульнасцю 
гістарычнага жыцця» (Конрад 1966, 19). 

Кантамінацыя дзвюх культур – польскай і бе-
ларускай – спрыяла ажыўленню двухбаковага 
эстэтычнага руху ў літаратурах з пэўнымі здабыт-
камі для кожнай. Непаўторнасць такога ўзаема-
дзеяння ў асобнага творцы залежала ад яго та-
ленту, светапогляднай і ідэалагічнай пазіцыі, 
мастацка-эстэтычных пошукаў. 

У канцы XVIII ст. пасля першага падзелу Рэчы 
Паспалітай на «крэсах» заставалася моцнай 
«ягелонская ідэя» – перакананне аб еднасці ўсіх 
зямель былой магутнай Рэчы Паспалітай, аб 
пэўным адзінстве розных народаў, што засялялі 
яе. Увогуле, не толькі геапалітычная, але і ідэя 
культурнага паяднання сумежжа з цэлай Рэччу 
Паспалітай стала тым фактарам, які вызначыў у 
значнай ступені яе літаратуру і мастацтва. 

Дадзенае бачанне праблемы не абвяргае і 
такой думкі, што прынцып тэрытарыяльна-палі-
тычнага саюзу і культурнай інтэграцыі не разбу-
рыў этнічнай самасвядомасці жыхароў сумежжа. 
«Людзей аб’ядноўвала малая айчына: найчасцей 
месца нараджэння, выхавання і жыцця блізкіх 
сэрцу людзей, краявідаў. Больш шырокай была 
рэгіянальная айчына, тэрміналагічна літоўская 
(уключала ў сябе як этнічна-літоўскія, так і бела-
рускія землі). Яна аб’ядноўвала жыхароў Вяліка-
га Княства Літоўскага і заключалася не толькі ў 
любові да краіны і людзей, безадносна да 
існуючых паміж імі культурных адрозненняў, але і 
ва ўсведамленні сумеснага гістарычнага, дзяр-
жаўнага мінулага. Польская ідэалагічная айчына 
ў дачыненні да дзвюх папярэдніх з’яўлялася 
дамінуючай: яна злучала рэгіянальныя суполь-
насці Рэчы Паспалітай», – канстатуе даследчык 
Р. Родзік (гл. Родзік 1993, 92). Прадстаўнікі дадзе-
нага рэгіёна вельмі добра адчувалі этнічныя і 
канфесійныя межы, не ігнаравалі іх, а, наадварот, 
пры любым прыдатным выпадку падкрэслівалі 
гэта. Адрыў абшараў ад Рэчы Паспалітай актыўна 
пачаўся з ростам рэгіянальнай свядомасці, аб чым 
гаварыў ужо А. Міцкевіч у сваіх «Лекцыях аб 
славянскіх літаратурах» у Калеж дэ Франс. 

Канечне, вытлумачыць феномен сумежжа ад-
нымі гісторыка-сацыяльнымі прычынамі нельга. 
Акцэнты ў дэтэрмінацыі такой з’явы некалькі 
змяшчаюцца: хоць яна і застаецца па сваёй глы-
біннай сутнасці ў шэрагу катэгорый сацыяльных, 
але ў асобасным плане прычынная абумоўле-
насць выбару той ці іншай мовы ў якасці сродку 
для творчага самавыражэння набывае ў кожнага 
аўтара канкрэтна-сітуацыйны сэнс. Фактарамі, 
якія прадвызначаюць такі выбар, могуць стаць і 
псіхалагічныя матывы, і спалучэнне розных жыц-
цёвых абставін, і веравызнанне і г. д. 

Тое, што літаратурная спадчына творцаў 
сумежжа стаіць адасоблена па сваёй сутнасці ад 
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польскага прыгожага пісьменства, створанага ў 
цэнтры Польшчы, тлумачыцца прычынамі псіха-
лагічнага або ментальнага плана. «Праца ў боль-
шай ступені датычыць псіхасацыялагічнага фено-
мена, які можна зразумець у вельмі канкрэтным 
пункце бачання: на землях былога Вялікага 
Княства Літоўскага, а кажучы яшчэ дакладней, у 
яго ўсходніх кутках, уціснутых паміж літоўскіх 
пушчаў і лясоў. Месца гэтае, якое прыцягвала 
ўвагу паэтаў і празаікаў, стварыла, аднак, нешта 
большае, чым адметны літаратурны мікраклімат: 
стала крыніцай акрэсленых, наогул дасканалых і 
добра адчувальных фігур, вобразаў, пазіцый і 
паводзін, сацыяльных манер, якія выходзяць – 
пры поўнай сваёй літаратурнасці – далёка за 
сферу мастацтва» (цыт. па: Z domu... 1998, 68). 

Самой практыкай сусветнай літаратуры дака-
зана, што існуе рэальная магчымасць паўнавар-
таснага захавання нацыянальнага каларыту ў яго 
шырокіх якасных параметрах у творах мастацкай 
літаратуры на іншай мове. Нацыянальнае глыбей 
этнічнага, і таму ў выяўленні нацыянальнай свя-
домасці мова не мае вызначальнай ролі: творы 
швейцарцаў на нямецкай, французскай і італьян-
скай мовах мы, натуральна, не адносім ні да ня-
мецкай, ні да французскай, ні да італьянскай 
літаратур, і, наадварот, творы англічан, амеры-
канцаў і аўстралійцаў мы адносім да трох розных 
нацыянальных літаратур, хоць яны і напісаны на 
адной мове. На якой бы мове аўтар ні стварыў 
мастацкую карціну пра свой народ, мысленне яго 
найперш сілкуецца нацыянальнай свядомасцю, 
якая нярэдка інтуітыўна звяртаецца да сферы 
нацыянальна спецыфічнага свету. Такім чынам, 
гаворачы словамі літаратуразнаўцы У. Мархеля, 
«нацыянальная прыналежнасць пісьменніка фік-
суецца не толькі ў мове, але і ў мностве кампа-
нентаў твора. Іх паслядоўнае раскрыццё ў поль-
скамоўнай спадчыне пісьменнікаў Беларусі звя-
зана з пэўнымі цяжкасцямі ў вызначэнні свое-
асаблівасцяў нацыянальна-беларускага выяў-
лення, абумоўленага традыцыйна-гістарычнымі 
фактарамі і сацыяльна-культурнымі абставінамі, 
а таксама індывідуальнымі схільнасцямі і 
канкрэтнымі мэтамі аўтараў» (Мархель 1994, 24). 

Прысутнасць нацыянальнага (беларускага ці 
польскага) кампанента выяўляецца на розных 
узроўнях у творах пісьменнікаў сумежжа. Нават у 
самага знакамітага прадстаўніка польскай літара-
туры, які быў народжаны культурай сумежжа, 
Адама Міцкевіча пад пластом бачнага польскамоў-
нага тэксту існуе слой нябачнага, адчуваецца на-
туральная двухузроўневасць. Менавіта «гэты ж 
самы беларускі каларыт… быў ладнаю перашко-
дай для адчування і ўспрымання паэзіі Міцкевіча 
ў самой Польшчы сярод этнаграфічных паля-
каў», – адзначае С. Брага (гл. Брага 1957, 12). Гэ-
тая дваістасць прыхавана ў псіхалогіі, у калі-ніка-
лі свядомым звароце мастака да беларускамоў-
най стыхіі. Адам Міцкевіч, як паказваюць тэксты, 

спецыяльныя даследаванні, рэдка пазбягаў 
канфліктаў у структуры польскай мовы, а асаблі-
ва ў паэтычных творах, хоць ў яго такое паяднан-
не вельмі гарманічнае: «Вынікам… аказваецца 
стыхійнае (ці прадуманае) пранікненне родных 
слоў у лексіку твораў або мадуляцыя некаторых 
слоў у духу роднай мовы» (цыт. па: Многоязы-
чие... 1981, 159). «Што датычыць польскай літа-
ратурнай мовы, – сцвярджае літаратуразнавец 
А. Пяткевіч, – то яна выпрацавала тут своеасаб-
лівы інтанацыйны лад фразы, сінтаксіс, стылісты-
ку, нярэдка нават адметныя марфалагічныя фор-
мы, што дыктуюцца законамі беларускага маў-
лення. Тэксты твораў прыкметна насычаліся бе-
ларусізмамі, лексічнымі адзінкамі, трансфарма-
ванымі па-польску» (Пяткевіч 1995, 200). Гэта 
адчуваецца ў розных пісьменнікаў сумежжа. 

Двухмоўнае мастацкае мысленне знайшло 
выражэнне ў адметных тыпах літаратурнай 
творчасці, па-рознаму фарміравала мастацкую 
прастору твораў, што ў многім залежала ад 
спецыфікі нацыянальнай і рэгіянальнай сістэм, у 
якія была ўключана творчасць таго ці іншага 
пісьменніка сумежжа. Таму пры даследаванні 
паэтыкі твораў такіх аўтараў, аб’яднаных адным 
рэгіёнам і рознымі культурамі, неабходна у 
першую чаргу выявіць суадносіны культурна-
нацыянальных і індывідуальных крыніц творчасці 
як дзвюх катэгорый, што непарыўна звязаныя. 

Так, пачынаючы з XVII–XVIII стст. двух-
моўнасць паэтаў і празаікаў памежжа знайшла 
вельмі выразную выяву. Заставалася яна 
жыццядзейнай і на працягу XIX i XX стст. 
Паказальнымі ў гэтым сэнсе з’яўляюцца словы 
польскага пісьменніка – ураджэнца беларуска-
польска-літоўскага сумежжа – Тадэвуша Канвіц-
кага, які на пытанне аб уплыве на яго творчасць 
стыхіі сумежжа адказаў: «Беларускія элементы 
адыгралі значную ролю ў маёй біяграфіі, у маім 
спосабе мыслення. Думаю, які-небудзь уважлівы 
знаўца стылістыкі, прыгледзеўшыся да таго, як я 
пішу, заўважыць тое, што адрознівае мяне ад 
іншых пісьменнікаў, якія тут пішуць» (цыт. па: 
Zanewska 1993, 11). 

Пачаўшы «ад Мікалая Рэя, – заўважыў гісто-
рык літаратуры Ю. Кжыжаноўскі, – мноства поль-
скіх пісьменнікаў паходзілі з зямель, на якіх ад 
дзяцінства размаўлялі не толькі на польскай 
мове, але і на ўкраінскай ці беларускай: Леанард 
з Боньчу, Рэй, Ажэхоўскі, Шамановіч, Кляновіч, 
Зімаровіч і г. д. праз Залескага, Міцкевіча, Сла-
вацкага аж да Данілеўскага ці Івашкевіча – вось 
доўгі шэраг пісьменнікаў, якія дзякуючы веданню 
“języków ruskich” актыўна ўжывалі ў сваіх творах 
мясцовыя прыказкі і прымаўкі» (Krzyżanowski 
1958, 241). 

Такім чынам, беларуска-польскае літаратур-
нае сумежжа ўяўляе сабой цікавую і адметную 
старонку ў гісторыі духоўнага быцця двух наро-
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даў. Тып пісьменніка беларуска-польскага сумеж-
жа ХІХ–ХХ стст. народжаны ў значнай ступені
сацыякультурнай сітуацыяй. У мастацка-эстэтыч-
ным руху Беларусі і Польшчы цесна ўзаемадзей-
нічалі, застаючыся генетычна адрознымі, кампа-
ненты агульнапольскага і беларускага літаратур-
ных працэсаў. З’яўляючыся адным з цікавых
прыкладаў развіцця польскай і беларускай літа-
ратур у асобных рэгіёнах, літаратура памежжа
фарміравалася ва ўмовах беларуска-польскага
білінгвізму, у пастаянным кантакце дзвюх мас-
тацкіх нацыянальных сістэм. 
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