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МАЛАДОСЦЬ І КАХАННЕ Ў АПАВЯДАННЯХ ІВАНА ШАМЯКІНА 

 

У 50-я гады — на пачатку 60-х гадоў ХХ ст. Іван Шамякін піша шэраг 

апавяданняў, у якіх ѐн поўнасцю засяроджваецца на маральнай праблематыцы: 

―Спі, мой сыночак…‖ (1951), ―Вясновымі днямі‖ (1953), ―Першае спатканне‖ 

(1953), ―Бацькі і дзеці‖ (1954), ―Дзеці настаўніцы‖ (1960), ―Вячэрні сеанс‖ 

(1960), ―Модніца‖ (1960), ―Непрыгожая‖ (1960) і інш. 

У абвостраным маральным пафасе была адзнака самога часу. Як адзначаў 

В. Талстых: ―У савецкім літаратуразнаўстве 60-х гадоў абсалютна справядліва 

ўсталяваўся погляд, што ніколі яшчэ савецкая проза, паэзія і драматургія за ўсю 

шасцідзесяцігадовую гісторыю свайго развіцця не падыходзіла так блізка, 

ушчыльную да душы сучасніка…‖ [1, c. 32]. 

У творах І. Шамякіна адчуваецца выразны паварот да маральных праблем 

жыцця ў іх цеснай знітаванасці з праблемамі сацыяльнымі, прычым маральнае 

часта набывае сацыяльны маштаб, а сацыяльнае абумоўлівае маральнае ўдаска-

наленне чалавека. 

Вялікая ўвага надаецца першаму пачуццю закаханасці. Маладосць — час 

усталявання самых высокіх і чыстых пачуццяў. Але ў маладосці не стае жыццѐ-

вага вопыту. Нездарма гаворыцца, што лепшыя настаўнікі ў жыцці — гэта 

вопыт і пачуцці. І калі вопыту героям апавяданняў І. Шамякіна яшчэ трэба 

набірацца, то пачуцці ўжо могуць падказаць, як сябе паводзіць у жыцці. 

Герой апавядання ―Вясновымі днямі‖ (1953) Яўмен працуе на трактары 

і разам са сваім напарнікам накіраваны ў дапамогу суседняму калгасу. Там, 

у калгасе, ѐн сустракае дзяўчыну Надзю, у якую шчыра і па-сапраўднаму зака-
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хаўся. Першае глыбокае пачуццѐ выклікае такі эмацыянальны ўсплѐск у душы 

героя, што непасрэдным чынам уплывае на эфектыўнасць працы. 

―Адзін тыдзень. Але які гэта быў тыдзень у жыцці Яўмена! Да яго 

прыйшло першае і сапраўднае каханне. Яны пазнаѐміліся з Надзяй у першы 

дзень у кіно і пасля штовечар сустракаліся: хадзілі па вѐсцы або да раніцы 

праседжвалі пад старымі ліпамі каля калгаснага саду. Цяпер ѐн успамінаў гэтыя 

сустрэчы, і ў яго так светла, так хораша рабілася на сэрцы, што хацелася 

працаваць і працаваць, без адпачынку, без меры‖. 

Чаму аўтар выяўляе інтымныя пачуцці свайго героя праз працоўны энту-

зіязм? Можа быць, па той прычыне, што сапраўднае пачуццѐ хутчэй выражаец-

ца справай, чым словамі? 

Маральна-грамадзянскае і эмацыянальна-ўзроставае сталенне маладога 

чалавека падаецца аўтарам як выпрабаванне на чалавечнасць і высакародства, 

а ў выніку атрымліваецца цэласнае чалавеказнаўчае даследаванне, дзе га-

лоўную ролю адыгрываюць характар, сэрца і добрыя пачуцці галоўнага героя. 

Нягледзячы на маладосць, Яўмен праяўляе ў сваіх паводзінах сапраўдную ду-

хоўную сталасць: калі ѐн зразумеў, што пачуцці яго каханай да Валянціна са-

праўдныя, шчырыя, саступае суперніку. 

У апавяданні ―Першае спатканне‖ (1953) паказана нараджэнне першага 

пачуцця. Уся ўвага пісьменніка засяроджана на перажываннях галоўнага героя, 

на эмацыянальна-псіхалагічным стане закаханага Сашы. 

Здавалася б, што такога асаблівага ў першым пачуцці закаханасці, 

першым юнацкім захапленні? І. Шамякін і сам падкрэслівае звычайнасць пера-

жыванняў галоўнага героя: ―Было першае спатканне ў жыцці. А каго яно не 

хвалявала? Хто не помніць свайго першага спаткання?‖ 

Аказваецца, паказ жыцця ў інтымных перажываннях і пачуццях можа 

даць вельмі многае і абсалютна дастатковы, каб даць магчымасць чытачу ўявіць 

цэльнае і закончанае ўнутранае аблічча герояў. Саму паўсядзѐннасць, звычай-

насць, духоўную сутнасць жыцця чалавека І. Шамякін умее паказаць так, што 

ўзнікае ўражанне надзвычайнай маральнай значнасці ўчынкаў герояў: ―Даўшы 

згоду акампаніраваць, Саша ўпотайкі пасля марыў, што дзяўчына гэта будзе 

спяваць незвычайна, што ўсе будуць у захапленні ад яе голасу і ѐн, Саша, змо-

жа пасля ганарыцца, што дапамог выявіцца такому выключнаму таленту. Мары 
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яго ішлі нават у далѐкае будучае, калі дзяўчына стане вядомай спявачкай і ѐн, 

урач, — ѐн не хацеў быць музыкантам-прафесіяналам — сустрэне яе недзе ў 

сталіцы…‖ 

Рамантычныя мары героя, яго душэўная ўзнѐсласць, натуральнасць, не-

пасрэднасць, яснасць і жывасць апавядання, рэалістычная дакладнасць апісан-

няў надаюць асаблівую мастацкую адметнасць гэтаму твору, выводзяць у шэраг 

лепшых айчынных твораў на тэму кахання. 

Асабліва прыцягвае ўвагу ў гэтым творы па-стэндалеўску тонкае разу-

менне вытокаў пачуцця закаханасці, прадчуванне яго. Стэндаль гаварыў, што 

ў каханні галоўнае шчасце заключаецца не ў самім каханні, а ў апошнім кроку 

да яго. Герой апавядання Саша Караневіч якраз і паказаны ў такі час і ў такім 

стане, калі прадчуванне кахання, бадай, радасней за ўсе астатнія пачуцці, што 

поўняць яго маладое сэрца: ―У Сашы ажно заняло дыханне, калі ѐн узышоў на 

чыгунку. Радасна было ад адчування гэтага бязмежнага прастору. Юнаку здава-

лася, што ѐн не ідзе, а ляціць. Вецер свістаў каля вушэй, надзімаючы сацінавую 

сарочку, як ветразь, кудлачачы валасы на галаве…‖ 

У апавяданнях пісьменнік робіць выразны акцэнт і на маральнай адказна-

сці свайго героя за тыя ўчынкі, якія адбыліся ў мінулым. Галоўны герой апавя-

дання ―Непрыгожая‖ (1960), сустрэўшы праз сорак год дзяўчыну, якой прызна-

чаў некалі спатканне і нават цалаваўся, адчувае адказнасць за свае былыя па-

чуцці, разумеючы, што ў нечым мог падмануць у мінулым надзеі сваѐй 

сяброўкі. ―На развітанне яна моцна паціснула мне руку, далонь яе была шурпа-

тая, мазолістая — жанчына не цуралася любой працы. І мне раптам захацелася 

пацалаваць гэту руку. Не, мне захацелася больш — абняць і пацалаваць яе са-

мую. Але, безумоўна, пацалаваць не так, як некалі ў юнацтве, і ўвогуле не як 

жанчыну, а як добрага чалавека, за тое, што, не маючы асабістага шчасця, яна 

не страціла веры ў людзей, у прыгажосць жыцця і сама стварае гэту прыгажо-

сць.‖ 

Гэты пацалунак — і знак удзячнасці, і даніна мужнасці гэтай жанчыне, 

якая адна выхоўвае двух чужых дзяцей, і ўсведамленне сваѐй віны. 

Як пазней прызнаваўся сам пісьменнік, у аснову гэтага твора пакладзены 

і яго асабісты маральны вопыт: ―…сваѐ першае свядомае рамантычнае спаткан-

не я падрабязна апісаў у апавяданні ―Непрыгожая‖, хоць, безумоўна, з пэўнай 
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доляй вымыслу. Правобразам гераіні — настаўніцы Надзежды Іванаўны, 

безумоўна, была Каця (аднакласніца Івана Шамякіна па макаўскай школе — 

Т.Б.)‖ [2, c. 60]. 

У апавяданні ―Непрыгожая‖, адным з лепшых апавяданняў І. Шамякіна 

на маральную тэму, адчуваецца нарастанне ў агульначалавечым плане шыро-

кай, а не лакалізаванай пэўным жыццѐвым матэрыялам маральна-этычнай 

праблематыкі. Пісьменніка ў многім тут прываблівае маральнае як асаблівы 

прадмет спецыяльнага даследавання — у яго чыстым, ―субстантыўным‖ 

абліччы. Менавіта чыстае сумленне, і ўдзячная памяць пра мінулае фарміруюць 

асобу, пачуццѐ адказнасці за свае ўчынкі, паводзіны, думкі і нават намеры. 

Такім мы бачым героя Івана Шамякіна. 

Маральна-этычны ракурс бачання рэчаіснасці ў пісьменніка арганічна пе-

раходзіць у асаблівую тэму, і яна, гэтая тэма, садзейнічае выпрацоўцы адпавед-

нага стылю, манеры пісьма. Пісьменнік вельмі па-асабліваму перадае тое, што 

ўспрыняла яго душа ў мінулым, чым поўніцца яна ў момант напісання твора. 

Ён адчувае сябе па-сапраўднаму блізкім да таго, што адлюстроўвае. 

Паказальным у гэтым плане з’яўляецца апавяданне ―Спі, мой сыночак…‖ 

(1951). Напісана яно было пасля нараджэння сына Аляксандра і ў многім пера-

давала перажыванні і шчаслівае адчуванне маладога бацькі. Але ў гэтым творы 

І. Шамякін узвышаецца і да стварэння складанага ў псіхалагічных адносінах 

партрэта жанчыны-маці. Гэтае апавяданне аб бясконцых і трапяткіх клопатах 

маці пра толькі што нарадзіўшагася сына гучыць як сапраўдны гімн 

мацярынскай любові: ―У калідоры, непадалѐку ад нашай палаты, чуецца 

дзіцячы крык. Пачало нейкае адно — мне здаецца, што гэта — мой, такі ранні 

і звонкі, — а за ім, нібы разбуджаныя, заліваюцца ўсе, ды так дружна, галасіста, 

што, мабыць, крыкі іх чуваць далѐка за вокнамі гэтага светлага будынка, на га-

радской вуліцы. Яны нібы вітаюць раніцу і абвяшчаюць аб сваім з’яўленні, 

аб сваім праве на месца пад сонцам‖. 

Пра вобраз маці, увогуле жанчыны ў творчасці І. Шамякіна неаднаразова 

пісалі даследчыкі, акцэнтуючы ўвагу на тым, што многія прывабныя рысы яго 

маці, Сынклеціі Іванаўны, і жонкі, Марыі Філатаўны, сталі асновай стварэння 

вобразаў літаратурных. ―Думаецца, што Івану Шамякіну надзвычай імпанавала 

Коласава непахісная сардэчная адданасць жонцы Марыі Дзмітрыеўне. Сямей-
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нае жыццѐ з Марыяй Філатаўнай Кротавай Іван Пятровіч усталѐўваў на тым 

самым прынцыпе. Ва ўсякім разе, гарманічнасць гэтага жыцця, заснаваная на 

глыбокай духоўнай еднасці мужа і жонкі, у абодвух пісьменнікаў бясспрэч-

ная,‖ — адзначае Д.Я. Бугаѐў. 

Гісторыю кахання да сваѐй будучай жонкі пісьменнік найбольш паэтычна 

і пераканаўча паказаў у аўтабіяграфічнай аповесці ―Непаўторная вясна‖ (1957), 

якая дала пачатак шырокаму мастацкаму палатну — пенталогіі ―Трывожнае 

шчасце‖ (1965). 

У іншых творах, у адных у большай ступені, у другіх у меншай, вобраз 

Марыі Філатаўны, жонкі Івана Шамякіна, спадарожніцы праз доўгія гады, 

паплечніцы і шчырай памочніцы, каханай на ўсѐ жыццѐ, таксама прысутнічае. 

Гэта і Таццяна Маеўская з ―Глыбокай плыні‖ (1949), і Тася Батрак з рамана 

―Вазьму твой боль‖ (1979), і Поля Шугачова з ―Атлантаў і карыятыд‖ (1974), 

і Вольга Ляновіч з аповесці ―Гандлярка і паэт‖ (1976) і многіх іншых. Асобныя 

рысы жончынай натуры, яе характара прасочваюцца і ў некаторых вобразах яго 

апавяданняў. Як падкрэсліваў сам пісьменнік, багаты матэрыял для стварэння 

жаночых вобразаў давалі ўсе ―праявы жыцця, якое я ўважліва назіраў, і ў пер-

шую чаргу тое, што жонкай маѐй была жанчына, якая багата выяўляла ўсе ча-

лавечыя эмоцыі — каханне да мужа, любоў да дзяцей, вернасць, адданасць, 

рэўнасць… усѐ-ўсѐ‖ [2, c. 180]. 

 

Асабіста перажытае падмацоўвала праўдзівасць апавяданняў І. Шамякіна, 

спавядальная інтанацыя — непасрэднасць і сапраўднасць пачуццяў. Творы 

пісьменніка на маральную тэму асабліва прывабліваюць тым, што аўтарскае, 

асабіста перажытае перадаецца не толькі праз падзеі, непасрэдным удзельнікам 

якіх быў сам аўтар, але і праз надзвычайную інтэнсіўнасць унутранага ду-

хоўнага жыцця, маральныя пошукі лірычнага героя твораў. Сама рэчаіснасць 

падказвала пісьменніку шматаблічны ―чалавечы‖ матэрыял, які настойліва 

імкнуўся перарасці ў творчую тэматыку, стаць пэўным мастацкім адкрыццѐм. 

Мастацкая тэма нараджалася дзякуючы ўласнаму жыццѐва-творчаму вопыту 

пісьменніка, выношвалася яго ўласным роздумам і перажываннямі, станавілася 

грамадскім вопытам усѐй літаратуры, сведчыла аб гістарычных магчымасцях 

усяго грамадства. Значнасць твораў І. Шамякіна і сѐння ў многім вызначаецца 
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тым, што ѐн умеў у паўсядзѐнным, звычайным адкрываць пошук той праўды, 

вышэйшага сэнсу і мэты жыцця чалавека, якія нараджаліся ў самых глыбінных 

нетрах народнага існавання. 

Апавяданні ―Хлеб‖ (1969) і ―Матрос з ―Алега‖ (1970) паклалі пачатак но-

вай тэме ў творчасці пісьменніка — тэме рэвалюцыйнага абнаўлення грамад-

ства на пачатку ХХ стагоддзя, якая пазней будзе з поспехам працягвацца ў апо-

весцях і рамане ―Петраград — Брэст‖. Сам пісьменнік прыгадваў, што тэму 

і ідэю апавядання ―Хлеб‖ падказала знойдзеная ім у пяцідзесятым томе Збору 

твораў У.І. Леніна тэлеграма. Як адзначаў сам Іван Шамякін, ―не магла не ўс-

хваляваць такая тэлеграма... Простая маскоўская работніца ў вельмі цяжкі 

час — гэта напісана 12 снежня 1918 года, калі харчовае становішча Масквы, 

Петраграда, іншых прамысловых цэнтраў было надзвычай цяжкае і ў сувязі 

з гэтым была ўведзена хлебная манаполія, уведзены прадатрады — з тым, каб 

прысекчы на кораню спекуляцыю хлебам і прадуктамі, раптам звяртаецца 

да Уладзіміра Ільіча, і ѐн разумее яе становішча... І я сеў — самае простае сесці 

за рабочы стол — і напісаў апавяданне ―Хлеб‖. 

Іван Шамякін сваімі апавяданнямі ―Хлеб‖ і ―Матрос з ―Алега‖ паказаў, 

што характар чалавека новай рэвалюцыйнай эпохі можа быць раскрыты 

не толькі праз непасрэдны паказ рэвалюцыйнай барацьбы, але і праз усе 

абставіны чалавечага жыцця. 

У апавяданні ―Хлеб‖ вызначальным з’яўляецца тое, з якім майстэрствам 

праблемы сям’і, жыццѐ і быт звычайных людзей уключаюцца ў шматскладаны 

бурлівы час самой рэвалюцыйнай эпохі. Сацыяльнае, класавае ў творы раскры-

ваецца праз асабістае, часам наіўна-дзіцячае (малая дачка галоўнай гераіні рас-

казвае брату пра тое, як сніцца ѐй хлеб, як яго везлі на вялікіх санях — цэлую 

гару боханаў!) ці сялянска-насцярожлівае (брат Аксінні ўвесь час сумняваецца 

ў тым, што яго сястру пусцяць да кіраўніка дзяржавы). Героі твора па сваіх ін-

тарэсах, сімпатыях вельмі далѐкія ад ідэі рэвалюцыйнага пераўтварэння свету, 

але сэнс іх чалавечага існавання выяўляецца аўтарам праз супастаўленне 

з ідэямі, мэтамі і самім зместам вялікіх гістарычных пераўтварэнняў. Адказ на 

галоўнае пытанне гераіні, якое яна адрасуе самому Леніну (ці можна прывезці 

хлеб для хворых дзяцей?), пачынае галоўны псіхалагічны рух у калізіі ўсяго 

твора — апавяданне пра Леніна, рэвалюцыю, суровую атмасферу першых пас-
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лярэвалюцыйных гадоў. Аўтар апавядання атрымаў магчымасць аб’ектыўнага 

выяўлення розных чалавечых лѐсаў, перадачы самога руху гісторыі, паказу за-

канамернасці і непазбежнасці рашучых перамен у лѐсе народным. 

Галоўны герой апавядання ―Матрос з ―Алега‖ у сваім расказе пра Леніна 

таксама паўстае перад намі як сапраўдны сын свайго стагоддзя. Рэвалюцыя 

ўзняла матроса Сураўца, прымусіла задумацца пра самыя незвычайныя рэчы. 

Ленін для яго дарагі і вялікі чалавек, да яго вобраза звернуты думкі і мары га-

лоўнага героя. ―І была ў мяне мара, — прызнаецца Суравец, — трапіць як-

небудзь вартавым на пост, які мы ў думках, у размовах паміж сабой называлі 

галоўным — каля кабінета Старшыні Саўнаркома Леніна‖. Хацелася матросу 

ўбачыць правадыра зблізку, сустрэцца, як кажуць, тварам у твар, можа нават 

пагутарыць. За гэтымі высокімі парываннямі выразна прасочваецца жыццѐвая 

біяграфія галоўнага героя, яго асабісты шлях у рэвалюцыю, наіўная ўпэў-

ненасць, што толькі ѐн з таварышамі можа абараніць Леніна ад найвялікшай 

небяспекі — замаху на яго жыццѐ. 

Своеасаблівы каларыт сцэны, калі ўсѐ ж такі мара матроса Сураўца 

спраўджваецца і ѐн сустракаецца з Леніным, прыадкрывае нам яшчэ адну 

са старонак, на якіх біяграфія стагоддзя, гісторыя ў яе велічным і значным 

змесце сустракаецца са звычайным, радавым і штодзѐнным. 

Жыццѐвы вопыт, маральная дасканаласць героя выяўляюць сваю са-

праўдную сутнасць у драматычным канфлікце паміж старым і новым. У падзе-

ях, непасрэдным дзеянні галоўнага героя твора (ахова Смольнага, тэлефоннай 

станцыі, тэлеграфа, ажыццяўленне адказнага даручэння каманды крэйсера 

дэлегаваць матроса Сураўца для аховы Леніна ад замаху на яго жыццѐ і інш.) 

праяўляецца гістарычная значнасць характару. Аўтар імкнецца прасачыць лѐс 

свайго героя на працягу амаль цэлага паўстагоддзя, паказвае яго ў мірнай пра-

цы (некалі грозны матрос баявога крэйсера становіцца сельскім фельчарам), 

падкрэслівае несупадзенне, адрознасць вобразаў мінулага і дня сѐнняшняга: 

―Самае дзіўнае, што мне ніяк не ўдавалася, як ні напружваў я фантазію, уявіць 

таго маладога, рашучага бравага матроса, які камандаваў атрадам. Той уяўляўся 

высокім, шыракаплечым — асілкам! А сядзеў перада мной, цераз стол, нізенькі 

хударлявы стары з пракуранымі і абкусанымі рудаватымі вусікамі...‖ 
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Іван Шамякін будзе працягваць гэтую тэму ў аповесці ―Першы генерал‖, 

якая напісана ім у тым жа 1970 годзе. У ѐй пісьменнік стварыў больш пера-

канаўчы сацыяльны і псіхалагічны малюнак няпростага станаўлення маладога 

чалавека, таксама сялянскага хлопца, які становіцца барацьбітом у грозную 

эпоху вялікіх бітваў. 

Пасля апавядання ―Матрос з ―Алега‖ І. Шамякін не звяртаўся да ―мала-

фарматнага‖ жанру амаль трыццаць гадоў. З 1970 года па 1999 год І. Шамякін 

інтэнсіўна працаваў над раманамі, пісаў аповесці, драматургічныя творы, шмат 

увагі ўдзяляў публіцыстыцы, літаратурнай эсэістыцы і крытыцы і не звяртаўся 

да жанру апавядання Сам пісьменнік пра аб’ѐм напісанага ў гэты час успамінае 

наступнае: ―Калі выйшаў у наш час (80-я гады — Т. Б.) шасцітомны 

бібліяграфічны даведнік ―Беларускія пісьменнікі‖, я сам здзівіўся, колькі там 

маіх публіцыстычных артыкулаў, прытым не толькі ў нашых газетах, але ў мас-

коўскіх, украінскіх, малдаўскіх, армянскіх... Зараз шкадую, што столькі траціў 

энергіі, часу на пустую справу. Але ці варта шкадаваць працу маладосці?‖ 

Напрыканцы ХХ — пачатку ХХІ стагоддзяў Іван Шамякін вяртаецца да 

жанру апавядання, і ў гэтых творах, якія былі напісаны пасля значнага пера-

пынку, усѐ больш дакументальнасці, успамінаў, шчырай спавядальнасці. Пісаў 

іх празаік, які збярог цудоўную вобразную і прадметную памяць і які па-

ранейшаму з вялікім майстэрствам умеў паказаць сваіх герояў на выразным бы-

тавым і гістарычным матэрыяле. Пісьменнікам у гэты час кіруе неадольнае жа-

данне, можна сказаць, гарачая прага расказаць пра сябе, сваѐ пакаленне, ра-

веснікаў і сяброў, блізкіх і родных, увогуле пра тое, што ў думках і пачуццях 

аўтара назапашвалася і збіралася не адно дзесяцігоддзе. Такі матэрыял патраба-

ваў адмаўлення ад ужо звыклых мастакоўскіх метадаў і прыѐмаў пісьма, іншага 

асэнсавання матэрыялу. Як адзначаў сам І. Шамякін, ―дзѐннік — не мастацкі 

твор, яго не шліфуеш‖.  

Пісьменнік на пачатку ХХІ стагоддзя нездарма звяртаецца менавіта да та-

кой ―дакументальнай‖ прозы. Ён цудоўна разумее, што вялікая сіла эпічнага 

абагульнення праяўляецца і праз асабістае бачанне свету, вопыт перажытага, 

калі аўтар з выразнай сілай лірызму выказвае самае запаветнае, тое, што яму 

найбольш блізкае і дарагое. Законы чалавечага жыцця бяруць сваѐ: на думку 

пісьменніка, неабходна аддаць сучаснікам і нашчадкам усѐ тое багацце са скар-
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бонкі памяці і чым ты пакуль валодаў толькі адзін, што відавочна патрабуе 

і просіцца стаць духоўным набыткам многіх… 

Прозу са зборніка апавяданняў ―Промні маленства‖ (2002) можна назваць 

дакументальнай. Прычым гэта тая дакументальнасць, якая не заўсѐды лѐгка 

вызначаецца, паддаецца вытлумачэнню, яе, хутчэй, адчуваеш, як, скажам, адчу-

ваецца чысціня паветра, якім дыхаеш. Перад намі творы, у якіх у пэўнай сту-

пені заканчваецца мастацтва, а дыхае сама эпоха. У апавяданнях са зборніка 

―Промні маленства‖ два героі — час і асоба пісьменніка. 

Дзіцячыя гады, — лічыць Іван Шамякін, — вельмі многае, калі не ўсѐ, 

вытлумачваюць у жыцці чалавека: кожны крок у дзяцінстве можа пазней пра-

явіцца па-рознаму — мужнасцю і подзвігам ці баязлівасцю і здрадай. Усѐ 

наступнае жыццѐ па сутнасці дафарміроўвае тое, што закладваецца ў чалавеку 

раней, яшчэ ў дзяцінстве. У сапраўдным мастацтве зварот да дзяцінства заўсѐ-

ды станавіўся апавяданнем пра тое, як, у якіх умовах фарміраваўся чалавек як 

асоба. У аўтабіяграфічных аповесцях Л. Талстога, М. Горкага, інш. пісьмен-

нікаў паказаны складаны свет пачуццяў, настрояў, роздумаў, праз якія 

фарміруецца чалавечы характар, уплыў самога асяроддзя на чалавечую 

індывідуальнасць. 

Іван Шамякін у апавяданнях зборніка ―Промні маленства‖ таксама 

звяртаецца да самых вытокаў фарміравання чалавечай асобы. У гэтых творах 

незвычайна выразна праяўляецца індывідуальнасць аўтара, раскрываецца 

ў ―інтымным‖ плане асоба мастака, паказана станаўленне яго таленту. 

Іван Шамякін даносіць да нас складанае ў эмацыянальным плане жыццѐ 

вясковага хлапчука літаральна з першых крокаў на зямлі, з усведамлення сябе 

як асобы (апавяданні ―Вышыня‖, ―Дзядзька і ніткі‖, ―Цуд на краі свету‖, ―Пас-

тух‖, ―Азбука‖, ―Навука‖ і інш.), пасля распавядае пра пераломныя падлеткавыя 

гады, якія супадаюць з пераломамі ва ўсім жыцці грамадства, істотным яго аб-

наўленнем (апавяданні ―Скачок‖, ―Каханне‖, ―Кнігі‖, ―Трэцяя школа‖, ―Вока 

Сталіна‖ і інш.). 

Такія розныя па сваім лѐсе і характары людзі, што акружаюць хлапчука 

(маці, бацька, леснікі, дзядзька Трафім), першыя радасці (пераезд на новае 

месца жыхарства, сустрэча з першай кнігай, знаѐмства з кінематографам, 

нарэшце, першае сапраўднае пачуццѐ закаханасці), першыя жыццѐвыя выпра-
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баванні і катастрафічныя страты (хатнія беды, бацькавы пакаранні, сустрэча 

з воўкам, бойка за хлеб, першы страх смерці, выратаванне на рацэ) служаць 

спасціжэнню самога часу, яго ўздзеянню на лѐс чалавека і яго характар. У кож-

най выкладзенай аўтарам гісторыі нямала драматычнага, суровага і адначасова 

паэтычнага, добрага, мудрага, часам абсалютна шчаслівага. 

У апавяданні ―Воўк‖ расказваецца пра трагічную сустрэчу ў лесе 

з воўкам. Малы хлопчык, які ходзіць за некалькі кіламетраў ад дома ў школу, 

не ўсведамляе ўсѐй небяспекі сітуацыі, у якую трапляе. Трагізм, небяспеку 

здарэння разумеюць сяляне — леснікі, якія напужалі і прагналі ваўка, а малога 

падвезлі дахаты, папярэдзіўшы бацьку, каб больш не адпускаў сына аднаго. Для 

малога ж хлапчука здарэнне — чарговая прыгода, а таксама спосаб пазнання 

свету, які расчыняе перад малым свае дзівосныя і неверагодныя рэчы. Сплаў 

рэальна-даставернага, канкрэтна-рэалістычнага і паэтычнага, пераломленага 

праз прызму асаблівага непаўторнага дзіцячага бачання, афарбаванага ў раман-

тычныя паўтоны, і стварае той свет, у які нас запрашае аўтар. 

У апавяданні ―Цуд на краі свету‖ трагічнае адчуванне няўстойлівасці 

і пераменлівасці свету падсвечваецца паэтычным успрыняццем гэтага свету 

хлапчуком, перад якім адкрываюцца ўсе яго таямніцы, неабсяжнасць і хараство: 

―Але найбольш зачаравала чыгунка — бліскучыя рэйкі, што беглі ў два бакі, 

дзіўна звужаючыся, у мройнай далечыні, як бы зліваючыся ў адну. Мне далі па-

гуляць на рэйках і нават паляжаць — паслухаць, прыклаўшы вуха да гарачага 

жалеза, як яны гудуць. Ах, як хацелася пабачыць поезд, пра які расказвалі 

столькі цудаў‖. Вялікі свет адкрываецца перад вачамі героя: ―Там, за шырокай 

ракой, — вербы, а за імі — стрэхі хат. Дык, выходзіць, і там свет, і там людзі! 

Чаго ж ты баялася, бабуля? Во я стаю на краі свету — і мне не страшна!‖ 

У паэтычнай інтанацыі гэтага апавядання гучыць чысты і непасрэдны голас 

дзяцінства. 

Маленькі герой апавяданняў са зборніка ―Промні маленства‖ падзяляе 

ўсіх людзей на добрых і злых. Дакладней, у яго свядомасці, успрыняцці свету 

ўсе людзі, якія яго акружаюць, групуюцца па тых ці іншых маральных 

уласцівасцях. Аўтар прыгадвае цыганку, якая выратавала яму жыццѐ (апавя-

данне ―Плыты‖), леснікоў, якія не пакінулі малога на згубу ваўкам (апавяданне 

―Воўк‖), хлопцаў-равеснікаў, якія ледзь не адабралі з цяжкасцю набыты хлеб 
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галоднай вясною 1933 года (апавяданне ―Бойка за хлеб‖), дзядзьку Трафіма, да 

якога хінуўся душою і які навучыў абараняцца ад негатыўных праяў жыцця 

дасціпным жартам (апавяданне ―Дзядзька і ніткі‖) і многіх іншых людзей, якія 

сустрэліся яму на жыццѐвай дарозе. У сваіх цесных узаемасувязях з іншымі 

людзьмі і ўсім светам герой набывае той вопыт, які многае вызначыць у яго 

ўласным лѐсе. І не адзін раз пісьменнік у сваіх расповедах перакіне кладачку 

з таго далѐкага часу, які стаў успамінам, да сябе сѐнняшняга, у сучаснасць: ―Які 

ж я быў шчаслівы ў той час! Дагэтуль помню тое пачуццѐ незвычайнага шча-

сця. Пражыў 75 гадоў, паездзіў па свеце, убачыў многія шырокія рэкі: Дняпро, 

Волгу, Дунай, Віслу, Гудзон, але былі яны нішто ў параўнанні з ракой майго 

маленства Сожам. Плаваў на вялізных акіянскіх караблях, але ніводзін з іх не 

здаўся прыгажэйшым, чым той параход, які я ўбачыў упершыню ў няпоўныя 

пяць сваіх гадоў‖. 

Сваіх герояў І. Шамякін паказвае па-рознаму, але заўсѐды з пачуццѐм 

вялікай замілаванасці: у адных выпадках — з большай сілай лірызму, як бы 

спавядаючыся, расказваючы пра шчасце і гора, якое давялося перажыць само-

му, у другіх — з большай аналітычнасцю, быццам нанова і больш пільна ўгля-

даючыся ў чалавека, каб выпісаць яго ―псіхалагічны‖ партрэт дакладнымі ма-

стацкімі фарбамі. 

Пры ўсѐй спраецыраванасці на асабістае, уласнае, уласцівае дадзенай 

жыццѐвай біяграфіі, гэта і гісторыя ўсяго пакалення, да якога адносіць сябе 

пісьменнік Іван Шамякін. Асаблівасцю ж гэтага пакалення з’яўляецца незвы-

чайнае абвостранае ўсведамленне далучанасці свайго асабістага лѐсу да лѐсаў 

многіх, да жыцця ўсяго грамадства. Уласнае жыццѐ пісьменніка, яго біяграфія 

асэнсоўваюцца і як адна са з’яў часу гістарычнага. Такі ―біяграфізм‖ перадаец-

ца і праз спавядальную манеру пісьма і праз аб’ектывізаваную сапраўднасць та-

го, што адбываецца на старонках апавяданняў. 

Што выносіш асабіста для сябе з такой прозы? Перш за ўсѐ, Духоўную 

і нават інтымна-сардэчную атмасферу, у якой нарадзіўся і рос пісьменнік, адзін 

з самых вядомых беларускіх празаікаў ХХ стагоддзя. Такая проза ў пэўным 

сэнсе дамалѐўвае партрэт самога пісьменніка, прымушае задумацца над выто-

камі жыццѐвага лѐсу і ўсѐй творчасці празаіка. 
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Зборнік апавяданняў ―Промні маленства‖ можна назваць заканамерным у 

творчасці Івана Шамякіна: пісьменнік не страціў цікавасці да свету, наадварот, 

яго цікавяць самыя раннія вытокі фарміравання чалавека як такога, прычым 

асабісты вопыт у гэтым выпадку асэнсоўваецца як вопыт людзей цэлага пака-

лення. У асобе празаіка па-ранейшаму відавочныя арыгінальны талент, вы-

працаваны ў мэтанакіраваным імкненні ўдасканалення асабістага светаадчу-

вання, актыўная грамадзянская пазіцыя амаль заўсѐдны, нястомны творчы по-

шук, які вядзецца пад знакам абнаўлення і тэматыкі, і паэтыкі, і саміх вобразаў 

твора, і, нарэшце, працавітасць і творчая прадуктыўнасць. 

 Арыгінальнасць, адметнасць апавяданняў са зборніка ―Промні мален-

ства‖ не толькі ў дакладным веданні дзіцячай псіхалогіі, у майстэрстве рас-

крыць хвалюючы і радасны ўнутраны свет маленькага чалавека. І. Шамякін 

змог узнавіць незабываемыя часы ў яркіх запамінальных рысах і вобразах, па-

казаць уплыў самога часу на фарміраванне дзіцячага і падлеткавага характару. 

Апавяданні Івана Шамякіна грунтуюцца на абсалютнай праўдзе жыцця, 

яго творы найлепшым чынам выяўляюць і вяртаюць чалавеку усведамленне яго 

паўнаты і адзінства. Адным гэтым ѐн унѐс неацэнны ўклад у скарбніцу са-

цыяльнага і маральнага вопыту цэлага пакалення чытачоў. Сѐння мы не можам 

уявіць свой маральны і эстэтычны вопыт без герояў прозы Івана Шамякіна, якія 

ўвайшлі ў нашу свядомасць, у наша жыццѐ як вельмі блізкія і дарагія нам 

людзі. 
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У артыкуле разглядаецца лірыка Я. Янішчыц, у творчасці якой паэзія набыла больш 

высокі лірычны змест і разам з тым шырокую жыццѐвую эпічнасць. Творчасць паэтэсы 

вызначаецца ўзмацненнем сувязі з жыццѐм, голас яе у большай ступені стаў голасам самога 

жыцця, што выявілася і ў сімвалічнасці назваў кніг Я. Янішчыц. 

Ключавыя словы: лірыка, сімволіка назваў, светаадчуванне лірычнай гераіні, семан-
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manifested in the symbolism of the names of poet collection. 
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АД ―СНЕЖНЫХ ГРАМНІЦ‖ ДА ―У ШУМЕ ЖЫТНЯГА СВЯТЛА‖:  

СІМВАЛІЧНАСЦЬ НАЗВАЎ КНІГ ЯЎГЕНІІ ЯНІШЧЫЦ 

 

Лірыка — своеасаблівае паэтычнае пазнанне, у аснове 

якога ляжыць падпарадкаванне пачуцця думцы, што дае 

магчымасць узвысіцца над ім. З гэтага вынікаюць якасці 

лірычнага адлюстравання: сцісласць, недагаворанасць, 

гэтак званы лірычны беспарадак [1, с. 448–449]. ―Лірыка 

ў асноўным так і будуецца — на кантрастах, антытэзах, 

супрацьпастаўленнях і сутыкненнях пачуццяў і розных 

тэндэнцый. Выказаны з дапамогай абстракцый, пазбаўле-

ны канкрэтна-пачуццѐвага элемента, паэтычны вобраз можа здавацца непара-

зуменнем, алагізмам. У паэзіі свая логіка. Вывад у ѐй часта ідзе не ад думкі, 

а ад пачуцця, і апошнім ѐн звычайна абгрунтаваны і апраўданы‖ [2, с. 33]. Пры-

ведзеныя меркаванні даследчыкаў аб’ядноўваюцца галоўным: у аснове лірыч-

нага твора заўсѐды ляжаць пачуцці, перажыванні аўтара, якія ствараюць ―ма-

люнак‖ твора — настрой і вобразы, у цэлым — гэта непадпарадкаванае фар-

мальна выяўленне духоўнага свету. А ўсѐ разам дае адметнасць, адрозненне 

ад іншых. 

―Мне здаецца, лірыка, як крыніца з зямлі, заўсѐды бярэ свой пачатак 

з біяграфіі паэта‖, — запісаў у дзѐнніку ў 1935 годзе Максім Танк [3, с. 20]. Ды 

і сама Яўгенія Янішчыц разумела і адзначала гэта: ―Пісьменнік пачынаецца 

яшчэ ў маленстве. І гэта апраўдана, бо запамінальнасць, уражлівасць, атрыма-

ныя яшчэ ў маленстве, прадаўжаюць будзіць творцу на працягу ўсяго яго твор-

чага жыцця‖ [4, с. 70]. Якім было маленства будучай паэтэсы? З аднаго боку, 

прыгажосць і таямнічасць прыроды Палесся, светапогляд палешукоў (дарэчы, 
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цалкам міфалагічны), з другога — сама атмасфера нялѐгкага пасляваеннага ча-

су, калі ―душа не магла не адчуць, не запомніць аб’ядноўваючай усіх шчырых 

людзей — дабраты і спагады‖ [4, с. 69]. Пазней, калі Яўгенія пачынае пісаць 

вершы, землякі, ―гэтыя самыя розныя і непадобныя людзі і перад вачамі 

і мысленна стаялі перада мной. І кожны не толькі сваѐй постаццю, сваім 

абліччам, але перш за ўсѐ сваім голасам, інтанацыяй, песняй падказваў словы, 

думкі, пачуцці‖, — прызнаецца ў інтэрв’ю Яўгенія Янішчыц. Прыязна згадвае 

паэтэса і свайго любімага настаўніка Фѐдара Фѐдаравіча Цудзілу, які ―шмат ка-

го з выпускнікоў Парэцкай сярэдняй школы Пінскага раѐна натхніў і бла-

гаславіў у філалогію‖ [4, с. 70]. 

Падчас вучобы ў школе з’явілася першая публікацыя вершаў Яўгеніі 

Янішчыц у пінскай раѐннай газеце. Прага творчасці прыводзіць дзяўчыну на 

філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, дзе ў літаратур-

ным асяродку набірае моцы яе самабытны талент. Вершы пачынаючай паэтэсы 

адразу былі заўважаны. Іх ахвотна друкуюць газеты і часопісы, пра іх гавораць 

студэнты і пісьменнікі. Яны ўсѐ больш і больш здабываюць грамадскую 

прыхільнасць. Калі Я. Янішчыц была студэнткай пятага курса, убачыў свет яе 

першы зборнік паэзіі ―Снежныя грамніцы‖. Варта адзначыць, што тэмай дып-

ломнай работы студэнткі-паэтэсы была інтымная лірыка, цытаваліся словы 

Аляксандра Блока: ―Толькі закаханы мае права называцца Чалавекам‖ 

і ―Драматызм свайго існавання я бачу ў тым, што я лірык‖ [5, с. 217]. А гэта 

цалкам адпавядае духоўным пошукам лірычнай гераіні, яе імкненню да светла-

га сапраўднага кахання, а таксама адчуванню любові да радзімы і сувязі з бела-

рускай гісторыяй. Маладое захапленне жыццѐм, любоў да ўсяго роднага і дара-

гога: палескай прыроды, блізкіх сэрцу паэтэсы людзей, іх ―жывой і непаўтор-

най‖ мовы — напаўняюць раннія творы. 

Кніга была прыхільна сустрэта. Таму што, як піша Д. Бугаѐў, ―Янішчыц 

пачала з сапраўднай паэзіі, пазбаўленай усякай падробкі і вымучанасці, няшчы-

расці і паўпраўды, з паэзіі, напоўненай значнымі і арыгінальнымі думкамі, са-

грэтай глыбокім і ўсхваляваным пачуццѐм‖ [6, с. 336]. Сама ж Я. Янішчыц 

напіша ў эсэ-ўспаміне пра І. Мележа, што пісьменнік сказаў пра кніжку: ―Ха-

рошая, светлая, але суму штось мнагавата для Вашага ўзросту‖ [7, с. 274]. 

Уважліва чытаў Іван Паўлавіч, за ружовым юным бачаннем свету ўлавіў і 
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першы ціхі смутак. Усе далейшыя зборнікі паэтэсы працягваюць і пашыраюць 

тэмы ранніх вершаў, паглыбляюць іх матывы. Паступова нарастае ўсѐ больш 

драматызм адчування жыцця, з’яўляюцца матывы адзіноты, расстання з каха-

ным, боль безадказнага кахання. Паэтэса адна гадуе сына, бацька якога пайшоў 

да другой. Ды і шмат іншых выпрабаванняў цярпліва і мужна пераадольвае 

жанчына. Асабісты боль яна ўспрымае як загартаванне для сапраўднай паэзіі

, і 

паступова ў кожным новым зборніку яе паэзія набірае ўсѐ большую сілу і 

вышыню. 

Назвы для зборнікаў Яўгенія Янішчыц, як правіла, бярэ са сваіх твораў. 

Звернем увагу на змяненне светаадчування лірычнай гераіні шляхам раскрыцця 

сімволікі назваў паэтычных зборнікаў. 

―Снежныя грамніцы‖ (1970) — у зборніку ѐсць верш ―Рана ўсталі ма-

ладзіцы‖, у якім згадваюцца ―праславянскія грамніцы‖. Народнае свята адзна-

чалася 2 лютага па старым стылі, у наш час гэта 15 лютага. Вучонымі вылу-

чаюцца тры асноўныя меркаванні аб паходжанні назвы свята: 1) ад імя 

язычніцкага бога Грамаўніка (Перуна) — бога веснавых навальніц; 2) паводле 

ўяўленняў нашых продкаў, пачынаючы з гэтага дня Юрай выпрабоўвае 

на нячыстай сіле свае стрэлы, і на Грамніцы можна пачуць першыя грымоты; 

3) Стрэчанне, другая назва Грамніцаў, абазначае дзень, у які адбываецца су-

стрэча зімы з вясною. З Грамніцамі звязаны народныя прыкметы вызначэння 

надвор’я, а таксама рытуал асвячэння ў царкве свечак [9, с. 158]. У. Гніламѐдаў 

тлумачыць назву ―Снежныя грамніцы‖ як нечаканасць прыходу ў літаратуру 

юнай паэтэсы (як ―гром — зімой!‖) [10, с. 175]. Пра яе можна таксама сказаць, 

што гэта сімвалічны вобраз юнацтва, пачатку новага ў жыцці, калі думалася 

светла і ясна, а сэрца было адкрыта веры, дабру. 

Пачатковая назва, якую збіралася даць Яўгенія Янішчыц гэтай кніжцы, — 

―Непрыручаная птушка‖. Верш пра непрыручаную птушку выяўляе духоўны 

свет лірычнай гераіні, яе нескаронасць і свабоду, а таксама напоўненасць 

і непаўторнасць кожнага дня ў яе жыцці, але, магчыма, Янішчыц ―адмовілася 

                                                           

 Такую выснову можна зрабіць паводле некаторых вершаў (напрыклад, ―За высокай кручаю-

гарою...‖ [8, с. 169], ―Не трэба мне ўсмешкі маѐвай...‖ [8, с. 197]), а таксама радкоў з ліста 

Яўгеніі Янішчыц да Галіны Каржанеўскай [гл. 7, с. 273].  
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ад гэтага намеру, бо Г. Юрчанка, заўважыўшы той верш у перыѐдыцы, напісаў 

на яго даволі з’едлівую пародыю‖ [7, с. 278]. 

Наступны паэтычны зборнік ―Дзень вечаровы‖ (1974) быў адзначаны 

прэміяй Ленінскага камсамола Беларусі. Галоўны матыў, якім прасякнуты 

многія яго творы, — расчараванне ў каханні. Аднак смутак, туга, страчанасць 

кахання напоўнены надзеяй, верай, што ўсѐ яшчэ можна вярнуць. У цэлым гэта 

больш сур’ѐзны, сталы позірк на жыццѐ. Дзень вечаровы — дзень без сонца, 

без кахання. 

Зборнік лірыкі ―Ясельда‖ (1978) — у асноўным гэта філасофскае асэнса-

ванне жыцця. Многім вершам уласцівы недагаворанасць і таямнічасць (дарэчы, 

любімы мастацкі прыѐм у творчасці Я. Янішчыц — спалучэнне канкрэтнага 

і асацыятыўнага). Назва зборніка — па аднайменнай паэме ―Ясельда‖, пры-

свечанай светлай памяці бацькі. Ясельда — рака роднага Палесся, якая духоўна 

падтрымлівае і дае сілы. 

Назва зборніка ―На беразе пляча‖ (1980) адлюстроўвае паступовае змянен-

не ў разуменні жыцця лірычнай гераіняй: прыходзяць стрыманасць і знешні 

спакой (―На беразе пляча / Спакойны наступ лета‖ [11, с. 90]). 

Запас паперы адкладу на час, 

Сустрэну дзень у грамадзе кіпучай. 

Адчую побач шырыню пляча 

І шырыню радзімы неўміручай [11, с. 12]. 

За кнігу лірыкі ―Пара любові і жалю‖ (1983) прысуджана Дзяржаўная 

прэмія БССР імя Янкі Купалы ў 1986 годзе. Назва ―Пара любові і жалю‖ — але-

горыя новага душэўнага стану (гэты радок абыграны ў вершы ―Бярэш мяне, па-

лоніш зноў‖ [12, с. 63]). Прыход вясны — ―пара любові й згоды‖ ў прыродзе. 

Росквіт. Але не зажыла яшчэ ―рана нажавая‖ і болем напоўнена сэрца — ―пара 

любові й жалю‖ ў жыцці паэтэсы. ―Пара любові і жалю. Не выпадковае спа-

лучэнне, — піша А. Сямѐнава, — паэтэса ўвесь час трымае ў памяці, што свет 

эмпірычнай рэчаіснасці ў святочнасці і светлаце сваѐй мае і трагічную ан-

тытэзу... Паўната жыцця заўсѐды нясе ў сабе шчасце і смутак, свята і клопаты, 

радаснае і трагічнае... Радкі стрымана і цнатліва гавораць пра драму лірычнай 

гераіні‖ [13, с. 161–162]. 
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Духоўным запаветам Я. Янішчыц можна лічыць кнігу ―Каліна зімы‖ 

(1987). Тут найбольш складана вызначыць сімвалічнае значэнне назвы. 

У вершы ―Каліна зімы‖ [8, с. 90] паўстае вобраз ―каліны-сяброўкі‖ (у фалькло-

ры каліна сімвалізуе дзяўчыну) і гаворыцца, што доля самой паэтэсы ―нібы 

гронка любові // Б’ецца над сцішанай голькай жыцця‖. Тут псіхалагічны пара-

лелізм: гронка чырвоных ягад каліны — ―надзея жыцця‖. Такое ж пачуццѐ, 

спадзяванне на вяртанне кахання, жыве ў душы лірычнай гераіні. У кантэксце 

твора становіцца зразумелым значэнне спалучэння слоў ―каліна зімы‖ — ―зімой 

закіпае каліна‖, гэта значыць яе ягады ―свецяцца ціха-шчасліва праз снег‖. 

І ў той жа час спалучэнне колераў чырвонага (каліны) і белага (зімы) у назве 

зборніка не адназначнае і не такое простае. Чырвоны колер — колер крыві 

і жыцця — таксама сімвал кахання ў фальклоры. Гэты колер мае ўстойлівую 

станоўчую семантыку. Белы — амбівалентны колер. Ён можа супастаўляцца 

(як станоўчы) з чорным колерам (як адмоўным).  

Як адзначае Я. Крук, белы колер у народнай культуры беларусаў — ―сім-

вал смутку, жалобы, гора, смерці, трансфармацыі, пераходу ў іншы стан, сімвал 

дарогі з аднаго свету ў іншы. У міфалагічным сэнсе слова — гэта сімвал бяз-

межнасці, вечнасці, Сусвету‖ [14, с. 69]. Даследчык дае цікавае тлумачэнне 

кампазіцыі колераў беларускага ручніка (жыццѐ  смерць  жыццѐ), таму што 

ручнік адлюстроўвае ўяўленне нашых продкаў пра жыццѐвы шлях: жыццѐ на 

гэтым свеце (якое сімвалізуе чырвоны колер на адным з канцоў ручніка), 

смерць або пераход у іншы свет (белая сярэдзіна), жыццѐ пасля смерці (чырво-

ны колер другога канца ручніка).  

Паводле меркавання Д. Бугаѐва, ―назва кнігі мае знак... супярэчлівасці 

[жыцця], бо вобраз, вынесены ў загаловак (―каліна зімы‖), асэнсоўваецца... 

удваістым плане як ―надзея жыцця‖ і разам з тым як увасабленне яго нялѐг-

касці, гаркоты, суму, няхай сабе і светлага‖ [15, с. 273]. Улічваючы думку 

Я. Крука пра семантыку белага колеру, вобраз ―каліны зімы‖ можа адлюст-

роўваць сувязь жыцця і смерці, жыцця і вечнасці. 

Зборнік выбраных твораў ―У шуме жытняга святла‖ (1988) складзены ру-

кой паэтэсы. У яго ўвайшлі лепшыя вершы і паэмы, напісаныя Яўгеніяй 

Янішчыц за 1970–1987 гады. Гэта апошняе прыжыццѐвае выданне твораў  

Я. Янішчыц. Так распарадзіўся лѐс. Назва ―У шуме жытняга святла‖ ўзята 
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са зборніка ―Пара любові і жалю‖, у якім змешчаны аднайменны верш, га-

лоўная думка якога: 

І покуль дыхае планета, 

Не вынішчаецца датла 

Душа народа і паэта 

У шуме жытняга святла [12, с. 62]. 

Жыта — жыццѐ і святло. Жыццѐ — жыта і святло. Жыццялюбства — га-

лоўная ідэя творчасці Я. Янішчыц. Адчуванне гармоніі, еднасці з Сусветам, за-

хапленне яго прыгажосцю, любоў да ўсяго жывога. І ў той жа час — адчуванне 

горычы, драматызму жыцця (―Аптымістычна-горкая, лясная, // Як і сама паэзія 

мая‖ [8, с. 113]). 

―Тайна‖ паэзіі Янішчыц ―у своеасаблівым лірызме паэтэсы — празрыстым, 

ціхім, песенна-плаўным... У яе радку вабіць магія тону, гуку, музыкі, якія 

прыцягваюць да сябе, нібыта закалыхваюць, зачароўваюць...‖ [16, с. 235]. 

Знешне простая, але ўнутрана глыбокая, самабытная творчасць Яўгеніі 

Янішчыц выяўляе маральна-этычныя каштоўнасці беларусаў, працягвае 

лепшыя традыцыі фальклору і беларускай паэтычнай класікі (Я. Купалы, 

М. Багдановіча...). Талент і сур’ѐзнае стаўленне да творчай працы робяць ліры-

ку Яўгеніі Янішчыц яркай і адметнай з’явай беларускай літаратуры. 
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МАЦІ ЧЭШСКАГА НАРОДА 

 

Бажэна Немцава стала для чэшскага народа ўсім: вялікай жанчынай і вялі-

кай надзеяй, клапатлівай маці, бабуляй; яна, па вялікім рахунку, адкрыла яму 

дарогу ў будучыню. Менавіта яна ўзняла самасвядомасць чэшскай нацыі, дапа-

магла людзям адчуць гістарычную значнасць сваѐй Радзімы і вызначыць гіста-

рычныя карані. Яе літаратурныя творы ўзнімалі чэшскі народ на барацьбу су-

праць магутнай Аўстра-Венгерскай манархіі, будзілі ў чэшскім грамадстве па-

чуцці патрыятызму і адданага служэння роднаму краю. Бажэна Немцава, несум-

ненна, адносіцца да тых пісьменнікаў, якія валодалі надзвычайным дарам ма-

ральнага ўздзеяння на грамадства, фарміравалі яго сутнасныя асновы, якія 

прыкладам свайго жыцця і творчасці сталі своеасаблівым духоўным сімвалам 

нацыі. 

Барбара Панклова, якая і стала пазней Бажэнай Немцавай, нарадзілася 4 

лютага 1820 года ў Вене. Бацькам дзяўчынкі быў аўстрыйскі немец Йохан Пан-

кель, які так і не навучыўся гаварыць па-чэшску, а маці — чэшка сялянскага 

паходжання з трывалымі чэшскімі каранямі, служанка Тэрэза Навотная. 

У некаторых даследчыкаў выклікае сумненне дата нараджэння пісьмен-

ніцы, хоць яна і лічыцца афіцыйнай. Справа ў тым, што ў пасведчанні аб нара-

джэнні Барбары Панкловай, якое адшукалі ў Вене, стаіць адзнака ―выбранае 

дзіця‖. Пры гэтым копія пасведчання, якая была выдадзена бацькам дзяўчынкі, 

калі той споўнілася 11 гадоў, такой адзнакі ўжо не мае. Насцярожвае і той факт, 

што адразу пасля нараджэння дзяўчынкі сям'я, у якой на службе былі Йохан і 

Тэрэза, падаравала бацькам Барбары дом у вѐсцы Раціборжыце ў паўночна-

ўсходняй Чэхіі. Дзяўчынку заўсѐды лячылі і апраналі за кошт гаспадароў, а так-
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сама вадзілі на вучобу ў панскі дом. Яшчэ ў дзяцінстве Бажэна Немцава вало-

дала некалькімі замежнымі мовамі. Пазней на яе вяселле гаспадары яе бацькоў 

зрабілі ей падарунак — завушніцы з гранатаў, якімі не маглі пахваліцца і больш 

заможныя паненкі. 

Некаторыя даследчыкі жыццѐвага шляху Бажэны Немцавай выказваюць 

думку, што нарадзілася яна трыма гадамі раней пазначанай афіцыйна даты. 

Лічыцца, што Йохан і Тэрэза, узяўшы дзяўчынку на выхаванне да сябе, усяго 

толькі дапамаглі захаванню тайны сваѐй гаспадыні, княгіні Кацярыны Загаль-

скай. 

Дзяцінства Барбары прайшло ў маляўнічых Раціборжыцах. Тут яе дагляда-

ла (а па сутнасці, стала для яе вельмі блізкім чалавекам) бабуля Магдалена 

Навотная, маці Тэрэзы. Са старой жанчынай якая клапацілася ажно пра 13 

дзяцей Йохана і Тэрэзы, у Бажэны Немцавай былі звязаны самыя светлыя 

ўспаміны. Менавіта ѐй, па сведчаннях літаратуразнаўцаў, і прысвяціла пісьмен-

ніца сваю знакамітую аповесць ―Бабуля‖ (1855). 

Барбара Панклова вырасла прыгожай дзяўчынай, на якую многія звярталі 

ўвагу. У атэстаце сталасці, выдадзеным ѐй уладамі горада Нахад, гаворыцца 

наступнае: ―...пацвярджаецца, што Барбара, дачка Яна Панкла, сваѐй дабрад-

зейнасцю, сціпласцю і маральнымі паводзінамі заслужана карыстаецца 

прыхільнасцю ўсѐй акругі... ‖ Пазней адна з сябровак пісала пра будучую пісь-

менніцу: ―яна жыла, як зачараваная каралеўна‖. 

Вельмі хутка знайшоўся і прэтэндэнт на руку Барбары — чыноўнік 

фінансавай інспекцыі Йозэф Немец. Гэта быў надзвычай перспектыўны малады 

чалавек, які вельмі хутка прасоўваўся па службовай лесвіцы. 17-цігадовая 

дзяўчына супраціўлялася выбару сваѐй маці, але тая заставалася няўмольнай. 

Восенню 1837 года раѐннае ўпраўленне Градца Кралова выдала Йозэфу 

Немцу станоўчую характарыстыку на яго нявесту, пасля чаго начальнік 

фінансавага ўпраўлення дазволіў свайму падначаленаму ажаніцца з Барбарай 

Панкловай. Вяселле адбылося праз пяць дзѐн. На урачыстай цырымоніі маладая 

была апранута ў блакітнае, што азначала глыбокую тугу. Барбара Панклова 

свайго мужа не кахала. 

Муж быў старэйшы за Барбару на 15 год, закончыў гімназію вучыўся ў 

Празе на філасофскім факультэце Карлавага ўніверсітэта і паспеў даслужыцца 
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да звання фельдфебеля. Йозэф быў для свайго часу чалавекам адукаваным, 

шмат чытаў, падзяляў патрыятычныя погляды дэмакратычна настроенай 

інтэлігенцыі. Для многіх тагачасных дзяўчат гэта быў бы цудоўны выбар, але 

не для Бажэны Немцавай, творчая натура якой патрабавала іншых уражанняў і 

незалежнага жыцця. 

Аўтабіяграфічныя накіды Барбары, у якіх прыгадваецца дзень вяселля, вы-

трыманыя ў самых змрочных фарбах і жорсткім стылі. У яе дзѐнніку адзначана: 

―Небяспека для майго жыцця — падрыхтоўка да вяселля — ноч перад вясел-

лем — развітанне з прыгожымі ідэаламі — сумнае світанне пасля вяселля — 

сцэна ў пакоі — убогі Йозэф — ад'езд дахаты‖. Болей пра свайго мужа, стаўшы 

Бажэнай Немцавай, Барбара Панклова ў сваіх творах не напісала ніводнага сло-

ва. 

Адразу пасля вяселля ў сям'і пачаліся сур'ѐзныя праблемы, якія ўзнікалі ў 

асноўным праз непаразуменне паміж жонкай і мужам і неўраўнаважанасць 

апошняга. Так, першынец нарадзіўся раней за тэрмін толькі таму, што Йозэф 

Немец, прыйшоўшы з працы ў змрочным душэўным стане, сарваў сваю злосць 

на жонцы. Адразу пасля нараджэння сына Гінэка (Ігнація Йозэфа) у Бажэны 

пачаліся праблемы са здароўем, якіх яна не магла пазбавіцца да канца свайго 

жыцця. 

На працягу наступных пяці год Бажэна нарадзіла трох хлопчыкаў і адну 

дзяўчынку, пры гэтым выдатна выконвала ўсе хатнія абавязкі, а сваѐй прыгажо-

сцю і адукаванасцю рабіла незвычайнае ўражанне на ўсіх, хто так ці інакш меў 

дачыненне да іх сям'і. Мужа Бажэны па службе пераводзілі з аднаго горада ў 

другі, і ўвесь гэты час ѐн вазіў сям'ю за сабою Восенню 1842 года яго пе-

раводзяць на службу ў Прагу. Сям'я здымала невялікую кватэрку на Поржычы, 

у якой Бажэна нарадзіла сваѐ апошняе дзіця, пасля чаго доўга прыпадала на ад-

ну нагу. 

Калі Бажэна трохі адышла ад хвароб, адразу ж патрапіла ў пражскі 

вышэйшы свет: ужо 8 лютага 1843 года будучая пісьменніца прысутнічала на 

балі ў замку Жофін, дзе зрабіла вялікае ўражанне на ўсіх прысутных. Бажэна 

была адной з найпрыгажэйшых жанчын, пры гэтым цудоўна танцавала і магла 

падтрымаць любую размову, выяуляла глыбокія веды і трапнасць выказванняў. 



София. 2016. № 1. С. 25–31 Культурные параллели 
 

29 
 

Не дзіва, што кола знаѐмстваў значна пашыралася, а сама яна сталася са-

праўднайсвецкай ільвіцай 

У гэты ж час Бажэна пачынае цікавіцца ростам нацыянальна-вызваленчага 

руху, пратэстам супраць нямецкага засілля ў чэшскім інтэлігенцкім асяроддзі. 

Прыгажуня-чэшка знаѐміцца з Францішкам Палацкім і Йозэфам Юнгманам 

гісторыкам Паўлам Шафаржыкам, паэтам Францішкам Чэлакоўскім, драматур-

гам Йозэфам Тылам і многімі іншымі прагрэсіўнымі прадстаўнікамі чэшскай 

інтэлігенцыі. 

Кола грамадска-навуковых інтарэсаў Бажэны Немцавай надзвычай шыро-

кае. Яна самастойна вывучае балгарскую, нямецкую і рускую мовы, цікавіцца 

гісторыяй, геаграфіяй і этнаграфіяй чэшскага народа, бярэ ўрокі анатоміі, 

сур'ѐзна займаецца батанікай і медыцынай. У гэты ж надзвычай плѐнны для яе 

перыяд Бажэна Немцава ўпершыню бярэцца за пяро. На пачатку красавіка 1843 

года ў часопісе ―Кветы‖ з'явіўся верш за подпісам ―Бажэна Немцава‖. 3 гэтага 

часу пачынаецца яе літаратурная дзейнасць, і яна застаецца вернай раз і 

назаўсѐды абранаму псеўданіму. 

Хутка зразумеўшы, што першы вершаваны эксперымент быў не зусім уда-

лы, Бажэна Немцава бярэцца за прозу. Узяўшы сабе за ідэал творчасць Жэрме-

ны дэ Сталь і Жорж Санд, яна піша казкі, аповесці і апавяданні. Кожны яе твор 

чытачы сустракаюць з нязменным захапленнем — усе прызнаюць у ѐй 

несумненны пісьменніцкі талент. Кнігі ―Народныя казкі і паданні‖ (1845-1847), 

―Лісты з Францішкавых Лазняў‖, ―Карціны ваколіц Дамажліц‖ (1845-1846) імг-

ненна разыходзяцца сярод чытачоў, чытаюцца, перадаюцца з рук у рукі, але 

грошай іх аўтару не прыносяць. 

Немцава шмат ездзіць па ўсѐй краіне, збірае легенды, паданні, запісвае 

народныя песні і казкі, вядзе асветніцкую работу. Яна становіцца адным з са-

мых яркіх прапаведнікаў патрыятычных думак і ідэй чэшскага народа. Такія 

погляды і дзеянні не маглі застацца па-за ўвагай тагачаснай аўстрыйскай улады, 

і за Бажэнай Немцавай быў устаноўлены нагляд, які не перапыняўся да самай 

смерці пісьменніцы. 

Паралельна з творчым пад'ѐмам і самым плѐнным перыядам у творчай 

дзейнасці пісьменніцы пачынаецца паласа сур'ѐзных няўдач. Адносіны з мужам 

псуюцца ўсѐ больш з кожным годам. У краіне ўсѐ часцей успыхвае незадаволе-
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насць аўстрыйскімі ўладамі, праз гэта ўзмацняюцца рэпрэсіі, наклады новых 

кніг становяцца ўсѐ меншыя, а ў сям'і пачынаецца самы сапраўдны фінансавы 

крах. 

Бажэна Немцава ўступае ў ―Чэшска-мараўскае братэрства‖, якое прапаве-

дуе сацыялістычныя ідэі пра права людзей на шчасце і роўнасць. Бажэна гэтыя 

погляды цалкам падзяляе. 

У хуткім часе ў Празе ўспыхвае рэвалюцыйна-нацыялістычная барацьба, 

якую з радасцю вітае Немцава, а таксама і яе муж, настроены вельмі 

патрыятычна. Праз некалькі дзѐн паўстанне было жорстка падаўлена, а яго 

ўдзельнікі, нават тыя, хто спачуваў паўстанцам, арыштаваныя. Бажэна Немцава 

і яе муж на гэты раз арыштаваныя не былі, хоць поглядаў сваіх не хавалі, а вы-

казвалі іх адкрыта. 

Напрыканцы 1850 года Йозэфа Немца накіроўваюць на службу ў Венгрыю. 

Бажэна застаецца ў Празе, піша невялікія апавяданні, з цяжкасцю перабіваецца 

на мізэрныя грашовыя паступленні за свае публікацыі. У 1852 годзе разам з ма-

лодшымі дзецьмі (старэйшыя застаюцца вучыцца ў Празе) Бажэна пераязджае 

да мужа ў Венгрыго, дзе ў 1853 годзе сям'ю напаткала сапраўдная бяда: пасля 

лютаўскага замаху на жыццѐ Франца Іосіфа дом Немцавых, як людзей нядобра-

надзейных і падазроных, падвяргаецца вобыску. Падчае вобыску знаходзяць 

тэкст ―Марсельезы‖, кнігу пра лідэра венгерскіх паўстанцаў Л. Кошута, рэва-

люцыйныя плакаты і два пісталеты. Йозэфа Немца звальняюць са службы, а 

пасля ўвогуле арыштоўваюць. Да гэтых праблем дадаецца яшчэ адна вялікая 

бяда: у Празе цяжка захварэў старэйшы сын Гінэк. Сухоты не далі маладому 

чалавеку аправіцца, хвароба прагрэсавала вельмі хутка, і Бажэна ледзь паспела 

развітацца з сынам: праз два дні пасля яе прыезду сына не стала. 

У гэты сапраўды трагічны для яе перыяд Бажэна праяўляе цуд стойкасці і 

вытрымкі: яна бярэцца за пяро і піша адзін за адным свае лепшыя творы: ―Ба-

булю‖, ―Разарку‖, ―Дзікую бару‖ (1856), ―Вѐску ў гарах‖ і інш. Хутка страшны 

дыягназ ставяць і другому сыну Немцавай — Яраславу, які нарадзіўся ў 1842 

годзе. 

У апошнія гады Немцава страціла амаль усѐ: дваіх сыноў, сваіх былых 

сяброў і прыхільнасць бліжэйшага атачэння. Ад яе адвярнуліся нават блізкія 

знаѐмыя: за пісьменніцай увесь час ажыццяўляўся паліцэйскі нагляд. У 1861 
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годзе адзін выдавец з Літомышля прапануе Немцавай выпусціць збор твораў 

пісьменніцы з умовай, што выданнем будзе займацца сама Бажэна. Яна выму-

шана пагадзіцца з гэтай сумнеўнай прапановай, бо не было чым карміць дзяцей. 

У жніўні па справах выдання яна едзе ў Літомышль. Мінаюць тыдні і ме-

сяцы, але справа са зборам твораў пісьменніцы так і не зрушылася з месца. Ад 

нервовых перажыванняў Бажэна Немцава цяжка захварэла. Муж, які пасля вы-

звалення прыязджае ў Літомышль, вязе яе ў Прагу. Але там Бажэна Немцава 

так больш і не ўстала з ложка. 20 студзеня 1862 года ѐй прынеслі першыя лісты 

збору твораў з яе любімай ―Бабуляй‖. Яна толькі паспела зірнуць на іх — на 

другі дзень вялікай пісьменніцы, творамі якой будуць зачытвацца пакаленпі, 

Бажэны Немцавай не стала. 
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ЖАНЧЫНА Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ  

БЕЛАРУСАЎ І КІТАЙЦАЎ 

 

Мужчына быў заснавальнікам сацыяльнага жыцця, ѐн вынайшаў зброю 

і вайну, алфавіт і сацыяльныя законы, сродкі перамяшчэння, гандаль, грашовую 

сістэму і выкарыстанне металаў. Але затое жанчына, са свайго боку, знайшла 

пэўную формулу хатняга жыцця. Гэты факт ярка адлюстраваны ва ўсіх дасле-

даваннях, прысвечаных першабытным народам. Дом, земляробства, медыцына, 

мастацтва прасці, ткаць, шыць, гатаваць ежу — усѐ гэта было прыдумана 

жанчынай. Звесткі пра паходжанне і ўменне карыстацца агнѐм яшчэ вельмі 

спрэчныя. Наогул невядома, ці гэта вынаходніцтва абавязана простаму выпад-

ку, ці гэта вынік доўгай і цярплівай, свядомай працы. Несумненна, аднак, што 

калі жанчына і не была ініцыятарам гэтага важнага вынаходніцтва, то, ва ўсякім 

выпадку, яна заўсѐды была клапатлівай яго ахоўніцай. І раслінны, і жывѐльны 

свет жанчына паставіла сабе на службу. Яна выкарыстоўвала раслінныя валок-

ны і жывѐльную воўну, каб рабіць матэрыял і шыць з яго адзенне, ператварала 

дзікіх жывѐл у хатніх, добра ведала лекавыя расліны, каб ратаваць ад хвароб 

сваіх дзяцей і мужчын. Акрамя ўсяго гэтага, менавіта жанчына можа ганарыцца 

яшчэ адным вынаходніцтвам, якое мела велізарнае значэнне ў гісторыі ча-

лавечай цывілізацыі, што зрабіла зусім іншым твар Зямлі, змяніла характар 

мужчыны і пераўтварыла неўтаймаванага воя, якім ѐн быў спачатку, у мірнага 

земляроба. Гэта вынаходніцтва — апрацоўка зямлі. У міфалогіі, у каляндарных 

абрадах і рытуалах розных народаў свету добра захавалася вельмі важная твор-

чая роля жанчыны ў працэсе земляробчай працы. Так, старажытныя грэкі ства-
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рылі прыгожы паэтычны вобраз багіні Цэрэры, якая апекавала жніво; адным 

толькі манавеннем галавы яна прыводзіла ў рух хвалістую, усю ў калоссях ніву. 

Дапамагалі ѐй таксама дзве жанчыны — Флора і Памона. У мексіканцаў, 

напрыклад, боства, якое апекавала апрацоўку маіса, зноў жа было ў выглядзе 

жанчыны, багіні Каатлікуа. Яшчэ і зараз у некаторых абласцях Суматры рыс за-

сяваюць толькі жанчыны, якія ў час гэтай працы расплятаюць свае валасы, 

упэўненыя, што калі жанчына перакруціць нітку ці ўпусціць верацяно, то гэта 

будзе мець дрэнны ўплыў на маладыя пасевы збожжа.  

Англійскі міфолаг Дж.Фрэзер (―Золотая ветвь‖) разглядае цікавы вобраз 

Мацеры Хлеба ў паўночнай Еўропе і іншых краінах свету. Абапіраючыся на 

вынікі даследаванняў В.Манхардта, што першая частка імя Дземетры ўтвары-

лася ад крыцкага слова deai (што значыць ―ячмень‖), ѐн робіць вывад, што імя 

Дземетры азначае ―Маці Ячменя‖ ці ―Маці Хлеба‖. Падобныя міфічныя вобра-

зы пырсутнічаюць у многіх народаў свету. Напрыклад, у Германіі, калі сяляне 

бачаць, як калышацца збожжа на ветры, кажуць, што гэта ідзе Маці Хлеба. 

Прычым Маці Хлеба можа быць помслівай, калі яе пакрыўдзіць, яна нават мо-

жа забраць дзяцей, якія будуць збіраць васількі ў жыце. У Германіі апошні сноп 

пасля жатвы прыносяць у хату і шануюць як боства, бо лічаць, што Маці Хлеба 

хаваецца ў апошніх сцяблінах ці ў калоссі. Можна параўнаць гэта з шанаваннем 

першага снапа ў час беларускіх дажынак і ―завіваннем барады‖ апошніх нязжа-

тых каласоў, якое мела магічнае значэнне. У Францыі апошні сноп таксама 

называюць Маці Пшаніцы, Маці Ячменю, Жыта ці Аўса. У некаторых краінах, 

напрыклад, у Шатландыі, з апошніх каласоў рабілі жаночую фігуру, называлі яе 

Карлін, што значыць ―Старая‖. Лічылася дурной прыкметай, калі апошні сноп 

вязаўся пасля заходу сонца, і яго называлі Ведзьмай. Літоўцы называюць апош-

ні сноп Бабай ці Старой. Балгары робяць з апошняга снапа ляльку, якую завуць 

Маці Хлеба ці Каралевай. Выраб фігуркі Каралевы ўраджаю быў распаўсюджа-

ны і ў Англіі. Часам бывае, што апошні сноп ці жняю, якая яго зжынае, назы-

ваюць Нявестай Пшаніцы, як, напрыклад, у некаторых абласцях Германіі. 

Вядома Маці Маісу ў Амерыцы, Маці Рысу — у Ост-Індыі, мы ўжо называлі 

славянскую багіню Макош, якая лічыцца Маці Ураджаю. Паходжанне гэтага 

слова разумеецца бінарна. З аднаго боку Макош (―кош‖ — як жэрабя, прычым 

тут жэрабя шчаслівае, адсюль Макош — багіня шчасця, удачы і дабрабыту; з 
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другога боку ―кош‖ разумеецца як ―кашэль‖, плецены для зерня, гэта значыць 

як умяшчальня зерня, ураджаю, ці Маці Ураджаю). 

Галоўная жаночая багіня Кітая — Нюйва — багіня і самой зямлі, 

і прародзіца ўсяго чалавецтва. Нюйва таксама таясамліваецца з багіняй урад-

лівасці, якая злучае юнакоў і дзяўчат у шлюбе. Напачатку першага веснавога 

месяца ў яе гонар прыносілі ахвяры, спявалі песні і танцавалі. Ушаноўвалі яе 

таксама стрэламі з лука. Апякункамі шлюбу і сямейных адносін у кітайцаў 

з’яўляліся розныя багіні. Напрыклад, багіня Чуанпо — маці ложку. Выява 

багіні і яе мужа павінна была вісець побач з сямейным ложкам, каб яна магла 

дапамагаць маладым, ахоўвала спальню і спрыяла дзетанараджэнню. Біся 

Юаньцзюнь и Сунцзы няннян — галоўныя багіні, адказныя за дзетанараджэнне, 

Гэ-ту (―цѐтачка Гэ‖) — апякунка бабулі-павітухі, якая дапамагала жанчынам 

нараджаць, Дана Фужэнь (―пані вялікая бабуля‖) — багіня, якая дапамагала без 

пакут хутчэй нарадзіць [5, с. 235]. 

―Біся Юаньцзюнь вядома таксама пад імем Тайшань няннян. Яна была 

дачкой уладыкі гары Тайшань. Яе з’яўленне звычайна суправаджалася бурай, 

моцным шквалістым ліўнем. У храме яе звычайна адлюстроўвалі матронай, 

якая сядзела на чырвоным троне. На галаве ў яе быў незвычайны ўбор 

у выглядзе трох птушак з распраўленымі крыламі. Вакол яе сядзела цэлая група 

―матушак‖ (няннян): Сунцзы няннян прыносіла дзяцей, Пэйтай няннян спрыяла 

зачаццю дзяцей, Цуйшэн няннян спрыяла хуткім родам, Яньгуан няннян 

ахоўвала нованароджаных ад хвароб вачэй, Доу-шэнь ахоўвала дзяцей 

ад воспы, а таксама шэраг іншых багінь, якія ахоўвалі дзяцей у розныя перыяды 

іх жыцця (ад маленства да паўналецця)‖ [5, с. 236]. 

Сунцзы няннян, разам з Біся Юаньцзюнь, лічылася таксама вярхоўнай 

багіняй, галоўнай сярод багоў-апекуноў дзетанараджэння. Згодна з легендай, 

у яе з мужам Вэнь-ванам было больш за сто сыноў. У храмах Сунцзы няннян 

была адлюстравана разам з Вэнь-ванам. Ім прыходзілі пакланіцца як шчаслівыя 

сямейныя пары, так і тыя, якія не мелі дзяцей. Вакол яе ў храмах звычайна было 

шмат лялек-прынашэнняў. Жанчыны звычайна звярталіся да багіні з мальбой, 

каб яна дапамагла ім нарадзіць хлопчыкаў. Яны бралі з храма адну з лялек, 

а пасля нараджэння сына прыносілі ў храм сваю ляльку. Лічылася таксама, што 



София. 2016. № 1. С. 32–51 Культурные параллели 
 

36 
 

Сунцзы няннян спрыяе зачаццю дзяцей, а таму ў час вяселля ў яе гонар музыкі 

выконвалі прысвечаны ѐй гімн [5, с. 236]. 

У старажытныя часы кітайскія жанчыны валодалі такімі ж правамі, як 

і мужчыны, а магчыма яшчэ і большымі. Прыкладна паміж VII I VIII ста-

годдзямі становішча жанчыны абмяжоўваецца ўсѐ больш і больш толькі хатняй 

функцыяй, а яе правы пачалі паступова змяншацца. Гэта, у першую чаргу, 

напэўна, было звязана з канфуцыянская традыцыяй, якая вызначала перавагу 

мужчыны ў адносінах да жанчыны. З маленства яе прывучалі падпарадкоўвацца 

мужчыне. Асноўная роля, якая адводзілася жанчыне — служэнне мужу і яго 

сям’і.  

Магчыма, менавіта з гэтым звязаны адзін з самых бязлітасных і жорсткіх 

у адносінах да дзяўчат звычай, які бытаваў у Кітаі: спавіванне ступней ног 

дзяўчынкі і дэфармацыі іх да памеру далоні. 

Існуе некалькі легенд гэтай традыцыі, якая практычна пазбаўляла жанчыну 

магчымасці не толькі самастойна пакідаць хату, але і перамяшчацца па ѐй. 

З ранняга ўзросту дзяўчынкам з гарадскіх і забяспечаных сем’яў, за выключэн-

нем сялянскіх дзяцей і дзяцей прыслугі, накладваліся на ступні і пальцы ног 

вельмі жорсткія павязкі з выкарыстаннем бамбукавых зажымаў. Пры гэтым па-

вернутыя ўнутр пальцы практычна выварочваліся з суставаў так, што ступня 

нагадвала форму распушчанай кветкі — лотаса. Такое гвалтоўнае спавіванне 

ступні прыносіла дзяўчынцы невыносныя пакуты і працягвалася да паўналецця. 

Да таго часу, як дзяўчынка станавілася дарослай жанчынай, спыняліся і пакуты. 

Ідэальнымі лічыліся ступні, якія былі не больш за тры дзюймы. Такія ступні 

называлі ―залацістыя ліліі‖ або ―залацістыя лотасы‖. [9, с. 52]. 

І. Малевіч адзначае, што і сѐння ў Кітаі можна сустрэць пажылых жанчын, 

якіх возяць на маленькіх павозках іх мужы і дзеці. На нагах гэтых жанчын абу-

тыя вельмі прыгожыя вастраносыя чаравікі ярка-чырвонага колеру дзіцячага 

памеру. Такія чаравікі называлі ―туй чжао‖ і лічылі іх галоўным прадметам 

упрыгожвання жанчыны і заўсѐды з гонарам выстаўлялі напаказ.  

Сучаснаму чалавеку складана зразумець гэтую традыцыю, якая існавала 

з часоў дынастыі Юань (ХІІІ ст.), але ў Кітаі ніхто і ніколі не чуў, каб жанчыны 

ці мужчыны выказвалі пратэст супраць гэтага звычаю. 
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Больш вядомай і вельмі рамантычнай з’яўляецца легенда з’яўлення ча-

равічка ―туй чжао‖. Адзін з кіраўнікоў дынастыі Тан быў закаханы ў тан-

цоўшчыцу Яонян. Для яе выступлення ѐн збудаваў сцэну ў выглядзе залатой 

кветкі лотаса, памерам усяго шэсць футаў. Утрымацца на такой сцэне было 

магчымым, толькі калі стаць на наскі пальцаў. Яонян была кемлівай і вына-

ходлівай дзяўчынай, а таму пачала для зручнасці шчыльна спавіваць свае ногі 

шаўковымі стужкамі. Правіцель быў вельмі ўсцешаны абсалютна новым танцам 

сваѐй балерыны. Яму падалося, што калі Яонян пачала бінтаваць ступні ног, яе 

сцѐгны набылі асаблівую пышнасць і прыгажосць, а гэта ў Старажытным Кітаі 

лічылася вяршыняй жаночай прывабнасці [9, с. 53]. 

Але існуе і іншае тлумачэнне гэтай традыцыі, менш рамантычнае і больш 

верагоднае. Кітайская жанчына, будучы дабрачыннай, заўжды падпарадкоўва-

лася мужчыну. Нерухавасць жанчыны ў хаце рабіла яе зусім бездапаможнай, 

вучыла стрыманасці і паслухмянасці. «Мужчына атрымліваў перавагу ў трады-

цыйных эратычных гульнях кітайскага дома, звязаных з доўгімі хітрыкамі 

жанчыны і пагоняй за ўцехамі кахання. Такія забавы былі ў Старажытным Кітаі 

вельмі папулярнымі сярод адукаваных і забяспечаных мужчын, якія звычайна 

былі яшчэ і вельмі раўнівымі. А збегчы з перабінтаванымі да памеру дзіцячай 

ручкі нагамі з дому мужа-раўніўца не атрымалася б нават у сучаснай жанчыны. 

Кітайская эстэтыка сціплай жанчыны дазваляла ў рытуале распранання ўсѐ, ак-

рамя ―туй чжао‖» [9, с. 52]. 

Такім чынам, такая бязлітасная і жудасная традыцыя, падчас якой пальцы 

ног загіналіся пад пяты, а стужкі зацягвалі ўсѐ мацней і мацней да таго часу, 

пакуль не дасягаўся ідэальн памер ножкі — 8–12 сантыметраў, існавала толькі 

дзеля таго, каб дзяўчынка навучылася паслухмянасці і стрыманасці. Гэта быў 

своеасаблівы сімвал перавагі мужчын над жанчынамі. Але апошнія настолькі 

звыкліся з гэтай традыцыяй, што самай вялікай абразай лічылася для іх слова 

―вяліканогая‖. 

З даўніх часоў жанчына Кітая павінна была захоўваць правілы 

адзінашлюбнасці, ―не магла ні раўнаваць мужа, ні здраджваць яму з іншым 

мужчынам. Калі жонка на працягу некалькіх гадоў не нараджала сына, муж меў 

права ўзяць другую жонку ці наложніцу, жыццѐ якой было яшчэ цяжэйшае. Не 

маючы прававога статуса, наложніца фактычна з’яўлялася паўрабыняй… 
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жанчына ў Кітаі не магла скасаваць шлюб…Паўторнае замужжа жанчыны ў 

Кітаі лічылася цяжкім злачынствам перад памяццю мужа‖ [8, с. 20]. 

На такім фоне тым больш незвычайна выглядае гісторыя абшчыны Масуо 

на возеры Луджы. Тут створана своеасаблівае каралеўства жанчын, дзе заха-

валіся не толькі ўсе першаасновы і менталітэт матрыярхату, але і з’явілася 

шмат сучасных матрыярхальных ідэй. 

Упершыню падрабязна апісаў жыццѐ і ідэі абшчыны возера Луджы ў кнізе 

―Забароненае каралеўства‖ рускі даследчык Пѐтр Гулатаў. Ён жыў тут да 

1950 года. Навуковец у сваѐй працы адзначыў, што ―…возера Луджы — гэта 

возера вольнага кахання, якое падаравана чалавеку небам. Калі тут з’яўляецца 

якая-небудзь экспедыцыя, караван альбо групы іншаземцаў, жанчыны таемна 

размяркоўваюць іх паміж сабой. Мужчыны па вызначаных правілах размяр-

коўваюцца паміж усімі жанчынамі і іх дочкамі. Апошнія бралі на сябе ўвесь 

клопат пра гасцей: танцы, курыва, выпіўку і інш.‖ [9, с. 65]. 

Аднак мужчыны ўсѐ ж такі маглі выбраць сабе жанчыну. Адбывалася гэта 

ў тым выпадку, калі старэйшая жанчына прапаноўвала гасцям выбіраць паміж 

―вопытам і неразумнай маладосцю‖ або некалькімі асобамі, якіх яна прызначы-

ла кандыдатамі. 

«У гэтым ―каралеўстве жанчын‖ прозвішчы і імѐны перадаюцца не па ба-

цькоўскай лініі, а па жаночай. Жанчына павінна сама выбіраць сабе аднаго або 

некалькіх мужчын. Доўгі час тут існавала асаблівая этычная традыцыя замуж-

жа, калі жанчына запрашала да сябе каханага на вызначаны ѐю час. Каб заха-

ваць высокую мараль абшчыны, мужчына павінны з’явіцца на заклік каханай 

толькі пасля надыходу цемры і застацца з ѐй да ўзыходу сонца. Дзіця, якое на-

радзілася пасля такой ночы, належала толькі маці» [9, с. 64]. Гэта традыцыя 

існавала таксама ў сялянскіх абшчынах сотні гадоў таму, калі мужчыны часта 

гінулі ў войнах. 

Акрамя таго, у кітайскай абшчыне мужчыны выконваюць усю гаспадар-

чую працу (напрыклад, праполка агарода, догляд жывѐлы і інш.). Усю склада-

ную і важную працу робяць жанчыны. Але абмежаванне праў мужчыны не 

зводзіцца толькі да забароны выконваць цяжкую працу. Ім таксама нельга 

хадзіць у госці, чытаць газеты, курыць і інш. Мужчыны абшчыны павінны 

жыць у доме сваѐй маці і клапаціцца пра дзяцей сваіх сясцѐр. 
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Дрэнным знакам з’яўляецца тое, што жанчына жыве толькі з адным вы-

браннікам і дазваляе яму шэраг вольнасцей, якімі павінна карыстацца толькі 

яна, напрыклад, курыць, гуляць у карты, вучыцца ў школе, чытаць газеты. Тут 

гэта жаночая ―доля‖. Лічыцца, што мужчыны нічога не ўмеюць рабіць і ні на 

што не здольныя, акрамя працы па гаспадарцы і выхаванні дзяцей [9, с. 65]. 

Гэтыя традыцыі зрабілі возера легендарным не толькі ў Кітаі, Тыбеце і 

Непале, але і ва ўсѐй Еўропе і Амерыцы. На сѐнняшні дзень асноўны валютны 

даход абшчыны звязаны з замежным турызмам. Іншаземцы прыходзяць у за-

хапленне, калі бачаць, як мужчыны працуюць на палях, а жанчыны і дзяўчаты 

вучацца ў школе або гуляюць у карты. 

Асаблівая гасціннасць абшчыны, якая апісана ў кнізе Пятра Гулатава, за-

хавалася да нашых дзѐн. Гасцей абавязкова навучаць традыцыйным спевам пра 

каханне, танцам, а таксама пакажуць адзенне, упрыгожванні і жыллѐ маладых 

дзяўчат. Кожная сустрэча жанчын гэтай абшчыны з якой-небудзь экспедыцыяй 

або іншаземцамі заканчваецца начнымі танцамі і спевамі традыцыйных песень 

[9, с. 65]. 

Многія жанчыны і мужчыны ў Кітаі з вялікай прыхільнасцю ставяцца да 

традыцый возера Луджы. Яны лічаць, што такое жыццѐ і традыцыі — гэта ―дар 

кітайскай жанчыне за стогадовыя здзекі з яе і абмежаванне яе ў колькасці нара-

джэння дзяцей‖ [9, с. 65]. 

Адно з галоўных месцаў у культуры народаў свету займаюць каляндарныя 

абрады і звычаі, звязаныя з працоўнай дзейнасцю людзей. Народны каляндар — 

складаная грамадская з’ява, якая адлюстроўвае этнічнае, сацыяльна-палітычнае, 

гісторыка-культурнае жыццѐ народа на асобных этапах яго развіцця. І калян-

дарныя, і сямейныя абрады і звычаі з’яўляюцца самымі значнымі аспектамі 

жыцця людзей на зямлі. А галоўная роля ў іх належыць жанчыне. Менавіта 

жанчыны збераглі і данеслі да нашых дзѐн старажытныя песні, абрады, калы-

ханкі, казкі і г.д., усѐ багацце традыцыйнай культуры. Галоўнай мэтай прак-

тычна усіх абрадаў з’яўляецца забеспячэнне працягу жыцця, урадлівасці нівы, 

захаванне ўраджаю, ахова хатняй жывѐлы, атрыманне спрыяння продкаў. Нават 

шлюб разумеўся не толькі як з’ява асабістага жыцця чалавека, а як адзін са 

складнікаў урадлівасці і дабрабыту. 
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У беларусаў сам прыход вясны, пачатак земляробчых работ наогул не мог 

пачацца без удзелу жанчын. Толькі дзяўчаты і жанчыны клікалі вясну (мужчы-

ны не прымалі ўдзел у рытуалах ―гукання вясны‖ і не спявалі вяснянак). У пес-

нях-вяснянках чуецца гарачы заклік да вясны, каб яна хутчэй прыйшла, 

прынесла з сабой сонечныя дні, цѐплыя дажджы і гэтак далей. Адзін з галоўных 

матываў гэтых веснавых песень — замыканне зімы і адмыканне вясны, лета. Ва 

ўяўленнях старажытнага земляроба вясна ўвасаблялася ў вобразе прыгожай 

дзяўчыны, апранйтай у зялѐны сарафан. Яна — сейбіт красак і збожжа. У ва-

лачобных песнях таксама малюецца прыгожы вобраз жанчыны-сялянкі, гаспа-

дыні дома, разумнай дарадчыцы і памочніцы мужу, ухваляецца яе ўвішнасць, 

гаспадарлівасць. Жаночы вобраз, створаны ў песнях, падкупляе ўнутранай 

сілай і хараством. Падкрэсліваецца, што жанчына ў доме нясе пачатак сямейна-

га суладдзя, яна клапатлівая, гаспадарлівая, поўная ўсведамлення сваѐй ролі і 

жаночай годнасці. У валачобных песнях усхваляецца і маладая дзяўчына (дачка 

гаспадыні і гаспадара), усхваляецца яе прывабнасць, кемлівасць, здатнасць да 

ўсялякай хатняй работы. 

Часта ў валачобных песнях, прысвечаных дзяўчыне, выкарыстоўваюцца 

сімвалічныя вобразы вянка, пярсцѐнка, кубка, згадваюцца ручнікі, паясы і 

іншыя атрыбуты вясельнага абраду. Наогул жа ўсе валачобныя песні павінны 

былі спрыяць ураджаю на ніве, прыплоду статку, дабрабыту, здароўю сям’і. 

Валачобнікі віншавалі земляробаў з прыходам вясны, з пачаткам палявых работ 

і як бы бласлаўлялі на іх паспяховае здзяйсненне. Прыход вясны адзначаецца 

яшчэ і веснавымі карагодамі, у якіх таксама галоўная роля належыць жанчынам 

і дзяўчатам. Ваджэнне карагодаў, танкоў цягнулася да самай Радаўніцы, ста-

ражытнага свята памінання памерлых продкаў. Для карагода характэрна гул-

лівасць, весялосць. Вясна — гэта абуджэнне зямлі пасля зімовага сну. Вясѐлы 

настрой людзей, іх песні і танцы павінны былі дапамагчы зямлі прачнуцца, 

стаць урадлівай, бо старажытныя людзі верылі ва ўзаемасувязь урадлівай энер-

гіі прыроды і чалавека. У час Юр’я, старадаўняга земляробчага свята першага 

абрадавага выгану жывѐлы ў поле, жанчыны збіраліся вялікай грамадой каля 

жытняй руні і пад гранне дуды спявалі песні. Юр’еўскія песні працягваюць да-

лей тэму земляробчай працы, выражаюць адвечны клопат земляробаў пра доб-

рае жыта і пра тое, каб зберагаўся і памнажаўся статак. 
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Усе старажытныя святы і абрады напоўнены песнямі. Часта песні мелі 

магічны сэнс. Н.І. Вялецкая сцвярджае: ―Магічная роля песнапенняў у языч-

ніцкіх рытуалах — рэч агульнавядомая…Магія спеваў са старажытных часоў 

адыгрывала велізарную ўплывовую ролю ў чарадзейных актах, абрадах‖ 

[3, с. 87]. Вера ў магічную сілу слова (і спеваў) вядома з даўніх часоў у многіх 

народаў свету. 

Паколькі жанчына з’яўляецца, як і сама зямля, жыватворным вытокам, які 

дае новае жыццѐ, то менавіта яна (а не мужчына) звяртаецца з песняй ва ўсіх 

старажытных рытуалах да сіл прыроды з просьбай аб добрым ураджаі, аб даб-

рабыце сям’і, нараджэнні здаровых дзяцей і гэтак далей. Непарыўная сувязь ча-

лавека з прыродай у старажытных і каляндарных, і сямейных абрадах 

ажыццяўляецца менавіта праз жанчыну і, ў прыватнасці, шляхам магіі спеваў. 

Роля жанчын і дзяўчат застаецца галоўнай і ў наступных каляндарных свя-

тах. На Сѐмуху (або Тройцу) зялѐнымі травамі і кветкамі яны прыбіралі двор 

і хату. На лузе дзяўчаты спявалі траецкія песні і завівалі вянкі: ―На годы 

добрыя, // На жыта густое, // На ячмень каласісты, // На авѐс расісты, // На грэч-

ку чорную, // На капусту белую‖ [10, с. 190]. Матывы шлюбу і ўрадлівасці зямлі 

гучаць у куставых песнях. Значнае месца ў куставых песнях займаюць за-

клінальныя матывы на добры ўраджай, напрыклад: ―Пасеем жыта, // Да няхай 

зародзіцца // І густое, каласістае, // Яшчэ к таму й ядраністае‖ [10, с. 186–187]. 

Летам, як і ўвесну, селянін сачыў за ростам пасеваў і рыхтаваўся да збору ўра-

джаю з палѐў. Імкненне старажытнага чалавека засцерагчы ўраджай напярэ-

дадні яго збору ад шкодных звышнатуральных сіл адлюстравалася ў купальскіх 

песнях. 

У цэлым жа купальская паэзія выражае розныя праявы народнага побыту 

старадаўняга земляробчага светаўспрымання. Адзін з галоўных вобразаў ку-

пальскіх песень — гэта Купалінка (Купалка). У песнях яна паказваецца занятай 

звычайнымі гаспадарчымі сялянскімі турботамі: яна прадзе кужалі, тчэ, беліць 

палатно, рыхтуе дачок да выдання замуж.Важнае месца займаюць у купальскіх 

песнях любоўныя і шлюбныя матывы. Купалле — гэта свята кахання. Гэтаму 

садзейнічала і тое, што ў той час квітнела ўся прырода, і людзі пакуль былі 

вольныя ад цяжкай земляробчай працы. Купальскія песні паэтызуюць дзяўчы-

ну, падкрэсліваюць яе хараство, здатнасць да працы, да сямейнага жыцця. Яна 
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гасцінная, працавітая, душэўная, сціплая, але і поўная дзявочай годнасці, веры 

ў сваю дзявочую прывабнасць. Пэўнае месца ў купальскай паэзіі займаюць і ба-

ладныя матывы. Гэта песні-балады пра войтаўну, пра дзяўчыну-ваярку, 

дзяўчыну-жаўнера, бранніцу. У жартоўных купальскіх песнях тон таксама за-

даюць дзяўчаты. Наогул, купальскія песні — гэта своеасаблівы гімн жыццю, 

прыродзе, каханню, яны перадаюць радасць чалавека ад сузірання рас-

квітнеўшай прыроды, ад прадчування хуткага збору ўраджаю. Добра перадаюць 

тую рупнасць, што авалодвала вясковым чалавекам напярэдадні жніва, 

пятроўскія песні. 

Калі ж наступаў час жніва — гэта была сапраўдная ўрачыстасць. Гэта была 

вялікая, цяжкая, але і радасная праца. Жніво было важнейшым этапам у гаспа-

дарчай дзейнасці земляроба. Яно падводзіла вынікі яго працоўнага года, давала 

рэальны плѐн яго працы. Гэта адбілася ва ўрачыстых жніўных абрадах. Яны 

адлюстроўвалі страх старажытнага чалавека перад сіламі прыроды, боязь, каб 

яны не перашкодзілі ў час збору ўраджаю. 

Само жніво абрадамі не суправаджалася. Тут усе рытуалы саступалі месца 

цяжкай, напружанай працы. Уласна жніўныя песні і выконваліся жнеямі пера-

важна па дарозе дахаты і ў час перапынку ў працы. Песень пры агледзінах жыта 

і пакрыванні поля няшмат. Не вельмі многа і песень зажынкавых. Яны адлюст-

роўваюць урачыстую сустрэчу жней з нівай, у іх гучыць дыялог жней з полем, 

пяшчотнае развітанне жняі-зажынальніцы з нівай перад жнівом, гучыць клопат 

аб тым, каб жніву паспрыяла добрае надвор’е. 

Асноўны пласт жніўных песень складаюць уласна жніўныя і дажынкавыя 

песні. Жніўныя песні добра перадавалі ўмовы працы жней на полі, іх перажы-

ванні, звязаныя з гэтай працай. Часта ў песнях жней чуліся скаргі на цяжкую 

працу, просьба да прыроды паспрыяць ѐй: ―Ой, не ляжы, ветру, у полі, // Паміж 

горачак у разоры, // Да ўстань, ветру, памаленьку, // Павей, ветрык, паціхень-

ку, // Развей хмарачку цямненьку — // Маю тугу цяжаленьку, // Каб я, малада, 

жыта жала // І сярэдзіну сваю не зажала‖ [2, л. 1]. Многія жніўныя песні гаво-

раць пра трывогу маці-жняі, звязаную з дзіцѐм, пакінутым ля снапоў у калысцы, 

бо жнеі вымушаны былі браць з сабою на ніву немаўлят. Жняя турбуецца, каб 

дзіця не плакала, каб спала, каб яму не дапякала сонца. У некаторых песнях 

расказваецца пра трагічныя выпадкі, калі пакінутае на ніве дзіця задраў 
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мядзведзь ці з’еў воўк. Шырока паказваюць жніўныя песні і сямейныя ўзаема-

адносіны. Маладая жанчына, нават і стомленая цяжкай працай, не хоча вяртац-

ца дамоў, бо там чакае неспагадная свякроўка з новымі загадамі і злосны муж, 

якому яна нічым не можа дагадзіць. Часта жняя ўспамінае сваю родную хату, 

сваіх бацькоў, шчаслівае дзявочае жыццѐ. Гучыць у жніўных песнях і рэзкі 

пратэст супраць пана-прыгнятальніка, чыѐ жыта жнуць жнеі. Песня падае па-

мешчыка бесчалавечным і жорсткім. Панскі прыганяты прымушае жней жаць 

да ночы. Песні неаднаразова гавораць аб жаданні жней расправіцца з прыганя-

тым, прысутнасць якога і яго зачэпкі рабілі і без таго цяжкую працу жанчыны 

на панскім полі невыноснай. Але галоўнае месца ў жніўных песняхзаймае во-

браз самой жняі. Жніўная песня паказвае жняю ў час яе працы на пожаці. Во-

браз жанчыны, кабеты-жняі пададзены больш суровымі фарбамі. Акрамя цяж-

кай працы на полі, яна ўся ў клопаце пра дом, дзе яе чакаюць малыя някормле-

ныя дзеці, нядреная кароўка і іншыя хатнія справы. Дзяўчына-жняя падаецца 

ў больш мажорным тоне. Яна таксама стомлена працай, але дзявочы гонар не 

дазваляе ѐй паказаць стому. Яна звяртаецца да сонца, каб тое хутчэй зайшло: не 

толькі каб скончыць жаць, але і каб яно не запякала ―цела белага, тварыку ру-

мянага‖. Маці з разуменнем сустракае дачку, якая вярнулася дамоў пасля цяж-

кай працы, пяшчотна спачувае ѐй і прапануе адпачыць. 

Заключны этап жніва — дажынкі. Яны абстаўляліся асабліва пышна і, ак-

рамя абрадаў, суправаджаліся незлічонай колькасцю дажынкавых песень. Праз 

усе дажынкавыя песні праходзіць тэма радасці з выпадку заканчэння такой 

вялікай працы — жніва. Выконваліся дажынкавыя песні пры ―завіванні барады‖ 

на полі, па дарозе ў двор гаспадара, непасрэдна ў двары падчас ўручэння вянка і 

ў дажынкавым застоллі. У тых з іх, што суправаджалі ―палонне барады‖ і спля-

танне дажынкавага вянка, гучалі магічна-заклінальныя матывы тыпу: ―Ніўка, 

ніўка, аддай маю сілку‖ і інш. Жнеі звяртаюцца да ветру, каб ѐн нѐс радасныя 

весці, што скончана вялікая, нялѐгкая работа — дажата жыта. Песні даюць вы-

разныя малюнкі выправы жней з пожні ў сяло. З паэтычнага дыялогу паміж 

жнеямі паўстае гіпербалізаваны вобраз ураджаю: ― — Дадому, жнеечкі, дадому, 

// Ужо нагуляліся па полю. // — Мы не гулялі, жыта жалі, // Нажалі сто коп, як 

адзін сноп. // Колькі на небе зорачак, // Столькі на полі копачак. // На небе зора-

чак нязбыта, // На полі копачак нязліта‖ [1, л. 55]. У дзень дажынак да гаспада-
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ра па яго просьбе ці нават і без просьбы завітвала талака. Талака — старажытны 

від узаемадапамогі ў працы. За ўдзел у талацэ не плацілі, абыходзіліся застол-

лем, добрым пачастункам. Талочную грамаду жанок з дажынкавым вянком у 

песні называюць ―вясѐлым паслом‖. Сваімі песнямі, пасланымі здалѐку, жнеі 

наказвалі гаспадару, што яны скончылі работу і надышоў час сустрэць талаку з 

належнай увагай і частаваннем. У дажынкавым застоллі гучалі песні, якія 

ўслаўлялі ўраджай, годнасць гаспадара і гаспадыні; паэтызавалася само ―жыта 

залатое‖, выражалася радасць гаспадыні ад таго, што скончылася такая вялікая 

работа. 

Восенню сяляне ўбіралі грэчку, ярыну, проса, капалі бульбу, выбіралі га-

родніну. Вельмі важнай працай было парадкаванне льну. Галоўны ўдзел 

у гэтым прымалі зноў жа жанчыны. У цыкле восеньскіх песень вылучаюцца 

песні, якія спявалі пры льне: калі лѐн рвалі, слалі, апрацоўвалі яго. Восеньскія 

песні гучалі пры зборы арэхаў, грыбоў, брусніц, калі выбіралі каноплі, шынка-

валі капусту на зіму і гэтак далей. 

Восень — пара вяселляў. Таму ў восеньскіх песнях пануе тэма замужжа, 

чаканне дзяўчынай далѐкай дарогі, прадчування хуткага развітання з бацькамі 

і роднай хатай. Часта ў восеньскіх песнях сустракаецца сцэна развітання 

дзяўчыны з маці. Папракае дзяўчына бацьку, што не слухаў яе і пасеяў лѐн (ці 

мак), якога цяпер не будзе каму браць, і ѐн зазімуе. Прадчуванні дзяўчыны пе-

рад замужжам звычайна нядобрыя, яна адчувае, што яе замужняе жыццѐ ў дру-

гой хаце будзе цяжкім і бязрадасным. З набліжэннем расстання родны дом 

набывае для дзяўчыны асаблівую прыцягальную сілу. Яна разумее, што ў свя-

кроўкі ѐй будзе горш, чым у роднай матулі. 

У восеньскіх песнях распрацоўваліся і матывы кахання, пры гэтым перава-

га аддавалася перажыванням дзяўчыны, звязанымі з нейкімі перашкодамі ў ка-

ханні, часам кахання без узаемнасці. Гучыць у восеньскай песні і дыялог зака-

ханых, вельмі сардэчны, пяшчотны, пранікнѐны. Адлюстравалася ў гэтых пес-

нях і сямейнае жыццѐ. Чуецца скарга жанчыны на мужа-п’яніцу. Горам сваім 

яна дзеліцца з сяброўкамі на супрадках. У жартоўных вясельных песнях ствара-

ецца прыгожы вобраз гарэзлівай моладзі, якая на прадраканне ѐй цяжкага за-

мужжа адказвае аптымістычнай верай у сябе і сваю годнасць. 
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З сярэдзіны лістапада пачынаўся зімовы перыяд земляробчага календара. 

У той час малацілі збажыну, трапалі, часалі лѐн. Жанчыны і дзяўчаты збіраліся 

на супрадкі, падчас якіх спявалася многа песень, расказваліся казкі, былі 

і небыліцы. Усѐ, чым жылі сяляне-земляробы зімоваю парою, адлюстравалася 

ў калядных і шчадроўскіх песнях. Калядкі спяваліся гаспадыні, гаспадару, іх 

сыну і дачцэ. Калядкі і шчадроўкі, адрасаваныя гаспадыні, услаўлялі яе розум, 

жаночую прывабнасць, гаспадарлівую ўвішнасць, працавітасць. Песні падвы-

шаюць годнасць гаспадыні, яе здатнасць да працы больш вытанчанай, 

напрыклад, вышывання, вязання карункаў. Песня адзначае як найвышэйшую 

ступень дасканаласці майстэрства гаспадыні, што вышытыя ѐю ўзоры — нібыта 

жывыя. Песні, адрасаваныя дзяўчыне, нясуць у сабе адзнакі клопату пра бу-

дучы лѐс, пра будучае сямейнае жыццѐ; на першае месца тут выступаюць ма-

тывы замужжа. 

У песнях Каляд выказваецца шчырая радасць дзяўчат, якім надакучыла 

сядзець за прасніцай і хочацца акунуцца ў святочную весялосць (―А калядачкі, 

а хадзіце хутчэй да нас‖). Цікавы, мала даследаваны вобраз Каляды. Каляда 

ў беларускай народнай паэзіі таксама жаночага роду. На беларускае разуменне 

Каляды, яе сэнсу, значэння гэтага вобраза звяртаў увагу П. Бяссонаў  

[6, с. 77–80]. 

З упэўненасцю можна сказаць, што Каляда так ці інакш мела дачыненне 

да будучага добрага ўраджаю і дабрабыту сям’і, што дае пэўную сувязь гэтага 

вобраза з вобразамі багіні Маці Ураджаю, якая апекавала сям’ю і адказвала за 

яе дабрабыт. Беларуская каляндарна-абрадавая паэзія адлюстравала будні-

нашых продкаў-земляробаў; добра паказала і месца жанчыны ў тагачасным 

грамадстве, яе ролю ў штодзѐнным жыцці і працы, яе паводзіны, думкі, па-

чуцці, перажыванні, светаўспрыманне і светабачанне. 

У народных творах вобраз жанчыны (або дзяўчыны) часта параўноўваецца 

з бярозай, калінай, рабінай, птушкай. Прыгожая, стройная бярозка або рабіна 

звязана з лірычным вобразам дзяўчыны, што ўвасоблена, напрыклад, у беларус-

кай вышыўцы. З рабінаю звязаны і жаночы вобраз, бо рабіна прыгожая заўсѐды 

— і вясною ў белым квецені (як дзяўчына-нявеста), і восенню ў чырвані гронак 

(як прывабная сталая жанчына). 
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Калі ў беларускай культурнай традыцыі прынята было гукаць вясну, то 

ў Кітаі ў час вясенніх абрадаў адбываўся такі цікавы рытуал, як гулянне на 

першай траве, які называўся ―гуляннем на зеляніне‖ або ―гуляннем на вясне‖, 

каб людзі маглі пераняць першыя жыватворныя сілы прыроды. Гэты рытуал 

быў важнай часткай галоўнага веснавога свята — цынмін. У гэты час збіралі 

кветкі, у прыватнасці, кветкі ―пастушай сумкі‖, якая лічылася абярэгамі для 

добрага зроку. У правінцыі Шэньсі жанчыны пускалі гэтыя кветкі па вадзе, 

і калі тыя збіваліся ў пары, то гэта лічылася добрай прыкметай. У час другога 

месяца вясны ў правінцыі Гуандун у дзень веснавога пакланення боствам зямлі 

адбываўся абрад, падобны да беларускага валачобніцтва. Мясцовыя магі хадзілі 

па дамах і адпраўлялі ачышчальныя рытуалы. Яны распырсквалі ў пакоях ваду, 

рабілі пагражальныя выпады клінком і прыгаворвалі заклінанне: ―Выганяем 

тысячу нягодаў, залучаем со радасцей‖. Калі яны адыходзілі, жыхары дома 

справаджалі іх з запаленымі паходнямі ў руках. 

На поўначы Кітая другі дзень другога месяца вясны святкаваўся як дзень 

абуджэнныя дракона, які кіраваў усѐй воднай стыхіяй. Каб прывабіць дракона, 

пасыпалі попелам дарогу ад калодзежа да хаты. Звычай забараняў жанчынам 

у гэты дзень шыць, каб яны не маглі выпадкова ―укалоць драконава вока‖. Па 

народных уяўленнях, калі яны параняць уладара вады, то на іх целе з’явіцца 

таксама рана ці язва. У гэты дзень гаспадыні гатавалі праснакі, якія называліся 

―луска дракона‖ і локшыну, якая па народных прыкметах уяўлялася вусамі дра-

кона, таксама было прынята есці пельмені, як сімвалы драконавых вушэй. 

Добрай прыкметай у гэты дзень лічыўся дождж. 

У Цэнтральным і Усходнім Кітаі 12-га (радзей 15-га) дня другога месяца 

адзначалі Свята кветак. Жанчыны ў гэты дзень упрыгожвалі свае валасы квет-

камі з рознакаляровага шоўку і паперы, здзяйснялі прагулкі, любаваліся свежай 

зелянінай, пакланяліся боствам кветак. Вельмі значнае месца займала свята Ха-

лоднай ежы і Чыстага святла (Цынмін). Гэта быў дзень запальвання новага 

агню, калі з надыходам вясны запальвалі новы агонь пры дапамозе люстэрка, 

стары ж агонь перад гэтым гасілі і некаторы час усе елі толькі халодную ежу. 

У некаторых рэгіѐнах Цэнтральнага Кітая на гэта свята варылі вялікі гарбуз, які 

елі ўсе жанчыны, што, па павер’ях, садзейнічала нараджэнню ў іх сыноў. 

У правінцыі Гуандун жанчыны спецыяльна да дня Цынмін куплялі веер з пра-
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масленай паперы — так званы веер Цынмін. У дзень свята яны насілі яго з са-

бой на прагулку, а калі вярталіся дадому, вешалі яго на браме ў якасці абярэга, 

які меў здольнасць адганяць злыя сілы. 

Увогуле менавіта жанчыны ў большасці выпадкаў рабілі абярэгі для ўсіх 

членаў сям’і, асабліва для дзяцей. І дзецям, і дарослым завязвалі на руку 

(мужчынам — на левую, жанчынам — на правую) або на грудзі пяць шаўковых 

нітак рознага колеру. Гэта быў старажытны абярэг ад зброі, таксама лічылі, што 

ѐн паляпшае памяць дзяцей. Жанчыны з ніжэйшых слаѐў насельніцтва часта 

малявалі ў Пекіне на твары або на лбе дзяцей знак ван (правіцель), таму што 

гэты іерогліф з выгляду нагадваў палоскі на лбе цара звяроў — тыгра, які 

лічыўся ў Кітаі са старажытных часоў абаронцам супраць усялякай нечысці. 

Выяву тыгра маці вешалі на спіны сваім хлопчыкам. Чырвоны колер лічыцца 

ў Кітаі колерам шчасця. У часы летніх святаў жанчыны выразалі з чырвонага 

шоўку фігуркі тыграў, ластавак і іншыя шчаслівыя сімвалы, нанізвалі на чыр-

воную нітку і ўпрыгожвалі сябе і сваіх дзяцей. Дзяўчатам маці вешалі на шыю 

мяшэчкі з чырвонага шоўку з духмяным рэчывам, што лічылася для іх вельмі 

добрым абярэгам. 

Падчас пятага месяца адзначалася таксама ―жаночае свята‖. У гэты дзень 

незамужнія дзяўчаты ўпрыгожвалі сябе кветкамі граната, а замужнія жанчыны 

павінны былі вярнуцца да бацькоўскага дому, каб наладзіць разам сумесны 

абед з роднымі. У Цэнтральным Кітаі нават жанчыны, якія ўжо страцілі баць-

коў, усѐ роўна збіраліся на абед. А ў некаторых мясцовасцях Тайваня ў гэты 

дзень людзі з розных сем’яў збіраліся разам і кідалі адзін у аднаго каменнем, 

якое павінна была падносіць жанчына, што нарадзілася ў дадзенай сям’і. Па па-

вер’ях, гэта адводзіла злыя сілы.  

Многія абрады і сімвалы першага восеньскага свята (канун Сядміцы) Цысі, 

як і ўяўленні пра яго сакральную сілу, звязаны з жаночым пачаткам. Вядома, 

што на Поўначы ў ноч на сѐмы дзень сѐмага месяца ўшаноўвалі Гаспадыню 

стыхіі Інь або Маці-правіцельніцу. Магчыма, гэта водгулле больш старажыт-

нага культу Маці-правіцельніцы Захада. Верылі, што ў гэтую ноч уся вада 

ў рэках, азѐрах, сажалках, калодзежах набывае чароўную сілу, бо ў ѐй купаюцца 

нябесныя феі. Жанчыны ішлі да вадаѐмаў, набіралі ваду ў спецыяльныя 
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глечыкі, заклінаннямі клікалі нябесных феяў, потым запячатвалі глечыкі 

і адкрывалі пазней толькі ў лячэбных мэтах. 

Канун сядміцы для мужчын большай часткай быў простымі начнымі па-

сядзелкамі над чаркай з віном. Справа ў тым, што гэта бадай што адзінае 

ў годзе свята, якое адлюстроўвала мары жанчыны пра яе шчасце. У гэтую свя-

точную ноч па ўсім Кітаі жанчыны прыносілі ў дварах сваіх дамоў ахвяры 

нябесным закаханым і жыхаркам нябѐсаў. Многія жанчыны перад гэтым святам 

пасціліся 7 або нават 49 дзѐн. У некаторых мясцовасцях Сѐмай нябеснай дзеве 

пакланяліся сямѐра незамужніх дзяўчат. Тады ж ушаноўвалі і іншыя боствы, 

якія апекавалі сямейнае жыццѐ, напрыклад, Апякунку шлюбных пакояў 

[7, с.75]. На ахвярныя столікі ставілі араматычныя палачкі, гарбату, віно 

і 7 розных відаў пладоў, асабліва гарбуз або дыню. Нябесным феям выраблялі 

праснакі з пшанічнай мукі, дадаючы туды кветкі архідэі, лісце хрызантэм, 

насенне баклажанаў, бабоў і г.д. Жанчыны Гуандуна прыносілі ў ахвяру ма-

ладыя пабегі рысу і асвячалі іх свечкамі. Столікі для ахвяр упрыгожвалі 

мініяцюрнымі мосцікамі, зробленымі з паперы або з прадметаў жаночага 

адзення. Гэта былі сімвалы мосту праз Нябесную раку. У падарунак нябесным 

феям падносілі і адзенне з паперы. Многія жанчыны выстаўлялі на ноч баначкі 

з пудрай, таму што верылі, што прысутнасць фей надасць ѐй чароўныя якасці, 

тое самае рабілі і з талісманамі і абярэгамі для дзяцей. Мужчынам не дазваля-

лася нават прысутнічаць пры цырымоніі. У ясную ноч жанчыны ўважліва ўгля-

даліся ў неба. Добрай прыкметай лічылася ўбачыць знічку. Усе павер’і тут былі 

звязаны з легендай пра каханне нябесных Ткачыхі і Пастуха, якія ата-

ясамліваліся з зоркамі Вегай і Альтаірам. Восенню гэтыя зоркі, якія 

знаходзіліся па розныя бакі Млечнага шляху, збліжаюцца ў паўночнай частцы 

небасхіла, што сімвалізавала ў кітайцаў сустрэчу нябесных закаханых. Тыя, ка-

му асабліва пашанцавала, маглі ўбачыць, як апоўначы Пастух хутка пераплывае 

праз Нябесную раку на сваім зорным чаўне. А некаторыя лічылі, што калі добра 

прыслухацца, то можна пачуць і шэпт закаханых. Старэйшыя жанчыны малілі 

жыхароў неба, каб яны даравалі членам іх сям’і багацце, даўгалецце, дзяцей. 

Прычым звычай дазваляў прасіць у гэтую ноч толькі што-небудзь адно, самае 

патрэбнае ў гэтай сям’і ў выглядзе шчасця. Традыцыя патрабавала пакланіцца 

нябесным феям 7 разоў. Па заканчэнні цырымоніі папяровыя прадметы 
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закідвалі на дах дома ў падарунак феям, а пірожныя аддавалі дзецям. Важнае 

месца займалі таксама абрады і звычаі, звязаныя з традыцыйна жаночымі за-

няткамі — ткайтвам і шыццѐм. Выконваліся спецыяльныя рытуалы, якія мелі 

на мэце ―прасіць майстэрства‖ ў нябеснай каханай Пастуха, якая лічылася вы-

ключнай майстрыхай. Для кітайскіх жанчын рукадзелле мела вельмі вялікае 

значэнне. На ноч нават пакідалі на вуліцы павукоў у каробачках. Калі раніцай 

там будзе павуцінне, то гэта лічылася добрай прыкметай для жанчыны-

майстрыхі. Галоўным пажаданнем на гэтае важнае свята заставалася пажаданне 

сямейнага шчаслівага жыцця і нараджэння ў сям’і сыноў. 

Восень у старажытным Кітаі была часам падзякі ўрадлівым сілам зямлі. 

Існавала таксама свята восеньскай Поўні, Сярэдзіны восені. Поўні (Месяцу) 

пакланяліся жанчыны. Яны ўпрыгожвалі сябе кветкамі дрэва цынамону 

і адбівалі паклоны Гаспадыні Поўні, феі бляску Поўні. Разам з дзецьмі жанчы-

ны прасілі Гаспадыню Поўні пакаштаваць з імі ―поўневых‖ праснакоў, палілі 

спецыяльную ―паперу святла Поўні‖. Гаспадыня Поўні ўяўлялася як захаваль-

ніца сакрэта вечнага жыцця, а яе прысутнасць сярод людзей магла ўдыхнуць 

у іх новыя сілы. 

Згодна з вераваннямі кітайцаў, на месяцы жывуць розныя боствы. Най-

больш вядомая з іх — прыгажуня Чан-э. На месяцы таксама жыве ―нефрытавы 

заяц‖, які рыхтуе для смяротных зелле неўміручасці. ―У гэты дзень дзеці павін-

ны набыць статуэткі вырабленага з гліны зайца, якому жанчыны пакланяюцца 

і ставяць свечы. Акрамя гэтага, менавіта жанчына прыносіць у ахвяру і моліцца 

выяве месяца, на якой таксама пад дрэвам жыцця адлюстраваны заяц. Ён стаіць 

на задніх лапах, а ў пярэдніх трымае песцік, якім таўчэ зелле. Жанчыны 

ахвяруюць яму юэбін (пернік месяца) і разнастайную зеляніну, якая якраз пас-

пявае: вінаград, жоўтыя бабы, гарбузы, персікі, рэдзьку, корні лотаса і інш. 

Пасля ахвярапрынашэння папяровы малюнак з выявай месяца трэба спаліць…‖ 

[4, с. 338]. Нездарма гэты абрадавы комплекс выконваюць менавіта жанчыны. 

Жанчына звяртаецца да зайца, які адказны за зелле неўміручасці, бо сама 

з’яўляецца прадаўжальніцай жыцця, адказнай за бессмяротнасць чалавечага ро-

ду. 

Важная роля таксама адводзіцца жанчынам і дзецям у час свята Двайной 

дзявяткі (9-ты дзень 9-га месяца). За іх у гэты дзень моляцца шаманы. Жанчы-
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ны таксама прымалі актыўны ўдзел у зімовых святах. На свята ―адпраўлення 

зімовага адзення продкам‖, калі палілі папяровае адзенне, трэба было выражаць 

смутак гучнымі крыкамі. Жанчыны крычалі 19 разоў, мужчыны — 11. Га-

лоўную рытуальную ежу — клѐцкі з рысавай мукі — ў гэты дзень замужнія 

жанчыны павінны былі есці ў бацькоўскім доме разам са сваімі роднымі. 

У дзень зімовага сонцавароту жанчыны дарылі старэйшым мужчынам сям’і 

сандаліі. Галоўнай абрадавай стравай заставаліся рысавыя клѐцкі з салодкага 

цеста. Жонка главы сям’і павінна прысутнічаць пры падрыхтоўцы цеста. А калі 

за апошні год у доме з’яўлялася маладая жонка, менавіта яна павінна была, 

апранутая ў чырвоную кофту, замяшаць цеста для клѐцак. Жанчыны, якія яшчэ 

не мелі дзяцей, адкладалі некалькі клѐцак сабе, каб у іх нарадзіліся дзеці. 

І ў беларускай, і ў кітайскай культурах у каляндарнай абраднасці 

жанчыне адводзіцца значнае месца. Праўда, у беларусаў сакральных абрадавых 

момантаў, дзе жанчыны выконвалі галоўную ролю, усѐ-такі больш. Аднак і ў 

таго, і ў другога народа сама яе прысутнасць ахоўвала месца абраду, накіроўва-

ла абрад песнямі, заклінальнымі формуламі, зваротамі да вышэйшых сіл, вы-

конвала большасць сімвалічных дзеянняў. Нездарма старажытныя людзі свят-

кавалі Новы год увесну. З прыходам вясны ўсѐ ажывала, прачыналася, адра-

джалася. Усе абрадавыя святы сімвалізуюць адраджэнне прыроды, працяг 

жыцця, сувязь мінулага, сучаснага і будучага, нараджэння новага жыцця. А дае 

жыццѐ чалавеку, як вядома, жанчына. Таму менавіта яна і звяртаецца да сябе 

падобных — да зямлі, да вясны, увогуле да Вялікай Багіні-Маці з просьбамі, за-

клікамі, малітвамі, выконваючы пры гэтым рытуальныя дзеянні, ствараючы 

магічныя формулы, спяваючы абрадавыя песні. Ад яе залежыць працяг роду, 

выхаванне здаровых дзяцей, захаванне традыцый, шчаслівая будучыня і сям’і, і, 

у канчатковым выніку, усяго народа. 
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Статья посвящена творчеству русскоязычной белорусской писательницы Елены 

Поповой, прозаика и драматурга, чье творчество сегодня хорошо известно не только в 

Беларуси, но и далеко за пределами страны. Ее произведения сложны и многомерны, в них 

закодированы многочисленные смыслы, иносказания. При этом фактически каждый 

читатель находит в произведениях автора ―свои‖ идейно-художественные смыслы. 

Примером тому — ―Пузырек воздуха в кипящем котле‖. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ МИР РОМАНА ЕЛЕНЫ ПОПОВОЙ  

―ПУЗЫРЁК ВОЗДУХА В КИПЯЩЕМ КОТЛЕ‖ 

 

“Обладая способностью концентрировать информацию в образе, метафоры в соот-

ветствии со своей знаковой природой ориентируются, прежде всего, на эмоциональную 

сторону восприятия человеком действительности. Однако в отличие от символов метафо-

рические структуры имеют ряд существенных особенностей, предопределяющих их более 

плодотворное развитие в пространстве и времени. Если символ представляет собой ста-

тичный визуальный образ, подстановочный элемент, воплощающий чувственную сторону 

человеческого сознания, то метафора, являясь средством характеризации, обладает спо-

собностью создавать новые смысловые значения и, следовательно, апеллирует не столько к 

чувствам, сколько к разуму”. 

О. И. Глазунова. “Логика метафорических преобразований” 

«Если бы художественный образ был полностью переводим на язык логики, наука 

могла бы заменить искусство. Если бы он был совершенно непереводим на язык логики, то 

ни литературоведение, ни искусствоведение, ни художественная критика не существовали 

бы. Образ непереводим на язык логики потому, что при анализе остается “сверхсмысловой 

остаток”, и переводим — потому, что, глубже и глубже проникая в суть произведения, 

можно всѐ полнее, всестороннее выявлять его смысл: критический анализ есть процесс бес-

конечного углубления в бесконечный смысл образа».  

О. С. Руднева. “Художественный образ — форма художественного мышления”. 

 

Имя Елены Георгиевны Поповой (род. В 1947 г.), прозаика и драматурга 

(автора романов ―Восхождение Зенты‖, ―Последнее путешествие Малышки‖, 

―Этот сладкий голос Сирены‖, ―Седьмая ступень совершенства‖, ―Пузырек воз-

духа в кипящем котле‖, пьес ―Объявление в вечерней газете‖, ―Жизнь Корицы-

на‖, ―Прощание с Родиной‖, ―Нужен муж для поэтессы‖, ―Маленькие радости 

живых‖, ―Истории странного мира‖, ―Психолог‖, ―Странники в Нью-Йорке‖, 
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―Баловни судьбы‖ и многих других), сегодня известно не только в Беларуси, но 

далеко за пределами страны.  

Пишет Е. Попова на русском языке. Еѐ произведения переведены переве-

дены на белорусский, английский, немецкий, японский и другие языки, десятки 

пьес автора получили сценическое воплощение в театрах разных стран мира.  

Наша соотечественница является неоднократным победителем конкурсов 

белорусской национальной драматургии, международных конкурсов, в том 

числе Первого европейского конкурса пьес в Германии (Кассель, ФРГ, 1994). 

Творчество Е.Поповой представлено в онтологии ―Женщины-писатели Цен-

тральной и Восточной Европы‖ (Лондон, 1999), драматургия автора представ-

ляет европейский континент в сборнике ―Зарубежная пьеса‖ (Токио, 2007). 

Е. Попова включена в энциклопедию ―2000 выдающихся европейцев ХХІ в.‖ 

(Англия, 2002 г.). 

Писательский почерк Е. Поповой очень 

оригинален и индивидуален. Еѐ произведения 

сложны, многомерны, в них закодированы 

многочисленные смыслы, иносказания. При 

этом, фактически каждый читатель находит в 

произведениях автора ―свои‖ идейно-худо-

жественные смыслы. Примером тому — роман 

―Пузырѐк воздуха в кипящем котле‖. 

В самом названии романа содержится концентрированный метафориче-

ский код, который порождает массу ассоциаций. Безусловно, дискурс художе-

ственного текста непосредственно взаимодействует с креативными возможно-

стями адресата, потому впечатления читателей могут быть отличными. И всѐ 

же, в первую очередь, в сознании большинства читателей наверняка возникнет 

визуальная картина, вызывающая ощущение совершенного бессилия этого са-

мого ―пузырька‖, обречѐнного на существование в агрессивной среде, его пол-

ной зависимости от внешних обстоятельств. У кого-то, возможно, возникнут 

ассоциации с жизненной суетой, с буднично-рутинными процессами, которые 

затягивают, изматывают, отнимают силы и время, и которые столь привычны, 

что кажутся почти неизбежными… Также вероятно, что кому-то образ навеет 

ощущение одиночества, потерянности, незащищѐнности от окружающего ми-
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ра… Самое удивительное, что все эти впечатления найдут своѐ ―материальное‖ 

подтверждение в тексте произведения и далее непосредственно свяжутся 

с образом центрального персонажа. 

Литературоведческая аксиома о том, что в художественном мире всѐ под-

чинено авторской концепции, кажется особенно точной в применении к роману 

Елены Поповой. Здесь действительно всѐ — самые, казалось бы, незначитель-

ные и сторонние детали, вещи, явления, поступки, жесты, черты характера — 

подчинены главной идее. Но разумение этого возникает постепенно, выстраи-

вается из многочисленных эпизодов и фактов, способных на первый взгляд по-

казаться случайными, даже лишѐнными логики.  

Композиция и стиль романа многоплановы и оригинальны: художест-

венная модель антиутопии выступает здесь организующим началом реалисти-

ческого действа и мистических событий. Преобладающая в повествовании эс-

сеистическая манера изложения фактов неуклонно привлекает к рассуждению, 

провоцирует ―вычитывать‖ смыслы, искать подтверждения собственным мне-

ниям.  

Первой точкой отсчѐта событий, заключѐнных в рамках художественного 

текста, является удушливый летний ―день, затерявшийся где-то в глубинах се-

мидесятых‖. Рядом с обозначением хронотопа в экспозиции произведения во-

площается идея, в которой содержится, по меньшей мере, составная часть клю-

чевого смысла романа: ―Если жизнь — иллюзия, как считают некоторые, то 

еѐ исчезновение — иллюзия ещѐ большая, иллюзия в квадрате, ведь каждый 

миг, если он существовал, принадлежит в е ч н о с т и. А вечность… Веч-

ность… Это уже серьѐзно. Впрочем, о вечности Кира никогда не думала‖ 

[1, с. 8]. Вопросы вечности, похоже, никогда не являлись предметом размыш-

лений и тех героев, которые далее — почти все разом — предстают перед чита-

телем. Фактически каждый персонаж, на сколько бы ни было минимизировано 

его участие в событиях, исполняет в произведении свою индивидуальную и 

―знаковую‖ роль, является носителем смысла. Но дело в том, что все герои ро-

мана функционально лишь дополняют доминирующий образ, которому подчи-

нено их участие в сюжете. Обращаясь к терминологии лингвистики, правомер-

но отметить, что все герои романа, как части речи в языке условно поделены на 

самостоятельные и служебные единицы, где главенствующая роль отведена 
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первым. Но без вторых, — тех, которые выражают отношения, дополнительные 

значения и связывают однородное в целое, — обойтись сложно, их отсутствие 

существенно ограничивает возможность концептуального изложения мысли. 

Подобным образом, игнорирование кого-либо из действующих лиц романа 

снижает в целом возможность ―расшифровать‖ сложный ассоциативный ряд 

автора. Совершенно справедливо отметил русский литературовед А. В. Чиче-

рин: ―Мышление, истинное восприятие писателем мира, и стиль — это разные 

проявления того же самого внутренне неразделимого творческого действия. И 

нельзя, изучая стиль сколько-нибудь серьѐзно, не переходить постоянно в об-

ласть не только образов, но и идей‖ [2, с. 30–31].  

Галерею образов, чьи судьбы будут отражены в сюжете, автор демон-

стрирует в интерьере квартиры одного из персонажей: ―Родители Моцарта 

были теперь в Германии, и в его генеральской квартире всегда толпился народ‖ 

[1, с. 10]. Героев объединяет некое подобие дружеских отношений — своеоб-

разная коллегиальная общность, — большинство из них являются сотрудника-

ми молодѐжной редакции телевидения. На первый взгляд они кажутся однооб-

разно-безликими, почти равнодушными к внешним событиям, которые проис-

ходят за пределами ближайшего окружающего пространства и не касаются их 

непосредственно. Им, как будто, комфортно и уютно в этом замкнутом про-

странстве: праздное времяпрепровождение, бесконечные застольные беседы, 

лѐгкий флирт … И всѐ же бездействие, томительная пустота, в которой обитает 

компания, вызывают тягостное впечатление и невольно ассоциируются с флег-

матичной атмосферой времени, выступают своеобразным метафорическим фо-

ном советской действительности. Признаки времени зафиксированы как в мел-

ких деталях, характерных социальных явлениях и образах (вроде женщины, ко-

торая ―может на всех достать сухой колбасы‖), так и в более основательных 

масштабах щедро маркируются в тексте: ―Лоскут голубого неба над улицей 

Красной выцвел и побелел. Было безлюдно. Разве что ближе к набережной и 

проспекту Ленина (Ленина, Ленина, конечно, единственно и только, и вопросов 

нет) стали попадаться гуляющие…‖ [1, с. 9]; ―Шли по проспекту. (Ленина, ко-

нечно, Ленина! Дикие мысли приходят в голову, если смотреть непредвзято, 

как с луны свалившись. Ленина! По проспекту, названному по имени неказисто-

го, маленького, похожего на рано состарившегося ребѐнка, грустного человеч-
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ка, после формалиновой ванны лежащего в каменном саркофаге за стеклянной 

витриной, как музейный экспонат. Кира как-то попала туда, и ей стало пло-

хо)‖ [1, с. 12].  

Среди прочих персонажей ярким штрихом выделяется Комякова — 

―сложносочинѐнный‖ образ, в котором удивительно естественно сочетается не-

сочетаемое, который в процессе чтения романа постоянно кажется незавершѐн-

ным, словно бы размытым, неясным, неточным, порой — неожиданным. Едва 

ли не каждая новая ситуация с участием Комяковой, дополняет или кардиналь-

но изменяет предыдущее мнение о героине, вынуждает более пристально оце-

нивать еѐ действия. Первое впечатление вызывает если не чувство неприятия, 

то очень большой скепсис в отношении героини, в еѐ возможностях сыграть 

в сюжете значимую, тем более ключевую роль: ―Комякова шла по солнечной 

стороне, медленно, вразвалку, особенно припадая на левую ногу, потому что 

левый еѐ каблук уходил вглубь, под подошву, стремясь соединиться с носком. 

Была она в славном костюмчике цвета беж, но сильно помятом, а две верхние 

пуговицы кофточки не существовали вовсе. Волосы у Комяковой были всклоко-

чены, а глаза, с размазанной вокруг тушью, припухли и сузились, отчего она ка-

залась представительницей какой-то другой расы, возможно азиатской‖ 

[1, с. 8]. Не слишком опрятный внешний вид героини дополняется описанием 

еѐ удручающего быта: ―Двухкомнатная квартира, в которой жила Комякова, 

была в ужасающем состоянии. На балконе громоздились запыленные до седи-

ны пустые бутылки, а по кухне, заставленной пирамидами грязной посуды, 

можно было разве что летать. <…> Чай был ужасен и пах гнилым, прошло-

годним сеном. Чем-то остаточно застарелым пахло и от кастрюли, в кото-

рой кипятили этот чай‖ [1, с. 9]. Данная фактура, безусловно, имманентно 

формирует негативное восприятие образа, ассоциируется, скорее, со слабой де-

градирующей особой, нежели с личностью, способной выступить инициатором 

коллективного протеста, лидером кампании по смещению руководителя. Имен-

но эти целеустремлѐнные, отчасти авантюрные действия героини, которых 

не ожидали, впервые вызывают ощущение противоречивости образа, внушают 

мысль о его скрытых потенциальных резервах. Поэтому последующее карьер-

ное продвижение Комяковой воспринимается уже почти как закономерный 

факт.  
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Необходимо подчеркнуть, что повествовательной манере Елены Поповой 

свойственно удивительное качество — излагая факты, избегать оценок, 

не навязывать своего мнения, создавая условия читателю для внутренней поле-

мики, для размышлений и выводов. Так, например, демонстрируя динамику 

жизни Комяковой, автор не столько исследует причинно-следственные связи, 

ищет импульсы и предпосылки, которые могли бы теоретически обусловить 

происходящее с героиней, сколько стимулирует к этому поиску: «Долго потом 

обсуждали, как Комякова переменилась, забывая, что нельзя перемениться 

вот так, в одночасье. Значит, было в ней “нечто”, какое-то качество, кото-

рое до поры до времени не замечали другие, а может, и она сама. Качество, 

бывшее в ней в самый момент еѐ появления на свет, а скорее и ещѐ раньше, ко-

гда в пустоте (разве такое бывает?) начала вязать свою цепь хвостатая хро-

мосома (ну, а она-то откуда взялась?)» [1, c. 13]. Риторические вопросы лишь 

укрепляют уверенность в том, что дело не совсем в генетике, не только в ―хро-

мосоме‖. Всему происходящему, очевидно, имеется ещѐ какое-то объяснение. 

Ретроспективный обзор предшествующих событий из жизни Комяковой, тя-

гостное статическое состояние, в котором она пребывала продолжительное 

время, во многом обосновывают еѐ последующие экспансивные действия. 

Прошлое героини ассоциируется с процессом сжатия пружины до той критиче-

ской точки, когда эта пружина стремительно разжимается, выстреливает, и по-

тенциальная энергия неотвратимо обращается в кинетическую. Два брака, 

не привнѐсшие в жизнь Комяковой не только гармонии, но даже удовлетворѐн-

ности, ощущение нереализованности, невостребованности, особенно болезнен-

ные для личности деятельной и не лишѐнной амбиций, неприятие обыватель-

ского существования, воплощѐнного в метафорических образах женщин ―за со-

седним столиком, <…> их разговоров о мужьях, детях, каком-то Коле, 

а также рецептах выпечки и наилучшего квашения капусты‖ [1, с. 14] — всѐ 

это разом стало причиной неожиданных ―перемен‖ Комяковой, которые вызва-

ли недоумение еѐ коллег. Но эти ―перемены‖ стали лишь первым шагом на пу-

ти дальнейших существенных перевоплощений героини и преобразований в еѐ 

жизни. Эти первые метафорические шаги ―к освобождению‖ — начало гипоте-

тического пути ―к свободе‖. Наиболее плодотворным методом изображения 

эпохального события в искусстве, как правило, является показ этого события 
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через личность, еѐ судьбу, характер, мировоззрение, принципы и поступки. 

В романе практически воплощается известный тезис Ленина, ставший афориз-

мом: ―Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно‖
*
. Эта ле-

нинская ―заповедь‖ является ключом ко всем ―приватным‖ метаморфозам, про-

исходящим впоследствии с Комяковой, и ко всем глобальным преобразовани-

ям, происходящим в огромной советской стране.  

Второй виток событий также обозначен координатой времени, точную 

дату которой, в отличие от предыдущей, легко идентифицировать — в этот 

день, припав к экранам телевизоров, все наблюдали ―похороны первого челове-

ка страны‖: ―День был серенький и не очень уютный для жизни, между тем как 

событие, на которое они смотрели, было поистине планетарного масштаба. 

Потому что все бури и перемены начались именно после этого и никак не мог-

ли произойти раньше. Словно огромный, таинственный механизм после долго-

го бездействия сокрушительно вздрогнул, сдвинулся с места и пошѐл, пошѐл 

напролом, неведомо куда…‖ [1, с. 16]. Подобно этому механизму ―напролом, 

неведомо куда‖ ринулась Комякова. Еѐ дальнейший путь, состоящий из паде-

ний и взлѐтов, действительно напоминает отчасти соревновательную гонку, от-

части странную игру, где правила изменчивы, ставки велики, а принцип ―цель 

оправдывает средства‖ становится основополагающим. Если прежде, в давней 

конфликтной ситуации с Антоновым, чья должность в итоге благополучно пе-

решла к Комяковой, героиня пыталась хотя бы придать вид внешней пристой-

ности своим действиям (хотя они вполне соответствовали этике эпохи), в ―кол-

лективном‖ письме вуалировала их обличительно-плакатным пафосом — ―Ан-

тонов подавляет инициативу, мешает творческому развитию и терроризиру-

ет всю редакцию‖, — то теперь она пренебрегает даже такими попытками. 

И это — новая существенная черта в облике Комяковой.  

Планомерно, в разных ракурсах Елена Попова отражает облик своей ге-

роини (явно стараясь не акцентировать внимания на еѐ морально-нравственных 

качествах), не комментируя поступки, а лишь констатируя факты. Ради дости-

жения своей цели, Комякова способна на многое: может ―уладить дело‖ с не-

приятным ей Худошем (―Комякова действительно с ним переспала. С малень-
                                                           
*
 В.И. Ленин. ―Партийная организация и партийная литература‖ (1905) // В. И. Ленин. Сочи-

нения. — 5 изд. — Т. 12. — С. 99–105.  
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ким, неказистым, кривоногим Худошем. (Был момент, когда она готова была 

сбежать. Готова! Но переломила себя.) Впрочем, как заметила Комякова, он 

достаточно уверен в себе, а это для мужчины важнее, чем красота‖) 

[1, с. 23], из корыстных соображений, не мучаясь угрызениями совести, она 

может разрушить семью Антонова (―Кончилось тем, что обалдевший от впе-

чатлений швейцарец <…> Инну Муромцеву увѐз с собой, в Швейцарию, в соб-

ственный замок. <…> Когда всѐ это произошло и завершилось, до простодуш-

ной Киры, как всегда задним числом, наконец-то дошло, что и вся эта история 

была запланирована и продумана Комяковой ещѐ в первую еѐ поездку в Берлин, 

при первом знакомстве с швейцарцем, были учтены характеры и потребности 

героев и прикинут возможный результат…‖ [1, с. 25], при необходимости она 

откровенно использует Киру — в качестве домработницы, сиделки, компаньон-

ки, обыкновенного ―живого существа‖, вроде домашней собачки, которому 

можно без утайки, не боясь огласки и сплетен, довериться и излить душу… Ка-

залось бы, образ Комяковой приобретает завершѐнный вид: она становится 

опытной и хитрой интриганкой, бесчувственной, циничной, жѐсткой, расчѐтли-

вой… Изменилась, закалилась, перестроилась, в соответствии с требованиями 

времени, с новыми правилами игры. Но вдруг один маленький эпизод и… ру-

шится целостный, фактически концептуальный характер персонажа. Образ 

начинает терять прежние чѐткие очертания, предыдущие довольно определѐн-

ные мнения, выводы и оценки читателя нивелируются. Этот эпизод удивляет, 

настораживает, побуждает, если хотите, к сотворчеству, ―додумыванию‖, но, 

безусловно, не к произвольному домыслу. За читателем сохраняются и свобода 

воли, и простор для творческой фантазии, но автор ориентирует мысли, коор-

динирует поиск, задаѐт мощный эмоциональный импульс, специфическую про-

грамму для обработки полученной информации.  

Сумятицу в структуру образа вносит ―ситуация неповиновения‖ Комяко-

вой Антонову — своему ―работодателю‖ и покровителю. Камнем преткновения 

стал Яша Гинзбург — их общий давний друг, достигший ―больших финансовых 

высот”. <…> Ему уже хотелось быть не только богатым, но и влиятельным. 

Он создал свою партию “Здоровье народа” и собирался участвовать в очеред-

ных выборах. И так уж получилось, что проходили они с Антоном по одному 

округу‖ [1, с. 30]. Технология предвыборной кампании Антонова совершенно 
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типична для постперестроечного времени: он требует, чтобы Комякова ―опуб-

ликовала кое-что о Яше Гинзбурге‖. А вот реакция Комяковой не соответству-

ют предыдущей логике образа, вступает с ней в явное противоречие. ―Она про-

пускала статьи, печатала то, что требовали, не вникая, решала чьи-то запу-

танные дела. Но тут перед ней был хорошо знакомый человек, Яша Гинзбург. 

Никаких там особых чувств, никакого там особого тепла она к нему не испы-

тывала, более того, именно сейчас он стал еѐ скорее неприятен, но было что-

то в ней самой, что-то главное, жесткое, прямое, стальное, то, что можно 

было бы назвать “принципами”, и вот эти свои “принципы” она не могла ни 

подломить, ни сдвинуть. И она понимала, что если и попытается это сде-

лать — подломить или сдвинуть, — это будет стоить ей еѐ же собственной 

жизни‖ [1, с. 33]. Значит, у Комяковой есть принципы? Да ещѐ такие (!) — 

―стальные‖, эквивалентные стоимости жизни? Почему же эти принципы ―мол-

чали‖, не взывали к совести Комяковой, когда она дважды предавала Антонова: 

жестоко и открыто в первом случае (давняя история с ―письмом‖), коварно и 

цинично — во втором (хитроумная авантюра, разрушившая брак Антонова). 

Тем более, к Яше Гинзбургу Комякова не испытывает ―особого тепла‖, а к Ан-

тонову питает весьма ―странные‖ чувства, внезапное и острое проявление коих 

состоялось ―после “письма‖, когда Антонов находился в больнице после 

неудавшегося суицида. Попытка своеобразной реабилитации Комяковой явля-

ется важнейшим, фактически структурообразующим мотивом образа. Автор 

словно акцентирует справедливость суждения историка А. Я. Гуревича, кото-

рый утверждает, что ―люди, оказавшись в той или иной конкретной экономиче-

ской или политической ситуации, будут вести себя не адекватно требованиям 

законов производства и даже не в соответствии с политической целесообразно-

стью, но прежде всего в зависимости от картины мира, которая заложена куль-

турой в их сознание, от своего психического состояния <…> — их религиоз-

ные, национальные и культурные традиции, стереотипы поведения, их страхи 

и надежды, подчас совершенно иррациональные, их символическое мышление 

неизменно и неизбежно налагают неизгладимый отпечаток на их поступки 

и реакции…‖ [3, с. 26].  

Не менее любопытна в данном случае сама авторская интерпретация 

чувств Комяковой, попытка придать им неопределѐнность. Но двусмысленный 
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намѐк о ―подводной части айсберга‖, о чѐм-то, что остаѐтся ―не всегда види-

мым‖, срабатывает [1, с. 22]. Именно с чувствами Комяковой к Антонову ассо-

циируется, невольно связывается эта скрытая, ―подводная часть‖. Связывается 

крепко, даже не взирая на то, что далее автор предлагает иную, выстроенную 

в соответствии с принципами фрейдовского психоанализа, версию межлич-

ностных отношений: «…Комякова сразу почувствовала в нѐм нуждающегося 

в опеке младшего брата, а он — старшую сестру, в опеке которой нуждался 

и которой доверял. Состояние душевного комфорта в этом союзе было взаим-

ным. Комякова к тому времени уже два раза побывала замужем, была опыт-

ней и искушѐнней, и, оказывается, именно она помогла ему завоевать Инну Му-

ромцеву. Другой вопрос — зачем? (“Зачем? Зачем ему была эта засранка?” — 

несколько раз выкрикнула Комякова, только чуть отошедшая от спазма сосу-

дов.) Разговоры между ними велись самые доверительные и, как это ни стран-

но, обнаружилось много общего — во всяком случае, общественный темпера-

мент был у обоих» [1, с. 22]. ―Сестринско-братняя‖ любовь?! Сублимация род-

ственных отношений?! Нет, с каждой страницей текста, с каждым новым эпи-

зодом эта версия теряет убедительность. Разве брату разрушают семью, цинич-

но им манипулируя? Разве сестру так (!) наказывают, точнее, ―заказывают‖? 

Абсурд (―изощрѐнная любовь‖, ―заклятая дружба‖) — доминирующий признак 

межличностных отношений героев. Если рассматривать подобные отношения 

как отдельный исключительный случай, то ответ нужно искать (и он, безуслов-

но, отыщется) где-то в области психиатрии. А если эти отношения типичны 

для всего социума? А ведь именно эта мысль лейтмотивом проходит в ро-

мане… Если в обществе всѐ зиждется на парадоксах, всѐ иррационально, а ло-

гика отождествляется с метафизикой, то каково психическое состояние этого 

общества?.. Ответ очевиден. И это лишь один из примеров изящных провока-

ций автора.  

Наибольшей концентрации метафорическая символика достигает в ро-

мане в посткульминационных событиях — после покушения на Комякову. Ме-

тафорические связи образовывают густо сплетѐнную сеть, где все события 

и образы соединены смысловыми нитями и крепко связаны в узелки идей. 

Таким образом, расплата за ―принципы‖ действительно едва не стоила 

Комяковой жизни… Балансируя между жизнью и смертью, героиня, получает 
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возможность пройти через метафорическую дверь ―в другой мир‖. Наконец-то, 

она воочию убеждается в экзистенциальной обречѐнности всего сущего, отчѐт-

ливо осознаѐт бренность бытия. В этом сюрреалистическом мире ―всегда совет-

ские времена‖, представленные утрированно, в виде своеобразного коллажа, 

где даже эстетика дробной атрибутики (вроде ―гранѐных стаканов‖ и ―кислова-

того грузинского чая‖) подчинена ключевому смыслу. Абсурдность советской 

действительности усиливает библейская сущность метафорического Вахтѐра 

(именно так, только с заглавной буквы). В ―другом мире‖ все чѐтко исполняют 

―социальные роли‖, ―все работают‖, все — ―с неизменно озабоченными лица-

ми‖. Сам этот мир дифференцирован на несколько уровней, каждый из которых 

является метафорой времени: подвал — (прошлое или начало советской эпохи), 

средне-промежуточный (настоящее, современное Комяковой), чердак (буду-

щее, абстрактное ―продолжение‖). В каждом ―временном отрезке‖ фигурируют 

личности, имеющие непосредственное отношение к Комяковой. В ―подвале‖ 

она встречает своего ―настоящего деда‖: ―Она никогда его не видела, только на 

фотографиях в семейном альбоме, да и тех было всего несколько. (Вообще-то, 

он был революционером. Рассказывали, Комякова уже не помнила, кто и ко-

гда — молодость невнимательна, что, готовясь к выступлениям, он за ночь 

мог выпить два самовара чая и был до того красноречив, что слушавшие его 

люди готовы были пойти за ним следом куда угодно. А он шѐл по следам Лени-

на, конечно, Ленина…) Комякова смотрела на него сбоку и узнавала строение 

собственного черепа‖ [1, с. 42 — 43]. Надо полагать, в заключительной фразе 

содержится намѐк на ―генетическую наследственность‖ (на ту самую метафо-

рическую ―хромосому‖?) — на истоки, которые являются причиной внутренней 

дисгармонии личности Комяковой. Напрямую с этим ―намѐком‖ связана и мно-

гозначительная реплика Вахтѐра: ―Всѐ меняется, ничто не погибает‖. Иначе 

говоря, мировоззренческие принципы, в условиях которых сформировалась 

личность, прочно усвоенные сознанием и ставшие жизненной концепцией — 

каркасом личности, не могут быть безболезненно демонтированы. Вместе с ни-

ми разрушается сама личность. 

Нет, конечно же, Комякова сдаѐтся не сразу, хотя дальнейшие события 

предсказуемы. Антиутопия — это всегда крушение иллюзий. Автор в деталях 

демонстрирует еѐ борьбу, отчаянное стремление ―идти в ногу со временем‖. 
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Об этом свидетельствует попытка освоения ―нового ремесла‖ — самого попу-

лярного в 90-е годы прошлого столетия — торговли. Но предприятие Комяко-

вой терпит фиаско: ―среда‖ отторгает ―чужеродный элемент‖. Только после 

этого Комякова сдаѐтся. Метафорические обломки лозунгов над трибунами 

стадиона усиливают ощущение краха, символизируют смятение и утрату жиз-

ненных ориентиров Комяковой: «часть букв уже исчезла, и выглядели эти при-

зывы примерно так: “ПУТЬ К КОМ..У”, “ПАРТИЯ… НАРОД…ЕД…” или ещѐ 

лаконичнее “П…Н…ЕД”. Такая китайская грамота для человека непосвящѐн-

ного, но нечто вполне понятное для человека, прожившего в этой стране 

жизнь» [1, с. 40].  

Очень утончѐнно, художественно достоверно отразила Елена Попова 

эмоциональное состояние героини в момент отъезда за пределы родины. Фак-

тически — это бегство: ―А потом, в лихорадочной спешке, запихивала в дорож-

ную сумку скомканную одежду, трусы, лифчики, косметику, початую банку 

растворимого кофе, который просыпался по дороге и перемешался с тряпьѐм. 

Она пролила кофе на светлую холщовую юбку, замывала это пятно водой, 

да так и поехала с коричневым потѐком на боку. Забыла дома билет и паспорт 

и возвращалась за ними почти из аэропорта, в последний момент, с трясу-

щимся сердцем и трясущимися руками, вскочив в самолѐт…‖ [1, с. 47]. Этот 

эпизод демонстрирует сумятицу чувств Комяковой, состояние страха и загнан-

ности, острейшего кризиса, граничащего с агонией. Казалось бы, отъезд — это 

спасение… Более того, автор даже подчѐркивает: Комякова ―порвала‖ с про-

шлым, ―вышла из игры‖, брак с респектабельным ―семидесятитрѐхлетним 

вдовцом Гербертом фон Х.‖ дал возможность комфортного существования 

в Германии, необходимость прежней ―суеты‖ отпала сама по себе... Появились 

новые знакомые, возникли новые связи. Но парадокс в том, что как-то незамет-

но и «постепенно, Комякова почувствовала, как еѐ снова втягивают в плот-

ный, тягостный клубок — такой знакомый, разве что меньший размером, чем 

на родине… Энергетический клубок страстей и отношений, где кто-то кого-

то не любит, кто-то кому-то что-то недодал или перешѐл дорогу… Кто-то 

кого-то раздражает только потому, что на него не похож. Теперь она лучше, 

чем когда-нибудь, понимала, отчего это происходит. От пренебрежения “ри-

туалам”, неумения держать дистанцию при славянской закоренелой потреб-
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ности в общине» [1, с. 50]. Таким образом, автор убедительно доказывает: че-

ловеческая сущность (приоритеты, мораль, стереотип поведения, привычки), 

как еѐ не назови — менталитетом или ―хромосомой‖, — неизбежно проявит се-

бя в любых пространственно-временных измерениях. Определение Елены По-

повой — ―бывшие советские‖ — кажется особенно точной формулировкой, от-

ражающей сущность героев: здесь ощутима и высокая ирония писателя в отно-

шении к персонажам, не желающим осознать драматизм своей жизни, и, несо-

мненно, сочувствие к ним. Они, инфантильные воспитанники советского вре-

мени, выращенные в условиях искусственной изоляции от мира, вскормленные 

торжественно-лицемерной псевдологией, не могут по определению существо-

вать вне своей среды. Ни Комякова, ни даже Яша Гинзбург, который, в отличие 

от неѐ не одинок, эмигрировал в Германию с семьѐй, ―жил в собственном доме 

с палисадником, ничуть не хуже, чем на родине, даже более комфортабель-

ном‖ не получают ни морального удовлетворения, ни вожделенного душевного 

покоя. В диалоге персонажей великолепно отражено их эмоциональное состоя-

ние, фактически звучат отчаянно-надрывные ноты:  

― — Домой хочу, — вдруг сказал Яша. 

— На родину? — спросила Комякова. 

— Да пошла эта сраная родина! — сказал Яша. — Просто хочу т у д а. Что 

тут не понять? Помнишь гастроном под часами? Там ещѐ вино продавали, на раз-

лив… 

— Помню, — ответила Комякова. — На разлив…‖ [1, с. 51]. 

Такой вот разговор давних приятелей — достигших желанного матери-

ального благополучия, вырвавшихся за пределы абсурдной действительности, 

из ―системы‖, и в результате… таких несчастных! К какому же выводу подтал-

кивает автор в данной ситуации? ―Система‖ не извне, она внутри — в душе, 

в сознании, в крови. И от неѐ не избавишься, от себя не убежишь. Метафорой, 

олицетворяющей общество, ―родную среду‖ выступает в романе ―масса‖, со-

зерцаемая Комяковой в ―другом мире‖: ―Эта гигантская масса поднималась 

и опускалась, подчиняясь некоему ритму, и тут Комякова почувствовала, что 

этот ритм совпадает с ритмом еѐ сердца… И таким ничтожным и незначи-

тельным в сравнении с э т и м, показалось ей всѐ, что она знала, каким ни-

чтожным и незначительным был т о т, закупоренный в пространстве без вы-
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хода и входа, всѐ слышащий, видящий и понимающий, но не способный что-

либо изменить и только стучащий кулаком по столу… [Ленин, как метафора 

советского абсурда — Л. А.]. И еѐ неудержимо потянуло т у д а, как металли-

ческую крупинку к магниту, потянуло еѐ, такую маленькую, слиться со всем 

этим непостижимо огромным, может быть, спасительным, самоуничто-

житься, раствориться, успокоиться в нѐм… И если бы не верѐвка, державшая 

еѐ, другой конец которой был в руках у Вахтѐра, она бы так и сделала‖ 

[1, с. 44]. ―Магнетизм среды‖, непреодолимая связь с родным единокровным 

организмом, жажда полноценной деятельной жизни, и главное — удовлетворе-

ния и признания — всѐ это разом не даѐт возможности беспечно существовать 

героям, довлеет над ними. Парадокс в том, что все герои удивительно похожи, 

и все индивидуальны, все движутся, но остаются на месте, словно невидимый 

барьер не позволяет им вырваться из замкнутого пространства, расстояние от 

прошлого увеличивается, а к будущему никто не приближается — ―при всей по-

стоянной изменчивости жизни что-то постоянно остаѐтся неизменным, как 

печать, поставленная каждому судьбой ещѐ при рождении‖ [1, с. 55]. Герои 

стремятся не к самоутверждению, а к утверждению в глазах кого-то посторон-

него. Им чужда мысль о самоценности человеческой личности, о праве на са-

моуважение. Навязчивая мысль об общественном мнении руководит действия-

ми людей. Теряя всѐ, — любовь, дружбу, саму жизнь — утверждается в глазах 

общества Антонов. Растрачивая молодые годы, ломая себя, коверкая свой внут-

ренний мир, — Комякова и Яша Гинзбург. Многое растеряла Кира, но лучшими 

в еѐ жизни временами стали именно те, которыми она распорядилась по соб-

ственному усмотрению… Стремление к эфемерной победе довлеет над всем 

и всеми. Но никто не задумывается, компенсирует ли победа утраченную 

жизнь. Драма Комяковой — ничего не достигшей, ничего не создавшей, не по-

знавшей ни любви, ни материнства, разменявшей жизнь на мелкие дрязги — 

самая ощутимая. Эту глубочайшую драму женщины автор блестяще отражает 

в лаконичном по форме и грандиозном по смыслу эпизоде: ―Комякова позвонила 

поздно, почти ночью: 

— Слушай, — сказала, — как там твои внуки? 

— Нормально, — ответила Кира. — А что? 
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— Я просто подумала, — замялась Комякова. — Зачем тебе два? Отдай мне 

одного… 

— Как это?.. — не поняла Кира. 

— У меня есть средства, — сказала Комякова. — Я бы его вырастила, поста-

вила на ноги. — И вдруг добавила почти жалобно, жалобно и требовательно: — От-

дай! 

— Ты — сумасшедшая! — сказала Кира. — Во-первых, у них есть родители. 

А во-вторых, они уже выросли. 

Наступила тишина, а потом резкие, колотые, короткие гудки‖ [1, с. 58]. Аб-

сурдность просьбы Комяковой усугубляет ощущение духовного кризиса герои-

ни, делает почти осязаемой безысходность еѐ состояния — пустоты, невыноси-

мого одиночества. Как Вахтѐр из ―другого мира‖ озабочен поиском метафори-

ческих ключей, так Комякова озадачена поиском ключевого смысла — жизни, 

земного существования, собственного предназначения. Путь к этому понима-

нию — декларирует автор — в возвышении над суетой, над мелочами, которые 

кажутся важными в данный момент, ―вблизи‖, и только с высоты, с расстояния 

отчѐтливо видны их истинные масштабы — мизерная, по сравнению с жизнью, 

стоимость. Метафорический путь Комяковой к ―двери на чердак‖ символизиру-

ет, безусловно, еѐ духовное ―восхождение‖: «Этажи уходили вверх до бесконеч-

ности, во всяком случае, их было гораздо больше, чем ей раньше казалось. <…> Она 

шла и шла, и в конце концов так устала, что уже еле переставляла ноги со ступени 

на ступень. Людей еѐ попадалось всѐ меньше, и вот уже, кроме неѐ, на лестнице не 

было никого. И когда, казалось, сил у неѐ уже не осталось никаких, прямо перед собой 

она увидела д в е р ь. “Дверь, это всегда откуда-то куда-то…” — подумала Комяко-

ва и потянула за ручку…» [1, с. 65]. С ―высоты‖ Комяковой открывается вся па-

норама жизни — огромное пространство, среди которого она видит свой соб-

ственный мир, и тех, кто являлся его составной частью. Истина, открывшаяся 

Комяковой, проста и даже банальна: человек — творец своей судьбы, он сам 

создаѐт свой мир, никто не обладает полномочиями определять путь человека 

и его цели. ― — Свободу воли ещѐ никто не отменял, — сказал Вахтѐр. — 

…Миров много. Они как пузырьки в кипящем котле… У каждого свой‖ 

[1, с. 66]. Осознание очевидного не всегда даѐтся легко, путь к истине долог и 
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труден. Иногда, как продемонстрировала Елена Попова, он измеряется расстоя-

нием в жизнь. 
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КАЛІ ГАВОРЫЦЬ СЭРЦА: ФАРТУНА І МУЗА  

ФРАНЦІШКІ УРШУЛІ РАДЗІВІЛ 

 

Літаратурны працэс у культурнай прасторы Беларусі XVIII стагоддзя 

вызначаўся поліфанічнасцю, а развіццѐ мастацтваў (у тым ліку і слоўнага) най-

больш актыўна адбывалася ў рамках дыялогу: паміж старым і новым, паміж 

сваім і запазычаным, паміж узнѐсла-ўрачыстым і іранічна-зніжаным. У гэтым 

літаратурным шматгалоссі адным з найвыразнейшых зрабіўся голас жаночы, 

які ўпэўнена і вытанчана павѐў сваю партыю ў агульным харале на агульна-

зразумелай для нашых продкаў польскай мове. І ва ўмовах культурнай экспансіі 

з боку Францыі гэта было сапраўдным патрыятыч-

ным учынкам. Здзейсніла яго яснавяльможная 

княгіня Францішка Уршуля Радзівіл з роду князѐў 

Вішнявецкіх.  

Нарадзілася яна 13 лютага 1705 г. у Чарта-

рыйску на Валыні (сѐння — Маневіцкі раѐн Ва-

лынскай вобласці Украіны), памерла 23 мая 1753 г. 

у Наваградку. Была адзінай дачкою кракаўскага 

кашталяна Януша Янтонія Карыбута Вішнявечкага 

і Тэафілі Таіды з роду Ляшчынскіх. Атрымаўшы 

выдатную хатнюю адукацыю, у 1725 г. яна зрабіла-

ся жонкай князя Міхала Казіміра Радзівіла ―Ры-

банькі‖, уладальніка ардынацыі ў Нясвіжы. 
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Адразу ж пасля вяселля маладая княгіня трапіла ў атмасферу забаў і веся-

лосці, якая характарызавала прыдворнае жыццѐ Рэчы Паспалітай сярэдзіны 

ХVIII ст. — так званай саксонскай эпохі. Разам з тым, за выключэннем некаль-

кіх наведванняў Варшавы і Львова, княгіня пад час жыцця ў замужжы не пакі-

дала межаў радзівілаўскіх рэзідэнцый і пераважна знаходзілася ў Нясвіжы. Час-

тыя роды ды слабое здароўе не дазвалялі ѐй падарожнічаць. Дома, у цішыні 

бібліятэкі, выспяваў яе мастацкі талент. 

Княгіня Францішка пачынае пісаць вершы на польскай і французскай мо-

вах (агульным лікам — каля 80). Жанравая сістэма і вобразна-мастацкая палітра 

яе паэзіі складвалася ў рэчышчы еўрапейскай слоўнай культуры эпохі позняга 

Барока і ранняга Асветніцтва. Творчая праграма княгіні Радзівіл абапіралася на 

класічную літаратурную спадчыну антычнасці (творы Цыцэрона, Авідзія, Се-

нэкі), фарміравалася пад уплывам заходнееўрапейскай (у першую чаргу фран-

цузскай класіцыстычнай) паэтычнай школы XVII ст. (паэзіі Франсуа Малерба, 

Жана Лабруйера), аднак у непасрэднай сувязі з мастацкімі дасягненнямі ай-

чыннай культуры Рэнесансу і Барока (паэзіяй Яна Каханоўскага, Андрэя 

і Гіераніма Морштынаў ды інш.).  

Першыя (зафіксаваныя ў рукапісах) літаратурныя вопыты княгіні Радзівіл 

адносяцца да жанру эпіталаграфіі. Сярод вялізнай колькасці (больш за 1300) 

лістоў княгіні Францішкі найбольшую цікавасць уяўляюць чатыры паэтычныя 

пасланні да мужа. Многія паэтычныя творы Францішкі Уршулі Радзівіл 

прасякнуты выразным дыдактызмам. Парэнетычная накіраванасць з'яўляецца 

ідэйнай дамінантай паэтычнага збору княгіні пад назвай ―Збавенныя перас-

цярогі alias жыццѐвая інфармацыя […] для дачкі маѐй Ганны Марыі …‖ 

(―Przestrogi zbawienne alias informacja życia [...] córce swojej Annie Marii dane...‖ 

(напісаны ў 1732, выдаваліся ў Нясвіжы ў 1753 і 1755 гг.), дзе аўтарка 

ў 15 пунктах сфармулявала асноўныя пастулаты дабрачыннага жыцця. Усе яны 

не страцілі сваѐй актуальнасці да сѐнняшняга дня. Вось фрагмент з ―Пункту 

чацвѐртага‖: 

Мусіш дарэшты пазбавіцца пыхі, 

З ѐю не будзе жыццѐ тваѐ ціхім. 

Гэтай заганаю Бог пагарджае, 

Добрыя думкі яна вынішчае, 
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Тытульная старонка выдання 

“Камедыі і трагедыі...” 

Францішкі Уршулі Радзівіл 

(1754) 

Шчыраму сэрцу стварае пагрозу, 

Сціпласць цябе хай ратуе ды розум  

(пераклад Наталлі Русецкай) 

Пяру княгіні Францішкі належыць вялікая колькасць фунеральных вер-

шаў, напісаных на смерць памерлых дзяцей. Ім уласцівыя вытанчаная рыта-

рычнасць і насычанасць панегірычнымі элементамі, праз якія ўсѐ ж такі прары-

ваецца адчайны боль страты і туга несуцешнай маці. Пяру нясвіжскай паэткі 

належаць таксама паэтычныя сатыры, вершаваныя партрэты, загадкі, а таксама 

лірычныя вершы, часта напісаныя ў формах традыцыйнай рэлігійнай паэзіі. 

Выдатным працягам старажытнай айчыннай традыцыі, звязанай з паэтычнай 

апрацоўкай псалмоў, з’яўляецца французскамоўны верш ―Заклік да стварэнняў 

славіць свайго Творцу‖: 

Слаў Найвышняга, птушка ў дуброве, 

Разлівайся хвалою ў лісці 

І да самага неба ляці, — 

Госпад варты любові. 

<...> Як у спѐку алень шматпакутны, 

Гнаны прагай, ляціць да вады, 

Ад заганаў бягу і брыды 

Да Цябе, Ўсемагутны  

(пераклад Андрэя Хадановіча) 

Апошнія чатыры радкі — паэтычная травестацыя 

42-га псалма; менавіта да іх звернецца больш чым 

праз паўтара стагоддзі Максім Багдановіч у сваім 

вершы ―Кніга‖: 

 Вось псальма слічная: ―Як той алень шукае 

Крыніцы чыстай, так шукаю Бога я‖. 

Як вее свежасцю яе краса жывая! 

Як радасна далей спяшыць душа мая! 

По-французску княгіня Радзівіл складала не 

толькі травестацыі псалмоў, але і стансы, а таксама 

празаічныя трактаты на тэму кахання і шлюба. Усѐ 

гэта ўвайшло ў рукапісны збор пад назваю ―Ману-
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скрыпт розных вершаў, складзеных мною…‖ (―Manuskrypt różnych wirszów 

przeze mnie komponowanych...‖), створаны княгіняй ―на загад Яснавяльможнага 

князя, майго мужа‖ (―na rozkaz księcia jegomości Męża mego‖) у 1732 г. Праўда, 

даследчыкі выказваюць сумненне адносна аўтарства княгіні ў дачыненні да не-

каторых вершаў. Аднак падобнае вольнае абыходжанне з аўтарскім правам бы-

ло тыповым для элітарнай слоўнай культуры эпохі позняга Барока і ніяк не су-

адносіцца з паняццем плагіяту. 

 

Не менш багата і поўна рэалізаваў сябе літаратурны талент княгіні 

ў драматургічнай творчасці. Гэтай рэалізацыі спрыяла сама эпоха. Абодва імпе-

ратары з дынастыі Ветынаў былі вялікімі прыхільнікамі прыдворнага тэатраль-

нага мастацтва: Аўгуст ІІ (правіў у 1697 — 1733 гг.) аддаваў перавагу француз-

скай камедыі, яго сын Аўгуст ІІІ (правіў у 1733 — 1763 гг.) — італьянскай опе-

ры. У сваю чаргу прыдворны тэатр Варшавы і Дрэздэна ―меў сувязь з тым, што 

адбывалася ў Версалі Людовікаў XIV i XV, вабіў сваім мастацтвам, якое ўклю-

чала ў сябе, між іншым, тэатральныя відовішчы оперна-балетнага характару‖
1
. 

Захапленне тэатрам распаўсюджваецца на арыстакратычныя колы дзяржавы, 

узнікае жывая зацікаўленасць магнатаў у арганізацыі гарадскіх школьных і 

прыватных тэатральных сцэн.  

 Варта адзначыць, што княгіня, як і вялікі Мальер, пісала непасрэдна для 

сцэны: ―як толькі якая-небудзь трагедыя або камедыя была гатова, любая 

сямейная ўрачыстасць магла служыць зручнай нагодай для яе пастаноўкі‖
2
. 

Згодна з выданнем ―Komedye y tragedye…‖ (―Камедыі і трагедыі…‖) 1754 г., 

у якім сабраны 16 драматычных твораў Францішкі Уршулі Радзівіл, нараджэн-

не яе тэатра адбылося 13 чэрвеня 1746 г., калі княгіня падрыхтавала ―une fête‖
3
 

(так яна пісала ў сваім лісце) для каханага мужа, ―на дзень яго неацэннага 

нарджэння avec une petite comédie
4
‖

5
. Вось запіс у ―Дыярывушы‖ князя Міхала, 

які натуе першую пастаноўку: 

                                                           
1
 Krzyżanowski, J. Talia i Melpomena w Nieświeżu: Twórczość U. F. Radziwiłłowej // Teatr 

Urszuli Radziwiłłowej / oprac. i posłowiem opatrz. K. Wierzbicka. Warszawa: PIW, 1961. S. 10. 
2
 Stender-Petersen, A. Die Dramen, insbesondere die Komödien, der Fürstin Radziwiłł // Zeitschrift 

für slawische Philologie. 1960. T. 28. H. 2. S. 256. 
3
 (франц.) свята 

4
 (франц.) з маленькай камедыяй 
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Гравюра В. Жукоўскага  

да камедыі “Дасціпнае 

каханне” 

 “13 junii. Пасля абеду з усѐй кампаніяй ездзіў у Альбу; там адбылася 

вельмі добрая камедыя кампазіцыі жонкі маѐй, з дзецьмі маімі і паннамі і 

прыдворнымі, усѐ вядомымі людзьмі, з адабрэннем усіх спектатораў”
6
. 

 Згаданая ў дзѐнніку камедыя насіла назву 

―Дасціпнае каханне‖ (―Miłość dowcipna‖) і была пры-

свечана князю Міхалу Казіміру з нагоды яго саракача-

тырохгоддзя. Як вынікае з запісу ў ―Дыярывушы‖, 

―інаўгурацыйны‖ спектакль быў паказаны ў Альбе — 

загараднай рэзідэнцыі побач з Нясвіжам. Імпрэза 

адбылася ―на пленэры‖ (пад адкрытым небам), у так 

званым тэатры ―sub dio‖, або на вольным паветры. Тут 

была пабудавана арачная дэкарацыя, для заможных 

гледачоў і духавенства пастаўлены крэслы (дробная 

шляхта і афіцэры нясвіжскага гарнізона глядзелі 

прадстаўленне стоячы). Добрае ўяўленне пра сцэніч-

нае ўладкаванне дае гравюра В. Жукоўскага, змешча-

ная ў выданні ―Камедыі і трагедыі ...‖ 1754 г. У ніжняй частцы гравюры добра 

відаць першы рад гледачоў: па цэнтры, трэба думаць, — аўтарка і рэжысѐрка, 

княгіня Францішка, злева ад яе — князь Радзівіл, які ў захапленні ўскінуў рукі 

ўгору. За імі, з правага боку, стаяць прадстаўнікі мясцовай шляхты. 

 У першай пастаноўцы, як занатаваў князь Радзівіл, прынялі ўдзел дзеці 

Міхала і Францішкі: дочкі Тэафіля і Караліна-Катажына, а таксама сыны Януш 

і Караль. ―Арлекінская‖ камедыя ―Дасціпнае каханне‖ стала сапраўдным яскра-

вым і пышным сцэнічным відовішчам. Вялікая колькасць дзейных асоб — каля 

70 — дазволіла ўпрыгожыць імпрэзу шматлікімі балетнымі, вакальнымі, ін-

струментальнымі ўстаўкамі. Сюжэт п’есы, у якой дванаццаць дачок падман-

ваюць свайго састарэлага бацьку-пастуха дзеля таго, каб сустрэцца з каханкамі, 

тыпалагічна сягае да традыцый італьянскай камедыі масак dell’arte, але, хутчэй 

за ўсѐ, з’яўляецца арыгінальным, прыналежным самой княгіні. Пацверджаннем 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Цыт. па: Wierzbicka, K. O teatrze radziwiłłowskim i innych teatrach magnackich w XVIII w. // 

Teatr Urszuli Radziwiłłowej. Warszawa: PIW, 1961. С. 190–191. 
6
 Sajkowski, A. Z dziejów teatru nieświeskiego // Pamiętnik teatralny. 1961. R. 10. Z. 3 (39). 

S. 423. 
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таму з’яўляецца наяўнасць у п’есе сімвалічнай лічбы 13 (13 пар пастухоў і пас-

тушак). Гэтая лічба мела выключнае значэнне для княгіні, якая нарадзілася 13 

лютага, а пастаноўка п’есы, як было адзначана, прымяркоўвалася да дня нара-

джэння князя — 13 чэрвеня.  

 У тым жа 1746 г., заахвочаная пахвалой мужы і, напэўна, натхнѐная адчу-

ваннем уласных творчых запатрабаванняў і здольнасцяў для іх рэалізацыі, 

княгіня Францішка рыхтуе трагедыю
7
 ―Справа Боскай наканаванасці‖ 

(―Opatrzności Boskiey dzieło‖), прэм’ера якой адбылася 11 снежня. Гэты твор 

распачынае шэраг п’ес княгіні, якія ўяўляюць сабой драматызацыю казачных 

сюжэтаў. Кароценькая драматызаваная казка, па ўсім відаць, была прызначана 

для выканання яе на сцэне малымі дочкамі княгіні Францішкі і князя Міхала. 

Магчыма, менавіта яны падказалі матцы для творчага выкарыстання тэму 

з вядомай казкі пра праўдамоўнае люстэрка ў руцэ мачахі. Сапраўды, гэты сю-

жэт прадстаўлены ў інтэрпрэтацыях шматлікіх казачнікаў: Ш. Перо (―За-

снуўшая прыгажуня‖), братоў Грым (―Снягурачка‖), А. Пушкіна (―Казка пра 

мѐртвую каралеўну і сем асілкаў‖) і г. д. Аднак супастаўляльны аналіз розных 

усходнеславянскіх варыянтаў гэтай казкі (якія сустракаюцца пераважна пад на-

звай ―Чароўнае люстэрка‖) сведчыць на карысць больш цеснай сувязі сюжэта 

п’есы ―Справа Боскай наканаванасці‖ з сюжэтам беларускай або украінскай 

казкі. Княгіня Радзівіл пераасэнсоўвае чароўнае паданне ў адпаведнасці 

з уласнымі ідэйна-мастацкімі задачамі. У яе трагедыі цэнтральнае месца займае 

не люстэрка, здольнае размаўляць, а жорсткая, бязбожная маці, якая страчвае 

знешнюю прыгажосць за тое, што становіцца душэўнай пачварай.  

 Для таго, каб тэатральны вечар не падаўся гасцям занадта кароткім 

і сумным, пасля спектакля гасцям былі прапанаваны загадкі (enigma), таксама 

напісаныя княгіняй. Таго з прысутных, хто ―мудра вытлумачыў і адгадаў‖ за-

гадку, князь Міхал Казімір шчодра адорваў каштоўным падарункам. 

 Прэм’ера наступнай п’есы адбылася 3 жніўня 1747 г. і была прымеркава-

на да святкавання імянінаў караля Рэчы Паспалітай Аўгуста ІІІ. У аснову сюжэ-

та камедыі ―Каханне — зацікаўлены суддзя‖ (―Interessowny sędzia miłość‖) 

быў пакладзены вядомы эпізод антычнага траянскага міфа — гісторыя Парыса 
                                                           
7
 Жанравыя дэфініцыі п’ес эпохі Барока не адпавядаюць традыцыйным уяўленням пра пры-

роду ―камедыі‖ і ―трагедыі‖, дэклараваныя Арыстоцелем. 
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ад нараджэння да вяртання ў Трою з Аленай. Сцэнічная пастаноўка п’есы 

ажыццяўлялася ―годнымі прыдворнымі дамамі княгіні Радзівіл <…> і ша-

ноўнымі кавалерамі таго ж двару‖
8
. Камедыя напісана ў адпаведнасці з паста-

ральна-рамансавым духам прыдворных пастановак каралеўскага тэатра. 

Стварэнню падобнай атмасферы спрыяла не ў апошнюю чаргу касцюмерыя 

спектакля. Так, мяркуючы па гравюры М. Жукоўскага да гэтай камедыі, тры 

грацыі з антычнага міфа выступалі ў касцюмах трагічных акцѐраў французскай 

сцэны XVII ст., а Парыс быў апрануты ў тыповы касцюм пастараляў XVIII ст. 

Больш высокі сцэнічны і драматургічны ўзровень камедыі ―Каханне — заці-

каўлены суддзя‖ паспрыяў яе выключнай папулярнасці на сцэнах радзіві-

лаўскага тэатра (16 пастановак), прычым нават пасля смерці княгіні Радзівіл гэ-

тая камедыя некалькі разоў фігуруе ў рэпертуары тэатраў Нясвіжа і Алыкі.  

 Нягледзячы на вялікую колькасць папярэднікаў у справе драматургічнай 

апрацоўкі траянскага міфа, Ф. У. Радзівіл пры стварэнні камедыі пра Парыса 

вырашыла пайсці сваім шляхам. Пісьменніца па-свойму трактуе асобныя 

падзеі, кампануе сюжэт, змяняе імѐны герояў. У сваѐй п’есе яна выявіла новае, 

―арыстакратычнае‖ разуменне сутнасці траянскага міфа, па-новаму расставіла 

акцэнты. Яна цалкам рэабілітуе Парыса і Прыама, у той час як папярэдняя літа-

ратурна-драматычная традыцыя разглядала іх як адмоўных персанажаў, якія 

адступіліся ад волі багоў. Вобраз галоўнага героя атрымлівае прынцыпова но-

вую мастацкую трактоўку: у знакамітай сцэне з ―трыма грацыямі‖ Парыс прыз-

начае ―яблык звады‖ Венеры без усялякіх ваганняў (у адрозненне ад міфічнага 

героя). Ён лічыць, што мусіў бы баяцца асуджэння багоў, калі б аддаў яблык 

дзеля набыцця ўлады або мудрасці, а не дзеля кахання. Падарожжа Парыса 

ў Грэцыю таксама атрымлівае новую інтэрпрэтацыю. Паводле міфа, траянскі 

царэвіч збіраецца ў дарогу дзеля вызвалення сястры Прыама Гесіоны з патаем-

най надзеяй завалодаць у Спарце абяцанай Аленай. Радзівілаўскі Парыс нібыта 

зусім забываецца пра падарунак Венеры: саромячыся сваѐй непісьменнасці, ѐн 

выпраўляецца ў далѐкае падарожжа для таго, каб у цывілізаваных краінах 
                                                           
8
 [Radziwiłłowa Franciszka Urszula] Komedye y tragedye prednio-dowcipnym wynalazkiem 

wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy y poważnymi przykładami znamienite przez Jaśnie 

oświeconą xiężnę z książąt Wiśniowieckich Korybutow RADZIWIŁŁOWĄ, wojewodzinę 

Wileńską, hetmanową wielką W. X. Litt: złożone. <...> Roku jak się wcielone Słowo słyszeć 

y widzieć dało. [S. l.], 1754. S. [91]. 
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атрымаць адукацыю. Такі сюжэтны ход княгіня Радзівіл ужывае найперш у ды-

дактычных мэтах, як павучанне для дзяцей, а ў больш шырокім плане такое пе-

раасэнсаванне міфа можна разглядаць як вынік уплыву ідэалогіі Асветніцтва з 

яе культам навукі і адукацыі.  

 У пачатку 1748 г. княгіня Радзівіл піша трагедыю, якая ў выданні ―Kome-

dye y tragedye...‖ змешчана пад назваю ―Безразважлівы суддзя‖ (―Sędzia bez 

rozsądku‖). На тытульным аркушы п’есы ў якасці дня прэм’еры адзначаецца 

4 сакавіка. Гэты час, велікодны перыяд, якраз прыдатны быў для сцэнічнага 

ўвасаблення жыцця трох хрысціянскіх пакутніц часоў імператара Дыяклетыя-

на — Агапы, Хіоніі і Ірэны. У жанравых адносінах п’еса набліжаецца да 

сярэднявечных маралітэ. Аднак Ф. У. Радзівіл творча перапрацавала прагма-

тычны матэрыял жыція з мэтай надання яму сапраўднай драматычнасці. Яна 

апусціла некаторыя жыційныя персанажы, звузіўшы тым самым сюжэтную 

прастору твора. У цэнтры ўвагі аўтаркі — самі галоўныя гераіні. Жыціе Агапы, 

Хіоніі і Ірэны перадусім магло зацікавіць княгіню тым, што галоўныя дзейныя 

асобы тут — жанчыны, узвелічэнню і паэтызацыі якіх прысвечана ўся драма-

тургічная творчасць нясвіжскай паэткі. Аднак таксама гэтае жыціе магло 

прыгянуць яе ўвагу наяўнасцю ў ім дыялогаў — першапачатковага элемента 

любой драмы. На гравюры В. Жукоўскага да гэтай п’есы паказаны так званы 

сімультанны павілѐн (на гэта звярнуў увагу Г. Барышаў), бо на адной тэатраль-

най пляцоўцы адначасова прадстаўлена дзве сцэны з розных актаў: сѐстры-

пакутніцы малітоўна кленчаць перад крыжом, а звар’яцелы Дульцый абдымае і 

цалуе прадметы кухоннага посуду. 

 Характарызуючы галоўных гераінь, аўтарка, перадусім, звяртае ўвагу на 

―ўнутраны‖, духоўны аспект іх святасці. Дзеля гэтага яна ўводзіць у п’есу раз-

горнутыя маналогі Агапы, Хіоніі і Ірэны, з якіх яскрава вынікае глыбокая дас-

ведчанасць сясцѐр у пытаннях тэалогіі і глыбіня іх веры. Зразумела, што гэтымі 

глыбокімі ведамі надзяліла іх сама аўтарка, якая, па словах Я. Фрычынскага, 

была ―ашчасліўлена рэдкай, амаль непараўнальнай памяццю ў Канонах або 

правах святых Касцельных‖
9
. Да гэтага можна дадаць яшчэ і асаблівы талент 

                                                           
9
 [Radziwiłłowa Franciszka Urszula] Komedye y tragedye prednio-dowcipnym wynalazkiem 

wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy y poważnymi przykładami znamienite przez Jaśnie 

oświeconą xiężnę z książąt Wiśniowieckich Korybutow RADZIWIŁŁOWĄ, wojewodzinę 
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княгіні Радзівіл як інтэрпрэтатаркі хрысціянскага веравучэння, выкладзенага 

ў трагедыі ў паэтычнай форме. Да артадаксальных догматаў паэтка далучае 

элементы сучасных ѐй прыродазнаўчых навук. Так, гаворачы пра цуд Боскага 

стварэння, Агапія заўважае: 

  Птушкі, гады, матылі, атамы й жывѐлы — 

  Ад Яго, дый чалавек, як бачыш, някволы! 

  Элементы за сем дзѐн Ён усе стварае, 

  З гліны мужа лепіць сам і душу ўдыхае, 

  Мудрую й рухавую … 
10

 

У гэтай інтэрпрэтацыі легенды Стварэння адчуваецца ўплыў ідэй антычнага 

філосафа Эпікура і французскага філосафа XVII ст. П. Гасэндзі. 

 Межы і інтэнсіўнасць тэатральнага жыцця ў Нясвіжы ў другой палове 

40-х гг. хутка пашыраюцца. У 1747 г. пад кіраўніцтвам архітэктара М. Педэты 

ў Нясвіжы быў пабудаваны невялікі летні палац ―Кансаляцыя‖, які таксама мог 

выконваць ролю тэатральнага памяшкання. Яшчэ раней, каля 1747 г., па задуме 

князя ў Нясвіжы была заснавана Ваенная (Рыцарская) акадэмія, узорам для 

якой паслужылі, хутчэй за ўсѐ, рыцарскія школы ў Люнэвілі, Дрэздэне 

і Лігніцы. У будынку Рыцарскай акадэміі павінна была знаходзіцца тэатральная 

зала: па меншай меры з 1749 г. да такіх дысцыплін, як матэматыка, права, 

верхавая язда, фехтаванне, танцы, малюнак, навучанне мовам (лацінскай, фран-

цузскай і нямецкай) дадаецца яшчэ і сцэнічнае мастацтва. Удзел кадэтаў 

у тэатральных выступленнях становіцца абавязковым.  

У 1749 г. нясвіжская аўтарка ўпершыню звяртаецца да класічнай фран-

цузскай камедыйнай спадчыны, а менавіта — да творчасці Мальера. Першапа-

чаткова яго камедыі ставіліся на сцэнах Нясвіжа ў арыгінале, а галоўнымі вы-

канаўцамі былі кадэты Рыцарскай акадэміі: для іх гэта былі практыкаванні і ў 

тэатральным мастацтве, і ў французскай мове. А ў 1749 г. адбылася прэм’ера 

камедыі Францішкі Уршулі Радзівіл ―Прадбачанае не мінае‖ (―Przeyrzane nie 

mija‖), якая з’яўляецца пераробкай мальераўскіх ―Цудоўных каханкаў‖ (―Les 

                                                                                                                                                                                                 

Wileńską, hetmanową wielką W. X. Litt: złożone. <...> Roku jak się wcielone Słowo słyszeć 

y widzieć dało. [S. l.], 1754. S. [13]. 
10

 Тут і далей пераклад з польскай мовы Ж. Некрашэвіч-Кароткай. Пераклад гэтага і іншых 

твораў Ф. У. Радзівіл на беларускую мову гл.: Францішка Уршуля Радзівіл. Выбраныя творы. 

Мн.: ―Беларускі кнігазбор‖, 2004. 
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amants magnifiques‖). Прэм’ерная пастаноўка, калі зыходзіць з запісу ў ―Дыяры-

вушы‖, адбылася 1 чэрвеня. Камедыя ―Цудоўныя каханкі‖ прывабіла 

Ф. У. Радзівіл пастаральнай асновай і героямі-патрыцыямі. «Мальераўская ка-

медыя-балет, якая ўваходзіла ў свой час у знакамітыя версальскія ―Divertisments 

royal‖
11

, прадстаўляла шырокія магчымасці для паказу танцаў, вакальных нума-

роў і ―пастарэл‖»
12

. Нясвіжская паэтка ўслед за Мальерам уводзіць у спектакль 

мноства балетных нумароў. Танцамі завяршаўся кожны з пяці актаў, у сярэдзіне 

другога акта была дадзена сапраўдная аднаактавая аперэта. Фактычна, балет-

ныя ўстаўкі ў спектаклях прыдворнага тэатра Радзівілаў (прынамсі, у камедыі 

―Прадбачанае не мінае‖) выконвалі тую ж ролю, што і інтэрмедыі ў спектаклях 

школьнага тэатра. Так традыцыйную мясцовую драматургічную форму нясвіж-

ская аўтарка напаўняе новым зместам, наследуючы заходнееўрапейскай тэатра-

льнай традыцыі. 

 Сваю перапрацоўку названай камедыі Мальера княгіня Францішка назы-

вае ―Прадбачанае не мінае‖, тым самым перамяшчаючы акцэнты і надаючы 

п’есе больш глыбокі філасофскі сэнс: у цэнтры ўвагі аказваецца тыповая для 

твораў Барока праблема прадвызначанасці чалавечага лѐсу, якая ў дадзеным 

выпадку вырашаецца аптымістычна, у рэчышчы любоўных узаемаадносін. Ге-

рояў французскай камедыі княгіня імкнецца наблізіць да сваіх слухачоў, дзеля 

чаго надае ім мясцовыя тытулы: мальераўскія прынцэса Арыстыѐна і яе дачка 

Эрыфіла становяцца адпаведна ―княгіняй‖ і ―князѐўнай‖; ваеначальнік (général 

d’armée) Састрат пераўтвараецца ў гетмана; Іфікрат і Тымокл называюцца не 

прынцамі, а князямі, да таго ж, яны не жаніхі Эрыфілы, а ―wspaniali 

kawalerowie‖ (―цудоўныя кавалеры‖). Толькі герой ―арлекінскага тыпу‖ Клітыд 

гэтак жа, як і ў Мальера (plaisant de cour), названы ―прыдворным блазнам‖. 

 У 1749 г. да дня нараджэння мужа княгіня піша новую камедыю ―У вачах 

нараджаецца каханне‖ (―Z oczymiłość się rodzi‖). Гэтая камедыя адкрывае 

цыкл п’ес, якія польскі даследчык Ю. Кжыжаноўскі называе антычна-ўсходне-

пастаральнымі
13

. Дзея ў камедыі адбываецца на Кіпры, у антычныя часы. Усхо-

                                                           
11

 (франц.) каралеўскія дывертысменты 
12

 Барышев, Г. И. Театральная культура Белоруссии XVIII века / Г. И. Барышев. Мн.: Наука 

и техника, 1992. С. 136. 
13

 Krzyżanowski, J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa: PWN, 1979. С. 22–28. 
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дне-антычны антураж невыпадкова пачынае займаць пануючае месца ў драма-

тычных творах Ф. У. Радзівіл: п’есы на сюжэты з антычнай гісторыі або міфа-

логіі з элементамі ўсходняй экзотыкі карысталіся папулярнасцю як на кара-

леўскай, так і на магнацкай і нават езуіцкай сцэне пачынаючы з XVII ст. У цэн-

тры ўвагі аўтаркі — адна з асноўных праблем сусветнага мастацтва: улада та-

ямнічай моцы кахання над чалавекам. Князь Філаксіп не можа да часу зразу-

мець кахання караля Паліксена да княгіні Арэтафілі, кпіць з яго любоўных па-

кут і не прызнае над сабою ўлады ―велічнай багіні пачуццяў‖ — Венеры. Аднак 

тая, насуперак просьбам Філаксіпа, неўзабаве пасылае яму каханне, прычым 

даволі арыгінальным спосабам, вядомым у антычнай міфалогіі як гісторыя Піг-

маліѐна і Галатэі. Філаксіп пакахаў цудоўную выяву багіні Венеры на карціне 

мастака Мандрокла. Нечакана каля храма Венеры ѐн сустрэў ―арыгінал‖ — 

Палікрыту, цалкам падобную да выявы багіні на палатне. Прайшоўшы праз 

шэраг выпрабаванняў, закаханыя ўз’ядноўваюцца ў шчаслівым саюзе. Такім 

чынам, аўтарка прыводзіць чытача да высновы, зробленай Салонам:  

  … każdy człowiek na świecie stworzony 

  Choć raz miłością bywa zwyciężony. 
14

  

 У 1750 г. Ф. У. Радзівіл стварае тры новыя п’есы. Храналагічна першай 

была трагедыя ―Золата ў агні‖ (―Złoto w ogniu‖), якая пісалася да дня нарад-

жэння дачкі Караліны-Катажыны (19 студзеня), аднак пастаўлена была 13 сту-

дзеня.  Cюжэт п’есы добра вядомы з дзесятай навелы дзесятага дня ―Дэка-

мерона‖ Бакачыо: гэта гісторыя маркіза Салуцкага, які ажаніўся з беднай дзяў-

чынай Грызельдай, а потым жорстка выпрабоўваў жонку на вернасць і пакор-

лівасць сваѐй воли. Адной з літаратурных перапрацовак названай навелы была 

аповесць польскага пісьменніка Г. Морштына ―Пра Прамыслава, асвен-

цымскага князя, і Цэцылію, жонку яго дзівоснай дабрачыннасці‖ (1650). Аднак, 

нягледзячы на супадзенне ў імѐнах галоўных дзейных асоб, п’есу княгіні 

Францішкі нельга лічыць драматычнай перапрацоўкай аповесці Г. Морштына. 

Дарэчы, ва ўсходнеславянскім фальклоры сустракаецца мноства казак пра бед-

ную дзяўчыну, якую бярэ за жонку цар або пан, а потым выпрабоўвае яе. Фаль-

клорны матэрыял, засвоены яшчэ ў дзяцінстве, мог быць пераасэнсаваны 

                                                           
14

 (польск.) Кожны чалавек, які на свет нарадзіўся, хоць раз бывае пераможаны каханнем. 
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княгіняй Радзівіл праз прызму літаратурных перапрацовак XVI–XVII ст., адна 

з якіх — вершаваная казка ―Грызельда‖ Шарля Перо. 

 Князь Прамыслаў з трагедыі ―Золата ў агні‖, правѐўшы сваю жонку праз 

шэраг жорсткіх выпрабаванняў, робіць, нарэшце, апошні іспыт: праганяе 

Цэцылію і абвяшчае ѐй, што возьме іншую жонку. Паэтка не прыгадвае нават 

атрымання дазволу на развод з Рыма (як у Г. Морштына), і гэтым яшчэ больш 

узмацняе жорсткасць і ганебнасць апошняга выпрабавання. Нездарма многія 

літаратуразнаўцы, характарызуючы ―Золата ў агні‖, абураліся поўным адступ-

леннем ад праўдападабенства і адмаўлялі п’есе ў праве называцца трагедыяй. 

Тут, як трапна заўважыў польскі вучоны А. Сайкоўскі, выступае сапраўдны 

―монстр шлюбнай дабрачыннасці‖
15

. Тлумачэнне такой незвычайнай, нежыцця-

падобнай пакорлівасці радзівілаўскай гераіні можна даць, калі ўлічыць, што 

―барока ў славянскіх краінах доўгі час суіснавала з класіцызмам і ў літаратуры, 

і ў жывапісе, і ў архітэктуры, спараджаючы зусім асаблівыя мастацкія фор-

мы‖
16

. Радзівілаўскую Цэцылію трэба ўспрымаць як жывое ўвасабленне, 

―квінтэсэнцыю‖ жаночай цярплівасці і паслухмянасці, падобна таму, як малье-

раўскі Тарцюф быў жывым увасабленнем крывадушніцтва. Відавочна, што пры 

напісанні сваѐй трагедыі Ф. У. Радзівіл выкарыстала навелістычны матэрыял 

(Бакачыо або Морштына) толькі як сюжэтны каркас. Трагедыя ―Золата ў агні‖ 

была папулярнай на нясвіжскай сцэне, яе ставілі некалькі разоў пры жыцці 

Ф. У. Радзівіл і пасля яе смерці.  

 З запісаў на тытульных лістах п’ес у зборніку ―Камедыі і трагедыі…‖ вы-

нікае, што да дня нараджэння Тэафілі Канстанцыі (3 верасня) Ф. У. Радзівіл па-

дрыхтавала ў 1750 г. камедыю ―Адпачынак пасля клопатаў‖ (―Konsolacia po 

kłopotach‖), а да свята Божага Нараджэння — камедыю ―Забавы фартуны‖ 

(―Igrzysko fortuny‖), прэм’ера якой адбылася 24 снежня. Пры пастаноўках 

гэтых п’ес выконваліся шматлікія балетныя і вакальныя ўстаўныя сцэнкі, 

а напрыканцы камедыі ―Забавы фартуны‖ ў фінальным вясельным шэсці пры-

маў удзел прыдворны нясвіжскі аркестр ―рогавай музыкі‖. Сюжэт галантна-
                                                           
15

 Sajkowski, A. Od Sierotki do Rybeńki: W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań: Wyd-wo 

Poznańskie, 1965. S. 165. 
16

 Софронова, Л. А. Славянский театр на пути от барокко к классицизму (Польша, Украина, 

Белоруссия, Россия) / Л. А. Софронова // Развитие барокко и зарождение классицизма в Рос-

сии XVII — начала XVIII в. / под ред. А. Н. Робинсона. М.: Наука, 1989. С. 50 
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куртуазнай камедыі ―Адпачынак пасля клопатаў‖ належыць прызнаць 

арыгінальным. Княгіня Партэнія, якая спачатку шмат папакутавала ад нявер-

нага мужа князя Саляміс, а потым была бязвінна скампраметаваная, прыходзіць 

нарэшце ў храм багіні (напэўна, Венеры), каб спытаць пра далейшы лѐс. Багіня 

ў сваім прароцтве абяцае шчасце ў каханні з тым, хто палюбіць княгіню, не ба-

чачы яе твару. У выніку кіпрыйскі князь Тымант менавіта так і закахаўся 

ў Партэнію. Для таго, каб праверыць пачуцці князя, Партэнія прыдумвае 

наступнае выпрабаванне: паабяцаўшы паказаць свой твар падчас набажэнства, 

яна адпраўляе ў храм замест сябе непрыгожую Зазіяну, якая і адкрывае Тыман-

ту свой васпаваты твар. Магчыма, пішучы гэтую сцэну, княгіня Радзівіл прыга-

дала сваю ўласную, падобную да гэтай хітрасць, якую яна прыдумала падчас 

першага візіту да яе князя Міхала Казіміра ў якасці жаніха.  

 Дзеянне камедыі ―Забавы фартуны‖ адбываецца ў Егіпце. У аснове сюжэ-

та — прыгоды закаханых, якія, прайшоўшы праз шэраг выпрабаванняў, нарэш-

це ўз’ядноўваюцца пры поўнай згодзе ўсіх родных і блізкіх. Сюжэтная аснова 

запазычана Ф. У. Радзівіл з ―Гісторыі‖ Герадота, дзе змяшчаецца паданне пра 

караля Егіпта Апрыя, пры якім узнялося паўстанне, і каралѐм быў абвешчаны 

Амасіс. Менавіта гэтую гісторыю, з амаль дакладным захаваннем імѐнаў двух 

―каралеўскіх‖ персанажаў, нясвіжская аўтарка паклала ў аснову сюжэта сваѐй 

п’есы. Агульную Герадотаву схему яна напаўняе прыгодніцкім зместам: 

уводзіць двух каралеўскіх дзяцей у выглядзе пастухоў, упрыгожвае камедыю 

любоўнай інтрыгай, матывамі пазнавання, фальшывага пазнавання, сцэнай з за-

бойствам кракадзіла і г. д. Акрамя таго, аўтарка робіць пераацэнку вобразаў ка-

раля і узурпатара: герадотаўскі тыран Апрый у камедыі становіцца бязвіннай 

ахвярай жорсткага здрадніка Амадыса, які ў арыгінале пададзены як народны 

герой. Як бачым, адна з гісторый Герадота паслужыа для паэткі толькі зыход-

ным пунктам пры стварэнні камедыі. 

 У вобразнай сістэме і стылістыцы твора адчуваецца ўплыў старагрэчаскай 

эліністычнай традыцыі, у прыватнасці рамана Геліядора ―Эфіопіка‖. Аднак 

Ф. У. Радзівіл засвойвае геліядораўскую паэтыку, хутчэй за ўсѐ, праз ―высокія‖ 

французскія галантна-гераічныя раманы Анарэ д’Юрфэ і Мадлен Скюдэры. 

Княгіня ў сваѐй камедыі здолела сінтэзаваць у адно мастацкае цэлае матэрыял 

антычнай гісторыі, вобразна-сюжэтныя асаблівасці эліністычнага і галантна-
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гераічнага раманаў, дадаўшы пышнае барочнае вакальна-інструментальнае 

і дэкарацыйнае афармленне. 

 Тэатральнае жыццѐ Нясвіжа на некаторы час замерла ў выніку трагічнага 

выпадку ў сямейным жыцці Радзівілаў: 10 кастрычніка 1750 г. раптоўна памірае 

17-гадовы Януш. Аднак перапынак быў кароткі. Можа, для таго, каб забыцца на 

цяжкую страту, княгіня з падвоенай руплівасцю ўзялася за літаратурную працу. 

 Да дня нараджэння сына Караля (27 лютага) Ф. У. Радзівіл на пачатку 

1751 г. піша камедыю ―Распуснікі ў пастцы‖ (―Niecnota w sidłach‖). Паводле 

жанру п’еса адносіцца да ―ўсходніх фарсаў‖, тыповых для ―сармацкага‖ Барока. 

Гэтая п’еса — апрацоўка вядомага казачнага сюжэта, запазычанага на гэты раз 

з усходняга фальклору. Верная жонка Аруя дапамагае свайму мужу, збяднела-

му купцу Бануту, спагнаць даўгі з доктара, суддзі і губернатара. Запрасіўшы 

ўсіх траіх па чарзе прыйсці да яе нібыта на любоўнае спатканне, спрытная 

жанчына хавае няўдалых каханкаў у куфры, пасля чаго адводзіць іх на суд сул-

тана. Сюжэтная першакрыніца паходзіць са знакамітага збору ўсходняга фальк-

лору — казак ―Тысячы і адной ночы‖. Гэты сюжэт шматразова пераказваўся ў 

еўрапейскай навелістыцы Сярэднявечча і пазнейшых часоў, а адтуль быў пе-

ранесены таксама ў польскую і рускую гумарыстычную літаратуру. Матыў сха-

ванага каханка (каханкаў) шырока прадстаўлены і ва ўсходнеславянскім фальк-

лоры. 

 Другім усходнім фарсам і адначасова арлекінскай камедыяй з’яўляецца 

п’еса ―Суддзя, пазбаўлены розуму‖ (―Sędzia od rozumu odsądzony‖), прэм’ера 

якой адбылася 9 сакавіка 1751 г. і была прымеркавана да імянінаў аўтаркі. Фак-

тычна, п’еса распадаецца сюжэтна на дзве часткі, і прынамсі другая з’яўляецца 

апрацоўкай добра вядомага ў сусветнай гумарыстычнай літаратуры матыву 

падманутага суддзі. Вельмі ярка прадстаўлены ў п’есе Арлекін: аўтарка надае 

яго рэплікам характэрны камізм, тым самым даючы герою адметную моўную 

характарыстыку. Так, пра пачуцці Фадляляха да Земруды ѐн гаворыць: ―Любоў 

мазгі ссушыла, косці ўсе ламае‖. Сцэна размовы паміж Суддзѐй і Земрудай, 

якая выдае сябе за дачку рамесніка Амара, завяршаецца размовай паміж Ар-

лекінам і Дэлай, служанкай Земруды. Пасля любоўных тырад распуснага суд-

дзі, адрасаваных Земрудзе, аўтарка ўводзіць ―прызнанне‖ Арлекіна, адрасава-

нае Дэле: 
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  Ах, міленькая служка! Маю я надзею 

  З ѐю ажаніцца — іначай ашалею. 

  Любая паненка, кахай мяне ты верна, 

  Бо ўзяць цябе за жонку прагну я бязмерна. 

Аўтарка ўжывае тут добра вядомы ў гісторыі камедыі матыў камічнага паўтору. 

Арлекін паводзіць сябе як легкадумны ветрагон, цалкам у стылі Арлекіна ка-

медыі dell’arte, які лѐгка пакідаў Каламбіну, каб бегчы ўслед за Ізабэлай. 

 Гаворачы пра паходжанне сюжэтаў двух усходніх фарсаў, А. Штэндэр-

Петэрсэн прапаноўваў лічыць першакрыніцай п’есы малавядомага француз-

скага драматурга XVIII ст. Гале, а Ю. Кжыжаноўскі — гумарэскі, змешчаныя 

ў французскім выданні персідскага зборніка ―Тысяча і адна ноч‖. Аднак, 

узяўшы за аснову персідскую казку, княгіня стварыла цалкам арыгінальны дра-

матычны твор. Тут можна лѐгка выявіць рэфлекс камедыі dell’arte. Зрэшты, 

у рэчышчы традыцый італьянскай народнай драмы прачытваюцца многія во-

бразы гэтых камедый: стары муж Банут (якому адпавядае італьянскі Панта-

лонэ), Доктар, Суддзя (у абедзвюх п’есах) і Губернатар (італьянскі адпа-

веднік — чыноўнік Тарталья). Акрамя таго, актыўнымі памочнікамі галоўных 

гераінь — цнатлівай Аруі і вынаходлівай Земруды — выступаюць у камедыях 

―арлекінскія‖ пары. У дзвюх гэтых камедыях нясвіжская паэтка здолела 

аб’яднаць усходні антураж з элементамі фарсавага дзеяння. 

 1752 стаўся апошнім, але самым плѐнным годам літаратурнай творчасці 

Ф. У. Радзівіл. У гэтым годзе нясвіжская аўтарка стварыла два драматычныя 

творы з жанравым пазначэннем ―опера‖: ―Шчаслівае няшчасце‖ (―Szczęśliwe 

nieszczęście‖) і ―Сляпое каханне не зважае, чым скончыцца‖ (―Ślepa miłość 

nie patrzy na koniec‖). Цяжка меркаваць, што гэта былі за пастаноўкі, паколькі 

ў тэатры XVIII ст. немагчыма дакладна акрэсліць жанр музычнага спектакля. 

Г. Барышаў робіць дапушчэнне, што ў операх княгіні Радзівіл, як у нямецкім 

зінгшпілю або ў французскай камічнай оперы, музычныя нумары чаргаваліся 

з размоўнымі дыялогамі.
17

  

 У абедзвюх операх выкарыстаны сюжэты з антычнай міфалогіі. ―Шча-

слівае няшчасце‖ — драматызаваная гісторыя выкрадання Еўропы, ―Сляпое ка-

                                                           
17

 Барышев, Г. И. Театральная культура Белоруссии XVIII века / Г. И. Барышев. Мн.: Наука и 

техника, 1992. С. 159. 
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ханне…‖ — гісторыя злачыннага кахання каралеўны Сцылы да Міноса падчас 

аблогі горада Нісы. Як і ў іншых выпадках апрацоўкі міфалагічнага матэрыялу, 

Ф. У. Радзівіл надае міфу новае гучанне, рэтушуе занадта рэзкія эпізоды, а пе-

радусім выводзіць на першы план яркія жаночыя вобразы. Старажытны міф 

служыць мастацкаму ўвасабленню ідэйнай дамінанты творчасці паэткі: шчырае 

каханне — гэта выпрабаванне і пакуты, але адначасова і ўзнагарода за іх; з дру-

гога боку, за каханне, здабытае шляхам здрады, прыйдзе неадступнае пакаран-

не. 

 15 жніўня 1752 г. пазначана ў кнізе ―Камедыі і трагедыі… ― як дата 

прэм’ернай пастаноўкі камедыі ―Каханне — дасканалы майстра‖ (―Miłość 

mistrzyni doskonała‖). Гэта яшчэ адна ―дэкамеронаўская‖ камедыя, прысве-

чаная апалогіі духоўнага кахання і яго пераўтваральнай моцы. Крыніца сю-

жэтнага запазычання — першая навела пятага дня ―Дэкамерона‖, дзе распа-

вядаецца гісторыя кіпрыйца Чымонэ, які закахаўся ў Іфігенію. Каханне за ка-

роткі час пераўтварыла грубага, неадукаванага юнака ў галантнага кавалера. Як 

і ў выпадку з трагедыяй ―Золата ў агні‖, за сюжэтную першакрыніцу часта 

прымалася адна з аповесцяў Г. Морштына. Аднак, як і ў выпадку апрацоўкі 

першага ―дэкамеронаўскага‖ сюжэта, Ф. У. Радзівіл запазычае з пераробкі 

Г. Морштына толькі імѐны дзейных асоб. Радзівілаўскі Галезій спачатку не ра-

зумее карысці ад вучэння (Г. Барышаў лічыў, што тут можна правесці паралель 

з вобразам батлеечнага Паныча), але каханне, згодна назве камедыі, аказваецца 

дасканалым майстрам. Сустрэўшы Філіду і закахаўшыся ў яе, Галезій абяцае 

змяніць свае адносіны да навукі.  

 Шлях удасканалення галоўнага героя ў навеле Бакачыо пазначаны толькі 

агульнымі мазкамі; Ф. У. Радзівіл, наадварот, вельмі падрабязна апісвае наву-

ковыя заняткі Галезія. У трэцяй сцэне другога акта яна выводзіць па чарзе 

пецярых ―мэтраў‖: настаўнікаў філасофіі, тэалогіі, танцаў, фехтавання, а такса-

ма берэйтара. Прыводзіячы ў п’есе пытанні настаўнікаў і адказы на іх Галезія, 

княгіня прыгадвала, напэўна, заняткі сваіх сыноў Караля і Януша, на якіх яна 

магла прысутнічаць асабіста. 

 У адпаведнасці з маральна-эстэтычнай канцэпцыяй аўтаркі (у якой 

заўважныя парасткі будучай эстэтыкі сентыменталізму) складаная любоўная 

калізія п’есы вырашаецца ―бяскроўна‖: жаніх Філіды Пазімунд добраахвотна 
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адмаўляецца ад шлюбу з ѐю, а суровы бацька Філіды Арыстыд у рэшце рэшт 

дае згоду на яе шлюб з Галезіем. Напрыканцы п’есы аўтарка выражае галоўную 

яе ідэю ў словах Дэмакрыта: 

  Каханне — спрытны майстра, мае моц такую, 

  Што хутка ўдасканаліць галаву тупую; 

  З ім сталее сэрца, яно ў сваіх палѐтах 

  Нясе за смуткам радасць, шчасце — па турботах. 

Думку пра чароўную моц кахання, якая прысутнічае і ў Бакачыо, Ф. У. Радзівіл 

дапаўняе перасцярогай ад імкнення да інтрыг у сардэчных памкненнях, апелюе 

ў першую чаргу да розуму, а не да пачуццяў. 

 Вынікам таго, што княгіня Радзівіл прайшла сапраўдную школу каме-

дыйнага майстэрства на працягу 1751–1752 гг., стаў яе чарговы (на жаль, апош-

ні) зварот да драматургічнай спадчыны Мальера. Цяпер, у 1752 г., аўтарка на 

новым узроўні зрабіла значны крок наперад у разуменні вялікага камедыѐграфа: 

у якасці ўзора для наследавання яна выбрала мальераўскія фарсы. Першай была 

перапрацавана камедыя ―Les Précieuses ridicules‖ (―Смешныя манерніцы‖); 

у выданні ―Камедыі і трагедыі…‖ яна змешчана пад назвай ―Трагедыя, 

вытлумачаная з французскай мовы на польскую‖ (―Tragedya z francuskiego 

języka na polski wytłumaczona‖). Да ідэі перапрацоўкі вершам мальераўскага 

празаічнага тэксту падштурхнула паэтку сама літаратурная мода эпохі ―сак-

сонскага‖ Барока, у адпаведнасці з якой вершаваныя творы цаніліся вышэй за 

празаічныя. ―Смешныя манерніцы‖ былі тыповым фарсам, у якім Мальер вы-

смейваў прэтэнцыѐзнасць, што панавала ў літаратуры і ў арыстакратычных са-

лонах Францыі. Аднак у Рэчы Паспалітай сярэдзіны XVIII ст. прэтэнцыѐзнасць 

не была сацыяльна-культурнай адметнасцю прыдворнага жыцця, таму пры пе-

рапрацоўцы княгіня мусіла рабіць пэўныя выпраўленні, прыстасаванне да мяс-

цовых умоў. Наўрад ці гэтая задача была занадта цяжкай для нясвіжскай паэткі: 

зрэшты, і крытыка самога Мальера не была абмежавана вузкімі храналагічнымі 

і тэрытарыяльнымі рамкамі. Найперш адаптуюцца да густаў мясцовай публікі 

імѐны і тытулы дзейных асоб камедыі. Мальераўскіх манерніц Като і Мадлон 

Ф. У. Радзівіл называе адпаведна Касяй і Магдаленкай. ―Маркіз дэ Маскарыль‖ 

становіцца ―графам Маскарылем‖, а яго сябар, ―віконт дэ Жадле‖ — ―старастам 

Жадлецкім‖. Прадстаўляючы Жадле дзяўчынам, Маскарыль называе яго 
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―шляхцічам‖ замест мальераўскага ―gentilhomme‖. Калі Маскарыль у 12-й сцэне 

камедыі Мальера ўзгадвае герцагіню, сваю знаѐмую, то радзівілаўскі Маска-

рыль у адпаведным эпізодзе называе гэтую знаѐмую ―адна княгіня‖. Уяўных 

слуг Маскарыля, якіх ѐн склікае ў 11-й сцэне, завуць не ―Шампань, Пікар, 

Бургіньѐн, Каскарэ, Баск‖ і г. д., а ―Годфрыд, Венцаль, Грыгоры, Яцак, Франц, 

Яфрэм‖. 

 Княгіня Радзівіл апускае рэмарку Мальера пра тое, што месцам дзеяння 

з’яўляецца дом Гаржыбюса ў Парыжы, а таксама ўсе французскія тапонімы, за-

хоўваючы толькі адну экзатычную рэалію — мальтыйскія галеры, дзе нібыта 

служыў Жадле. Розныя культурныя і побытавыя рэаліі з камедыі Мальера паэт-

ка замяняе мясцовымі. Так, у 10-й сцэне арыгінала Маскарыль паведамляе, што 

кожнае пяро ў яго капелюшы каштуе луідор, а ў п’есе Ф. У. радзівіл — ―два 

чырвоныя злотыя‖. 

 Пры тым, што паэтка даволі свабодна абыходзіцца з аўтарскім тэкстам, 

яна апрацоўвае мальераўскую прозу на здзіўленне дасканала. У некаторых вы-

падках перакладчыца праяўляе нават болей досціпу, чым аўтар арыгінала. Так, 

калі мальераўскі Лагранж гаворыць пра свайго слугу: ―Mascarille, qui passé, au 

sentiment de beaucoup de gens, pour une maniere de bel esprit…‖
18

, то рад-

зівілаўскі герой характарызуе Маскарыля праз параўнанне з манерніцамі і пры 

дапамозе трапнага выслоўя: ―Muchy ma jak y one, y w sercu y w głowie‖
19

. Фак-

тычна, мальераўскі тэкст Ф. У. Радзівіл выкарыстоўвае ў большай ступені як 

сюжэтна-тэматычны каркас, надаючы пры гэтым уласнаму тэксту своеа-

саблівую стылістычную афарбоўку. Дробныя дэталі, якімі нясвіжская аўтарка 

дапаўняе мальераўскі тэкст, сведчаць пра яе выдатны літаратурна-мастацкі 

густ. Найбольш творчай апрацоўцы ў п’есе Ф. У. Радзівіл падлягаюць рэплікі 

самага, бадай, камічнага персанажа Маскарыля. Многія моўныя аздобы ў яго 

зваротах да паненак аўтарка не запазычае з тэксту арыгінала, а прыдумвае сама. 

Так, у адным з кампліментаў Маскарыль ужывае карцѐжную тэрміналогію, 

гаворачы, што ―цудоўныя паненкі‖ сваім розумам і прыгажосцю выйграюць 

―pik, repik, apo, kontrywolte‖. Адпаведнае параўнанне ў тэксце арыгінала ад-

                                                           
18

 [Moliere J.B.] Oeuvres de Jean-Baptiste Poquelin de Molière. Paris, MDCCCXVII (1817). V. 1. 

P. 267. 
19

 (польск.) У яго, як і ў іх, мухі і ў сэрцы, і ў галаве. 
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сутнічае. Тэкставыя супастаўленні камедыі Мальера і п’есы Ф. У. Радзівіл 

дазваляюць цалкам пагадзіцца з А. Штэндэр-Петэрсанам, які адзначаў, што 

княгіня перш за ўсѐ схапіла камічную інтрыгу п’есы, аслабіўшы сатыру, якая 

ў тагачаснай Рэчы Паспалітай ужо не магла быць актуальнай. Але ўсѐ ж такі, 

дадае вучоны, ―за ѐю застаецца заслуга, што яна разгледзела ў надзвычайным 

камізме сітуацыі ядро мальераўскага мастацтва‖
20

. 

 У канцы 1752 г. Ф. У. Радзівіл перапрацоўвае камедыю ―Le Médecin 

malgré lui‖ (―Доктар па прымусу‖). У зборніку ―Камедыі і трагедыі… ― гэта 

―Камедыя, ператлумачаная з французскай мовы на польскую‖ (―Komedya 

z francuskiego języka na polski przetłumaczona‖). Сюжэтам п’есы Мальера ста-

ла старажытнае французскае фабльѐ XIII ст. пра селяніна-доктара. Выбар 

княгіні ў дадзеным выпадку можна растлумачыць тым, што фігура доктара-

шарлатана была адной з найбольш папулярных у польскім і беларускім фальк-

лоры, гэта быў таксама вядомы персанаж батлейкі і камедыі dell’arte. Да таго ж, 

фарсавая ў цэлым п’еса мае маралізатарскі фінал, што, безумоўна, адпавядала 

эстэтычным густам княгіні: закаханыя Леандр і Люсінда, якія спачатку кінуліся 

на ўцѐкі ад тыранічнага бацькі, потым усѐ ж такі вярнуліся, каб атрымаць яго 

блаславенне на шлюб. 

 Як і ў дзвюх першых п’есах, створаных як наследаванне камедый Малье-

ра, аўтарка імкнецца надаць свайму твору мясцовы каларыт. Вось чаму яе Ска-

нарэль гаворыць, што ѐн дасканала робіць вязкі ―з сасновага дрэва‖, у той час 

як мальераўскі герой, не ўдакладняючы гатунку драўніны, называе сябе ―вя-

зальшчыкам дроў‖. Цана адной вязкі дроў у п’есе Мальера — ―дзесяць су за 

сотню‖, у Ф. У. Радзівіл — ―сто за дзесяць грошаў‖, прычым Сканарэль за-

яўляе, што не згодны і ―шэлега саступіць‖.  

 Нават пры рабоце над драматургічнай спадчынай Мальера княгіня Радзі-

віл імкнулася вылучыць на першы план ідэйна-мастацкую дамінанту сваѐй 

творчасці — апалогію і ўзвелічэнне жанчыны. Так, у шостай сцэне трэцяга акта 

перапрацоўкі ―Доктара па прымусу‖ Сканарэль становіцца выразнікам адной 

з галоўных праблем аўтарскай маральна-этычнай сістэмы. У адпаведным фраг-

менце камедыі Мальера галоўны герой задае вузкае пытане: ―De savoir si les 
                                                           
20

 Stender-Petersen, A. Die Dramen, insbesondere die Komödien, der Fürstin Radziwiłł // Zeit-

schrift für slawische Philologie. 1960. T. 28. H. 2. S. 299. 
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femmes sont plus faciles à guérir que les hommes‖
21

. Нясвіжская ж паэтка пера-

асэнсоўвае фразу з арыгінала ў глабальным плане: ―Jaka natura w świecie 

większą gorę wzieła‖
22

. Сапраўды, гэта адно з самых актуальных для яе пытан-

няў, і ўсѐй сваѐй творчасцю яна імкнулася даказаць зверхнасць ―жаночай нату-

ры‖. Магчыма, маючы на ўвазе менавіта гэты, а не які-небудзь іншы аспект яе 

творчасці, можна адказаць на пытанне, што паўплывала на падбор мальераўскіх 

п’ес для перапрацоўкі. Чаму княгіня спынілася на невядомай прыдворнай ка-

медыі ―Цудоўныя каханкі‖, аднак не звярнула ўвагі ні на славутыя мальераўскія 

камедыі характараў (такія, як ―Скнара‖ або ―Тарцюф‖), ні на яго бліскучыя 

фарсы (―Хітрыкі Скапэна‖ або ―Спадар дэ Пурсаньяк‖)? У трох камедыях, вы-

браных ѐю для перапрацоўкі (―Цудоўныя каханкі‖, ―Смешныя манерніцы‖ і 

―Доктар па прымусу‖), прадстаўлены яскравыя жаночыя вобразы — як 

адмоўныя (Като і Мадлон), так і станоўчыя (Эрыфіла, Люсінда).  

Першае выданне п'ес Францішкі Уршулі Радзівіл, згодна з інфармацыяй 

польскіх бібліѐграфаў XVIII ст. Ябланоўскага і Залускага, было падрыхтавана 

ў Нясвіжы ў 1751 г., аднак да нашых дзѐн у поўным аб'ѐме не захавалася. Усе 

16 п’ес княгіні Радзівіл былі выдадзены пасля яе смерці Якубам Побугам 

Фрычыньскім у 1754 г. пад назваю ―Камедыі і трагедыі…‖, хутчэй за ўсѐ 

ў Жоўкве, асобнай кнігай in folio. Эпісталярная спадчына княгіні, яе вершы 

і проза захаваліся ў вялікай колькасці ў рукапісных і старадрукаваных фондах 

бібліятэк і архіваў Беларусі, Літвы і Польшчы.  

Яшчэ сучаснікі высока ацэньвалі мастацкі талент княгіні. Так, драматург 

Юзаф Катэнбрыг лічыў, што яна можа паспрачацца з самымі вядомымі вер-

шатворцамі ў Польшчы. Тэатр Францішкі Уршулі Радзівіл адрозніваўся таксама 

высокім узроўнем драматургічнага і сцэнічна-дэкарацыйнага мастацтва. 

Тэатральныя пастаноўкі на нясвіжскіх прыдворных сцэнах спалучалі ў сабе 

элементы слоўнага, музычнага і харэаграфічнага мастацтваў з элементамі па-

ратэатральных дзеянняў. На прафесійным узроўні, з выкарыстаннем складаных 

дэкарацый і тэатральнай машынэрыі наладжваліся спектаклі з балетна-

вакальнымі ўстаўкамі інтэрмедыйнага характару, а таксама оперныя пастаноўкі.  

                                                           
21

 [Moliere J.B.] Oeuvres de Jean-Baptiste Poquelin de Molière. Paris, MDCCCXVII (1817). V. 4. 

P. 71. 
22

 (польск.) Якая натура ў свеце мае перавагу? 
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 Княгіня Радзівіл зрабіла першыя пераклады п’ес Мальера на польскую 

мову і ажыццявіла іх пастаноўку на прыдворнай сцэне ў Нясвіжы. У свае п’есы-

адаптацыі яна ўводзіла мясцовы каларыт, замяняла чужыя рэаліі айчыннымі, 

тым самым набліжаючы камедыі класіка французскай драматургіі да мясцовага 

гледача. 

 Ф.У.Радзівіл выпрацавала сваю арыгінальную методыку падбору і апра-

цоўкі запазычаных сюжэтаў (а ў дачыненні да п’ес Мальера — методыку адап-

тацыі). У цэнтры кожнай яе п’есы — яркі жаночы вобраз. Пры гэтым паэтка 

прадставіла розныя тыпы характараў і розныя тыпы жаночых лѐсаў. Яе ге-

раіні — гэта ахвяры мужчынскага вераломства або адданыя і пакорлівыя жонкі, 

мужныя змагаркі за веру і свабоду або сціплыя і добра выхаваныя дзяўчыны; 

яны могуць праяўляць дасціпнасць і хітрасць або вернасць, дабрачыннасць 

і цнатлівасць. У драмах княгіні прысутнічае аўтабіяграфічны струмень. Ста-

ноўчыя вобразы яе п’ес павінны былі даць маральны ўзор яе мужу і дзецям. 

Менавіта таму яе творы прасякнуты глыбокім дыдактызмам. 

Асноўная тэма твораў Францішкі Уршулі Радзівіл — паэтызацыя высока-

га духоўнага кахання, а таксама апалогія жанчыны. У п’есах княгіні Радзівіл 

быў створаны цэлы шэраг яркіх жаночых персанажаў, якія служылі жывымі іл-

люстрацыямі маральна-эстэтычнай праграмы нясвіжскай аўтаркі. Глыбокая 

рэфлексіўнасць, імкненне ўвасобіць сродкамі мастацкага слова ўнутраны ду-

хоўны свет чалавека (найперш — жанчыны), павучыцельнасць у спалучэнні 

з досціпам — дамінанты паэтычнай культуры Францішкі Уршулі Радзівіл. Яе 

літаратурная творчасць, цесна звязаная з колам тэм і вобразаў позняга Барока, 

але адзначаная таксама ўплывам ідэалогіі Асветніцтва, — арыгінальная і сама-

бытная з’ява ў літаратуры XVIII ст. Тэатр Францішкі Уршулі Радзівіл 

у Нясвіжы быў першым стацыянарным тэатрам на тэрыторыі Беларусі 

і зрабіўся ўзорам для стварэння прыдворных сцэн у Гродна, Ружанах, Слоніме 

і іншых магнацкіх ардынацыях.  
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МОНИКА ВИТКОВСКА:  

―С РЮКЗАКОМ ПО ВСЕМУ МИРУ‖ 

 

Современная индустрия путешествий 

предлагает все больше возможностей тем, кто 

хочет увидеть мир. Туристы становятся все бо-

лее активными, самостоятельно организовывают 

свои поездки, не обращаясь к помощи туристи-

ческих агентств. Эксперты Всемирной туристи-

ческой организации заявляют о том, что к концу 

2015 года мировой поток туристов составит 

1 миллиард человек. И среди этого огромного 

числа людей все больше женщин. Причем жен-

щин, путешествующих в одиночку. Не потому 

что они одиноки по жизни. Просто так им удобнее познавать мир. Одна из та-

ких женщин — полька Моника Витковска, написавшая книгу ―С рюкзаком по 

всему миру‖. 

Одна из основных мыслей, которые Моника хочет донести до своих чита-

тельниц — путешествовать не страшно! Любая из нас может, если хочет, орга-

низовать себе вполне комфортный вояж куда угодно. Моника доказывает это 

своим примером и охотно делится секретами. 

Моника — обычная польская женщина, ей скоро 50 (родилась в 1966 г.), 

живет в Варшаве, в обычной квартире многоэтажного дома, работает журна-

листкой. Окончила факультет менеджмента Варшавского университета. Со-

трудничала с различными польскими газетами и журналами, писала в основном 
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по туристической тематике. Написала несколько десятков книг и статей о своих 

путешествиях. В 2013 году стала десятой полькой, покорившей Эверест. Явля-

ется инструктором по парусному и горному спорту, а также автором несколь-

ких путеводителей. Замужем за другом юности, Павлом, уже 25 лет. 

Сама о себе Моника говорит с юмором: 

―меня трудно застать дома, но не потому что я 

живу на 5 этаже в доме без лифта, а потому 

что я все время в дороге‖. Моника пишет 

в основном об активном туризме, а потому 

пробует заниматься всем понемногу — авто-

стоп, виндсерфинг, подводное плавание, ката-

ние на лыжах и сноуборде, воздушные виды 

спорта (парашюты, парапланы, парамоторы), 

банджи-джампинг. Любимые страны Моники: 

Новая Зеландия, Алжир, Турция, Оман, Гру-

зия, Аргентина и Непал. Любит путешество-

вать спонтанно, часто — автостопом. Моника считает, что такой способ — пу-

тешествовать в одиночку — лучше помогает знакомиться с людьми и узнавать 

разные страны. 

Ее хобби, ее любимое дело постепенно стало ее работой, стало приносить 

ей не только удовольствие, но и доход. Хотя сначала, чтобы заработать на путе-

шествия, она работала на уборке клубники в Норвегии и слив в Швейцарии, 

сажала лес, пасла овец в Норвегии и окапывала оливковые деревья в Греции, 

работала уборщицей в домах богатых американцев, мыла окна и работала 

на строительстве метро в Польше… Она говорит о себе как о ―работающей 

женщине‖, которая не боится никакой работы. Сейчас ее заработок связан 

только с путешествиями — планирование и организация заграничных выездов 

любой сложности (как индивидуальных, так и корпоративных), написание книг 

и статей о путешествиях, иллюстрированных собственными фотографиями, ор-

ганизация мотивационных лекций (например, о том, как преодолеть собствен-

ные страхи), проведение различных семинаров о путешествиях и активном ту-

ризме. 
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Моника посетила более 180 стран мира, но говорит, что дело не в коли-

честве, а в непрерывном процессе познания мира. С ней всегда ее талисман — 

маленький плюшевый мишка, подаренный мужем. На нем есть надпись ―Поль-

ша‖, Моника всегда вывешивает его у входа в палатку. И на вопрос о лучшем 

месте на Земле всегда отвечает: ―Конечно, Польша!‖. Чем больше стран она по-

сещает, тем больше ценит то, что есть в родной стране. 

О восхождении на самую высокую вер-

шину мира в книге ―Эверест. Гора гор‖ Моника 

рассказала с юмором: ―Это занятие не для тех, 

кто много думает о том, как выглядит. Лицо 

распухает — у мужчин меньше, у женщин 

больше. Волосы немытые, ходишь в шапке, по-

тому что холодно. Даже спишь в шапке. Мож-

но было бы снять, но волосы уже в таком со-

стоянии, что лучше этого не делать‖. При этом 

организм быстро теряет килограммы (Моника 

похудела на 10 кг), ―организм съедает сам се-

бя‖, тают мышцы. Трескаются губы, сохнет и 

шелушится кожа, ломаются ногти, мучает рво-

та и диарея. Физиологические проблемы каж-

дый решает сам (например, малую нужду путешественники справляют в палат-

ке, прямо в бутылку, не терзаясь присутствием других людей). Чувство стыда 

полностью исчезает. 

Кроме того, это дорогостоящее мероприятие — не меньше 30 000 долла-

ров, и это еще малобюджетный вариант, обеспечивающий хотя бы относитель-

ный комфорт. Однако Моника предупреждает — не думайте, что если вы за-

платите больше, вас поднимут на вершину. Эверест — это не гора, которую 

можно ―купить‖. Подъем — это риск, и Моника это прекрасно осознавала, ко-

гда приняла решение. Признается — любопытство победило. И оно того стои-

ло, потому что Эверест — одно из самых прекрасных мест на планете. 

О горном спорте Моника рассказывает как об испытании. В горах есть 

множество опасностей, которые подстерегают как новичков, так и опытных 

альпинистов. Сложно рассчитать силы, победить высотную болезнь, избежать 
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обострения хронических заболеваний, преодолеть страхи… Только за послед-

ний год на Эвересте умерло 9 человек от ―молчаливых убийц‖ — инфарктов, 

тромбозов, инсультов. Моника рассказывает о парне, который покорил 

12 восьмитысячников, вернулся в лагерь, лег спать — и умер. Рискуют все. 

Моника признается, что и у нее были проблемы — ее мучил страшный кашель, 

такой, что она просто задыхалась. Приходилось справляться самой, так как, по 

свидетельству Моники, в горах ―каждый сам за себя‖. Там почти никто не будет 

рисковать своей жизнью, чтобы оказать помощь другому. Моника не считает 

это эгоизмом, так как здесь вступают в игру инстинкты. Кроме того, восхожде-

ние — это мечта всей жизни для многих людей. Они так долго к нему готови-

лись, столько заплатили, так сконцентрированы на нем, чтобы было бы нечест-

но отвлекать их внимание на себя, считает Моника. 

Лучшей наградой за все свои победы Моника считает печенье, которое 

печет к ее приезду муж. Самым лучшим десертом в мире, по ее мнению, явля-

ются блинчики, которые готовит ее отец. И несмотря на то, что часто муж при-

возит ей в аэропорт новый готовый рюкзак и забирает старый, она очень любит 

домашний уют, любит побыть дома и спокойно подготовиться к новому путе-

шествию. А в планах у Моники покорение еще двух восьмитысячников, плава-

ние в Антарктиду и путешествия в те страны, в которых она еще не была.  

Больше о Монике можно узнать на сайте http://www.monikawitkowska.pl. 

Путешествуйте с радостью! 
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ПРЯНОСТИ: ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 
 

Специи, пряности, приправы — сегодня, как и столетия назад, ни одна 

хозяйка не может обойтись без них на кухне. Даже в небольших количествах 

они способны изменить вкус привычного блюда, создать своеобразный аромат 

нашего дома, оказать лечебное действие. С древнейших времен человек ис-

пользует в своем питании различные части пряных растений: коренья, семена, 

цветы и даже отдельные части цветка (шафран — самая дорогая специя), кору, 

листья и т.д. Пряности не только придают более яркий вкус пище, но и служат 

своеобразными природными витаминно-минеральными комплексами.  
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Люди начали использовать различные пряности с того момента, как 

научились готовить еду. Семена горчицы и кориандра, коренья пряных расте-

ний обнаружены даже на стоянках каменного века. На египетских табличках 

возрастом около 3000 лет до нашей эры, говорится о выращивании и производ-

стве аниса, кардамона, душицы, кунжута, горчицы, шафрана, гвоздики. В захо-

ронениях египетских фараонов найдены пряности, а на стенах — их изображе-

ния. В Китае найдены исторические документы, датирующиеся 2500 годом до 

нашей эры, с описанием корицы, гвоздики и бадьяна. 

Из-за этих веществ возникали войны, организовывались дальние походы. 

Исторически пряности и специи пришли в Европу из Азии. Словосочетания 

―пряности‖ и ―восточные пряности‖ до последнего времени были синонимами, 

так как 90% мировой оптовой торговли пряными растениями занимали именно 

восточные пряности. Напомним, что знаменитый Христофор Колумб искал 

морской путь в Индию, которая являлась крупнейшим поставщиком восточных 

пряностей на мировой рынок, но открыл Европе путь к перцу, корице, ванили и 

другим специям. В Древней Греции употребляли в пищу анис, кориандр, кори-

цу, тмин, лавр, майоран и другие пряности. Гиппократ в своих произведениях 

упоминает много названий пряностей, говоря об их пользе с медицинской точ-

ки зрения. Римляне во многом заимствовали культуру употребления пряностей 

у древних греков. 

Некоторые пряности были средством расчѐта при торговых операциях, 

служили мерой и эталоном веса и ценились в буквальном смысле на вес золота. 

Например, в XIII веке 1000 зерен пряности черного перца должны были весить 

точно 460 грамм и меру перца меняли на меру золота. Один же фунт мускатно-

го ореха меняли на одну корову или три овцы. 

 Следует, однако, отличать понятия ―пряности‖, ―специи‖ и ―при-

правы‖. Пряности — это определенным образом приготовленные (высушенные, 

размолотые) различные части растений: плоды, семена, листья, соцветия, стеб-

ли, корни, кора. Они, как правило, не употребляются отдельно, не являются са-

мостоятельным блюдом. Растения, используемые в качестве пряностей, назы-

вают пряноароматическими. К ним относятся некоторые огородные растения 

(лук, чеснок и др.) и зелень. Кроме аппетитного запаха, пряности могут прида-

вать пище жгучий, терпкий или горький вкус. Большинство пряностей — по 
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совместительству лечебные травы. Они подавляют рост и развитие бактерий, 

активизируют вывод шлаков из организма. Считается, что пряности пришли в 

кулинарию намного раньше соли. Древними было замечено их замечательное 

свойство –сохранять пищу, продлевать срок ее хранения, ведь многие пряно-

сти — замечательные консерванты. Так, например, мясо, пересыпанное перцем 

и высушенное, долго не портится. 

В XX в. с развитием системы общественного питания, появились экстрак-

ты и концентраты пряностей: укропное масло, порошок лавра, сельдерейная 

соль и др. Так, например, если для приготовления четырех порций супа нужно 

5 лавровых листов на кастрюлю, то для приготовления 800 порций того же супа 

нужно1000 листов лавра. Эти проблемы и решились применением экстрактов, 

которые вытеснили классические пряности из системы общественного питания. 

В итоге, одна столовая ложка экстракта лавра заменяет 1000 лавровых листов. 

Следует заметить, что экстракты разлагаются при нагревании, ухудшая вкус 

блюда, поэтому приправлять ими нужно готовую пищу.  

 Развитие химии привело к созданию искусственных пряностей: ванилин, 

синтетический коричный экстракт, порошкообразные заменители корицы, му-

скатного ореха, гвоздики, шафрана. Выпускаются искусственные пряности 

в форме эмульсий, эссенций, композиций, гранул и т.д.  

В отличие пряностей под понятием ―специи‖ можно объединить доста-

точно разные вещества, общим свойством которых является способность воз-

действовать на вкус приготовляемых блюд, их запах и цвет. 

Специями являются соль, сахар, сода, уксус, лимонная кислота, дрожжи 

и даже алкоголь.  

Приправа — более широкое понятие. Приправы могут быть отдельным 

продуктом питания, в их состав могут входить и специи, и пряности, и арома-

тизаторы. К обширному семейству приправ относятся все соусы, кетчупы, су-

хие смеси пряностей и специй. Например, когда мы заливаем грибы смета-

ной — сметана будет считаться приправой. К приправам можно отнести и ши-

роко известные смеси ―карри‖, ―хмели-сунели‖, в которых присутствуют толь-

ко натуральные компоненты. Исследования и наблюдения, проводимые специ-

алистами по питанию, удивляют ученых той точностью, с которой подобраны 

приправы в традиционных национальных кухнях. В состав самых популярных 
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и традиционных блюд обычно входят специи, содержащие в своем составе 

именно те компоненты, которых не хватает в продуктах, традиционно выращи-

ваемых в данной местности.  

Рассмотрим же наиболее известные пряности и специи подробнее. 

И начнем наше знакомство с пряностями с хорошо всем известной гвоздики. 

Гвоздика представляет собой высушенные нераскрытые бутоны гвоздичного 

дерева. В основном эти деревья выращивают в Танзании, а также в Индии, Ма-

лайзии, на островах Цейлон и Мадагаскар. Сам термин ―гвоздика‖ связан 

с формой высушенного бутона: шляпка на тонкой ножке выглядит почти как 

гвоздик.  

 

 

 

 

 

 

Гвоздика очень популярна в кулинарии. Ее добавляют в холодные закус-

ки, супы, уху и мясные бульоны, во вторые блюда. Гвоздика хорошо сочетается 

с мясом, с ней готовят овощи, каши, пловы. Больше всего гвоздики кладут 

в маринады — до 0,5 грамма на литр. Пикантный аромат она придает тесту, ва-

ренью, блюдам из творога. Пряность добавляют в грог, пунш, глинтвейн, кофе, 

какао. Гвоздика входит в состав известных смесей пряностей: западноевропей-

ского и индийского ―карри‖, индийских пряных смесей, китайской ―усян-мянь‖ 

и др. Интересная приправа — востерширский соус, в котором гвоздика сочета-

ется с чесноком, тамариндом, паприкой или чили. В Индонезии гвоздику до-

бавляют в табак и, кстати, именно на это уходит почти 50% урожая. 

Традиционным английским рождественским украшением является по-

мандер — апельсин или лимон, красиво украшенный гвоздикой. Можно по-

крыть гвоздикой всю поверхность, или сложить из палочек какой-нибудь при-
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чудливый узор, ―начертить‖ линии, изобразить завитушки или окружности. 

Можно использовать красивые ленточки (из бархата, атласа, шелка или орган-

зы), обвязывая ими апельсин с гвоздикой, как подарок. По мере высыхания 

апельсины и гвоздика выделяют изумительный ―зимний‖ аромат. В классиче-

ском английском варианте апельсин утыкивают сухой гвоздикой и обкатывают 

в специально приготовленной смеси пряностей. Смесь пряностей готовят сле-

дующим образом: смешивают половину стакана порошка корицы, четверть ста-

кана молотой гвоздики, три чайные ложки порошка мускатного ореха, три чай-

ные ложки молотого душистого перца, четверть стакана порошка фиалкового 

корня. Затем помандер помещают в бумажный пакет, плотно закрывают и вы-

держивают в теплом месте несколько недель. Готовый помандер можно пове-

сить на елку, положить на блюдо, использовать как подарок. Такой подарок 

придает дому незабываемый аромат эфирных масел — аромат праздника. Этот 

аромат способен успокоить нервную систему, восполнить запасы сил после 

перенапряжения. 

 

В ―ножке‖ гвоздики содержится основное количество гвоздичного масла, 

а в шляпке больше ароматических веществ. Поэтому запах черешка сильнее 

и резче, в черешке больше веществ, которые придают блюду горечь. В сладкие 
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блюда лучше класть шляпки, а в маринады и мясные блюда — черешки. Ком-

поненты гвоздичного масла растворяются в воде с различной скоростью. Не ре-

комендуется долго греть или кипятить блюда с этой пряностью. В бульон 

и мясные блюда гвоздику добавляют за полчаса до готовности, в компот — 

за 3–5 минут.  

Большое количество гвоздичного масла приводит к тому, что при раздав-

ливании бутона на бумаге остаются маслянистые пятна. Главный компонент 

этого масла, на который приходится около 70-90%, — эвгенол, он тяжелее во-

ды. Чтобы проверить качество гвоздики, ее надо с силой бросить в стакан воды. 

Если гвоздика утонула — качество отличное, если плавает шляпкой вверх — 

удовлетворительное, если плавает на боку, то такую пряность лучше не исполь-

зовать.  

В качестве пряности используется и молотая гвоздика. Но иногда вместо 

молотых гвоздичных бутонов под названием ―маточная гвоздика‖ продают 

размолотые плоды гвоздичного дерева, которые также имеют тонкий запах. 

В плодах содержится много крахмала, а в бутонах его нет вообще. Поэтому 

оценить качество молотой гвоздики можно с помощью капли иода. Если после 

добавления иода в порошок появится синее окрашивание, то имеем дело 

с маточной гвоздикой. 

В древности гвоздика больше ценилась как лекарственное растение. 

В частности, еѐ рекомендовали для освежения дыхания, и было просто непри-

лично прийти в китайский императорский дворец, не пожевав гвоздичный бу-

тончик. Еѐ широко применяли как лекарство от зубной боли. 

Гвоздика дезинфицирует и освежает полость рта, облегчает дыхание при 

заболеваниях дыхательных путей, хорошо согревает тело, укрепляет желудок 

и печень, улучшает память и кровообращение. Гвоздичное масло применяют 

в парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. На его 

основе делают дезодоранты для отпугивания комаров и москитов. 

 

Продолжение следует 
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СТАРЕЙШИЙ ЧЛЕН СОЮЗА ЖЕНЩИН БГУ 

 

О Лидии Павловне Максимовой впору написать целую книгу — ее долгая 

жизнь богата на разнообразные события: и радостные, и порой трагичные, но и 

по сей день, в преддверии 90-летнего юбилея, она насыщенна и плодотворна.  

Лидия Хлуденева родилась 27 августа 1929 г. в г. Семипалатинске (Рес-

публика Казахстан) в семье военнослужащего. Отец — Павел Михайлович — 

был пограничником, мать — Мария Ивановна — инструктором в райкоме пар-

тии. Профессия отца явилась причиной постоянных переездов семьи на новое 

место жительства.  

Война застала Хлуденевых в Чите 

(Российская Федерация), и Лида вместе с 

другими школьниками старалась внести 

свой посильный вклад в дело победы над 

фашизмом. Ребята выступали с концертами 

в госпиталях: читали стихи, пели песни, 

танцевали. Было решено взять шефство над 

одинокими матерями, чьи дети ушли на вой-

ну: помогали им убирать квартиры, мыть 

полы, весной засаживать огород, пропалы-

вать грядки, поливать растения, убирать 

урожай.  

Заканчивала школу Лидия уже в Мин-

ске, куда был переведен ее отец. Здесь же в 

1948 г. поступила в Минский юридический 

институт и после его окончания по распре-

делению работала в органах милиции МВД 

Гомельской области (1952–1953 гг.). 
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Начиная с 1953 г. Лидия Павловна активно занималась комсомольской 

и партийной работой в должностях инструктора, заведующей отделом учащей-

ся молодежи Ленинского РК ЛКСМБ г. Минска (по 1957 г.), Киевского РК 

ВЛКСМ г. Москвы (1957–1959 гг.), Ленинского РК КПБ г. Минска (1960–

1966 гг.). 

Лидия Павловна всегда очень трепетно, с большим интересом относилась 

к вопросам истории. Чтобы повысить уровень знаний в этой области, она полу-

чает второе высшее образование в Минском государственном педагогическом 

институте по специальности ―История‖ (1962–1964 гг.). Дальнейшая трудовая 

деятельность связывается с преподаванием в Белорусском государственном 

университете истории КПСС, начиная с должности ассистента кафедры исто-

рии КПСС гуманитарных факультетов, затем старшего преподавателя и закан-

чивая должностью доцента. С 1968 г. по 1971 г. обучалась в аспирантуре БГУ. 

Кандидатская диссертация на тему ―Деятельность Компартии Белоруссии по 

коммунистическому воспитанию студенческой молодежи в годы первой после-

военной пятилетки (1946–1950 гг.)‖ была защищена досрочно. Имеется ученое 

звание доцента. 

С 1993 г. Лидия Павловна возглавляет Музей правоведения юридического 

факультета БГУ, проявив себя в качестве деятельной и мудрой хранительницы 

музея. С ее приходом начался новый период в его развитии. Меняется сам об-

лик музея, здесь часто проходят экскурсии, встречи.  

Именно с посещения музея по традиции начинается учебный год для всех 

первокурсников юридического факультета. Такая встреча дает возможность 

каждому из них непосредственно прикоснуться к страницам летописи факуль-

тета, ощутить атмосферу прошедших лет, узнать о тех, кто ―делал‖ историю 

факультета, ―писал‖ его ценную летопись, оставил в ней свой след. Это вызы-

вает у студентов чувство гордости за своих предшественников, патриотизма 

и любви к своей альма-матер, желание продолжать и приумножать заложенные 

предыдущими поколениями студентов и преподавателей добрые традиции 

и славу факультета и настраивает на серьезное ответственное отношение к уче-

бе.  

Стали также доброй традицией на факультете встречи и поздравления ве-

теранов с Днем защитников отечества и праздником Победы именно в музее. 

Лидия Павловна — неиссякаемый источник замыслов, идей. На юриди-

ческом факультете она более 20 лет возглавляла профсоюзную организацию. 

Полная творческих планов, она всегда стремилась к тому, чтобы общественная 

жизнь на факультете была интересной, насыщенной, неповторимой и многооб-

разной. Организовываемые ею праздники леса, спортивно-патриотические сле-
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ты, новогодние вечера, встречи ветеранов сплачивали коллектив и никого не 

покидали равнодушными.  

По ее инициативе был создан историко-культурный центр, основной дея-

тельностью которого является организация встреч с деятелями культуры, ра-

ботниками правоохранительных органов, ветеранами Великой отечественной 

войны и др. 

Огромное значение до сих пор Лидия Павловна придает научно-

исследовательской работе. Работая над книгами, она с большим интересом 

многие часы проводит в архивах и библиотеках в скурпулезных поисках новой 

информации, редких документов, позволяющих глубже отразить историю фа-

культета и университета.  

Ею изданы книги ―Юридический факультет Белорусского государствен-

ного университета. История и современность‖ (1998), ―Профессиональная этика 

юриста‖ (2001) (в соавторстве), ―Alma mater юристов Беларуси: история 

и современность юридического факультета Белорусского государственного 

университета‖ (2001), ―Беларускі дзяржаўны універсітэт. Юрыдычны факуль-

тэт: Гісторыя. Сучаснасць. Імѐны‖ (2004), ―Маральна-этычны кодэкс студэнта 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта‖ (2007), ―Огнен-

ный выпуск. Факты. Документы‖ (2010), ―Летопись Белорусского государ-

ственного университета, 1917–2011‖ (2011) (в соавторстве), ―Иллюстрирован-

ная хронология истории профсоюзной организации Белорусского государ-

ственного университета‖ (2014) (в соавторстве) и др.  

За свои многочисленные заслуги Лидия Павловна неоднократно награж-

далась почетными грамотами БГУ и Генеральной Прокуратуры Республики Бе-

ларусь, имеет значок ―За отличные успехи в работе‖ в области высшего образо-

вания СССР, поощрена медалью ―Ветеран труда‖, юбилейной медалью ―90 год 

Пракуратуры Рэспублiкi Беларусь‖.  

Со своим будущим супругом Лидия познакомилась в Минском юридиче-

ском институте: они учились в одной группе. Лев Георгиевич Максимов впо-

следствии занимал высокие государственные 

должности: был прокурором БССР, начальни-

ком Управления книжной торговли Государ-

ственного Комитета Совета Министров БССР 

по печати, председателем Государственного 

Комитета БССР по профессионально-

техническому образованию, управляющим де-

лами Совета Министров БССР и др. Их семья 

всегда была в центре политической и обще-
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ственной жизни страны не только в г. Минске, но и в г. Москве, где с 1957 по 

1959 год работала семейная чета. В числе их многочисленных знакомых были 

известные на всю страну люди разных профессий, в частности, актриса Лидия 

Смирнова, первый космонавт Юрий Гагарин, фотография Льва Георгиевича с 

которым во время игры в бильярд сохранилась в семейном альбоме, министр 

культуры БССР Юрий Михневич, председатель Комитета по физической куль-

туре и спорту при Совете Министров БССР Виктор Ливенцев и др. 

В счастливом браке у Максимовых родились двое детей: дочь Наталья 

и сын Андрей. Однако их любимая дочь умерла, не дожив до 30-тилетия, оста-

вив для родных незаживающую рану.  

Радостью и гордостью Лидии Павловны стал ее сын, впоследствии работ-

ник органов внутренних дел. Продолжила династию юристов и одна из внучек, 

преподающая в МИТСО. Возможно, эта профессия станет главной и для под-

растающих правнуков Степана и Дарьи. 

В настоящее время Лидия Павловна Максимова по-прежнему ―в строю‖, 

собирает материалы для будущей книги, проводит экскурсии в музее. 
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ЦВІРКО ІВАН ЯЎГЕНАВІЧ 

 

 Нарадзіўся 4 жніўня 1991 года ў в. Залужжа Стаўбцоў-

скага р-на Мінскай вобл. З 1998 па 2008 гг. вучыўся ў 

Дзяржаўнай агульнаадукацыйнай сярэдняй школе в.Залужжа, з 

2008 па 2011 гг. навучаўся ў Нясвіжскім дзяржаўным каледжы па 

спецыяльнасці ―Турызм і гасціннасць‖. Падчас навучання ў ка-

леджы з’яўляўся удзельнікам народнага інструментальнага ан-

самбля ―Нясвіжскія лыжкары‖, у складзе якога быў прызѐрам 

рэспубліканскіх конкурсаў ―Арт-Вакацыі‖, ―Напеў зямлі маѐй‖ і 

―Звіняць цымбалы і гармонік‖.З 2011 года з’яўляюся студэнтам 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Падчас вучобы ўзнікла ціка-

васць да гісторыі караблѐў і караблебудаўніцтва ва ўсім свеце, заняўся праблематыкай бу-

даўніцтва і развіцця браняноснага флоту Расійскай імперыі. Мае асноўныя зацікаўленні: 

гісторыя, музыка, літаратура, мора, караблі, спорт. Мой любімы занятак — чытаць, а 

любімыя аўтары: У. Караткевіч, М. Багдановіч, Ю. Лермантаў, А. Сапкоўскі, К. Чапек. 

Пісаць вершы і прозу пачаў падчас навучання ў каледжы. Асноўным натхняльнікам 

з’яўляецца мама, Цвірко Кацярына Паўлаўна, якая сама з’яўляецца добрым паэтам. Асноўная 

тэмы творчасці: каханне, рамантыка, філасофія і гумар. 

 

ЧАЙ

 

Шчаслівым хадзіў я ўсяго тры дні. 

Тры дні з вялікім, радасным адчаем 

Гарэлі нашы вочы, бы агні, 

І ты тры дні мяне паіла чаем. 

 

А чай той горкі мѐдам мне здаваўся, 

Салодкім мѐдам, п’яным, нібы хмель. 

Пачуццямі мой розум напаўняўся, 

І шчок тваіх кахаў я акварэль. 
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І хмель той па ўсім целе разліваўся 

І шызым туманом мне вочы засцілаў… 

Імгненне… Пацалунак… Я прызнаўся… 

Я ахмялеў ад шчасця, я прапаў… 

 

Прайшлі тры дні…  

Няма ўжо больш адчаю —  

Быў выпіты апошні кубак чаю*** 

 

 

*** 

Як лянотна бывае балбесу 

Варушыць сваѐй пятаю кропкай. 

―Я, маўляў, пад свой пледзік залезу, 

А вы там — хоць мурлыкайце коткай!‖ 

 

Ты мой змрок разагнала каметай - 

Не камячу свой час, бы газету. 

Табе дзякуй за гэта. І ведай: 

Я з табой — хоць да края сусвету! 
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КАРОТЧЫКАВА НАСТАССЯ МІХАЙЛАЎНА 

Нарадзілася 25 лістапада 1996 года ў Мінску.  

У 1998 годзе пераехала ў аграгарадок Атоліна Мінскага 

раѐна, дзе ў 2003 годзе пачала навучанне ў Прылукскай сярэдняй 

школе. У 2012 годзе скончыла Сенніцкую школу мастацтваў па 

класу фартэп’яна. У 2014 годзе скончыла агульнаадукацыйную 

школу і ў тым жа годзе паступіла на факультэт міжнародных ад-

носін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Першы верш 

напісала ў сямігадовым узросце, але ѐн, на жаль, не захаваўся. 

Лаўрэат літаратурнага конкурсу ―Славянский калейдоскоп 2015‖ 

сярод студэнтаў БДУ, верш ―Плохие советы‖. Верш быў 

апублікаваны ў літаратурным часопісе ―Белая вежа‖. 

 

*** 

Время убегает сквозь туманы, 

Каждый день на день былой похожий, 

Только в этой суматохе рьяной 

Мама не становится моложе. 

 

Гонятся за временем упрямо 

Люди и бегут ещѐ быстрее. 

Только в это время ваша мама 

Вовсе не становится бодрее. 

 

Видя мир уставшими глазами, 

Бродят толпы по дорогам зыбким. 

Только на лице у вашей мамы 

Реже появляется улыбка. 

 

Прячась в столь весомых аргументах, 

Вновь и вновь спеша от дела к делу, 

Не увидит человек момента, 

Как родная мама поседела. 
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И в забитой жизненной программе 

Не найдя свободного местечка, 

Не узнает, что больная мама 

Чаще тянется рукой в аптечку. 

 

И однажды не заметим сами, 

Как засеребрится шевелюра 

Не на голове у милой мамы, 

А на наших головах понурых. 

 

Я прошу, оставь свой груз бумажный! 

Оглянись, задумчивый прохожий! 

Ведь пока бежишь за чем-то важным, 

Мама не становится моложе. 

 

 

МОНОЛОГ К ПРОХОЖЕМУ 

 

Эй, прохожий, не проходи  

Мимо жалкой моей душонки!  

Ведь среди многолюдной гонки  

В этом городе я один.  

 

Мне не милостыня нужна,  

Хоть карман мой пустой и тощий,  

А мой дом — у вокзала площадь,  

Я подачками сыт сполна.  

 

Посмотри на меня на миг,  

Не дивись на мою ничтожность,  

Лишь заметь, как в пыли дорожной  

На твоѐм я пути возник.  

 

Не гнушайся моих одежд,  

Всех разящих дешѐвым пойлом.  

Я был тоже когда-то щѐголь  

И, как ты, полон был надежд.  

 



София. 2016. № 1. С. 107–137 Приложение. Поэтические страницы 
 

111 
 

Пусть средь уличной нищеты  

Люди лишь надо мной смеялись,  

Я любил, и в меня влюблялись!  

Столько видел я красоты!  

 

Я имел свой любимый кров,  

Пару сотен имел знакомых,  

Каждый вечер летал по дому  

Запах курева и духов.  

 

Как я жил! На десятки вѐрст  

Про меня разносилась слава,  

Обо мне знал и Бог, и дьявол,  

И завидовал даже чѐрт!  

 

Я любил! Было много их — 

Разных женщин, смотревших томно, 

Но из той череды огромной  

Я запомнил всего троих.  

 

Изветшавший давно тулуп  

Не расскажет про это время.  

В рвани дырок сокрыто бремя  

О былом, и как был я глуп.  

 

Что, прохожий, не веришь мне?  

Насмехаешься, тычешь пальцем  

В позаброшенного скитальца  

И дичишься моих манер.  

 

Был я значимый господин!  

А сейчас от меня лишь тошно.  

Все друзья затерялись в прошлом…  

Стой, прохожий!.. Не уходи... 
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ТРАШЧОВА АНАСТАСІЯ БАРЫСАЎНА  

(АСЯ АЙСБЕРГ) 

Нарадзілася 12 снежня 1996 г. у горадзе Баранавічы.  

У 2010 г. скончыла музычную школу па класе цым-

бал. У 2014 г. скончыла гімназію №4 і паступіла ў Беларус-

кі дзяржаўны ўніверсітэт на біялагічны факультэт. Першая 

спроба пяра адбылася ў 7 гадоў. Люблю праводзіць час за 

кнігай. Захапляюся журналістыкай, фатаграфіяй і пост-

кросінгам. З задавальненнем чытаю Рэя Брэдберы, Га-

брыэль Гарсія Маркеса. Любімыя паэты: Эдуард Асадаў, 

Роберт Раждзественскі, Іосіф Бродскі. Друкавалася ў 

зборніку ―Атмасфера жыцця‖ і ў альманаху ―Паэт года‖. Жыццѐвая пазіцыя — вучуся быць 

лепшай, чым учора, а не лепшай,чым іншыя. 

 

ПОЕЗДАМ 

 

Ярко в небе горит Звезда,  

В атмосфере запах пути,  

Каждый час бегут поезда,  

Всѐ хотят кого-то найти.  

 

Забирают они к себе,  

Лица добрые-огоньки,  

Злые тоже есть в их судьбе,  

Но любых принимают они.  

 

Обогреют своим теплом,  

Чай зеленый — их верный друг,  

Помогает забыть о былом,  

Обо всем, кроме милых рук.  

 

Что же ищут они — не узнать,  

Правду жизни или кого-то.  

Но любимых к родным доставлять-  

Это лучшая в мире работа! 
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ЛЮДЕЙ НЕКРАСИВЫХ НЕТ 

 

Художник рисует портрет.  

Он любит свою работу  

И даже придет в субботу:  

Людей некрасивых нет.  

 

С охотой рисует глаза,  

В которых огонь, гроза.  

И в каждом найдет сюжет:  

Людей некрасивых нет.  

 

Людей некрасивых нет,  

Есть редкие экземпляры.  

Поймут только антиквары.  

Прекрасных морщинок свет.  

 

Изящны все точечки-родинки,  

Как чѐрные бусы-смородинки.  

Не прячьтесь — мой вам совет:  

Людей некрасивых нет.  

 

Людей некрасивых нет,  

Ложиться под нож не надо:  

Изюминка — это награда.  

Здоровье не стоит монет.  

 

И только не хороша  

Бывает людская душа.  

Людей некрасивых нет —  

Это и есть мой ответ. 
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КАРПІЦКАЯ АЛІНА АЛЕГАЎНА 

 

Нарадзілася 22 снежня 1995 года ў Віцебску ў сям’і 

мастакоў.  

З самага ранняга дзяцінства вандравала са сваімі бацькамі 

па Беларусі, Расіі і Украіне. Бацькі працавалі — малявалі — а я 

назірала і вучылася глядзець на жыццѐ і людзей з розных бакоў. Я 

малявала, займалася ушу, валейболам, навукай, тэатрам і 

літаратурай. Першы свой верш напісала ў 6 год, а бацька адразу ж 

паклаў яго на музыку, і атрымаўся раманс. Пасля ўдзельнічала і 

перамагала ў розных літаратурных і паэтычных конкурсах… Але ўлюбѐнымі жанрамі былі 

вершы і казкі. З іх і склаўся мой першы зборнік ―Стихия‖. А пасля, калі я ўжо стала студэнткай 

філалагічнага факультэта БДУ, Фундаментальная бібліятэка разам з намі, пераможцамі 

конкурсу ―Славянскі калейдаскоп–2014‖, утварыла Клуб аматараў мастацкага слова ―КЛУмБа‖, 

у якім знайшліся не толькі новыя невымоўна таленавітыя сябры, але і новыя шляхі для развіцця 

творчасці, дарэчы, не толькі літаратурнай… 

 

 

Простите мне мой юный возраст,  

Взбалмошный нрав, нестройный стих, 

Чрезмерно вычурную позу 

И взгляд в себя, а не в других. 

 

Я постепенно приближаюсь 

К такому в жизни рубежу, 

Что среди нового теряюсь, 

А в старом смысл не нахожу. 

 

Мне просто хочется поверить, 

Но, начитавшись в детстве книг, 

Стою, боясь стучаться в двери, 

Цена которым — краткий миг, 
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И за которыми — провалы, 

Чѐрт знает что чѐрт знает с чем, 

И времени чертовски мало, 

Но цель великая — Эдем! 

 

Ах, сколько нам открытий чудных!.. 

За каждой дверью — на! Бери! 

Но как же нам открыть их трудно, 

Хотя ―открыто‖ на двери. 

 

Как больно биться лбом о стену, 

Как муторно лечить синяк, 

Как тяжко выходить на сцену 

С улыбкой наперекосяк! 

 

Долой все маски и арены! 

Не по нутру! Не по плечу! 

Мне хватит личной мини-сцены,  

Где я играю, как хочу! 

 

Меня за то судить не надо, 

Я масок не люблю и схем… 

Я знаю: я достойна Ада, 

Но всѐ же хочется в Эдем… 
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ЧЕМ ПАХНЕТ ЭТА НОЧЬ 

 

Чем пахнет эта ночь, хрустя морозом? 

Чем пахнет этот дивный снегопад? 

Колоколами, мудрыми, как слѐзы, 

И чистою свечек и лампад. 

 

Живыми лапами еловых веток, 

Сосульками вдоль крыши и окон… 

Глазами всех родителей и деток,  

Касающихся взглядами икон. 

 

Зелѐной полусферою вертепа. 

Где маленький Христос родился вновь… 

В две тысячи шестнадцатое лето, 

В две тысячи шестнадцатую новь. 

 

О чѐм молчит рождественская вьюга, 

Неслышно облекая купола? 

О чѐм звучат, приветствуя друг друга, 

С неписанных высот колокола? 

 

О светлом и торжественном Начале, 

Всходящем вверх по фитилькам лампад… 

О том, о чѐм счастливо возвещали 

Две тысячи шестнадцать лет назад… 
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ШЫДЛОЎСКАЯ ГАННА 

 

Нарадзілася і вырасла ў горадзе Іўе Гродненскай воб-

ласці.  

Скончыла гімназію і паступіла ў Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт. Зараз вучуся на інжынера-геолага. Свядома зай-

мацца літаратурай пачала гадоў з пятнаццаці. Паэтычныя 

погляды сфарміраваліся пад уплывам Шэкспіра, Лермантава, 

Ахматавай, Гумілѐва, Бродскага і іншых значных аўтараў. Ас-

ноўныя тэмы ў творчасці — быт, філасофія, пейзажная і лю-

боўная лірыка. Як географа і геолага мяне натхняе ўвесь нава-

кольны свет, поўны цудаў, таямніц і нявырашаных загадак… 

 

ОБЕРЕГ 

Как калѐный пепел дырявит ткань, 

Как от смол першит и болит гортань, 

Как от дыма трудней различать цвета, 

Так горчит стодневная суета. 

 

Мой балкон, мой вид на бетонный лес, 

На потрѐпанной шее медяный крест, 

Белый иней в висках как глумленье лет, 

А вокруг царит суета сует. 

 

Я устал, и усталость моя во всѐм, 

Она в горле сидит как нелепый ком, 

Она в жестах, в чертах на моѐм лице. 

Я устал, мне цена одинокий цент.   

 

Но на тяжесть моих напряжѐнных плеч 

Обещаньем от горя меня сберечь 

Опустилась кротко твоя ладонь — 

Оберегом от болей, врагов, погонь. 
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Без твоей любови и теплоты 

Мне не справиться с натиском суеты, 

Не принять чѐрно-белый колор рутин, 

Не снести препоны, что на пути. 

 

Мой балкон, мой вид на рдяной закат, 

На расслабленной шее твоя рука, 

И планета сворачивается в клубок 

И лежит, и мурлычет у наших ног. 

 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПИСЬМО 

 

Из продрогшего города, зимнего, зябкого, зыбкого, 

Чьѐ название звонко и твѐрдо как Ваш хребет, 

Благородного, статного, с гордой полуулыбкою, 

Я пишу Вам, марая бумагу в чернильный след.  

 

Расскажу Вам о том, как туман укрывает грудь площади, 

Как размеренно, мирно мурлычет внизу метро, 

Как труднее асфальтом — каналами, парками проще ведь 

Мне гулять и любить эти улицы всем нутром. 

 

Расскажу вам о том, как впадает в Неву синеглазую 

Полосатый проспект, извиваясь и корчась у ног. 

Как летят облака, белолицые и седовласые 

Над блестящим заливом, сворачиваясь в сахарный рог. 

 

Расскажу Вам ещѐ криптограммой корявого почерка 

О безмерной тоске по антарктике пристальных глаз, 

По холодным рукам, синусоиде скул да и в общем-то 

По всему, что касается, трогает, мучает Вас. 

 

Из согретого города, ловкого, ломкого, летнего, 

Чьи дома подпирают затылками солнечный свет, 

Я пишу Петербург, вечно пасмурный, но приветливый,  

Я для Вас этот город словами вложу в конверт. 



София. 2016. № 1. С. 107–137 Приложение. Поэтические страницы 
 

119 
 

 

 

 

КОРЗУНАЎ ДЗМІТРЫЙ ВІКТАРАВІЧ 

 

Нарадзіўся 28.11.72 г. у Крупках Мінскай вобласці.  

У 1992 годзе скончыў Мінскі палітэхнікум па спецыяль-

насці ―Производство промышленных роботов‖. Зараз завочна 

вучуся на ФФСН БДУ па спецыяльнасці ―філасофія‖. Вершы 

пачаў пісаць са школьнай парты. Станавіўся пераможцай раѐн-

ных конкурсаў паэзіі, арганізаваных адміністрацыямі Фрун-

зенскага і Цэнтральнага раѐнаў г. Мінска ў намінацыях ―Город, 

в котором я живу‖, ―Любимый город, с днѐм рождения!‖, ―До-

рогой, любимый мой район!‖, ―Люблю цябе, мая Беларусь!‖, 

―Хай гараць, як зоры ·у вышынi, Перамогi вечныя агнi‖ і інш. Друкаваўся ў часопісе ―Белая 

вежа‖ і буклетах адміністрацыі Фрунзенскага і Цэнтральнага раѐнаў г. Мінска. Перакладчык 

з персідскай мовы. Удзельнік музычнай групы ―Персія‖. Пераможца конкурсу ―Перевод пер-

сидского рассказа‖ (мастацкі пераклад, 1-ая прэмія, верасень 2015) і пераможца XII 

Міжнароднай універсіяды па персідскай мове (студзень 2016), якія арганізавала культурнае 

прадстаўніцтва пры амбасадзе Ірана ў Маскве. 

 

СТОЛИЦА 

 

Наш Минск, любимая столица… 

Простор проспектов, площадей, 

Вокруг приветливые лица 

Прохожих: жителей, гостей. 

 

Из года в год растут кварталы, 

Светлей становятся дворы, 

Где раздается неустанно 

Смех неуемной детворы. 

 

Под Минским куполом небесным 

Прекрасны ночи и заря; 

И все здесь кажется чудесным: 

Сам город, люди и земля. 
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Наш Минск, наш мирный, чистый город, 

Ты был спокойным не всегда, 

Ты знал разруху, голод, холод, 

Когда сюда пришла война. 

 

Расскажут о страницах важных 

Немиги красной берега: 

На звон щитов полков отважных 

Слетались тучи воронья. 

 

Здесь для кого-то теплый вечер 

Стал роковым концом весны; 

И плакали так долго свечи 

Горячим воском на цветы. 

 

Сквозь неустанный ход столетий 

Путь Минска — града был непрост: 

Хватало бед и лихолетий, 

Но город развивался, рос. 

 

Наш Минск, ты самый лучший город, 

Тебе — все добрые слова, 

Так будь всегда красив и молод, 

Как белорусская душа. 

 

 

 

*** 

Взрослеем… Забываем сказки, 

Не верим больше в чудеса, 

Закончились цветные краски, 

Остались серые тона. 

 

И кадры чѐрно-белой жизни, 

Слагаясь в километры лент, 

Порабощают наши мысли 

И закрывают солнца свет. 
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Воспоминания о прошлом 

Нас душат, словно едкий дым, 

Смешалось всѐ в коктейле сложном, 

Который мы испить хотим. 

 

Казним себя, терзаем души, 

Страдаем и все время ждѐм, 

Что завтра, может, будет лучше, 

И послезавтра, и потом. 

 

День завтрашний уже сегодня 

С тобою можем мы начать, 

Давай возьмѐм цветные краски 

И просто будем рисовать. 
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ПЯТРОВІЧ ІГАР КАНСТАНЦІНАВІЧ 

 

Нарадзіўся 23 чэрвеня 1995 года ў Полацку. 

Скончыў сярэднюю школу №10 імя В.М. Азіна г. По-

лацка. Зараз з’яўляюся студэнтам чацвѐртага курса 

гістарычнага факльтэта БДУ. Удзельнік клуба полацкага 

народнага літаратурнага аб’яднання ―Наддвинье‖. Друкаваўся 

на старонках газеты ―Полацкі веснік‖, некаторых выданнях 

Полацкага народнага літаратурнага аб’яднання ―Наддвинье‖, 

часопісе ―Белая вежа‖ і газеце гістарычнага факультэта БДУ 

―NIKA‖. Пішу вершы і прозу, у асноўным, на гісторыка-

патрыятычныя тэмы, бо лічу, што менавіта дзякуючы нашай шматвекавой гісторыі мы 

жывѐм і васкрасаем як усходнеславянскі народ!.. 

 

ЧЁРНАЯ БЫЛЬ 

 

Четвѐртый энергоблок.  

Просчѐт. ―Человеческий фактор‖.  

Халатность — земной порок.  

Пожароопасный реактор.  

 

Авария. Страшный взрыв  

И двадцать шестое апреля.  

―Спокойно! Чернобыль жив!‖ —  

Сказали властители, веря  

 

В победу безумных идей,  

Но их наказала Природа  

Страданием мирных людей  

И горем простого народа.  

 

Чернобыль тогда приносил  

Плутоний и цезий, и стронций,  

А против чудовищных сил  

Беспомощны Небо и Солнце —  
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Нуклиды, рентгены, Кюри  

Господствуют здесь и поныне,  

Средь речек Полесской земли  

В своей смертоносной твердыне,  

 

А время стремится вперѐд  

И Чѐрная Быль не смолкает —  

Бок-о-бок с Отчизной идѐт,  

Но тихо, смеясь, угасает… 

 

 

ГОРОДУ МИНСКУ 

 

Многоэтажки, церкви и каплицы,  

Великолепный ―сталинский ампир‖…  

Стоят дома на улицах столицы  

И смотрят на кипящий жизнью мир,  

 

А люди мимо в спешке проезжают,  

Бегут и спорят где-то о своѐм,  

Но красоты, увы, не замечают,  

Хоть в Минске и прелестен каждый дом!  

 

Приятно прогуляться по проспекту —  

Скорины имя раньше он носил;  

Приятно по земле — не по паркету —  

Пройтись — увидеть край, что сердцу мил.  

 

Не могут глаз не радовать чудные  

Святые храмы, в колокол звеня,  

А стены факультетские родные  

Магнитным притяжением меня  

 

К себе всегда влекут — и призывают  

Историю народов постигать!  

И я совсем, пожалуй, и не знаю,  

Как этот дух словами описать…  
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Хоть по рожденью, право, не минчанин,  

Однако этот город я люблю,  

Как белорус, как тихий полочанин,  

За земли предков Господа молю  

 

И понимаю всѐ же без сомнений  

В осенней лунно-солнечной тиши,  

Что минский край прекрасных впечатлений  

Есть часть моей задумчивой души!.. 
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ІКОННІКАЎ КІРЫЛ УЛАДЗІМІРАВІЧ 

 

Нарадзіўся 22 чэрвеня 1996 года ў вѐсцы Даўгінава Вілей-

скага раѐна Мінскай вобласці.  

З 1998 года па 2014 жыў у горадзе Вілейка. У 2003 годзе 

паступіў у Вілейскую гімназію №1 ―Логос‖, дзе навучаўся да 

2012 года. З 2012 года працягнуў навучанне ў Вілейскай 

СШ № 5. У 2014 годзе стаў курсантам ваеннага факультэта БДУ. 

Люблю разам з сябрамі спяваць пад гітару нашы вясѐлыя студэ-

нцкія песні. 

 

 

 

*** 

Спешил к тебе, светясь особым светом,  

Который ты, любимая, зажгла  

Я был счастливым этим жарким летом.  

Казалось, ты всегда меня ждала  

 

Я на тебя смотрел и наслаждался  

Улыбкой милой, нежной красотой.  

В глазах твоих бездонных растворялся,  

Я спать не мог и жил одной мечтой.  

 

Сходил с ума, о встречах вспоминая.  

Мѐд сладких губ, любимых рук тепло…  

Всѐ кончено! Как дальше жить — не знаю  

Я не могу поверить — всѐ прошло.  

 

И сердце раскололось на две части,  

Тобою ранен беспощадно был.  

Но я тебе желаю только счастья.  

Я был с тобою честен, я любил! 
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*** 

Себя не зная, оборвал мечту,  

Забился в угол одиноким зверем.  

Я время променял на пустоту.  

Я сам себе чужим был и не верил.  

Вершины гор хотел я покорить,  

И вот уже, казалось бы, срывался.  

Я понимал, что нужно как-то жить.  

Сжал кулаки... И всѐ таки поднялся!  

Я шѐл, стремился, наводил мосты,  

В душе тая волненья и тревогу.  

Я знал: мы все несем свои кресты.  

Мы все в ответе будем перед Богом.  

Предательство друзей, тоску и ложь,  

Врагов ухмылки и косые взгляды,  

Разбитую любовь, немую дрожь  

Прошѐл, как неизбежные преграды. 

Ту девушку мне больше не обнять.  

Проходит всѐ. И это растворится.  

Я выдержал. Я это смог принять.  

Я стану лучшим. Пусть она гордится, 

Что я в еѐ судьбе когда -то был.  

Теперь, когда есть цели и стремленья,  

Я счастлив, что боролся и любил.  

Теперь ценю бесценные мгновенья. 
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РОЎДА КАЦЯРЫНА 

 

Нарадзілася ў 1988 годзе ў в.Савiчы Валожынскага раѐна 

Мінскай вобласці. 

Скончыла прафесійны палітэхнічны ліцэй г. Маладзечна. 

Замужам. Маю шасцігадовага сына і паўгадавалую дачушку. 

З’яўляюся супрацоўніцай Фундаментальнай бібліятэкі БДУ і 

студэнткай чацвѐртага курса філалагічнага факультэта БДУ. Не-

аднаразова станавiлася лаўрэатам агульнаўнiверсiтэтскага 

паэтычнага конкурсу ―Славянскi калейдаскоп‖, друкавалася ў 

саюзным часопiсе ―Белая вежа‖ і газеце ―Універсітэт‖, часопісе ―Вожык‖, альманахах 

―Сафія‖ і ―Дзьмухавец‖. У пачатку 2016 года пры падтрымцы мінскага гарадскога аддзялен-

ня Саюза пісьменнікаў Беларусі ў серыі ―Мінскія маладыя галасы‖ выйшаў першы аўтарскi 

зборнік ―Водар белага наліву‖, у якiм сабраныя вершы пра маю маленькую радзiму, дарагiх 

сэрцу людей, родную мову i ўсѐ тое, што для мяне з'яўляецца не толькi асноўнымi тэмамi для 

творчасцi, а сэнсам жыцця.  

*** 

О, водар белага наліву! 

Ці што з ім зможа параўнацца? 

Такі салодкі і манлівы, 

Навек у сэрцы змог застацца. 

 

О, незвычайны водар мяты, 

Бы подых брацейкі-вятрыскі. 

Лісточак пакладу ў гарбату — 

І родны дом, здаецца,блізка. 

 

О, непаўторны водар хлеба, 

Што нам бабулька выпякала. 

Я лѐсу дзякую і небу,  

Што гэты хлеб  пакаштавала. 

 

Так, час не спіць — бяжыць рупліва. 

І што ні дзень, то перамены. 

Мне шмат не трэба — жыць шчасліва. 

І не забыць бы водар сена, 
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Падворак родны, сцежкі тыя, 

Дзе колісь босыя гулялі. 

І рукі родныя, святыя, 

Што нас з братамі гадавалі. 

 

О, успаміны, успаміны... 

Асацыяцыі, адценні... 

Без вас — ніяк. Без вас — загіну. 

Мой родны край — маѐ натхненне... 

 

*** 

Чароўны майскі вечар грэе сэрца 

І песцяць памяць гукі паланэзу. 

І так дзяцінства блізенька, здаецца, 

Бы той букет, не руж, а проста бэзу, 

 

Які на ўскрайку вѐскі я сабрала 

(Бэз для мяне заўсѐды асаблівы). 

Мой родны краю, я засумавала... 

Вярнуцца б у маленства час шчаслівы. 

 

У шчырасцi той i спакой, і шчасце. 

На той зямлі, ля роднага парога 

І сіла, і падтрымка, і багацце... 

І даражэй няма нідзе, нічога... 

 

Пастаўлю бэз на стол пад абразамі, 

Як некалі бабулечка рабіла. 

Бягуць гады, яна даўно не з намі. 

Сляза нямая на шчацэ застыла. 

 

Што сэрца душыць, мне адной вядома. 

Ты дай мне сілы, родная зямліца, 

Сваѐй застацца на парозе дома,  

Дзе даваялося колісь нарадзіцца. 

 

Я вытрымаю, я не страпянуся, 

З халодным тварам не праеду міма 

Святых мясцін, якімі ганаруся. 

Там вырасла. Там маці. Там Радзіма. 
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ІСАКОВІЧ ВАЛЕРЫЯ 

 

Нарадзілася ў Гомелі і жыла там, пакуль не паступіла 

ў БДУ. 

Цяпер я вучуся на 4 курсе па спецыяльнасці ―сусветная 

эканоміка‖. Маѐ захапленне — усѐ, што звязана з Японіяй 

і японскай культурай. У Мінску здейснілася мая мара — выву-

чаць японскую мову. З дзяцінства пішу вершы, але гучнае слова 

―паэт‖ не пра мяне. Мая творчасць — гэта спосаб як мага болей 

шчыра выказваць свае думкі і пачуцці. Люблю аспісваць ў вер-

шах сюжэты, асабліва фантастычныя. На шчасце, натхненне можна сустрэць на кожным кро-

ку, а таксама ў кнігах і музыцы. Што тычыцца астатняй творчасці… Калі заняткі ва 

ўніверсітэце нецікавыя, то да вершаў з’яўляюцца ілюстрацыі. 

 

 

Я пойду за тобой. Навязалась? Прости. 

Просто, знаешь, мне надо за кем-то идти. 

Я огрызок, огарок. Пусть это претит, 

Я могу быть ведомой и только. 

 

Не тревожься. Не нужно к ладони ладонь: 

Я живу ураганом подобных погонь. 

Мотыльков обезумевших манит огонь, 

Не пугает сожженье нисколько. 

 

Я пойду за тобой. Сквозь дожди, сквозь шипы… 

Ведь такие преграды ничто для слепых! 

И ты сам не собьешь меня с этой тропы: 

Всѐ безудержнее искушенье. 

 

Я споткнусь. И не встану. И ты обречен 

Стать однажды невольным моим палачом. 

Но любовь не кляни. Здесь она не при чем.  

Это просто мой вид разрушенья.
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ЛОВЕЦ СНОВ 

 

Ивовый прут я в кольцо согну — это основа для западни… 

Милый, мы выдержали войну, выжили! Мирными стали дни. 

  

Вьется в руках шерстяная нить, чтоб паутина была крепка… 

Милый, хоть прошлое не забыть, боль мне позволь облегчить слегка. 

 

Кварц, аметист и хрусталь вплету, всю без остатка любовь вложив… 

Пусть отвращают они беду, пусть дарят свет и покой души. 

 

Перья орлиные, милый мой, пусть отгоняют гнетущий страх...  

Пусть же покончит ловец с войной, той, что приходит к тебе во снах.  
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КАШКЕВИЧ РОМАН ИГОРЕВИЧ 

 

Родился 12 декабря 1996 года в Волковыске.  

В 2014 закончил среднюю общеобразовательную школу 

№7 города Волковыска и в том же году поступил на военный 

факультет Белорусского государственного университета. Не 

женат. Начал писать в возрасте 15 лет, особенное влияние на 

творчество оказали М. Лермонтов, Наталья Новикова и Лина 

Воробьева. 

 

 

Глаза в глаза, немного робким взором 

Любого враз сразишь ты наповал. 

Скажите, кто перед любви напором, 

Не пал к ногам еѐ, а гордо устоял? 

 

Любовь — поистине ужаснейшая сила. 

Она давно не ведает преград. 

И пьяница, и царь всегда к ногам любимой 

Ложил все то, чем сам он был богат. 

 

Любовь легко и просто убивает. 

Она казнит нас, как палач, без следствия, суда, 

И, к сожалению, нечасто так бывает, 

Чтоб боль в душе исчезла навсегда. 

 

О нет, она таится там годами, 

Как яд, бередит раны, доводя до слез. 

Вот только этот яд пускают в душу сами 

В надежде на мечту в обертке грез. 
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*** 

В пальцах человека тлела сигарета, 

В мраке ночи танцевал тусклый огонек. 

Человеку в жизни было мало света. 

Он боролся, но его мрак уж обволок. 

 

Все, что он любил, исчезло разом, 

Испарилось, будто сигаретный дым. 

И все стало как-то вдруг неважным; 

Рядом никого, лишь ночь над ним. 

 

В пальцах человека сигарета тлела. 

Росчерки морщин избороздили лоб, 

И открытый взор. Такие смотрят смело 

И дерутся до тех пор, пока не лягут в гроб. 

 

Ночь всегда хранит чужие тайны, 

Не понять, шутя или всерьез. 

Вдруг сверкнул в руке его револьвер прохладный — 

Вечный занавес желаний или грез. 
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КУПРЫЯНЕЦ ТАЦЦЯНА АЛЯКСАНДРАЎНА 

 

Нарадзілася 26 ліпеня 1993 г. у Мінску.  

У 2010 годзе скончыла сярэднюю школу №43, а ў 2015 

годзе скончыла фізічны факультэт Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Лаўрэат літаратурных конкурсаў ―Славянский ка-

лейдоскоп‖ (2014, 2015), конкурса, прысвечанага 70-годдзю вы-

звалення Мінска (2014), Мінскага гарадскога конкурсу-канцэр-

та ―В нас, молодых, осколки той войны‖, прысвечанага 70-год-

дзю Перамогі (2015), удзельнік ХХІІ Мінскай міжнароднай 

кніжнай выстаўкі-ярмаркі, пераможца Рэспубліканскага кон-

курсу маладых паэтаў Беларусі — 2015 у намінацыі ―Что пом-

нит мир спасѐнный?‖, міжнароднага конкурсу ―Русская речь‖ (Москва, 2015). У 2015 годзе 

выйшаў уласны зборнік ―Отзвуки памяти‖. Шэраг вершаў апублікаваў часопіс ―Белая вежа‖. 

Удзельніца калектыўных зборнікаў ―Гэта наша з табой перамога‖ і ―Мой дзень пачынаецца‖ 

(2015). Мае інтарэсы — фізіка, гісторыя Вялікай Айчыннай вайны, ваенная справа, музыка… 

Жыць стараюся сумленна. 

 

 

ТОТ, ЧЕЙ БОЙ — ОБОРОНА 

 

До последнего хрипа, последнего стона... 

Ввек чужого не надо, своѐ б отстоять. 

Побеждает всегда тот, чей бой — оборона, 

Кто сражаться готов за последнюю пядь, 

 

Тот, кому к отступленью пути перебиты, 

Тот, за чьею спиной крепостных нет валов... 

Доблесть этих людей станет лучшей защитой, 

Судьбы жѐн тех людей станут судьбами вдов. 

 

Стойкость этих людей воплотится в граните, 

Их дела, что так малы и столь велики. 

На минуту пред этим гранитом замрите 

И ладонью коснитесь гранитной руки. 
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Их гранитная кровь в наших плещется жилах, 

Города наши с их вырастают могил... 

Кто оружие в руки берѐт ради мира, 

Тот уже победил. 

 

ВЫБОР 

 

Из сонма существующих пейзажей, 

Как ни были бы ярки их мазки, 

Я выберу родные пашни наши 

Да деревце в тумане у реки. 

 

Я выберу из множества портретов 

Не Линкольна зелѐный силуэт, 

Не лик икон, не в рамке президента — 

Я выберу любимого портрет. 

 

И, в поисках себя пройдя полсвета, 

Рвясь в гору иль цепляясь за бордюр, 

Я выберу дорожный оттиск следа 

Из всех камелий, штампов и гравюр. 

 

Пьянящим винам предпочту я воду, 

Шепнув ―спасибо‖ чистому ручью. 

Во избежанье свары и разброда 

Игру спокойно завершу вничью. 

 

Когда по всей Земле ломают копья, 

Когда лоскут границ по швам трещит, 

Оружием своим возьму любовь я – 

За то, что к ней не предусмотрен щит. 

 

Открою, своему рисуя солнцу 

Весѐлое, счастливое лицо: 

Я просто быть старалась миротворцем... 

И мир меня избрал своим творцом! 
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ЦІШКЕВІЧ ТАЦЦЯНА 

 

Нарадзілася 17 студзеня 1996 года ў горадзе Асіповічы 

Магілѐўскай вобласці. 

Там скончыла гімназію і музычную школу па класу 

скрыпкі. Зараз з’яўляюся студэнткай трэцяга курса біялагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Я спрабую 

апісаць свет вакол, свет ўнутры мяне, бо адчуваю, што ѐн можа 

быць цудоўным і без прыгажосці, чароўным і без магіі. Усѐ маѐ 

сэрца ў дыханні і словах, частка маіх слоў — гэта гэтыя радкі. 

Няхай жывуць яны, і, магчыма, маѐ сэрца не спыніцца нават 

праз сотні гадоў. Неаднаразова прымала ўдзел у абласных і 

рэспубліканскіх паэтычных конкурсах. У 2015 годзе стала 

лаўрэатам універсітэцкага конкурсу ―Славянский калейдаскоп‖. 

Друкавалася ў часопісе ―Белая вежа‖, газетах ―Осиповичский край‖, ―Белорусская военная 

газета‖, ―Во славу Родины‖, ―Знамя юности‖. 

 

 

*** 

Кто сказал, что химеры живут по ночам? 

Уже день, а все демоны рядом. 

Их изгнать бы от нас, в барабаны стуча, 

Но для нас этот звук был бы ядом. 

 

Убежать бы от них под полуденный зной, 

Чтобы духи ужались до тени, 

Но и нас оглушит лебединый их вой, 

Упадѐм, как они бы хотели. 

 

Они будут со мной, как незримый упрѐк, 

Я бы в солнце себя облачила, 

Но спасение там, где мой дом, он далѐк, 

Потому искупление мнимо. 

 

Их слепящий макабр нас позвал за собой, 

И теперь я пускаюсь в дорогу 
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На ―Голландце‖, ―Марии Целесте‖, где бой 

Мы бы дали лишь ветру и Богу. 

 

С этой Дикой Охотой пускаюсь я в пляс, 

Только с ними я снова живая, 

Все гонители стали друзьями для нас, 

Мы плывем до небесного края, 

 

Чтобы снова упасть, и привычная твердь 

Будет вновь под моими ногами. 

Мы свободны, одни, а все демоны — плеть, 

Что мы сами о ногу сломали. 

 

Я у моря, оно пусть свободу мне даст, 

После демонов даст мне покоя. 

Но я пала; и вот уже в легких не газ, 

А вода, и клеймят все изгоя. 

 

Утонувший моряк мне шепнул под водой:  

―Я давно здесь и видел немало, 

Убегай от воды, возвращайся домой, 

А иначе заснѐшь со мной рядом‖. 

 

Я ушла, обогнула холодный утѐс 

И увидела город в том месте. 

Дети вышли ко мне, с ними был старый пѐс, 

И они пели старые песни. 

 

Я пришла к ним, хотела запеть новый гимн, 

Но ни звука из легких не вышло, 

Дети стали кричать, загонять меня в лимб, 

Загонять на прогнившие крыши. 

 

Я бежала от них, каждый в спину кричал: 

―Уходи от нас, демон-химера!‖ 

Я ушла, домом стал мне скрипучий причал, 

А последним пристанищем — вера 
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В мое слово и в мысли за главной чертой, 

В то, что есть за моими глазами. 

Я ушла, и меня убаюкал прибой, 

И я сладко спала под волнами. 

 

*** 

Голубые огни раздувают чуть талое утро, 

Ты закроешь глаза, чтобы пару часов подремать. 

Мне казалось, я сплю, что во сне я заснула как будто, 

Что опять я проснусь, когда снова вернусь на кровать. 

 

К тишине, к тишине, где лишь шепот молитвы и вздоха, 

Звездных лиц амальгама сменяется первой росой. 

И пусть демоны, духи сидят у окна и порога, 

Ведь они не проникнут ни к нам на кровать, ни домой. 

 

И пока тусклый свет не разлился на окна и воду, 

Для меня лечь в постель — словно телом согреть океан. 

Я сейчас бы проникла до сути твоей и природы, 

Если б ты от видений и лунных колец не был пьян. 

 

Я сейчас бы спала, но мне духи шептали секреты, 

Убивали мой сон, авантюры давая взамен. 

Что могла делать я, как не рушить их пыльные скрепы? 

Как могли они мстить, если взять не могли меня в плен? 

 

Я сейчас бы спала, но вдруг солнце коснулось кровати, 

Океан загорелся и блики зажѐг на глазах. 

Мои тени ушли, ты лишился Морфея печати, 

А слова о тебе перестал обесцвечивать страх. 

 

И латунные кольца упали на голые ноги, 

Все бряцали по коже, их ритм успокаивал нас. 

Волны все унесли в новый сон, что заложен природой 

И что тысячам снится в бессонный и утренний час. 

 

 

 


