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“рускага” перамагла думку, як неўсвядомлена цёмнае, агрэсіўнае, жорсткае 

перамагло чалавечае пачуццё. 

Такім чынам, у апавяданні «Адна ноч» назіраем сувязь праблемы выбару з 

такімі паняццямі, як жыццё, смерць, чалавечнасць, абавязак, гонар, годнасць. 

Герой В. Быкава – гэта змагар і супраць ворага-немца, і супраць жорсткіх законаў 

вайны, яе амаральнага пачатку, правілаў, якія яна дыктуе. В. Быкаў сцвярджае, 

што яго героі застаюцца людзьмі, нягледзячы ні на што. І Валока, і Фрыц, якія 

“вымушаныя” вайной быць ворагамі і чый шлях да ўзаемаразумення пачаўся з 

нянавісці, здолелі разглядзець адзін у адным Людзей. Таму ў канцы твора мы 

бачым, што Валока ратуе не толькі сваё жыццё, але і жыццё свайго новага сябра. 

У які раз героі В. Быкава даказваюць, што абавязак быць Чалавекам – 

бестэрміновы. Яны заўсёды будуць пастаўленыя ў такую сітуацыю, калі іхні лёс 

будзе залежаць ад уласнага выбару. 
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МАКСІМ БАГДАНОВІЧ ЯК ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧЫ ДАСЛЕДЧЫК 

УКРАІНСКІХ АЎТАРАЎ 

Артыкул прысвечаны агляду сувязяў Максіма Багдановіча з украінскай 

літаратурай з аналізам яго навукова-крытычных артыкулаў пра творчасць 

украінскіх літаратараў (Чупрынкі, Шаўчэнкі і Франко). 

Ключавыя словы: літаратуразнаўства, літаратурная традыцыя, 

крытыка, аналіз, даследаванне. 

Сувязі класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча з Украінай 

заўсёды актыўна даследаваліся навукоўцамі. Гэтаму спрыяе багатая спадчына, 

якую пакінуў пасля сябе беларускі паэт, перакладчык і крытык. Сваю 

зацікаўленасць “украінскім пытаннем” Багдановіч асэнсаваў у артыкуле часопіса 

«Украинская жизнь» 1915-га года. Аўтар адзначае, што ўкраінская культура, яе 

патрэбы асвятляліся ў шэрагу выданняў розных краін: англійскіх, французкіх, 

нямецкіх і нават турэцкіх, угорскіх румынскіх, шведскіх. Такі вялікі пералік 

падкрэсліваў важнасць “украінскага пытання”на міжнароднай арэне. Аўтар 

артыкула рабіў кантраст на тым, што ў тагачаснай Расійскай імперыі гэтая тэма 

амаль не асвятлялася, быццам і не было ўкраінцаў. У падобнай сітуацыі 

апынулася тады і Беларусь, што рабіла праблему агульнай для абодвух суседніх 

народаў. 

За сваё кароткае жыццё Багдановіч пакінуў некалькі дзясяткаў перакладаў 

толькі з украінскай мовы, але яшчэ з італьянскай, нямецкай, польскай, рускай 
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моў. Рознабаковасць і шматграннасць Багдановіча адлюстраваная ў 

разнастайнай літаратурнай і літаратуразнаўчай спадчыне. Пераклады з 

Шаўчэнкі, Франко, Самійлэнкі, Чупрынкі, Алэся, Крымскага, Віннічэнка, 

Стэфаныка, Кацюбінскага паказваюць высокі ўзровень інфармаванасці 

Багдановіча пра ўкраінскую літаратуру. Больш за тое, гэты спіс аўтараў не 

поўны. Асабліва цікавыя гістарычныя нарысы. Адзін з іх, «Чырвоная русь», 

прысвечаны менавіта Украіне. Асобным творам падаецца «Угорская русь», дзе 

апісваецца таксама ўкраінскі рэгіён Закарпацце. Важную тэму закранае артыкул 

«Украінскае казацтва». Гэта пытанне не так часта асвятляецца замежнымі 

аўтарамі, хаця складае аснову нацыянальнай канцэпцыі сучаснага ўкраінскага 

грамадства.  

У гэтым артыкуле спынімся на літаратуразнаўчых працах Багдановіча. 

Найбольш вядомае даследаванне «Краса і сіла» пра творчасць Тараса Шаўчэнкі. 

Тут малады крытык адным з першых “адэкватна” разглядае творчасць славутага 

ўкраінскага паэта. Калі Шаўчэнка ўзносіць украінскую літаратуру на новы 

узровень, то Багдановіч аб’ектыўна ўзносіць Шаўчэнку на новы ўзровень 

крытычнага разгляду ягонай вершаванай творчасці. Багдановіч робіць акцэнт на 

важнасці фальклорных матываў у шаўчэнкавых вершах. Да фальклору звяртаўся 

і сам Багдановіч, таму зразумела, што гэтая тэма не была чужая аўтару артыкула. 

Амаль упершыню падрабязна разгледжана форма вершаў Шаўчэнкі, звяртаецца 

ўвага на мілагучны рытм вершаў, патлумачана функцыя асанансаў, якія да гэтага 

крытыкі лічылі недахопам і прымяншалі талент украінскага паэта. 

Прадмова да перакладу апавядання Івана Франко «Каменшчык» змяшчае 

кароткія звесткі пра біаграфію дзеяча, характарыстыку аўтарскага стылю і 

пералік галоўных твораў. Прыведзены цікавы факт, што на юбілей 25-ці гадоў 

літаратурнай дзейнасці Франка была выдадзена кніга памерам у некалькі сотняў 

старонак, дзе змяшчалася толькі бібліяграфія твораў і літаратуразнаўчых прац 

аўтара. 

Менш вядомае даследаванне творчасці Грыцька Чупрынкі. Таленавіты 

ўкраінскі паэт не трапіў у хрэстаматыі, быў “забыты” за савецкім часам. Як 

высветлілася, Чупрынку некалькі разоў арыштоўвалі за барацьбу супраць 

савецкай улады, апошні раз – за ўдзел у Халоднаяраўскай рэспубліцы ў 1921-ым 

годзе. Славутае паслярэвалюцыйнае паўстанне на тэрыторыі цэнтральнай 

Украіны не паспела цалкам “разгарнуцца” і было рассакрэчанае супрацоўнікамі 

НКУС. Арыштаваны былі амаль усе кіраўнікі паўстанскіх атрадаў, сярод якіх 

апынуўся Грыцько Чупрынка. Тым жа годам датуецца прысуд, паводле якога 

Чупрынку расстралялі, але папера пра выкананне гэтага прысуду згублена і 

высветліць лёс чалавека ўжо немагчыма. Зразумела, чаму творы гэтага аўтара не 

маглі друкавацца за савецкім часам. У перыяд незалежнаці з 1991-га года 

ўкраінскія літаратуразнаўцы “вяртаюць” Чупрынку на старонкі гісторыі 

літаратуры, але аўтар застаецца вядомым толькі асобнаму колу даследчыкаў. 

Чупрынка так і не трапіў да хрэстаматый, застаўся на перыферыі ўкраінскай 

паэзіі. 
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Максім Багдановіч калі не першым, то адным з першых дае поўную 

характарыстыку творчага шляху ўкраінскага паэта. Перш за ўсё, Багдановіч 

вылучае рытм як адну з галоўных характарыстык увогуле вершаскладання. Рытм 

з’яўляецца той сілай, якая аб’ядноўвае паміж сабой словы і радкі, “ажыццяўляе” 

верш. Менавіта пачуцце рытму, паводле Багдановіча, уласціва Рыгору 

Чупрынцы. Каб зразумець, што гэта быў за аўтар, прыводзіцца параўнанне, што 

паэты Гарадзенскі, у меншай ступені Бальмант і Блок, таксама “беларускі 

песняр” Янка Купала вельмі добра валодаюць рытмам, але талент і майстэрства 

Чупрынкі больш высокія, чым у згаданых аўтараў. Артыкул быў напісаны 

Багдановічам у 1916-ым годзе. Янка Купала тады ўжо вядомы і аўтарытэтны 

паэт, не пачатковец. Параўнанне з Блокам увогуле здзіўляе. Адзін з найбольш 

яркіх прадстаўнікоў сярод паэтаў “срэбнага веку”, Блок дакладна зорка першай 

велічыні ў рускай паэзіі. Творчасць рускіх літаратараў гэтага перыяду лічыцца 

найлепшай за ўсю гісторыю рускай літаратуры, а паэзія “срэбнага веку” зрабіла 

вялікі ўклад у развіццё сусветнай літаратуры. Тады незразумела, чаму творчасць 

Чупрынкі застаецца малавядомай нават на Бацькаўшчыне. Багдановіч называе 

ўкраінскага паэта найбольш развітым і завершаным аўтарам “свайго тыпу” сярод 

прадстаўнікоў трох “рускіх літаратур” (пад гэтым тэрмінам разумеем 

беларускую, рускую і ўкраінскую літаратуры). З першых старонак Багдановіч 

дае зразумець чытачу, пра каго пойдзе гутарка, якой велічыні гэты чалавек, каб 

адразу ўвесці ў курс справы, паказаць месца разгледжанага аўтара ў літаратуры. 

Далей Багдановіч робіць акцэнт на мастацкіх сродках, якімі карыстаецца 

Чупрынка. Гэта алітарацыі, асанансы, паўторы, што ўзмацняюць верш, робяць 

яго яшчэ больш выразным і меладычным. Асобнае месца займае рыфма, якая 

пранізвае кожны радок, а часта і кожнае слова ў чупрынкавых вершах.  

У яркай характарыстыцы ўкраінскага аўтара назіраецца шмат мастацкіх 

сродкаў. Відавочна, што Багдановіч знаходзіцца пад уплывам творчасці 

Чупрынкі. Часта характарыстыкі паэзіі перадаюцца мастацкімі сродкамі: 

“Скажа, і паўторыць, і зноў паўторыць, амаль аднасэнсава, адназначальна, 

аднагучна, ці проста выкрыкне слова, і яшчэ, і яшчэ раз яго ж, і гэтыя словы 

ўпарта стукаюцца ў чытачову душу, б’юць па адным месцы, як малаток па 

плешцы цвіка, і ўганяюць, убіваюць, укараняюць сваё, падтрыманае гіпнозам 

рытму...”  

Назіраем, што для таго каб перадаць паўторы у вершах Чупрынкі, 

Багдановіч сам выкарыстоўвае паўторы, каб перадаць рытм – робіць рытмічным 

свой сказ, каб узмацніць уражанне, карыстаецца тэрмінам “гіпноз” у дачыненні 

да рытму. Як сапраўдны паэт, Багдановіч імкнецца не проста аналізаваць 

творчасць аўтара, а перадаць яе сваімі мастацкімі сродкамі.  

Зараз такія прыёмы нельга аднесці да навуковага стылю, хаця Багдановіч 

шукаў менавіта навуковыя падставы для параўнання вершаў. Беларускі паэт 

рабіў толькі першыя крокі для цэлай галіны беларускага літаратуразнаўства, 

імкнуўся стварыць нацыянальную традыцыю літаратурнай крытыкі, якой да 

гэтага яшчэ не было. Разам з тым Багдановіч, па сутнасці, удзельнічаў у стварэнні 

беларускай літаратуры і літаратурнай мовы, і ўсё гэта толькі за 26 гадоў жыцця.  
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Багдановіч паказвае не толькі перавагі Чупрынкі і захапленне ягоным 

талентам, але і недахопы, прычым бескампрамісна і адназначна. Адэкватна, 

паводле навуковага даследавання, узняўшы творчасць Чупрынкі амаль да 

сусветнага ўзроўню, Багдановіч таксама выразна паказвае недахопы і апускае 

паэта амаль да самых нізоў. Аўтар артыкула абыходзіць аналіз зместу, 

палічыўшы гэтае пытанне далікатным. Галоўнай праблемай у творчасці 

Чупрынкі ён лічыць вузкую накіраванасць паэта. Паводле Багдановіча, невялікая 

колькасць тэм, якую закранае Чупрынка, прыводзіць да хуткай іх 

“распрацаванасці”, што ў сваю чаргу прымушае выкарыстоўваць паўторы 

улюблёных матываў, вобразаў, якія назіраюцца ва ўсёй творчасці ўкраінскага 

аўтара. Гэтая думка цалкам справядлівая, і менавіта яна можа тлумачыць 

непапулярнасць Чупрынкі ва ўкраінскай літаратуры.  

Яшчэ адным фактарам, які адзначае Багдановіч, з’яўляецца тое, што 

Чупрынка пісаў на працягу ўсяго некалькі гадоў. З аднаго боку, гэта сведчыць 

пра вялікі талент паэта, які адразу ярка ўвайшоў у тагачасную літаратуру без 

доўгіх гадоў напрацовак, пошукаў тэм, навучання, што назіраецца ў іншых 

аўтараў. З другога боку, такі пачатак стаў лёсавызначальным для творчасці 

Чупрынкі, што найбольш ярка паказвае Багдановіч у эпіграфе да свайго 

артыкула: «Ой високо сонце всходить. Низенько заходить». І гэта, магчыма, 

найбольш дакладная характарыстыка творчасці Рыгора Чупрынкі, які за некалькі 

гадоў раскрыў свой вялікі талент і, не знаходзячы магчымасцяў для далейшага 

развіцця, хутка сышоў з літаратурнай арэны.  

Калі вышэй было адзначана, што Багдановіч у сваім крытычным артыкуле 

дазваляе сабе нехарактэрную для навуковага стылю вобразнасць, неабходна 

паказаць таксама і другі бок гэтага аналізу, паводле якога стыль мовы аўтара 

рэзка змяняецца, становіцца падкрэслена навуковым, як у сапраўднага 

прафесіянала. У цэлым агляд пабудаваны на кантрастах розных стыляў, што 

зараз можна было б далучыць, напрыклад, да навукова-папулярнага падстылю, 

калі б не прафесійны аналіз вершаў, які Багдановіч робіць падрабязна, 

ствараючы адчуванне, што перад намі навукоўца.  

У гэтым, напэўна, і перавага адсутнасці дакладных правілаў літаратурнай 

крытыкі ў беларускай традыцыі пачатку ХХ-га стагоддзя. Аўтар мог змяняць 

стыль абзац за абзацам, змяшчаючы ў адным творы і навуковы агляд, і сваё 

мастацкае асэнсаванне творчасці таго ці іншага творцы. Максім Багдановіч 

пакінуў шэраг важных крытычных артыкулаў, якія закранаюць не толькі 

вядомыя, але і маладаследаваныя старонкі з гісторыі ўкраінскай літаратуры, што 

робіць ягоную творчую спадчыну важнай і актуальнай для сучаснага ўкраінскага 

літаратуразнаўства. 
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