


 2 

УДК 82.0(075.8) 
ББК 83.0я73 
 Т93 

 
 
 

Р э ц э н з е н т ы : 
кафедра беларускай літаратуры і культуры 

Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 
(загадчык кафедры кандыдат філалагічных навук  І. М. Гоўзіч); 

доктар філалагічных навук прафесар  Л. Д. Сінькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т93 
Тычко, Г. К. 

Таямніца слова. Літаратурна-мастацкая творчасць : дапаможнік / 
Г. К. Тычко. – Мінск : БДУ, 2016. – 175 с. 

ISBN 978-985-566-354-7. 
 
Разглядаюцца найбольш важныя этапы стварэння літаратурна-мастац-

кага тэксту, прынцыпы пабудовы твора і асноўныя элементы яго структу-
ры; раскрываюцца паняцці натхнення, таленту; аналізуецца майстэрства 
класікаў беларускай літаратуры ў еўрапейскім і сусветным кантэксце.
Прадстаўлены таксама індывідуальныя падыходы знакамітых пісьменні-
каў свету да творчага працэсу. 

Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 08 «Журна-
лістыка (па напрамках)». 

 
 

УДК 82.0(075.8) 
ББК 83.0я73 

 
ISBN 978-985-566-354-7  © Тычко Г. К., 2016 
  © БДУ, 2016 



 3 

ПРАДМОВА 
 

 
 

 
сучасным свеце назіраюцца тэндэнцыі адмаўлення ад тэо-
рыі мультыкультуралізму, якая была вельмі папулярна ў 

ХХ ст. Сёння стала зразумела, што ў рэальнасці яна не спрацоў-
вае, таму ўсё больш увагі надаецца этнічна самастойным нацыя-
нальным культурам, якія найярчэй выяўляюць спецыфіку трады-
цый, светаўспрымання і менталітэту канкрэтных этнасаў менавіта 
ў слоўнай, мастацка-літаратурнай творчасці. Асаблівую зацікаў-
ленасць выклікае развіццё так званых малых літаратур, да якіх 
некаторыя навукоўцы адносяць у пэўнай ступені і беларускую. 

У апошні час у нашай дзяржаве адзначаецца скіраванасць на 
падрыхтоўку прафесійных кадраў у галіне літаратурнай творчасці, 
пра што яскрава сведчыць і адкрыццё спецыяльнасці «Літаратур-
ная работа» ў Інстытуце журналістыкі БДУ. Падрыхтоўка кваліфі-
каваных кадраў у галіне слоўнай творчасці – задача спецыфічная. 
Для яе вырашэння неабходна ўлічваць, што студэнтам патрабуец-
ца не толькі засваенне комплексу пэўных ведаў у сферы гумані-
тарных дысцыплін, але і выкарыстанне творчых падыходаў, якія 
павінны садзейнічаць станаўленню іх мастакоўскіх індывідуаль-
насцей.  

Літаратурна-мастацкая творчасць – прадмет, які карэнным 
чынам адрозніваецца ад усіх іншых дысцыплін, хоць непасрэдна 
і судакранаецца з многімі з іх (у першую чаргу з тэорыяй літара-
туры, гісторыяй беларускай і сусветных літаратур, мовазнаўст-
вам, псіхалогіяй і філасофіяй). Яго характэрнай асаблівасцю 
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з’яўляецца актыўная праца з уяўленнем, не столькі назапаш-
ванне інфармацыі, колькі яе параўнальны аналіз і самастойны 
сінтэз. 

Асноўная мэта разглядаемай дысцыпліны – зарыентаваць лі-
таратара-пачаткоўца, журналіста ў галіне слоўнай творчасці: на-
вучыць эфектыўна засвойваць прафесійныя навыкі, самастойна 
аналізаваць і ацэньваць плённасць выкарыстання розных выяў-
ленчых сродкаў як у творах вядомых аўтараў, так і ва ўласнай лі-
таратурнай працы. 

Дапаможнік складаецца з прадмовы, дзвюх тэкставых частак 
(«Літаратурна-мастацкая творчасць: ад задумы да ўвасаблення» і 
«Пісьменнік і яго канцэпцыя творчага працэсу») і бібліяграфічна-
га спіса. Першая, пераважна тэарэтычная частка кнігі, падзеленая 
на тэмы, знаёміць чытача з асновамі літаратурнай тэхнікі, змяш-
чае практычныя парады па выкарыстанні шматлікіх прыёмаў 
пісьменніцкага майстэрства. Пасля кожнай тэмы прапануюцца 
пытанні для замацавання атрыманай інфармацыі. Другая частка 
дапаможніка ўключае артыкулы розных аўтараў, прысвечаныя 
творчай лабараторыі пісьменніка. 
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МАСТАЦКІ ТЭКСТ: МАТЭРЫЯЛ І СПЕЦЫФІКА. 
ВЫБАР У ЖЫЦЦІ І ПРОЗЕ  ВАСІЛЯ  БЫКАВА 

 

 
 

ПЕРАДУМОВЫ ЎЗНІКНЕННЯ 
ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА. 

АЎТАР, НАТХНЕННЕ, ТАЛЕНТ 
 

а словах І. В. Гётэ, ніводзін чалавек не павінен супернічаць з ба-
гамі. Багоў нясе і трымае плынь вечнасці, а людзей гэта плынь 

узносіць і паглынае. Чалавечае існаванне абмежавана часам і смерцю, 
якія мы называем яшчэ гісторыяй. Ёсць, прынамсі, два шляхі, якімі ма-
ленькі чалавек можа пераадолець час і смерць і далучыцца да вечнасці. 
Першы падказала людзям сама прырода, жывая матэрыя, якая зрабіла 
кожнага маленькім звяном у спрадвечным ланцугу пакаленняў. А другі 
шлях – гэта ўжо праява духу, увасобленая ў разнастайных мастацкіх 
тварэннях чалавечага генія, звязаная найперш з асобай творцы – аўтара.  

Слова «аўтар» (ад лац. autor – суб’ект дзеяння, у нашым выпадку – 
стваральнік твора) у мастацкай сферы ўжываецца ў некалькіх значэн-
нях. Па-першае, гэта рэальная асоба, якая стварыла той ці іншы ўзор 
мастацтва, па-другое – вобраз аўтара ў мастацкім тэксце і, па-трэцяе – 
мастак-творца, які прысутнічае ў сваім тварэнні і пэўным чынам падае і 
асвятляе рэальнасць, асэнсоўваючы і ацэньваючы яе. У гэтай іпастасі 
аўтар выяўляе сябе як суб’ект мастацкай дзейнасці. 

Менавіта аўтарская суб’ектыўнасць арганізуе твор і ляжыць у ас-
нове яго мастацкай цэласнасці. Паводле меркавання вядомага тэарэты-
ка сучаснай літаратуры В. Халізева, дух «аўтарства» не проста пры-
сутнічае, але дамінуе ў любых формах мастацкай дзейнасці: і пры на-
яўнасці ў твора індывідуальнага стваральніка, і ў сітуацыях групавой, 

П 
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калектыўнай творчасці, і ў тых выпадках (якія пераважаюць цяпер), 
калі аўтар названы, і калі яго імя схаванае (ананімнасць, псеўданім, 
містыфікацыя) [78]. 

На розных стадыях культуры мастакоўская суб’ектыўнасць выяўля-
лася па-рознаму. У фальклоры і гістарычна ранняй пісьменнасці аўтарс-
тва было пераважна калектыўным, а яго «індывідуальны кампанент» 
заставаўся звычайна ананімным. Але ўжо ў мастацтве Старажытнай 
Грэцыі пачынае выяўляцца індывідуальна-аўтарскі пачатак, аб чым 
сведчаць трагедыі Эсхіла, Сафокла і інш. І толькі ў Новы час адкрыта 
выяўленае аўтарства практычна цалкам выцясняе калектыўнасць і ана-
німнасць. Аднак творчая ініцыятыва пісьменнікаў на працягу шэрагу 
стагоддзяў была абмежавана патрабаваннямі пэўных норм і канонаў 
(прыгадаем нарматыўную эстэтыку класіцызму або тэорыю сацыяліс-
тычнага рэалізму). У наш час характар аўтарства істотна змяніўся. 
Паводле выразу В. Халізева, «цэнтральным “персанажам” літаратурнага 
працэсу стаў не твор, падпарадкаваны канону, а яго стваральнік, цэнт-
ральнай катэгорыяй паэтыкі – не стыль або жанр, а аўтар» [78]. 

Мастацкая творчасць усведамляецца найперш як увасабленне «духу 
аўтарства», і аўтарская суб’ектыўнасць у розных формах нязменна пры-
сутнічае ў плёне мастацкай творчасці, хоць і не заўсёды актуалізавана. 

Формай прысутнасці аўтара ў творы з’яўляецца натхненне, г. зн. пе-
ражыванне аўтарам уласнай творчай энергіі. 

Агульнавядомае сцвярджэнне «Стыль – гэта чалавек» у дачыненні 
да літаратурна-мастацкай творчасці надзвычай актуальна. У кожнага 
прафесійнага літаратара выпрацоўка ўласнай выяўленчай тэхнікі, свай-
го мастацкага стылю адбываецца адпаведна інтэлектуальнаму і света-
погляднаму росту яго творчай і грамадзянскай асобы. Гэта рэдка здзяй-
сняецца сістэматычна і паслядоўна. Найчасцей – рыўкамі, зігзагамі. Пра 
гэта сведчыць гісторыя літаратуры, гэта пацвярджаюць мемуары і біяг-
рафіі вялікіх мастакоў слова. Здараецца, што, сустрэўшы які-небудзь 
радок ці вобраз у чужым творы, пісьменнік настолькі захапляецца яго 
дасканаласцю, што пазней пад яго ўплывам пачынае і сам эксперымен-
таваць – шукаць вытанчаную вобразнасць або нязвыклую форму.  

Авалодаць прафесійнымі прыёмамі літаратурнага майстэрства ня-
проста. Часам на гэту працу адводзяцца гады, а іншы раз і дзесяцігоддзі: 
усё залежыць ад прыроды творчага тэмпераменту. Аднак варта падкрэс-
ліць, што нават самае падрабязнае вывучэнне літаратурных прыёмаў ні-
колі цалкам не задаволіць сапраўднага мастака. Усе творчыя пошукі і 
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эксперыменты пачынаюцца з адмаўлення агульнавядомага, якое можа 
стаць натхняльным імпульсам, першаштуршком для творчага тэмпера-
менту, які пакутліва шукае свой індывідуальны мастацкі напрамак. 

Стараннае вывучэнне ўсіх існуючых на свеце мастацкіх прыёмаў, 
выяўленчых сродкаў і мастацкіх сістэм само па сабе ніколі не зробіць 
чалавека пісьменнікам. Ёсць толькі адна – важнейшая за ўсе прафесій-
ныя мастацкія навыкі, нават за ўзровень адукаванасці і парог разумовых 
здольнасцей чалавека – якасць, што можа зрабіць яго творцам. Гэта та-
лент. «Можна спрачацца пра тое, што такое талент і што яго вызначае, 
але, думаецца, адна з галоўных якасцей таленту пісьменніка – гэта здо-
льнасць яго адчуваць, хвалявацца жыццём навокал, жыццём асобных 
людзей, краіны, свету. 

Чым вастрэйшая гэтая здольнасць успрымаць, адгукацца, тым больш 
убірае яго сэрца, яго розум, тым яны багацей. Тым багацей талент», – 
пісаў у артыкуле «Праца пісьменніка» І. Мележ [53]. 

Існуе шмат азначэнняў таленту, але ніводнае з іх не можа да канца 
выявіць сутнасці гэтай з’явы, яе прыроды і яе паходжання. Самае стара-
жытнае і самае простае: талент – гэта Божы дар, праява трыадзінай Бос-
кай сутнасці, Бог-Дух, які прамаўляе да чалавецтва праз выбранага дзе-
ля гэтай місіі прарока. Так лічылі і лічаць, дарэчы, многія пісьменнікі, 
а сярод іх наш славуты зямляк – вялікі прарок А. Міцкевіч і геній рус-
кай літаратуры М. Лермантаў. У вершы «Паэт» апошні пісаў: 

 

Твой стих, как божий дух, носился над толпой 
И, отзыв мыслей благородных, 
Звучал, как колокол на башне вечевой, 
Во дни торжеств и бед народных. 

 

Ускосна на карысць гэтай версіі сведчыць і гукавое (вербальнае) 
афармленне назвы эмацыянальна-фізічнага стану чалавека падчас ства-
рэння любога мастацкага твора – натхненне; па-руску вдохновение; па-по-
льску, як і па-беларуску, natchnienie; па-англійску inspiration; па-італьянс-
ку ispirazione; па-нямецку inspiration і г. д. Як бачна, ва ўсіх індаеўрапей-
скіх мовах корань гэтага слова ўтрымлівае ў сабе азначэнне духа. 

Талент, як вядома, даецца не кожнаму. Яго нараджэнне ніяк не звя-
зана ні з геаграфічнымі ці кліматычнымі умовамі, ні з грамадска-сацыя-
льным становішчам чалавека. Калі звярнуцца да гісторыі літаратуры, 
можна ўбачыць, што ў роўнай ступені таленавітымі былі граф Л. Талс-
той і прыгонны селянін Т. Шаўчэнка, кіргіз Ч. Айтматаў і англійскі 
лорд О. Уайльд, збяднелы шляхціч Я. Купала і высокапастаўлены вей-
марскі чыноўнік І. В. Гётэ. 
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Разам з тым для нараджэння таленту ўсё ж існуе адна абавязковая 
ўмова – чысціня душы. Сусветная гісторыя на працягу тысячагоддзяў 
выпрацавала агульнавядомую сёння ісціну: геній і зладзейства несу-
мяшчальныя. Вы можаце запярэчыць і, апрача прыкладу Сальеры, пры-
гадаць яшчэ французскага паэта Ф. Віньёна, які скончыў сваё жыццё на 
шыбеніцы за разбойніцкія напады, або нарвежскага празаіка лаўрэата 
Нобелеўскай прэміі К. Гамсуна, які быў асуджаны напрыканцы жыцця 
за супрацоўніцтва з фашыстамі. Ёсць яшчэ наш зямляк – аўтар больш 
чым трох дзясяткаў прыгодніцкіх раманаў – славуты шпіён і крыміналь-
нік С. Пясецкі, які свой першы твор напісаў падчас доўгай адседкі ў 
Варшаўскай турме.  

Аднак гэта хутчэй выключэнні, якія пацвярджаюць агульнае праві-
ла. Божае дыханне, Святы Дух не можа пасяліцца абы-дзе і перад тым, 
як пранікнуць у душу чалавека, рыхтуе сабе там месца. Інакш кажучы, 
ачышчае яе. Гэта ачышчэнне можа адбывацца праз пакуты фізічныя ці ду-
хоўныя або якім іншым чынам, але заўсёды патрабуе ад чалавека моцы 
характару, сілы волі і самадысцыпліны. Згадаем выказванне Ф. Дастаеў-
скага «Страдания очищают душу» або выслоўе Я. Купалы «Пясняр – 
слуга слугі ўсякай, // Пясняр і цар ўсіх царэй!». Ачышчэнне і гартаванне 
духоўнасці адбываюцца заўсёды з удзелам чалавека, але таксама заўсё-
ды ўключаюць у сябе і метафізічнае адценне. 

Варта адзначыць, што, з’яўляючыся неабходнай умовай паспяховай 
дзейнасці чалавека ў галіне мастацтва, талент усё ж, паводле меркавання 
В. Халізева, «не складае адзінай перадумовы з’яўлення твораў, адзнача-
ных мастацкасцю» [78, с. 35]. Знакаміты тэарэтык літаратуры спасыла-
ецца на філосафа І. Ільіна, які ў кнізе «Самотны творца» таксама пад-
крэслівае, што талент неабходны, але не самакаштоўны, бо можа спалу-
чацца са «скразняком у душы», г. зн. адсутнасцю волі, здаровага сэнсу, 
жорсткасцю і іншымі негатыўнымі якасцямі. Філосаф перакананы, што 
прызванне таленту – ажыццяўляць і выяўляць «творчае сузіранне», г. зн. 
«увасабляць у творах духоўны вопыт, які валодае значнасцю і глыбі-
нёй». «Талент, адарваны ад творчага сузірання, пусты і бессэнсоўны», – 
робіць выснову І. Ільін [38]. 

Як вядома, аўтар ставіць перад сабой задачы ўласна стваральныя. 
Яны звязаны і з працай уяўлення (нараджэнне выдуманых вобразаў), і з 
рацыянальным падыходам да афармлення тэксту (кампазіцыя, стыліс-
тыка). Вырашэнню гэтых задач спадарожнічае не толькі напружаная за-
сяроджанасць, заглыбленасць аўтара ў тэму, так званыя пакуты твор-
часці, але і адмысловы душэўны ўздым, натхненне, без якіх мэта маста-
ка не будзе дасягнута. 
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Вялікім паэтам мінулага нярэдка ўласціва гаварыць пра сябе як пра 
тых, хто піша пад дыктоўку, аб тым, што яны нібыта фіксуюць адзіна 
патрэбныя словы, якія дайшлі аднекуль звонку. Так сцвярджае ў «Бос-
кай камедыі» вялікі Дантэ, пра гэта піша і А. Міцкевіч у сваіх знакамі-
тых «Дзядах». Тая ж самая думка і ў радках У. Сыракомлі: 

 

Не я пяю – народ Божы 
Даў мне ў песні лад прыгожы, 
Бо на сэрцы маю путы 
I з народам імі скуты. 

 

А вось як у сваім вершы «Творчасць» з цыкла «Тайныя рамёствы» 
апісвае Г. А. Ахматава момант завяршэння паэтычнай знямогі: 

 

Тогда я начинаю понимать, 
И просто продиктованные строчки 
Ложатся в белоснежную тетрадь. 

 

Менавіта праз услухоўванне і падпарадкаванне нейкаму таямнічаму 
голасу паэт здзяйсняе сваю творчую волю. Аб гэтым – адзін з санетаў 
Я. Купалы «Сярод магіл»: 

 

Сярод магіл, на плечы ўзняўшы крыж свой, стану, 
Як пасланец з магіл ад спячых там прарокаў, 
І ў даль сягну, дзе толькі можа сягнуць вока, 
І скрозь туды, дзе вольнай думкаю дастану. 
 

І кліч пушчу скрозь ад кургану да кургану, 
Як віхраў лёт па ўсёй бязмежнасці шырокай,  
Кліч заклінанне векавечнага зароку, 
Што ў гуслях толькі дрэмле, у песню ўчараваны. 

 

Натхненне – надзвычай важная і неад’емная грань мастацкай твор-
часці, і пра гэта даследчыкі, асабліва ў XX ст., пісалі неаднаразова. Мас-
тацтва, мяркуе Г. Г. Шпет, «...уключае ў сябе <...> інтымны культ твор-
чых сіл». Рамантыкі лічылі, што мастакі пераймаюць творчую сілу пры-
роды, і з імі пагаджаўся Б. Пастарнак у сваёй «Ахоўнай грамаце». Пра 
гэта пісаў у артыкуле 1919 г. «Раніца акмеізму» В. Мандэльштам, фана-
тычна абсалютызуючы ролю натхнення. Аднак стваральная энергетыка 
мастака ўвасабляецца па-рознаму. Адны аўтары нібы знарок дэманстру-
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юць напружанасць сваёй працы (напрыклад, Л. Талстой, Г. Флабэр). 
М. Багдановіч у сваім вершы «Песняру» наступным чынам апісаў та-
кую працу: 

 
Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей 
Сэрцы цвёрдыя, быццам з камення, 
Разаб’ецца аб іх слабы верш заўсягды, 
Не збудзіўшы святога сумлення. 

 

Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш, 
Абрабіць яго трэба з цярпеннем. 
Як ударыш ты ім, – ён, як звон, зазвініць, 
Брызнуць іскры з халодных каменняў. 

 

Падобны тып мастацкай творчасці быў блізкі і Т. Ману, які лічыў, 
што мастацтва патрабуе гранічнага высілку, неабходнасці ісці да мяжы 
магчымасцей. Але ў гісторыі літаратуры шматлікія класічна высокія 
тварэнні маюць каларыт нязмушанасці, лёгкасці, артыстызму, у іх мас-
тацтва нібыта выяўляе свае сувязі з гульнёй. 

Гульня – гэта дзейнасць, свабодная ад утылітарна-практычных мэт і 
непрадуктыўная, для якой характэрна атмасфера лёгкасці і бестурбот-
насці. Мысліцелі XIX–XX стст. падкрэсліваюць вялікае значэнне гуль-
нявога пачатку ў чалавечым жыцці. Паводле Й. Хейзінге, уся чалавечая 
культура паўстала з гульні.  

Пісьменнікі і навукоўцы (Л. Талстой, Т. Ман, В. Пераверзеў) гава-
рылі, што мастацтва па сваёй сутнасці своеасаблівы від гульні. Ф. Ніц-
шэ і яго паслядоўнікі выступалі за максімальнае прыўнясенне ў мастац-
тва гульнявой лёгкасці. У тым, што мастацтва не можа несці на сабе ця-
жар нашага жыцця, быў перакананы X. Артэга-і-Гасэт. Намагаючыся 
зрабіць гэта, яно церпіць крах. Той жа думкі прытрымліваюцца і пост-
структуралісты, для якіх слоўнае мастацтва – гэта гульня рытарычных 
фігур, «танец пяра». Сусветна вядомы французскі філолаг, прадстаўнік 
структуралізму і постструктуралізму, Р. Барт разглядаў пісьменніцкую 
дзейнасць і чытацкую рэцэпцыю як гульню з мовай, пры якой галоў-
нае – задавальненне ад стварэння і ўспрымання тэксту. 

Аднак абсалютызацыя гульнявога пачатку мастацкай дзейнасці  зву-
жае сферу мастацтва. Гульня (як і ўсе іншыя формы культуры) мае выз-
начаныя межы. Гульнявы пачатак так ці інакш стымулюе і суправаджае 
творчую дзейнасць чалавека, але гульня прынцыпова адрозніваецца ад 
мастацтва сваёй непрадуктыўнасцю. Мастацкая ж творчасць заўсёды 
накіравана на вынік – стварэнне твора.  



 12 

Разнастайныя праявы натхнення, адмысловыя падыходы да стварэння 
мастацкага твора выяўляюць так званую энергію аўтарскай асобы, якая 
ва ўсе часы прысутнічае ў мастацтве, ствараюць вобраз аўтара як індыві-
дуальнасці. Менавіта таму пры ўспрыманні і інтэпрэтацыі мастацкага 
твора найважней «дабрацца, паглыбіцца ў творчае ядро асобы» яго 
стваральніка (М. Бахцін). Такім падыходам карыстаюцца прыхільнікі бія-
графічнага метаду, заснаванага французскім крытыкам Ш. А. Сэнт-Бё-
вам, аўтарам манументальнай працы «Літаратурна-крытычныя партрэ-
ты» (1836–1839). Тут вырашальнае значэнне надаецца сувязям творчасці 
пісьменніка з яго асобай і лёсам.  

Безумоўна, дзейнасць пісьменніка так ці інакш стымулюецца і накі-
роўваецца біяграфічным досведам і жыццёвымі паводзінамі. Аднак аў-
тар, які існуе ў творы, не тоесны абліччу аўтара рэальнага. Напрыклад, 
А. Фет у сваіх вершах і Р. Кіплінг у сваёй творчасці ўвасаблялі іншыя 
грані сваёй індывідуальнасці, чым тыя, што праяўляліся ў іх паўсядзён-
най дзейнасці землеўладальнікаў. Часта існуюць значныя разыходжанні 
паміж мастакоўскай суб’ектыўнасцю і жыццёвымі ўчынкамі, бытавымі 
паводзінамі пісьменніка.  

Разам з тым вобраз аўтара ў творы і аблічча аўтара рэальнага ўсё ж 
цесна звязаны. У артыкуле «Аб задачах спазнання Пушкіна» (1937) вя-
домы рускі філосаф С. Л. Франк пісаў: «Пры ўсім адрозненні паміж эм-
пірычным жыццём паэта і яго паэтычнай творчасцю духоўная асоба яго 
застаецца ўсё ж адзінай, і яго тварэнні гэтак жа нараджаюцца з глыбіні 
гэтай асобы, як і яго асабістае жыццё і яго светапогляд як чалавека.  

У аснове мастацкай творчасці ляжыць хоць і не асабісты эмпірычны 
вопыт, але ўсё ж аўтарскі духоўны досвед». Падобна ўсведамлялі мас-
тацкую творчасць Б. Пастарнак і Г. Ахматава, Я. Колас і В. Быкаў. 

У сучаснай гуманітарнай сферы часта ўжываецца тэрмін «адказ-
насць», адказнасць мастака перад мастацтвам і перад жыццём. Як ад-
значае В. Халізеў, гэта адказнасць ёсць не разумова-маральная залеж-
насць, а яснае і непахіснае адчуванне надзённасці менавіта такіх твор-
чых канцэпцый: мастацкіх тэм і сэнсаў, пабудоў, слоў, гукаў. 

 
 

КАНЦЭПЦЫЯ СМЕРЦІ АЎТАРА 
 

У XX ст. нарадзіўся і пункт гледжання на аўтарства, паводле якога 
мастацкая дзейнасць ізалявана ад духоўна-біяграфічнага досведу ства-
ральніка. «Паэт пачынаецца там, дзе канчаецца чалавек. Лёс аднаго – 
ісці сваім “чалавечым” шляхам; місія іншага – ствараць неісную-
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чае <...> Жыццё – гэта адно. Паэзія – штосьці іншае». Так сцвярджаў 
X. Артэга-і-Гасэт у кнізе «Дэгуманізацыя мастацтва» (1925).  

Пачатак такому разуменню паклаў твор «Смерць аўтара» (1967) – 
эсэ французскага філосафа, літаратурнага крытыка і тэарэтыка, прад-
стаўніка постструктуралізму Р. Барта, у якім навуковец выступае су-
праць практыкі традыцыйнай літаратурнай крытыкі. Ён сцвярджае, што 
намеры і біяграфія аўтара не павінны ўлічвацца пры інтэрпрэтацыі тэкс-
ту. Асоба аўтара – яго палітычныя погляды, гістарычны кантэкст, вера-
вызнанне, этнічная прыналежнасць, менталітэт – не мае дачынення да 
раскрыцця сэнсу яго твора. Паводле Р. Барта, гісторыка-біяграфічны 
метад прачытання тэксту зручны, але ненадзейны, паколькі «прысвоіць 
тэксту аўтарства» і адну адпаведную яму інтэрпрэтацыю азначае «на-
класці абмежаванні на тэкст» [10]. 

Чытач павінен разглядаць літаратурны твор незалежна ад асобы яго 
стваральніка, каб вызваліць тэкст ад тыраніі тлумачэння. Кожная частка 
тэксту, па меркаванні Р. Барта, утрымлівае некалькі ўзроўняў і сэнсаў. 
Параўноўваючы тэкст і тканіну, філосаф сцвярджае, што «тэкст – тка-
ніна з цытат», узятых з «незлічоных цэнтраў культуры», а не з аднаго 
індывідуальнага досведу. Асноўны сэнс тэксту залежыць ад успрыман-
ня і ўзроўню дасведчанасці чытача, а не ад «пафасу» або «густу» пісь-
менніка. 

Аўтар, паводле Р. Барта, – гэта скрыптар (англ. scriptor – той, хто пі-
ша). Гэтым тэрмінам навуковец спрабуе разбурыць традыцыйную пера-
емнасць паміж паняццямі «аўтар» і «аўтарытэт». Функцыя пісьменніка 
ў тым, каб «вырабляць», а не тлумачыць працу. Пісьменнік «нараджаец-
ца адначасова з тэкстам, ні ў якой меры не валодае быццём падчас, да 
або пасля напісання» [10]. Кожная кніга «заўсёды напісана тут і зараз», 
ствараецца зноўку пры кожным новым чытанні, таму што крыніца сэн-
су ляжыць выключна ў «мове самой па сабе» і ва ўражаннях чытача. 

Барт адзначае, што традыцыйны падыход да літаратуры ўзнімае 
складаную праблему магчымасці выяўлення менавіта таго, што ўклад-
ваў у тэкст пісьменнік. Ён перакананы, што гэта немагчыма, і даводзіць 
дадзенае разуменне праз эпіграф да свайго эсэ, які бярэ з малавядомай 
навелы А. дэ Бальзака «Сарацын», дзе галоўны герой прыняў спевака-
кастрата за жанчыну і закахаўся ў яго. Калі спявак гаворыць аб сваёй 
жаноцкасці, Барт пытае чытачоў: хто гэта гаворыць і аб чым? Што вы-
яўляе аўтар, Бальзак? Літаратурную ідэю жаноцкасці? Універсальную 
мудрасць? Псіхалогію рамантызму? Мы ніколі не спазнаем.  

Барт прызнае наяўнасць падобнай ідэі і ў папярэднікаў (у С. Малармэ, 
які сцвярджаў, што «гаворыць сама мова», М. Пруста, які быў «заклапоча-
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ны пытаннем непазбежнага размыцця... сувязі паміж пісьменнікам і яго 
знакамі», і ў сюррэалістаў, практыка «аўтаматычнага пісьма» якіх дазваляе 
выказаць «тое, чаго не ведае галава»). Разрыў паміж аўтарытэтам і аўтарст-
вам – бадай самы істотны момант тэорыі Барта. Замест адкрыцця адзінага 
«тэалагічнага» сэнсу (паслання «аўтара-бога») чытачы ўспрымаюць на-
пісанае як «шматмерную прастору», якая не можа быць «расшыфравана», а 
толькі «разблытана». У аснове канцэпцыі Р. Барта – ідэя бязмежнай актыў-
насці чытача, яго поўнай незалежнасці ад стваральніка твора.  

Канцэпцыю смерці аўтара сучасныя літаратуразнаўцы расцэньва-
юць як адну з праяў крызісу культуры, і ў прыватнасці гуманітарнай 
думкі. На працягу апошніх дзесяцігоддзяў гэта канцэпцыя неаднаразова 
падвяргалася сур’ёзнай крытыцы (М. Фрайзэ, У. Топараў, В. Халізеў 
і інш.). Апаненты лічаць, што без вобраза аўтара (як бы глыбока ён ні 
быў схаваны) тэкст становіцца «наскрозь механічным» або зводзіцца да 
«гульні выпадковасцей», якая па сваёй сутнасці чужая мастацтву. 

 
 

СЛОВА ЯК МАТЭРЫЯЛ 
ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 

 
Літаратура прыкладная і літаратура мастацкая. Агульнавядома, 

што матэрыялам мастацкага твора з’яўляецца слова. Слова – гэта вялі-
кая таямніца Сусвету. Сучасны чалавек не можа ўявіць зямлю без сло-
ва. Будучы лаўрэат Нобелеўскай узнагароды Ч. Мілаш пісаў:  

 
Асот, крапіва, чартапалох і беладонна  
Маюць будучыню. Ім належаць пустэча 
І паржавелая чыгунка, неба і ціша. 

 

Кім буду для людзей далёкіх пакаленняў, 
Калі пасля гаманы языкоў узнагароду здабудзе ціша? 

 

Меў збавіць мяне талент складання слоў, 
Аднак мушу быць падрыхтаваны да зямлі безграматычнай. 

 

З асотам, крапівой, чартапалохам і беладоннай, 
Над якімі ветрык, соннае воблака і ціша. 

Пераклад Я. Чыквіна. 
 

Кожны ведае, што слова мае велізарнае значэнне ў жыцці чалавека, 
але не кожны здагадваецца наколькі. Дзякуючы слову чалавек авалодаў 
прасторай і часам.  
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«Слова – гэта ня ўмоўны знак для выражэньня мысьлі, але мастацкі 
абраз, вызваны найжывейшымі пачуваньнямі, якія прырода і жыцьцё 
выклікалі ў первабытным чалавеку, – адзначаў наш выдатны даследчык 
і знаўца слова В. Ластоўскі. – Яно знаходзіцца ў цесным зьвязку з на-
родным бытам, яго сьветапоглядам, гісторыяй, звычаямі і абычаямі, а 
дзеля гэтага мова ёсць вялікай нацыянальнай легендай і скарбніцай, 
сьвятой спадчынай, каторая пераходзіць з пакаленьня ў пакаленьне, з 
дзядоў на ўнукаў. Увесь сьветапогляд і паэзія нашых прадзедаў замыка-
ліся ў мове. Каждае слова было легендай, пагудкай, мітам; было поўнае 
зьместу і паэзіі, бо міт асновываўся на легендзе, а легенда замыкалася ў 
слове. Слова ёсць творчасьцю ўсяго народу, формы слова шліфаваліся 
многімі пакаленьнямі і сталецьцямі, пакуль сталіся тым, чым яны сяго-
ньня ёсьць» (Ластоўскі В. Прадмова // Падручны расійска-крыўскі (бе-
ларускі) слоўнік. Коўна, 1924. С. 3). 

Слова рэалізуецца ў мове. Існуе штодзённая, або бытавая, мова і мо-
ва, разлічаная на доўгае існаванне. Асноўнае адрозненне паміж імі зак-
лючаецца ў мэце выказвання. У штодзённай мове за мэту бярэцца  пера-
дача думкі, у ёй не надаецца вялікай увагі форме гэтай перадачы. Кара-
цей, штодзённая мова мае прыярытэтам змест. Мова, разлічаная на доў-
гае існаванне, акрамя зместу надае велізарнае значэнне форме.  

Даўгавечная мова павінна быць строга арганізаванай, глыбока пра-
думанай. У ёй узважваецца кожнае слова. Не так яшчэ і даўно, усяго 
стагоддзе таму, даўгавечная мова была пераважна пісьмовай. Сёння 
пры наяўнасці сучасных сродкаў масавай інфармацыі – тэлебачання, ра-
дыё – узрастае працэнт вуснай даўгавечнай мовы. 

Пісьмовая даўгавечная мова існуе ў выглядзе літаратуры. Літарату-
ра, у сваю чаргу, падзяляецца на дзве плыні: літаратуру прыкладную і 
літаратуру мастацкую. Адрозненні паміж імі вызначаюцца мэтамі, якімі 
кіруюцца аўтары мастацкіх і прыкладных тэкстаў. Прыкладная літара-
тура мае сваёй задачай прынесці непасрэдную практычную карысць ча-
лавеку, задаволіць яго патрабаванні ў ведах ці інфармацыі. У прыклад-
ных творах слова выконвае службовую функцыю, павінна перадаваць 
непасрэдна думку і ўжываецца ў строга дакладным значэнні. 

Творы мастацкай літаратуры не ставяць перад сабой утылітарных 
мэт. У іх могуць апісвацца ніколі не існаваўшыя прадметы, несапраўд-
ныя падзеі, выдуманыя людзі, расказваецца пра ўсё, што толькі можа 
ахапіць чалавечае ўяўленне. У такіх творах аўтары з дапамогай фантазіі 
імкнуцца выклікаць у чытача пэўныя думкі, адчуванні, настроі, прыму-
сіць яго нешта перажыць разам з імі. У мастацкіх творах слова адыгры-
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вае першаступенную ролю, арганізуецца паводле асобых законаў і вы-
яўляе не толькі думку, але і пачуццё, і волю. 

Каб зразумець сутнасць адрозненняў паміж літаратурай прыкладной 
і мастацкай, параўнаем два тэксты, тэматычна блізкія паміж сабой. 

 
І 

 

Каліноўскі Кастусь (1838–1864) – беларускі рэвалюцыянер. У 1861 г. разам з 
В. Урублеўскім стварыў у Гродне нелегальную рэвалюцыйную арганізацыю. 
У 1862 г. узначаліў рэвалюцыйнае крыло паўстанцкай арганізацыі ў Беларусі і 
Літве, а ў 1863–1864 гг. – сялянскае паўстанне. На Гродзеншчыне інсургенты 
правялі каля 20 баёў з карнікамі, найбольш значныя з якіх пад Мілавідамі, Ру-
жанамі і ля Свіслачы. Каліноўскі быў схоплены ўладамі і пакараны смерцю 
праз павешанне 10 сакавіка 1864 г. на Лукішскім пляцы ў Вільні (з «Энцыкла-
педыі літаратуры і мастацтва Беларусі»). 

 

ІІ 
 

Пасля маланкі, грому і дажджу 
разверзлася гара над Святаянскімі мурамі. 
Няслі ў Нёман ручаі і ў Шчару  
ля соснаў і бяроз, ля хатаў, летнікаў  
слоікі, бутэлькі, розны шырспажыў  
і чэрап чалавечы. 
 

Ён падскокваў  
на старавечных каранях-вузлах  
і біўся чорнымі вачніцамі  
аб пень, аб камень, падарожнік, васілёк,  
аб крыж Ларысы Геніюш,  
аб званы царкоўныя, касцёльныя – 
званы звінелі. 
Каціўся чэрап па зямлі. 
Ля Мілавідаў у алешніку спатыкнуўся  
аб жалезны крыж. 
 

Настаўнік роднай мовы Грынчык  
і дарожны майстра дзед Антончык,  
скажыце:  
«Калі касілі вы атаву  
ля шашы Масква – Варшава,  
тут аб косці вашы косы не звінелі?  
Тут у травах ногі не блукалі? 
І рукі тут да Бога не крычалі?..» 
Цяжка Каліноўскаму без іх. 
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Не завіце на вячэру госця з Вільні. 
Ён даўно не есць, не п’е. 
Дайце толькі адпачыць з далёкае дарогі 
У мілавідскіх травах. 
А вы косіце... 

М. Купрэеў. «Чэрап Каліноўскага». 
 

У першым з прапанаваных фрагментаў – энцыклапедычнай давед-
цы – інфармацыя падаецца дакладная, гістарычна вывераная. У верша-
ваных жа радках толькі асацыятыўна згадваюцца некаторыя факты з бія-
графіі Каліноўскага. Тэкст прасякнуты эмацыянальнай рэфлексіяй над 
трагічным лёсам героя і стварае адпаведны настрой у чытача. 

 

Мова літаратуры і літаратурная мова. Мастацкая літаратура 
ствараецца спецыяльнай мовай – мовай літаратуры. Гэта мова, як праві-
ла, літаратурная, але не зусім адпаведная гэтаму паняццю, г. зн. паняц-
цю ўнармаваных лексікі ці сінтаксісу, замацаваных у акадэмічных нар-
матыўных слоўніках. Мова літаратуры ва ўсім свеце заўсёды значна 
шырэй паняцця літаратурнай мовы, бо ўключае ў сябе дыялектныя ва-
рыянты, архаічныя словы, аўтарскія неалагізмы і інш. 

Сёння на Беларусі існуюць два варыянты літаратурнай мовы: так 
званыя наркамаўка і тарашкевіца, якія суіснуюць у сродках масавай ін-
фармацыі і ў літаратурных творах. Апрача таго, калі гаварыць пра мову 
літаратуры, то асобна можна вылучыць як арыгінальную лінгвістычную 
з’яву мову літаратараў Беласточчыны, а ў дадатак яшчэ і мову беларус-
кай літаратуры далёкага замежжа – ЗША, Канады, Аўстраліі і г. д. 

Прывядзём прыклады мастацкіх тэкстаў, якія характарызуюць асаб-
лівасці гэтых варыянтаў. 

1. Нарматыўная літаратурная мова, або наркамаўка: 

*** 
У палоне восеньскіх думак,  
калі хочацца размінуцца з жыццём 
і, як лісце, стрэсці долу веды,  
німб тваёй душы  
атуляе маё сэрца,  
каб яно не разбілася  
аб каламутную  
цеплыню  
спакою. 

С. Рублеўскі. 
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2. Літаратурная мова паводле першай беларускай граматыкі Б. Та-
рашкевіча, або тарашкевіца: 

Я ня чыноўнік і ня граф, ня князь, 
Таксама я ня турак і ня грэк, 
І нават не паляк і не маскаль, 
А проста я тутэйшы чалавек! 

 

Ў сьвятую веру моц, здароў ці квол; 
Набожна ў цэркаў і ў касьцёл хаджу, 
Хаця ў царкве крычаць: ня йдзі ў касьцёл, 
А ў касьцёле – не хадзі ў царкву. 

 

Калі ж каго-бы стрэліла спытаць: 
Якой ты веры? ужо ж бы так адсек: 
Тутэйшай веры я, каб не салгаць, 
Бо я і сам тутэйшы чалавек! 

Я. Купала. «Тутэйшы»1. 
 

3. Беластоцкі варыянт літаратурнай мовы: 

Зорка па-над бацькавай хатаю апусцелай урачысціцца. Стаю на падворыш-
чы дзяцінства свайго, у цішы паднябеснай. Снежна-снежныя далі скугольна 
сінеюць у месячнай блякласці. Дрэвы трэскаюць у маразечу, бы стрэлы 
паспешлівых беластоцкіх браканьераў у Перацёсах. Чарнацяць платы удовіны 
паваленыя. І сам я самюткі перад сусветам тхланным, халодным халадэчаю 
прадчуванаю. Каб хоць брэх сліністы сюды аднекуль з ваколіцы па-касмічнаму 
мёртвай, да якое пушча век-вечная скрадліва падступаецца, вяртаючы сваё 
(С. Яновіч. «Запісы веку»). 

 

4. Мова беларускіх літаратараў-эмігрантаў: 

Найперш Цярэм папрастаў да стаўкоў. Рэдкія восеньскія зоры свяціліся як 
праз галіны лесу ці праз дзіравую страху будоўлі. Высокае трысцё ад стаўкоў 
льсціла даўгаватымі ўрэзамі ажно ў пусталессе ўзбярэжжа. На самым прастору 
найбольшага стаўка чарнеліся закрэмсіны абточкаў чароту. Цярэм адамкнуў 
човен ад дубовага пня, упусціў у яго сабаку, без плёхання з дапамогай вясла 
сапхнуўся з мелі на паўнаводзь. Хутка каля абточкаў у стаўку ціхінь адклік-
нулася ўскрыкам і хлопаннем крыл дзікай качкі. Ёй адклікнуліся крыкі з сусед-
ніх расплываў стаўка. Над галавой прашамацела некалькі ўзляцеўшых качак і 
чарана. Чаранкі рэзліва цыўгалі й на ўзбярэжжы ў трысці. Але каля абточкаў 
ўсё яшчэ працягвалася плёханне вады. Там Цярэм нанач пасадзіў калісьці злоў-
ленага качанём дзікага качара і неглыбока, пад самай зверхняй вады, 
                                                        

1 Цытуецца па зборніку «Спадчына» (1923). 
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парасцягываў сеткі, у якіх заблытваліся качкі, падплываючы ці сядаючы з лёту. 
Іх прыманьваў туды падсаджаны качар (Я. Юхнавец. «Яно»). 

 
Прапанаваныя прыклады паказваюць, наколькі адрозніваецца паміж 

сабой мова літаратараў розных лінгвістычных арыентацый і розных арэ-
алаў бытавання беларускай літаратуры. У гэтай лексічна-граматычнай 
разнастайнасці няма нічога недарэчнага. Як вядома, беларуская літара-
турная мова ўвогуле пачала выпрацоўвацца на пачатку ХХ ст. І можна 
сказаць, што працэс яе фарміравання не скончаны да цяперашняга часу. 
Гэта тлумачыцца не толькі тым, што Беларусь існуе ў спецыфічных ва-
рунках двухмоўя, але і іншымі фактарамі, якія праяўляюцца ў літара-
турах усяго свету.  

Возьмем, напрыклад, Грэцыю. Там таксама сёння існуе праблема лі-
таратурнай мовы: адны трымаюцца чыстай традыцыйнай мовы, наблі-
жанай да старажытнагрэчаскай, але далёкай ад мовы побытавай, другія 
аддаюць перавагу апошняй. У некаторых краінах, напрыклад у такой 
сусветна вядомай сваімі літаратурнымі талентамі, як Нарвегія (згадаем 
Г. Ібсэна ці К. Гамсуна), да цяперашняга часу змагаюцца паміж сабой 
розныя дыялекты за права стаць літаратурнай мовай. 

Як бы там ні было, ва ўсіх краінах свету літаратура імкнецца да та-
го, каб стварыць сваю мову, якая стала б агульнапрынятай і агульназра-
зумелай. З гэтага вынікае, што літаратурная мова не павінна быць ані 
мёртвай, ані занадта архаічнай, ані штучнай, аднак яна заўсёды будзе 
істотна адрознівацца ад штодзённай, гутарковай мовы. 

У нашым побыце, які ўключае ў сябе дом, працу, вучобу, мы 
карыстаемся не больш як адной тысячай слоў, незалежна ад таго, на 
якой мове гаворым, – рускай ці беларускай. Між тым у творах выдат-
ных пісьменнікаў – Л. Талстога, І. Тургенева, Я. Купалы, Я. Коласа – 
налічваецца ад 10 да 15 тысяч слоў. 

Багацце зместу, шматстайнасць назіранняў, думак і адчуванняў пат-
рабуюць для свайго выяўлення вялікай колькасці слоў, у некалькі разоў 
большай за тую колькасць слоў, якой мы карыстаемся паўсядзённа. Ба-
гаты лексічны запас выступае найпершай і найбольш неабходнай пры-
ладай пісьменніцкай творчасці. Існуе некалькі спосабаў пашырэння лек-
січнага запасу: 

1) чытанне адпаведнай літаратуры, звязанай з канкрэтнай тэматы-
кай – гістарычнай ці вузкапрафесійнай; 

2) знаёмства з аўтэнтычнымі фальклорнымі запісамі, зробленымі, на-
прыклад, у ХІХ ст.; 
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3) выкарыстанне дыялекталагічных слоўнікаў розных мясцовасцей; 
4) зварот да спецыяльных тэрміналагічных слоўнікаў: напрыклад да 

«Батанічнага слоўніка» З. Верас ці «Слоўніка вайсковай тэрміналогіі» 
В. Ластоўскага і інш.; 

5) выкарыстанне так званых ненарматыўных слоўнікаў беларускай 
мовы (маюцца на ўвазе «Слоўнік беларускай мовы» І. Насовіча (Санкт-
Пецярбург, 1880), «Расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік» В. Ластоўска-
га (Коўна, 1924), «Беларуска-расійскі (Вялікалітоўска-расійскі) слоў-
нік» Я. Станкевіча (Нью-Ёрк, [1990?]) і інш.). 

Такім чынам, духоўная чысціня і сіла характару, самаахвярнасць і 
карпатлівая праца над словам – вось першачарговыя арыенціры кожна-
га, хто адчувае ў сабе моц і хоча стаць вялікім пісьменнікам. Вось як 
звяртаўся да маладых калег-пісьменнікаў амаль сто гадоў таму Я. Купа-
ла ў сваім вершы «Песняру-беларусу»: 

 

Пытаеш ты, якім быць трэба 
Зямлі забытай песняру? 
Як у шуканні вечным хлеба 
Знайсці яснейшую пару? 

 

О, не хадзі к другім за радай, – 
У пушчы сонца не шукай! 
Дабудзь з сваёй душы ўсе праўды, 
Сваіх дум, сэрца запытай.  

 

Словы гэтыя, нягледзячы на ўсе здабыткі навукова-тэхнічнай рэва-
люцыі, застаюцца актуальнымі і сёння. У тым і заключаецца вялікая сі-
ла класічных твораў, што яны ствараюцца талентам, а талент, як праява 
духу, неўміручы і не мае ўзросту. Ён не можа старэць. Ён вечны. 

 
 

ВЫБАР У ЖЫЦЦІ І ПРОЗЕ Васіля БЫКАВА 
 

Аповесць В. Быкава «Жураўліны крык», апублікаваная ў 1959 г., 
распачала новую старонку ў адлюстраванні падзей Другой сусветнай 
вайны ў мастацкай літаратуры. Услед за ёй адзін за другім выходзяць 
іншыя творы пісьменніка: «Здрада» (1960), «Трэцяя ракета» (1962), 
«Альпійская балада» (1964) і інш., кожны з якіх замацоўвае новае све-
таўспрыманне і гуманістычны пачатак быкаўскай прозы. Наватарскім 
было не столькі тое, што В. Быкаў звярнуўся да паказу ваенных «буд-
няў», да перажыванняў і псіхалогіі звычайнага «маленькага» чалавека 
на вайне. Наватарскім быў выбар самога героя, які ўвасабляў жыційна-
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ідылічны зверхтып з арыентацыяй найперш на духоўна-маральны аспект 
гераізму. 

Аповесці В. Быкава вызначаліся асаблівым трагізмам, заснаваным 
на супрацьпастаўленні матэрыяльнага і духоўнага, на рэзкім сутыкненні 
характараў, на глыбокім псіхалагізме. Пакідаючы чалавека адзін на 
адзін з жорсткімі абставінамі, з неабходнасцю маральнага выбару, пісь-
меннік выяўляе сваю жыццёвую канцэпцыю, у аснове якой – гуманізм і 
сумленнасць. Імя В. Быкава становіцца шырока вядомым у свеце. Але 
ні талент, ні слава не ўратоўвалі яго ад ганенняў і пераследу, ад неаб-
ходнасці і самому рабіць маральны, духоўны выбар ледзьве не кожны 
дзень на працягу ўсяго жыцця. 

З аповесці «Мёртвым не баліць», якая з’явілася ў друку ў 1965 г., 
пачалася кампанія ганенняў на В. Быкава і яго творы. Прычынай, як пі-
сала тагачасная крытыка, стала «отображение событий Великой Оте-
чественной войны с неверных идейных позиций» 4. У выніку апальны 
твор доўгі час быў пад забаронай: па-беларуску не друкаваўся 17 год, у 
перакладзе на рускую – 23. 

Аповесць «Мёртвым не баліць» – твор шмат у чым аўтабіяграфічны. 
Зімой 1944 г. пісьменнік удзельнічаў у баях на Кіраваградчыне, быў 
цяжка паранены, а яго бацькі нават атрымалі пахаронку на сына. У тво-
ры В. Быкаў захоўвае і час, і месца падзей, ён паказвае, як група паране-
ных савецкіх салдат зімой 1944 г. спрабуе ўратавацца ад пераследаван-
ня фашысцкіх танкаў пад Кіраваградам. Аднак на іх шляху паўстае бяз-
літасны капітан-асабіст Сахно. Паралельна пісьменнік адлюстроўвае і 
другі план – сучаснасць, у якой іншы герой, былы старшыня Ваеннага 
трыбунала, спрабуе апраўдаць дзеянні Сахно.  

Негатыўныя ацэнкі аповесці з’явіліся ў газетах «Правда» і «Красная 
звезда» па загадзе, які непасрэдна зыходзіў з ЦК КПСС. Як мяркуе вя-
домы даследчык творчасці В. Быкава С. Шапран, «не выключана, што 
за ўсім гэтым стаяў тагачасны галоўны савецкі ідэолаг М. Суслаў, другі 
пасля Брэжнева ў Кампартыі і ў СССР чалавек» 4. 

Не дзіўна, што твор В. Быкава і падчас першай публікацыі ў часопі-
се «Маладосць» (1965), і падчас публікацыі ў «Новом мире» (1965), і 
пасля ўзнаўлення ў Зборы твораў пісьменніка ў 1982 г. шмат разоў пад-
вяргаўся цэнзурным праўкам і перайначваўся насуперак аўтарскай волі. 
Нават сам В. Быкаў быў перакананы, што першы, аўтарскі экзэмпляр 
«Мёртвым не баліць» не захаваўся. На шчасце, рукапісы не гараць. Ма-
шынапіс аповесці нядаўна быў знойдзены С. Шапранам у Беларускім 
дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва, была адшукана нават 
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чарнавая рэдакцыя твора, якую плануецца апублікаваць у першапачат-
ковай аўтарскай версіі ў бліжэйшы час. 

У 1969 г. у аповесці «Круглянскі мост» пісьменнік упершыню звяр-
таецца да тэмы партызанскай барацьбы на Беларусі. Пазнейшыя творы, 
якія складаюць так званы «партызанскі цыкл», а менавіта «Сотні-
каў» (1970), «Абеліск» (1971), «Воўчая зграя» (1974), «Пайсці і не вяр-
нуцца» (1978), вызначаюцца ўсё большым заглыбленнем у анталагіч-
ную праблематыку, філасофскім роздумам над сутнасцю дабра і зла, 
святла і цемры і разнастайнымі мадыфікацыямі іх праяў у рэальным 
жыцці – рысамі, што асабліва выразна выявіліся ў аповесці «Сотнікаў», 
якая справядліва лічыцца вяршыняй тагачаснай творчасці мастака. 

У першым варыянце твор меў назву «Ліквідацыя» і, паводле сведчання 
аўтара, быў натхнёны «хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, 
можна сказаць, што біблейскі сюжэт пра Авеля і яго брата Каіна жыве 
ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну – тым болей. Але калі 
ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысьці – спадчыны ці багацця, дык 
у вайну – дзеля элемэнтарнае, біялягічнае мэты выжыць, – піша В. Быкаў. – 
У мірны ж час ужо не забівалі дзеля элемэнтарнае патрэбы выжыць, літа-
ратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкавалася забойства іх 
твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплівалі на 
пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды – і 
творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, ня людзі іншай нацыі ці рэлігіі, 
а свае – калегі, таварышы, нават сябры» 20, с. 213. 

Назву аповесці з «Ліквідацыя» на «Сотнікаў» перамяніў А. Т. Твар-
доўскі ў «Новом мире», мяркуючы, што гэта ўратуе аўтара і часопіс ад 
палітычнага пераследавання. В. Быкаў гэтай праўкай застаўся незадаво-
лены, ён лічыў, што ў такім выпадку было б лепш назваць твор «Сот-
нікаў і Рыбак», але вымушаны быў пагадзіцца з прапановай рэдакцыі. 
Не абышлося без сюрпрызаў і падчас публікацыі твора на радзіме ў ча-
сопісе «Полымя». Галоўнай перашкодай для выхаду аповесці ў свет ста-
ла «адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў» – у выніку быкаўскі Сотнікаў 
стаў не толькі камуністам, але яшчэ і сынам камуніста 20, с. 221–223. 

Пасля падобных правак першапачатковы тэкст твора значна змяніўся, 
аўтарская задума была дэфармавана. З экзістэнцыяльнай праблематыкі, фі-
ласофскага роздуму над сутнасцю чалавечай натуры, спрадвечнай дылемы 
дабра і зла акцэнт трошкі змясціўся ў бок стандартнай для літаратуры сац-
рэалізму тэмы духоўнай стойкасці новага савецкага чалавека. 

Шмат новых элементаў, не характэрных для ранейшага В. Быкава, 
уключыла ў сябе аповесць «Знак бяды» (1982). Гэта твор пра вайну і 
пра даваеннае жыццё беларускага сялянства, пра калектывізацыю. На час 
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стварэння размова ў ім ішла, па-сутнасці, пра сувязь мінулага і сучас-
нага, што дазваляла зразумець спецыфіку нацыянальнага менталітэту, 
вытокі народнага подзвігу і вытокі праяў здрадніцтва і калабарацыяніз-
му (вобразы паліцаяў Патапа Каландзёнка і Антона Недасекі выступілі 
ў творы спараджэннем сталінскай таталітарнай сістэмы). 

«Беларусы – мабыць, адна з самых няшчасных нацый Еўропы, – га-
варыў В. Быкаў на Кангрэсе беларусістаў у маі 1991 г. – Не зважаючы 
на ўсе нашы зусім неблагія, Богам дадзеныя чалавечыя якасці, мы дагэ-
туль не маем таго, чаго варта мець кожнай нацыі свету, для чаго, па-сут-
насці, яна і існуе пад небам. І ўсё таму, што з нейкага капрызу гісторыі 
мы ўпусцілі свой нацыянальны цягнік і апынуліся ў ролі вечных паяз-
джан, пазбаўленых прыстойнага лёсу, здатнага прытулку дзяржаўнасці». 
І далей, гаворачы пра такія рысы беларуса, як «высакароднасць нашага 
сэрца, наш бясхітрасны розум і наш неспатольны боль», пісьменнік 
падкрэсліў: «Так, боль. Менавіта боль – гэта наш гістарычны спадарож-
нік, які ні на год не пакінуў нас у мінулым, не пакідае і зараз. У нашай 
імперыі даўно ўжо няма шчаслівых народаў, але беларусы, як ужо ска-
зана, можа, самыя нешчаслівыя сярод іх» 22, с. 233–234. 

Гэтымі словамі В. Быкаў як бы прадказаў (можа, ужо інтуітыўна 
прадчуваючы) з’яўленне сваёй новай аповесці «Ваўчыная яма». Так, 
былі ўжо напісаны і надрукаваны пасля «Знака бяды» «Аблава» (1988) і 
«Сцюжа» (1969–1991) – творы, у якіх выразна адбіваліся балявыя кроп-
кі гістарычнага шляху народа, знайшлі яркае ўвасабленне народныя ха-
рактары. Але, напэўна, у душы мастака жыло адчуванне, што ён яшчэ 
недастаткова, не ў поўнай меры паказаў «неспатольны боль» нашага на-
рода, ці, інакш кажучы, свой глыбока вынашаны, выпакутаваны маста-
коўскі боль за суайчыннікаў. І вось напрыканцы 90-х гг. мінулага ста-
годдзя ён задумаў згаданую вышэй аповесць «Ваўчыная яма». 

«Салдат застаўся зусім адзін у гэтым прыгожым і страшным лесе. 
Стала чамусьці цёмна, можа, настала ноч? Значыць, ён так і не дапаў да 
выратоўчага броду, не выбраўся з гібельнай ямы. Цемра навалілася на 
лес, на салдата, і ён ужо не разумеў, у які бок ісці. І ці ісці наогул? Сілы 
ў яго не было нават устаць…» 19, с. 65. 

Гэта апошнія старонкі твора і адлюстраваны на іх жудасныя апош-
нія хвіліны жыцця героя быкаўскай аповесці – адрынутага светам безы-
меннага дзевятнаццацігадовага салдаціка, праз якія чытач амаль фізічна 
спазнае сапраўдны мастакоўскі боль, боль за прыніжаных і абражаных, 
за свой пакрыўджаны край, за свой шматпакутны народ. 

Несумненна, што ў якасці каталізатара і своеасаблівага стрэс-фактара 
для задумы гэтага твора з’явіўся Чарнобыль з яго зонай адчужэння, з яго 
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смертаноснай радыяцыяй. Пра што сведчаць і некаторыя выказванні В. Бы-
кава. Так, і ў працытаваным вышэй выступленні зазначалася: «Перспек-
тыва выжывання нацыі, густа засыпанай радыёнуклідамі, абсалютна ня-
пэўная, калі не зусім змрочная». Трыма гадамі пазней, гаворачы зноў-такі 
пра гаротны лёс народа, «атручанага камуністычнай ідэалогіяй, з абраба-
ванай культурай, амаль без роднай мовы, з ампутаванай нацыянальнай 
свядомасцю», пісьменнік скрушна дадасць: «...да таго ж густа пасыпаным 
радыяцыйным чарнобыльскім попелам» 22, с. 248. 

Увогуле, трэба сказаць, В. Быкаў не спяшаўся дакранацца непасрэдна 
да балючай чарнобыльскай тэмы, не спяшаўся «прайсці праз зону» (так 
называецца зборнік прозы, паэзіі і публіцыстыкі, што пабачыў свет у 
2001 г. і быў прысвечаны наступствам чарнобыльскай катастрофы). Пісь-
меннік высока ацэньваў адпаведную грамадска-палітычную і публіцыс-
тычную дзейнасць А. Адамовіча, у прыватнасці яго публікацыі «Чарно-
быль і ўлада», «Курапаты, Хатынь, Чарнобыль», «Беларуская бяда», 
«Ці радыёфобія?» і інш., якія склалі кнігу «Апакаліпсіс па графіку» (1992). 
Ён ведаў і гэтак жа станоўча ацэньваў «Чарнобыльскую малітву» С. Алек-
сіевіч, апавяданне «Львы» І. Пташнікава, паэмы «Чорная быль» і «Зязю-
ля» С. Законнікава.  

Менавіта В. Быкаў бярэцца пісаць у тым жа 1991 г. прадмову да бе-
ларускага выдання дакументальнай аповесці «Апошняе папярэджанне. 
Спадчына Чарнобыля» вядомага амерыканскага ўрача-радыёлага Р. П. Гей-
ла, які адным з першых замежных спецыялістаў адгукнуўся на чарно-
быльскую бяду. «Ягоны прыклад – сведчанне таго, што ў наш час нішто 
не можа раздзяляць людзей, калі ў іх сапраўды гарыць агонь чалавеч-
насці і спачування. Рознасць ідэалогій, рэлігій, сацыяльнага стану бяс-
сільны перад любоўю, яе двухтысячагадовай хрысціянскай духоўнас-
цю», – скажа пра Р. П. Гейла В. Быкаў 28, с. 3. 

Але сам В. Быкаў не спяшаўся, вытрымліваў, так бы мовіць, часа-
вую дыстанцыю, пакуль маральнае пачуццё, усведамленне грамадзян-
скага абавязку і мастакоўская інтуіцыя, разам узятыя, не падказалі яму 
свой падыход, сваё рашэнне тэмы, пакуль не нарадзіўся агульны ідэйна-
эстэтычны назоўнік у выглядзе апакаліптычнага вобраза ваўчынай ямы. 

Свой горкі роздум пра ўласныя жыццёвыя нягоды адзін з персана-
жаў аповесці – збеглы салдат – заключае высновай: «Што ўжо тут кла-
паціцца пра гонар, калі знікае магчымасць жыць. Во трапіў у ваўчыную 
яму: як ні скачы – не выскачыш» 19, с. 41. Гэтыя словы дзіўным чы-
нам пераклікаюцца з працытаваным вышэй (датаваным 1994 г.) выступ-
леннем пісьменніка, якое заканчваецца словамі: «Ці да дэмакратыі тут? 
Тут хоць бы як-небудзь выжыць…» 22, с. 248.  
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Натуральна, што ў такім глыбокім і неадназначным па змесце тво-
ры, як аповесць «Ваўчыная яма», побач з лейтматывам значацца і маты-
вы, паралельна з асноўным тонам гучаць і абертоны. Скажам, матыў аг-
ню (вогнішча, цяпельца), матыў свабоды выбару (гаркотны аповед чар-
нобыльца хутараніна Карпа). Пранізлівымі абертонамі гучыць туга па 
людскасці, чалавечай еднасці і ўзаемаспагадзе. Бо «нават воўк адзін не 
жыве». У філасофскім ключы прарываецца ў тэксце развага аднаго з 
персанажаў наконт сілы і права: «Калі сілы бракуе, тады над табой бу-
дуць знушчацца іншыя, а табе толькі і спадзявацца на іхнюю літасць і 
абстрактную справядлівасць» 19, с. 13. 

Нельга не спыніцца асобна на жанравай адметнасці твора. Адмет-
насці па-свойму загадкавай, нават магічнай. Кампазіцыйная структура 
«Ваўчынай ямы» ўжо з першага погляду ўражвае двухпланавасцю, ар-
ганічным паяднаннем двух пачаткаў – рэальнага і ўмоўнага. Апошні за-
кадзіраваны ў знакі-сімвалы. Беларуская рэчаіснасць канца ХХ ст. з яе 
соцыумам і прыродай (людзі і прырода паказваюцца ў аповесці як адзі-
нае цэлае) зашыфравана ў абагуленыя метафарычныя адбіткі-матрыцы. 
Уражвае сімвалічная абстрагаванасць вобразаў: героі аповесці не толькі 
не маюць месца пад сонцам («Свет вялікі, а месца нідзе няма»), але 
нават пазбаўлены ўласных імёнаў. Гэта проста с а л д а т, ж а н ч ы н а , 
б о м ж. Толькі адзін стары хутаранін, які спадзяецца хоць тут, у зоне, 
цаной жыцця здзейсніць спрадвечную мару беларуса – пажыць гаспада-
ром на сваёй зямельцы, толькі ён мае ўласнае імя – Карп. Словам, рэа-
лістычна-зямны план пераплятаецца ў аповесці магічным чынам з пла-
нам абстрагавана-сімвалічным. 

На працягу апошніх гадоў жыцця В. Быкаў паспяхова засвойваў такі 
новы для сябе жанр, як прыпавесць. Падобна, што гэты досвед у нейкай 
ступені адбіўся і на стылістыцы «Ваўчынай ямы».  

У свой час В. Быкаў, гаворачы пра А. Адамовіча як «празаіка шыро-
кага жанравага дыяпазону», у прыватнасці пра яго «Апошнюю паста-
раль», зазначыў: «Гэта здзіўляючы літаратурны вопыт сучаснага апакаліп-
сіса, які можа здацца пачварнай фантастыкай, пост’ядзернай антыўтопіяй. 
Але Адамовічу можна паверыць» 21, с. 39. Сам А. Адамовіч сцвярджаў: 
«Уся наглядная карціна Вялікай Хлусні і ўсе нашы малавыніковыя спро-
бы праламаць або абысці сцяну (аж да канца 1988 г.) – усё гэта так і пра-
сілася ў раман-антыўтопію. ...Энергія ішла, трацілася на ўсё новыя і но-
выя спробы прамога, непасрэднага дзеяння, не да раманаў было. Але фа-
була выбудоўвалася вось такая» 2, с. 41. В. Быкаў знайшоў энергію для 
творчай працы – і фабулу «Ваўчынай ямы» пабудаваў у выглядзе прыпа-
весці з элементамі антыўтопіі. 
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Сучасны амерыканскі літаратуразнаўца Г. Блюм піша: «Кожная эпо-
ха мае свой адносна невялікі рэпертуар жанраў, на якія крытыка і чыта-
чы рэагуюць з энтузіязмам. У той жа час рэпертуар жанраў, лёгка дас-
тупных для пісьменнікаў, яшчэ меншы: гэты часавы канон абавязковы 
для ўсіх, за выключэннем найвялікшых, самых моцных ці самых таям-
нічых пісьменнікаў» 83, с. 172. За выключэннем, заўважым, і выдатна-
га беларускага майстра слова В. Быкава, аўтара аповесці «Ваўчыная 
яма», вызначэнне жанру якой не падлягае спрашчэнню. 

У апошнія гады жыцця В. Быкаў жыў за мяжой. Напачатку ў Фінлян-
дыі, потым у Нямеччыне і Чэхіі, куды прыехаў па асабістым запрашэнні 
чэшскага прэзідэнта В. Гавела. Цяжкая, невылечная хвароба вярнула яго 
на радзіму. В. Быкаў памёр 22 чэрвеня 2003 г. у Мінску. Людзі на руках 
неслі яго труну ад плошчы Перамогі да Маскоўскіх могілак, дзясяткі ты-
сяч беларусаў прыйшлі правесці свайго любімага пісьменніка ў апошні 
шлях. Галоўную сутнасць, ідэйную дамінанту творчасці і жыцця В. Быка-
ва можна выказаць словамі з яго выступлення на VII з’ездзе СП БССР у 
1989 г.: «...Нам трэба сёння азірнуцца на саміх сябе, паглядзець, якія мы 
інтэлігенты і як выконваем свае абавязкі перад народам. Вядома, у мас-
тацтве найперш талент, але, апрача таленту, яшчэ так неабходна сумлен-
не. І калі талент – ад Бога, дык сумленне, хоць і не цалкам, усё ж у знач-
най меры – ад нашае чалавечае волі. І калі мець на ўвазе наш дужа нават 
няпросты час і наша мастацтва, дык у іх, мабыць, болей за ўсё і вырашае 
менавіта сумленне. Сумленне ва ўсім: у стаўленні да народа, да гісторыі, 
да сучаснасці і будучыні» 22, с. 73. 

 
 

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ 
 
1. Чаму асоба аўтара і яго мастакоўская суб’ектыўнасць займаюць 

такое істотнае месца ў мастацкай творчасці?  
2. Ахарактарызуйце ролю натхнення і таленту ў творчасці мастакоў 

ХХ і ХХІ стст. 
3. Назавіце спецыфіку слова як матэрыялу літаратурна-мастацкага 

твора. 
4. У чым вы бачыце прычыну з’яўлення ў ХХ ст. канцэпцыі смерці 

аўтара? 
5. Якім чынам адбівалася аўтарская суб’ектыўнасць у творчасці пісь-

меннікаў Беларусі (Я. Купалы, М. Багдановіча, В. Быкава)? 



 27 

ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ СРОДКІ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ. 
ВОБРАЗНЫ СВЕТ ПАЭМЫ ЯНКІ КУПАЛЫ 

«СОН НА КУРГАНЕ» 
 

 
 

АГУЛЬНАЕ ПАНЯЦЦЕ АБ ТРОПАХ. ВІДЫ ТРОПАЎ 
 

лова «троп» паходзіць ад грэчаскага tropos – паварот, зварот, вобраз. 
Троп у сучаснай мове – гэта слова ці моўны выраз, ужытыя ў пера-

носным значэнні. У тропах на аснове пэўных агульных рыс супастаўля-
юцца дзве з’явы, адна з якіх характарызуецца праз прыкметы другой. 
Тропы вельмі распаўсюджаны ў мове, і з многімі пераноснымі значэння-
мі мы настолькі звыкліся, што нават не заўважаем іх вобразнасці. Так ад-
бываецца з дзеясловамі хадзіць, уставаць, садзіцца і многімі іншымі сло-
вамі, якія ў першапачатковым сваім значэнні звязаны з чалавекам. Калі 
мы гаворым: сонца ўстае, дзень надышоў, дождж ідзе, то ўспрымаем гэ-
тыя выразы не як паэтычныя метафары, а хутчэй як будзённую рэаль-
насць. І ўсё ж, нягледзячы на велізарную колькасць пераносных значэн-
няў у нашым побытавым маўленні, асноўная сфера выкарыстання тро-
паў – мастацкая літаратура, прычым паэзія ў большай ступені, чым проза. 

Адрозніваюць тропы простыя (эпітэт, параўнанне) і складаныя (ме-
тафара, метанімія, сінекдаха, гіпербала, літота, сімвал, алегорыя, іронія, 
гратэск, перыфраза). 

Апрача таго, паводле значэння тропы падзяляюцца на два тыпы: 
1) канкрэтна-пачуццёвыя, якія ўлічваюць рэальнасць адзнак і мо-

гуць успрымацца з дапамогай асацыятыўных органаў пачуццяў – зроку, 
слыху і г. д. Н а п р ы к л а д : рожкі месяца, зялёнае мора травы і г. д.; 

2) умоўна-асацыятыўныя, якія вызначаюцца вялікай доляй умоў-
насці і апелююць да лагічнага мыслення, інтэлекту і ведаў чалавека. 

Н а п р ы к л а д: 
 

Царква – гэта нябёсаў сляза, і праз купалы, 
Як праз вочы, яе прыгажосць прасвечвае...  

З. Яжына. 
 

Або: 
 

Я сын восьмага месяца гэтага года, 
Сплю на велічэзным іржэўніку забыцця. 

С. Полам. 
 

С 
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Умоўна-асацыятыўныя тропы надзвычай папулярныя ў асяроддзі аван-
гардных літаратурных школ. Але падобны від тропаў вядомы даўно. 
Умоўна-асацыятыўная вобразнасць, напрыклад, была шырока ўласціва 
беларускаму фальклору. Сучасная паэзія – як беларуская, так і замеж-
ная – таксама вельмі часта аддае перавагу гэтаму тыпу тропаў. 

Вось прыклад умоўна-асацыятыўнай вобразнасці з беларускай літа-
ратуры: 

 

Ты можаш быць 
І мікельанджэлаўскім 
Ударам кулака 
У ашчэр 
Яго славутага «Сатыра». 
І можаш быць 
Тым фігавым лістком, 
За якім еўнухі 
Скрываюць сваю немач. 

М. Танк. «Рыфма». 
 

А гэта ўжо тэкст нямецкай паэтэсы, таксама разлічаны на ўмоўна-
асацыятыўнае ўспрыманне: 

 

Умураваныя чорныя аблачыны 
Апошняя зорка няўтоеная 
Вароны якія ляцяць на вячэру 
Святло бы агонь што цалуе салому 
Прасека ў рацэ за лодкай.  

С. Кірш. «Пераезд». 
У перакладзе А. Разанава. 

 

Метафара: прынцып пабудовы і асаблівасці ўжывання. Са склада-
ных тропаў у сучаснай літаратуры найбольш распаўсюджаны метафара і 
метанімія. Слова «метафара» мае грэчаскае паходжанне і ў перакладзе аз-
начае «перанясенне» – ужыванне слова ці выразу ў пераносным значэнні. 
Метафара – гэта збліжэнне слоў або замена аднаго слова іншым на падста-
ве падабенства прадметаў, з’яў, супадзення іх некаторых прыкмет. 

 

Месяц вандруе па полі, па сінім,  
зоры ў тым полі раскідвае жменяй. 
Рунь залацістая ўсходзіць над імі,  
сейбіт спыняецца ад захаплення 

У. Дубоўка. «Сейбіт». 
 

У дадзеным выпадку неба прыпадабняецца да поля, месяц – да сейбіта, 
а зоры – да насення. Прыпадабненне адбываецца на аснове наступных 
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прыкмет: і неба, і поле – вялікі абшар, які патрабуе пэўнага запаўнення, 
г. зн. дзеяння, поле вясной засяваецца насеннем, на небе вечарам з’яўляюц-
ца зоры, якія паводле сваёй зрокава-спасцігальнай формы нагадваюць на-
сенне: такія ж маленькія і шматлікія, практычна незлічоныя. Паколькі 
насенне рассявае сейбіт, а зоры з’яўляюцца на небе разам з месяцам, 
значыць, месяц можа прыпадабняцца да сейбіта. Тут мы маем прыклад 
зрокавай складанай разгорнутай метафары. 

Аднак ёсць метафары больш простыя, якія называюць лёгкімі, яны 
маюць у сваёй аснове выразнае падабенства адной, двух ці некалькіх 
прыкмет, лёгка ўспрымаюцца і прачытваюцца: 

 

Мячы маланак пелі, 
І навальніцы йшлі, 
І гром весняным хмелем 
Паіў абшар зямлі. 

У. Жылка. З паэмы «Уяўленне». 
 

Метафара «мячы маланак» заснавана на падабенстве чатырох прыкмет: 
формы, колеру, спосабу дзеяння і выніку дзеяння: маланка і меч маюць па-
добную прадаўгавата-вузкую форму клінка з крыху загнутым канцом, па 
колеры маланка сваім серабрыста-сталёвым адценнем таксама нагадвае 
меч, акрамя таго, ёсць падабенства ў спосабе дзеяння – хуткасць, з якой 
прамільгвае на небе маланка, адпавядае хуткасці рухаў мяча ў руках спрак-
тыкаванага воіна. Падобным з’яўляецца і вынік гэтых дзеянняў – і ўдар мя-
ча, і ўдар маланкі скіраваны на разбурэнне, яны нясуць знішчэнне і смерць. 

Маладыя літаратары вельмі часта надаюць залішне вялікае значэнне 
метафарызацыі сваёй мовы. Вядомае выказванне, што паэзія – гэта мыс-
ленне вобразамі, яны ўспрымаюць адназначна, выводзячы на першы план 
слова «вобразнасць» і адкідаючы, як непатрэбны дадатак, паняцце «мыс-
ленне». Пагоня за нечаканымі параўнаннямі, нязвыклымі асацыяцыямі 
была асабліва распаўсюджана на пачатку ХХ ст. Многія вяршыняй паэ-
тычнага майстэрства лічылі ў тыя часы квяцістыя радкі маладнякоўцаў: 

 

*** 

Не літары, а д’яблы пекла – 
Растуць і коцяцца ў радок, 
Каб словамі, як шабляй, секла 
Старога ходу перадок. 

Каб точаным лязом метафар, 
Прыняўшы дум маіх прамень, 
Перада мной хадзіла шафа, 
Як перад сонцам ходзіць дзень. 

У. Хадыка. 
 

Тут у пошуках новых нечаканых метафар збліжаны малападобныя 
прадметы і з’явы (лязо метафар, дум прамень), дзе супадзенне адбыва-
ецца на аснове толькі адной прыкметы. Такаго плану метафары называ-
юцца нацягнутымі. Яны цяжкія для ўспрымання і не даюць адэкватнага 
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карціна-асязальнага адлюстравання. Аднак не трэба думаць, што сучас-
ная маладая літаратура перажыла гэту хваробу росту. Нацягнутыя мета-
фары якраз і з’яўляюцца адной з самых распаўсюджаных праблем літа-
ратара і журналіста – пачаткоўцаў: 

 

Я не веру, што ты закаханы. 
Толькі дзе і калі б не была, 
Дапаможа спаліць лёс паганы 
Генератар святла і цяпла. 
Да якой ты разеткі падключан – 
На зямлі ці ў нябёсах? Няўзнак 
Я чырвонаю ружай калючай 
Паўз драты твае вырасту так1. 

 

Метафары, якія скарыстоўваюцца ў вершы, як бачыце, складаныя, на-
цягнутыя і малазразумелыя. У выніку тэкст набывае парадыйнае гучанне.  

Існуе яшчэ паняцце састарэлых метафар, якія можна называць літа-
ратурнымі ці агульнаўжывальнымі. Калісьці Г. Гейнэ сказаў: «Першы, 
хто параўнаў дзяўчыну з кветкай, быў вялікім паэтам, другі – дурнем». 

Тым не менш авалодванне майстэрствам літаратара-прафесіянала 
цесна спалучана з уменнем выкарыстоўваць тропы. Чым больш свежыя 
і нечаканыя метафары, тым больш арыгінальны і запамінальны твор. 
Таму кожны з маладых паэтаў усялякім чынам імкнецца стварыць яр-
кую вобразнасць: 

 

Вечнасць зрывае пялёсткі з ружы... 
сее, нібы насенне,  
па сухадолах людскія душы,  
па чарназёмах каменні. 
 

Сонца ўрастае ў чужое поле  
і вырастае з чужога,  
а калі ўзыдзе – 
святлом, як соллю,  
раны пячэ нябогу. 

 

Гэта радкі з верша А. Сыса «Марыя», які ўвайшоў у другую кнігу 
паэта «Пан Лес» (1989). 

У сучаснай беларускай літаратуры аматарамі тропаў, нечаканых, 
складаных метафар выступаюць і агульнапрызнаныя майстры слова. 
Напрыклад, Р. Барадулін, з якім сёння мала хто ў свеце можа параўнац-
ца ў прафесійным майстэрстве валодання словам: 

                                                        
1 Верш змешчаны ў часопісе «Крыніца» (2002, № 72-1). 
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Зноў тлее ля ціхіх стрэх 
Маладзічковы лучнік. 
З даверлівай ласкай снег, 
Як з матчыных рук ручнік. 

 

Забыты санет саней 
Звініць, 
Не зважае на спех. 
Не дыхай, 
Як вяз з’іней, – 
Абы не спалохаць снег!.. 

 

Сарвуцца зоры з арбіт, 
Папросяцца на начлег. 
І боязна 
Крок зрабіць, 
Вачыма абразіць снег. 

 

Метанімія як разнавіднасць метафары. Роля метаніміі ў тэксце. 
Разнавіднасцю метафары з’яўляецца метанімія. Гэта збліжэнне слоў або 
замена аднаго слова іншым на падставе сапраўднай сувязі паміж прад-
метамі, якія гэтымі словамі называюцца. Напрыклад, замест рэчыўнага 
слова ўжываецца слова абстрактнае: жабрацтва тут жыве, замест жаб-
ракі тут жывуць. Часам называецца вынік замест прычыны: барометр 
падае – трэба хутчэй звазіць сена. Барометр падае – вынік, прычына – 
будзе навальніца. Відаў метаніміі вельмі шмат. Пералічваць іх усе няма 
патрэбы. Істотна іншае – удалая метанімія павінна быць абавязкова но-
вай, вельмі ярка падкрэсліваць сувязь паміж прадметамі, асабліва калі 
мы гаворым пра тое, што нельга ўявіць зрокава. Напрыклад, калі мы га-
ворым: «Ён раззлаваўся», то даём толькі павярхоўнае паведамленне, 
а не карціну. Калі ж мы выкарыстоўваем метанімію: «Ён заскрыгатаў 
зубамі», то ярка выяўляем саму злосць. Метаніміі ўжываюцца і ў прозе, 
і ў паэзіі. У якасці ўдалага паэтычнага прыкладу ўжывання метаніміі 
прывядзём верш А. Наўроцкага «Каліна»: 

 

Асенняй раніцай, асеннім днём 
Гарыць каліна пад яе акном. 
Глядзіць задумліва яна ўдалечыню, 
Ці грэе рукі ля таго агню? 
Пайшла... 
Не хоча ў бок мой нават паглядзець, 
Пакінула мяне на тым агні гарэць. 
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Існуюць разгорнутыя метаніміі. Кожны твор, дзе адлюстроўваюцца 
характары людзей, пэўны час, уяўляе сабой разгорнутую метанімію. Ка-
лі мы апісваем гады вайны ці рэвалюцыі, то замест пераліку ўсяго, што 
сталася, паказваем некаторыя характэрныя прыкметы ці з’явы. 

Апавяданне Я. Коласа «Крывавы вір» – гэта прыклад разгорнутай ме-
таніміі ў апісанні рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Або раман І. Мележа 
«Людзі на балоце» – разгорнутая метанімія часоў калектывізацыі.  

 

Сімвал і алегорыя: агульная характарыстыка паняццяў. Знач-
нае месца сярод тропаў у сучаснай літаратуры займае сімвал. Гэта асоб-
ны матыў або цэлы комплекс матываў у мастацкім творы, які з’яўляец-
ца знакам глыбока прыхаванага і таямнічага зместу. Сімвал мае сваёй 
мэтай скіроўваць думкі чытача да гэтага зместу. Сімвалам можа быць 
прадмет, персанаж, сітуацыя і г. д. Выбар сімвала вымагае двухступен-
най семантычнай арыентацыі. Гэта значыць, што, па-першае, неабходна 
размясціць вызначаны сімвал у сферы вобразнага свету мастацкага твора, 
а па-другое – павінен прысутнічаць момант распазнання ў гэтай цэлас-
най вобразнай структуры знакаў, якія нясуць зашыфраваныя значэнні.  

Такая двухступеннасць збліжае сімвал з алегорыяй. Прынцыповая 
розніца заключаецца ў тым, што ў алегорыі сувязь паміж прадстаўленай 
з’явай і схаваным сэнсам з’яўляецца агульназразумелай і прадвызнача-
най, а ў сімвале гэта сувязь мае характар аднаразовы і неакрэслены. 

Каб зразумець адрозненні сімвала і алегорыі, параўнаем два творы – 
вершы «Вялікі атракцыён» А. Вярцінскага і «Снег» Я. Купалы. 

 

ВЯЛІКІ АТРАКЦЫЁН 

Вялікая справа – дрэсіроўка,  
кнут і пернік, цукар і прут,  
іх нарміроўка і дазіроўка... 
Паглядзіце, што робіцца тут! 
Божа, што робіцца на арэне! 
Сланы становяцца на калені. 
Пад тую ж дудку танцуе конь,  
леў паслухмяна лезе ў агонь,  
мядзведзь лісліва б’е паклоны,  
тыгр, як кот, ручны і пакорны... 
Усе яны тут. 
      «І ты тут, Брут?» 
Дрэсіроўка робіць цуд. 
І ўсе на задніх лапках, на задніх,  
ходзяць мякка, бы ў тапках хатніх. 
Дзе кіпцюры іх? 
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       Няма кіпцюроў. 
На задніх лапках – 
         кароль звяроў,  
цар джунгляў і гаспадар тайгі. 
Божа, можна завыць ад тугі! 
Ну, хай ужо малпа, хай ужо пёсік  
ходзяць на задніх, задраўшы хвосцік. 
Ім, як кажуць, і Бог вялеў. 
А тут жа і слон, і конь, і леў... 
Дзе сіла іх, іх веліч і гордасць? 
Адно паслушэнства, адна пакорнасць,  
адна гатоўнасць дагадзіць,  
на задніх лапках лепш хадзіць... 
Хвала вам і слава, майстры дрэсуры! – 
Вы не знімаеце тры скуры. 
Вы левай – цукрам,  
         правай – хлыстом,  
і вось ужо звер віляе хвастом. 
Вы гэтаму – пугі,  
        другому – корма,  
і вось яны служаць бездакорна. 
Вы тут мацней за маці-прыроду. 
Таго, што не робіць прырода сама,  
робіце вы сваёй методай,  
асла з ільва, і муху з слана... 
...Глядзіце, глядзіце, узняўшы хобат,  
слон кружыцца, круціцца, як робат! 
Усе яны тут. «І ты тут, Брут?» 
Усіх звязала адна вяроўка. 
Вялікая сіла – дрэсіроўка,  
прут і цукар, пернік і кнут. 

 

У гэтым прыкладзе мы назіраем алегорыю, якая падлягае ў прынцыпе 
толькі адной інтэрпрэтацыі, але патрабуе ад чытача адпаведнай эруды-
цыі і ведання правіл прачытання. Сцэна дрэсіроўкі звяроў на цыркавой 
арэне выклікае адназначныя асацыяцыі са становішчам людзей у таталі-
тарным грамадстве. Пазбаўленыя дэмакратычных свабод людзі, мараль-
на і фізічна залежныя ад уладных сілавых структур, трапляюць у стано-
вішча тых жа звяроў пад кнутом дрэсіроўшчыка. Калі будуць дага-
джаць – атрымаюць «пернік» (матэрыяльныя даброты), а калі будуць 
супраціўляцца – іх чакае «кнут» – усялякага роду рэпрэсіі і ганенні. 
У выніку падобных сацыяльна-палітычных абставін людзі часта змуша-
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ны паводзіць сябе насуперак свайму характару, нормам маралі, чалаве-
чаму прызначэнню. Так было на Беларусі ў часы сталінскіх рэпрэсій, у 
гады застою, калі і быў напісаны гэты верш, так адбываецца ва ўсе часы 
і ва ўсіх грамадствах, дзе не захоўваюцца правы чалавека. 

Верш Я. Купалы – твор цалкам іншага плану: 
 

СНЕГ 
 

Залягла, як пасцель, 
Лебядзіная бель 
На загон, на курган, 
І кажан, і груган 
Анямеў не на смех: 
     Гэта снег, толькі снег... 
 

За старухай-зямлёй 
Ты пасцель, дружа мой, 
Узваліў на душу, 
Як бы крыж на мяжу, 
І ўжо рад не на смех: 
     Гэта снег, толькі снег... 
 

Думкі, сэрца, паглёд 
Абліў лёд, скаваў лёд. 
Так спавіў, спавіў сам, 
Каб лягчэй было там, 
Дзе жыццё не на смех: 
      Гэта снег, толькі снег... 

Ты і жыў, і любіў, 
Ты не ўмёр – і забыў, 
Каб нічога не дбаць, 
Смела ўдаль паглядаць, 
Быць самым не на смех... 
     Гэта снег, толькі снег... 
 

Хтось –  сваяк, не сваяк – 
Як жыў, скончыўся так. 
Прагудзеў поп і звон, 
Ідзі з памяці вон: 
Бой за хлеб не на смех! 
      Гэта снег, толькі снег... 
 

Мо і лёгкія дні... 
Не зачэпяць ані 
Ні бяда, ні нуда, 
Ні агонь, ні вада... 
Само шчасце, сам смех! 
     Гэта снег, толькі снег. 

 

Сімвал «снег» тут адкрывае магчымасці розных прачытанняў і тлума-
чэнняў. Прычым ніводнае з тлумачэнняў не будзе канчатковым, да канца 
ясным і вызначаным. Адметнай уласцівасцю сімвала, як ужо адзначалася, 
з’яўляецца хісткасць і няпэўнасць значэння, якое трэба яму прыпісваць. 
Сімвал нельга вытлумачыць, яго няпэўны змест нельга перадаць ніякім 
іншым спосабам. Спроба пераказаць змест сімвала з дапамогай якіх-не-
будзь іншых выяўленчых сродкаў прывяла б да знішчэння найважнейшай 
яго рысы – прадвызначанай загадкавасці, таямнічасці. 

Сімвалічнае адлюстраванне рэчаіснасці ўласціва ўсім літаратурам све-
ту на ўсіх этапах іх развіцця. Але асаблівае значэнне сімвалу надавалася ў 
містычнай паэзіі, літаратуры часоў барока, вершаваных творах эпохі ра-
мантызму. І, канешне, найбольш яскрава сімвалізм як мастацкі напрамак, 
праявіўся напрыканцы ХІХ ст. у Францыі. Пачынальнікам быў М. Метэр-
лінк, які лічыў сваімі папярэднікамі С. Малармэ, А. Рэмбо, П. Верлена. У бе-
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ларускай літаратуры сімвалізм быў папулярны ў пачатку ХХ ст. Сярод яго 
прыхільнікаў у той час можна назваць Я. Купалу, З. Бядулю.  

Сімвал – адзін з самых распаўсюджаных тропаў і ў сучаснай літара-
туры. Ён папулярны як у паэтаў, так і ў празаікаў, як сярод пісьменнікаў 
старэйшага пакалення, так і сярод моладзі. Можна прыгадаць, напрык-
лад, аповесць «Ваўчыная яма» В. Быкава ці тэкст З. Вішнева «Трап для 
сусліка, або Некрафілічнае даследаванне аднаго віду грызуноў». 

 

Іронія як адна з разнавіднасцей тропаў. Твор З. Вішнева выяўляе 
папулярнасць у сучасных маладых літаратараў яшчэ аднаго мастацка-
выяўленчага сродка – іроніі. 

Іронія – гэта стылявы прыём, заснаваны на супярэчнасці паміж да-
слоўным значэннем выказвання і сапраўдным – тым, якое аўтар мае на 
ўвазе.  

Сігналам іранічнага выказвання выступаюць інтанацыя, міміка або 
кантэкст, а таксама ўласцівае чытачу веданне рэальных спраў і людзей, 
на якое разлічвае аўтар і на якое спасылаецца. Прыгадаем, напрыклад, 
верш Н. Гілевіча «Балада аб дваццаці шасці»: 

 
Дваццаць шэсць іх было. Дваццаць шэсць. 
Непахісных. Нязломных. Гартоўных. 
Нездарма за кулісай ахоўнік 
Аддаваў ім па-воінску чэсць. 

 
На трыбуну, як на эшафот, 
Чорны страх па чарзе іх выводзіў. 
Дваццаць шэсць! І ніводзін, ніводзін 
Не падвёў «змагара за народ»! 

 
Як ні цяжка было, а змаглі 
Устаяць, утрываць, не сарвацца 
І не зганьбіць сябе – не азвацца 
Мовай роднай бацькоўскай зямлі. 

 

У залежнасці ад сітуацыі іронія можа служыць сатырычным мэтам: 
быць формай жарту, складнікам пародыі, выразам здзеку, з’едлівасці, сар-
казму. Майстрам іранічнага выказвання ў нашай паэзіі быў П. Панчанка: 

 

А навошта нам установы? 
Каб пісаць кожны дзень пастановы. 
А навошта нам пастановы? 
Каб жылі і цвілі ўстановы. 
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Іронія можа быць звернута творцам таксама і супраць самога сябе, 
сваіх творчых ініцыятыў. Тады яна называецца аўтаіроніяй. 

Такім чынам, у залежнасці ад мэты і спосабу выказвання той або ін-
шы аўтар уважліва адбірае адпаведныя мастацка-выяўленчыя сродкі, 
тропы. Наколькі вялікае значэнне для літаратара-прафесіянала мае ўмен-
не карыстацца тропамі, сведчыць гісторыя літаратуры – творчая лабара-
торыя вялікіх пісьменнікаў, пра што вы можаце пачытаць у артыкулах 
Я. Парандоўскага, І. Мележа і інш. 

 
 

ВОБРАЗНЫ СВЕТ ПАЭМЫ Янкі КУПАЛЫ 
«СОН НА КУРГАНЕ» 

 
Сімволіка-алегарычная паэма Я. Купалы «Сон на кургане», як і боль-

шасць твораў сусветнай літаратуры канца ХІХ – пачатку ХХ ст., мае сінк-
рэтычны характар. Прыступаючы ў 1910 г. да яе напісання, паэт меў даволі 
шырокую дасведчанасць у эстэтычна-філасофскіх пошуках як класічнай 
рамантычнай драмы (творы А. Міцкевіча, Ю. Славацкага, Д. Байрана 
і інш.), так і драмы новага часу – «новай драмы» (творы С. Пшыбышэўска-
га, С. Выспянскага і інш.), пра што ён неаднойчы згадвае ў аўтабіяграфіч-
ных нататках. Праблемы, з якімі сутыкнуўся Я. Купала, ажыццяўляючы 
сваю задуму, тлумачыліся ў многім тагачаснай гістарычнай і літаратурнай 
рэальнасцю. Гістарыясофія Купалы, як і гістарыясофія яго ўлюбёных паэ-
таў-рамантыкаў, свой інтэлектуальны дынамізм чэрпала з рэвалюцыі. Пра-
ніклівы розум мастака, адоранага незвычайнай інтуіцыяй, бачыў, з аднаго 
боку, няўхільнасць рэвалюцыйнай змены грамадскага ладу, а з другога – 
катастрафізм, які яна прыносіць з сабой не толькі ў матэрыяльным, але 
і найперш у маральным плане. Яскравым сведчаннем пра гэта для Купалы 
сталі падзеі рускай рэвалюцыі 1905 г., якую ён шчыра вітаў, бо яна несла 
для беларускага народа надзею. Але паэт ведаў і пра цяжкі, крывавы дос-
вед беларускага змагання за незалежнасць (рух філаматаў і філарэтаў, паў-
станні 1831, 1863 гг.), які быў увасоблены ў знакамітых творах польскіх пі-
сьменнікаў, найчасцей прадстаўнікоў рэгіянальнага беларускага кірунку 
ў польскай літаратуры.  

Складанасць сітуацыі, у якой апынуўся Я. Купала, задумаўшы твор 
пра гістарычныя падзеі і лёс свайго народа і краю, выяўлялася ў двух 
цесна паяднаных паміж сабой планах: 

1) адсутнасць дакладна вызначаных светапоглядна-філасофскіх кара-
нёў ідэі беларускай дзяржаўнасці, якая на працягу апошніх двух стагод-
дзяў існавала як непадзельная частка агульнапольскай нацыянальнай ідэі; 
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2) наяўнасць велізарнага эстэтычна-мастацкага вопыту асэнсавання 
гістарычных шляхоў роднага краю, што выяўляўся ў чужой польска-
моўнай абалонцы і належаў зараз у аднолькавай ступені ўсім народам 
былой вялікай літоўска-польскай дзяржавы: палякам, беларусам (ліцві-
нам), украінцам, літоўцам. 

Перад паэтам паўстала задача: з велізарнай гістарычна і эстэтычна 
з’яднанай спадчыны гэтых народаў выбраць элементы, якія найбольш 
дапасоўваліся б да гісторыі Беларусі новага часу і да той новай сітуа-
цыі, у якой апынуўся родны край на пачатку ХХ ст. Ні палітычная гіс-
торыя тагачаснай Беларусі, ні гісторыя яе новай літаратуры не давалі 
маладому паэту гатовых, вызначаных форм. Драматычную паэму жыц-
ця і лёсу Беларусі ён вымушаны быў ствараць САМ і нанова, хоць і аба-
піраючыся на той досвед, які быў нажыты беларускім грамадствам ра-
ней, але ў выніку нявызначанай нацыянальнай прыналежнасці аказаўся 
незапатрабаваным. Гэты момант Купала падкрэслівае ў першай песні 
Сама – галоўнага героя паэмы «Сон на кургане»: 

 

Ходзім, блудзім, снуём без прыстанішча, 
Адпраўляем старыя малітвы 
На забытым самымі курганішчы,  
Дзе спяць сведкі нявыйграных бітваў. 
 

Адно ветрам асіны хістаюцца, 
Дзе сном слава заснула нязваным, 
Ды круччо на пажыву злятаюцца 
Судзіць суд над жыццём закаваным. 

 

Апошняя фраза ўяўляе сабой алюзію на існаванне пастаяннай паг-
розы з боку расійскіх шавіністаў і польскіх нацыянал-рэакцыянераў, 
якія не маглі змірыцца з думкай аб самім існаванні беларускай ідэі. Ха-
рактэрнай рысай паэмы «Сон на кургане» з’яўляецца тое, што тут прад-
стаўлены два светы: рэальны і містычны, створаны на аснове арганічна-
га паяднання элементаў народнай міфалогіі і культуры з уяўленнямі і 
сімваламі, запазычанымі з сусветнай мастацкай практыкі. Купалаўская 
паэма паводле сваёй будовы адпавядае прынцыпам драмы адкрытай 
формы, для якой характэрны тэхніка змены пунктаў гледжання, фраг-
ментарныя сцэны, створаныя на аснове асацыяцый, якім часта не хапае 
выразнай прычынна-выніковай сувязі. 

Твор складаецца з чатырох сцэн, якія аб’яднаны паміж сабой толькі 
постаццю галоўнага героя; дзеянне ў гэтых частках і ў прасторы, і ў ча-
се – цалкам адвольнае, у значнай меры хаатычнае. Яно ў аднолькавай 
ступені можа суадносіцца як з мінулым, так і з будучым жыццём героя. 
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Першы абраз пад назвай «У пушчы» ўтрымлівае ў сабе некалькі 
фрагментарных карцін і зменных эскізна пазначаных пунктаў гледжан-
ня на свет і рэчаіснасць. Напачатку гэта містычны надпрыродны свет 
русалак, іх успрыняцце свету жывых, у тым ліку і Сама. «І не наш, і ні-
чый, – // Так сабе чалавек», – робяць яны, бадай, самую дакладную ха-
рактарыстыку героя, пазначаючы яго выключнае прамежкавае стано-
вішча ў рэальным жыцці, яго «нічыйнасць» – рамантычную непрына-
лежнасць ні да свету шэрай зямной будзённасці, ні да астральнага мета-
фізічнага свету. 

Потым ідзе фрагмент, які прадстаўляе галоўнага героя і яго ўласны 
пункт гледжання – успрыняцце свету і самога сябе ў гэтым свеце. У дадзе-
ным абразе ў асноўных рысах вызначаецца канфлікт, характэрны для дра-
мы адкрытай формы, а менавіта тое, што супраціўнік героя ўяўляе сабой не 
нейкую адну постаць, але свет у цэласнасці ўсіх яго паасобных з’яў.  

 

Не слеп я, здаецца, 
Здаецца, не п’ян, – 
Зноў гэтае месца, 
Той самы курган.  
<...> 

Ці кінуў хто ўрокі 
У кожны тут кут,  
Ці ведзьмы ўнарокі 
Мяне водзяць тут. 

 

Асабліва выразна супрацьстаянне героя і цэлага свету ва ўсёй су-
купнасці яго праяў разгортваецца ў другім абразе «На замчышчы». Сцэ-
на пошуку Самам скарбу пабудавана на аснове больш і менш аддале-
ных асацыяцый і сімвалаў, якія то паддаюцца, то супраціўляюцца пры-
чынна-выніковаму вытлумачэнню. Зменлівая рэчаіснасць выяўляецца 
тут праз успрыняцце Сама, Чорнага, відмаў і таварышаў відмаў.  

Чорнага даследчыкі цалкам слушна суадносяць з духам цемры д’яб-
лам. (Як вядома, у перакладзе з грэчаскай мовы Mephostophiles – той, хто 
не любіць святла, – дух цемры.) Названы персанаж, а таксама разам з ім 
цэлы комплекс разнародных паводле свайго паходжання і прызначэння 
сацыяльных, гістарычных і палітычных з’яў супрацьпастаўляюцца ў да-
дзеным абразе Саму. Сутнасць гэтых з’яў добра вытлумачана М. Ароч-
кам [5, с. 34–37], а таксама ў свой час М. Гарэцкім [26, с. 330]. 

Аднак П. Васючэнка мяркуе, што падаваць змест паэмы ў сацыяль-
на-гістарычным выкладзе можна толькі ў тым выпадку, калі не канкрэ-
тызаваць паказанае Купалам сацыяльнае ліха, а абазначыць яго абагуль-
няючым экспрэсіўным словам «цямнота». Даследчыка трывожыць ала-
гічнасць паводзін таварышаў відмаў, якія дапамагаюць відмам зацяг-
ваць пятлю на сваёй шыі, і ён тлумачыць гэта з дапамогай вылучэння 
«двух ключавых паняццяў сімвалічнага шэрагу». 
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«Першае паняцце – ліха – зыходзіць ад Чорнага ды падпарадкоўвае 
сабе відочныя сферы жыцця. Другое паняцце – цемра, цямнота – тое ж 
ліха, але ўжо выпрамененае “знутры”, з пячорнай свядомасці “тавары-
шаў”, якая для нас таксама загадкаю» [24, с. 69].  

Аднак падаецца, што «пячорная свядомасць таварышаў відмаў» у 
пэўнай ступені ўласціва і галоўнаму герою, які, паводле вызначэння гэ-
тага ж даследчыка, «не атам чалавечай масы, а чалавечая адзінка, інды-
від» [24, с. 71]. Згодна з купалаўскім тэкстам, таварышы відмаў у адно-
лькавай ступені з’яўляюцца і таварышамі Сама. Яны па прыродзе сваёй 
дваістыя і амбівалентныя, як і Сам: пагарджаючы людзьмі, ён, тым не 
менш, чакае іхняга прызнання. 

«Вось таварыш для хаўруса // Каб не брала больш пакуса», – кажа 
1-е відма, садзячы таварыша да Сама [46, с. 225]. Падобная сітуацыя ад-
бываецца і з таварышам 2-га, і з таварышам 3-га відма, якія паводле 
злоснай іроніі відмаў павінны стаць Саму «падмогай у працы» [46, 
с. 226]. Таварышы відмаў, як і Сам, выступаюць тут у якасці няшчасных 
ахвяр Чорнага і яго памагатых. 

Накіды да твора сведчаць, што напачатку Купала меркаваў адлюст-
раваць два лагеры: дабра і зла, супрацьпастаўленыя ў вобразах Чорнага 
і «светлых» герояў – Світавіда і Славіра. Але падчас працы над паэмай 
склалася іншая канцэпцыя. Складаная, абумоўленая не толькі эстэтыч-
нымі, але і часавымі, і геаграфічнымі асаблівасцямі, эвалюцыя раман-
тычнага героя адбілася ў духоўным вобліку Сама. З аднаго боку, ён, як 
Густаў-Конрад з міцкевічаўскіх «Дзядоў», – горка расчараваны індыві-
дуаліст, які бачыць у людзях толькі негатыўныя рысы: 

 

Людзі!.. Што людзі? Ці ёсць дзе між іх 
Годны адзін хоць у людзі...  

 

У сваім крытычным непрыманні той жыццёвай сітуацыі, у якой ён 
знаходзіцца, Сам гатовы кінуць выклік самому Богу, папракаючы яго ў 
незахаванні законаў справядлівасці і праўды на зямлі: 

 

К Богу звярнуўся – маўчыць нема Бог, 
Сцелючы ў пекле прылаўкі. 

 

Здавалася б, у гэтым выпадку супярэчыць нармальнай логіцы ўпар-
тае жаданне Сама здабыць скарб толькі дзеля таго, што: 

 

Ласкай павее тады ад людзей, 
Неба і цэлага свету. 

 

Можна прыйсці да падобнай высновы, калі зыходзіць з логікі па-
водзін рамантычнага героя тыпу Фаўста, Манфрэда ці Конрада, кожны з 
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якіх, крытычна ставячыся да натоўпу, тым не менш жадае ашчаслівіць 
гэты натоўп, беручы на сябе функцыі не толькі найвышэйшага суддзі, 
але і стваральніка і рэарганізатара жыцця, ставячы сабе задачу супер-
ніцтва з найвышэйшым Творцам.  

Купалаўскі ж Сам – герой іншага кшталту, ён не богабарацьбіт, ён 
толькі часцінка той самай недасканалай чалавечай масы, якой захацела-
ся «людзьмі звацца» – стаць нацыяй, вярнуць свой «скарб» – г. зн. усе 
прыналежныя атрыбуты нацыянальна-дзяржаўнай незалежнасці. Пасіў-
насць і маральная недасканаласць супляменнікаў адштурхоўваюць і раз-
дражняюць героя, але без гэтых «пагарджаных век», «глухіх і сляпых» 
не існуе і яго. Таму так важна для Сама здабыць «скарб», які верне 
не толькі парушаную гармонію ўзаемаадносін чалавека і грамадства, 
але і гармонію этнічна-родавых нацыянальных стасункаў. 

Паводле прынцыпаў драмы «адкрытай формы» збудаваны і наступ-
ныя (трэці – «На пажарышчы» і чацвёрты – «У шынкоўні») абразы ку-
палаўскай драматычнай паэмы. Характэрна, што ўсе абразы твора (за вы-
ключэннем першага) самым непасрэдным чынам звязаны з матывам сну, 
які часта прысутнічае ў творчасці Я. Купалы («Адвечная песня» (1908), 
«Што ты спіш?..» (1906), «Там» (1906), «Над сваёй Айчызнай» (1906), 
«Пойдзем...» (1906), «Сон» (1907), «Забытая карчма» (1907), «А ты, бра-
це, спі!» (1905–1907), «Люлі, люлі, мужычок!» (1905–1907), «Беларуш-
чына» (1908), «Гэй, капайце, далакопы…» (1910) і інш. 

Як вядома, сімволіка сну мае вельмі глыбокія карані ў сусветнай літа-
ратурнай традыцыі, але асаблівае значэнне яна набывае ў рамантычнай 
метафізічнай драме А. Міцкевіча, Ю. Славацкага, З. Красіньскага і іншых 
пісьменнікаў, мастацкі вопыт якіх Я. Купала творча засвойваў. 

У аснове народных вераванняў ляжыць ідэя, што жыццёвая дарога 
чалавека з’яўляецца перш за ўсё шляхам яго маральнага ўдасканальвання 
дзеля гарманічнага існавання ў свеце вышэйшым – надпрыродным. Сон, 
які, паводле народных уяўленняў, нагадвае сабой смерць, – гэта падарож-
жа ў вышэйшы надпрыродны свет. Падчас сну чалавек можа пазнаць 
сваю будучыню, свой лёс і тыя прасторы надзямной рэальнасці, якія не-
даступны для яго ў свядомым стане (калі ён не спіць). З гэтымі ўяўлення-
мі супадае і міцкевічаўскае разуменне сну, якое ён выказваў у адной са 
сваіх размоў з А. Ходзькам. Паэзія сну для Міцкевіча была паэзіяй інтуі-
цыі, што ўзносіла праўду сэрца над праўдай розуму і рабілася найвышэй-
шай ступенню пазнання ўнутранай праўды чалавека [86, с. 232]. 

Сваю мастацкую вобразнасць Я. Купала, як і А. Міцкевіч, чэрпаў не 
толькі з народных фальклорных уяўленняў і вераванняў, але і з літара-
турных крыніц. Найбольш яскрава і выразна гэта адлюстроўваецца ў 
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сне Сама. Сон гэты пачынаецца на кургане, навеяны істотамі надпры-
роднага свету – русалкамі, і так і застаецца няскончаным па завяршэнні 
драмы. Прынамсі, сам аўтар нідзе не пазначае момант абуджэння героя. 
Праўда, некаторыя даследчыкі схільны лічыць гэтым момантам вяртан-
не Сама ў вёску на пажарышча [80, с. 569] або «азарэнне Сама ў фінале 
апошняга абраза» [24, с. 83]. Аднак і першае, і другое меркаванні маюць 
на ўвазе перш за ўсё не фізічнае, а духоўнае абуджэнне героя, яго, так 
бы мовіць, духоўнае прасвятленне, светапоглядную эвалюцыю. Варта, 
аднак, прыгледзецца, наколькі гэтыя гіпотэзы адпавядаюць аўтарскай 
задуме і яе ўвасабленню ў мастацкім тэксце. 

Паводле сцвярджэння К. Юнга, вобразы ўсіх сноў адной ночы адносяц-
ца да адной і той жа праблемы з жыцця таго, хто іх сніць. Галоўным пытан-
нем для Сама і да засынання, і падчас сну з’яўляецца пошук дарогі дадому, 
што падкрэсліваецца Купалам неаднойчы. Сімволіка вобразa «дом» праз-
рыстая і адназначная: «дом» – гэта Айчына, Бацькаўшчына. Менавіта 
з думкай пра дом, з упэўненасцю, што ён, нягледзячы на перашкоды, вер-
нецца да яго, Сам засынае на замчышчы. У сне вобраз дому выцясняецца 
вобразам скарбу. Звесткі пра гэты скарб дайшлі да Сама ад продкаў («Дзед 
мой нябожчык, калі ўміраў, // Так гаварыў мне і тату...» [46, с. 214]). Герой 
цвёрда перакананы, што існуе не толькі магчымасць, але і неабходнасць 
здабыць скарб у адпаведную пару. Сам упэўнены, што акурат для яго на-
стаў такі час, бо так, як ён жыў раней, далей жыць нельга. 

Паказальны ў гэтым плане ўнутраны маналог Сама на замчышчы, у 
якім ён спрабуе растлумачыць прычыны, што змусілі яго ўзяцца за по-
шукі скарбу: 

 

Дома ўжо нельга мне далей так жыць, – 
Дом мой магілай халоднай; 
Каменем поле сцюдзёным ляжыць, 
Плёны змёў вецер халодны. 

 

Марна пад кроквай ржавее каса, 
Недзе ўчапіці нарога... 

 

Даследчык П. Васючэнка сцвярджае, што «Сам – з абуджаных. 
Прачнуўся і ўбачыў вакол сябе суцэльныя пакуты, крыўды, прыніжа-
насць, несправядлівасць». Звяртаючы ўвагу на метафарычнасць мовы 
героя, літаратуразнавец зазначае, што «хіба гэтыя дзве рэчы – каса ды 
нарог – нагадваюць пра тое, што Сам – вясковец, з тых жа гаротнікаў, 
што і яго папярэднік Мужык з “Адвечнай песні”» [24, с. 64]. Што ж, са-
праўды, і сон Сама, і яго паводзіны, і яго маналогі ў гэтым сне цалкам 
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метафарычныя. Гэта значыць, што ўсе паняцці і вобразы тут маюць ін-
шы сэнс, падвойнае значэнне, уласцівае сімвалізму, сувязі купалаўскай 
драмы з якім сёння не адмаўляюць большасць даследчыкаў [6, 23]. 

«Каса» і «нарог», відаць, спатрэбіліся Купалу не дзеля таго, каб падк-
рэсліць сялянскае паходжанне героя, якое, зрэшты, у дадзеным выпадку не 
мае істотнага значэння, а зусім у іншых мэтах. Сімволіка паняццяў «нарог» 
і «каса» зразумелая і надзвычай папулярная ў польскай літаратуры ХІХ – 
пачатку ХХ ст., у тым ліку і ў рэгіянальнай літаратуры беларускіх земляў. 
«Нарог» як сімвал не толькі сялянскай працы і чалавечай годнасці, але і са-
мога сялянства – асноўнай кансалідуючай і вызначальнай сілы нацыі – 
асаблівае значэнне набывае пасля Першай сусветнай вайны, у час, калі По-
льшча паўставала з векавой няволі. Найбольш выразна гэта нота (разам 
з тэмай «касы» – сімвала збройнага змагання за нацыянальную незалеж-
насць) гучыць у ідэйных дыскусіях тэарэтыкаў «Маладой Польшчы», а 
таксама ў знакамітым «Вяселлi» С. Выспянскага [87]. 

З новай моцай тэма «нарога» (сялянства) як вызначальнай палітыч-
най сілы, што ўратуе Айчыну, узнікае ў жыцці народаў былой Рэчы 
Паспалітай напрыканцы ХІХ ст. Гэтаму спрыялі ў значнай ступені эт-
награфічныя даследаванні З. Далэнгі-Хадакоўскага, які на іх аснове ў 
працы «O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem» («Пра славянства ў 
дахрысціянскі перыяд», 1818) стварыў тэорыю пра дзве культуры сла-
вянскага свету: першасную паганскую і чужую ёй па духу культуру 
хрысціянства, якая, перамогшы аўтэнтычна-славянскую паганскую, па-
спрыяла гістарычнаму паняволенню народаў былой Рэчы Паспалітай.  

Водгук гэтай тэорыі прачытваецца ў польскай літаратуры ў драмах 
С. Выспянскага, у беларускай – у творчасці В. Ластоўскага («Прывід» 
(1910), «Лабірынты» (1923)), спадчыне І. Канчэўскага. 

Яшчэ больш вядомай і трывала замацаванай як у мастацкай літарату-
ры, так і ў народнай свядомасці з’яўляецца знакамітая каса – зброя кас-
цюшкаўскіх касінераў, змагароў за незалежнасць роднага краю. Памяць 
пра подзвіг касінераў у 1794 г. захавалася ў польскім, беларускім і ўкра-
інскім грамадствах да цяперашняга часу. Яна ўвасобілася ў выдатных 
творах польскамоўнай мастацкай літаратуры (У. Сыракомля, С. Выспянс-
кі), а таксама ў ананімных народных гутарках і песнях ХVІІІ–ХІХ стст. 
(напрыклад, «Песня беларускіх жаўнераў 1794 года») [3, с. 133–134]. І на-
ват у сучаснай беларускай літаратуры гэты вобраз актыўна выкарыстоў-
ваецца з мэтай абуджэння патрыятычных настрояў у грамадстве (творы 
А. Каско, С. Сокалава-Воюша). 

Пра тое, што купалаўская «каса» са «Сну на кургане» непасрэдным 
чынам суадносіцца з сімволікай збройнага змагання за незалежнасць, 
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ускосна сведчаць многія іншыя творы паэта, у прыватнасці знакаміты 
верш 1921 г. «На смерць Сцяпана Булата», дзе гэта роля касы адлюстра-
вана ў прамым значэнні: 

 

Як сіроты забытымі 
Цэп з касой вісяць у пуні,  
Хто ж на ворага іх здыме?! 

 

У гэтых словах – горкі смутак аўтара з нагоды заўчаснай смерці ба-
рацьбіта за народную долю. 

У такім выпадку скаргу Сама аб тым, што «марна пад кроквай ржавее 
каса, недзе ўчапіці нарога…», трэба разумець як шкадаванне, што адсут-
нічаюць варункі для збройнай барацьбы за нацыянальнае вызваленне.  

Аналізуючы вобраз Сама, даследчыкі падкрэсліваюць больш разві-
тую, у параўнанні з Мужыком з «Адвечнай песні», самасвядомасць ге-
роя і называюць яго «моцнай асобай, якая самастойна вырашыла шу-
каць шчасця – не для сябе асабіста, а для ўсіх абяздоленых» [6, с. 81]. 

Але ўсё ж, думаецца, няма падстаў рабіць Сама правадыром сялян-
скай масы і выключнай адзінкай, якая ставіць сабе за мэту перамяніць 
свет. Сам, таксама як і Мужык, – абагулены вобраз беларуса пачатку 
ХХ ст., які не толькі ўсвядоміў сваю няшчасную долю, але і, у адроз-
ненне ад Мужыка, пачаў задумвацца над тым, як яе змяніць да лепшага, 
захацеў «чалавекам звацца». Нездарма ж і першая (на замчышчы), і дру-
гая (у шынкоўні) песні Сама спяваюцца ім не ад уласнага імя, а ад імя 
масы, народа. 

Першая песня Сама адлюстроўвае крызісныя настроі беларускага 
грамадства, яго перакананне, што далей так жыць нельга. Тут гучыць 
усё той жа спрадвечны стогн-жальба на беспрасветнае становішча бела-
руса ў свеце, але разам з тым чуецца і нотка раздражнення («адпраўля-
ем старыя малітвы») гэтай спаконвечнай скаргай на лёс. Ёсць таксама 
згадка пра больш слаўныя мінулыя часы («забытае самымі курганіш-
ча»), якія павінны стаць пэўным урокам для будучыні. Але пакуль што 
і для Сама, і для яго землякоў перспектывы змяніць грамадска-палітыч-
ную сітуацыю вельмі цьмяныя і ілюзорныя. Яны выглядаюць бессэн-
соўнымі, як і ранейшыя скаргі на цяжкі лёс і горкую долю. Бо на што ж 
спадзяецца Сам (і, значыць, тое беларускае грамадства, настроі якога ён 
выяўляе), чаго ён чакае і хоча, які шлях вызвалення з няволі бачыць? 
А ўсё той жа рамантычна-ілюзорны, які ўкладваецца ў паняцце «старых 
малітваў» і звязваецца з прыходам выключнай адзінкі – «падарожнага», 
што прынясе «добрыя весткі» і «ласкавыя рады», «светача», які надасць 
сілы «аслабеўшай старонцы».  
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Тут Я. Купала вельмі дакладна адлюстраваў згубную для новага ча-
су спадчыну мінулага гістарычнага перыяду і вялікіх рамантычных пра-
рокаў, карані і вытокі якой ішлі з часоў агульнай беларуска-польскай 
дзяржаўнасці. Канцэпцыя выключна спрыяльнай сітуацыі, усенароднае 
чаканне нейкага прарока, геніяльнай постаці, здольнай арганізаваць на-
родную масу і павесці яе на барацьбу за нацыянальную свабоду, была 
папулярна на пачатку ХХ ст. і ў польскім, і ва ўкраінскім грамадствах. 
Яшчэ больш яўна гэтых марных надзей прытрымліваліся беларусы, што 
ў немалой ступені было абумоўлена гістарычнымі фактарамі. Славуты 
аўтар і прапагандыст згаданай канцэпцыі А. Міцкевіч, які паходзіў з 
ВКЛ, у сваёй асобе выяўляў той спецыфічны тып нацыянальнага харак-
тару, што гістарычна склаўся на беларускіх землях.  

Ролю выключнай адзінкі, гіпатэтычнага збаўцы Я. Купала аддае Са-
му, які адзін (сам), без нічыёй дапамогі спрабуе вярнуць агульнанарод-
ны страчаны скарб – незалежнасць народа і яго свабоду. Але герою, з 
аднаго боку, супрацьстаіць Чорны, якога можна лічыць увасабленнем 
расійскага дэспатызму ў межах усеагульнага сусветнага зла, паколькі 
яго памагатымі выступаюць сем відмаў, у дзейнасці якіх выразна пра-
чытваецца алюзія на канкрэтныя сацыяльна-палітычныя інстытуты ім-
перскай царскай Расіі. З другога боку, героя не прымае і той самы народ 
(таварышы відмаў), дзеля якога так стараецца Сам.  

У купалаўскай драматычнай паэме гэты момант яскрава падкрэслі-
ваецца ў трэцім абразе «Пажарышча», дзе саўдзельнікамі дэспатычнай 
сістэмы зла (таварышамі відмаў) выступаюць не толькі аднавяскоўцы 
Сама, абвінаваціўшы менавіта яго ў сваіх бедах (пажары), але нават са-
мыя блізкія людзі – бацькі і жонка, якія адмаўляюцца развязаць яго і 
выпусціць на волю. У гэтай сцэне Купала паказвае ўсю псіхалагічную 
неадназначнасць узаемаадносін народа і выключнай асобы, што прэтэн-
дуе на ролю яго духоўнага лідара. Непаразуменне, якое ўзнікае паміж 
імі, – гэта віна не толькі народа, які не можа ўцяміць сваёй карысці і 
выбраць правільную лінію паводзін, стаць на бок свайго прарока, а не 
на бок сіл зла. Гэта віна і самога лідара, які, паставіўшы сябе над натоў-
пам, не лічыць патрэбным тлумачыць гэтаму натоўпу свае дзеянні. Калі 
Сам не гаворыць праўду ні вяскоўцам, ні бацькам пра свае пошукі скар-
бу («Хоць зарэжце – усё мне роўна: // На начлезе быў сягоння» [46, 
с. 245]), то ці можна абвінавачваць іх у тым, што яны не вераць яго ап-
раўданням і тлумачаць яго паводзіны не інакш як дзеянні, накіраваныя 
ім на шкоду. Характэрна, што ў гэтай жа сцэне паэт падае выключную 
паводле псіхалагічнай дакладнасці рэпліку бацькі Сама: 

 

Наверх праўда выйсць павінна, 
Хоць бы мела ўзяць нам сына. 
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З гэтага вынікае важная выснова: народ шляхам падману, прыніжэн-
няў і павелічэння матэрыяльнай залежнасці можна звесці да становішча 
таварышаў відмаў, змусіўшы яго з пятлёй на шыі служыць сваім прыг-
нятальнікам, але нельга вытравіць з яго душы здаровага зерня сумлен-
насці і пачуцця справядлівасці. 

Трэці абраз купалаўскай драмы называецца «Пажарышча», але цэнтра-
льнае месца займае ў ім тэма вяселля, якая ў творчасці паэта адыгрывае 
выключную ролю і мае сваю адметную інтэрпрэтацыю, надзвычай важную 
для разумення патрыятычных памкненняў Купалы. Як вядома, у польскай 
рамантычнай традыцыі асацыятыўныя ўяўленні пра Польшчу звязваюцца 
найперш з жанчынай, дзеля якой трэба ахвяраваць усім і якая ляжыць у ма-
гіле, чакаючы свайго абуджэння. Гэта метафарычная сімволіка вобраза 
Радзімы да пачатку ХХ ст. перастала адпавядаць свядомасці новага пака-
лення як этнічных палякаў, так і нашчадкаў тых народаў, якія ў ХІХ ст. 
змагаліся за свабоду агульнай Радзімы, называючы яе Польшчай, але нас-
тойліва падкрэсліваючы сваю рэгіянальную адметнасць.  

Варта сказаць, што асаблівасцю ўсёй нашаніўскай літаратуры, у тым 
ліку і творчасці Я. Купалы, была асацыятыўная повязь вобраза жанчыны-
маці з вобразам роднай зямлі-Беларусі. Сімволіка гэтага вобраза перажыла 
ў паэта пэўную эвалюцыю, звязаную як з яго светапогляднымі пошукамі, 
так і з развіццём палітычных падзей у тагачасным свеце. Узвышаны вобраз 
маці-Радзімы ствараецца ў паэме «На куццю» (1911), цалкам прасякнутай 
неапаганскім духам. Тут Беларусь выступае ў вобліку забытай і нябачнай 
для свету жывых валадаркі адвечнага замчышча, «княжны міласцівай». 
Яна валодае незямной прыгажосцю і моцай («з зраніц... б’е краса... як бліск 
маланак развуглёных»), але называецца «забранай стараной», «скаванай 
мучаніцай», пазбаўленай свайго пасаду. 

У пэўнай ступені з гэтага твора бярэ пачатак купалаўская інтэрпрэ-
тацыя біблейскага вобраза Мадонны. Характэрна, што Мадонна ў яго 
творчасці падаецца, як правіла, толькі ў адной са сваіх шматлікіх іпас-
тасяў, а менавіта іпастасі валадаркі свету, ды яшчэ гаспадыні (як, дарэ-
чы, і перакладаецца з італьянскай мовы само слова Madonna): гаспадыні 
дому, сям’і, Бацькаўшчыны. 

Увогуле жанчыне ў сваіх патрыятычных адраджэнскіх памкненнях 
Купала адводзіць галоўную стваральніцкую ролю. Так, у паэме «Яна і я» 
(1913) падаецца вобраз яе, дзе, здаецца, упершыню Купалам вымаўля-
ецца ўслых найгалоўнейшы тэзіс хрысціянства: «Бог ёсць любоў». 

 

Так мілаванне к шчасцю след адчыне, 
А мілаванне – над царамі цар, – 
І будзеш век маёй ты гаспадыняй, 
А я твой вечна буду гаспадар. 
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Узвышаная купалаўская стылістыка падкрэслівае, што яна – гаспа-
дыня не толькі канкрэтнага зямнога дома, вясковай хаты з яе ўстойлі-
вым побытам і спрадвечным ладам жыцця, яна – і тая ж князёўна, вала-
дарка роднага краю, сама Радзіма – Беларусь, «што ланцугамі мусіла 
шмат лет званіць» [45, с. 107], крыўды якой патрабуюць адплаты. 

Пэўныя светапоглядныя зрухі ў канцэпцыі адраджэння Бацькаўш-
чыны праяўляюцца ў вобразах жанчын з дому Зяблікаў («Раскіданае 
гняздо», 1913). Тут паэт разглядае два магчымыя паводле хрысціянства 
шляхі ўратавання роднага краю. Так, Марыля ўвасабляе традыцыйную 
евангелічную мудрасць і пакорлівасць лёсу – пасіўнае чаканне лепшай 
долі. Зоська, у адрозненне ад адкрыта бунтарных, непакорлівых гераінь 
іншых купалаўскіх твораў Гарыславы і Бандароўны, прапануе іншае 
выйсце, абраўшы актыўную хрысціянскую любоў і міласэрнасць, шлях 
даравання крыўдаў і паразумення з тым, каго называюць ворагам. 

Вобраз роднай зямлі ў купалаўскай творчасці арганічна паяднаны і з 
яшчэ адным хрысціянскім матывам – Маладой, што чакае прыходу жа-
ніха. У хрысціянстве Маладая – гэта сімвал царквы, якая жыве чакан-
нем другога прыйсця жаніха – Хрыста. У Купалы ж Маладая – гэта Бе-
ларусь, а Жаніх – тыя вызвольныя сілы, што прынясуць ёй доўгачака-
ную незалежнасць, зробяць яе сапраўднай гаспадыняй свайго лёсу і 
свайго дому.  

Купала, увасобіўшы Беларусь у вобліку евангельскай Маладой, ас-
ноўны націск робіць на моманце яе сустрэчы з Жаніхом, якая, паводле 
хрысціянскай прытчы, называецца вяселлем. Упершыню ў сваёй біб-
лейска-сімвалічнай іпастасі з выразнай праекцыяй на лёс Беларусі тэма 
вяселля якраз і з’яўляецца ў «Сне на кургане». Падобнай інтэрпрэтацыі 
тэмы радзімы ні ў беларускай, ні ў польскамоўнай адраджэнскай трады-
цыі яшчэ не было. 

Існуе адна асаблівасць адлюстравання вяселля ў творах Я. Купалы – 
яно амаль заўсёды няскончанае. Наступная асаблівасць – яго дваістасць, 
наяўнасць у адным і тым жа творы сапраўднага вяселля і побач іншага – 
гратэскна-парадыйнага. Так адбываецца ў драматычнай паэме «Сон на 
кургане», дзе сапраўднае вяселле, распачаўшыся шчасліва, вяртаецца ў 
разбуранае стыхіяй гняздо, а на змену яму прыходзіць другое – фаль-
шыва-парадыйнае вяселле вар’яткі і прыдуркаватага падростка, якія 
прысвойваюць сабе атрыбуты і сімвалы (вянок, хвастач) сапраўдных 
маладых і сапраўднага вяселля. (Праз два гады, у 1913 г., у камедыі 
«Паўлінка» Купала зноў вернецца да тэмы двух вяселляў.) 

Звернемся да рэальных падзей таго часу. Для станаўлення беларус-
кага нацыянальнага руху, як і нацыянальных рухаў іншых заняволеных 
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народаў Расіі, руская рэвалюцыя 1905 г. мела агромністае значэнне. 
У выніку яе царскі ўрад мусіў пайсці на ўступкі ў сацыяльнай, культур-
най і асветнай галінах. 30 ліпеня 1905 г. быў абвешчаны Маніфест аб 
рэлігійнай вольнасці і грамадзянскіх свабодах, з якога, паводле мерка-
вання навукоўцаў, «беларусы найбольш скарысталі» [56, с. 142]. 

Маюцца на ўвазе і арганізацыя легальнага беларускага друку, акты-
візацыя дзейнасці грамадскіх рухаў і палітычных партый, што пачалі 
адкрыта ставіць пытанне пра нацыянальнае самавызначэнне Беларусі. 
Так, другі з’езд Беларускай сацыялістычнай грамады ўжо на пачатку 
1906 г. пастанавіў, што Беларусь павінна быць аўтаномнай рэспублікай. 
Усё гэта давала падставы спадзявацца, што Бацькаўшчына ўрэшце змо-
жа вызваліцца з векавой няволі, або, кажучы сімволіка-алегарычнымі 
словамі Купалы, Маладая (Беларусь), дачакаўшыся свайго Жаніха (на-
цыянальна-вызваленчых сіл), зможа справіць сваё вяселле (стаць неза-
лежнай). На жаль, неўзабаве высветлілася, што спадзяванні гэтыя аказа-
ліся марнымі. Амаль адразу пасля задушэння рэвалюцыі пачынаецца 
актыўны наступ шавіністычных імперскіх колаў на малады беларускі 
нацыянальны рух. Прынцыпы новай расійскай палітыкі на Беларусі вы-
разна акрэсліў тагачасны старшыня Савета міністраў Расіі П. А. Сталы-
пін, які ў сваіх прамовах у Дзяржаўнай думе 7 мая 1910 г. і 27 красавіка 
1911 г. заявіў наступнае: «Мэта наша – паставіць крэст на стагодняй 
племянной палітычнай барацьбе, якая тут вядзецца, і абараніць тут ула-
дарным і рашучым словам расійскія дзяржаўныя асновы. <...> Заходні 
край ёсць і будзе краем рускім назаўсёды, навекі» [74, с. 306–307]. 

Ажыццяўленне гэтай палітыкі выявілася ў дзяржаўнай падтрымцы і 
актывізацыі «западнорусского» руху на беларускіх землях, у разнастай-
ных адміністрацыйных бар’ерах, што ставіліся перад усялякім праяў-
леннем беларускай нацыянальнай адметнасці. Так, паводле сведчанняў 
аднаго з сучаснікаў Купалы, «міністэрскі загад забараніў ужыванне бе-
ларускае мовы на неафіцыйных мерапрыемствах, а салдатам было заба-
ронена атрымоўваць лісты з дому на роднай мове. Вучняў, якія гаварылі 
на матчынай мове, выключалі са школы» [35, с. 79]. 

Такім чынам, часовая дэмакратызацыя расійскай палітычнай сістэ-
мы, што падтрымлівала надзеі на спрыяльнае вырашэнне беларускага 
нацыянальнага пытання, аказалася не больш як фарсам, жорсткім і цы-
нічным падманам шматвяковых спадзяванняў беларускага народа. Таму 
і ў купалаўскай драматычнай паэме ўзнікае тэма другога, падманнага 
вяселля, якое выклікае ў чытача і смех, і слёзы адначасова. 

Менавіта такое прачытанне матыву вяселля ў «Сне на кургане» пац-
вярджаюць пазнейшыя творы Я. Купалы, у якіх захоўваецца і лёгка вы-
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яўляецца сімволіка паняццяў «маладая» (Беларусь) і «вяселле» (нацыя-
нальная незалежнасць). Гэта, напрыклад, паэма «Безназоўнае» (1924), 
дзе адбываецца паяднанне двух блізказначных вобразаў – сімвалаў ма-
ладой і гаспадыні – і дзе матыў вяселля гучыць як падагульненне 
ідэальных мар і спадзяванняў паэта: 

 

Беларусь на куце 
Ў хаце сваёй села,– 
Чарка мёду ў руцэ, 
Пазірае смела. 

 

Сядзіць важна сама 
Сабе гаспадыня... 

 

Далей паводле тэксту высвятляецца, што яна не толькі гаспадыня 
сама сабе і гаспадыня гучнай бяседы, але яшчэ і маладая. 

Вобраз Маладой, якая сімвалізуе Беларусь, трактуецца ў творчасці 
Купалы даволі шырока, але заўсёды адназначна. Калі ў «Сне на курга-
не» ён яшчэ цьмяна-асацыятыўны, то ў паэме «Безназоўнае» ўжо канк-
рэтны і выразны. Такая ж празрыстая сімволіка прысутнічае і ў вершы 
«Маладая ачуняла» (1926). Гэты твор напісаны ў форме народнай гутар-
кі пра хваробу маладой: маладая занядужaла, чакаючы прыезду жаніха, 
і «дбайныя» суседзі пачалі шыць ёй кашулю на смерць і рыхтавацца да 
памінак... Падтэкст добра выяўляе тонкая аўтарская іронія, з якой пада-
юцца дэталі гэтай «падрыхтоўкі рупных суседзяў», што «...У ахвоту аж 
да поту, // Узяліся за работу», каб «...Маладая ў гэтым склепе, // Свету 
больш не турбавала, // Ціха-ціха ў доле спала», і глыбокае расчараванне 
іх, бо «...Маладая ўсё йшчэ жыва», у той час, калі «...Ужо грабар – сусед 
замежны // Дол ёй выкапаў належны!». 

Трагічныя палітычныя падзеі беларускай нацыянальнай гісторыі 
1920-х гг., якія складаюць падтэкст твора, сталі прычынай яго фактыч-
най забароны. Больш як паўстагоддзя (з 1932 па 1997 г.) гэты верш не 
ўключаўся ў перавыданні купалаўскіх твораў.  

Аднак вернемся да драматычнай паэмы «Сон на кургане», дзеянне 
ў якой пасля пажару пераносіцца ў шынкоўню, традыцыйнае для рэгія-
нальнай польскамоўнай літаратуры месца агульнанародных сустрэч не 
толькі дзеля адпачынку, але і для абмеркавання набалелых праблем – 
месца своеасаблівага народнага веча. Адпаведна сцэна ў шынкоўні, дзе 
апынаецца купалаўскі Сам, прасякнута сімволіка-палітычным зместам. 
Тэма чацвёртага, заключнага абраза ўсё тая ж: Беларусь, яе лёс і яе шля-
хі да вызвалення. Але тут на першы план выносіцца матыў беларускага 
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патрыятызму: Радзіма, Беларусь і адносіны да яе народа, яе дзяцей, бе-
ларускіх сыноў. 

Сцэна прадстаўляе ў пэўным сэнсе сацыяльны зрэз тагачаснага гра-
мадства: людзей розных сацыяльных пластоў, рознай долі, якіх, у па-
раўнанні з ранейшымі рамантычнымі наведвальнікамі карчмы, не яднае 
ніякая супольная ідэя, апрача нараканняў на цяжкі лёс і холад, жадання 
адмежавацца ад рэальнасці.  

У канцы ХІХ і на пачатку ХХ ст. беларуская нацыянальная ідэя за-
радзілася ў свядомасці нацыянальнай інтэлігенцыі, але на той час у вы-
ніку няўзгодненасці ўяўленняў пра далейшыя гістарычныя шляхі свайго 
краю (аўтаномнасць у складзе Расіі, вяртанне ў склад Польшчы, нацыя-
нальная самастойнасць) не магла выконваць кансалідуючую ролю. Гэта 
нацыянальна-палітычная нявызначанасць адбілася і на адносінах лю-
дзей да Бацькаўшчыны. У грамадстве з’явіўся, кажучы словамі Купалы, 
сіндром «беларускіх сыноў» – людзей, якія з розных меркаванняў гато-
вы былі адмовіцца ад сваёй нацыянальнай прыналежнасці, вырачыся 
Бацькаўшчыны. Такім чынам, бескампрамісна-безаглядны патрыятызм 
колішніх літоўска-польскіх (беларускіх) патрыётаў у ХХ ст. саступіў 
месца процілеглай крайнасці – такому ж бескампрамісна-безагляднаму 
адрачэнню ад родных каранёў. У купалаўскай драматычнай паэме гэта 
нацыянальная праблема ўвасоблена ў вобразе сына Сама – стражніка, 
які гаворыць у творы толькі адну-адзіную, але затое вызначальную (бо 
рускамоўную!) фразу: «Моя мамаша». 

Праблема нацыянальнага вырачэння хвалявала Купалу заўсёды, што 
выявілася ў яго творах розных гадоў: вершах «Над калыскай» (1910), 
«Забраны край» (1912), «Беларускія сыны» (1919), драме «Тутэйшыя» 
(1922) і інш. Але не менш хвалявала паэта і праблема нацыянальнага 
прарока, правадыра, які мог бы стаць на чале нацыянальна-вызваленча-
га руху. Многія даследчыкі на гэту ролю прызначаюць Сама, які «вяр-
нуўся надзелены немалым духоўным досведам, вярнуўся з думкай пра 
Бацькаўшчыну» [5, с. 83]. Паводле нашага меркавання, гэтаму супярэ-
чыць публіцыстычны маналог Сама ў апошнім, чацвёртым абразе – яго 
песня пра лірніка Лазара. Істотнае значэнне для разумення купалаўскай 
пазіцыі маюць тыя радкі, дзе герой выказвае сваё разуменне шляхоў 
будучага вызвалення роднага краю: 

 

А калі ж к нам рыцар важны 
Прыплыве Дунаем з княжнай? 
Нас падыме, заахвоціць 
К лепшай славе і рабоце? 
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«Важны рыцар» і Дунай, якія двойчы згадваюцца ў апошнім абразе, 
маюць пад сабой гістарычную падаснову. Гаворка тут, відаць, ідзе пра ле-
гендарнага ўкраінскага лірніка і прарока Вернігору, які ў ХІХ ст. карыс-
таўся вялікай папулярнасцю на тэрыторыях былога ВКЛ і Польшчы. Ён 
прарочыў адбудову Польшчы пасля падзелаў і няволі ў ранейшых гіста-
рычных межах да 1772 г., еднасць усіх народаў, што ўваходзілі ў склад 
ВКЛ і Кароны. Прароцтвы Вернігоры выкарыстоўвалі польскія палітыкі, 
і ў першую чаргу І. Лялевель, які апублікаваў гэту гістарычную легенду. 
Купалаўская згадка пра «рыцара важнага» магла мець дзве крыніцы па-
ходжання: літаратурную (драма С. Выспянскага «Вяселле», якой паэт за-
хапляўся) і грамадскую, бо ідэя яднання ўсіх народаў у межах агульнай 
польскай дзяржавы і адпаведна гістарычная легенда пра Вернігору былі 
яшчэ актуальнымі для беларускага грамадства на пачатку ХХ ст.  

Сам – абагулены партрэт беларуса на мяжы двух стагоддзяў, калі, 
з аднаго боку, яшчэ жывыя традыцыі агульнага беларуска-польскага зма-
гання за незалежнасць і супольную айчыну – маці-Польшчу, а з другога 
боку – усё больш актывізуецца беларуская ідэя, мара пра самастойную 
беларускую дзяржаўнасць (схаваны скарб, які можна і трэба здабыць). 
У гэтых умовах асаблівае значэнне набывала ідэя яднання беларускага 
грамадства, адмаўленне як ад старых (надзея на аднаўленне Польшчы), 
так і ад новых (аўтаномія ў складзе Расіі) палітычных ілюзій. Заключ-
ная сцэна драматычнай паэмы выразна падкрэслівае гэты момант. У той 
час як прадстаўнік пакалення бацькоў Сам спадзяецца на вяртанне бы-
лога (з’яўленне дунайскага важнага рыцара), а прадстаўнік новага пака-
лення (сын Сама – стражнік) прымае прарасійскую арыентацыю, іх агу-
льная айчына Беларусь застаецца забытай і пакінутай. Яна гіне на іх ва-
чах, як гіне пад вокнамі шынкоўні жонка Сама і маці стражніка.  

Такім чынам, купалаўская драматычная паэма «Сон на кургане», ад-
люстроўваючы складаную грамадска-палітычную сітуацыю на Беларусі 
напрыканцы ХІХ – пачатку ХХ ст., у сімвалічных вобразах і сцэнах 
сцвярджала ідэю палітычнай актывізацыі ўсіх пластоў тагачаснага гра-
мадства і адначасова ідэю нацыянальнага яднання – палітычную патрэ-
бу стварэння ўласнай самастойнай дзяржавы, незалежнай як ад Польш-
чы, так і ад Расіі. 

 
 

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ 
 

1. Падумайце, якія тропы найчасцей ужываюцца ў сучаснай літара-
туры. Прывядзіце прыклады ўмоўна-асацыятыўных тропаў. 

2. Растлумачце прычыны папулярнасці іроніі ў сучасным літаратур-
ным працэсе. Вызначце яе ролю ў тэкстах постмадэрністаў. 
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3. Назавіце прыклады ўдалых і няўдалых метафар у сучасных паэ-
тычных творах. Прыдумайце свае прыклады паэтычных метафар. 

4. Як вы інтэрпрэтуеце змест і сэнс паэмы Я. Купалы «Сон на курга-
не»? Якія тропы, на вашу думку, пераважаюць у яе тэксце? 

5. Растлумачце сімволіку паняццяў «нарог», «каса», «вяселле» ў па-
эме Я. Купалы «Сон на кургане». 

 
 

БУДОВА ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 
 

 
 

АГУЛЬНАЕ ПАНЯЦЦЕ ПРА ТЭМУ 
ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 

 
ожны мастацкі твор – апавяданне, раман, лірычны верш або дра-
матычная паэма – мае сэнсавы стрыжань, які звязвае асобныя яго 

часткі ў адзінае цэлае. Такі сэнсавы стрыжань і называецца тэмай. Мас-
тацкі твор сам па сабе можа быць вельмі раскіданым, спалучаць розныя 
карціны, думкі, вобразы. Гэта асабліва характэрна для сучаснай літара-
туры, для так званых камп’ютарных раманаў, дзе часта адбываецца ман-
таж розных у стылістычным, сэнсавым і сінтаксічным плане фрагментаў 
(напрыклад, згадаем раман М. Павіча «Скрынка для пісьмовых пры-
лад»). Аднак колькі б разнастайных і супярэчлівых фрагментаў і думак 
не ўтрымліваў твор, усе яны павінны аб’ядноўвацца агульнай тэмай. 
Возьмем, напрыклад, верш М. Багдановіча: 
 

*** 
Блішчыць у небе зор пасеў; 
У полі – рунь, і ў небе – рунь.  
Да рэчкі лецячы, узляцеў 
Між імі марай белы лунь. 

Кажан пранёсся на крылах, 
Стракочуць конікі ў траве, 
Снуюцца мышы па палях, 
Здаецца – усё вакол жыве. 

 

Жыццё чуваць з усіх старон, 
Жыццём напоўнены ўвесь мрок. 
Ці ж загубіў плывучы сон 
З чырвоных макаў свой вянок? 

 

Тэма верша – летняя ноч. Без гэтага сэнсавага стрыжня ўвесь пера-
лік карцін і вобразаў быў бы не толькі выпадковым, але ў дадатак і паз-
баўленым пэўнай выразнасці.  

Калі мы на хвіліну засяродзімся на ўласнай свядомасці, то заўва-
жым, што яна адначасова атрымлівае вельмі шмат імпульсаў: гукавых, 

К 
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зрокавых і г. д. У выніку адначасова ўзнікае шмат карцін, вобразаў, ад-
чуванняў – і нашы думкі і пачуцці разгортваюцца не паслядоўна, а скач-
камі, зігзагамі. Калі б паэт паспрабаваў проста запісаць усе свае думкі і 
ўражанні ад сузірання летняй ночы, то атрымалася б поўная бяссэнсіца. 
Творчы чалавек робіць адбор сваіх адчуванняў, перажыванняў, пакіда-
ючы толькі тое, што патрэбна яму для задуманага твора, а ўсё іншае без 
шкадавання адкідаючы. Праводзіць такі адбор можна толькі пры адной 
умове – тады, калі вызначаны стрыжань, г. зн. калі загадзя вядома тэма. 

Тэма можа быць вельмі шырокай і распадацца на некалькі ўнутра-
ных тэм. Возьмем, напрыклад, «Палескую хроніку» І. Мележа. Асноў-
ная тэма гэтага твора – Беларусь напярэдадні і ў час калектывізацыі, але 
згаданая тэма распадаецца на падтэмы: псіхалогія беларускага селяніна, 
маральна-сямейныя побытавыя ўстоі вёскі, ідэалогія маладой беларус-
кай інтэлігенцыі і г. д. Кожная з гэтых унутраных тэм, у сваю чаргу, 
распадаецца на падтэмы, або так званыя састаўныя тэмы. Чым больш 
старанна распрацавана асноўная тэма, чым шырэй яна падсвечана сас-
таўнымі тэмамі, тым больш значным з’яўляецца твор. Аднак калі асноў-
ная тэма настолькі шырокая, як, напрыклад, у творы І. Мележа або ў 
аповесці М. Гарэцкага «Дзве душы», ці як у паэме «Новая зямля» Я. Ко-
ласа, то распрацоўка такой тэмы патрабуе вельмі шмат назапашаных 
назіранняў, вопыту і ведаў, велізарнай глыбіні і моцы думкі. Пісьменні-
ку-пачаткоўцу рызыкоўна брацца за маштабныя тэмы. 

«Мы часто слышим о писателях, приобретающих вес и значение бла-
годаря взятой ими теме, хотя, кажется, в ней и нет вроде ничего особенно-
го. Как же в таком случае будет со мной, пишущим о самом Левиафане? 
Мой почерк сам собой расплывается огромными плакатными буквами. 
Дайте мне перо кондора! Дайте мне кратер Везувия вместо чернильницы! 
Держите меня под руки, други мои! Ибо покуда я наношу на бумагу свои 
мысли о Левиафане, они успевают измучить меня, и я готов упасть, обес-
силенный всепроникающей широтой их охвата, ведь они включают в себя 
весь круг наук, и все поколения китов, и людей, и мастодонтов, настоящие, 
прошедшие и грядущие, вместе со всей обращающейся панорамой земной 
империи и целой вселенной, не оставляя в стороне и ее предместий. Такова 
возвеличивающая сила богатой и обширной темы! Мы сами разрарастаем-
ся до ее размеров. Для того чтобы создать большую книгу, надо выбрать 
большую тему. Ни один великий и долговечный труд не может быть напи-
сан о блохе, хотя немало было на свете людей, которые пытались это сде-
лать» [55, с. 489]. Гэта сцвярджаў Г. Мелвіл – класік амерыканскай літара-
туры, аўтар славутага рамана «Мобі Дзік, або Белы Кіт», які прызнаецца 
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крытыкай «энцыклапедыяй амерыканскага жыцця сярэдзіны ХІХ стагод-
дзя». 

Варта адзначыць, што «Мобі Дзік, або Белы Кіт» – твор унікальны, 
напісаны насуперак усім законам жанру. Яшчэ ў час свайго з’яўлення 
кніга Мелвіла лічылася дзіўнай, і яе незвычайнасць адчуваецца і сёння. 
Гэта складаны твор, які ўключае 135 раздзелаў, размешчаных непасля-
доўна, форма якіх неаднастайная, што разбурае інерцыю апавядання. 
Разам з тым кожны з раздзелаў заклікае да роздуму, і не толькі над 
зместам рамана, але і пра жыццё ўвогуле, пра свой час, прызначэнне ча-
лавека на зямлі, заканамернасці паводзін людзей, асаблівасці быцця ча-
лавецтва і інш. Папулярнасць і каштоўнасць рамана Г. Мелвіла для сус-
ветнай літаратуры тлумачыцца тым, што аўтар закрануў і па-свойму ін-
тэпрэтаваў вечныя тэмы мастацтва. 

Як вядома, літаратурныя творы ў сваёй аснове маюць стабільныя, 
або так званыя вечныя, тэмы, асаблівасць якіх заключаецца ў тым, што 
яны практычна невычарпальныя і заўсёды будуць актуальнымі ў любым 
грамадстве. Нягледзячы на шматлікасць варыянтаў іх раскрыцця, усё 
роўна кожны раз застаецца нейкая недавыказанасць, магчымасць новай 
інтэрпрэтацыі ў новых гістарычных умовах. Можна заўважыць, што ў 
розных літаратурных творах розных эпох і народаў адна і тая жа тэма 
бачыцца і раскрываецца пісьменнікам па-свойму. Здаецца, што шматлі-
кія літаратурныя творы, якія дайшлі да нас, апісваюць адзін і той жа сю-
жэт, але падкарэктаваны часам. Сёння літаратуразнаўцы дзеляць веч-
ныя тэмы на дзве катэгорыі: анталагічныя і антрапалагічныя. Да антала-
гічных тэм адносяцца вечныя неспазнаныя з’явы светабудовы, такія як 
хаос і космас, агонь і вада, рух і нерухомасць, свет і цемра і г. д. Антра-
палагічныя ж тэмы звязаны з чалавекам і яго існаваннем у свеце. Такіх 
тэм вельмі шмат, і яны заўсёды выклікаюць нязменную цікавасць чыта-
чоў. Да іх адносяцца: 

а) духоўныя пачаткі быцця: антыноміі дачыненне – адчужанасць, 
пакора – ганарыстасць, грэшнасць – праведнасць і інш.; 

б) надэпахальныя сітуацыі: праца, вольны час, будні, святы, прыват-
нае жыццё, свет, войны, рэвалюцыі, грамадзянская дзейнасць і інш.; 

в) сфера жыццёвых інстынктаў: палавая сфера, імкненне да матэры-
яльных выгод, прага ўлады; 

г) мужчынскасць, жаноцкасць; 
д) дзяцінства, юнацтва; сталасць, старасць; 
ж) сфера сацыяльных інстынктаў: каханне, сяброўства, сям’я, сацы-

яльныя трансфармацыі чалавека.  
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Вечнай праблемай, якая бясконца абмяркоўваецца ў літаратурных 
творах, з’яўляюцца пытанні маральнасці чалавека і грамадства. Літарату-
ра не толькі апісвае гэту праблему, але і прапануе шляхі яе вырашэння: 
для грамадства гэта рэвалюцыя або рэформа, для чалавека – маральнае 
ўдасканаленне. Значнае месца ў літаратурным працэсе займае асвятленне 
агульначалавечых праблем – пошукаў сэнсу жыцця, разумення добра і 
зла, непрымання грамадствам пэўнай (інакшай) асобы і інш. 

 
 

ІДЭЯ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 
 
Ад тэмы твора трэба адрозніваць яго ідэю. Ідэя – гэта асноўная дум-

ка, пункт гледжання, зыходзячы з якога пісьменнік распрацоўвае сваю 
тэму. Кожны аўтар у творы выступае найперш як носьбіт таго або інша-
га меркавання аб рэальнасці. Слова «ідэя» існуе ў філасофіі з антычных 
часоў. Яно мае два значэнні. Па-першае, ідэяй называюць правобраз 
рэчы, інакш кажучы, спасцігаемую розумам сутнасць прадметаў, якая 
знаходзіцца за межамі матэрыяльнага быцця. Па-другое, паняцце «ідэя» 
на працягу апошніх стагоддзяў спалучана са сферай суб’ектыўнага до-
сведу, са спазнаннем быцця. 

У дачыненні да мастацтва і літаратуры слова «ідэя» выкарыстоўва-
ецца ў абодвух значэннях. У гегелеўскай эстэтыцы мастацкая ідэя супа-
дае з традыцыйнай на сёння тэмай. Але ў XIX і XX стст. пра ідэю пача-
лі гаварыць як пра выяўлены ў творы комплекс думак і пачуццяў, што 
належаць яго стваральніку. Кант увёў тэрмін «эстэтычная ідэя», і ўслед 
за ім сферу мастацкай суб’ектыўнасці сталі абазначаць тэрмінам «ідэя». 
У тым жа значэнні выкарыстоўваецца і слова «канцэпцыя».  

Мастацкая ідэя (канцэпцыя аўтара), якая прысутнічае ў творах, мае 
ў сабе як свядомую інтэрпрэтацыю і ацэнку аўтарам пэўных жыццёвых 
з’яў, так і адлюстраванне аўтарскага менталітэту і светапогляду ў яго 
цэласнасці, што спалучана з духоўным самараскрыццём аўтара. 

Думка, якая выяўляецца ў творы, заўсёды эмацыянальна афарбава-
на. Мастацкая ідэя – гэта свайго роду сплаў абагульненняў і пачуццяў, 
які В. Бялінскі ў свой час назваў пафасам. Гэта адрознівае мастацтва ад 
аб’ектыўнай навукі і збліжае яго з публіцыстыкай, а таксама са што-
дзённым разуменнем жыцця, якое таксама ацэначнае. Мастацкія ідэі 
(канцэпцыі) адрозніваюцца ад навуковых, філасофскіх, публіцыстыч-
ных абагульненняў іх месцам і роляй у духоўным жыцці чалавецтва. 
Яны нярэдка папярэднічаюць больш позняму светаразуменню. «Навука 
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толькі спяшаецца за тым, што ўжо аказалася даступным мастацтву», – 
сцвярджаў Ф. Шэлінг. 

Падобная роля мастака – як прадвесніка і прарока – была асабліва 
папулярнай у часы рамантызму. Яна ажыццявілася ў канцэпцыях вялі-
кіх паэтаў – у «Дзядах» А. Міцкевіча, у «Сне на кургане» Я. Купалы, у 
ХХ ст. у творах Ф. Кафкі, які загаварыў аб жахах таталітарызму яшчэ да 
таго, як ён умацаваўся, і ў шматлікіх іншых творах. 

Разам з тым у мастацтве шырока выкарыстоўваюцца канцэпцыі і іс-
ціны, даўно замацаваныя ў грамадскім досведзе. Мастак тут як бы зноў 
пацвярджае агульнавядомае, надаючы яму надзённы характар і новую 
пераканаўчасць. Такія творы нагадваюць людзям пра вечныя ісціны, 
якія аказаліся напаўзабытымі, сцёртымі ў свядомасці (напрыклад, апо-
весць П. Санаева «Пахавайце мяне за плінтусам»). Такім чынам, мас-
тацтва выяўляе пільную цікавасць не толькі да ўсяго новага, але і да та-
го, што трывала ўмацавался ў грамадскай свядомасці. 

Мастакоўская суб’ектыўнасць не зводзіцца толькі да рацыянальнага 
асэнсавання рэальнасці. Па словах А. Камю, аўтар заўсёды гаворыць 
больш, чым хацеў. Гэта пацвярждаецца тым, што ў творах мастацтва 
абавязкова прысутнічае штосьці непадуладнае поглядам і творчым на-
мерам іх аўтараў. Д. Ліхачоў у складзе аўтарскай суб’ектыўнасці вылу-
чаў пласт актыўнага ўздзеяння на чытача (г. зн. сферу свядомых 
сцвярджэнняў, думак і пачуццяў) і пласт пасіўны – светапоглядны фон, 
які «прыходзіць» у твор міжволі і залежыць ад тых традыцый і мараль-
ных норм, якія існуюць у грамадстве. X. Артэга-і-Гасэт – іспанскі філо-
саф першай паловы ХХ ст. – пазначаў гэту з’яву як ідэі (плён інтэлекту-
альнай дзейнасці чалавека) і вераванні (сфера духоўнай устойлівасці, 
светасузіральных аксіём). Навукоўцы вызначаюць два тыпы мастакоўс-
кай суб’ектыўнасці: рэфлектыўны і нерэфлектыўны. 

У свой час М. А. Дабралюбаў у артыкуле «Цёмнае царства», акцэн-
туючы ўвагу на нерэфлектыўнай аўтарскай суб’ектыўнасці, пісаў аб 
тым, што для творчасці пісьменніка важнейшыя не яго тэарэтычныя по-
гляды, рацыянальныя і сістэматызаваныя, а непасрэдна ацэначнае дачы-
ненне да жыцця. 

Нерэфлектыўная, або ненаўмысная, суб’ектыўнасць шматпланавая. 
Яна складаецца з некалькіх пластоў: 

● погляды і вераванні, у свеце якіх жыве стваральнік твора як нось-
біт пэўнай культурнай традыцыі;  

● псіхаідэалогія грамадскай групы, да якой належыць пісьменнік; 
● выцесненыя са свядомасці мастака хваравітыя комплексы, у тым 

ліку і сексуальныя, якія вывучаў З. Фрэйд; 
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● калектыўнае несвядомае, якое ўзыходзіць да гістарычнай архаікі і, 
па словах Юнга, можа складаць «міфапаэтычны падтэкст» мастацкіх 
твораў. 

Крыніца мастацкага твора, паводле меркаванняў Юнга, – у несвядо-
май міфалогіі, вобразы якой з’яўляюцца ўсеагульным набыткам чала-
вецтва. Творчы працэс – гэта несвядомае адухаўленне архетыпу; таму 
твор валодае сімвалізмам, які сыходзіць у неспазнаныя глыбіні і недас-
тупны свядомасці сучасніка. 

У мастацтвазнаўстве і літаратуразнаўстве ХХ–ХХІ стст. нерэфлек-
тыўная суб’ектыўнасць часта выносіцца на першы план. Творчая воля, 
свядомыя намеры мастака недаацэньваюцца або ігнаруюцца. Невыпад-
кова Н. Сарот назвала нашу гуманітарную сучаснасць эрай падазрэн-
няў. М. Бярдзяеў, маючы на ўвазе прыхільнікаў псіхааналітычнага па-
дыходу да мастацтва (З. Фрэйд і яго паслядоўнікі), сцвярджаў, што на-
вукоўцы «вельмі перабольшылі» сваё адкрыццё і «прызналі амаль зако-
нам, што ў сваёй думцы і ў сваёй творчасці чалавек заўсёды хавае сябе і 
што трэба думаць аб ім адваротнае таму, што ён сам аб сабе гаворыць» 
[13, с. 318]. 

Разгледзім сферу нерэфлектыўнай аўтарскай суб’ектыўнасці на двух 
прыкладах з беларускай літаратуры. Так, І. Мележ, распрацоўваючы 
тэму калектывізацыі на Палессі, найвялікшай маральнай вартасцю бела-
рускага селяніна лічыць яго адданасць зямлі, паэтызуе простыя радасці 
сялянскага побыту. Іншы пісьменнік, напрыклад К. Чорны, узяўшы тую 
ж самую тэму і той жа матэрыял, мог ацэньваць усё інакш.  

Параўнаем фрагменты двух мастацкіх твораў, у якіх з розных пунк-
таў гледжання адлюстроўваецца побыт беларускай вёскі: 

 

Калі сонца выпырснула першыя праменні між вяршынь Церамоскага лесу, з 
каміноў на куранёўскіх стрэхах віліся ціхія ранішнія дымочкі, у расчыненых 
хлявах там і тут чулася цырканне малака ў даёнкі, лагодныя і строгія покрыкі 
жанчын. У некалькіх дварах гукі гэтыя перабіваў чысты, працавіты клёкат 
жалеза аб жалеза – касцы ладзілі, адбівалі малаткамі косы, рыхтаваліся ісці на 
балота. На пустой вуліцы, з торбай цераз плячо, ніжучы босымі нагамі цёмны 
след на падбеленай расой траве, ішоў, размахваў доўгай вераўчанай пугай яшчэ 
санлівы хлопец-пастух. Ён час ад часу звонка ляскаў пугай і аднастайна, 
хрыпата пакрыкваў: 

– Ка-ро-вы!. Ка-ро-вы!. Ка-ро-вы!. 
Голас яго пасля сну быў нямоцны, высільвацца яму не хацелася, і ён як бы 

памагаў сабе лянівым, але звонкім ляскам пугі. Вароты на вуліцу хутка рас-
чыняліся, каровы павольна, са шляхецкай паважнасцю сыходзіліся ў статак, які 
багацеў рыкам, пярэсціўся, шырэў на ўсю вуліцу. Калі ён дайшоў да краю сяла, 
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з апошняга двара выснулася рудая з белай лысінкай карова, якую падганяла 
чарнявая дзяўчына з дубцом. Далучыўшы карову да статка, дзяўчына з дубцом 
подбегам вярнулася ў хату, але не выпаўз яшчэ статак з вуліцы, як яна ўжо з 
драўляным вядром у руцэ паявілася зноў на двары. Яна падышла да зруба 
калодзежа, які другім бокам выходзіў на суседні двор, бразнула, начапіла 
дужку вядра на крук вочапа. Журавель варухнуўся, падаўся вочапам да вады, 
задаволена, радасна зарыпеў. 

 

Гэта добра знаёмая ўсім сцэна вясковай раніцы ў рамане І. Мележа 
«Людзі на балоце». 

А вось апісанне таго ж самага вясковага побыту ў апавяданні К. Чор-
нага «Вераснёвыя ночы»: 

 

Каля студні з дзеравянага вядра, пазелянелага і слізкага, капала вада на 
запыленую буйную крапіву і пясок. За парканам спелі яблыкі і арабіны, пад 
парканам раскашэльвалася мята і бабіна лета. Каля варот сакаталі куры, пераг-
рабаючы канюшынную пацяруху, і адна – надзьмутая і сярдзітая – упарта 
квактала, расплывалася па пяску гарачым воллем. Абмочаны недзе шчанюк аці-
раўся каля сяней і нудна вылізваў шэрсць каля хваста. Гусак падняў галаву і 
глыбакадумна закрычаў. Шчанюк крыху страціў свой нудны выгляд і забурчаў, 
вільнуўшы шчуплым хвастом. 

Паставіўшы каля заскарузлага карыта ражку з свіным цестам, чухаючы ву-
ха аб голую руку вышэй локця, Агата злосна крыкнула: 

– Віляй, віляй, падла аблезлая! Зноў недзе ўскочыў у памыі, каб ты ўжо 
нечага ў вір галавою ўскочыў. Зноў усё пазагаджваеш у сенцах. Вон, каб ты 
выдах! 

Шчанюк выцягнуўся на пяску доўгім целам сваім і ціхавата завыў, квактуха 
заквактала мацней. З панурым папрокам Агата кінула на яе дзеркачом. 

 

Беларуская вёска для І. Мележа валодае прывабнай патрыярхаль-
насцю, ён сам і яго героі ўспрымаюць сялянскую працу як узвышаную 
радасць паяднання чалавека з прыродай. Таму нават будзённыя клопаты 
вяскоўцаў нясуць у сабе адбітак гэтай спрадвечнай радаснай гармоніі, і 
апісанне сялянскага побыту у згаданым фрагменце падаецца ў мажор-
ных, светлых танах. 

Зусім інакш успрымае сялянскае жыццё К. Чорны. Вёска для пісь-
менніка – гэта бруд, нястача, знясільваючая фізічная праца. Ён з натура-
лістычнай падрабязнасцю заўважае і апісвае ў песімістычных, змрочных 
фарбах тыя праявы і сцэны сялянскага побыту, якія будуць найлепш 
адпавядаць такому ўспрыняццю. 

Падобныя побытавыя або пейзажныя замалёўкі ў творах звычайна 
не існуюць самі па сабе. Апрача ўсяго іншага, яны працуюць на агуль-
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ную задуму твора, як фон для адлюстравання той або іншай думкі пісь-
менніка. 

Так, у Мележа апісанне летняй раніцы, яе сонечна-роснай, крамянай 
свежасці непасрэдна спалучана з вобразам Ганны, якая толькі-толькі 
ўступае ў сваё юначае жыццё, сама такая ж светлая, звонкая і чыстая, як 
гэты пачатак сялянскага працоўнага дня. 

Запаволенасць і нудота позняга лета, якое змяняе свае яркія фарбы 
на сонную млявасць адцвітання, як і запозненае квактанне курыцы ці 
жаласлівае скавытанне шчанюка, – усё гэта ў апавяданні К. Чорнага 
працуе на раскрыццё трагедыі Агаты, прыгожай і мажнай кабеты, якая 
заседзелася ў дзеўках і пакутуе ад сваёй нерастрачанай жаноцкасці, 
змушаная выбіраць паміж нялюбым, але прыстойным Зыгмусем Чухрэ-
вічам і легкадумным Асташонкам, тым, хто мілы яе сэрцу. 

Сукупнасць падобных ацэнак, адзінства ўспрыняцця пейзажаў, абста-
він, падзей і персанажаў складаюць ідэю твора, якая можа ўтрымліваць у 
сабе некалькі або цэлы шэраг прыватных ідэй. Вельмі часта ідэю ўспры-
маюць і разумеюць занадта вузка – як дакладна сфармуляваную дыдак-
тычную думку-павучанне пісьменніка. Але ёсць вельмі шмат твораў, дзе 
адсутнічае якое б там ні было павучанне, і тым не менш яны ўтрымліва-
юць сваю ідэю, як, напрыклад, прыгаданы верш М. Багдановіча «Бліш-
чыць у небе зор пасеў...»: летняя ноч, запоўненая рознымі праявамі жы-
вога жыцця, – цудоўная, яна напаўняе душу чалавека радасцю жыцця. 

 
 

ФАБУЛА ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 
І ЯЕ СКЛАДНІКІ 

 

Для свайго развіцця тэма патрабуе канкрэтнага матэрыялу. Такім 
матэрыялам могуць быць падзеі грамадскага ці асабістага жыцця, думкі, 
перажыванні, прадметы і з’явы прыроды – усё, што даступна чалавеча-
му вопыту і чалавечай фантазіі. Сукупнасць гэтага матэрыялу складае 
фабулу твора. 

Тэма абапіраецца на рэальныя з’явы, нават калі яны маюць самую 
фантастычную прыроду, бо гэтыя з’явы, перш чым выліцца на паперу, 
павінны нарадзіцца ў свядомасці чалавека (а тое, што існуе ў свядомас-
ці, ужо існуе, па-сутнасці, рэальна). У выніку і фабула ва ўсіх сваіх час-
тках з’яўляецца рэальнай. 

Вернемся да нашага пачатковага прыкладу (гл. с. 51). Тэма верша 
М. Багдановіча – летняя ноч. Матэрыял верша, яго фабула – розныя 
начныя праявы: зорнае неба, конікі ў траве і да т. п. Звесткі пра цану на 
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нафту або развагі пра ўрбанізацыю ў гэтым творы выглядалі б нонсэн-
сам. Падобныя згадкі не мелі б рэальнай сувязі і выпалі б з фабулы. 

Паняцце «фабула» тлумачыцца па-рознаму. Часам пад фабулай ра-
зумеюць паслядоўнасць з’яў, звязаных выключна прычыннай сувяззю. 
Аднак няма ніякіх падстаў вылучаць на першы план з многіх відаў сувя-
зі менавіта гэты від. Іншы раз пад фабулай разумеюць сукупнасць дзе-
янняў у творы ў адрозненне ад сукупнасці думак і перажыванняў. Гэта 
таксама недакладнае вызначэнне, бо вельмі многія выдатныя творы ма-
юць сваёй тэмай унутранае жыццё, думкі і настроі, змены якіх адпавя-
даюць зменам у знешнім жыцці. 

З вышэйпрыведзеных разваг вынікае, што фабула з’яўляецца сукуп-
насцю дзеянняў, абставін і станаў душы, якія знаходзяцца ва ўзаемнай 
сувязі.  

У фабуле вылучаюць некалькі галоўных складнікаў: 
1. Сітуацыя – узаемадачыненні персанажаў у кожны пэўны момант 

сюжэта. Сітуацыя бывае агульнай і прыватнай. Напрыклад, у «Палес-
кай хроніцы» І. Мележа Сталін праводзіць калектывізацыю – агульная 
сітуацыя; Ганна жыве сваім каханнем да Васіля – прыватная сітуацыя. 

2. Матыў – такія абставіны, якія змяняюць сітуацыю. Калі падрабяз-
на прааналізаваць той жа раман «Людзі на балоце», можна знайсці шмат 
матываў, якія змяняюць першапачатковы стан рэчаў. Напрыклад, кура-
нёўцы жывуць спакойным патрыярхальным жыццём, але прыязджае ўпаў-
наважаны па перадзеле зямлі – і яго прыезд рушыць стары ўклад. Ганна 
і Васіль цешацца сваім шчасцем, але прыходзяць бандыты – і сітуацыя 
змяняецца: Ганна асуджае Васіля за тое, што той паказаў шайцы Грыбко-
ву хату, Васіля забіраюць у турму і г. д.  

3. Завязка – шэраг матываў, што складаюць напружаную сітуа-
цыю, якая не можа цягнуцца неабмежавана доўга. Напрыклад, куранёў-
цы чакаюць перадзелу зямлі. Перад прыездам упаўнаважанага Васіль 
самавольна арэ Глушакоў надзел каля цагельні. Адбываецца бойка Яў-
хіма з Васілём. Перадзел зрываецца. Гэты зрыў на карысць не толькі так 
званым ворагам савецкай улады – Глушакам і Зубрычу, але і самой ула-
дзе, якая выношвае планы па абагульненні зямлі і прыватных гаспада-
рак, г. зн. па арганізацыі калгасаў. 

4. Развязка – гэта шэраг матываў, што прыводзяць да стабілізацыі 
сітуацыі. У «Палескай хроніцы» развязка адносін Васіля і Ганны ў пер-
шым рамане – замужжа Ганны; развязка грамадскай сітуацыі ў вёсцы – 
будоўля куранёўцамі грэблі, якая павінна стаць правобразам будучай 
калектыўнай працы ў сумеснай калгаснай гаспадарцы.  

Вылучаюць яшчэ перыпетыі – сукупнасць перамен, а таксама інт-
рыгу – сукупнасць матываў. 
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СЮЖЭТ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 
І ЯГО СКЛАДНІКІ 

 

Паколькі фабула – гэта рэальны матэрыял твора, звязаны ва ўсіх 
сваіх частках, то ўзнікае пытанне пра афармленне і размяшчэнне гэтых 
частак у тэксце. Падобна да таго як асобныя словы і словазлучэнні мо-
гуць перастаўляцца ў сказе, не змяняючы яго сэнс, так і часткі фабулы 
могуць адвольна размяшчацца ў творы. Гэта афармленне і размяшчэнне 
фабулы ў творы называецца сюжэтам. 

Часта пад сюжэтам разумеюць або саму фабулу, або тэму. Каб выя-
віць іх адрозненні, адзначым, што фабула можа быць прыдуманай пісь-
меннікам (у аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» У. Караткевіча) 
або запазычанай з рэальнага жыцця, як у апавяданні В. Быкава «Труба», 
дзе перадаецца рэальная гісторыя гібелі чалавека, які выпадкова заснуў 
у адкрытай трубе нафтапровада і потым некалькі дзён выпаўзаў на во-
лю. Але незалежна ад паходжання фабулы сам сюжэт, г. зн. размяшчэн-
не або будова гэтай фабулы, належыць выключна пісьменніку. Менаві-
та ў сюжэце аўтар праяўляе сваё прафесійнае майстэрства, бо няўмела 
разгорнуты сюжэт губіць мастацкі твор, не дае магчымасці аўтару заці-
кавіць чытача, выводзіць на першы план другасныя часткі фабулы і тым 
самым неадэкватна перадае як тэму, так і ідэю твора. 

У сюжэце вылучаюць наступныя складнікі: 
1. Размяшчэнне – той ці іншы парадак перадачы чытачу фабульных 

абставін. У размяшчэнні вылучаюць зачын, у якім закончана перадаец-
ца тая або іншая сітуацыя, канцоўку – пераказ сітуацыі, якая завяршае 
апавяданне, і развіццё – прамежкавае адлюстраванне сітуацыі з запаво-
льваннем, адступленнямі, вяртаннем. 

2. Змест, да якога адносяцца персанажы – асобы, што дзейнічаюць, 
гавораць і перажываюць. Яны дзеляцца на галоўных, другасных, эпіза-
дычных. Таксама да зместу адносяцца размовы, абстаноўка, прадметы. 

Пры фарміраванні сюжэта пісьменнік уважліва адбірае асобныя ма-
тэрыялы фабулы з пункту гледжання выяўленчай мэтазгоднасці. Нап-
рыклад, герой знаходзіцца ў пакоі. У залежнасці ад аўтарскай устаноўкі 
гэты пакой можа быць апісаны вельмі падрабязна (як у «Пераўтварэн-
ні» Ф. Кафкі), або абмаляваны ў агульных рысах, ці ўвогуле не разгля-
дацца. Тая або іншая сітуацыя можа быць прадстаўлена дэталёва, а мо-
жа толькі пазначацца аўтарам ці мімаходзь згадвацца ў размове перса-
нажаў. Тое ж самае адбываецца і з персанажамі: эпізадычныя могуць 
знешне не апісвацца зусім, два другасных дапаможных персанажы мо-
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гуць замяняцца адным і г. д. Падобны працэс з’яўляецца апрацоўкай 
сырога матэрыялу фабулы, ён вядзе аўтара ад задумы да рэальнага 
зместу твора. 

Усе часткі сюжэта ўзаемна звязаны і ўзаемна абумоўлены. Адна част-
ка пры гэтым можа адначасова выконваць некалькі задач і разглядацца з 
розных пунктаў гледжання. Напрыклад, дыялог двух персанажаў можа 
быць матывам да змены сітуацыі, а можа служыць спосабам характарыс-
тыкі гэтых персанажаў. У аповесці А. Федарэнкі «Нічые» зіма і снег з’яў-
ляюцца агульным гістарычна-храналагічным фонам падзей Слуцкага паў-
стання і разам з тым выступаюць матывам. На снезе адбіваюцца сляды 
саней, на якіх прыязджалі ў вёску за прадразвёрсткай бальшавікі, на ім 
застаецца кроў забітага паўстанцамі чырвонаармейца. І якраз па гэтых 
прыкметах бальшавікі знаходзяць вінаватых і чыняць сваю помсту. 

Састаўныя часткі сюжэта зыходзяць адна з другой і, пераплятаючы-
ся, ствараюць бясконцую колькасць спалучэнняў, у выніку сюжэт можа 
быць разгорнуты бясконцай колькасцю спосабаў. Пералічыць прыёмы 
развіцця сюжэта немагчыма, бо яны змяняюцца ў кожнага пісьменніка і 
ў кожнай літаратурнай школы. Можна вызначыць толькі некаторыя са-
мыя агульныя прыёмы, разгледзеўшы асобныя творы. 

 
 

ПРЫКЛАДНЫ АНАЛІЗ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 
З ПУНКТУ ГЛЕДЖАННЯ ЯГО БУДОВЫ 

 
М. Гарэцкі «ІНТЭЛІГЕНТЫ» 

 

На ст. Благавешчанск мытны агляд. Трасуць каля дзвярэй у вакзале. І мяне 
трэслі. 

Выехалі з Благавешчанска 12 ліпня а 1-й гадзіне ўдзень (г. маскоўскага 
часу). 

Троху праехалі – загарэлася букса ў таварным вагоне. Букса новая. 
Пасажыраў шмат. Адна пасажырка паказвае кашнэ, якое было ў мужа на 

шыі, дык не забралі. У другой – новыя шаўковыя панчохі на нагах. Тут цана 
2–2 1/2 р., а ў Маскве трэба заплаціць 8 руб. 

А 2 1/2 г. праязджалі мост цераз Зею. Шырокая Зея. І глыбей за Амур. 
Па берагах Зеі прыгожа. Зеляніна, кусты, селішчы.  
Страшэнна душна, хоць неба і не дужа чыстае ад воблакаў. 
 

*** 
У нашым аддзяленні – едуць у Дарасун, курорт вёрст за 60 ад Макавеева. 

Там лечаць жываты і нервы.  
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Я не ведаў, хто яны і што яны, і толькі з іхных гутарак я зразумеў, што 
едуць яны з Благавешчанска на курорт Дарасун і што яны, павінны быць, 
савецкія служачыя. 

Але яна была занадта беленька і далікатна і сапраўды інтэлігентна, каб 
быць хоць бы нават машыністкаю ў канцылярыі. 

І ўвесь профіль панскі, і нос просты і тонкі, і зачоска строга грэцкая. Га-
доў ёй – 20–23. Сукенка шаўковая, баціначкі модныя, брошка на грудзях з 
дарагім каменем і залаты вянчальны пярсцёнак на руцэ. 

Ён – звычайны паўінтэлігент, але даволі ўжо па-панску далікатны, асабліва 
ў адносінах да яе. 

Можна было падумаць, што яны муж і жонка, яны елі разам і адно, гама-
нілі ціхенька, глядзелі ў вакно, стоячы плячо ў плячо. Але потым я пачуў, што 
яны кажуць адзін аднаму вы. 

Надта цяжка было ўгадаць, дзе ён працуе... Быў у добрым касцюме савец-
кага выгляду: фрэнч, галіфэ... 

 

*** 
Дарожныя гутаркі – самыя разнастайныя і круцяцца каля палітычных 

і грамадскіх навін дня, каля сямейнага быту, каля здароўя і хвароб, кахання і 
заляцання. 

Гутарка зайшла пра курорт Дарасун. 
Гэта ў Забайкаллі, у Чыцінскай акрузе, 130 вёрст ад Чыты. Там вельмі 

маляўнічая мясцовасць, але суровы клімат. 
Крыніцы там – жалезістыя і жалезіста-вапенныя, у якіх шмат вугляквасу. 

Тэмпература крыніц вагаецца ад аднаго да чатырох градусаў вышэй нуля. 
– Я еду туды ўжо другі раз, і мне там вельмі падабаецца, – міла сказала 

Таісія Іосіфаўна (так яе звалі). 
– Таісія Іосіфаўна, там, кажуць, даволі нудна, – сказаў ён. 
– Сяргей Георгіевіч! Нуда – рэч умоўная... Калі мы з мужам ехалі з Маск-

вы на Далёкі Усход, нас страшылі жыццём у Благавешчанску. Казалі, што там 
гуляюць па вуліцы з мядзведзямі, як з сабакамі... Ажно жыццё, як вы ведаеце, 
зусім іншае... 

Ён міла ўсміхнуўся і нічога не сказаў. 
З курортаў айчынных гутарка зайшла пра курорты замежныя. Пра іх шмат 

апавядаў хворы інжынер. Ён бываў у Нямеччыне. 
І загаманілі пра жыццё нашых прадстаўнікоў за межамі. 
– Да... чаго толькі не прыходзіцца рабіць партыйцу ў парадку дысцыплі-

ны, – сказаў Сяргей Георгіевіч трошку рамантычна і з пачуццём загаманіў пра 
еўрапейскія касцюмы, у якія мусяць адзявацца нашы замежныя прадстаўнікі. 

– Хош не хош, – сказаў ён, як гавораць расійцы з народу, – хош не хош, 
палязай у фрак! Дысцыпліна! 

Гаварыў ён так, быццам яго самога ўжо зараз пасылаюць паўнаважным 
прадстаўніком за межы і ён зараз мусіць скінуць свой савецкі фрэнч і лезці ў 
фрак. 



 63 

У той жа вечар хворы інжынер ад кагосьці з падарожных даведаўся і 
шапнуў мне, хто яны. 

Яна – вельмі сімпатычная і, нягледзячы на маладосць і хараство, разумная 
і сур’ёзная жанчына, дачка нейкага важнага царскага чыноўніка. Мае 
гімназіяльную адукацыю. Замужам цяпер за дужа важным чалавекам. 

Ён – беспартыйны саслужывец яе мужа. Чалавек без адукацыі, але ўмее 
па-кітайску і бывае ў Кітаі. Сын нейкага кулака-чалдона з-пад Благавешчанска. 

 
Аналіз 
Тэма гэтага апавядання – духоўная абмежаванасць і ваяўнічае беску-

льтур’е так званага новага савецкага чалавека. На гэту тэму ў 1930-я гг., 
калі Гарэцкі ствараў сваё апавяданне, было напісана шмат твораў. Наза-
вём толькі самыя вядомыя: «Клоп» У. Маякоўскага, «Сабачае сэрца» 
М. Булгакава, «Запіскі Самсона Самасуя» А. Мрыя. Ужо з гэтага пералі-
ку відаць, што на згаданую тэму мог быць напісаны твор з цалкам ін-
шай фабулай. Такім чынам, мы можам зрабіць наступную выснову: фа-
була, якая б яна ні была, рэальная або прыдуманая, не вырастае з тэмы. 
Для раскрыцця тэмы пісьменнік павінен сам адшукаць фабулу.  

Якая фабула згаданага апавядання? Лірычны герой М. Гарэцкага 
назірае за маладой парай. Яна – сапраўдная інтэлігентка, у выніку рэва-
люцыі пазбаўленая звыклых умоў жыцця. Ён – псеўдаінтэлігент, які ў 
выніку той жа рэвалюцыі спрабуе ўзняцца на больш высокую сацыяль-
ную прыступку. Яна, апускаючыся на больш нізкую прыступку сацыя-
льнай лесвіцы, захоўвае духоўнасць. Ён, падымаючыся, – набывае толь-
кі знешні лоск, а ў духоўным плане разбэшчваецца і дэградуе. 

А зараз прааналізуем сюжэт. Лірычны герой едзе на цягніку па Сі-
біры. Сярод падарожных ён зрокава вылучае яе і яго. Падчас дарожных 
размоў высвятляецца, што яны едуць на курорт. Пачынаецца абмерка-
ванне вартасцей розных курортаў, жыцця ў Расіі і за яе межамі. У пра-
цэсе гутаркі высвятляецца, што яна, патомная інтэлігентка (Таісія Іосі-
фаўна), прымае жыццё ў любых формах і праявах, як належнае. Яму ж 
(Сяргею Георгіевічу), сыну сібірскага селяніна, уласціва нецярпімасць 
нават у дробязях. Еўрапейскі фрак, які павінны апранаць нашы замеж-
ныя прадстаўнікі, успрымаецца ім як надзвычайная ахвяра, якую чала-
век абавязаны рабіць у імя партыйнай дысцыпліны. Камізм сітуацыі 
падкрэсліваецца ў канцы, калі з размоў падарожнікаў высвятляецца, 
што ён – беспартыйны. 

Такім чынам, сюжэт афармляе фабулу, надаючы ёй нязвыклы, а тым 
самым займальны выгляд. І акрамя гэтага, сюжэт метанімічна развівае 
фабулу, гаворачы не пра самі падзеі, а пра іх вынік. 
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Вызначым, як разгортваецца згаданы сюжэт. Паводле свайго стано-
вішча ён статычны. Гэта значыць першапачатковая сітуацыя спакойная 
і такой застаецца да канца. У сюжэце адсутнічае дзеянне, таму тут няма 
ні завязкі, ні развязкі. 

Некалькі першых сказаў-абзацаў уяўляюць сабой зачын, дзе падаец-
ца інфармацыя пра месца і час падзей: 

 

На ст. Благавешчанск мытны агляд. Трасуць каля дзвярэй у вакзале. І мяне 
трэслі. 

Выехалі з Благавешчанска 12 ліпня, а 1-й гадзіне ўдзень (г. маскоўскага 
часу). 

Троху праехалі – загарэлася букса ў таварным вагоне. Букса новая. 
Пасажыраў шмат. Адна пасажырка паказвае кашнэ, якое было ў мужа на 

шыі, дык не забралі. У другой – новыя шаўковыя панчохі на нагах. Тут цана 
2-2 1/2 р., а ў Маскве трэба заплаціць 8 руб. 

А 2 1/2 г. праязджалі мост цераз Зею. Шырокая Зея. І глыбей за Амур. 
Па берагах Зеі – прыгожа. Зеляніна, кусты, селішчы.  
Страшэнна душна, хоць неба і не дужа чыстае ад воблакаў. 
 

*** 
У нашым аддзяленні  –  едуць у Дарасун, курорт вёрст за 60 ад Макавеева. 

Там лечаць жываты і нервы.  
 

Наступная частка ўяўляе сабой экспазіцыю: тут абмалёўваюцца пер-
санажы, падаецца іх партрэтная характарыстыка. 

 

Я не ведаў, хто яны і што яны, і толькі з іхных гутарак я зразумеў, што 
едуць яны з Благавешчанска на курорт Дарасун і што яны, павінны быць, 
савецкія служачыя. 

Але яна была занадта беленька і далікатна і сапраўды інтэлігентна, каб 
быць хоць бы нават машыністкаю ў канцылярыі. 

І ўвесь профіль панскі, і нос просты і тонкі, і зачоска строга грэцкая. Га-
доў ёй – 20–23. Сукенка шаўковая, баціначкі модныя, брошка на грудзях з 
дарагім каменем і залаты вянчальны пярсцёнак на руцэ. 

Ён – звычайны паўінтэлігент, але даволі ўжо па-панску далікатны, асабліва 
ў адносінах да яе. 

Можна было падумаць, што яны муж і жонка, яны елі разам і адно, гама-
нілі ціхенька, глядзелі ўвакно, стоячы плячо ў плячо. Але потым я пачуў, што 
яны кажуць адзін аднаму вы. 

Надта цяжка было ўгадаць, дзе ён працуе... Быў у добрым касцюме савец-
кага выгляду: фрэнч, галіфэ... 



 65 

Затым ідзе развіццё дзеяння – дарожныя размовы герояў пра курорты. 
 

Дарожныя гутаркі – самыя разнастайныя і круцяцца каля палітычных і 
грамадскіх навін дня, каля сямейнага быту, каля здароўя і хвароб, кахання і 
заляцання. 

Гутарка зайшла пра курорт Дарасун. 
Гэта ў Забайкаллі, у Чыцінскай акрузе, 130 вёрст ад Чыты. Там вельмі 

маляўнічая мясцовасць, але суровы клімат. 
Крыніцы там – жалезістыя і жалезіста-вапенныя, у якіх шмат вугляквасу. 

Тэмпература крыніц вагаецца ад аднаго да чатырох градусаў вышэй нуля. 
– Я еду туды ўжо другі раз, і мне там вельмі падабаецца, – міла сказала 

Таісія Іосіфаўна (так яе звалі). 
– Таісія Іосіфаўна, там, кажуць, даволі нудна, – сказаў ён. 
– Сяргей Георгіевіч! Нуда – рэч умоўная... Калі мы з мужам ехалі з Маск-

вы на Далёкі Усход, нас страшылі жыццём у Благавешчанску. Казалі, што там 
гуляюць па вуліцы з мядзведзямі, як з сабакамі... Ажно жыццё, як вы ведаеце, 
зусім іншае... 

Ён міла ўсміхнуўся і нічога не сказаў. 
З курортаў айчынных гутарка зайшла пра курорты замежныя. Пра іх шмат 

апавядаў хворы інжынер. Ён бываў у Нямеччыне. 
І загаманілі пра жыццё нашых прадстаўнікоў за межамі. 
 

І нарэшце, перадапошні абзац, дзе герой выяўляе сваю вялікую ад-
данасць партыйнай дысцыпліне і гатоўнасць дзеля яе нават залезці ў 
фрак (г. зн. раскрывае сваю лёкайскую, прыслужніцкую сутнасць). 

 

– Да... чаго толькі не прыходзіцца рабіць партыйцу ў парадку дысцыплі-
ны, – сказаў Сяргей Георгіевіч трошку рамантычна і з пачуццём загаманіў пра 
еўрапейскія касцюмы, у якія мусяць адзявацца нашы замежныя прадстаўнікі. 

– Хош не хош, – сказаў ён, як гавораць расійцы з народу, – хош не хош, 
палязай у фрак! Дысцыпліна! 

Гаварыў ён так, быццам яго самога ўжо зараз пасылаюць паўнаважным 
прадстаўніком за межы і ён зараз мусіць скінуць свой савецкі фрэнч і лезці ў 
фрак. 

 

Гэты абзац выглядае як канцоўка, але на справе ёй не з’яўляецца. 
Гэта так званая падманная канцоўка.  

Сапраўдным заканчэннем выступае апошні абзац, дзе паведамляец-
ца пра беспартыйнасць героя: 

 

У той жа вечар хворы інжынер ад кагосьці з падарожных даведаўся і 
шапнуў мне, хто яны. 
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Яна – вельмі сімпатычная і, нягледзячы на маладосць і хараство, разумная 
і сур’ёзная жанчына, дачка нейкага важнага царскага чыноўніка. Мае гімна-
зіяльную адукацыю. Замужам цяпер за дужа важным чалавекам. 

Ён – беспартыйны саслужывец яе мужа. Чалавек без адукацыі, але ўмее 
па-кітайску і бывае ў Кітаі. Сын нейкага кулака-чалдона з-пад Благавешчанска. 

 

З боку зместу мы маем чатыры персанажы: ён, яна, аўтар і хворы ін-
жынер, але апошні толькі называецца, адсутнічае апісанне яго знешнас-
ці, ён нічога сам не гаворыць і служыць толькі рупарам для перадачы 
аўтару звестак і плётак, пачутых ад іншых падарожных. Змест перада-
ецца ў форме аўтарскага маналога, які перарываецца ўстаўным дыяло-
гам яе і яго і невялічкім маналогам-рэплікай Сяргея Георгіевіча наконт 
фракаў. 

Такім чынам, будова сюжэта гэтага твора наступная: зачын, пасля 
якога ідзе адначасова экспазіцыя і характарыстыка герояў, развіццё і 
канцоўка, але не развязка, бо тут ніякага дзеяння няма.  

На прыкладзе разабранага твора варта падкрэсліць, як канцоўка 
можа змяняць ход апавядання. У дадзеным выпадку яна ламае сітуацыю 
і робіць зразумелым папярэдні змест.  

Прыёмы разгортвання сюжэта вельмі разнастайныя, пералічыць іх 
усе немагчыма. Але, калі ўважліва прааналізаваць некалькі твораў, мож-
на засвоіць некаторыя агульныя прынцыпы яго пабудовы, якія затым 
выкарыстоўваць, ствараючы ўласныя літаратурна-мастацкія творы.  

 
 

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ 
 

1. Назавіце мастацкія творы сусветнай і беларускай літаратуры, у 
якіх прысутнічаюць вечныя тэмы. Якім чынам яны вырашаюцца? 

2. Прывядзіце прыклады твораў, у якіх аўтарскае адлюстраванне рэ-
чаіснасці папярэднічала больш познім навуковым адкрыццям. 

3. Што ўяўляе сабой нерэфлектыўная аўтарская суб’ектыўнасць і як 
яна выяўляецца ў літаратуры ХХІ ст.? 

4. Прыгадайце аўтараў сусветнай і беларускай літаратуры, у твор-
часці якіх, на вашу думку, найбольш выразна выяўляецца нерэфлектыў-
ны тып мастакоўскай суб’ектыўнасці. 

5. На прыкладзе апавядання М. Гарэцкага «Інтэлігенты» ахаракта-
рызуйце асноўныя адрозненні фабулы і сюжэта. 
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ФАБУЛЬНЫЯ ЧАС І ПРАСТОРА. ПЕРСАНАЖЫ 
 

 
 

РАЗМЕРКАВАННЕ ФАБУЛЬНАГА ЧАСУ І ЯГО ВІДЫ 
 

абульны час – гэта час, які цягнецца ад пачатковай сітуацыі да за-
ключнай, у сюжэце ён бывае двух відаў. Першы від – прамое раз-

гортванне часу. Гэта калі падзеі перадаюцца ў прамым парадку: на-
ступная пасля папярэдняй. Напрыклад: 

 

На грудзе, акружаным глыбокаю вадой, я горад збудаваў. Змацаваў яго 
дубоваю сцяной, байніцамі, на зводах мост уздоймны палажыў. 

У клеці звёз усякага дабра, – калі б на грод лягла аблога... 
І вояў здрадных, лжывых я разлічыў, каб з вернаю дружынай толькі 

дзяліць мой белы й чорны дзень... 
І от нахлынуў вораг многі. 
Ударыў я ў звон трывожны. 
Дзынеў патужна цяжкі спіж... 
Аднак на клік мой зоўны ніхто ка мне не паспяшыў: 
У горадзе маім – такім мацоўным – адзін я быў!..  

В. Ластоўскі. «У час аблогі». 
 

Другі від – гэта змешчанае разгортванне часу: падзеі апісваюцца 
не паслядоўна, а з вяртаннем або забяганнем наперад. 

Вяртанне – расповед пра абставіны, якія папярэднічаюць пачатко-
вай падзеі, мае сваёй мэтай асвятліць і растлумачыць яе. Інакш кажучы, 
некаторыя падзеі пераказваюцца так, каб чытач, не ведаючы пра іх пры-
чыны, зацікавіўся і здзівіўся. Гэту зацікаўленасць задавальняе наступны 
пераказ папярэдніх абставін, што выступаюць прычынай першых. Такім 
чынам, вяртанне ўводзіцца з мэтай павышэння цікаўнасці. У якасці 
прыкладу разгледзім верш А. Вярцінскага «Дынамік»: 

 

Ён пасіпеў, пахрыпеў і змоўк. 
Болей нічога сказаць не змог. 
Падышла старая, паслухала. 
«Што гэта сёння з ім?» 
Падышла бліжэй, пастукала. 
«Маўчыць, не гаворыць зусім». 
Хуценька ў печы дапаліла,  
трохі прыбрала, падмяла. 
Пайшла вуліцай тапалінай  
у другі канец сяла. 

Кажа ўсім: «Іду да радзіста. 
Нешта радзіва маўчыць». 
А ў радзіста сын нарадзіўся,  
сын нарадзіўся і крычыць. 
«У вас весела, – кажа старая. – 
Гэта добра, што сынок. 
Бач, крычыць як, як стараецца... 
Галасісты крыкунок. 
Так крычаў і мой малодшанькі,  
што забілі на вайне... 

Ф 
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Бач, выпроствае аж ножанькі. 
Імя выбралі ці не? 
Так крычаў і мой сярэдненькі,  
не вярнуўся што з партызан... 
Бач, які галасок сярэбранькі! 
Слаўны, слаўненькі пацан! 
А старэйшы быў ціхоня. 
Як радзіўся – спаў і спаў... 
Можа, дзе жыве і сягоння,  
раз без весткі ён прапаў? 
Ні сынкоў няма, 
       нікога. 
Толькі радзіва адно. 
Толькі радзіва – 
       мне падмога. 

Што б рабіла, каб не яно? 
І пагаворыць, і паспявае,  
добрай ночы жадае мне. 
І паплачам з ім, бывае,  
як успомнім аб вайне. 
Ды здарылася з ім штосьці,  
не гаворыць яно зусім. 
Падбяжы як-небудзь, Косця,  
паглядзі, што гэта з ім. 
Дык падыдзеш? 
       Пастарайся... 
Добра ў вас, ды я пайшла». 
 
І пайшла дамоў старая,  
у другі канец сяла. 

 

Першапачатковыя абставіны тут наступныя: у вясковай бабулькі са-
псавалася радыё. Яна перажывае гэты факт як бяду. Збіраецца і ідзе па 
вёсцы да майстра прасіць, каб той адрамантаваў дынамік. А ў «радыс-
та» Косці нарадзіўся сын – і ў яго доме святкуюцца «нарадзіны». У гэ-
тым месцы сюжэта паэт выкарыстоўвае прыём вяртання (пераказ папя-
рэдніх абставін, якія абумовілі першапачаткова апісаныя ў творы): бабу-
лька згадвае сваіх сыноў, якіх забрала вайна. Менавіта гэта згадка робіць 
зразумелай для чытача першапачатковую сітуацыю – тую вялікую лю-
боў да дынаміка, якая ёсць у бабулі. Аказваецца, бабулька вельмі самот-
ная і апрача гэтага нежывога чорнага рупара ў яе нікога няма. Радыё 
злучае яе са светам людзей, дазваляе хоць на хвіліну забыцца пра свой 
боль. 

Забяганне наперад крыху адрозніваецца ад вяртання, хоць і тут так-
сама спачатку пераказваюцца наступныя, а потым папярэднія абставі-
ны. Дзеянне разгортваецца, перапыняецца, пераказваюцца будучыя абс-
тавіны, затым зноў працягваецца разгортванне перарванага дзеяння аж 
да таго моманту, калі наступаюць ужо перададзеныя абставіны. Мэта 
забягання – стварэнне зацікаўленасці момантам сустрэчы абставін. На-
прыклад, перадаецца радаснае вяртанне героя ў родны дом пасля шмат-
гадовай адсутнасці. Пераказ спыняецца, калі герой сядае ў цягнік. Ця-
пер перадаюцца падзеі гібелі яго родных, якія адбудуцца толькі праз не-
калькі гадзін. У чытача ўзнікае напружанае чаканне сустрэчы абставін: 
як успрыме герой знішчэнне сваіх надзей, як перажыве ён пераход ад 
стану радаснага прадчування сустрэчы да стану адчаю развітання. Пры-
ём забягання наперад найчасцей ужываецца ў драмах. 
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Даволі часта сустракаецца так званае шахматнае размеркаванне часу. 
Гэта адбываецца ў тых выпадках, калі ў творы некалькі герояў, некалькі 
паралельных дзеянняў. Спачатку разгортваецца ўрывак, які адносіцца да 
адной лініі дзеяння, затым – які адносіцца да другой, трэцяй і г. д. 

Перапынкі адбываюцца ў пунктах абвастрэння сітуацыі, г. зн. на са-
мых цікавых месцах, дзеля таго, каб падтрымліваць у чытача напружа-
ную ўвагу, чаканне і зацікаўленасць. Возьмем, напрыклад, «Палескую 
хроніку», а дакладней, інтымную лінію рамана «Людзі на балоце». 

Арыштаванага Васіля на вачах усёй вёскі і Ганны правялі па вуліцы 
і адправілі ў Юравічы. Тут апавяданне пра яго перапыняецца. Цяпер 
апісваецца сцэна вячорак, на якіх да Ганны пачынае праяўляць увагу 
Яўхім. Ён запрашае Ганну і Хадоську да сябе на малацьбу. Ганна ісці не 
хоча, але вымушана. Хадоська ж радуецца магчымасці пабыць побач з 
Яўхімам. Потым падаецца сцэна малацьбы, дзе Яўхім заляцаецца да 
Ганны, але тая ўцякае дадому. Хлопец пераключае ўвагу на Хадоську і, 
абяцаючы ажаніцца з ёй, дамагаецца яе прыхільнасці.  

У гэтым месцы, калі зацікаўленасць чытача дасягнула найвышэй-
шай кропкі, лінія Ганна – Яўхім, Хадоська – Яўхім і Ганна – Хадоська 
перапыняецца, аўтар вяртае чытача да Васіля. Мы сустракаем яго на ўсё 
той жа дарозе ў Юравічы, даведваемся, што ў Алешніках міліцыянер 
Шабета пасадзіў яго на фурманку і гэтак павёз далей. Зараз чытач заста-
ецца з Васілём на працягу некалькіх дзён ажно да яго сустрэчы з Косці-
кам Хвашчом. Гэта спатканне змяняе сітуацыю, і ў дзеянне ўключаецца 
Апейка.  

Да трохкутніка Хадоська – Ганна – Яўхім апавядальнік звернецца 
вельмі няхутка, толькі ў другім раздзеле, калі наступіць зіма і Хадоська 
зразумее, што яна цяжарная. Падобная з’ява, калі на працягу доўгага ча-
су мы не ведаем, што адбываецца з героем, называецца «правал», г. зн. 
адсутнасць пераказу падзей у дадзены адрэзак часу. Аўтар пазначае ў 
тэксце: прайшло два дні, прайшло некалькі месяцаў, мінула пяць гадоў 
і да таго падобнае – тое, што адбывалася ў гэты час, апускаецца. Але маг-
чымы два варыянты правалаў: правал рэальны – калі абставіны прапуш-
чанага перыяду не маюць непасрэдных адносін да фабулы – і правал 
сюжэтны, які вельмі нагадвае забяганне наперад. Апошні від правалу 
патрабуе ў будучыні свайго напаўнення.  

Пералічаныя спосабы разгортвання часу могуць спалучацца ў ад-
ным творы, ствараючы складаную і заблытаную сетку, якая будзе тры-
маць чытача ў напружанні. 



 70 

ПРАСТОРА І ЯЕ РОЛЯ Ў ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІМ ТВОРЫ 
 

Прастора ў сюжэце твора часцей за ўсё выконвае службовую функ-
цыю. Яна садзейнічае, з аднаго боку, нагляднасці і выразнасці, апісваю-
чы пейзаж, абстаноўку, перамяшчэнні дзеючых асоб і г. д., а з другога 
боку, стварае патрэбны аўтару настрой. Возьмем, напрыклад, славуты 
раман У. Эка «Імя ружы». Герой рамана – малады паслушнік Адсан – 
так апісвае абацтва, у якім будзе на працягу тыдня разгортвацца напру-
жаная крымінальная інтрыга: 

 

Адразу ж з пад’езда (які, відаць, быў адзінай аддушынай у суцэльнай 
сцяне) адкрывалася абсаджаная дрэвамі дарога, якая вяла да прыступак 
манастырскага касцёла. Злева ад дарогі ішлі гароды, за імі, як растлумачылі 
мне пазней, – батанічны сад, што хаваў ад вачэй два будынкі – лазню і шпіталь 
з зялярняй, якія прыціскаліся амаль упрытык да выгіну сцяны. Яшчэ далей, па 
левую руку ад касцёла, узвышалася Святыня; паміж ёй і касцёлам я заўважыў 
магільныя крыжы. Паўночны партал касцёла глядзеў проста на паўднёвую 
вежу Святыні, і вачам новапрыбылых падарожнікаў першай з’яўлялася яе 
заходняя вежа, а побач, крыху лявей, сцены Святыні ўрасталі ў манастырскую 
агароджу і іншыя вежы павісалі над безданню. Самую далёкую, паўночную, 
было відаць з цяжкасцю. Направа ад касцёла ішлі іншыя будынкі, павернутыя 
да яго спіной, яны ўтваралі касцёльны двор, як і належыць, пачывальні, дом 
абата і дом пілігрымаў, куды нас з Вільгельмам і даставілі, правёўшы праз най-
прыгажэйшы сад. Направа ад дарогі, на далёкім краю лужка, уздоўж паўднё-
вай сцяны і затым уздоўж усходняй, загінаючыся за касцёл, цягнуліся 
ланцугом службы і чалядныя: канюшні, млыны, алеядавільні, свірны і склепы, а 
таксама нейкае жытло, якое, па ўсёй верагоднасці, павінна было быць домам 
паслушнікаў. 

 

Якраз гэтай прасторай, што неаднойчы згадваецца ў тэксце, будзе 
абмежавана дзеянне ў творы. Паколькі вялікае значэнне ў развіцці сю-
жэта адыгрываюць лабірынты бібліятэкі, у рамане прыводзіцца графіч-
нае адлюстраванне гэтых разгаданых лабірынтаў, у якіх кожны пакой 
пазначаны адпаведнай літарай. У дадзеным выпадку такое падрабязнае 
апісанне прасторы адпавядае мастакоўскім задумам У. Эка. 

Нешта падобнае можна назіраць і ў апавяданні А. Глобуса «Браслаў-
ская стыгмата». Аўтар пачынае яго з захаплення празрыстымі браслаўс-
кімі краявідамі. Затым яго думка пераключаецца на мастакоў, якія баяц-
ца мясцовай вар’ятні ў мястэчку Слабодка. Тут жа падаецца апісанне 
гэтага мястэчка: 

 

Дзівоснае месца, дзе неба ўтрая большае, чым у якім іншым кутку Белару-
сі. Невытлумачальная зьява: крышталёвыя азёры, горы й велізарнае неба. 
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Тупікі з пэндзлікамі спрабавалі ўціснуць тое неба ў рамкі сваіх крывых 
палотнаў. Якое глупства! Якая марная марнасьць – і ловы ветру, і ловы неба. 
Божа, не карай неразумных. Даруй мне й майму сябру Алесю за ўсё, што 
адбылося з намі на Браслаўшчыне. Твой знак назаўсёды застанецца на правай 
Алесевай далоні, наскрозь працятай цьвіком. 

 

У прыведзеным урыўку мы маем апісанне прасторы – браслаўскіх 
краявідаў, якое стварае адпаведны прыўзнята-рамантычны настрой. Уз-
вышаная лексіка, а ў дадатак размеркаванне фабульнага часу ў выглядзе 
забягання наперад інтрыгуюць чытача. Пра тое, што сталася з героямі 
на Браслаўшчыне, з адступленнямі і вяртаннямі назад аўтар будзе рас-
казваць далей. Але што за знак на Алесевай руцэ, чытач дазнаецца толь-
кі напрыканцы апавядання.  

У гэтым творы задзейнічаны часавыя правалы і змяшчэнні, аднак 
найважнейшую ролю ў ім ўсё ж адыгрывае прастора. Пасля апісання 
браслаўскіх пейзажаў і разбураных хутароў Глобус малюе карціну пакі-
нутага касцёла: 

 
У Опсе стаяла жнівеньскае пекла. Пот каціўся ў вочы. У касьцёл мы ўлезлі 

праз акно. Калі кінуты хутар – трагедыя адной сям’і, дык кінуты й 
разрабаваны сабор – трагедыя нацыі. Арганныя трубы валяліся на падлозе 
сярод папяровых мяхоў з-пад угнаеньняў. Ні абразоў, ні алтара не было. 
Толькі на адной арцы пад самай стольлю вісела вялікае ўкрыжаваньне. Трэба 
забраць. Не істотна, хто з нас выказаў тую думку. Трэба было здымаць і зно-
сіць укрыжаваньне. Але як? Хрыстос вісеў метраў за пятнаццаць ад зямлі. Па-
разглядаўшы скляпеньні, мы заўважылі ў іх круглыя дзіркі, праз якія некалі 
апускаліся і ўздымаліся жырандолі. 

 

І далей доўга і падрабязна аўтар будзе распавядаць пра свае і Алесе-
вы спробы зняць укрыжаванне. Дарэчы, усе дэталі апісваемай прасто-
ры – ад краявідаў Браслаўшчыны да абстаноўкі разбуранай святыні – 
аказваюцца задзейнічанымі ў апавяданні. Распяцце, якое ўпала з вышы-
ні на каменную падлогу, не разбілася, пашкоджанай аказалася толькі 
рука, што зачапілася за стары папяровы мех. А героі заканчваюць свой 
цяжкі дзень у лазні слабодкаўскай вар’ятні. 

Выкарыстоўваючы прастору, неабходна дакладна ўлічваць яе натура-
льную суадноснасць і велічыню. Гэта не так проста, як здаецца на першы 
погляд. Не так даўно, напрыклад, В. Быкаў апублікаваў сваю чарговую 
аповесць пра апошнюю вайну «Балота», у якой гаворка ішла пра атрад дэ-
сантнікаў-парашутыстаў з так званай Вялікай зямлі, якія шукалі дарогу ў 
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партызанскі лагер. Для аўтара істотнай была сутнасць унутраных перажы-
ванняў герояў і горкая праўда вайны: непадрыхтаваныя належным чынам 
дэсантнікі заблудзіліся на незнаёмай тэрыторыі і бессэнсоўна загінулі ад 
рук партызанаў, у лагер якіх ішлі. Гібель гэтых людзей яшчэ глыбей ураж-
вала і таму, што заданне, з якім накіравалі іх у гэту небяспечную зону, бы-
ло, па-сутнасці, бязглуздым. Дэсантнікі везлі спакутаваным, галодным і 
затраўленым фашысцкімі карнікамі партызанам не лекі і зброю, а ўзнага-
роды – жалезныя медалі і папяровыя граматы. 

Пазіцыя В. Быкава, яго бескампраміснасць у адлюстраванні ваеннай 
праўды многім не даспадобы, асабліва тым, хто апраўдвае бесчалавечнасць 
і жорсткасць ваеннымі абставінамі. Невыпадкова, што асоба В. Быкава і 
яго творчасць у нашым друку вельмі часта падвяргаюцца несправядлівай і 
абразлівай крытыцы. Так сталася і пасля выхаду згаданай аповесці. Адзін з 
адстаўнікоў-вайскоўцаў, узброіўшыся алоўкам, картай мясцовасці і секун-
дамерам, пачаў сцвярджаць, што пісьменнік скажае праўду, бо за столькі 
дзён атрад не зможа прайсці столькі кіламетраў і г. д.  

Таму, каб не падвяргаць сябе небяспецы падобнай вульгарызатарс-
кай крытыкі, трэба вельмі ўважліва ўлічваць усе асаблівасці апісваемай 
вамі прасторы. 

Часам пісьменнікі выкарыстоўваюць змяшчэнне прасторы. Гэта зна-
чыць паказваюцца два адрэзкі яе, разнесеныя адзін ад аднаго на вялікую 
адлегласць. Напрыклад, у адным пакоі забіваюць чалавека, а ў другім (геа-
графічна аддаленым ад папярэдняга) іншы чалавек чуе праз тэлефонную 
трубку крык аб дапамозе. Іншы раз прастора адыгрывае пэўную ролю ў 
развіцці дзеяння. Напрыклад, у рамане «Злачынства і пакаранне» 
Ф. Дастаеўскага Свідрыгайлаў пасяляецца побач з кватэрай Сонечкі і 
праз замочную шчыліну падслухоўвае яе размову з Раскольнікавым, 
што мае істотнае значэнне для далейшага развіцця падзей у творы. 

 
Прыёмы апісання прасторы. Апісанне прасторы – вясковага ці 

ўрбаністычнага пейзажу, абсталявання пакою або ўстановы – справа ве-
льмі няпростая, нават цяжкая. Апавядальная плынь разгортваецца ў ча-
се: спачатку перадаецца адна дэталь, потым другая, трэцяя. Аднак пры 
сузіранні прасторы ўсе яе асаблівасці і рысы ўспрымаюцца адначасова. 
І такім чынам узнікае пэўная супярэчнасць паміж прадметам апісання 
і ходам самога апісання. Каб пазбегнуць гэтай супярэчнасці, выкарыс-
тоўваюць пэўныя прыёмы. 

Калі патрэбна падрабязнае апісанне прадмета, адлюстроўваюць пра-
цэс яго вырабу. У якасці прыкладу разгледзім чацвёрты раздзел паэмы 
Я. Купалы «Яна і я», які называецца «За кроснамі»: 
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За кросны ненагляднай сесці трэ было. 
Ядваб-кужэль сівенькі ткаць, 

Але да гэтага прыладаў не было, – 
Прылады стаў я майстраваць. 

 

З бярозы вычасаў ставы ёй новыя, 
Набіліцы кляновыя зрабіў, 

А панажы выстругаваў кляновыя, 
Навой, як трэба, зарубіў. 

 

Узяўшы дзічку-яблыню крамнястую, 
Стругаў чаўнок гладзей ад шкла. 

Купіў на рынку бёрда густа-частае. 
Нібы сама яна спляла. 

 

Садзіцца маё сэрца-ткаля ў кросенькі. 
Набіліцамі громка б’е, 

Кладуцца ўтоку гусценька палосанькі, 
Сучу я цэўкі для яе. 

 

Дзякуючы такому апісанню недасведчаны чытач атрымае некаторае 
ўяўленне пра кросны. А дасведчаны фалькларыст-этнограф зможа нават 
выразна ўявіць іх знешні выгляд. 

Адным са спосабаў апісання прасторы, прадмета можа быць момант 
разглядвання нечага або некага адным персанажам і пераказ другому 
таго, што ён бачыць. Возьмем у якасці прыкладу аповесць «Муштук 
і папка» Я. Брыля. Пісьменнік у гэтым творы расказвае пра свайго рэп-
рэсіраванага старэйшага брата, а значыць, яму трэба расказаць і пра ўсю 
сваю сям’ю. Для гэтага ён выкарыстоўвае прыём разглядвання старога 
фотаздымка: 

 

Даваенная перапіска не захавалася, захаваліся фотаздымкі. Што ў нас, што 
ў сем’ях сёстраў і братоў, што ў сваякоў па розных вёсках ды гарадах. 

Я і пачну з адной дарэвалюцыйнай фатаграфіі. 
Ніжняя палавіна здымка наўскасяк адарвалася і прапала. Знаёмы фатограф 

перазняў яго так, што як быццам яно з тым абрывам так было і задумана. На 
ацалелай палавіне – бацька і абодва старэйшыя браты, пазней на працягу на-
шых вясковых гадоў для нас, трох меншых, дзіўна замежныя... 

Думкі, згадкі адны, паасобку не ходзяць. Над гэтым здымкам-паўздымкам 
я летась быў неяк задумаўся, успомніўшы Жукоўскага з той гарышчанскай 
карзіны – дванаццацітомны збор твораў у чатырох кнігах, акуратна, моцна 
пераплеценых. Жыва ўявілася, як і калі гэтае багацце магло быць куплена: 
ці яшчэ тады, калі яны, хлопцы, вучыліся ў Міры ў гарадскім вучылішчы, ці 
тады, калі былі ў Адэсе гімназістамі? Трэба сказаць, што, хоць Ігнат малодшы 
на паўтара года, вучыліся яны ўвесь час вобруку: і ў загорскай царкоўнапры-
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ходскай, і ў гарадскім, і ў класічнай гімназіі, і ў сельскагаспадарчым інстытуце. 
Чамусьці найцяплей мне думаецца, што здымак зроблены тады, калі яны 
закончылі гарадское і прыехалі паступаць у гімназію. 

Бацьку – сорак чатыры. Ён пасярэдзіне. Абняў у поясе старэйшага стройна-
высокага пятнаццацігадовага Валодзю. Меншага бацька называў па-гарадскому 
Ігнашай, а імені Ігнат, Игнатий па святцах, не любіў. Меншы ці самохаць, ці па 
ўдалай падказцы фатографа абняў аберуч бацькаву левую руку на локцевым згібе, 
здалёку прытуліўшыся да гэтай дужай і добрай рукі з ледзь не дзіцячым яшчэ, 
чыстым, сур’ёзным выразам твару. Падлетак на чатырнаццатым годзе. 

Усмешка ў мяне. Ад таго, што нядаўна расказваў Шура, Ігнатаў адзіны 
сын, на шэсць гадоў маладзейшы за мяне пляменнік. З бацькавых слоў 
успомніў ён, як тыя два выпускнікі местачковага вучылішча пайшлі ў Адэсе на 
славуты базар Прывоз, а там купілі «сініх», баклажанаў, вельмі ж смачных з 
выгляду, і паспыталі іх на хаду, і ўпотай папляваліся. 

На хлопцах строгія цёмныя гімнасцёркі, шырокія рамяні з адпаведнымі 
спражкамі. З якімі «сімваламі» на іх, наогул, чыя гэта форма – ўжо і спытацца 
няма ў каго. Усе мае знаёмыя, што ў розны час вучыліся ў гарадскім, 
паадыходзілі ў вечную памяць. 

 

Увогуле найчасцей апісанне прадмета звязваецца з якім-небудзь 
працэсам, што разгортваецца ў часе. Гэта можа быць, напрыклад, калі 
адлюстроўваецца вялікая прастора (бераг возера, вясковая вуліца) або 
пакой, кватэра, а таксама рух таго ці іншага персанажа або прадмета 
(аўтамабіль, лодка, чалавек) у такой прасторы. Тады на гэты рух нібы 
нанізваюць пералік дэталяў ці рыс агульнай карціны. Прыгадаем хрэс-
таматыйна вядомы верш Я. Коласа «Ручэй»: 

 
Між алешын, кустоў, 
Дзе пяе салавей, 
І шуміць, і грыміць  
Срэбразвонны ручэй. 
 

Як матулька, вярба 
Хіліць голаў над ім. 
І глядзяцца кусты 
Пышным верхам сваім. 
 

Абступаюць яго  
Чараты, асака, 
Падыходзіць мурог 
Да яго здаляка. 

Часам зорка ўначы 
На яго кіне зрок, 
І хмурынка не раз 
Зазірне ў ручаёк. 
 

І схіляе трава 
Над ім пасмы-брыжы, 
А ён, жэўжык-пястун, 
Гучным смехам дрыжыць. 
 

То заскочыць у гай,  
То курган абаўе, 
Дзе сярдзіта бубніць,  
Дзе лагодна пяе.  

 

Наступным прыёмам апісання з’яўляецца выдзяленне з агульнай 
карціны якой-небудзь адной рысы з тым, каб чытач мог па ёй угадаць 
усё іншае: 
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Нанач выяснілася неба. Халоднымі, ледзянымі іскрамі мігцелі, пырскалі 
першыя зоркі. Замаразак сцягваў перакрыжаванымі іголкамі тонкага лядку 
плыткія лужыны, падсушваў і каваў зямлю. 

Лёгкаю была сцежка. На грывах рудаватай травы, на стрэхах з карычнява-
тым мохам, на счарнелым, пазганялым да плота лісці шэрх сівы мароз. Кача-
нелі пруткія дрэвы з натапыраным вострым галлём. Стаяў сіні, працяты 
холадам вечар (В. Адамчык. «Чужая бацькаўшчына»). 

 

У гэтым апісанні позняй восені В. Адамчык на першы план вылучае 
холад-мароз і адпаведна гэтаму падбірае іншыя дэталі (халодныя іскры 
зорак, дрэвы, якія качанеюць ад холаду, сіні колер, які выклікае асацыя-
цыі холаду). Пісьменніку-пачаткоўцу варта вучыцца тэхніцы апісання 
пейзажа і абстаноўкі ў выдатных беларускіх майстроў – у тых жа 
В. Адамчыка, М. Стральцова, В. Карамазава, І. Пташнікава, а таксама 
не забываць пра вопыт папярэднікаў і прадстаўнікоў суседніх літаратур 
(рускай, напрыклад, дзе творы І. Буніна і А. Чэхава даюць выдатныя 
ўзоры падобных апісанняў). Вельмі карысна чытаць тэксты сучасных 
замежных пісьменнікаў, пажадана ў арыгіналах. 

Таксама маладому аўтару пажадана рабіць наступныя штодзённыя 
практыкаванні: наведаўшы кірмаш, праехаўшы ў метро, правёўшы час у 
гасцях і г. д., узнаўляць у свядомасці ўсё ўбачанае, стараючыся прыга-
даць як мага больш падрабязнасцей і разам з тым вылучаючы з гэтых 
падрабязнасцей найбольш істотныя, характэрныя моманты. Такія прак-
тыкаванні рабілі ў свой час М. Гогаль, І. Бунін і многія іншыя пісьмен-
нікі. Калі займацца такім чынам некалькі месяцаў запар, то выпрацоўва-
ецца здольнасць аўтаматычна фіксаваць галоўныя рысы таго, за чым на-
зіраеш. 

Вельмі распаўсюджаным і моцным прыёмам для стварэння пейзажу 
і апісання абстаноўкі з’яўляецца параўнанне. Напрыклад, пейзаж па-
раўноўваюць з той або іншай вядомай карцінай, твар параўноўваецца з 
іншым тварам, партрэтам, героем твора і г. д.: 

 

Міхаіл Лермантаў у вершы  «Запавет» словамі паміраючага вайскоўца ска-
заў пра каханку: ...пускай она поплачет, ей ничего не значит. Радкі гэтыя 
ўрэзаліся ў памяць з юнацтва. Можна ўявіць, як мне, зялёнаму хлопцу, кажа 
паэт: «Прачытаў? Запомніў? Вось пабачыш, што праўда» (С. Рублеўскі. «Апо-
страф»). 
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Або: 
 

Ці гэта памяць узвышае нас? 
Ці водгулле, што вечнасцю здаецца? 
«Над хвалямі...», – прамоўлю, і ў адказ: 
«...сінеючага Ніла...», – адгукнецца, 

 

Ды не заўсёды, і знікае сон. 
Радзіма – жвір, і гэты жвір сплывае. 
«Ад прадзедаў спакон...» – а што спакон? 
Я – ведаю, а мой сусед не знае. 

Л. Дранько-Майсюк. 
 

Параўнанні, якія адсылаюць чытача да ўжо вядомай з’явы ці асобы, 
вельмі выразныя і эканомяць слова. Аднак трэба памятаць і пра іншае – 
што не ўсе падобнага роду параўнанні могуць быць даступнымі шыро-
каму колу чытачоў. 

Больш дзейсным і агульназразумелым выступае параўнанне, калі 
адлюстроўваецца нечаканае падабенства прадметаў, як, напрыклад, у 
«Жураўлінай песні» з «Трыпціху» М. Стральцова: 

 
Стаяў маладзічок у купцы тоненькіх воблачкаў, стаіўшыся, як рыбіна ў 

траве. 
 

Нечаканыя параўнанні ствараюць вельмі выпуклую, запамінальную 
карціну. Пісьменнік-пачатковец шляхам шматлікіх практыкаванняў па-
вінен вучыцца знаходзіць такія параўнанні. 

Вельмі часта параўнанні не выступаюць у творы ізалявана, а з’яўля-
юцца своеасаблівым замацоўваючым элементам усяго сюжэта: 

 
...У сасновым лесе – маліцца, у бярозавым – любіцца, у дубовым – волю 

каваць, у яловым – душу д’яблу прадаваць. 
Гэты лес быў яловы. 
Ён цягнуўся амаль на сорак вёрст, і ўсе гэтыя вёрсты шумелі верхавінамі і 

маўчалі ўнізе, дзе былі сухія замшэлыя галіны, сівы лапнік, рэдкія галявіны з 
імшарамі ды куп’ём і чорныя ручаіны. 

Усё тут расло цяжка, змагаючыся за кожны глыток паветра, за кожны 
прамень, і таму мухаморы былі крывавыя, а з абсыпаных ігліцаю рыжыкаў, калі 
збіць іх нагою, таксама тачылася рудая кроў (У. Караткевіч. «Кніганошы»). 

 

Далей гаворка ў творы ідзе пра лёс кніганошаў, якія ў невыносна 
цяжкіх умовах рызыкуюць сваім жыццём. Апісанне выгляду яловага ле-
су суадносіцца з апісаннем дзейнасці кніганошаў, таму такое апісанне 
выглядае не толькі выяўленчым, але ў дадатак мае і канструктыўны эле-
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мент, бо вядзе да эканоміі выяўленчых сродкаў і спалучанасці ўсіх час-
так твора. 

Уважлівае вывучэнне прыёмаў апісання прасторы і часу на прык-
ладзе выдатных твораў айчыннай і сусветнай літаратур прынясе вялі-
кую карысць маладому літаратару, узбагаціць яго творчую палітру і 
мастакоўскую фантазію. 

 
 

ПЕРСАНАЖЫ. АГУЛЬНАЕ ЎЯЎЛЕННЕ, СПОСАБЫ ЭКСПАЗІЦЫІ 
 
У пераважнай большасці твораў сусветнай літаратуры ўся сукуп-

насць думак, перажыванняў і адчуванняў, якія складаюць змест твора, 
звязана з чалавекам. Нават у самой мове дзеля большай выразнасці з’я-
вам нежывой прыроды прыпісваюцца чалавечыя якасці і дзеянні. Мы га-
ворым «сонца ўзышло», «вецер сціх», «лес апрануўся» і г. д. Зразумела, 
што ўсе магчымыя сітуацыі ў мастацкім творы разгортваюцца ў непа-
рыўнай сувязі з чалавекам. Гэта могуць быць: 

1) асоба самога аўтара ў лірычных творах, якія з’яўляюцца нібыта 
пераказам уласных душэўных перажыванняў; 

2) выдуманыя асобы. 
У літаратуры ёсць выпадкі, калі цэнтральным персанажам твора вы-

ступае не чалавек, а жывёла («Халстамер» Л. Талстога, «Каштанка» 
А. Чэхава, «Львы» І. Пташнікава, «Белы Бім Чорнае вуха» Г. Траяполь-
скага і інш.). У такім разе гэтай жывёле прыпісваюцца пачуцці і памк-
ненні чалавека, хаця б і ў спрошчаным выглядзе: 

 

*** 
Ляцеў груган. 

Сеў на курган. 
Агледзеўся навокал. 
Знаёмае штось заўважыў груган  
сваім старэчым вокам. 
Ці то гэты дуб, 

ці то гэта косць,  
ці роў той, – 

яму нагадалі  
яго, груганову, маладосць,  
яго, гругановы, балі. 
Здаецца, вось тут, – 

бо той жа роў,  
тыя ж валун і дрэва, –  
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ляжалі трупы, 
стаяла кроў,  

еш – колькі табе трэба. 
Здаецца, вось тут  

і быў той баль,  
тая салодкая трызна. 
Калі то было? 

Яму ж амаль  
дзвесце, калі не трыста. 
Калі насыпаны 

гэты курган? 
Хто ведае, 

хто знае... 
Сядзіць груган. 

Глядзіць груган. 
Сваю маладосць успамінае. 

А. Вярцінскі. 
 

Калі ў творы маюцца фантастычныя асобы (русалкі ў А. Міцкевіча, 
д’яблы ў Я. Баршчэўскага, відмы ў Купалы), то і яны з’яўляюцца не 
чым іншым, як людзьмі, і надзяляюцца чалавечымі рысамі: 

 

Скамароха быў адзін у пакоі. Ён, як зазвычай, пазіраў у люстэрка, пад-
кручваў вус і ўважліва прыглядаўся да свайго круглага твару, што, як расказ-
ваюць, быў накшталт поўні. Пасля сеў у крэсла, закурыў люльку і задумаўся, а 
побач на падлозе заснуў чорны сабака. 

<...> Нечакана над яго жытлом павіслі хмары, зашумеў за сцяною вецер і 
лінуў дождж. У пакоі цёмна, толькі цьмяна свяціліся шыбы. 

Ледзь Скамароха ачнуўся ад думак, як бліскавіца асвяціла пакой – і ён 
убачыў, што нейкая дзіўная і страшная постаць стаіць у кутку ля дзвярэй. Пан 
спалохана закрычаў, стаў клікаць да сябе лёкаяў, але грымоты і шум ветру 
глушылі крык, ніхто не пачуў яго і не прыбег. 

Высокая худая постаць падышла да пана. 
– Не крычы, – сказала яна. – Ніхто не пачуе твой голас, і твой сабака 

моцна спіць. 
– Хто ты і як сюды трапіў? 
– Пачакай крыху і пра ўсё даведаешся, – кажучы гэта, прывід выкрасаў 

агонь і запаліў свечку, якая стаяла на стале перад люстэркам. 
Пры святле Скамароха ўбачыў дзіўнае стварэнне: чалавек на танюсенькіх 

нагах, худы, вочы круглыя, дробным і вострым тварам падобны да птушкі 
(Я. Баршчэўскі. «Белая сарока»). 
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У лірычных творах чалавечымі рысамі вельмі часта надзяляюцца 
нежывыя прадметы, з’явы прыроды, поры года: 

 

Месяц мокры і срэбны вылазіць з балота... 
Расхінаючы гушчу пасохлых чаротаў,  
па-над чорнай вадою, бліскучы й харошы,  
лічыць золата жоўтае, золата грошай,  
і кідае мядзяную рэшту нядбала  
у слізкую ваду, дзе ўжо скарбаў ці мала. 
За балотам, за шляхам, пад цёмнай сярмяжкай  
горад дыхае хрыпла, задышліва, важка... 
У вечным грукаце, скрыгаце й стогне каменна,  
лічыць грошы, ці грошы шукае нязменна,  
а бліскучую рэшту зусім бестурботна,  
гэтаксама шпурляе ў слізкое балота. 

Н. Арсеннева. «Месяц». 
 

Такім чынам, у кожным творы расказваецца пра нешта перажытае 
чалавекам або некалькімі людзьмі і ў кожным творы ёсць асобы – інакш 
кажучы, персанажы.  

Галоўныя персанажы, чый лёс прыцягвае асаблівую ўвагу пісьмен-
ніка, называюцца героямі. Іншыя персанажы падзяляюцца на другарад-
ных, дапаможных і выпадковых. 

У паэме Я. Коласа «Новая зямля» Міхал і Антось – героі, дзеці Мі-
хала, яго жонка Ганна, ляснічы – другарадныя персанажы, дзед Юрка, 
леснікі і аб’ездчыкі – дапаможныя, паны на паляванні, гаспадар зямлі, 
якая прадаецца, віленскія чыноўнікі – выпадковыя. 

У п’есе ж Я. Купалы «Тутэйшыя» галоўнымі персанажамі – героя-
мі – з’яўляюцца Мікіта Зносак і Янка Здольнік, другараднымі – Гануля 
Зносчыха, Лявон Гарошка і яго дачка Аленка, дапаможнымі – Наста Па-
бягунская, Генрык Мотавіч Спічыні, Усходні і Заходні вучоныя, выпад-
ковымі – Дзяк, Поп, Спраўнік, Дама, Чырвонаармеец і г. д. 

Знаёмячыся з тэкстам, мы бачым, што постаці Міхала і Антося ці 
Зносака і Здольніка апісваюцца аўтарамі падрабязна. Мы ведаем іх біяг-
рафіі, звычкі, характар. Другарадныя персанажы абмалёўваюцца больш 
скупа, а дапаможныя ўвогуле адным-двума штрыхамі, або адметнасць 
іх пазначаецца дзеяннямі. 

Такім чынам, глыбіня і падрабязнасць характарыстыкі адпавядае 
значэнню персанажа ў творы. Аднак здараюцца сітуацыі, калі другарад-
ныя персанажы могуць прыцягваць да сябе асаблівую ўвагу чытача, 
выклікаць у яго пачуцці сімпатыі і антыпатыі. Падобную непажаданую 
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зацікаўленасць аўтар звычайна імкнецца нейкім чынам абмежаваць. Гэ-
та робіцца дзеля таго, каб чытацкая ўвага не адцягвалася ад галоўнага 
героя, не разбурала аўтарскую ідэю. Так, напрыклад, у рамане Дастаеў-
скага «Злачынства і пакаранне» нешчаслівы лёс сям’і Мармеладава 
выклікае ў чытача вялікае спачуванне, але ўсе Мармеладавы – дапамож-
ныя героі, уведзеныя дзеля таго, каб падкрэсліць драму Раскольнікава. І 
вось калі гэта роля Мармеладавых выканана, але іх асабістая сітуацыя 
дасягае асаблівай напружанасці (бацькі памерлі, дзецям пагражае гі-
бель), чытацкая ўвага можа пераключыцца з лёсу Раскольнікава на лёс 
гэтых герояў. Каб пазбегнуць такой магчымасці, Дастаеўскі змушае ін-
шага героя – Свідрыгайлава – матэрыяльна забяспечыць дзяцей Марме-
ладава.  

У другім выпадку аўтар можа проста выдаліць персанажа са старо-
нак свайго твора пасля выканання ім прызначанай яму ролі. 

Істотным момантам у абмалёўцы персанажаў з’яўляецца так званая 
выяўленчая ўстаноўка, г. зн. папярэдняе рашэнне аўтара адносна таго, 
што ён будзе адлюстроўваць. 

Калі, напрыклад, аўтар робіць устаноўку на адлюстраванне побыту 
ў дадзены час і ў дадзеным сацыяльным асяроддзі – яму трэба абмалёў-
ваць свае персанажы так, каб мы бачылі ў іх жывых людзей з усёй скла-
данасцю іх чалавечай натуры, і разам з тым так, каб бытавая праўда бы-
ла адчувальная. У такіх выпадках ёсць неабходнасць гаварыць пра па-
ходжанне, выхаванне, асаблівасці характару, пра тыя памкненні, якія з 
гэтага характару выцякаюць (напрыклад, «Палеская хроніка» І. Мележа, 
«На ростанях» Я. Коласа). Калі ж аўтар робіць устаноўку на выяўленне 
абвостраных, нязвыклых ці фантастычных сітуацый – тады неабход-
насць дакладнай абмалёўкі персанажаў адпадае, як, напрыклад, у апо-
весці В. Ластоўскага «Лабірынты». 

Можа быць устаноўка на адлюстраванне нейкіх шырокамасштаб-
ных падзей: паўстанняў, масавых рухаў і г. д. – тады ў творы адсутнічае 
герой, персанажы ўвогуле з’яўляюцца дапаможнымі і ўводзяцца дзеля 
таго, каб звязваць асобныя карціны. Аўтар прымушае персанажа рухац-
ца, дзейнічаць, глядзець і слухаць, і ўсе карціны, якія трэба абмаляваць, 
перадае так, як быццам яны перажываюцца ім.  

Здараецца, што, дзеля таго каб звязаць асобныя карціны, аўтар вы-
карыстоўвае замест персанажа нежывы прадмет. Напрыклад, у аповесці 
А. Федарэнкі «Шчарбаты талер» такую ролю выконвае манета-талер, 
якая злучае паміж сабой розных паводле ўзросту, сацыяльнага пахо-
джання і іншых прыкмет персанажаў. 

Часам устаноўка можа рабіцца на адлюстраванне той або іншай ідэі, 
носьбітам якой з’яўляецца дадзены персанаж, тады абмалёўка персана-
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жа праводзіцца ў адпаведнасці з гэтай ідэяй. Так, у «Тутэйшых» Мікіта 
Зносак адлюстроўвае ідэю «тутэйшасці» – нацыянальнай нявызначанас-
ці беларусаў. Такая ўстаноўка называецца ідэаграфічнай. Да яе звярта-
ліся І. Гётэ ў «Фаўсце», А. Міцкевіч у «Дзядах», А. Пушкін у «Медным 
конніку». Выразна заўважаецца ідэаграфічная ўстаноўка ў апавяданні 
В. Ластоўскага «Прывід», у аповесці М. Гарэцкага «Дзве душы». 

Аднак ідэаграфічная ўстаноўка патрабуе вялікага майстэрства. Вы-
карыстанне яе заключае ў сабе значную небяспеку. Нявопытны аўтар 
можа лёгка захапіцца перабольшваннем, і ў выніку атрымаецца не аба-
гульненне, а фальш, не носьбіт адпаведнай ідэі, а хадульны персанаж. 

Ідэаграфічнае перабольшанне трэба адрозніваць ад гратэску. Бо ад-
паведна існуе ўстаноўка на гратэск. Гэта адбываецца тады, калі фантас-
тычна і перабольшана паказваюцца некаторыя з’явы рэчаіснасці, а пер-
санажы падаюцца як смешныя або жахлівыя карыкатуры (напрыклад, 
«Пінская шляхта» В. Дуніна-Марцінкевіча або «Хто смяецца апошнім» 
К. Крапівы). 

Ад выяўленчай устаноўкі залежыць абмалёўка сувязей паміж перса-
нажамі і матывацыя іх учынкаў. Тут заўсёды трэба памятаць пра досыць 
частае несупадзенне так званай жыццёвай праўды і праўды мастацкай. 
У жыцці мы вельмі часта сутыкаемся з нечаканымі супадзеннямі, дзіў-
нымі спляценнямі знаёмстваў, абставін і сітуацый. Аднак перанясенне 
такіх супадзенняў на старонкі апавядання патрабуе заўсёды асаблівай 
устаноўкі. Напрыклад, у жыцці адбыўся такі выпадак, калі жанчына, 
пасварыўшыся з мужам, утапілася ў рэчцы за некалькі вёрст ад уласнага 
дома. Вясной, калі сышоў лёд, яе цела ўсплыло якраз пад вокнамі ўлас-
нага дома. Гэта была жыццёвая праўда. Аднак калі гэту праўду перака-
заць у апавяданні бытавога плану, яна будзе выглядаць непераканаль-
най, нават фальшывай. Іншая справа, калі аўтар апавядання зробіць ус-
таноўку на містычнае ці фантастычнае адлюстраванне падзей, – тады 
скарыстаць падобны факт будзе дарэчы. 

З другога боку, самыя непраўдападобныя, самыя фантастычныя рэ-
чы не выглядаюць ненатуральнымі ў творах з авантурным, прыгодніц-
кім ці містычным сюжэтам. 

У побытавай апавядальнай плыні сувязі паміж персанажамі з’яўля-
юцца побытавымі: сяброўскімі, сваяцкімі, эканамічнымі, прасторавымі 
(сваякі, калегі па працы, суседзі, жыхары аднаго гарадка і г. д.). З гэтых 
сувязей вынікае і перапляценне інтарэсаў, матывацыя ўчынкаў і сітуа-
цый, якія таксама з’яўляюцца побытавымі. Як адбываецца гэта, напрык-
лад, у большасці твораў І. Шамякіна або І. Чыгрынава.  

У фантастычнай, аванцюрнай, ідэаграфічнай апавядальных плынях 
сувязі могуць быць зусім іншымі. Напрыклад, герой аповесці Ю. Станке-
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віча «Збіральнік страху» Марка Валынец у беларускім лесе праводзіць 
доследы над пачуццём страху. Ён прадказвае смерць сваім выпадковым 
спадарожнікам-бандытам, папярэджваючы, што іх з’ядуць канібалы. Так 
урэшце і сталася, нягледзячы на ўсю неверагоднасць падобнага здарэння. 
У гэтым і іншых творах Ю. Станкевіча сувязі і матывацыя ўчынкаў ге-
рояў падаюцца з пункту гледжання фантастычнай ці ідэаграфічнай выяў-
ленчай устаноўкі. 

Вялікае значэнне ў творы маюць экспазіцыя персанажаў, асабліва 
герояў, і іх характарыстыка. Часам экспазіцыя даецца ў самым пачатку 
твора – абмалёўваюцца дзеючыя асобы і пазначаюцца іх сувязі і інтарэ-
сы, іншы раз экспазіцыя змешчана ў тэксце ў раскіданым або ў затры-
маным выглядзе. Такім чынам, мы толькі ў канцы твора разумеем ролю 
кожнага персанажа і яго значэнне ў агульным дзеянні. Напрыклад, у па-
эме «Пан Тадэвуш» А. Міцкевіча і сам герой, і чытачы толькі напры-
канцы твора разумеюць, хто такая Зося і якое ў яе прызначэнне. У тры-
логіі Я. Коласа «На ростанях» у раскіданым, затрыманым выглядзе да-
ецца экспазіцыя Ядвісі.  

Тое ж самае адбываецца і з характарыстыкай. Часам да самага за-
канчэння апавядання мы не ведаем, што ўяўляе сабой пэўны персанаж: 
яго ўчынкі і дзеянні могуць тлумачыцца па-рознаму: і станоўча, і ад-
моўна. Такой запаволенай характарыстыкай аўтар падтрымлівае чытац-
кі інтарэс да героя. У якасці прыкладу можна спаслацца на Мацвея Роў-
ду – персанажа рамана В. Казько «Неруш». 

Пісьменнікі-пачаткоўцы часта маюць цяжкасці з выбарам імёнаў 
для сваіх персанажаў. Існуе яшчэ і праблема ўвядзення гэтых імёнаў у 
тэкст. Імя для персанажа, асабліва героя, аўтар імкнецца выбраць харак-
тэрнае. Гэта характэрнасць можа быць двух планаў: 

1) імя можа быць уласцівым для таго ці іншага сацыяльнага асярод-
дзя, нацыянальнасці. Грузін будзе мець імя, што заканчваецца на «дзэ», 
селянін будзе мець простае імя, а інтэлігент – больш мілагучнае. 

Напрыклад, Васіль Дзяцел («Палеская хроніка») і Аляксей Лагуно-
віч («Мінскі напрамак») І. Мележа; 

2) у творах сатырычнага і гумарыстычнага плану імёны падкрэслі-
ваюць адмоўныя якасці персанажаў: Самсон Самасуй, Гарлахвацкі, Ту-
ляга. Не апошняе значэнне мае гукавое афармленне імені. Напрыклад, 
І. Чыгрынаў у раман «Плач перапёлкі» ўвёў персанажа – паліцая з проз-
вішчам Брава-Жыватоўскі. Многія пісьменнікі імкнуцца стварыць так 
званае імя-гукавобраз. Імёны Хлестакоў, Тарцюф, Зносак, Быкоўскі, Пі-
сулькін і інш. якраз і з’яўляюцца такімі гукавобразамі. 

Калі ў твор уводзіцца вялікая колькасць персанажаў, трэба памя-
таць, што чытач можа лёгка заблытацца ў імёнах. У такім выпадку гэ-
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тыя імёны павінны быць як мага больш разнастайныя і запамінальныя. 
Дапаможным персанажам лепш імёнаў зусім не даваць, а пазначаць іх у 
тэксце як-небудзь інакш: напрыклад, назваць пасаду ці прафесію, пад-
крэсліць якую-небудзь рысу знешнасці ці характару (хворы інжынер у 
апавяданні М. Гарэцкага «Інтэлігенты» або мясцовы чыноўнік, абрусе-
лы немец у «Лабірынтах» В. Ластоўскага). 

Прыёмаў увядзення імёнаў у тэкст вельмі шмат. У класічнай літату-
ры пісьменнікі часам імітавалі спосаб свецкага знаёмства «дазвольце 
прадставіць вам, дарагі чытач...». Гогаль прымушае Чычыкава напісаць 
сваё імя на паперцы для прадстаўлення ў паліцыю, і лёкай чытае: «Чы-
чыкаў, памешчык». Многія пісьменнікі называюць свайго персанажа 
проста і адразу (як гэта рабілі Чэхаў, Пшыбышэўскі, Колас, Гарэцкі). 

Для таго каб абмаляваць знешні воблік, нярэдка выкарыстоўваюць 
прамое апісанне: 

 

Выглядам брат Вільгельм мог запомніцца самаму няўважліваму чалавеку. 
Ростам вышэй звычайнага, ён здаваўся яшчэ даўжэйшым з-за худзізны. Пагляд 
востры, пранізлівы. Тонкі, крыху кручкаваты нос надаваў твару насцяро-
жанасць, якая знікала ў моманты атупення, пра якія скажу пазней. Падбародак 
таксама выяўляў вялікую волю, хоць даўжыня твару, абсыпанага рабаціннем – 
яго многа у тых, хто народжаны паміж Іберніяй і Нартумбрыяй (Ірландыяй і 
Нартумберлендам – самае паўночнае графства Англіі. – Г. Т.) – магла 
азначаць і няўпэўненасць і сарамлівасць. З часам я пераканаўся: тое, што зда-
валася ў ім нерашучасцю, было цікаўнасцю, і толькі цікаўнасцю. Але спачатку 
я не ўмеў ацаніць гэты дар, лічыў яго праявай духоўнай распусты. Тады, калі ў 
разумную душу, думаў я, цікаўнасці няма доступу, і яна сілкуецца толькі ісці-
най, якая, як я быў перакананы, пазнаецца з першага погляду (У. Эка. «Імя 
ружы»). 

 

З сянец, трымаючы руляю ўніз абрэз, абачліва прыгнуўшыся ў дзвярах, 
вынырнуў метры пад два ростам велікан – у накінутым на шырозныя плечы і 
сцягнутым на грудзях двума гузікамі шынялі, у ссунутай на патыліцу папасе з 
жоўтым верхам, на якім выпукляўся самаробны знак конніка з шабляю, а за 
веліканам высунулася з дзвярэй перш руля вінтоўкі з прымкнутым штыком, а 
затым паказаўся малады зусім хлапчына, у гімназісцкім шыняльку, без шапкі, 
белагаловы і з палахлівай, узбуджанай цікаўнасцю ў сініх вачах (А. Федарэнка. 
«Нічые»). 

 

Але часцей ужываецца непрамое апісанне: персанаж бачыць сябе ў 
люстэрку або яго выгляд падаецца вачыма іншай дзейнай асобы: 

 

Змясцілі мяне ў адной палатцы з другім вольнапісаным, на прозвішча 
Шалапутаў, нейкім шапялявым і, відаць, дурнаватым юнкерам, прысланым у 
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батарэю з вайсковае школы ці то за благія ўчынкі, ці то за няздольнасць у 
навуках. І напачатку мае службы найгорш мне было цярпець яго размовы і 
манеры, жывучы з ім разам у адной цесненькай палатцы. Вечна ён або жор, як 
у якую прорву, так у свой вялікі лантух, каўбасу з салам і сітны хлеб з 
батарэйнай крамкі, або малоў усякую лухту. Вось аднойчы гострыць ён галяк 
скрабсці сваю тлустую і ўсю ў чырвона-чарвівых скулячках шыю; неяк умеў 
гэта рабіць: сам сабе галіў шыю, нават намыльваў і нават без люстра. Я ляжаў 
на койцы і чытаў вайсковы статут. Касалапы, потны, падыходзіць ён на сваіх 
кароткіх нагах-тумбах, круціць нада мною навостраны галяк і шапялявіць... 
(М. Гарэцкі. «На імперыялістычнай вайне»). 

 

Увогуле, апісваючы знешнасць персанажа, некаторыя творцы імк-
нуцца пазбягаць залішняй падрабязнасці. Яны падкрэсліваюць толькі 
некаторыя самыя запамінальныя і істотныя рысы, пакідаючы ўсё іншае 
для чытацкага ўяўлення. 

Персанажы характарызуюцца з дапамогай учынкаў а таксама форм 
паводзін і зносін, блізкага асяроддзя (у прыватнасці, рэчаў, якія нале-
жаць герою, думак, пачуццяў, намераў). Гэтыя праявы чалавека ў літа-
ратурным творы (як і ў рэальным жыцці) маюць свайго роду пэўны 
цэнтр, які М. Бахцін назваў ядром асобы. Для пазначэння ўстойлівага 
стрыжня свядомасці і паводзін людзей шырока выкарыстоўваецца сло-
вазлучэнне вартасная арыентацыя, якая часам называецца жыццёвай 
пазіцыяй. Вартасныя арыентацыі вельмі разнастайныя і шматпланавыя. 
Свядомасць і паводзіны людзей могуць быць накіраваны на каштоўнас-
ці рэлігійна-маральныя, уласна маральныя, пазнавальныя, эстэтычныя, 
могуць быць звязаны і са сферай інстынктаў, з жыццём цела і задаваль-
неннем фізічных запатрабаванняў, з імкненнем да славы, аўтарытэту, 
улады. Вартасныя арыентацыі часта бываюць і пазарацыянальнымі, ін-
туітыўнымі, абумоўленымі самой натурай людзей і традыцыяй, у якой 
яны ўкарэненыя. Успомнім мележаўскага Васіля, які проста любіў зям-
лю, лерманатаўскага Максіма Максімыча, якому не падабаліся «метафі-
зічныя спрэчкі», або талстоўскую Наташу Растову, якая «не хацела 
быць разумнай». 

Нягледзячы на тое, што героі літаратуры розных краін і эпох вельмі 
шматстайныя, у персанажнай сферы заўважаецца пэўная паўтараль-
насць, звязаная як з жанравай прыналежнасцю твора, так і з вартаснымі 
арыентацыямі дзеючых асоб. Літаратуразнаўцы вылучаюць свайго роду 
літаратурныя «зверхтыпы» – надэпахальныя і інтэрнацыянальныя. Гэта 
найперш авантурна-гераічны зверхтып, які выяўляе сваю сутнасць у 
актыўных пошуках і рашучай барацьбе, у прыгодах і здзяйсненнях, 
энергія і сіла якога рэалізуюцца ў імкненні дасягнуць нейкіх знешніх 
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мэт. Сфера яго дзеяння вельмі шырокая: ад служэння народу, чалавецт-
ву да эгаістычнага самасцвярджэння, звязанага нават са злачынствам. 
Авантурна-гераічны зверхтып, увасабляючы дынамічны пачатак чала-
вечага свету, прадстаўлены творамі розных жанраў і выяўляе сябе ў 
розных мадыфікацыях. Гэта багі гістарычна ранніх міфаў і народна-
эпічныя героі ад Ахіла і Адысея, Іллі Мурамца да Робін Гуда і Тараса 
Бульбы. Сюды адносяцца і цэнтральныя фігуры сярэднявечных рыцарс-
кіх раманаў (уключаючы Дон Кіхота) і падобныя да іх у літаратуры 
апошніх стагоддзяў персанажы дэтэктываў, навуковай фантастыкі, 
прыгодніцкіх твораў (Джэймс Бонд ці Гары Потэр). 

Іншую мадыфікацыю прадстаўляюць рамантычныя бунтары і ду-
хоўныя тулягі ў літаратуры XIX–XX стст. – гётаўскі Фаўст, байранаўскі 
Каін, лермантаўскі Дэман, Заратустра ў Ніцшэ і г. д. У абліччы і лёсах 
гэтых «дэманічных» персанажаў выяўляецца нікчэмнасць інтэлектуаль-
нага і іншага авантурызму, пазбаўленага сувязей з маральнасцю і куль-
турнай традыцыяй.  

Героіка-авантурнаму пачатку ў нейкай меры адпавядаюць і рамантыч-
ныя персанажы, якія прагнуць рэалізаваць свае багатыя магчымасці, ліча-
чы сябе выбраннікамі і светачамі. Падобнага роду персанажы (успомнім 
гётаўскага Вертэра, пушкінскага Ленскага) звычайна церпяць крах, іх вы-
сокія намеры і высакародныя парывы аказваюцца ілюзорнымі і дарэмнымі. 
У наш час даследчыкі (у прыватнасці, В. Халізеў) гавораць пра культурна-
гістарычную крызіснасць і нават вычарпанасць гэтага зверхтыпу. 

Да персанажаў дадзенага зверхтыпу адносяцца таксама і авантурысты 
накшталт Фелікса Круля ў Т. Мана ці Астапа Бэндэра ў Ільфа і Пятрова. 

Другі зверхтып называецца жыційна-ідылічным, ён палярны аван-
турнаму і паказаны ў сярэднявечных жыціях і тых творах, якія прама або 
ўскосна атрымліваюць у спадчыну жыційную традыцыю. Такія персана-
жы не арыентаваны на поспех. Яны знаходзяцца ў рэальнасці, свабоднай 
ад палярызацыі поспехаў і няўдач, і схільны да пакутлівых настрояў, але 
ў час выпрабаванняў здольны выяўляць душэўную ўстойлівасць. Такія 
персанажы ўкарэнены ў штодзённую рэальнасць з яе радасцямі і нягода-
мі, паўсядзённымі клопатамі. У літаратурнай класіцы XIX–XX стст. жы-
ційна-ідылічны зверхтып прадстаўлены вельмі шырока. 

У станаўленні жыційна-ідылічнага зверхтыпу адыграла вялікую ро-
лю казка з яе цікаўнасцю да каштоўнага ў невідавочным: ці то гэта пад-
чарка Папялушка, ці Іванка-дурань. Сёння ёсць падставы гаварыць аб 
тэндэнцыі развіцця літаратуры ад пазітыўнага асвятлення авантурна-ге-
раічных арыентацый да іх крытычнай падачы і да ўсё больш яснага ра-
зумення і вобразнага ўвасаблення жыційна-ідылічных каштоўнасцей 
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[78, с. 166]. І гэта тэндэнцыя відавочна праяўляецца ў беларускай лі-
таратуры. Па сутнасці, усе героі В. Быкава – людзі непрыкметныя, сціп-
лыя, але менавіта яны падчас крызісных сітуацый уражваюць сумлен-
насцю і мужнасцю і, дзякуючы сваёй духоўнай моцы і высокамараль-
насці, становяцца сапраўднымі героямі (прыгадаем Глечыка з «Жураў-
лінага крыку» або Хведара Роўбу з «Аблавы»). 

Дадзеная тэндэнцыя знаходзіць абгрунтаванне ў працы сучаснага ня-
мецкага філосафа Ю. Хабермаса, які сцвярджае, што імпліцытнае дзеян-
не, арыентаванае на поспех, з часам саступае месца камунікатыўнаму 
дзеянню, накіраванаму на ўсталяванне паразумення і яднання людзей. 

Літаратурныя персанажы могуць паўставаць не толькі «носьбітамі» 
вартасных арыентацый, але і ўвасабленнямі цалкам адмоўных рыс. Сло-
ва «антыгерой» было ўведзена ва ўжытак Ф. М. Дастаеўскім. Чалавек, у 
якога вартасныя арыенціры пахіснуліся або адсутнічаюць, стаў прадме-
там пільнай увагі пісьменнікаў ХХ ст. Пра гэта сведчаць персанажы 
Ф. Кафкі, тэатр абсурду, вобразы ўдзельнікаў масавага знішчэння лю-
дзей і мастацкая канцэпцыя чалавека як монстра.  

Дачыненне аўтара да героя ў творы можа быць адчужаным або род-
насным, але не нейтральным. Аднак у літаратурных творах, нават у 
аўтабіяграфічным жанры, заўсёды існуе дыстанцыя паміж персанажам 
і аўтарам. Па словах В. Распуціна, важна, «каб аўтар не адчуваў сябе 
вышэйшым за сваіх герояў і не рабіў сябе спрактыкаваней іх». Літара-
турныя персанажы здольны адасабляцца ад твораў і жыць у свядомасці 
людзей самастойным жыццём, становячыся ўзорам пэўнага светаўспры-
мання і паводзін, як, напрыклад, Гамлет, Дон Кіхот, Фаўст, Пер Гюнт у 
складзе сусветнай литаратуры, Мікіта Зносак, Туляга, Гарлахвацкі – у бе-
ларускай. 

 

Псіхалагізм у прадстаўленні персанажаў. Сутнасць кожнага пер-
санажа выяўляецца на двух узроўнях: унутраным і знешнім. Унутраны 
свет чалавека ўключае ў сябе яго намеры, думкі, усведамлёныя пачуцці, 
а таксама сферу несвядомага. На ранніх стадыях слоўнага мастацтва 
ўнутранае выяўлялася больш апасродкавана, чым адкрыта. Гаварылася 
пераважна аб учынках, што здзяйсняліся персанажамі, і значна менш аб 
унутраных, псіхалагічных матывах іх паводзін. Перажыванні цалкам за-
лежалі ад разгортвання падзей і падаваліся ў асноўным праз іх знешнія 
праявы: «коцяцца слёзы гаручыя», «жвавыя ножкі падкасіліся». Хрыс-
ціянскае Сярэднявечча адкрыла складанасць і супярэчлівасць чалавечай 
прыроды. Цікавасць да складанасці ўнутранага свету чалавека, да пе-
рапляцення розных настрояў, думак і імпульсаў, да змены душэўных 
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станаў умацавалася на працягу апошніх трох-чатырох стагоддзяў. Яркае 
сведчанне таму – трагедыі У. Шэкспіра з уласцівым ім складаным і за-
гадкавым псіхалагічным малюнкам («Гамлет», «Атэла», «Кароль Лір»). 
Такога роду мастацкае засваенне чалавечай свядомасці пазначаецца 
тэрмінам «псіхалагізм».  

Псіхалагізм – гэта індывідуалізаванае выяўленне перажыванняў у іх 
узаемасувязі, дынаміцы і непаўторнасці, якое несумяшчальна з рацыя-
налістычнай схематызацыяй унутранага свету. Літаратурны псіхалагізм 
пачынаецца  з несупадзенняў, з непрадбачлівасці паводзін героя, пера-
кананыя даследчыкі (гл.: [78]). Цікавасць да ўнутранага свету актывіза-
валася ў другой палове XVIII ст. у творах пісьменнікаў-сентыменталіс-
таў: «Юлія, або Новая Элаіза» Ж.-Ж. Русо, «Сентыментальнае падарож-
жа па Францыі і Італіі» Л. Стэрна, «Пакуты юнага Вертэра» І. В. Гётэ, 
«Бедная Ліза» М. Карамзіна і інш. Да ўзнёсла трагічных, ірацыянальных 
перажыванняў чалавека звярталася і літаратура рамантызму: аповесці 
Гофмана, паэмы і драмы Байрана, творы А. Міцкевіча. Гэта традыцыя 
перайшла і да пісьменнікаў-рэалістаў XIX ст. (А. дэ Бальзак, Стэндаль, 
Г. Флабэр). Свайго піку псіхалагізм дасягнуў у творчасці рускіх пісьмен-
нікаў Л. Талстога і Ф. Дастаеўскага, якія па-мастацку засвоілі так зва-
ную «дыялектыку душы». 

У беларускай літаратуры псіхалагізм выявіўся пазней – у першай 
палове ХХ ст., калі пачала фарміравацца нацыянальная проза, у творах 
М. Гарэцкага, Я. Коласа, К. Чорнага. 

Існуюць розныя формы псіхалагізму. Напрыклад, Ф. Дастаеўскаму, 
Л. Талстому, М. Шолахаву і У. Фолкнеру ўласцівы псіхалагізм адкры-
ты, «дэманстратыўны». Разам з тым пісьменнікі XIX–XX стст. абапіра-
ліся і на іншы спосаб адлюстравання ўнутранага свету чалавека. Так, 
І. Тургенеў гаварыў аб тым, што мастаку слова належыць быць «таем-
ным» псіхолагам. Адпаведна для шэрагу яго твораў характэрна недага-
воранасць. Невідавочны, «падтэкставы» псіхалагізм, калі імпульсы і 
пачуцці герояў толькі адгадваюцца, пераважае ў аповесцях і драмах 
А. Чэхава, прозе М. Гарэцкага, В. Быкава, М. Стральцова. Тут аб пера-
жываннях герояў звычайна гаворыцца лаканічна і мімаходзь.  

Псіхалагізм падобнага роду заявіў пра сябе не толькі ў мастацкай 
прозе XX ст., але і ў лірычнай паэзіі, больш за ўсё  ў  вершах І. Анен-
скага, В. Мандэльштама, Г. Ахматавай; у беларускай літаратуры – у 
паэзіі М. Багдановіча, А. Вярцінскага і інш. 

Мастацкія сродкі адлюстравання ўнутранага жыцця чалавека вельмі 
разнастайныя. Гэта апісанні яго ўражанняў ад навакольнага свету, лака-
нічныя пазначэнні таго, што адбываецца ў душы героя,  разгорнутыя ха-
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рактарыстыкі яго перажыванняў, унутраныя маналогі і апісанне сноў і га-
люцынацый, якія выяўляюць тое, што хаваецца ў глыбінях псіхікі чалаве-
ка і невядома яму самому (сны пушкінскай Таццяны, Міці Карамазава ў 
Дастаеўскага, Конрада з «Дзядоў» Міцкевіча, кашмар, які пераследуе 
Ганну Карэніну, перадсмяротныя сны талстоўскага князя Андрэя і інш.). 
У рамане Т. Мана «Чароўная гара» цэнтральным эпізодам з’яўляецца 
«цудоўны і страшны» сон героя, які патрапіў у снежную завею. Жыццё ў 
гэтым сне адкрываецца Гансу Касторпу паўней і глыбей, чым на яве. 

Псіхалагізм у першыя дзесяцігоддзі XX ст. рэзка адмаўляўся як аван-
гардысцкай эстэтыкай, так і марксісцкім літаратуразнаўствам. Лідар іта-
льянскага футурызму Ф. Т. Марынеці заклікаў «цалкам і канчаткова выз-
валіць літаратуру ад <...> псіхалогіі», якая, па яго словах, «вычарпана да 
дна». У падобным духу ў 1905 г. выказаўся А. Белы, які назваў раманы 
Ф. М. Дастаеўскага «аўгіевымі стайнямі псіхалогіі». Радыкальным не-
прыманнем псіхалагізму былі адзначаны і савецкія 20-я гг. мінулага ста-
годдзя. 

Аднак псіхалагізм не пакінуў літаратуру. Аб гэтым сведчыць твор-
часць шматлікіх пісьменнікаў XX ст. Гэта і рускія пісьменнікі, такія як 
А. Платонаў, Ч. Айтматаў, А. Салжаніцын. У беларускай літаратуры 
майстрамі псіхалагізму былі М. Зарэцкі, І. Мележ, В. Адамчык, А. Ада-
мовіч, за мяжой – Т. Ман, Г. Гёсэ, У. Фолкнер і  інш. 

Інтэнсіўнае станаўленне псіхалагізму ў літаратуры XIX–XX стст. 
мае глыбокія культурна-гістарычныя перадумовы. Яно звязана галоў-
ным чынам з актывізацыяй самасвядомасці чалавека Новага часу. На сён-
ня філасофія адрознівае свядомасць, «якая сама сябе здзяйсняе», і свя-
домасць, «якая вывучае сябе». Апошнюю называюць самасвядомасцю. 
Самасвядомасць рэалізуецца галоўным чынам у выглядзе рэфлексіі – 
«акта вяртання да сабе».  

Разам з тым неад’емнай універсальнай уласцівасцю чалавечага жыц-
ця з’яўляецца «прымат усведамлення чагосьці над самапазнаннем», а 
таму рэфлексія мае свае межы і вызначаныя рамкі. Актывізацыя і нарас-
танне рэфлексіі ў людзей Новага часу звязаны з вострым перажываннем 
разладу чалавека з самім сабой і ўсім навакольным светам, а часам і 
з татальным адчужэннем ад яго. Пачаткам гэтага зруху ў мастацкай 
сферы з’явіліся трагедыя шэкспіраўскага Гамлета, знамянальная апо-
весць І. В. Гётэ «Пакуты юнага Вертэра». Гэты матыў гучыць у М. Лер-
мантава («Герой нашага часу»), І. Тургенева («Дзённік лішняга чалаве-
ка»), М. Гарэцкага («Дзве душы»). 

Адным з найважнейшых стымулаў рэфлексіі літаратурных персана-
жаў з’яўляецца абуджанае ў іх душах сумленне, якое трывожыць і му-
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чыць. Аднак навукоўцы (М. Бахцін) вылучаюць пазітыўна значныя пе-
ражыванні і перажыванні хваравітыя, якія скіроўваюць чалавека ў тупік 
раздвоенасці, якія спараджаюць «разарваную суб’ектыўнасць», звяза-
ную з хваравітай прагай да «самаўзвышэння». 

Псіхалагізм характэрны не толькі рэфлексуючым персанажам. Ён вы-
карыстоўваецца таксама пры звароце пісьменнікаў да людзей, якія арганіч-
на простыя і не засяроджаныя на сабе. Успомнім пушкінскага Савеліча, 
быкаўскіх Сцепаніду Багацька, Хведара Роўбу. Псіхалагізмам могуць быць 
напоўнены нават вобразы жывёлін («Халстамер» Л. Талстога, «Белалобы» 
А. Чэхава, «Сны Чанга» І. Буніна, «Карова» А. Платонова, «Плаха» Ч. Айт-
матава (ваўкі ў гэтым рамане), «Львы» І. Пташнікава і інш.). 

Новую форму псіхалагізм набыў у літаратурных творах ХХ ст. Гэта 
мастацкі прынцып «плыні свядомасці». Ля вытокаў гэтай літаратуры – 
творчасць М. Пруста і Д. Джойса. У раманах Пруста свядомасць героя 
складаецца з яго ўражанняў, успамінаў і створаных уяўленнем карцін. 
Псіхалагізм у літаратуры XIX–XX стст. стаў набыткам ледзьве не ўсіх 
існуючых жанраў. Але з максімальнай паўнатой ён выявіўся ў сацыяль-
на-псіхалагічным рамане. 

 
Партрэт. Унутраны свет чалавека літаратура адлюстроўвае і праз 

рысы знешнасці, рухі, жэсты, міміку, інтанацыі персанажаў. Партрэт 
персанажа – гэта апісанне яго выгляду: фізічных, прыродных і ўзроста-
вых уласцівасцей, а таксама ўсяго таго ў абліччы чалавека, што сфармі-
равана сацыяльным асяроддзем, культурнай традыцыяй, індывідуаль-
най ініцыятывай (вопратка і ўпрыгожванні, фрызура і касметыка).  

Для традыцыйных высокіх жанраў характэрны ідэалізуючыя парт-
рэты: 

 

Як маліна, яе губкі, 
А твар, як лілея, 
Як дзве зоркі яе вочы, 
Гляне – свет яснее. 

Я. Купала. «Бандароўна». 
 

Ідэалізуючыя партрэты, як бачым, захаваліся ў літаратуры да эпохі 
рамантызму, а ў беларускай – і да неарамантызму. Зусім іншы характар 
мелі партрэтныя апісанні ў творах смехавога, камедыйна-фарсавага ха-
рактару. Тут, па словах М. Бахціна, увага засяроджвалася не на духоў-
ным, а «на матэрыяльным пачатку ў самім чалавеку» (напрыклад, апо-
весць Ф. Рабле «Гарганцюа і Пантагруэль»). Ідэалізуючыя і гратэскавыя 
партрэты валодаюць агульнай уласцівасцю: у іх па-гіпербалічнаму за-
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хоўваецца адна чалавечая якасць: у першым выпадку – цялесна-душэў-
ная дасканаласць, у другім – матэрыяльна-цялесны пачатак. У літарату-
ры XIX ст. дамінавалі партрэты, што адлюстроўвалі складанасць і 
шматпланавасць аблічча персанажаў. Тут знешні выгляд спалучаўся з 
пранікненнем пісьменніка ў душу героя і з псіхалагічным аналізам.  

Партрэт героя звычайна лакалізаваны ў нейкім адным месцы твора. 
Часцей за ўсё ён даецца ў момант першага з’яўлення персанажа, г. зн. 
экспазіцыйна. Але літаратура ведае і іншы спосаб увядзення партрэт-
ных характарыстык у тэкст. Яго можна назваць лейтматыўным. Пры-
клад таму – прамяністыя вочы князёўны Мар’і ў Л. Талстога, чорныя 
валасы і бліскучыя вочы Ядвісі ў Я. Коласа. Партрэты захоўваюць не 
толькі статычнае ў «знешнім» чалавеку, але і жэстыкуляцыю, міміку, 
якія па сваёй сутнасці дынамічныя. 

 
 

ПЛАН ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАГА ТВОРА 
 

Працэс пісьменніцкай працы ў кожнага аўтара індывідуальны. Адны 
прадумваюць сваё апавяданне, раман або нарыс, эсэ ці паэму ад пачатку 
да канца і садзяцца за пісьмовы стол толькі тады, калі высветлілі для сябе 
кожны характар, кожную бытавую падрабязнасць, кожную дэталь. Іншыя 
ведаюць толькі зыходную сітуацыю і развіваюць яе падчас самой працы, 
уводзячы або адкідаючы персанажы, дэталі і падрабязнасці ў залежнасці 
ад патрэбы. Часам аўтар мае падрыхтаваным толькі заканчэнне твора і 
садзіцца пісаць яго, пачынаючы з канца. Агульных прынцыпаў і правіл 
стварэння літаратурна-мастацкага твора не існуе. 

Але ўжо да сярэдзіны працы кожны пісьменнік размяркоўвае пэў-
ным чынам сваіх персанажаў і сітуацыі, інакш кажучы, вымалёўвае кан-
чатковы план. Аднак аўтару-пачаткоўцу карысна састаўляць план яшчэ 
на этапе задумы твора. План уключае ў сябе ў асноўным сюжэтныя па-
будовы; тэма і фабула, якія выступаюць зыходным матэрыялам твора, 
прадумваюцца першапачаткова і ў план могуць не ўключацца.  

Пісьменніцкі план літаратурна-мастацкага твора адлюстроўвае: 
1) паслядоўнасць сюжэтных частак; 
2) прыёмы ўвядзення новых персанажаў; 
3) прыёмы абвастрэння і пашырэння сітуацый; 
4) прыёмы падтрымлівання чытацкага інтарэсу. 
Разам з тым у адпаведных частках плана пазначаюцца выяўленчыя 

дэталі, найбольш важныя выказванні, аўтарскія адступленні – г. зн. част-
кі, дзе аўтар мяркуе перапыніць апавядальную плынь уласным розду-



 91 

мам або ўвесці нейкую дадатковую канструкцыю – апавяданне героя ці 
што іншае. Мэтай такіх уставак з’яўляецца або жаданне што-небудзь 
растлумачыць у асноўным апавяданні, або імкненне зрабіць напружа-
най чытацкую зацікаўленасць шляхам запавольвання апавядання. 

Вельмі павучальнымі ў гэтым сэнсе з’яўляюцца «Запісныя кніжкі» 
І. Мележа, дзе ён падрабязна распісаў сваю далейшую працу над «Па-
лескай хронікай», якая, на жаль, так і засталася няскончанай. Вось невя-
лікі фрагмент з творчай майстэрні славутага пісьменніка: 

 

Чацвёрты раман – раман эпілог 
Ці можа 2–3 маленькіх аповесці? 
1935–1945 ці да нашых дзён 
раздзелы – ад ранейшых. 
Лёс тых жа герояў. 
Як вынік ранейшых, развіццё. 
Невялікі, арк(ушаў) 10. 

 

Назва «Некалькі дзён з многіх» 
ці «Водгулле» 

 

Узяць некалькі вузлавых падзей з лёсу герояў. (...) 
Баш(лыкоў) з Ганнай суха, строга. Як бы знарок – цвёрдасць. Жорсткасць. 

Грубаватасць. 
Яна яму тым жа, задзірыста: задзявае яе гонар. 
– Сашліце, таварыш, сакратара, жонка ж я кулака. Пэўне, свет вам 

засціла! 
Яе прамата збівала яго. 
Сіла ў ёй была нейкая. 
І ў ім была сіла. 
А без яе – пуста было. Цягнула да яе дзіўна. 
Што ж гэта такое?! 
 

Пра гэта: Баш(лыкоў) – Ганна – даваць небагата. Каб не выпірала. Гэта – 
другі, трэці план. 

У лініі Ганна – Башлыкоў увесь час даваць адчуць: Баш(лыкоў) не баіцца, 
ён не баязлівец; уся прычына асцярожнасці, затоенасці, скрывання – у тым, 
што для яго гэта – забароненае пачуццё. Уласнае, непатрэбнае, адцягвае ад га-
лоўнага. Пярэчыць уяўленню пра ідэальны вобраз, да якога ён імкнецца. 

 

Баш(лыкоў) забівае сваё пачуццё да Ганны. 
Аскетызм як ідэал. Норма жыцця. (І апаска – нячыстая біяграфія?). 

(І. Мележ. «З запісной кніжкі 1968–1969–1970 гг.»). 
 

Надзвычай важнай дэталлю плана з’яўляецца ўлічванне чытацкай заці-
каўленасці. Такая зацікаўленасць ствараецца сама па сабе навізной тэмы, 
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яе арыгінальнасцю, вастрынёй сітуацый і, як вынік, спачуваннем, якое вы-
клікаюць персанажы, іх лёсы і перажыванні і г. д. Але разам з тым і пабу-
дова твора павінна падтрымліваць і напружваць зацікаўленасць. 

 
Прыёмы падтрымлівання чытацкай зацікаўленасці. Найбольш 

распаўсюджаным прыёмам падтрымлівання чытацкай зацікаўленасці выс-
тупае прыём загадкі. Гэта значыць, што апавяданне вядзецца такім чынам, 
каб чытач доўгі час не ведаў і не здагадваўся пра прычыны ці матывы 
дадзенага становішча або дзеяння, пра шляхі, якімі герой можа вырашыць 
сваю праблему, пра падзеі, якія павінны адбыцца і г. д. Карацей кажучы, 
аўтар заблытвае чытача, падказваючы яму розныя тлумачэнні, а сапраўд-
ную сутнасць робіць нечаканай і выяўляе толькі напрыканцы. 

Часам выкарыстоўваецца прыём так званай падманнай развязкі. 
Вострая сітуацыя як быццам вырашаецца, чытацкая ўвага гатова знізіц-
ца, але тут у справу ўключаюцца новыя абставіны – і ўсё змяняецца, 
чытацкая зацікаўленасць узрастае з новай сілай. 

Існуе яшчэ прыём адмаўлення ад развязкі. У гэтым выпадку ў чыта-
ча застаецца адчуванне незадаволенай цікаўнасці, у выніку якой узнікае 
жаданне знайсці самастойнае рашэнне, а значыць – перачытаць твор 
яшчэ раз, каб адшукаць незаўважаныя напачатку абставіны. Гэты пры-
ём выкарыстоўваў М. Твен у сваіх гумарыстычных апавяданнях, а так-
сама М. Гарэцкі ў «Сібірскіх абразках». 

Вельмі істотнай дэталлю плана з’яўляецца вызначэнне кругагляду. 
Гэта значыць, што апавяданне ў творы можа ісці з дзвюх пазіцый: 

1) аўтар і чытач ведаюць усё, што адносіцца да персанажаў – іх дум-
кі, адчуванні, намеры; 

2) аўтар паведамляе чытачу толькі тое, што ўваходзіць у кругагляд 
таго ці іншага персанажа.  

Напрыклад, адзін персанаж у апавяданні не ведае, як расцэньваць 
учынкі іншага персанажа, бо не ведае іх матываў. Аўтар, у залежнасці 
ад сваёй устаноўкі, паведамляе чытачу сутнасць гэтых учынкаў або не. 
У першым выпадку чытач можа рабіць свае вывады пра паводзіны пер-
санажа, у другім – захоўваецца інтрыга (прыём загадкі). 

Такім чынам, прадумванне знешняга вобліку персанажа, яго харак-
тарыстыкі і імені, спосабаў увядзення герояў у дзеянне, а таксама сувя-
зей паміж імі і папярэднім планам – накідам будучага твора – выступа-
юць важнымі складнікамі творчай працы. Большасць славутых пісьмен-
нікаў свету выкарыстоўвалі падобныя прыёмы, пра што сведчаць архіў-
ныя матэрыялы або надрукаваныя дзённікавыя запісы. 
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КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ 
 

1. Што такое фабульны час і якія асаблівасці фабульнага часу харак-
тэрны для твораў розных жанравых мадыфікацый? 

2. Ахарактарызуйце ролю фабульнай прасторы ў рамане У. Эка «Імя 
ружы». 

3. На аснове вядомых вам твораў паразважайце над дынамікай зверх-
тыпаў у сучаснай сусветнай і беларускай літаратуры. 

4. Назавіце спосабы раскрыцця ўнутранага свету чалавека ў творы 
вашага любімага пісьменніка. 

5. Паспрабуйце напісаць тэкст – партрэтную замалёўку персанажа з 
апісаннем яго знешняга выгляду і раскрыццём  унутранага свету. 

6. Зрабіце план літаратурна-мастацкага твора, які вам хацелася б 
напісаць. 

 
 

ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІЯ ЖАНРЫ І ФОРМЫ. 
ЖАНР МІНІЯЦЮРЫ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ТВОРЧАСЦІ 

САКРАТА ЯНОВІЧА і ЯНА ЧЫКВІНА) 
 

 
 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РОДАЎ І ЖАНРАЎ 
 

се літаратурныя творы паводле свайго знешняга выгляду і нека-
торых асноўных прыкмет сюжэтнай пабудовы дзеляцца на нека-

лькі груп. Дзве самыя агульныя группы – творы, напісаныя прозай, і 
творы, напісаныя вершам. Апрача таго, усе літаратурныя творы дзеляц-
ца на тры роды: эпас, лірыку і драму. Пад эпасам разумеюць творы, якія 
ўяўляюць сабой апавяданне пра адцягненыя падзеі, бачаныя або прыду-
маныя аўтарам, пад лірыкай – творы, якія з’яўляюцца прызнаннем аўта-
ра, расповедам пра падзеі яго ўнутранага жыцця, пра яго душэўныя пе-
ражыванні – не істотна, былі яны ў рэальнасці ці аўтар іх толькі ўявіў. 
Драма ж – гэта падзеі, якія разлічаны на сцэнічнае ўвасабленне, але па-
сутнасці таксама эпічныя.  

Варта памятаць, што матэрыялам для ўсіх гэтых родаў літаратуры 
могуць быць любыя абставіны: аўтар можа асабістыя перажыванні 
і здарэнні прыпісаць іншай асобе, і наадварот – перажытае іншым чала-
векам перадаць як сваё асабістае ў форме лірыкі.  

Такім чынам, эпас, лірыка і драма – толькі формы твораў. У чыстым 
выглядзе творы падобных родаў выступаюць рэдка. У эпас звычайна 

У 
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ўносяцца лірычныя адступленні. Так, напрыклад, паэму «Пан Тадэвуш» 
А. Міцкевіча называюць апошнім эпасам у сусветнай літаратуры, але і 
тут сустракаюцца фрагменты, напоўненыя лірызмам і асабістымі аўтар-
скімі перажываннямі і роздумам: 

 

О пушчы! апошні да вас прыязджаў на ўловы 
Апошні кароль, што насіў шчэ каўпак Вітаўтовы, 
Апошні, што быў з Ягелонаў ваяка шчаслівы, 
Апошні ў Літве манарх і лавец прамыслівы. 
Радзімыя дрэвы мае, мае другі старыя! 
Як неба пазволе вярнуцца да вас, дарагія, 
Ці там вас знайду я яшчэ? Ці дагэтуль вы жывы? 
Ля вас, што калісьці я поўзаў маленькі шчаслівы? 

Пераклад Б. Тарашкевіча. 
 

Шмат падобнага роду адступленняў і ў паэме «Новая зямля» Я. Ко-
ласа, якую называюць часам першым беларускім раманам у вершах. 

У лірычны твор таксама могуць уводзіцца эпічныя элементы ў вы-
глядзе апісання нейкай з’явы, якая выклікае ў аўтара тое або іншае пе-
ражыванне: 

 

Ночь. Стекленеет ботва овощей. 
И блестит, облетая, листва 
В лунном луче, как в подмёрзлом ручье, 
Играющая плотва  
<...> 
Нет «ненужной мечты», 
Нет напрасного сна, 
И ничто не пройдет «просто так». 
Души верят в свою бесконечность. Она 
Эта вера – совсем не пустяк… 

Н. Матвеева. «Что подсказал иней». 
 

Драматычныя элементы ў форме дыялога прысутнічаюць як ў лі-
рычных, так і ў эпічных творах. 

У працэсе развіцця літаратуры кожны род змяняўся, узнікалі новыя 
прыёмы разгортвання сюжэта, увода персанажаў, іх характарыстык. 
Здаралася так, што некаторыя прыёмы адміралі, а потым уваскрасалі, 
толькі ў змененым выглядзе. У той або іншы адрэзак часу пэўныя прыё-
мы рабіліся моднымі і любімымі, таму большасць твораў гэтага перыя-
ду будавалася прыблізна аднолькава. Так ствараліся малыя літаратур-
ныя роды, якія мы называем жанрамі.  

Да таго ж адрозненне паміж жанрамі вызначаецца таксама па лініі 
так званых высокіх і нізкіх жанраў і паводле змянення ў іх эмацыяналь-
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нага тону. Так званыя высокія жанры разгортваюць перад чытачом карці-
ны драматычных пачуццяў, узвышаных перажыванняў, а нізкія – імкнуц-
ца да адлюстравання звычайных з’яў штодзённага побыту. Калі гаварыць 
пра эмацыянальны тон, то розніца заключаецца ў тым, што адны жанры 
накіраваны на тое, каб выклікаць у чытача моцныя пачуцці (страх, захап-
ленне), а з дапамогай іншых аўтары стараюцца развесяліць і рассмяшыць 
яго або расчуліць, замілаваць, заставіць суперажываць і г. д. 

У сувязі з тым што адрозненні паміж жанрамі могуць вызначацца з 
розных пунктаў гледжання, у літаратуразнаўстве пакуль не існуе агуль-
напрынятай строгай іх класіфікацыі. Не заглыбляючыся ў тэрміналагіч-
ныя спрэчкі, паспрабуем вызначыць найбольш распаўсюджаныя жанра-
выя адрозненні ў сучаснай літаратуры. 

У аснову літаратуразнаўчай класіфікацыі на сучасным этапе кладуц-
ца жанравыя прыкметы, якія маюць устойлівы характар і тэндэнцыю да 
паўтарэння ў літаратурна-гістарычным працэсе. Найбольш важнай жан-
равай прыкметай твора з’яўляецца яго прыналежнасць да таго або іншага 
літаратурнага роду. З гэтага пункту гледжання існуюць драматычныя, 
эпічныя, лірычныя і ліра-эпічныя жанры. Унутры гэтых родаў вылучаюць 
віды, або родавыя формы. Яны адрозніваюцца паводле арганізацыі мовы 
ў тэксце (вершы і проза), аб’ёму тэксту (верш і быліна, апавяданне і эпа-
пея), прынцыпу сюжэтабудавання і інш. 

Паводле жанравай праблематыкі творы могуць належаць да нацыя-
нальна-гістарычных, нораваапісальных і рамантычных жанраў. 

У наш час назіраецца актыўная тэндэнцыя да змешвання і ўзаемапра-
нікнення жанраў. Калі на пачатку ХХ ст. эпічныя творы пісаліся пераваж-
на прозай, лірычныя – вершам, драматычныя – прозай і вершам, то зараз 
сітуацыя змяняецца. Верш у значэнні мернай рытмізаванай мовы ўсё час-
цей у лірычных творах саступае месца мове нерытмізаванай, якая павод-
ле знешняга афармлення нагадвае мову прозы. Тэндэнцыі гэтыя распачы-
наліся яшчэ на пачатку таго ж ХХ ст. Напрыклад, так званыя вершы ў 
прозе В. Ластоўскага. У наш час заходнееўрапейская літаратура фактыч-
на цалкам адмовілася ад знешніх прыкмет вершаванай мовы, г. зн. ад 
рытмікі і рыфмы. У такой манеры напісаны, напрыклад, верш Нобелеўс-
кай лаўрэаткі канца ХХ ст. В. Шымборскай «Лужына»: 

 

Зь дзяцінства помню добра той страх. 
Абмінала лужыны, 
асабліва сьвежыя, пасьля дажджу. 
Якая-небудзь з іх магла ж ня мець дна, 
хоць і выглядала, як іншыя. 
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Ступлю і раптам правалюся ўся, 
пачну ўзьлятаць да долу 
ды ныраць глыбока ў дол, 
у кірунку адбітых хмар, 
а можа і далей. 
 

Потым лужына высахне, 
зачыніцца нада мной, 
а я назаўсёды злоўленая – дзе – 
з неданесеным на паверхню крыкам. 

 

Толькі пазьней прыйшло разуменьне: 
ня ўсе дрэнныя прыгоды 
зьмяшчаюцца ў законах сьвету 
і нават, калі б хацелі, 
ня могуць здарыцца. 

Пераклад А. Вярцінскага. 
 

Адпаведныя прыклады лірычных твораў можна прывесці з нямец-
кай, англійскай і іншых літаратур. Калі гаварыць пра ўсходнеславянскія 
літаратуры, то тут таксама назіраецца збліжэнне і ўзаемапранікненне 
розных літаратурных жанраў. Пра гэта сведчыць, у прыватнасці, твор-
часць А. Разанава: 

 

*** 
Сярод зялёных кустоў  
язміну і бэзу  
зялёная лаўка. 
Якой яна стане самотнай,  
калі ападуць лісты. 

 

Гэты тэкст называецца паэтычнай мініяцюрай. Але сама па сабе лі-
рычная мініяцюра найчасцей выступае ў сучаснай прозе. Пра гэта свед-
чыць творчасць як замежных, так і беларускіх празаікаў: Ю. Нагібіна, 
У. Салаухіна, Я. Брыля, Я. Івашкевіча, Г. Бёля і інш.  

Лірычная мініяцюра ў сучаснай літаратуры вельмі цесна паяднана з 
аўтабіяграфізмам. Пра гэта сведчаць не толькі запісы Я. Брыля, але і ве-
льмі вялікая колькасць асабістых нататак сучасных пісьменнікаў ма-
ладзейшага пакалення (Л. Галубовіча, Ю. Станкевіча, Б. Пятровіча, 
А. Глобуса і інш.). Свае нататкі яны называюць па-рознаму: зацемкамі, 
запісамі, мініяцюрамі, мікрапрозай і інш. Аднак сутнасць гэтых твораў 
застаецца той жа самай – асабіста перажытыя або прыдуманыя здарэн-
ні, якія падаюцца ў лаканічным выглядзе ад уласнага імя ці імя выдума-
най асобы. Напрыклад, мініяцюра А. Глобуса з цыклу «Мама і я»: 
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МОДА 

Мама ніколі не была модніцаю. Вядома, яна апраналася лепш за ўсіх, як 
для мяне. Модным і стыльным хадзіў тата. У яго былі замежныя касьцюмы і 
чаравікі. А мама любіла нашае. Толькі аднойчы яна доўга насіла модны плашч. 
У сярэдзіне 60-х быў бум балёневых дажджавікоў. Цёмна-брунатныя, зелена-
вата-балотныя, сталёва-чорныя плашчы з сынтэтычнага, падобнага да цэлафану 
рэчыва захапілі сьвядомасьць насельнікаў СССР. Калі ты ня меў балёневай 
рэчы, то быў не зусім чалавекам. Тата прывёз маме з Масквы брунатна-
чакалядны плашч. «Яго можна скласьці ў сумачку, а калі пойдзе дождж...» 
Жанчыны толькі і чакалі гэтага дажджу, каб дастаць і апрануць наймаднейшую 
рэч. Я вельмі любіў маму ў чакалядным плашчыку. А яна ганарылася тым, што 
тата здалёк прывёз ёй такую модную рэч. 

Некалькі гадоў таму тата падарыў маме выдатнае футра. Яна вельмі рада-
валася, але насіць не насіла. Апранула колькі разоў і павесіла ў шафу, а потым 
і зусім перадарыла яго ўнучцы, маёй Ядзі. Сумна, калі такія рэчы перадорваюц-
ца. І сказаць нічога не скажаш. 

 

Адпаведныя зрухі назіраюцца і ў драматургіі. Мы ведаем, што шэк-
спіраўскія драмы пісаліся вершам. У ХІХ ст. драматургія пераходзіць у 
асноўным на прозу. П’есы А. Чэхава, А. Астроўскага, Б. Шоу, С. Пшы-
бышэўскага былі напісаны, за рэдкім выключэннем (як напрыклад, 
«Снягурачка» А. Астроўскага і інш.), празаічнай мовай. Але і ў гэты час 
працавалі драматургі, якія аддавалі перавагу вершаванай форме: Г. Іб-
сэн, С. Выспянскі і інш. У сучаснай літаратуры часцей з’яўляюцца пра-
заічныя п’есы, але па-ранейшаму бываюць выпадкі выкарыстання і вер-
шаванай мовы ў драматургіі. Напрыклад, п’есы А. Дударава «Купала», 
«Чорная панна Нясвіжа» і інш. 

У ХХ ст. узнікае жанр так званых драматычных паэм – твораў, на-
пісаных на сумежжы драмы і паэзіі («Адвечная песня» і «Сон на кур-
гане» Я. Купалы, «Хамуціус» А. Куляшова і інш.). 

Такім чынам, жанравая дынаміка, зменлівасць і ў пэўнай ступені 
камбінаванасць родавых форм выступаюць характэрнай прыкметай су-
часнай літаратуры. 

 

Агульная характарыстыка эпічных жанраў. Эпічны род літарату-
ры (эпас) уключае ў сябе раман, аповесць, апавяданне, або навелу, паэму 
і баладу. Паэма і балада звычайна пішуцца вершам. Знешне раман, апо-
весць і паэма – аб’ёмныя творы, а апавяданне і балада – невялікія. Заход-
нееўрапейская літаратура не робіць адрознення паміж раманам і аповес-
цю і вылучае звычайна два галоўныя жанры – апавяданне і раман.  
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Раман – найбольш прадуктыўны і зменлівы, паводле слоў М. Бахці-
на, адзіны яшчэ «негатовы» жанр, які толькі фарміруецца. Ад пачатку 
ўзнікнення ў Антычнасці і да нашага часу ўключна раман неаднаразова 
змяняўся, што не дае магчымасці даследчыкам сфармуляваць адназнач-
ную яго дэфініцыю, вызначыць яго жанравы змест і жанравую форму. 
Найбольш значны ўклад у вывучэнне жанравай спецыфікі рамана ўнёс 
М. Бахцін [11]. У аснову яго канцэпцыі пакладзена ідэя  супрацьстаяння 
двух светасузіральных пачаткаў – маналагічнага і дыялагічнага. Кан-
цэпцыя М. Бахціна мае як сваіх прыхільнікаў, так і праціўнікаў і да ця-
перашняга часу выклікае вострыя дыскусіі. Ёсць спробы прапанаваць 
новыя канцэпцыі жанру, якія выглядаюць яшчэ больш дыскусійнымі. 

Цяжкасці з кананічным вызначэннем дэфініцыі «раман» тлумачацца 
тым, што, паводле меркавання М. Бахціна, ніколі не атрымліваецца 
даць усеахопнай характарыстыкі для рамана як жанру. Даследчык піша: 
«Раман – шматланавы жанр, хоць існуюць і выдатныя аднапланавыя», 
«вострасюжэтны і дынамічны жанр, хоць існуюць раманы, якія дасяга-
юць максімальнай для літаратуры чыстай апісальнасці», «праблемны 
жанр, хоць масавая раманная прадукцыя выяўляе не даступны ні для ад-
наго жанру ўзор чыстай займальнасці», «любоўная гісторыя, хоць са-
мыя вялікія прыклады еўрапейскага рамана цалкам пазбаўлены любоў-
нага элементу», «празаічны жанр, хоць і існуюць цудоўныя вершаваныя 
раманы» [11, с. 200].  

Раман, сцвярджае М. Бахцін, мае тры асаблівасці, якія прынцыпова 
адрозніваюць яго ад іншых жанраў. У ліку гэтых асаблівасцей навуко-
вец вылучае: 

1) стылістычную трохмернасць рамана, звязаную са шматмоўнай 
свядомасцю, якая рэалізуецца ў ім;  

2) карэнную змену часавых каардынат літаратурнага вобраза ў ра-
мане;  

3) новую зону пабудовы літаратурнага вобраза ў рамане, а менавіта 
зону максімальнага кантакту з сапраўднасцю (сучаснасцю) ў яе незавер-
шанасці [11, с. 202].  

Гэтыя асаблівасці даюць падставу М. Бахціну вылучаць «кірунак... 
уласнай зменлівасці» рамана і «кірунак яго ўплыву і ўздзеяння на астат-
нюю літаратуру» [11, с. 202]. Такім чынам, менавіта згаданыя дынаміч-
ныя канстанты дазваляюць раману быць гнуткім, лёгка змяняцца і пры 
гэтым захоўваць сваю жанравую ідэнтычнасць. 

У літаратуры ўсходніх славян традыцыйна паміж раманам і апавя-
даннем вылучаецца сярэдні жанр, які мы называем аповесцю. Адроз-
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ненні паміж раманам і аповесцю даволі ўмоўныя. Відаць, таму даволі 
часта і самі аўтары, і даследчыкі маюць цяжкасці ў вызначэнні жанра-
вай спецыфікі твораў. Напрыклад, свой мастацкі тэкст «Дзве душы» 
М. Гарэцкі назваў аповесцю, а літаратуразнаўцы часта цалкам права-
мерна адносяць яго да жанру рамана. Такая ж дылема ўзнікае ў дачы-
ненні да «Знаку бяды» В. Быкава: аўтар вызначыў твор як аповесць, 
даследчыкі ж лічаць яго раманам і г. д. 

Унутраная розніца паміж апавяданнем і раманам заключаецца перш 
за ўсё ў тым, што тэмай апавядання выступае адна сітуацыя, якая не 
падзяляецца на састаўныя часткі, што, у сваю чаргу, маглі б быць тэма-
мі. Галоўная тэма рамана звычайна шырокая і складаная і ўключае ў ся-
бе некалькі больш вузкіх тэм, якія могуць дзяліцца на падтэмы. 

У адпаведнасці з гэтым фабула апавядання простая, а фабула рама-
на – складаная і заблытаная і ўключае некалькі фабул, якія пераплята-
юцца паміж сабой. Карацей кажучы, раман ствараецца з шэрагу апавя-
данняў. І некаторыя раманы такім чынам і будуюцца. Напрыклад, раман 
К. Крапівы «Мядзведзічы» і раман сучаснай польскай пісьменніцы 
В. Такарчук «Правек і іншыя часы». Апавяданні, якія аб’яднаны ў гэтых 
творах, маглі б існаваць і паасобку, але ў рамане яны звязаны паміж са-
бой адзінствам персанажаў і ўзаемаперапляценнем фабул. 

Сучасны раман, як і сучаснае апавяданне, можа быць наступных ві-
даў, якімі яго разнастайнасць, аднак, не вычэрпваецца: 

1. Сацыяльны – адлюстроўвае грамадства ў тым або іншым выг-
лядзе і закранае істотныя грамадскія з’явы. 

2. Псіхалагічны – скіраваны на адлюстраванне духоўнага жыцця 
персанажаў. 

3. Аванцюрны – пабудаваны на прыгодах і вострых сітуацыях. 
4. Фантастычны – апісвае сітуацыі і здарэнні, што выходзяць за 

рамкі рэальнага жыцця. 
Спецыфіка сучаснага замежнага рамана заключаецца ў тым, што ён 

вельмі лаканічны і набліжаецца да вялікага апавядання паводле свайго 
аб’ёму. Досыць часта ў замежным рамане выступае адзін або некалькі 
персанажаў і разглядаецца адна тэма («Чужаніца» А. Камю, «Карлік» 
П. Лагерквіста, «Парфумер» П. Зюскінда і інш.). 

Беларускі раман на сучасным этапе характарызуецца дзвюма асаблі-
васцямі: 

1) імкненнем да шырыні ахопу падзей, а значыць, і да знешняй аб’-
ёмнасці («Арляк і зязюля» М. Кусянкова, «Залатая жрыца Ашвінаў» 
В. Іпатавай); 
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2) тэндэнцыяй да звужэння раманнай сітуацыі і арыентацыяй на за-
ходнееўрапейскі ўзор рамана («Любіць ноч – права пацукоў» Ю. Стан-
кевіча або «Нічые» А. Федарэнкі, апошні сціпла назваў свой твор апо-
весцю). 

Асаблівасцю сучаснай прозы з’яўляецца і эвалюцыя, якую перажы-
вае жанр апавяданне. Імкліва ўзнікаюць новыя празаічныя формы: лі-
рычныя запісы Я. Брыля, зацемкі Л. Галубовіча, нечаканасці А. Глобу-
са, трызненні, гульні, аповеды Б. Пятровіча, мікрапроза Ю. Станкевіча 
і інш. Аднак пры ўсёй разбежнасці альтэрнатыўных назваў усе гэтыя 
празаічныя творы валодаюць адной якасцю, якая іх збліжае, – гэта лака-
нічнасць у адлюстраванні фабулы. 

 
Агульная характарыстыка лірычных жанраў. Дакладна вызна-

чыць характэрныя рысы лірычных жанраў яшчэ цяжэй, чым эпічных. 
У сучаснай літаратуры такія тэрміны, як «ода», «элегія», «стансы» і інш., 
сталі сэнсава нявызначанымі. Дастаткова згадаць «Оду квітанцыі» А. Вяр-
цінскага, «Стансы» В. Сахарчука, «Баладу роду» А. Пісьмянкова і інш. 
Можна сказаць нават, што лірычных жанраў столькі, колькі паэтаў. 
Жанрава-стылёвыя пошукі характэрныя для ўсіх літаратур свету. І асаб-
ліва інтэнсіўна праходзяць яны звычайна на пераломе стагоддзяў. Гэ-
тым вызначаецца не толькі паэзія авангардыстаў (творы Г. Апалінэра, 
напрыклад), неаавангардыстаў (зрокавая паэзія ва Украіне, рысасловы 
Л. Сільновай на Беларусі), але і творчасць паэтаў старэйшага пакалення. 

Вядомы рускі паэт М. Забалоцкі ўводзіць ва ўжытак так званыя 
«столбцы» – вершы з цыклаў «Городские столбцы», «Смешанные столб-
цы», а Р. Барадулін пераказвае сучаснай мовай старазапаветныя псалмы 
цара Давіда («Псальмы Давідавы»). Н. Гілевіч спрабуе ўключыць у літа-
ратуру фальклорны жанр так званага «жорсткага раманса» і піша «вер-
шы народнага складу». 

Побач з гэтым, як і ў прозе, заўважаецца імкненне да лаканізму і 
найбольшай дакладнасці выказвання. Вынікам такіх пошукаў сталі «асоб-
ныя радкі» А. Вярцінскага, «азвярызмы» Р. Барадуліна, «квантэмы» і 
«пункціры» А. Разанава, «рысасловы» Л. Сільновай і інш. 

Асаблівасцю лірычных вершаў з’яўляецца тое, што іх задача – не 
расказаць пра якую-небудзь падзею, а прымусіць чытача перажыць пэў-
ныя эмоцыі. Гэта дасягаецца не столькі прамым выказваннем, колькі 
падборам вобразаў, пэўнай арганізацыяй рытму і гукаў, уважлівым вы-
барам лексікі. З пункту гледжання моўнай устаноўкі – выкарыстання 
ў якасці выяўленчага сродку гукавога складу слова, яго асноўных сэн-
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саў і г. д. – вылучаюцца два віды лірычных твораў: творы напеўнага і 
творы гаварнога ладу. Возьмем, напрыклад, славуты купалаўскі верш 
«Явар і каліна»: 

 

Песняй вясны лебядзінаю, 
    Скінуўшы зімнія чары, 
Шэпчуцца явар з калінаю 
     Ў сумнай даліне над ярам. 
 

Лісцікі зеляняй хваляцца 
     Небу панятлівай мовай: 
Росамі мыюцца раніцай, 
     Песцяцца сонцам паўднёвым. 

Захадам модлы пакорныя 
     З маткай-зямлёй адпраўляюць; 
Тайна ў ночаньку чорную 
      Месяца, зор выглядаюць. 
 

Слухаюць смехаў русалчыных, 
      Лопату крылляў начніцы, 
Ветру павеваў ап’янчаных, 
      Плюскату шклістай крыніцы. 

 

Чуецца музыка дзіўная 
      Ў повесцях сонных імшараў... 
Цешыцца явар з калінаю, 
      Скінуўшы зімнія чары. 

 

Большасць слоў у гэтым вершы не ўспрымаюцца ў сваіх асноўных і 
дакладных сэнсах і не ствараюць канкрэтнага вобраза, але мы выразна 
адчуваем гукавую гульню, вялікую колькасць унутраных сугуччаў, якія 
выклікаюць уражанне калыхання і пошуму абуджаных вясной дрэў. Гэ-
та ўражанне ствараецца гукавой сутнасцю слова, яго тонкай, ледзьве 
ўлоўнай эмацыянальнай афарбоўкай. Такія вершы і называюцца верша-
мі напеўнага ладу. 

А цяпер прыгадаем фрагмент «Санета» М. Багдановіча: 
 

Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі, 
Над хвалямі сінеючага Ніла, 
Ужо колькі тысяч год стаіць магіла: 
У гаршчку насення жменю там знайшлі. 
Хоць зернейкі засохшымі былі, 
Усё ж такі жыццёвая іх сіла 
Збудзілася і буйна ўскаласіла 
Парой вясенняй збожжа на раллі... 

 

У гэтым творы ўражанне ствараецца зрокава-асязальнай карцінай 
далёкага Егіпецкага краю. Гук і эмацыянальная афарбоўка – толькі да-
датковыя сродкі. І ў адрозненне ад купалаўскага верша санет «не спя-
вае», гэта твор гаварнога ладу. 

Такім чынам, вершы гаварнога ладу імкнуцца да дакладнасці выказ-
вання, да выразнасці вобраза і выкарыстоўваюць перш за ўсё асноўныя 
сэнсы слова, а вершы напеўнага ладу будуюцца на тонкіх нюансах афар-
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боўкі слова, гульні гукаў. Гэтымі адрозненнямі ў пэўнай ступені абумоў-
лены і змест: у напеўных вершах перадаюцца няўлоўныя настроі, адчу-
ванні, эмоцыі, а вершы гаварнога ладу адлюстроўваюць роздум, заклік, 
карціны прыроды і г. д. 

Прыёмы будовы лірычных твораў надзвычай разнастайныя. Разгле-
дзім верш А. Пісьмянкова «Санны след»: 

 

Праз столькі зім, праз столькі лет 
Мяне расчуліў санны след. 

 

Знаёмы след, звычайны след, 
Як гэты снег, як гэты свет. 

 

Як родны дом, замшэлы дах, 
Айчыны дым – радзімы пах… 

 

Куды бяжыць, куды вядзе, 
Дзе абрываецца ён, дзе? 

 

Бяжыць праз лес, крычыць праз лёс, 
Каб чысціню я ў сэрцы нёс. 

 

Праз век ракет 
Нёс санны след. 

 

Выразна відаць, што гэты верш дзеліцца на тры часткі. Першая зай-
мае два радкі, у якіх называецца тэма верша, другая – шэсць радкоў, дзе 
гэта тэма развіваецца, а трэцяя складае апошнія чатыры радкі, якія тлу-
мачаць сутнасць усёй папярэдняй карціны. Першая частка ўяўляе сабой 
зачын, або запеўку, верша, другая – развіццё, трэцяя – канцоўку. 

Менавіта так звычайна выглядае падзел на часткі лірычнага верша. 
Разнастайнасць канструкцый зводзіцца да паслядоўнасці вобразаў, да 
спосабаў спалучэння асобных частак, да суадносін канцоўкі і развіцця. 
У вершы А. Пісьмянкова мы бачым, што ў развіцці адлюстроўваюцца 
паслядоўныя моманты ўспрыняцця «саннага следу» як сімвала радзімы: 
«знаёмы», «звычайны», «як снег», «як свет», «як родны дом», «Айчыны 
пах». Такім чынам, у дадзеным выпадку мы маем прамое развіццё тэмы. 
Аднак спосабы разгортвання ўнутранай часткі верша могуць быць бяс-
конца разнастайнымі. Развіццё можа быць прамым і змешчаным, пэў-
ныя часткі могуць увогуле часткова апускацца. У ідэальных вершах уза-
емадзейнічаюць усе сэнсава-выяўленчыя варыянты вобраза – яго пачуц-
цёвы бок (г. зн. зрокавы, гукавы), эмацыянальны і інтэлектуальны сэнс, 
яго будова (метафарычная або метанімічная), слоўнае афармленне (па-
водле лексічнага складу, з улікам афарбовак, паводле сінтаксічнага ладу). 
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Менавіта так ствараюцца лепшыя ўзоры сучаснай беларускай ліры-
кі – верлібры М. Танка, лірычныя вершы Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, 
Г. Бураўкіна, А. Вярцінскага, А. Чобата, Я. Чыквіна і інш. У сваім імк-
ненні да лаканізму і выяўленчай дакладнасці наша паэзія збліжаецца з 
агульнаеўрапейскімі тэндэнцыямі. Падобная ўстаноўка вызначае твор-
часць большасці знакамітых паэтаў сучаснасці – Ч. Мілаша, В. Шым-
борскай, Я. Твардоўскага, Н. Матвеевай, М. Забалоцкага, І. Бродскага. 

 
Драматычныя жанры. Драматычныя жанры ў асноўным адпавяда-

юць эпічным. Але яны маюць сваю спецыфіку, звязаную з тым, што па-
вінны выконвацца на сцэне. Гэта ўмова дыктуе неабходнасць улічваць 
асаблівасці сцэнічнай прасторы і сцэнічнага часу. Аналізу драматычных 
жанраў прысвечана тэма «Драматычныя творы» дадзенай кнігі.  

 
 

ЖАНР МІНІЯЦЮРЫ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ТВОРЧАСЦІ 
Сакрата ЯНОВІЧА і Яна ЧЫКВІНА) 

 
Жанры малой прозы, да якіх належыць і мініяцюра, заваёўваюць усё 

большую прастору ў сучаснай літаратуры, патрабуючы перагляду спрад-
вечнай жанравай іерархіі. Шматлікія літаратурныя эксперыменты з малой 
прозай выклікаюць істотныя змены ў традыцыйнай сістэме жанравых ка-
ардынат, уводзячы ва ўжытак раней невядомыя формы тыпу запісаў, 
дзённікавых запісаў, зацемак, фрэсак, абразкоў і інш. Характэрнай рысай, 
якая ў пэўнай ступені абумоўлівае запатрабаванасць малой прозы ў су-
часнай літаратуры, з’яўляецца яе лаканічная скандэнсаванасць.  

Мініяцюра паводле аб’ёму сваіх вобразаў або ідэй ахоплівае такую ж 
шырокую сферу, як і вялікі літаратурны твор, не абмяжоўваючыся нейкім 
адным момантам, выхапленым з жыцця. Невялікія памеры мініяцюры 
патрабуюць асаблівай увагі да яе фармальнага аздаблення. Мініяцюра 
часта суадносіцца з лірычным вершам. Разам з тым адбываецца размежа-
ванне твораў мініяцюр як твораў малой прозы па падтыпах, звязанае най-
перш з функцыяй фабулы. Бясфабульныя лірычныя вершы ў прозе дас-
ледчыкі называюць «лірычнымі мініяцюрамі», фабульныя – «кароткімі 
аповедамі». У асобную рубрыку вылучаюцца дзённікавыя запісы, нататкі 
з пісьменніцкага стала і інш., своеасаблівыя міні-эсэ, ля вытокаў трады-
цыі якіх стаяць унікальныя жанравыя эксперыменты М. Гарэцкага, В. Лас-
тоўскага, З. Бядулі, І. Мележа, Я. Брыля, рускіх пісьменнікаў В. Разанава, 
У. Салаухіна, В. Астаф’ева, А. Салжаніцына і інш.  
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У сучаснай беларускай прозе характэрны для ўсіх жанраў працэс мі-
німалізацыі назіраецца ў росквіце міні-прозы ва ўсёй шматстайнасці яе 
форм і варыянтаў (творы Ю. Станкевіча, С. Яновіча, Б. Пятровіча, А. Гло-
буса, У. Сцяпана, Л. Галубовіча, М. Лукшы, А. Анішэўскай і інш.). Іс-
тотна, што адбываецца і змена самой спецыфікі малой прозы, якая сён-
ня можа быць не толькі лірычнай, але і драматычнай, і эсэістычнай, і 
філасофскай, і гумарыстычнай.  

Гэта асабліва заўважна ў практыцы пісьменнікаў, што належаць да Бе-
ларускага літаратурнага аб’яднання «Белавежа», у творах таго ж С. Янові-
ча – аўтара многіх празаічных і эсэістычных кніг, адметнага апавядальніка 
і майстра празаічнай мініяцюры. У яго невялікіх тэкстах змяшчаецца ўсё, 
што павінна быць у «вялікай» кнізе: праўдзівасць і назіральнасць, дабрыня 
і гумар, паблажлівасць, іронія, сарказм, расчараванне і жыццёвая мудрасць. 
Малой прозай пісьменнік займаўся на працягу ўсяго жыцця. Пра гэта свед-
чаць яго кнігі і шматлікія часопісныя публікацыі: у «Тэрмапілах», у літара-
турна-мастацкіх альманахах аб’яднання «Белавежа» і інш.  

У 1984 г. у Лондане была выдадзена кніга «Мініяцюры Сакрата 
Яновіча» на беларускай і англійскай мовах (у перакладзе і з прадмовай 
Ш. Акінэ) – знакавая ў творчасці празаіка. Кніга складаецца з трыццаці 
часам зусім лаканічых, часам крыху больш аб’ёмных лірычных замалё-
вак пра самыя разнастайныя праявы чалавечага быцця: каханне, шчаслі-
вае і няспраўджанае, бессэнсоўную смерць «ля дзявятай хвалі ўбогіх па-
горкаў» («Фэст», «Нешчаслівы выпадак»), такое ж бессэнсоўнае і бес-
прасветнае жыццё ў глухой вёсцы «на 45-м кіламетры ад Беластока» 
або ў горадзе пры Ліпавай ці Касцельнай («Сустрэча»)… 

Адкрываецца кніга мініяцюрай «Фэст», немудрагелісты сюжэт якой 
перапоўнены змрочнай дысгармоніяй гратэскнай вобразнасці: 

 

Цень Візантыі ў пошуме клёнаў, бяроз. Гнілыя дранкі зелянеюць мохам у 
месячнай блякласці. 

Капліца… 
Тырчыць праваслаўе над злежаным пяском магіл. Асколак Русі ля паднож-

жа дзявятай хвалі ўбогіх пагоркаў... 
 
Называючы тэкст радасным, святочным словам «фэст», пісьменнік 

насамрэч адлюстроўвае змрочны каларыт смерці, адыходу, знікнення, 
цесна пераплятаючы ўнутраныя і знешнія пласты сюжэта, стварае сэнса-
вую антытэзу ўжо на ўзроўні назвы. У самім тэксце мініяцюры «Візан-
тыя – праваслаўе – Русь» – тая трыяда, што ўвасабляе на Беласточчыне бе-
ларускасць і ад якой застаецца толькі «цень», «асколак», «злежаны пясок 
магіл» тут, «на выспе зеляніны, заціснутай каменным абручом пад дзявя-
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тай хваляй убогіх пагоркаў». Канфлікт прыроды і цывілізацыі характэр-
ны для ўсёй сусветнай літаратуры ХХ ст. Аднак знікненне традыцыйнай 
вёскі як увасаблення і захавальніцы спрадвечных маральных нормаў і 
народных традыцый, пра што з такім болем пісала руская вясковая проза 
(творы В. Астаф’ева, В. Распуціна, В. Авечкіна), для беларускай літарату-
ры спалучылася яшчэ з праблемай разбурэння нацыянальнай тоеснасці. 
А. Адамовіч параўнаў гэты працэс з гібеллю Атлантыды, бо смерць 
традыцыйнай вёскі для беларускай нацыі мае такія ж глабальныя цывілі-
зацыйныя наступствы.  

Гэты аспект для творчасці С. Яновіча быў надзвычай важны, калі не 
самы істотны. І ён настойліва выяўляў і паўтараў яго як у вялікіх павод-
ле аб’ёму творах, так і ў кароткіх лірычных мініяцюрах. «Каменны аб-
руч», што сціскае выспу зеляніны з яе «асколкам Русі» – гэта смерць, 
якую нясе ўрбанізацыя і глабалізацыя ўсяму нацыянальна і культурна 
адметнаму, унікальнаму і непаўторнаму ў сваёй існасці. 

Гартаючы кнігу С. Яновіча старонка за старонкай, разумееш, што га-
лоўная калізія тут не столькі чалавек і яго лёс, колькі Беларусь і яе лёс. 
Бо Беларусь пры бліжэйшым разглядзе і ёсць спалучанасць лёсаў старых, 
знямоглых, пакінутых у вёсцы дажываць свой век бацькоў і іх маладых, 
поўных сілы дзетак, якіх яны самі выпраўляюць падалей ад рассохлых 
парогаў бацькоўскай хаты, «каб ад долі ўцячы» («Сыну»), а г. зн. свое-
асаблівая наканаванасць пагібелі, запраграмаванасць на смерць. 

Паэтыка і міфалагічны падтэкст лірычнай прозы С. Яновіча цесна 
з’яднаны з нацыянальнай беларускай культурнай прасторай. Міфалагіч-
ны план яго твораў ствараецца з дапамогай пейзажу, рытму апавядаль-
ніка, дэталяў хранатопа і інтэртэксту. Лірычны герой або наратар у про-
зе С. Яновіча ледзьве не злоўжывае прыёмам інверсіі, па сутнасці, не 
характэрным для беларускай прозы другой паловы ХХ ст., але затое 
надзвычай распаўсюджаным у даваенны перыяд (лірычныя абразкі 
З. Бядулі ці апавяданні ранняга М. Лынькова). 

«Літаратура “Белавежы” – так трэба казаць – унікальная ў беларус-
кай (літаратуры. – Г. Т.), хоць і назіраюцца ў ёй падабенствы да “наша-
ніўскай” пары», – адзначаў сам С. Яновіч у гутарцы з Я. Чыквіным для 
часопіса «Крыніца» (1998. № 39). І там жа Я. Чыквін падкрэсліваў, што 
«творчасць С. Яновіча для нашага часу недастаткова “празрыстая” з 
увагі на яе вялікую жанравую і стылёвую разнастайнасць, а таксама тэ-
матычную і праблемную шырыню» [36, с. 3]. У гэтай шматграннасці, 
тым не менш, пастаянна захоўваюцца своеасаблівыя арыенціры, каар-
дынаты, так бы мовіць, нацыянальнага быцця ў яго прасторава-часавай 
вызначанасці. Такім арыенцірам выступае міфалагізаваны матыў васіль-
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ка – кветкі, якая з часоў М. Багдановіча і М. Гарэцкага была і застаецца 
сімвалам роднага краю. «Цвяток радзімы васілька», што ні за якія скар-
бы на свеце не хоча выпусціць з рук спакутаваны лірычны герой М. Га-
рэцкага на сваім самотным смяротным шляху, у С. Яновіча «ціха памі-
рае ў парудзелым іржэўі» («Валошка»). 

У пантэон паганскіх багоў С. Яновіч увёў сваю багіню – «багіню Га-
ньбы. Патронку сялян у Горадзе. Іх жа дзяцей як самасеяў. Сярод гэтага 
дэмаграфічнага смецця здараліся парасткі чалавечнасці, і я перасаджваў 
іх пад біблейскую сцяну» [36, с. 6]. Усведамленне вечных ісцін для пісь-
менніка немагчыма без гарачых філіпік у абарону свайго, роднага, якія 
будуюцца ў форме напоўненай жалем і горыччу лірычнай антытэзы:  

 

Рассохлы парог хаты бацькоў пакінуць, каб ад долі ўцячы, – можаш. 
Туманны ўсход і пах ліпаў забыць, каб шумным асфальтам пакрочыць – 
можаш. Усмешку дзяцінства і радасць жыцця пагасіць, каб далёкія мары наблі-
зіць, – можаш. Слова-песню сваю ў пыл дарогі швырнуць, каб хутчэй стаўбы 
верставыя міналі, – таксама можаш... 

А калі слязьмі боль пакоціцца, калыханку матчыну ўспомні (С. Яновіч. 
«Сыну»).  

 

Метафорыка беларускай рэальнасці, увасобленая ў гэтай мініяцю-
ры, была разгорнута і ў маштабнай прозе пісьменніка – кнігах «Доўгая 
смерць Крынак», палемічнай «Bielarus, Bielarus» і інш.  

Цікава, што малая проза С. Яновіча наскрозь лірычная, прасякнутая 
густой, насычанай вобразнасцю, метафарычнай неадназначнасцю, хоць 
традыцыйнай паэзіяй ён амаль ніколі не займаўся. А вось мініяцюры 
Я. Чыквіна, надрукаваныя ў часопісе «Тэрмапілы» за 1999 г. пад псеўдані-
мам Янка Дубіцкі, даюць прыклад адваротнай скіраванасці: паэт на час пе-
раўтвараецца ў празаіка, хоць пры бліжэйшым разглядзе гэта проза якраз і 
выяўляе ў сабе адметнасць паэтычнага светабачання. Тэксты Я. Чыквіна 
выразна набліжаюцца да своеасаблівага брылёўскага падтыпу малой лі-
рычнай прозы – дзённікавых запісаў, своеасаблівых міні-эсэ, у якіх аўтар 
разважае аб зменлівасці і непрадказальнасці быцця, сутнасці мастацтва, 
прыгажосці, вечнасці. Духоўны свет лірычнага героя Я. Чыквіна вызнача-
ецца заглыбленасцю ў трансцэндэнтнае, тое нязменнае ў чалавеку, што не 
залежыць ад яго паходжання, расы, сацыяльных і гістарычна часавых 
умоў, геаграфічных абставін, тую боскую формулу жыцця, «што не ўмяш-
чаецца ні ў чалавечы дух, ні ў логас мудрых кніг!» [77, с. 5]. 

Запісы датуюцца 1976–1977 гг., часам, калі, як вынікае з кантэксту, 
аўтар знаходзіўся на вучобе ў славутым Ленінградзе, гістарычнай ка-
лысцы класічнай рускай літаратуры, горадзе жыццялюбнага Пушкіна і 
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змрочнага Дастаеўскага. Рускі філасофска-культуралагічны кантэкст 
надзвычай адчувальны ў гэтай міні-прозе Я. Чыквіна. Лірычны герой 
нібыта прымервае псіхалагічныя паводзіны разнастайных чалавечых ха-
рактараў і тыпаў з твораў Ф. Дастаеўскага на новага чалавека, новыя ча-
савыя жыццёвыя абставіны. Супастаўляе сучаснікаў з тымі рэфлексую-
чымі насельнікамі старога Пецярбурга і разважае над сэнсам жыцця ма-
ленькага чалавека. Гарадскія трушчобы, Марсава поле, запушчаныя 
Волкаўскія могілкі…. Трапяткое каханне графіні фон Мэк да Чайкоўс-
кага і тут жа сучасная гісторыя кахання немаладога жанатага немца Ге-
льмута да рускай дзяўчыны, з якой ён пазнаёміўся падчас вучобы ў Ле-
нінградзе.  

Сучасны рускі пісьменнік Д. Дэйч, які стала працуе ў жанры малой 
прозы, сказаў пра мініяцюру так: «Яна пакідае за рамкамі ўсё. Усярэдзі-
не – цемра, толькі маленечкая кропка (у ідэале – і таго менш). Кропка, 
якая здольная стаць светам, разгарнуцца падобна парасоніку або падар-
вацца падобна фугасу. Але для таго, каб гэта адбылося, патрабуецца 
спускавы механізм адмысловага роду» (цыт па: [64]).  

Такім спускавым механізмам, калі гаварыць пра С. Яновіча, высту-
пае яго надзвычайны, хваравіта-гіпербалізаваны пафас, з якім ён распа-
вядае аб праблемах беларушчыны ў глабальных маштабах, беручы за 
кропку адліку вельмі часта маленькае, нязначнае, адзінкавае. Таму на-
вакольны свет у празаіка дысгарманічны і змрочны, асуджаны на скон, 
а герой яго міні-прозы – хам на паркеце, варты жалю і шкадавання.  

Заглыбляючыся ў тэксты Я. Чыквіна, як быццам бы адкрываеш ін-
шы свет, той, які надзейна схаваны ад знешняга сацыяльна-вульгарыза-
тарскага ўздзеяння, які дэманструе тую чалавечнасць, што зрэдку ўсё ж 
прыводзіць і герояў С. Яновіча «пад біблейскія сцены». Замілаванасць 
самім жыццём, яго натуральным рытмам, радасць спасцігання немудра-
гелістых эмоцый, адчуванне шчасця і болю ў гэтым няпростым, але ўсё 
ж гарманічным свеце – вось тая дамінанта, якой кіруецца лірычны ге-
рой Я. Чыквіна. 

У большасці сваіх мініяцюр Я. Чыквін выступае не проста як асоба, 
але найперш як творчы чалавек, заклапочаны спрадвечнымі праблемамі 
мастацтва. У паэзіі Я. Чыквіна, яго літаратурна-мастацкіх эсэ важнае 
месца займае тэма прызначэння мастацтва, багдановічаўскі матыў жыта 
і васількоў, інакш кажучы, мастацтва прыкладнога, утылітарнага і мас-
тацтва для мастацтва, мастацтва высокага, мастацтва «чыстае красы». 
Пра гэта ў самым пачатку сваіх запісаў ён і разважае ў нечаканым ра-
курсе, гледзячы на «жалю вартую жанчыну з хлапчуком, яе дзіцём», на-
роджаным ад бацькі-п’яніцы. Пісьменнік перакананы, што «часам чыс-



 108 

тае мастацтва лепшае, чымсьці ўтылітарнае». І гэту думку ён неадной-
чы паўторыць на ўзроўні літаратуразнаўчых даследаванняў, паэтычных 
тэкстаў (гл., напрыклад, «Два шляхі развіцця беларускай паэзіі» (Максі-
ма Багдановіча і Янкі Купалы)). 

Чалавек, час, Бог, вечнасць – гэты праблемны рад вызначае пастаян-
нае кола тэм і матываў не толькі ў малой прозе Я. Чыквіна, але і ў яго 
паэтычным даробку, прасочваецца ў тэкстах літаратуразнаўчай тэматыкі. 
Нават самі назвы яго паэтычных зборнікаў («Кругавая чара», «Свет пер-
шы і апошні», «Жменя пяску») міжволі скіроўваюць думкі да імгнен-
насці і пераходнасці быцця. Як слушна ў свой час адзначыла В. Шынка-
рэнка, нацыянальнае ў Я. Чыквіна прама не акрэсліваецца, непасрэдна 
не называецца. Аднак нацыянальнае нязменна прысутнічае на менталь-
ным узроўні, вызначаючы спецыфіку светаўспрымання, адметнасць све-
тапогляду. 

Празаічныя мініяцюры Я. Чыквіна хоць і датуюцца 1976–1977 гг., 
але ўпершыню былі апублікаваны ў 1999 г. Такая часавая разбежка, бе-
зумоўна, не тлумачыцца нейкімі цэнзурнымі абмежаваннямі, а, відаць, 
выклікана прычынамі іншага кшталту. Назва публікацыі, яе кампазі-
цыйная структура, сістэма падачы матэрыялу вызначыліся, верагодна, 
бліжэй да часу публікацыі. Сэнсава-апорныя дамінанты тэксту звязва-
юцца з вобразам птушкі – спаконвечным сімвалам палёту, духоўнасці, 
бессмяротнасці. Пры гэтым Я. Чыквін абыходзіць маўчаннем міфічную 
птушку Фенікс, прарочую птушку Гамаюн і ўводзіць у назву і тэкст 
сваю алагічную істоту – трохкрылую птушку (якая наўрад ці мае аналаг 
у сімвалічнай гісторыі народаў свету з іх устойлівай тэндэнцыяй да сі-
метрычнасці ва ўсіх праявах жыцця).  

Можна, безумоўна, спаслацца на трыадзіную боскую сутнасць, на 
ідэю Святой Тройцы, аднак гэта нешта зусім іншае, а ўявіць графічнае 
ўвасабленне трохкрылай птушкі наўрад ці магчыма. Дык што ж такое 
чыквінская трохкрылая птушка, чаму яна набывае такое адметнае зна-
чэнне ў тэксце, распачынаючы і завяршаючы яго? Думаецца, што адназ-
начнага адказу тут быць не можа. Гэта, хутчэй за ўсё, аўтарскі сімвал, 
якому па прыродзе сваёй належыць валодаць таямнічасцю і шматзнач-
най невытлумачальнасцю, а прысутнасцю сваёй скіроўваць думкі чыта-
ча да невымоўных у слоўнай абалонцы сэнсаў. Творчасць Я. Чыквіна – 
гэта спроба суаднясення разнастайных светапоглядных, філасофскіх і 
рэлігійных сістэм з канкрэтнай часава і геаграфічна заземленай рэчаіс-
насцю, рэчаіснасцю сваёй малой радзімы – Беласточчыны. І ў гэтым як-
раз і ёсць тая кропка паяднання, якая спалучае ўсю тэматычна, стылёва 
і жанрава адметную літаратуру «Белавежы» ў адзінае арганічнае цэлае. 
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КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ 
 

1. Растлумачце, у чым заключаюцца складанасці з вызначэннем ра-
мана як жанру. Прывядзіце прыклады сучасных раманаў з сусветнай і 
беларускай літаратуры. 

2. Паспрабуйце знайсці адрозненні ў жанравай спецыфіцы беларус-
кага і замежнага рамана.  

3. Назавіце прыклады найбольш ужывальных у сучаснай літаратуры 
лірычных жанраў.  

4. Ахарактарызуйце мініяцюру як жанр сучаснай прозы. Вызначце 
прычыны яе папулярнасці ў сучаснай літаратуры. 

5. Напішыце мініяцюру на  вольна выбраную тэму. 
 
 

ВЕРШАСКЛАДАННЕ. МАСТАЦКАЯ РЭЦЭПЦЫЯ 
СУСВЕТНАЙ КЛАСІКІ Ў ПАЭЗІІ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА 

 

 
 

КЛАСІЧНЫ, СВАБОДНЫ І ЗМЕШАНЫ ВЕРШ 
 

эхніка верша на працягу апошніх двух стагоддзяў пастаянна 
змяняецца. Але на сёння можна вылучыць некалькі агульных 

тыпаў сучаснага верша: 
1) класічны – верш, заснаваны на ўлічванні складоў і націскаў;  
2) свабодны, або вольны, – складанае спалучэнне класічнага верша 

і яго разнавіднасцей – анакрузнага верша (у якім выкарыстоўваюцца нена-
ціскныя склады ў пачатку вершаванага радка перад першым метрычным 
націскам) і верша леймічнага (у якім у лік складоў уводзяцца паўзы); 

3) змешаны – вытрыманае і паўтараемае спалучэнне любых склада-
вых канструкцый. 

Найбольш распрацаваны і найчасцей ужываюцца формы класічнага вер-
ша, хоць у сучаснай паэзіі творцы як старэйшага, так і маладзейшага пака-
лення ахвотна пачынаюць звяртацца да форм вольнага і змешанага верша. 

У класічным вершы націскныя і ненаціскныя склады размяшчаюцца 
ў радку ў строгім парадку. У гэтым парадку і заключаецца асноўная 
сутнасць класічнага верша. 

 

О Беларусь, мая шыпшына,  
зялёны ліст, чырвоны цвет! 
У віхры дзікім не загінеш,  
чарнобылем не парасцеш! 

У. Дубоўка. 

Т 



 110 

Група складоў, у якой націск займае пэўнае месца і якая паўтараец-
ца на працягу ўсяго радка, называецца стапой. Найбольш распаўсюджа-
намі памерамі (метрамі) класічнага верша з’яўляюцца: 

1) два тыпы двухскладовай стапы: 
● харэй – націск на першым складзе; 
● ямб – націск на другім складзе; 

2) тры тыпы трохскладовай стапы: 
● дактыль –  націск на першым складзе; 
● амфібрахій – націск на другім складзе; 
● анапест –  націск на трэцім складзе. 

Заўважым, што на практыцы кожны з пяці тыпаў стапы рэдка суст-
ракаецца ў чыстым выглядзе. 

 

Прыёмы будовы класічнага верша. Правільнай метрычнай будовы 
верша недастаткова для таго, каб ён гучаў гарманічна. Існуе шмат вершаў, 
якія збудаваны правільна, але гучаць манатонна і нецікава. Дзеля напісання 
добрага класічнага верша трэба прытрымлівацца шэрагу ўмоў. Перш за ўсё 
неабходна, каб верш, напісаны адным і тым жа памерам, будаваўся з радка 
ў радок па-рознаму. Так, напрыклад, у вершах з двухскладовай стапой па-
жаданая разнастайнасць дасягаецца шляхам выкарыстання розных форм 
гэтых памераў, пропуску націскаў або, наадварот, ужывання лішніх націс-
каў ці пераносаў. У трохскладовых памерах той жа мэце служыць гульня 
словападзелаў, якая называецца мадуляцыяй. 

 

Восень паліць прастору і час мой гарыць. 
На дабранач смерць ужо налівае віно: 
Як бы вечар апоўдні папоўз па двары, 
Бачыш толькі сябе, а далей – ні душы не відно. 

Я. Чыквін. 
 

Апрача гэтага, трэба захоўваць так званае правіла вырашэння рыт-
мавай інерцыі. Гэта значыць, што кожны радок валодае сваім характа-
рам хуткасці, напружанасці і націску. І калі адзін за адным даюцца тры 
радкі, у якіх гэты характар усё больш і больш выяўлены і нарастае або, 
наадварот, змяншаецца, то слых прывыкае да такога нарастання ці змян-
шэння – і наступны радок павінен пераадолець гэту інерцыю за кошт 
адваротнай пабудовы: 

 

Ты мне нагадаеш мінулыя дні,  
прывабу бясконцых прастораў  
і многіх, інакшых паселішч агні,  
і вечназялёнае мора... 

У. Дубоўка. 
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Вершы надзвычай разнастайныя, і вельмі шмат фактараў уплывае 
на іх гучанне, нават колькасць галосных і зычных гукаў. Ёсць вершы 
«лёгкія», дзе шмат галосных: 

 

Мне сказала маці: выжні 
ты цялятам асакі... 
Калыхаўся ціха здрыжнік 
ля блакітнае ракі. 
 

Мне сказала маці: туга 
Натапчы і прынясі... 
Гаманіла неба з лугам, 
гаманіла з небам сінь. 

Маці мне сказала: у хату 
ты астатняе ўсып... 
Жалі ў полудзень дзяўчаты 
недажатыя аўсы. 
 

Па балотах і аблонях 
я зялёнага шукаў... 
Сенажаці збілі коні, 
і пасохла асака. 

 

Па дарозе невядомай 
беглі кветкі і раса... 
І да матчынага дома 
я прынёс снапок аўса.  

У. Хадыка. 
 
Але існуюць таксама вершы «цяжкія», дзе пераважаюць зычныя: 
 

Гарадок на ўскраіне вёскі – 
Месца жывога бывання. 
Незавершаныя дарогі вяртаюцца, 
Нібы з пекла да раю. 
Паветра тут сохне на сонцы 
І рэкі сцішэлыя сохнуць. 
Слыхам ледзь ловіш рух лісцяў  
           Бясконцы 
І як паядае дзяцей сваіх Кронас, 
Тутэйшым жыццём узгадаваных. 
На каралеўскім Магога двары 
Стаяць дзён глухіх слупары, 
Ад зямлі да вышніх нябёс – 
Слепабог, Слепачас, Слепалёс.  

Я. Чыквін. 
 

Пераважанне галосных ці зычных гукаў, мадуляцыі, правіла выра-
шэння рытмавай інерцыі і іншыя прыёмы выкарыстоўваюцца невыпад-
кова. Менавіта яны надаюць радку той або іншы характар. Каб наву-
чыцца адмыслова спалучаць гэтыя сродкі выразнасці, паэт-пачатковец 
павінен уважліва чытаць вершы вялікіх паэтаў. 
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Рыфма: яе будова і асаблівасці. Прыкметай класічнага верша з’яў-
ляецца наяўнасць рыфмы. Рыфма – гэта сугучнасць асобных слоў ці час-
так слова, якая паўтараецца на адных і тых жа месцах у вершаваных рад-
ках. Адрозніваюць рыфмы складовай, гукавой і граматычнай будовы. 

Складовыя рыфмы падзяляюцца: 
1) на мужчынскія – словы, якія рыфмуюцца, заканчваюцца націск-

ным складам: гром – дом, скон – палон, круг – рух і г. д.; 
2) жаночыя – апошні склад ненаціскны, але яму папярэднічае націск-

ны: цемень – крэмень, згубаю – любаю і г. д.; 
3) дактылічныя – націскны склад папярэднічае двум ненаціскным: 

напеўнасцю – пэўнасцю, экзотыка – готыка і г. д.; 
4) гіпердактылічныя – за націскным складам ідуць тры ці больш не-

націскных: тапазавая – паказываем і г. д. 
Чым даўжэйшая рыфма, тым лягчэй яна дапускае недакладнасці 

ў супадзенні складоў, якія аддалены ад націскнога. 
Паводле гукавой будовы рыфмы могут быць:  
1) адкрытымі – заканчваюцца галосным гукам: шаты – салдаты, вя-

лікае – клікае; 
2) закрытымі – завяршаюцца зычным гукам: ранак – паўстанак, бая-

вік – красавік; 
3) змекчанымі – заканчваюцца на -й: рай – гай, край – выбірай. 
Паводле граматычнай будовы адрозніваюць: 
1) аднолькавыя рыфмы – утвораны словамі адной граматычнай фор-

мы: звянеш – глянеш, лёд – прылёт, каляровы – ганаровы; 
2) розныя рыфмы – утвораны словамі розных граматычных форм: 

восень – галосяць, лютай – скуты, усюды – бруду і г. д. Розныя рыфмы 
лічацца лепшымі, больш дасканалымі. 

Звычайна паэты і літаратуразнаўцы вельмі непрыхільна ставяцца да 
найбольш простых аднолькавых рыфм – дзеяслоўных, але таленавіты 
паэт можа з дапамогай і такіх рыфм дасягнуць вялікай выразнасці: 

 

Голасна будзячы сонну глушу, 
        Віхры зусюль завываюць; 
Думка за думкаю лезе ў душу, 
        Сэрца нудою сціскаюць. 
 

Нейкім туманам усё заплыло; 
         Глуха!.. Ні сілы, ні гарту… 
Ўсё пражыванае прахам ішло. 
         Ўсё, што йдзе, думаць не варта. 
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З нейкім пракляццем прыходзім на свет, 
         З нейкім на той свет сыходзім; 
Потам, крывёю век сцелецца след, 
         Песню змучэння заводзім. 

Я. Купала. 
 

Шмат праблем узнікае з дакладнай рыфмай. Напрыклад, шаблонныя 
рыфмы тыпу бярозы – слёзы, любоў – кроў, вочы – ночы амаль не даюць 
вершаскладальніку магчымасці выразіць думку арыгінальна. Таму ўжы-
ванне падобных рыфм з’яўляецца недахопам верша. 

 
Размяшчэнне рыфмы. Магчыма вялікая колькасць камбінацый 

у размяшчэнні рыфмы. Калі рыфмуюцца сумежныя радкі, рыфмоўка на-
зываецца парнай: 

 

Было так радасна і хораша! 
Ты, як агонь, ахапляла горача. 
Было так дзіўна і цікава! 
Ты, як вада, мяне абцякала. 
Ты, нібы вецер, мяне абвявала, 
Ты, нібы вецце, мяне абвівала.  

А. Вярцінскі. 
 

Радкі, якія рыфмуюцца праз адзін, утвараюць перакрыжаваную 
рыфму: 

 

Чаму ж толькі восенню яснай 
над рэчкамі нашымі плачам? 
Ні травы, ні альхі, ні краскі – 
толькі пыл над былою Начай.  

М. Купрэеў. 
 

Калі два зарыфмаваныя радкі раздзелены двума таксама зарыфмава-
нымі паміж сабой радкамі, то ў нас будзе апаясаная (кальцавая) рыфма: 

 

Так зайздрасна: насіць вянок паэта 
І мець імя задумнае Максім, 
Кахаць зямлю з яе жыццём глухім 
І песняй перавіць юнацтва леты.  

У. Жылка. 
 

Існуе яшчэ тэрнарная рыфмоўка (ад лац. ternarius – той, што скла-
даецца з трох). У адным варыянце такой рыфмоўкі за парай рыфмава-
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ных радкоў ідзе наступны радок, які рыфмуецца з радком, што будзе іс-
ці за наступнай парай: 

 

Ты адзінокай, я сіратою – 
Возьмем і пойдзем разам з табою 
Колкай жыцця пуцявінкай; 
Долю, нядолю, сэрца і думы, 
Зложым скарб гэты ў скрыню адну мы, 
Будзь ты маёю, дзяўчынка! 

Я. Купала. 
 

Другі від тэрнарнай рыфмоўкі заключаецца ў тым, што тры сумеж-
ныя радкі не рыфмуюцца адзін з адным, а сугучнасць да іх даюць тры 
наступныя радкі: 

 

Сны и тени, 
Сновиденья, 
В сумрак трепетно манящие, 
Все ступени, 
Усыпленья 
Легким роем проходящие. 

К. Бальмонт. 
 

Ад тэрнарнай рыфмоўкі трэба адрозніваць тэрцынную, дзе ўдзель-
нічаюць тры рыфмы, што пераплятаюцца з трохрадкоўя ў трохрадкоўе: 

 

На гонях бацькаўскіх далёкіх 
Я ўчуў пад спелы жыта шум  
Дзівосных сіл жывыя токі 
І спеў, што я ў сабе нашу, 
Зямных глыбінь густыя сокі 
І з промняў сонечных душу. 
І люб мне чалавек бясконца, 
Высокі плод зямлі і сонца. 

У. Жылка. 
 

Пералічыць усе варыянты, паводле якіх будуецца рыфмоўка, немаг-
чыма. Апрача канцавой рыфмы ёсць рыфма ўнутраная, калі рыфмуюц-
ца словы, што стаяць у сярэдзіне радка. Часам рыфмуюцца паміж сабой 
слупкі або апошняе слова слупка рыфмуецца з першым словам наступ-
нага слупка і г. д. 

Вершы, пазбаўленыя рыфмы, называюцца белымі. Часцей за ўсё белыя 
вершы пішуцца пяцістопным памерам, без рыфм будуецца і гекзаметр. 

 

Строфіка. Сістэма некалькіх радкоў з пэўным парадкам рыфмоўкі або 
рытміка-сінтаксічная еднасць двух ці больш вершаваных радкоў, замацава-
ная агульнай для іх рыфмоўкай або клаўзацыяй, называецца страфой. 
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Найбольш пашыраны від страфы – чатырохрадкоўе, або катрэн. 
У катрэне, як правіла, ужываюцца перакрыжаваныя рыфмы, радзей апа-
ясаныя. Калі пазначыць радкі, якія рыфмуюцца, аднолькавымі літарамі, 
то мы атрымаем наступныя схемы: 

1) абаб; 2) абба. 
Пяцірадковая страфа (квінціла) даволі рэдка сустракаецца ў сучас-

най паэзіі. Для квінцілы мажлівыя наступныя схемы: 
1) абаба;   3) аабба;   5) аббаа;   7) абааб;     9) бабаа; 
2) аабаб;   4) ааабб;   6) ббааа;   8) бааба;   10) баааб. 
Шасцірадковыя строфы (секстэт) могуць будавацца вялікай коль-

касцю спосабаў. Але найчасцей ужываецца адзін, які называецца секс-
тынай. Яго схема: 

абабаб. 
Сямірадковыя строфы таксама малаўжывальныя. А вось васьмірад-

ковая страфа ўяўляе сабой здвоенны катрэн, і рыфмоўка ў ёй будуецца 
наступным чынам: 

абабабаб. 
Такая страфа называецца сіцыліанай. Калі ж васьмірадковая страфа 

ўяўляе сабой секстыну, да якой дададзена парна зарыфмаванае двухрад-
коўе, яна называецца акта́вай. Яе схема: 

абабабвв. 
У гэтай страфе ўжываюцца толькі мужчынскія і жаночыя рыфмы. 

Пачынаючыся з мужчынскай рыфмы, актава і заканчваецца мужчын-
скай рыфмай, і наадварот. Таму сумежныя актавы павінны пачынацца 
рознымі рыфмамі. Асаблівасцю актавы з’яўляецца і тое, што яна скла-
даецца выключна пяцістопным ямбам: 

 

*** 
Як моцны рэактыў, каторы выклікае 
Між строк ліста, маўляў нябожчыкаў з магіл, 
Рад раньш нявідных слоў, – так цемень залівае 
Зялёны, быццам лёд, халодны небасхіл, 
І праз імглу яго патроху праступае 
Маленькіх, мілых зор дрыжачы срэбны пыл. 
Здароў, радзімыя! Мацней, ясней гарыце 
І сэрцу аб красе прыроды гаварыце! 

М. Багдановіч. 
 

Асобным відам васьмірадковай страфы з’яўляецца трыялет, які 
ўяўляе сабой закончаны верш у восем радкоў. Уласцівасцю трыялета 
выступае тое, што першыя два радкі ў ім у нязменным выглядзе або ва 
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ўсякім разе з аднолькавымі словамі ў заканчэнні паўтараюцца на месцы 
сёмага і восьмага радкоў, а першы радок паўтараецца яшчэ і на месце 
чацвёртага. У такіх вершах выкарыстоўваецца амаль выключна чаты-
рохстопны ямб. Вось узор класічнага багдановічаўскага трыялета: 

 

На небе месяц устаў зялёны 
І хутка стане снегавым. 
Над лесам, дзе шапочуць клёны, 
У небе месяц устаў зялёны… 

 

Усё спіць. Не бачыць свет стамлёны, 
Што, свецячы праз хмарак дым, 
У небе месяц устаў зялёны 
І хутка стане снегавым. 

М. Багдановіч. «Вечар». 
 

Побач з гэтымі строфамі існуюць і іншыя, так званыя складаныя 
строфы, або цвёрдыя формы верша, якія, падобна трыялету, з’яўляюцца 
формамі асобных закончаных твораў. Да іх ліку адносяцца санет, рандо, 
рандэль, балада, канцона і г. д. Шмат узораў такіх цвёрдых форм можна 
знайсці ў творчасці М. Багдановіча, Я. Купалы. Але і сучасныя паэты 
таксама досыць часта звяртаюцца да складаных строф. Так, балады 
вельмі любіў пісаць У. Караткевіч. Шмат рэдкіх узораў цвёрдых форм 
ёсць у паэтычных зборніках Э. Акуліна. Напрыклад, рытурнэль: 

 
*** 

Скруха  
загарыцца ў сэрцы і патухне 
памяці ссівелай завірухай. 

 

Памяць 
адгукнецца рэхам у тумане 
і неразгаданая растане. 

 

Сэрца 
на самоту болем адзавецца 
ды не скамянее ў паняверцы. 

 

Рытурнэль паходзіць ад лацінскага ritornello – прыпеў. Як відаць з 
прыведзенага прыкладу, гэта невялікі, звычайна з трох ці чатырох 
строф, верш, напісаны трохрадкоўямі. Своеасаблівасць рытурнэля ў 
тым, што тут рыфмуюцца толькі першыя і трэція радкі строф. Да таго ж 
першыя радкі вельмі кароткія: складаюцца, як правіла, з аднаго слова. 

Беларуская паэзія асвоіла многія віды складаных строф. Так, на-
прыклад, паэма «Цунамі» А. Куляшова напісана шаснаццацірадковікам. 
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Напрыканцы ХХ ст. стала папулярнай і такая форма страфічнай аргані-
зацыі, як вянок санетаў, і нават вянок вянкоў санетаў. Вянок санетаў – 
любімы від цвёрдай страфы ў С. Шах і Н. Мацяш. 

Аднак варта памятаць, што сама па сабе страфічная арганізацыя 
верша – толькі форма, без глыбокага зместу яна ўяўляе сабой пустое на-
чынне і не мае ніякай эстэтычнай вартасці. 

 
 

МАСТАЦКАЯ РЭЦЭПЦЫЯ СУСВЕТНАЙ КЛАСІКІ 
Ў ПАЭЗІІ Максіма БАГДАНОВІЧА 

 

Кніга ў жыцці М. Багдановіча. Высокая кніжная культура, уласці-
вая паэтычнай творчасці М. Багдановіча, была плёнам шматгадовай інтэ-
лектуальнай працы самога паэта і ўплыву найбліжэйшага асяроддзя – 
у першую чаргу сям’і. Максім-кніжнік – так называлі Багдановіча яго бліз-
кія за асаблівую любоў і пашану да друкаванага слова. Захапленне кнігай, 
сусветнай літаратурнай класікай перадалося яму ад бацькоў, людзей інтэ-
лігентных і адукаваных, якія не толькі любілі чытаць, але і самі стараліся 
зрабіць пэўны ўнёсак у скарбонку літаратуры. Маці – Марыя Апанасаўна 
Мякота – маладая жанчына, на руках якой былі малыя дзеці, тым не 
менш знаходзіла час пісаць калядныя апавяданні, якія друкавала ў мясцо-
вай гродненскай газеце. Бацька ж – Адам Ягоравіч – быў аўтарам многіх 
кніг, сярод якіх такія грунтоўныя працы, як «Пережитки древнего миро-
созерцания у белорусов» (1895) і «Этнический состав народов славян-
ских и русских» (1935, Т. 1, 2). 

Адам Ягоравіч меў сваю ўласную сістэму далучэння дзяцей да скар-
бніц сусветнай літаратуры. Паводле яго ўспамінаў, першай кніжкай 
Максіма былі «Дзіцячыя казкі» Афанасьева, затым беларускія казкі ў 
запісе самога бацькі паэта і іншыя па яго выбары з Шэйна і Раманава, 
затым рускія быліны, «Слова аб палку Ігаравым... », быліны і песні сер-
бскія і балгарскія, «Эда», «Песня пра Нібелунгаў», «Песня аб Ралан-
дзе», рамансы аб Сідзе, «Рустэм і Зараб», «Наль і Дамаянці», «Іліяда» ва 
ўрыўках і «Адысея», паход арганаўтаў, урыўкі з «Энеіды», Феакрыт, 
урыўкі з трагікаў, Д. Бакача, А. Арыёста, А. Дантэ, Т. Тасо, С. Серван-
тэс, Д. Дэфо, Д. Мільтан, А. Міцкевіч, а з рускіх – А. Пушкін, М. Го-
галь, І. Тургенеў («Запіскі паляўнічага»), Г. Успенскі, У. Караленка ў іх 
мастацка-этнаграфічных творах. Браліся таксама ўрыўкі з Герадота, Фу-
кідзіда і жыццеапісання Плутарха, усё гэта чыталася да сярэдніх класаў 
гімназіі, а ў астатнім давалася поўная свабода. «У маёй бібліятэцы было 
ўсё, што было лепшага ў свеце» [7, т. 1, с. 10–11]. 
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Выдатная філалагічная падрыхтоўка, глыбокае засваенне сусветнай 
класікі яскрава выявіліся ў творчасці М. Багдановіча. Вобраз кнігі як кры-
ніцы ведаў і высокай духоўнасці нязменна прысутнічае ў яго паэзіі. 

 

Псалтыр, пакрытую няжорсткай бурай кожай,  
Я ўзяў і срэбныя засцёжкі адамкнуў, 
Перачытаў радкі кірыліцы прыгожай 
І воску з ладанам прыемны пах пачуў. 

 

Адзін з цыклаў «Вянка» пад назвай «Старая Беларусь» распачына-
ецца своеасаблівым трыпціхам: «Летапісец», «Перапісчык», «Кніга», 
прысвечаным кніжнай культуры. Паэт услаўляе падзвіжніцкую працу 
летапісца, які імкнецца занатаваць падзеі, каб зведалі «ўсё патомкі праз 
паперу», любуецца рупнасцю «прыгожага труда» перапісчыка і завяр-
шае ўсё гэта своеасаблівым гімнам створанай імі Кнізе.  

Цыкл «Старая Беларусь», як вядома, узнік пасля наведвання М. Баг-
дановічам Вільні, рэдакцыі «Нашай нівы» і знаёмства са зборамі музея 
І. Луцкевіча. Паводле ўспамінаў В. Ластоўскага, тады «асабліва глыбо-
кае ўражанне на Багдановіча зрабілі рукапісы старасвецкіх славянскіх 
кніг і дакументаў, а такжа слуцкія паясы, якія ён па некалькі разоў пе-
раглядаў. 

– Гэта ёсць фундамент нашага адраджэння! Гэта і за тысячу гадоў 
будзе сведчыць аб нас! – казаў М. Багдановіч аб помніках нашай ста-
расвецкай культуры» [49, с. 28]. 

Свет друкаваных кніг, з якім самастойна знаёміўся М. Багдановіч, 
быў надзвычай шырокі і разнастайны. Ён закранаў філалагічныя, гіста-
рычныя, філасофскія навукі, тэалогію, мастацтвазнаўства, сацыялогію і 
іншыя сферы. І ўсё гэта прама ці апасродкавана адбівалася ў мастацкай 
практыцы паэта. Безумоўна, на першым месцы заўсёды былі шэдэўры 
сусветнай літаратуры, якія М. Багдановіч творча пераасэнсоўваў, інтэр-
прэтаваў адпаведна свайму часу, шукаючы новыя сэнсы і значэнні. Ён 
быў актыўным чытачом, які адкрыта ўступаў у дыялог з класічным тэк-
стам, прачытваючы яго ў кантэксце сваёй эпохі, свайго індывідуальнага 
светаўспрымання. 

У зборніку «Вянок» эпіграфы да асобных цыклаў і вершаў акрэслі-
ваюць кола чытацкіх зацікаўленняў М. Багдановіча, гавораць пра яго 
вялікую дасведчанасць у галіне мастацкай літаратуры і выключны эстэ-
тычны густ. Сярод аўтараў прапанаваных эпіграфаў – выдатныя рускія 
паэты А. Пушкін, А. Фет, В. Брусаў, Я. Баратынскі і аматар трыялетаў 
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К. Фафанаў, знакамітыя французы Сюлі-Прудом, П. Верлен, В. Гюго, 
Н. Буало, Ш. А. дэ Сэнт-Бёў, нямецкі рамантык Г. Гейнэ, родны Я. Ку-
пала. Сярод кніг – славутая «Боская камедыя» Д. Аліг’еры, творы італь-
янскага пісьменніка ХІХ ст. Д. Праці, вершы польскага паэта Ф. Жыг-
лінскага і інш.  

Адсылкі да афарыстычных выказванняў класікаў, цытаванне шэдэў-
раў сусветнай літаратуры робяцца для М. Багдановіча своеасаблівай па-
чатковай кропкай адліку ў яго дыялогу са светам і сваім гістарычным ча-
сам, першаштуршком на шляху да самастойнага пазнання светабудовы. 

Так, эпіграфам да верша «Плакала лета, зямлю пакідаючы» сталі 
першыя два радкі з верша А. Пушкіна: 

 

Цветы последние милей 
Роскошных первенцев полей. 
Они унылые мечтанья 
Живее пробуждают в нас. 
Так иногда разлуки час 
Живее сладкого свиданья.  

 

Гэты твор, запісаны ў альбоме П. А. Осіпавай у 1825 г. і апублікава-
ны толькі пасля смерці А. Пушкіна, адлюстроўвае драматычную скла-
данасць узаемаадносін паэта з Г. П. Керн. Ён утрымлівае ў сваёй аснове 
рэальныя факты, якія адны толькі і могуць растлумачыць сэнс заключ-
най фразы: «Так иногда разлуки час // Живее сладкого свиданья» [40]. 
Для сучаснага чытача тэкст успрымаецца як інтымная лірыка, лірыка 
кахання, дзе адбываецца філасофскае асэнсаванне быцця ўвогуле праз 
супастаўленне ўзнёслага юнацтва і мудрай сталасці.  

М. Багдановіч вылучае з гэтага верша найперш восеньскі акцэнт 
развітання («цветы последние» – як сімвал адыходу), надаючы яму 
сваю адметную інтэрпрэтацыю, выносячы на першы план матыў свядо-
май ахвярнасці, смерці дзеля жыцця: 

 

Плакала лета, зямлю пакідаючы, 
Ціха ліліся слязінкі на поле. 
Але прыгожаю восенню яснаю 
Там, дзе ўпалі яны, вырасталі 
Кветкі асеннія, кветкі ўспаённыя 
Тугаю, горам, слязінкамі лета. 
Кветкі асеннія, родныя, бледныя! 
Выраслі вы, каб ураз жа і згінуць. 
Можа, таму-то душа надарваная 
Гэтак любоўна вянок з вас сплятае. 
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У багдановічаўскім тэксце, датаваным 1912 г., аўтар, малады юнак, 
смяротная хвароба якога ўвесь час нагадвае пра сябе, у вобразе лірыч-
нага героя з «надарванай душой» падкрэслівае трагізм чалавечага лёсу, 
няўмольнасць наканаванай смерці. Рэфлексія паэта між тым не вычэрп-
ваецца спрадвечнай асуджанасцю красы. Цікава адзначыць, як на ўзроў-
ні падсвядомага паэт выяўляе свой светапоглядны фон, сваю прыналеж-
насць да нацыянальных беларускіх традыцый, культуры, менталітэту. 
Багдановічаўскія кветкі – гэта яшчэ і нашы беларускія кветкі, бо яны 
«родныя, бледныя», «успаённыя тугаю, горам». Ужытыя Багдановічам 
азначэнні – знакавыя, ключавыя для беларускай паэзіі пачатку ХХ ст., 
яны выяўляюць яшчэ і драматызм нацыянальнага лёсу. 

 

Дачыненні з рускай літаратурай. Усё свядомае жыццё М. Багда-
новіча было звязана з Расіяй. З малых гадоў ён жыў у асяроддзі рускай 
інтэлігенцыі. Як чалавек і творца ўзрастаў найперш на лепшых узорах 
рускай мастацкай культуры, рускай філасофскай думкі, якая была ў пас-
таянным пошуку і не толькі з часоў Дастаеўскага, але і раней жыла дум-
кай пра сэнс чалавечага існавання. Ва ўзаемадачыненнях беларускага 
паэта з рускім інтэлігенцкім пошукам сэнсу жыцця, праўды і ісціны 
можна вылучыць два вядучыя кірункі: літаратуру і жыццё грамадства, 
якія, безумоўна, узаемаперасякаюцца і ўзаемадапаўняюцца. Бясспрэчна, 
гэты мала даследаваны аспект багдановічазнаўства надзвычай глыбокі і 
складаны. Актуалізуючы пытанне, спынімся толькі на некаторых мо-
мантах, адлюстраваных у творчасці і біяграфіі паэта. 

У 1916 г., незадоўга да сваёй смерці, М. Багдановіч напісаў незвычай-
ны, як быццам не характэрны для творчасці паэта і тэматычна далёкі ад яго 
зацікаўленняў верш «Усплывае грамада сіфанафора», які пры жыцці аўта-
ра не друкаваўся. Упершыню ён быў апублікаваны ў «Творах» 1927 г. з 
аўтографа. Змешчаны ў цыкле «Прырода. Малюнкі і настроі». 

Сіфанафоры, пра якіх гаворыцца ў вершы, – марскія жывёлы, што 
жывуць калоніямі і вылучаюцца незвычайнай прыгажосцю колераў і 
разнастайнасцю форм. Знешне нагадваюць гірлянды кветак. Яны зна-
ходзяцца ў свабодным плаванні, і кожная сіфанафора на працягу ўсяго 
жыцця выконвае ў калоніі сваю спецыфічную функцыю, у выніку ўсе 
сіфанафоры адрозніваюцца паміж сабой сваім выглядам. Спосаб жыцця 
сіфанафораў стаў для М. Багдановіча нагодай для медытацыі над сэн-
сам жыцця асобнага індывідыума і спосабам уладкавання чалавечага 
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грамадства. Запраграмаванасць сіфанафораў на выкананне пэўнай фун-
кцыі выступае для паэта алегорыяй духоўнага калецтва і смерці чалаве-
чай індывідуальнасці («жывых асоб жывучая труна»), а ў выніку – бес-
сэнсоўнасці існавання: «І ўсе жывуць без шчасця і без гора...». 

Напісаны гэты твор пад уражаннем ад знаёмства з навуковай спад-
чынай біёлага і сацыёлага М. Д. Ножына (1841–1866), на пяцідзесяці-
годдзе з дня смерці якога М. Багдановіч апублікаваў артыкул «М. Д. Но-
жин» у «Ежемесячном журнале» (Петраград, 1916). Ножын быў звязаны 
з рэвалюцыйнымі коламі і ў сацыялогіі выступаў прадстаўніком субъек-
тыўнага метаду. Аднак у біялогіі ён прызнаваў дарвінізм, які, паводле 
яго меркавання, нельга прымяніць да сацыялогіі.  

Увага М. Багдановіча да спадчыны і поглядаў М. Ножына тлума-
чыцца абвастрэннем зацікаўленасці сацыяльнай праблематыкай у тага-
часным студэнцкім асяроддзі, да якога належаў паэт, а таксама тым, 
што Ножын быў блізкім сябрам і паплечнікам вядомага рускага пісь-
менніка М. К. Міхайлоўскага, сацыёлага і выдатнага публіцыста, народ-
ніка. У свой час вывучаць жыццё і творчы набытак М. К. Міхайлоўскага 
рэкамендаваў М. Багдановічу бацька – Адам Ягоравіч. Неардынарная ж 
асоба Ножына магла захапіць Максіма яшчэ і па прычыне незвычайнай 
адоранасці гэтага чалавека і яго трагічна ранняй смерці, пад знакам 
якой жыў і сам невылечна хворы паэт. 

Зацікаўленасць М. Багдановіча рускай літаратурай, маральна-філа-
софскімі, сацыяльнымі праблемамі таго часу была абумоўлена расійс-
кім асяроддзем, у якім паэт жыў, і псіхалагічнымі фактарамі яго душэў-
нага стану, скіраванага на роздум і медытацыю. Блізкае сваяцтва сям’і 
М. Багдановіча з сям’ёй вядомага рускага пісьменніка М. Горкага 
(у 1899 г. Адам Ягоравіч Багдановіч ажаніўся з Аляксандрай Паўлаўнай 
Волжынай, роднай сястрой жонкі М. Горкага) уплывала на фармаванне 
творчай індывідуальнасці маладога паэта, кола яго літаратурнага чытан-
ня, яго інтэлектуальна-філасофскія пошукі, эстэтычныя погляды. 

Аднак думаецца, што не толькі вялікі пралетарскі пісьменнік уплы-
ваў на маладога паэта, прадстаўніка новай, мала каму тады вядомай бе-
ларускай літаратуры, у жыццяздольнасці якой сумняваліся ў той час на-
ват многія з высокаадукаваных беларусаў. Можна меркаваць, што і 
М. Багдановіч, у сваю чаргу, пакінуў пэўны след у свядомасці М. Гор-
кага, уразіў яго сваёй паэзіяй, апантанай любоўю да Беларусі. Пацвярд-
жэннем таму з’яўляецца нейкая асаблівая, шчырая, можна нават сказаць 
чуйная, і пастаянная зацікаўленасць М. Горкага беларускай літаратурай, 
што засведчана ў многіх агульнавядомых яго выказваннях і ў факце пе-
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ракладу ім верша Я. Купалы «А хто там ідзе?» на рускую мову1. Несум-
ненна, увага рускага пісьменніка да нашай спадчыны мела вытокі ў яго 
сваяцка-сяброўскіх повязях з сям’ёй Багдановічаў. Маючы вельмі пры-
язныя адносіны з Адамам Ягоравічам, М. Горкі не мог не ведаць пра за-
хопленасць Максіма беларускай літаратурай, пра яго публікацыі ў бела-
рускамоўнай газеце «Наша ніва».  

У адным з самых вядомых артыкулаў М. Горкага «Аб літаратуры», 
дзе пралетарскі пісьменнік абгрунтоўвае перавагі новай савецкай літа-
ратуры, ён папракае рускую класіку ў абмежаванасці інтарэсаў, абыяка-
васці да надзённых праблем тагачаснага грамадства, праблем не толькі 
асобных індывідыумаў, але і цэлых народаў. «І ніхто з буйных літарата-
раў не спрабаваў пісаць пра жыццё Украіны і Беларусі. Я не навязваю 
мастацкай літаратуры задач “краязнаўства”, этнаграфіі, але ўсё ж літа-
ратура служыць справе пазнання жыцця, яна – гісторыя побыту, настро-
яў эпохі, і пытанне пра тое, наколькі шырока ахапіла яна рэальнасць 
сваю, – гэта пытанне можа быць пастаўлена» [29]. 

 

Пасля ўтварэння БССР М. Горкі, які быў ініцыятарам заснавання Саюза са-
вецкіх пісьменнікаў, таксама ніколі не забываў пра Беларусь. У чэрвені 1934 г. 
у Мінску адбыўся Першы з’езд савецкіх пісьменнікаў Беларусі. Яму папярэдні-
чалі масавыя арышты нацыянальнай творчай інтэлігенцыі летам 1930 г., спроба 
самагубства Я. Купалы на глебе палітычнага пераследу ў лістападзе таго ж года 
і першы масавы расстрэл беларускіх літаратараў, праведзены ў ноч з 17 на 
18 мая 1934 г. Тады беларуская культура страціла адразу 15 чалавек. У Саюзе 
пісьменнікаў Беларусі на той час было 69 сяброў і 26 кандыдатаў. 

Апальныя паэты – Я. Купала і Я. Колас – напачатку не былі запрошаны на 
з’езд. Толькі спецыяльныя захады М. Горкага і рэдактара газеты «Известия» 
І. Гронскага, скіраваныя, відаць, на ўратаванне беларускіх класікаў ад рэпрэсій, 

                                                        
1 Летам 1910 г. падчас адпачынку пісьменніка ў Італіі на востраве Капры 

сярод людзей, якія яго наведвалі, аказаўся і мала каму вядомы Андрэй Фёдара-
віч Посах. Гэты чалавек зацікавіў М.  Горкага не толькі тым, што быў з Белару-
сі, але і тым, што нядрэнна арыентаваўся ў беларускай літаратуры. А. Ф. Посах 
быў асабіста знаёмы з Я. Купалам, з якім разам працаваў у 1906 г. на бровары ў 
Яхімаўшчыне. І хоць сам А. Посах захапляўся дакладнымі навукамі і пазней 
стаў кандыдатам фізіка-матэматычных навук і дацэнтам БДУ, можа, дзякуючы 
Купалу, ён на працягу ўсяго жыцця любіў паэзію. 

Знамянальна і невыпадкова, што М. Горкі пачынае распытваць А. Посаха пра 
беларускую літаратуру, просіць пачытаць беларускія творы. У верасні таго ж 
1910 г. ён піша ліст у рэдакцыю «Нашай нівы» з просьбай даслаць тэкст купа-
лаўскага верша «А хто там і ідзе?» і ноты да песні, якую на аснове твора напі-
саў кампазітар Л. Рагоўскі [80]. 
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зрабілі магчымым іх удзел у рабоце з’езда. У выніку гэтыя пісьменікі выбіра-
юцца членамі Праўлення і дэлегатамі з правам вырашальнага голасу на Першы 
з’езд СПП СССР, дзе Беларусь прадстаўлялі 26 літаратараў. На з’ездзе была 
вызначана сутнасць сацыялістычнага рэалізму, які быў абвешчаны асноўным 
творчым метадам савецкай мастацкай літаратуры. Між тым старшыня праўлен-
ня савецкіх пісьменнікаў Беларусі М. Клімковіч у сваёй прамове на з’ездзе аб-
вясціў, што «беларускі нацыяналізм застаецца галоўнай небяспекай для бела-
рускай літаратуры, як і наогул для КП(б)Б і БССР». 

У атмасферы недаверу і падазронасці праходзіў і Трэці пленум праўлення 
Саюза пісьменнікаў СССР, які адбыўся ў Мінску ў 1936 г. Выбар Мінска як 
месца правядзення форуму таксама быў звязаны з ініцыятывай М. Горкага. 
Пленум прысвячаўся савецкай паэзіі, але адным з асноўных яго пытанняў быў 
стан беларускай літаратуры. Глыбокі творчы крызіс, які яна перажывала ў той 
час, быў выкліканы барацьбой з тым самым «беларускім нацыяналізмам», якая 
пасля з’езда 1934 г. яшчэ больш абвастрылася. У працы пленума ўдзельнічалі 
многія вядомыя рускія пісьменнікі: К. Федзін, В. Інбер, М. Асееў, А. Фадзееў, 
Б. Пастарнак, А. Твардоўскі, А. Суркоў і інш. Сам М. Горкі з-за хваробы 
на пленуме не прысутнічаў, але ён уважліва азнаёміўся з тэзісамі даклада 
М. Клімковіча «Літаратура Савецкай Беларусі», зрабіў свае заўвагі. 

На пленуме выступілі таксама А. Суркоў з дакладам «Аб савецкай паэзіі» і 
А. Тагіраў з дакладам «Башкірская савецкая літаратура». Ідэя адзінства і раз-
настайнасці шматнацыянальнай савецкай літаратуры, якая гучала ў дакладах, 
знаходзіла свой працяг і ў пісьменніцкіх выступленнях, у прыватнасці ў прамо-
вах народнага паэта Беларусі Я. Коласа і яркага прадстаўніка тагачаснай прале-
тарскай паэзіі А. Александровіча. Вынікі работы пленума падводзіў першы сак-
ратар ЦК КП(б)Б М. Гікала, які актыўна ўдзельнічаў у разгортванні масавых 
рэпрэсій на Беларусі. Літаральна праз некалькі год – у 1938 г. – ён і сам стане 
ахвярай сталінскай талітарнай сістэмы, як і А. Тагіраў, і А. Александровіч, і 
многія іншыя з тых, хто знаходзіўся тады ў гэтай зале.  

У дзень ленінскага камсамола 29 кастрычніка 1937 г. у Мінску за адну ноч 
расстралялі 20 беларускіх пісьменнікаў. Паводле звестак, якія прыводзяцца ў 5-м 
томе «Гісторыі Беларусі», у савецкай дзяржаве ў тыя часы было рэпрэсіравана 
2000 літаратараў, з іх 500 прыпадае на Беларусь. 

 

Рэцэпцыя класікі беларускім песняром. Багдановічава «Маёвая 
песня» адкрывае іншы ўзровень дыялогу з мастацкай класікай. Яна па-
чынаецца эпіграфам з верша «Art Poétique» («Мастацтва паэзіі») П. Вер-
лена: «De la musique avant toute chose» («Музыка перш за ўсё»). Назва 
верленаўскага твора паўтарае загаловак знакамітага трактата тэарэтыка 
класіцызму Н. Буало, а сам тэкст уяўляе сабой маніфест імпрэсіянізму. 
У сваіх радках Верлен фармулюе прынцыпы новай паэтыкі і эстэтыкі, 
аддзяляючы паэзію ад уласна літаратуры – як мастацтва, заснаванага на 
сюжэце. Паэзія, на думку французскага творцы, павінна выяўляць ней-
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кую нявызначаную рэальнасць: няўлоўныя зрухі душы, мімалётныя 
ўражанні, пачуцці, настроі аўтара, што патрабуе і новай формы: «му́зы-
кі найперш», першароднай песеннай прастаты, адмаўлення ад строгай 
рыфмы і інш. Заключныя строфы верленаўскага твора ў перакладзе роз-
ных аўтараў гучаць так: 

 

О музыке всегда и снова! 
Стихи крылатые твои 
Пусть ищут за чертой земного, 
Иных небес, иной любви! 
Пусть в час, когда всё небо хмуро, 
Твой стих несётся вдоль полян, 
И мятою и тмином пьян... 
Всё прочее – литература. 

Пераклад В. Брусава. 
 
Так музыки же вновь и вновь. 
Пускай в твоём стихе с разгону 
Блеснут в дали преображённой 
Другое небо и любовь. 

Пускай он выболтает сдуру 
Всё, что впотьмах чудотворя, 
Наворожит ему заря... 
Все прочее – литература.  

Пераклад Б. Пастарнака. 
 

Яшчэ раз – музыкі! І чуцьця! 
І верш твой, быццам уздых няроўны,  
З-пад сэрца вымкне, любасьці поўны, 
Да вышаў, поўных жыцьця. 

Хай верш нясецца ў вір авантуры, 
Як загулялы ў палях віхор, 
І мяту ўблытае, і чабор… 
А іншае ўсё – з літаратуры. 

Пераклад Г. Дубянецкай. 
 

Згаданы вышэй верш Багдановіча «Маёвая песня», як і найбольш уда-
лы, на нашу думку, пераклад верленаўскага твора В. Брусавым, захоў-
вае асноўны пастулат П. Верлена: новы змест у новай форме – няўлоў-
ныя зрухі душы, імгненныя ўражанні, невымоўныя пачуцці ў першарод-
най песеннай лёгкасці і прастаце: 

 

Не паняць таго ніколі,  
Не разведаць, не спазнаць: 
Не даюць мне думаць зыкі, 
Што ляцяць, дрыжаць, звіняць. 
Песня рвецца і ліецца 
На раздольны, вольны свет. 
Але хто яе пачуе? 
Можа, толькі сам паэт. 
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Верш Багдановіча, апублікаваны ў 1910 г. у «Нашай ніве», стаў як 
быццам прадвеснікам славутай дыскусіі аб прызначэнні літаратуры, 
распачатай Ю. Верашчакам (В. Ластоўскім) у 1913 г. Верленаўскі по-
шук новых эстэтычных спосабаў выяўлення паэтычнага пачуцця аказаў-
ся блізкім маладому М. Багдановічу – і ён бліскуча рэалізаваў прынцы-
пы імпрэсіяністычнай паэтыкі ў сваім творы. 

Яшчэ адну не менш цікавую старонку ўзаемадачыненняў М. Багда-
новіча з сусветнай класікай складаюць творы, якія ён лічыў патрэбным 
перакласці на родную мову, каб узбагаціць беларускую літаратуру най-
лепшымі ўзорамі сусветнай паэтычнай класікі. Найперш гэта 22 вершы 
П. Верлена, якія М. Багдановіч хацеў уключыць у «Вянок» асобным 
цыклам пад назвай «З чужой глебы». Аднак, відаць, па фінансавых і 
тэхнічных прычынах гэты раздзел з кнігі выпаў, і пры жыцці паэта былі 
апублікаваны ў «Нашай ніве» толькі два вершы.  

Перакладаў М. Багдановіч і антычную класіку – рымскіх пісьменні-
каў Авідзія і Гарацыя, а таксама нямецкіх рамантыкаў Ф. Шылера, 
Г. Гейнэ, рускіх паэтаў А. Пушкіна, А. Майкава, сваіх сучаснікаў М. Ро-
зенгейма і Ю. Святагора, а таксама франкамоўнага бельгійца Э. Верхар-
на, француза А.-Ф. Арвера, які, магчыма, зацікавіў маладога песняра як 
аўтар кнігі санетаў. Ёсць пераклады і твораў фіна-шведскага паэта 
Й. Рунеберга. Аднак асаблівую прыхільнасць беларускага паэта выклі-
кала маладая ўкраінская літаратура. Ён уважліва сачыў за яе развіццём, 
супрацоўнічаў з украінскім друкам, перакладаў творы тагачасных укра-
інскіх паэтаў: А. Крымскага, М. Чарняўскага, Олеся (Аляксандра Оле-
ся), У. Самійленкі, а таксама Т. Шаўчэнкі і І. Франко. Мажліва, такой 
грунтоўнай дасведчасці ва ўкраінскім прыгожым пісьменстве спрыяла 
знаёмства, а пазней і сяброўства М. Багдановіча з С. Палуянам, які з ле-
та 1909 г. працаваў у «Нашай ніве», а дагэтуль з 1907 г. жыў у Кіеве і 
актыўна супрацоўнічаў з украінскімі выданнямі.  

Само паняцце «кніга» ў творчасці М. Багдановіча набывае сакраль-
ны, сімвалічна-абагулены сэнс. Кніга становіцца для паэта сімвалам 
жыцця ва ўсіх яго шматлікіх і незвычайных праявах. 

 

Вы, хто любіце натрапіць 
Між страніц старых, пажоўклых 
Кнігі, ўжо даўно забытай, 
Блёклы, высахшы лісток,– 
Праглядзіце гэты томік: 
Засушыў я на паперы 
Краскі, свежыя калісьці, 
Думак шчырых і чуцця. 
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Так пачынаецца адзіная прыжыццёвая кніга паэзіі М. Багдановіча. 
Кніга яго жыцця, пошукаў, мар, спадзяванняў, кніга бязмежнай любові 
да роднага краю. Сусвет, зямля, праявы матэрыяльнага і духоўнага 
жыцця – усё становіцца для паэта крыніцай пазнання, і свет паўстае пе-
рад намі як адзіная вялікая кніга, як быццам пацвярджаючы вядомае 
выказванне І. В. Гётэ аб існаванні дзвюх вялікіх кніг – Бібліі і Прыроды. 

Кніга становіцца для М. Багдановіча не толькі сімвалам, але і сэн-
сам жыцця. «У краіне светлай, дзе я ўміраю // У белым доме ля сіняй 
бухты, // Я не самотны, я кнігу маю // З друкарні пана Марціна Кух-
ты», – напіша ён у маі 1917 г., прадчуваючы хуткую смерць. 

У канцы лютага – пачатку сакавіка 1917 г. М. Багдановіч выязджае з 
Мінска на двухмесячнае лячэнне ў Крым, дзе яго павінен быў сустрэць 
бацька. У выніку затрымкі цягніка ён прыбывае ў Сімферопаль толькі на 
сёмы дзень, калі Адам Ягоравіч ужо пакінуў Крым. Багдановіч самастой-
на накіроўваецца ў Ялту. На чацвёрты дзень знаходзіць кватэру на вуліцы 
Мікалаеўскай, 8 (цяпер вуліца Севастопальская – дом не захаваўся). 
У лісце да П. Гапановіча М. Багдановіч пісаў: «Нашел хорошую комнату 
с самост.(оятельным) ходом, окна на море, чудесный вид, полдня светит 
солнце, есть балкон, вокруг дома сад и проч». Ва ўспамінах бацькі Багда-
новіча адзначаецца: «Комната была довольно обширная, светлая, с видом 
на море, на втором этаже сзади дома, с отдельной лестницей и совершен-
но изолированная, глухая: хоть кричи, хоть стучи – никто не услышит 
(хозяйка жила внизу с подхода) и помощи не подаст. Самое подходящее, 
чтобы умирать в полном одиночестве» [9, с. 390].  

У гэтым доме 23 мая 1917 г. М. Багдановіч і памірае ноччу ў поўнай 
адзіноце. Кнігай, якая сагравала яму душу і развейвала самоту, быў збор-
нік «Вянок», які выйшаў у Вільні ў 1913 г. у друкарні М. Кухты.  

 
 

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ 
 
1. Назавіце прыкметы класічнага верша. Раскажыце пра асноўныя 

прыёмы яго будовы. 
2. Паразважайце над роллю рыфмы ў паэтычным творы, назавіце 

прыклады ўдалай рыфмоўкі.  
3. Якія тэндэнцыі, на вашу думку, пераважаюць у сучаснай паэзіі, 

замежнай і беларускай? 
4. Прыгадайце, што такое строфіка, і ўспомніце, якія віды страфы 

ўжываў у сваёй творчасці М. Багдановіч.  
5. Паспрабуйце напісаць класічны верш або верлібр. 
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ДРАМАТЫЧНЫЯ ТВОРЫ 
 

 
 

ЖАНРЫ ДРАМАТЫЧНЫХ ТВОРАЎ І ІХ АСАБЛІВАСЦІ 
 

анры драматычных твораў, як ужо гаварылася раней, у асноўным 
адпавядаюць эпічным. Вялікія формы носяць назвы трагедыі, дра-

мы, камедыі, меладрамы; дробныя формы – драматычнага абразка, вадэ-
віля, скетча. Трагедыя, драма і драматычны эцюд афарбаваны змрочным 
эмацыянальным тонам, камедыя, вадэвіль, скетч – вясёлым.  

Меладрама і скетч – драматычныя творы з аванцюрнай устаноўкай; 
феерыя, містэрыя, гратэск – з фантастычнай. Гратэск падае карыкатуры, 
феерыя – нешта, што ўражвае знешне, містэрыя звяртаецца да глыбокіх 
рэлігійна-філасофскіх пачуццяў.  

Існуе яшчэ шмат іншых жанравых вызначэнняў тыпу лірычнай дра-
мы, драматычнай паэмы. Часам дакладную назву нават цяжка вызна-
чыць, і тады твор называецца проста п’есай. 

Апрача такога падзелу ўсе драматычныя творы могуць разглядацца 
ў сацыяльным зрэзе – як бытавыя, гістарычныя, сатырычныя і г. д. 

 
Сцэнічны час і яго роля ў будове драматычнага твора. Драматыч-

ныя творы разлічаны на сцэнічнае выкананне. Гэтымі абставінамі вызна-
чаецца многае ў будове або фактуры п’есы. Перш за ўсё яе аб’ём. Сцэніч-
нае выкананне, спектакль, як правіла, цягнецца каля трох гадзін, калі не 
лічыць антракты. Гэтаму часу адпавядае 2000 радкоў вершаванага тэксту 
п’есы або 40 000 знакаў тэксту празаічнага. Аб’ём дробных драматычных 
форм звычайна складае адну чацвёртую аб’ёму вялікай п’есы.  

Падзел п’есы на акты таксама звязаны з часам. Паколькі глядач мо-
жа зацікаўлена сачыць за развіццём дзеяння не больш чым 40 хвілін 
(даўжэйшыя акты стамляюць яго), вялікія п’есы падзяляюцца на 4, 5 
або хаця б на 3 акты (у апошнім выпадку п’еса павінна быць карацей-
шай). Паміж актамі адбываецца перапынак у дзеянні, які неабходны для 
адпачынку гледачоў і акцёраў і змены дэкарацый. Гэты перапынак на-
зываецца антрактам. 

Антракты выконваюць таксама канструктыўную ролю ва ўнутра-
ным развіцці п’есы, адпавядаючы перапынкам фабульнага часу. Дзеян-
не да антракту і дзеянне пасля яго ў фабульным часе могуць быць непа-
рыўна звязанымі. Напрыклад, перад антрактам герой збіраецца пайсці ў 
пакой дачкі і кажа: «Я з ёй сам пагавару». Наступная сцэна пасля пера-

Ж 
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пынку адлюстроўвае іх дыялог у пакоі дачкі. У такім разе антракт не за-
паўняе ніякага фабульнага прамежку ў часе. Так адбываецца, напрык-
лад, у п’есе А. Дударава «Злом». 

Але ёсць творы, дзе паміж першым і другім актам умоўна прахо-
дзіць некалькі дзён, месяцаў, нават гадоў. Напрыклад, у драме А. Ку-
рэйчыка «Загублены рай». У фарсе ж М. Адамчыка і М. Клімковіча 
«Vita brevis, або Нагавіцы святога Георгія» першы і другі акты раздзе-
лены цэлымі стагоддзямі. 

Здараецца, што сам акт у сувязі са зменай месца дзеяння і з неабход-
насцю змены дэкарацый дзеліцца на яшчэ больш дробныя часткі, якія 
называюцца з’явамі ці дзеямі, часам карцінамі. 

 
Сцэнічная прастора. Паняцце тэмпу. П’еса ставіцца на так званай 

сцэнічнай пляцоўцы, якая адлюстроўвае або канкрэтнае месца (дом, ву-
ліцу, бераг возера і г. д.), або месца абстрактнае (як, напрыклад, у ан-
тычных драмах). Часам пляцоўка пазбаўлена дэкарацый або яны носяць 
адцягнены характар, і глядач сам павінен надаваць гэтай прасторы кан-
крэтныя абрысы. Дзеянне п’есы часткова разгортваецца на сцэне, а час-
ткова, як мяркуецца, праходзіць па-за ёй. Пра дзеянне, якое «адбываец-
ца за сцэнай», аўдыторыя даведваецца з расказаў ці паводзін асоб, што 
з’яўляюцца на сцэне. Напрыклад, герой хапае пісталет і бяжыць за кулі-
сы, потым гучыць стрэл – мы разумеем: адбылося забойства. Звычайна 
за сцэну выносяць тыя дзеянні, назіранне якіх можа зняважыць мараль-
ныя ці эстэтычныя пачуцці гледача: карціны забойстваў, здзекаў, родаў 
і г. д., або такія кароткія карціны, якія тэхнічна цяжка ўвасобіць на сцэне. 
Напрыклад, у камедыі «Паўлінка» ўвесь час за сцэнай прысутнічае кабы-
ла Пустарэвіча Пранцыся, якая то заблудзіла, то некуды збрыла і г. д. 

Увага гледача на працягу доўгага часу павінна быць прыцягнена да 
сцэны, але назіраць за нерухомымі прадметамі нецікава і нудна. Таму 
сцэнічная прастора і дзеянне павінны быць разлічаны на рух – прыходы 
і адыходы герояў, змены іх поз і становішчаў, жэстыкуляцыю і г. д. 
У значнай ступені клопат пра гэта ляжыць на рэжысёры і пастаноўшчы-
ку, але аўтар таксама абавязаны памятаць пра гэту асаблівасць тэатраль-
нага дзеяння. 

Суадносіны колькасці рухаў і часу, на працягу якога гэтыя рухі ад-
бываюцца, называецца тэмпам. Чым больш руху у дадзены адрэзак ча-
су, тым хутчэйшы тэмп (ён звычайна паскараецца на працягу ўсёй п’е-
сы). Змена тэмпаў выступае таксама важным выяўленчым сродкам. На-



 129 

прыклад, тэмпы падкрэсліваюць характарыстыку персанажаў: персанаж 
энергічны, дзейсны, парывісты вядзе сваё дзеянне ў хуткім тэмпе, пасіў-
ны і бязвольны – у запаволеным. Адчуванне тэмпу яшчэ больш зале-
жыць ад напружанасці дзеяння, ад хуткасці змены сітуацый, ад узрас-
тання вастрыні гэтых сітуацый. Такім чынам, можна гаварыць пра тэмп 
знешні і тэмп унутраны. Калі знешне маларухомы адрэзак часу насыча-
ны вельмі вострым, напружаным зместам, ствараецца адчуванне хутка-
га тэмпу. Магчымы чатыры варыянты тэмпавых спалучэнняў: 

1) тэмп знешні і тэмп унутраны – абодва запаволеныя; 
2) тэмп знешні – хуткі, тэмп унутраны – запаволены; 
3) тэмп знешні – запаволены, тэмп унутраны – хуткі; 
4) тэмп знешні і тэмп унутраны – хуткія.  
Часам уся п’еса прымае адзін з гэтых чатырох воблікаў. Драматыч-

ны твор, у якім спалучаюцца два запаволеныя тэмпы (першы варыянт), 
як матэрыял для сцэнічнага ўвасаблення – дрэнны, нудны. П’еса, пабу-
даваная па другім варыянце, – эфектная, займальная для гледача, але 
звычайна павярхоўная. Найчасцей гэта якая-небудзь гістарычная драма 
тыпу «Чорнай панны Нясвіжа» А. Дударава або фальклорна-казачны 
сюжэт тыпу «Камедыі» К. Марашэўскага. П’есы трэцяга тыпу вельмі 
цяжкія для драматурга, для пастаноўшчыка і для акцёра. Да ліку такіх 
твораў можна аднесці «Моцарта і Сальеры» А. Пушкіна або «Інтэр’ер» 
М. Метэрлінка. Найбольш прыдатныя для працы драматурга, увасаб-
лення на сцэне і ўспрымання гледачом п’есы чацвёртага тыпу. 

 
Падзел п’есы. Акты. З’явы. Рэплікі. Аўтарскія рэмаркі. П’еса, як 

адзначалася вышэй, дзеліцца на акты. Тыя часткі актаў, на працягу якіх 
колькасць дзейных асоб на сцэне застаецца нязменнай, называюцца з’я-
вамі. Выхад на сцэну новага персанажа або адыход каго-небудзь са сцэ-
ны пачынае новую з’яву. Колькасць з’яў у акце можа быць любая, пры 
павелічэнні хуткасці знешняга тэмпу яна ўзрастае. У тэксце аўтар паві-
нен нумараваць з’явы, асабліва гэта важна дзеля таго, каб лагічна абг-
рунтаваць прыход ці адыход якога-небудзь персанажа пры пастаноўцы 
п’есы. Пазначаныя нумарамі з’явы даюць магчымасць аўтару ўявіць са-
бе ход дзеяння ў цэлым, палягчаюць яго працу. З’явы складаюцца з рэп-
лік і рэмарак. Рэплікі – выказванні персанажаў. У тэксце кожная рэпліка 
пазначаецца імем персанажа, які яе гаворыць. Памеры рэплік вельмі ад-
розныя – ад нявызначанага хмыкання ці іншага кароткага слова да вялі-
кай прамовы – маналога.  
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Рэплікі ў з’явах бываюць рухаючымі і прахаднымі. Рухаючыя рэплі-
кі непасрэдна ўдзельнічаюць у развіцці дзеяння, садзейнічаюць разу-
менню сітуацыі дадзенымі персанажамі або яе змене. Прахадныя рэплі-
кі запаўняюць дзеянне паміж сітуацыямі і ў той жа час служаць харак-
тарыстыкамі персанажаў, што прымаюць удзел у дзеянні. 

Разгледзім фрагмент драмы А. Дударава «Злом» (нумарацыя прас-
таўлена намі – заўв. аўт.): 

 

З ’ я в а  1 
 

Хітры хацеў выходзіць, але дзверы адчыніліся і ўвайшла Віта. Вельмі прыгожая, нават 
надзвычай. Усё, што ў ёй было: валасы, бровы, адзенне, парасончык у руках – усё гэ-
та служыла толькі аднаму: падкрэсліць прыгажосць. Хітры ледзь лямпу з рук не выпусціў. 

 

1. Х і т р ы. Маць чэсная! Светлы анёл з нябёсаў зваліўся! Багародзіца на 
сметнік прытопала! Гэй, бонза, прачніся! Зірні, што да нас прыйшло! Дацэнт, 
дальбог, да цябе! Я такіх ні ў кіно, ні ў сне не бачыў… 

2. В і т а  (падыходзіць да Дацэнта, пытаецца спакойна). Дык ты ўжо да-
цэнт? (І раптам закрычала істэрычна і стала лупцаваць яго парасонам па чым 
папала.) Дрэнь! Сволач! Падонак! Слізняк! Я цябе сама сваёй рукой заб’ю, 
поскудзь! 

Дацэнт нічога не гаворыць, толькі закрыў твар рукамі і сагнуўся. Хітры не вытрымаў, 
падышоў з лямпай. 

3. Х і т р ы  (падае лямпу, просіць ласкава). Патрымайце, калі ласка. 
Жанчына ад нечаканасці бярэ лямпу. 

Па просьбе трудзяшчыхся і ад імя прафсаюза. (З усяго размаху дае жанчыне 
смачную аплявуху. Крычыць нема). Ты куды прыйшла, гадаўка! Ты чаго 
размахалася, кошка сіямская? Я цябе, бляха, навучу культуры! Чаму не 
пастукалася? Тут высакародныя брадзягі жывуць, а ты такія словы... 

4. В і т а  (спалохана). Вы, мярзотнік... 
5. Х і т р ы. Маўчаць, шалупень! (І дзелавіта.) Слухай, Дацэнт, давай яе 

знасілуем... За аскарбленне тваёй лічнасці... на раскладушцы... трахнем... Сама 
прыйшла... Што заморгала? Думаеш, не можам?! Ану, на раскладушку!!! 

6. Д а ц э н т. Гэта мая жонка... Выйдзі... 
7. Х і т р ы. Жонка? 
8. Д а ц э н т. Ага... 
9. Х і т р ы (да жанчыны). Тваё шчасце, жонка. Давай лямпу! (Узяўшы 

лямпу, выйшаў, але вярнуўся і крыкнуў.) Распусціліся! 
 

З ’ я в а  2 
 

Х і т р ы  выйшаў. Жанчына дастала з сумачкі хусцінку. 

10. В і т а. На, вытры кроў... 
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Дацэнт хусцінку не ўзяў, выцер нос рукавом. 

Я абзваніла ўсіх знаёмых, усе бальніцы, тэлеграмы адбіла ва ўсе канцы. 
11. Д а ц э н т. Трэба было ў морг пазваніць... 
12. В і т а. Званіла. Кожны дзень па два разы! 
13. Д а ц э н т (выціраючыся). Разбіла нос... Нашто? 
14. В і т а. Што ты каму даказаў? Што? 
15. Д а ц э н т. Нікому я нічога не даказваў і не даказваю. Я на месцы. Мне 

тут харашо... 
16. В і т а. Ты што, адзін такі? Цяпер усюды і ўсіх звальняюць, скарачаюць. 

Ты адзін такі? 
17. Д а ц э н т. Адзін. Ты дарэмна сюды прыйшла. 
18. В і т а. Пра цябе Глеб пытаўся... ўчора. 
19. Д а ц э н т. Толькі ўчора? 
20. В і т а. Ён і раней пытаўся... 
21. Д а ц э н т. Як ён пытаўся? 
22. В і т а. Куды бацька паехаў? 
23. Д а ц э н т. Няпраўда! Ён пытаўся: «Куды ён падзеўся? Куды ён 

паехаў?..» Я даўно для яго не бацька, я даўно для яго – ён. І правільна! І не 
трэба, не трэба нічога гаварыць, усё правільна. 

24. В і т а. Ты б паглядзеў, на каго ты падобны... 
25. Д а ц э н т. Цяпер я падобны сам на сябе, Віта. Кожны з нас родзіцца 

пад нейкай зоркай. І вось толькі пад гэтай зоркай трэба варушыцца, капа-
шыцца і паміраць. А пад чужую не лезь! А мы лезем!.. Я паклаў усяго сябе, каб 
быць! Розум, сэрца, годнасць, нават мужчынскую... І я ўжо блізка быў... Быў! 
Сарвалася! Жыццё мяне выкінула на сметнік, як сляпога шчанюка. Вон! А я б 
быў... Паветрам, воблакам у штанах... Не атрымалася, дзякуй Богу. Мне было 
б лягчэй, калі б я адчуваў, што ўсё, што сталася, несправядліва, што я некаму 
быў патрэбны... Але ж я заўсёды адчуваў, што ўсё, чым я займаўся, непа-
трэбна, шкодна! Парочна! Віта, я звычайны, шэры, як большасць... 

 
У прапанаваным фрагменце дудараўскай п’есы рухаючымі выступа-

юць рэплікі 1, 6, 10, 14, 15, 16, 18–23 і 25. А прахаднымі адпаведна 2–5, 
7–9, 12, 13, 17, 24. Рэпліка 25 з’яўляецца маналогам. 

У прыведзеным тэксце прысутнічаюць таксама кароткія аўтарскія заў-
вагі, якія характарызуюць знешнасць, асаблівасці паводзін герояў і інш. 
Звычайна падобныя заўвагі драматурга падаюцца напачатку п’есы, але мо-
гуць прысутнічаць і ў працэсе разгортвання дзеяння. Гэта рэмаркі. Паколь-
кі ў драматычным творы, у адрозненне ад эпічнага, адсутнічае прамая аў-
тарская характарыстыка, то роля рэмаркі значна ўзрастае. Рэмарка можа 
быць вельмі сціслай або даволі разгорнутай. Як правіла, у рэмарках абма-
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лёўваюцца ўзрост, знешні выгляд героя, яго манера гаварыць, звяртаецца 
ўвага на месца дзеяння. 

Вось прыклад купалаўскіх рэмарак з драмы «Раскіданае гняздо»: 
 

Лявон Зяблік, пажылы гаспадар, кульгавы, гадоў пад 50. 
Марыля, яго жонка, нараклівая, замучаная жыццём, худая кабеціна, гадоў каля 48. 
Час каля купалля. Поўдня. Хата Зябліка. Марыля – хворая, то сядзіць, то ляжыць 

на ложку. Данілка на зямлі скрыпку майструе. Старац сівы, як голуб, абчэплены торбамі 
і з кіем у руках, сядзіць на лаве. 

 

А вось рэмарка А. Петрашкевіча з п’есы «Інтэрнацыянал па-бела-
руску», якая была напісана ў 2000 г.: 

 

Пляцоўка перад шасцю дзвярыма многакватэрнага дома. Пасярэдзіне пляцоўкі 
жэрдка, якая выкарыстоўваецца як флагшток. Да яе прымацаваны кацялкі, на якія 
нацягнуты шнур з прычэпкамі. Каля жэрдкі – абдзёрты стол. Сцены і дзверы аблеплены 
самай неверагоднай рэкламай, якая красамоўна сведчыць пра «пераходную эпоху». Тут 
жа каля сцяны стаіць вялікі ліст фанеры. 

З першых дзвярэй выходзіць Янка-нямко, забірае фанеру, нясе яе ў кватэру і 
вяртаецца. На ім гумовыя боты, фуфайка і шапка-аблавуха. Узрост не акрэслены, бо 
чалавек даўно не голены. Ён абходзіць усе дзверы – у адны стукае, у другія звоніць – 
цярпліва чакае, прысеўшы на стол. У руках у яго вялікі цэлафанавы мех. Не вельмі 
ветлівыя гаспадары кватэр выстаўляюць за дзверы хто вёдры са смеццем, хто смецце ў 
скрутках газет, а найбольш бутэлькі і адразу ж знікаюць за дзвярыма. Янка нават не 
паспявае з імі паздароўкацца. Ён толькі скрыгоча зубамі, мычыць і нават скуголіць, як 
многія глуханямыя. Спачатку з радасцю збірае бутэлькі, а потым ужо выносіць смецце. 

З наступных дзвярэй выходзіць замурзаны, абшарпаны і зарослы шчэццю алкаш 
пасля перапою. Акрамя падраных штаноў, бруднай майкі і апоркаў ад валёнак на ім 
нічога няма. Гэта пан Юзэф Тадэвуш. Пад пахаю у яго такі ж, як ён сам, замурзаны і 
абшарпаны гармонік. У руцэ ўслончык. Ён ставіць яго каля стала, а той не хоча стаяць 
на трох нагах, завальваецца і раз, і другі, і трэці. 

 

Развіццё сюжэта: дзеянне і контрдзеянне, перыпетыі, градацыя 
рэплік. Асновай усялякага драматычнага дзеяння з’яўляецца барацьба, 
іншымі словамі канфлікт: канфлікт паміж асобнымі персанажамі, паміж 
персанажамі і абставінамі ў выглядзе складаных жыццёвых умоў або лё-
су (року), як у антычных трагедыях. Можа існаваць таксама канфлікт па-
між супярэчлівымі памкненнямі адной і той жа асобы (напрыклад, паміж 
пачуццём абавязку і пачуццём кахання). Карацей кажучы, у кожнай п’есе 
ідзе змаганне. У «Макбэце» У. Шэкспіра героі змагаюцца за каралеўскі 
трон, у «Раскіданым гняздзе» Я. Купалы – за зямлю, а ў камедыі К. Кра-
півы «Брама неўміручасці» – за сакрэт пераадолення смерці. 

Калі барацьба ідзе за годныя аб’екты – уладу, права на зямлю, аса-
бістае шчасце, мы маем справу з трагедыяй ці драмай, калі ж аб’ектам 
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змагання выступае нейкая жыццёвая праява дабрабыту – багацце, слава 
і інш., то атрымліваецца камедыя.  

Але галоўная розніца паміж названымі жанрамі заключаецца ў тым, 
што ў драме і трагедыі ўдзельнічаюць звычайна выключныя характары, 
прысутнічаюць напружаныя жарсці і барацьба вядзецца моцнымі сродка-
мі; у камедыі ж усе сродкі смешныя, прыніжальныя, жарсці не адпавяда-
юць узроўню барацьбы, а характары слабыя або выродлівыя. 

Паколькі барацьба прадвызначае два бакі, якія змагаюцца (нават ка-
лі змаганне ідзе з рокам, ён усё роўна праяўляе сябе праз пэўных асоб), 
то ў драматычных творах мы заўсёды маем дзве групы персанажаў, 
адна з якіх атакуе, а другая абараняецца, каб потым у сваю чаргу ата-
каваць. Сістэма ўчынкаў адной групы ўтварае дзеянне, другой – контр-
дзеянне. Актыўныя асобы абедзвюх груп называюцца героямі.  

Так, у камедыі К. Крапівы «Хто смяецца апошнім» Гарлахвацкі і 
Зёлкін напачатку атакуюць, а станоўчыя героі Вера, прафесар Чарнавус, 
Туляга – абараняюцца, каб потым атакаваць. 

Звычайна апрача гэтых дзвюх груп, што актыўна змагаюцца, у п’есе 
ёсць і трэцяя – прамежкавая. Гэту прамежкавую групу на працягу раз-
гортвання дзеяння і імкнуцца заваяваць праціўнікі. (У Крапівы такое 
прамежкавае становішча займае Туляга.) У пабочнай лініі можа разві-
вацца свой канфлікт, і нават не адзін, а некалькі, што спрыяе цікавасці і 
складанасці агульнага дзеяння. 

Так адбываецца, напрыклад, у п’есе А. Курэйчыка «Загублены рай». 
Асноўны канфлікт (дзеянне і контрдзеянне) узнікае паміж Каінам і Аве-
лем. Да прамежкавай групы, якая павінна схіляцца то на адзін, то на другі 
бок, належаць Адам і Ева. Але ў Адама свой канфлікт – паміж ім і Богам. 

Дзеянне і контрдзеянне чаргуюцца на працягу ўсёй п’есы. Стано-
вішча бакоў увесь час змяняецца, перамагае то на адзін, то другі бок. 
Гэтыя перамены называюцца перыпетыямі. Чым больш глыбокія і не-
чаканыя перыпетыі, тым цікавейшая для гледача п’еса. Перыпетыі пры-
водзяць да максімальнага напружання супярэчнасці інтарэсаў, якое вы-
клікае рашучае і канчатковае дзеянне абодвух бакоў – катастрофу, 
следам за якой ідзе развязка. У драме «Загублены рай» катастрофай 
з’яўляецца сцэна размовы Каіна з Богам, следам за якой адбываецца за-
бойства Авеля – развязка. 

Сродкі вядзення барацьбы ў драматычных творах вельмі разнастай-
ныя, але іх можна згрупаваць у два тыпы: 1) пасткі; 2) прамое ўздзеян-
не. Прыкладаў пастак можна знайсці шмат у класічных творах. Так, у 
«Атэла» У. Шэкспіра Яга падкідвае ў пакой Касіа хустку Дэздэмоны і 
паказвае яе Атэла, прымушаючы таго тым самым пераканацца ў здрадзе 
жонкі. А, напрыклад, у «Вішнёвым садзе» А. Чэхава ўладальнікі саду, 



 

імкнучыся захаваць яго ад продажу, хочуць ажаніць крэдытора Лапахі-
на са сваёй выхаванкай. Прамое ўздзеянне – слёзы, пагрозы, просьбы – 
можна назіраць у «Раскіданым гняздзе» Я. Купалы. Вельмі часта пра-
мое ўздзеянне назіраецца ў драмах пра каханне.  

У адной п’есе дапускаецца спалучэнне двух прыгаданых вышэй ты-
паў барацьбы. Але варта адзначыць, што пастка больш эфектная ў сцэ-
нічным плане і выкарыстоўваецца ў драматургіі часцей. 

У развіцці дзеяння вельмі вялікую ролю адыгрываюць рэплікі. З рэп-
лік глядач даведваецца пра ўнутраны стан героя, пра яго намеры, а зна-
чыць, ацэньвае сітуацыю. Акрамя таго, рэпліка, з’яўляючыся адказам на 
папярэднюю, і сама выклікае адказ і г. д. Такім чынам, атрымліваецца 
непарыўны ланцуг удараў, якія ўзрастаюць у сіле, дасціпнасці, нечака-
насці да канца з’явы ці акта, дзякуючы чаму дзеянне развіваецца, а ціка-
васць гледача ўмацоўваецца. Дасведчаны драматург асабліва старанна 
стварае градацыі рэплік – іх узрастанне па сіле. 

Выдатным узорам развіцця рэплік з’яўляецца сцэна з шэкспіраўскай 
п’есы «Рычард ІІІ», у якой герой даганяе гераіню – жонку забітага ім 
чалавека, што ідзе за труной мужа. Ён прызнаецца ёй у каханні; яна ве-
дае, што гэта ён забойца, бачыць, наколькі ён брыдкі знешне, і з абурэн-
нем і знявагай выказвае яму сваю нянавісць і агіду. Герой жа з выключ-
най дасціпнасцю парыруе яе нападкі і ў выніку – перамагае.  

У ходзе працы над п’есай драматург часта спачатку падбірае трап-
ныя і эфектныя рэплікі, а потым клапоціцца аб тым, як іх падаць, г. зн. 
рыхтуе папярэднюю рэпліку, на якую прагучыць дасціпны адказ. Такіх 
рэплік вельмі шмат у п’есах А. Макаёнка і К. Крапівы, а таксама ў 
«Тутэйшых» Я. Купалы.  

Выбар мовы ў п’есе залежыць ад устаноўкі. Звычайна мова размоў-
ная, мова добрай прозы. Але можа быць і мова вершаваная. Верш у такім 
разе афармляецца проста і дакладна. Гульня рытмаў, асананс і алітэра-
цыя – усё гэта для гледача неістотнае, важны сам змест, толькі сам тэмп 
і размеранасць. Найбольш зручны памер для вершаванай п’есы – ямб, бе-
лы пяцістопны або змешаны. Іншыя памеры стамляюць гледача. 
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СУМ ПА ДОБРЫХ ВЕРШАХ. 
МАКСІМ ТАНК ПРА ЛІТАРАТУРУ 1  

Максім Танк (сапр. імя: Яўген Іванавіч Скурко) (1912–1995). Класік бела-
рускай літаратуры, народны паэт Беларусі, аўтар паэтычных кніг «На этапах», 
«Каб ведалі», «След бліскавіцы», «Мой хлеб надзённы», «Нарачанскія сосны», 
«Прайсці праз вернасць», «Errata» і інш. Любімай паэтычнай формай М. Танка 
быў верлібр. Яго паэзіі ўласцівы гуманістычны пачатак, філасафічнасць. 

 
Напрыканцы ХХ ст. сярод самых папулярных літаратурных жанраў 

аказваюцца дзённікавыя запісы. Неардынарнай з’явай у сучаснай 
рускай літаратуры стаў «Дзённік» Ю. Нагібіна (1996), які фактычна за-
цямніў усю яго ранейшую літаратурную дзейнасць. З не меншай ціка-
васцю ўспрымаюцца сёння дзённікавыя запісы І. Буніна, У. Караленкі, 
М. Горкага. 

У беларускай літаратуры гэты жанр мае свае даўнія і слаўныя тра-
дыцыі. Не будзем тут гаварыць пра авантурыстку сусветнага маштабу 
славутую С. Пільштынову і іншых папярэднікаў, згадаем толькі арыгі-
нальныя і да канца яшчэ нявывучаныя і недаацэненыя запісы Я. Драздо-
віча, апублікаваныя ўпершыню ў 1991 г. часопісам «Маладосць»; перак-
ладзеныя на многія мовы народаў свету дакументальна-дзённікавыя на-
таткі Ф. Аляхновіча «У кіпцюрах ГПУ». А яшчэ ўспомнім, што ў бліз-
кім да дзённікавых запісаў стылі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў працуе 
Я. Брыль, што, скарыстаўшы жанр асабістых дакументальных сведчан-
няў, заваявала прызнанне ў свеце С. Алексіевіч. 

Відавочна, у дзённікавых запісах як жанры сучаснай літаратуры ёсць 
свае пэўныя вартасці і недахопы. Іх добра ўсведамляў і М. Танк, які 
яшчэ ў 1930-я гг. занатоўваў падзеі з грамадскага жыцця Заходняй Бела-

                                                        
1 Тычко Г. К. Сум па добрых вершах. Максім Танк пра літаратуру // ЛіМ. 

1998. 6 лют. С. 6–7. 
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русі, свае асабістыя развагі пра стан літаратуры, роздум над праблемамі 
быцця, з чаго пазней склалася кніга «Лісткі каляндара». 

«Ты там, калі не маеш часу пісаць вершы, дык вядзі дзённік. Спат-
рэбіцца!», – пісаў М. Танк у 1944 г. на фронт свайму найбліжэйшаму 
сябру П. Панчанку. 

Сам М. Танк вёў «дзённікі» пачынаючы з давераснёўскіх этапаў і 
амаль да самых апошніх дзён свайго жыцця. Пра тое, што гэта былі не 
проста асабістыя запісы, разлічаныя для хатняга ўжытку, а своеасаблівы 
від літаратурнай дзейнасці, сведчаць асобныя выказванні, дзе пісьмен-
нік гаворыць аб неабходнасці ўпарадкавання, скарачэння дзённіка, вы-
кідвання з яго ўсяго лішняга і неістотнага. 

«Дзённік мой – як дзядоўская торба, запоўненая мімалётнымі дум-
камі, каляндарнымі датамі, падзеямі, пошукамі ўражанняў. Не ведаю, ці 
хопіць часу яго перагледзець, прывесці ўсё да нейкага ладу, а галоў-
нае – скараціць», – піша Танк у лютым 1977 г. 

Надрукаваныя ў часопісе «Полымя» (№ 9–12 за 1996 г. і № 1–12 за 
1997 г.) дзённікавыя запісы М. Танка ахопліваюць больш за паўвекавы 
адрэзак з жыцця краіны і развіцця нашай літаратуры, адлюстроўваюць 
эвалюцыю творчай індывідуальнасці самога паэта. Яны даюць уяўленне 
пра М. Танка як пра творцу сапраўды еўрапейскага маштабу, як пра 
асобу, што ў пэўнай ступені з’яўляецца легендай нашай культуры. 

Адна з цэнтральных праблем, якая на працягу паўстагоддзя ні разу 
не знікае з поля Танкавай увагі, – гэта стан і развіццё нашай сучаснай 
літаратуры, перш за ўсё паэзіі. Патрабавальнага мастака не задавальняе 
нізкі мастацкі ўзровень сучаснай паэзіі. І ў найбольшай ступені паэтыч-
ная творчасць прадстаўнікоў сацрэалізму. 

«1979 год. У паэзіі – суцэльны гладкапіс. А яна павінна быць гаркава-
тай, шаршаватай і непадатлівай на разрыў», – запісвае М. Танк і пазней, у 
тым жа годзе, пазначае, што: «А ў паэзіі нашай – неверагодная нудота, ад 
якой не ратуе ніякае мастацтва, стылістычнае ўпрыгожванне». 

«1984. У паэзіі нашай адчуваецца нейкая аднастайнасць, быццам бо-
льшую частку вершаў пісаў адзін і той жа паэт, толькі пад рознымі 
прозвішчамі». 

Бадай, кожны год ён закранае гэту балючую тэму, шукаючы вытлу-
мачэння і выйсця з таго тупіка, у якім апынулася паэзія. 

«1982. Трэба нешта рабіць з нашай паэзіяй, бо яна пачынае выды-
хацца, таптацца на месцы. Мо яе прыглушылі трывожныя падзеі на све-
це? Некаторыя з нас узяліся за слоўную эквілібрыстыку, падаліся ў 
дробныя жыццёвыя справы», – піша ён, а праз пару месяцаў з горыччу 
адзначае: «Зараз усе мы навучыліся пісаць вершы, якія можна цыта-
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ваць, хваліць. Засталося яшчэ навучыцца пісаць такія, да якіх не раз ха-
целася б вяртацца».  

Гаворачы «ўсе мы», М. Танк, дарэчы, не адлучае сябе ад іншых ка-
лег-сучаснікаў. Пачынаючы з самых першых, яшчэ ў многім вучнёўскіх 
твораў, паэту ўласціва была вельмі аб’ектыўная і строгая ацэнка ўласна-
га даробку. І, здаецца, ніводзін з самых прыдзірлівых спецыялістаў-дас-
ледчыкаў не быў такім строгім літаратурным суддзёй паэта, як ён сам. 

«1973. Усё больш нарастае ў мяне пачуццё незадаволенасці сабой і 
сваёй паэзіяй». 

«1979. Прыслалі карэктуру майго чацвёртага тома і зборніка «Прайс-
ці праз вернасць», у якім – зараз бачу, – шмат слабых вершаў. Ратуюць 
яго, можа, паэма пра Дворнікава ды казка пра Мураша-Бадзіню». 

«1981. Выйшаў апошні том збору маіх твораў. Цяпер бачу, што не 
трэба было ў яго ўключаць многіх слабых вершаў і розных сваіх выс-
тупленняў на з’ездах, пленумах, юбілеях». 

«1983. Даў згоду на факсімільнае выданне “На этапах”. А цяпер шка-
дую, бо зборнік вельмі слабы. І перавыдаваць яго няма ніякага сэнсу». 

«1985. Пачаў верш, але нічога не выйшла: 
 

Ты, што першым 
      быў уладаром нашай мовы, 
Залатых самародкаў  
      і вогнішч распаленых слоў 
Вычароўваць мог  
      супраць смерці закляцці, замовы. 

 

Надумана, дрэнна. А гэта яшчэ горш: 
 

У ветлыя тоні ракі 
Закінулі дрэвы галіны, 
Як вуды свае рыбакі». 

 

«1986. Засумаваў па добрых вершах і сам развучыўся іх пісаць. Мі-
келанджэла гаварыў, што мармур дрыжыць пры яго набліжэнні. Нешта 
падобнае павінна было б адчуваць і слова пры набліжэнні паэта». 

Патрабавальнае стаўленне М. Танка да мастацкага ўзроўню твораў, 
арыентацыя на еўрапейскія традыцыі былі ўласцівы яму пачынаючы з 
самых першых крокаў у літаратуры. У давераснёўскіх артыкулах і рэ-
цэнзіях маладога Танка, у яго праграмных вершах тае пары сустракаюц-
ца тыя ж матывы незадаволенасці станам развіцця тагачаснай заходне-
беларускай паэзіі, нараканні на яе аднастайнасць, няўвагу да мастацкай 
формы, залішнюю традыцыйнасць.  

І ў жыцці, і ў літаратуры М. Танк быў рэвалюцыянерам. Маладога 
творцу не палохалі ні званні, ні аўтарытэты. Аб’ектыўным і патрабава-
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льным быў ён не толькі да сваіх равеснікаў заходнебеларускіх тавары-
шаў па пяры – Васілька, Машары, Таўлая, але паводле высокіх мастац-
кіх крытэрыяў імкнуўся ацэньваць і даробак класікаў нашай літаратуры. 
Асабліва гэта заўважна ў лістах М. Танка да П. Панчанкі, надрукаваных 
у № 8 часопіса «Полымя» за 1997 г. 

«Што да нашых “юнацкіх” мар аб вялікай літаратуры, дык мне зда-
ецца, іх ніякі вецер не развее, і мы памалу пачынаем іх ажыццяўляць», – 
піша Танк у маі 1943 г. на фронт П. Панчанку. А ў другім лісце ўжо ў 
жніўні таго ж года дадае: «Я незадаволены з нашай літаратуры. Трэба 
пісаць. А то эпіганізм, які пачынае разлівацца астраўкамі, гразіць на 
доўгія гады заліць наш беларускі Парнас». 

«Людзі нас траіх (Танка, Панчанку, Куляшова. – Г. Т.) уважаюць за 
паэтаў “определившихся”, а мне здаецца, знаходзімся ў стадыі пошукаў 
новых дарог мастацтва, мы больш упартыя, як нашы сучаснікі, якія пас-
пяшылі “определиться”». 

Сапраўды, жыццёвы і творчы шлях Танка ў тыя гады быў ўжо прад-
вызначаны. І ён гэта прадчуваў. Аднак суровую крытычную ацэнку не-
каторых твораў тагачаснай літаратуры, у прыватнасці паэм Я. Коласа 
«Адплата» і А. Куляшова «Прыгоды цымбал», нельга растлумачыць ад-
но юнацкім максімалізмам. Тут прасочваецца непадробная трывога і 
клопат за будучыню нашай літаратуры. 

«У “Звяздзе” друкаваўся адрывак з новай паэмы Коласа, які нагадвае 
яго ранейшую рэч “Суд у лесе”. Тэма партызанская. Не падабаюцца мне 
яго апошнія паэмы: слаба напісана, і за мовай і формай перастаў сачыць 
наш паважаны дзядзька Якуб. Мо таму гэтыя рэчы яму не ўдаліся, што з 
падзеямі ён быў знаёмы толькі з газет, ды, можа, гэта і ёсць асноўнае, са-
мыя падзеі не маглі змясціцца ў традыцыйных яго рамках сялянскай эпікі». 

І пасля публікацыі ўсёй коласаўскай паэмы «Адплата» ўжо ў 1945 г. 
Танк не змяніў сваёй думкі пра гэты твор. Ён піша П. Панчанку своеасаб-
лівую рэцэнзію на яго: «Паэма вельмі слабая, – сцвярджае М. Танк. – 
Цяжка нават уявіць, што гэта напісаў усімі намі паважаны аўтар “Новай 
зямлі”. І тэма, і сам верш – нейкая руіна, з якой толькі віднеюцца дзіка 
павыгінаныя, пакрэмсаныя бэлькі... <...> Вось вершы, якія дапамагаюць 
табе ўявіць усё, што нельга перадаць у лісце: 

 

Савецкі Саюз не адзін: 
Амерыка, Англія ў згодзе. 
Што ж будзе, калі гэткі млын 
На поўныя ставы заходзе? 
А як матцы глядзець 
На сына, што стаў галавешкай. 
Праклёны ж яе, ну як медзь, 
Звінелі і білі даўбешкай». 
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Далей Танк прыводзіць яшчэ некалькі фрагментаў з коласаўскай па-
эмы, дзе выразна выявілася павярхоўнасць, апісальнасць і стылістычная 
недасканаласць твора. 

Пра тое, што высокія мастацкія крытэрыі ў дачыненні да літаратуры 
М. Танк захаваў на ўсё жыццё, сведчаць яго пазнейшыя дзённікавыя запі-
сы, дзе ён крытычна ацэньвае ўласны творчы даробак і даробак сваіх сяб-
роў (ужо прызнаных класікаў), з якімі ён ствараў новую вялікую літарату-
ру. Вось, напрыклад, як успрыняў Танк славутую «Паэму сораму і гневу» 
свайго найлепшага сябра П. Панчанкі: «Прачытаў Піменаву “Паэму сораму 
і гневу”, напісаную з нейкім істэрычным надрывам. Я думаю, з часам ён і 
сам убачыць яе слабыя мясціны. А дапіску да верша “Ратуйце нашы ду-
шы”: “Зыходжу і са сваіх асабістых назіранняў, як член Прэзідыума Савета 
Рэспублікі” – відаць, не варта было даваць... <...> Тут я перастаю разумець 
Пімена, які ў сваім раздражненні збіваецца з такту і пачуцця меры. Ды тое, 
што зараз многім падабаецца, заўтра мала каго будзе цікавіць». 

Думаецца, што менавіта трывогай пра будучыню нашай літаратуры 
выклікана падобная крытычнасць, часам цалкам аб’ектыўная, а месцамі 
не пазбаўленая і пэўнай суб’ектыўнасці. Увогуле пра гэта М. Танк дбаў, 
відаць, з той самай хвіліны, калі адчуў сябе паэтам. «У нас часта гаво-
раць аб вернасці традыцыям, – пісаў малады пісьменнік у сваіх даверас-
нёўскіх «Дзённіках». – Сапраўднай традыцыяй павінен быць бунт суп-
раць усяго, што аджыло свой век, бунт супраць розных схем, а не следа-
ванне адкрыццям мінулага». 

У сваёй творчай практыцы М. Танк, пачынаючы з першага зборніка 
«На этапах», заўсёды імкнуўся быць наватарам. Пытанні формы, 
сучасных прыёмаў паэтыкі былі для яго вельмі істотнымі на працягу 
ўсяго жыцця. Зрабіўшы верлібр сваім любімым паэтычным жанрам, 
«галоўны паэт Беларусі» ўвесь час павінен быў даказваць і пацвярджаць 
яго права на існаванне ў літаратуры сацрэалізму. 

«1983. На мінулым пленуме, на якім я не змог быць, многія апалчы-
ліся супраць маіх верлібраў. У нас даруюць любое пустазвонства, было 
б яно толькі зарыфмавана, і не заўважаюць, што ва ўгоду гэтай скара-
пейкі нават прызнаныя майстры пісалі розныя несуразнасці. <...> Наша 
крытыка ўсё яшчэ глядзіць на верлібр як на незаконнанароджанага бай-
струка», – піша ён у 1987 г. 

На працягу ўсяго жыцця М. Танк задумваўся над будучыняй літара-
туры, пільна ўзіраючыся ў тэндэнцыі, што развіваліся ў сучасным еўра-
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пейскім мастацтве. Далучанасць да сусветнага літаратурнага кантэксту, 
адчувальная ў паэзіі гэтага беларускага творцы, падкрэсліваецца і ў яго 
дзённікавых запісах. Бадай, ніхто на Беларусі, за выключэннем хіба 
Я. Брыля, так добра не арыентаваўся ў шматлікіх сучасных сусветных 
літаратурных плынях, напрамках і тэндэнцыях. 

Дадзены факт тлумачыцца і біяграфіяй паэта. У маладыя гады, яшчэ 
падчас свайго знаходжання ў Вільні, ён асабіста пазнаёміўся з многімі 
сусветна вядомымі сёння літаратарамі – Ч. Мілашам, Т. Канвіцкім, Я. Гуш-
чам, Е. Путраментам і інш. Пазней, у савецкія часы, калі большасць гра-
мадзян задыхаліся ў павуціне сацыялістычных літаратурных канонаў, 
М. Танк, дзякуючы веданню польскай мовы і маючы ў Польшчы аўтары-
тэтных сяброў-літаратараў, а таксама блізкага сваяка (пляменніка жонкі 
Любові Андрэеўны) У. Плятона, таксама польскага пісьменніка, меў маг-
чымасць знаёміцца з усімі навінкамі сучаснай літаратуры, што пераклада-
ліся і выдаваліся ў Польшчы або траплялі туды з эміграцыі. Гэта былі: 
творы віленскага знаёмага М. Танка – нобелеўскага лаўрэата Ч. Мілаша, 
пра якога ў Беларусі мала хто і чуў, бо яго, палітычнага эмігранта, не дру-
кавалі ў сацыялістычнай Польшчы; вершы і проза К. Гамсуна, Я. Сэйфер-
та, А. Мантэрана, І. Сіланэ, Л. Фердынанда і інш., пра існаванне якіх мно-
гія нашы літаратары і не ведалі. 

Відаць, таму, адзначаючы як самую каштоўную рысу беларускай 
паэзіі яе «заземленасць, заглыбленасць у людскія справы», М. Танк пі-
саў пра сябе: «Я даўно разбурыў гранічныя муры, якія аддзялялі прозу 
ад паэзіі». І адзначаў з задавальненнем, што пацвярджэнне гэтай тэн-
дэнцыі ў сучаснай літаратуры нечакана для сябе знайшоў у лістах 
Т. Мана, дзе было напісана, што «паэзія і проза ў самым высокім зна-
чэнні ўсё больш і больш збліжаюцца і некалі зліюцца ў адно». Слабасць 
беларускай паэзіі Танк бачыў у тым, што «ў ёй больш эмоцый, як ду-
мак». І са шкадаваннем заўважаў: «Не маю часу і здароўя распачаць рэ-
валюцыю, бо ў нашай паэзіі столькі награмаздзілася старызны!» 

Як ужо гаварылся не раз, пачынаючы з юнацтва і да апошніх дзён 
свайго жыцця М. Танк марыў пра вялікую новую літаратуру. У 1974 г. 
ён запісаў: «Праз год 20 будзе ў нас зусім іншая літаратура. Яна павінна 
прасеецца праз аб’ектыўную крытыку». 

У прынцыпе, гэта танкаўскае прароцтва ў пэўнай ступені збылося. 
Будзем спадзявацца, што збудуцца і іншыя яго прадбачанні, напрыклад 
выказаныя ў 1983 г.: «Усё большую надзею ўскладаю на літаратуру, 
якая прыйдзе пасля нас». 
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ЯН ПАРАНДОЎСКІ 
(1895–1978) 

Знакаміты польскі пісьменнік, які нарадзіўся ў Львове, а памёр у Варшаве. 
Ён добра ведаў і шанаваў антычную культуру. Любімым жанрам Я. Парандоў-
скага сталі эсэ, у якіх ён меў магчымасць спалучыць свой талент мастака і эру-
дыцыю навукоўца. Сусветную славу творцу прынесла кніга «Алхімія сло-
ва» (1951), у якой аўтар знаёміць чытача з таямніцамі пісьменніцкай працы. 
Фрагмент гэтага твора ў перакладзе Г. К. Тычко падаецца ніжэй. 

 
 

ТАЯМНІЦЫ РАМЯСТВА1 
 

Безумоўна, былі такія далёкія часы, калі «ішлося ў паэты», як сёння 
«ідзецца ў ксяндзы», і было ў тым нават яшчэ большае падабенства, па-
колькі служба паэта мела сувязь з рэлігіяй. Так адбывалася ў школах эо-
даў, куды паступалі здольныя юнакі, каб вучыцца традыцыйнай мове і 
вершаскладанню, пазнаваць асвечаныя словазлучэнні, параўнанні, эпі-
тэты, або ў сярэднявечнай Ірландыі, дзе кандыдаты на будучых бардаў 
шэсць або сем гадоў вучыліся паэтычнаму майстэрству, ці ў старафран-
цузскіх школах jongleurs, дзе пад розгамі дасведчаных майстроў верша 
моладзь, якую вабіла вольнае жыццё вагантаў, вучылася лічыць націск-
ныя склады, перарываць іх цэзурай, дабіраць асанансы, шукаць навоб-
мацак нікім яшчэ не напісаныя правілы граматыкі, пазнаваць герояў 
эпапеі, што расце вякамі. Але па-за такімі выключнымі выпадкамі ніко-
лі не існавала сапраўднай школы пісьменніцкага мастацтва, і наколькі 
абразлівая нават сама думка пра гэта, я пераканаўся, калі трыццаць га-
доў таму агучыў праект такой школы або секцыі ў Акадэміі мастацтваў, 
ці нават як асобнай універсітэцкай кафедры. З розных бакоў пачуліся 
пратэсты супраць такога замаху на натуральную свабоду развіцця буду-
чых пісьменнікаў. 

Гэта сапраўды моцная і трывалая традыцыя. Пісьменнікі заўсёды 
выхоўваліся самі. У іх не было нават таго, што існавала ў сярэднявеч-
ным ці рэнесансным жывапісе, калі вучань працаваў пад наглядам майс-
тра, чысціў пэндзлі, падрыхтоўваў дошкі або палотны. Дазвалялася яму 
выконваць дробны арнамент, пакуль не дарастаў да важнейшых тэм. Ён 
падглядваў праз дзірку для ключоў, калі майстра яе не затыкаў, як той 
браўся за найвялікшую таямніцу змешвання фарбаў. І ўрэшце, як ма-
тыль, абсыпаны кветкавым пылком, адлятаў ва ўласны свет, каб паволь-

                                                        
1 Пер. з крыніцы: Parandowski J. Alchemia Słowa. Warszawa, 1965. S. 143–156. 
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на абтрэсціся ад стылю і манеры настаўніка або застацца адданым ёй да 
канца. Пісьменнікі не толькі выхоўваліся самастойна, але найчасцей і 
насуперак асяроддзю, з якім павінны былі змагацца за сам выбар сваёй 
прафесіі. Калі праўдай з’яўляецца тое, што бацька Лафантэна хацеў, каб 
яго сын стаў паэтам, то гэты пачцівы бацька з’яўляўся хутчэй выклю-
чэннем. Авідзій перадаў нам меркаванне ўсіх бацькоў у тым уступе сва-
ёй паэтычнай аўтабіяграфіі, якая да сёння захавала посвіст розгі і дзіця-
чы енк паэта. 

І нават калі нішто не ўскладняе будучаму пісьменніку жыцця, ніхто, 
аднак, не знаёміць яго з сакрэтамі рамяства. Ён павінен іх пазнаць сам, 
здабыць уласным розумам, інстынктам, шукаць сваю дарогу навобма-
цак, блудзіць, адкрываць невядомыя сцежкі (звычайна добра затапта-
ныя многімі пакаленнямі), гібець у гушчары або выходзіць на гасцінец, 
што вядзе да подзвігу і славы. Хто ж са старэйшых пісьменнікаў не ве-
дае таго маладога чалавека, які нясмела ўваходзіць з папкай, напіханай 
рукапісамі, рукі яго дрыжаць, калі ён капаецца ў ёй, каб адшукаць тое, 
што найлепшае, тое, што найважнейшае, тое, на што ўскладае ўсе на-
дзеі? Па-рознаму заканчваюцца такія візіты: або ўзаемным расчараван-
нем, або – надзвычай рэдка і як шчасліва! – радасным здзіўленнем, бліз-
кімі адносінамі, сяброўствам. 

Гісторыю такіх адносін на працягу многіх гадоў можна адсачыць у 
выпадку з Экерманам. У чэрвеньскі дзень 1823 г. ён з’явіўся ў Гётэ, 
прынёсшы яму свой рукапіс. Стары ліс адразу здагадаўся, што няма тут 
матэрыялу на выключную пісьменніцкую індывідуальнасць і, не адмаў-
ляючы літаратару-пачаткоўцу ў парадах і заахвочваннях, задаючы нават 
розныя паэтычныя практыкаванні, прывязаў яго да сябе на рэшту жыц-
ця і забяспечыў яму несмяротнасць каля свайго боку як аўтару бясцэн-
ных «Размоў з Гётэ». Экерман ні на хвіліну не адмовіўся ад сваёй твор-
часці, увесь час яму здавался, што ён ідзе ўсё смялей наперад, у той час 
як магутная воля алімпійца «ўтрымлівала яго ў прызначэнні», якое для 
яго абрала. Сітуацыя з Экерманам – выключная. У той чэрвеньскі дзень 
гэта быў толькі малады вандроўнік з рукапісам у кішэні або пад пахай – 
сімвалічная постаць туляння няспраўджаных талентаў. Больш сардэчны 
і асабіста незацікаўлены, у адрозненне ад Гётэ, Леапольд Стаф не адно 
паэтычнае птушаня натхніў на ўзлёт добрым словам і ўсмешкай, здабы-
ваючы сабе ўдзячнасць, якую яму да смерці захаваў Тувім. 

Кожны пісьменнік, асабліва знакаміты, быў і застаецца аб’ектам па-
ломніцтва, а пошта прыносіць яму лісты і пасылкі рукапісаў, у якіх ма-
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ладыя людзі дамагаюцца яго парад, падказак, ацэнак. Часта невядома, 
што з імі рабіць, бо або не хапае часу, або – што найгорш – справа ня-
вартая высілку. Тым больш уражваюць у літаратуры прыклады зацікаў-
ленасці пісьменніка маладымі літаратарамі. Чэхаў даваў ім у лістах дак-
ладныя і клапатлівыя парады, цыкл лістоў Рыльке «Маладому паэту» – 
сведчанне высакароднага мыслення, якое ідзе на дапамогу юнацкай 
неспрактыкаванасці. Падобныя лісты часта маюць нештодзённую вар-
тасць і ўключаюць у сябе глыбокія веды па пісьменніцкаму майстэрст-
ву. Але нельга тут гаварыць пра нейкую сістэму, пра сапраўднае выха-
ванне пісьменніка. 

Адзінай выразнай спробай навучання маладых пакаленняў было 
стварэнне паэтык ці стылістык, школ рыторыкі ў старажытнасці, у якіх 
перапрацоўваліся разнастайныя сюжэты, часта вартыя стаць сенсацый-
ным раманам ці панурай драмай, выкладаліся лекцыі па тэорыі маўлен-
ня, якія захаваліся ажно да ХІХ ст. і ў форме рэштак засталіся як прак-
тыкаванні па кампазіцыі, складанні вершаў ці, урэшце, у самай сціплай 
форме заданняў па роднай мове. Калі даўнейшыя школы рыторыкі 
займаліся, па сутнасці, вельмі важнымі пытаннямі пісьменніцкага майс-
тэрства, то сёння тое, што ад іх засталося, не мае звычайна для пісьмен-
ніка вялікай вартасці.  

Непатрэбнымі для творцы з’яўляюцца так званыя стылістыкі. Ства-
раюць іх найчасцей пачцівыя зануды-педанты, якія знаходзяць пацеху ў 
тым, што могуць размясціць з адпаведнымі этыкеткамі ў асобных пера-
гародках усялякія ўзоры стылю і выяўленчых сродкаў, што ўжываюцца 
ў літаратуры і на якія яны глядзяць як на матылькоў, прышпіленых 
іголкамі. У Францыі праславіўся нехта Альбалат, аўтар розных літара-
турных апісанняў, мальераўская постаць, якая бачыцца ў кампаніі ман-
сеньёра Журдэна, неацэнны Альбалат, які спрабаваў заняволіць яшчэ 
стыль Праспера Мерымэ. 

Інакш з паэтыкамі. Носяць яны вялікія або паважаныя прозвішчы і 
належаць да літаратуры. «Паэтыка» Арыстоцеля, Гарацыя, «Ліст да Пі-
зонцаў», трактат пра ўзнёсласць, вершаваны трактат, які прыпісваецца 
Лонгвіну. «Мастацтва паэтыкі» Буало, «Рыфматворчае мастацтва» Дма-
хоўскага – вось пара кіламетровых слупоў на дарозе, па якой паэзія 
хадзіла ў школу. Але, паводле звычаю ўсіх падшыванцаў, раз-пораз яна 
прагульвала заняткі, каб у ап’яняльным адчуванні свабоды адшукаць 
новае натхненне, новых майстроў, новую прыгажосць. Настаўнікі лічы-
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лі гэта дрэнным – і неаднойчы паўтараліся прыкрыя непаразуменні, так 
добра вядомыя з часоў змагання класікаў і рамантыкаў. 

Школа не прадугледжвае новай паэзіі, падобна да таго як не ўмее 
спадзявацца на новыя навуковыя адкрыцці. Кожнае «паэтычнае майс-
тэрства» складаецца з правіл, узятых з шэдэўраў папярэдніх эпох, гаво-
рыць пра стан спраў, якія мінулі або існуюць на сёння, таму нельга ад-
шукаць тут абрысы новых літаратурных жанраў або невядомых форм 
верша. Паэтыкі існуюць у закрытым свеце. Іх загады і перасцярогі апі-
раюцца на аўтарытэты, на выпрабаваныя традыцыі, прыкрываюцца пэў-
нымі эстэтычнымі меркаваннямі. Крыніцай такіх меркаванняў могуць 
быць або назіранні з галіны псіхалогіі адчуванняў і эмоцый, або паняц-
ці, створаныя пад уплывам звычаяў, урэшце схільнасці, прадузятасці і 
перажыткі дадзенай эпохі. 

За выключэннем Арыстоцеля, які з’яўляўся даследчыкам і апісваў 
літаратурныя з’явы як метэрэалагічныя, шукаючы ў іх законы, якія яны 
самі стварылі, іншыя аўтары паэтык былі паэтамі і выказвалі ў іх сваё 
credo. Гэты звычай жыве да сёння. П. Кладэль стварыў таксама ўласнае 
«Паэтычнае майстэрства», вельмі дзіўнае. «Мастацтва паэтыкі» Гара-
цыя – гэта рэліквія мыслення і культуры выдатнага мастака. Сваіх кла-
сікаў ён чытаў не толькі для мастацкага задавальнення, але дзеля таго, 
каб падгледзець іхнія сродкі і прыёмы, вартасці і недахопы, і амаль за 
кожным меркаваннем хаваецца яго асабісты вопыт. Заўсёды можна 
многаму ў яго навучыцца, калі не трактаваць дагматычна, а браць перш 
за ўсё тое, што прамаўляе з кожнага верша: павагу да творчай працы 
і імкненне да дасканаласці. Ён, бадай, першы вымаўляў гэта слова так 
падкрэслена, першы жадаў ад пісьменніка столькі ўвагі, працы, прыс-
тойнасці і з такім клопатам схіляўся над словам, бо быў закаханы ў яго 
гучанне, ва ўсё, што складае асаблівасці маўлення ў гаспадарстве чала-
вечай мовы. Разам з Арыстоцелем ён стаў заканадаўцам пакаленняў, 
у яго ценю ішлі аўтары іншых паэтык, сярэднестатыстычныя паэты, 
якім вера ў правілы замяняла творчую думку і ўзлёт. 

Кітайскага бога літаратуры ўвасабляюць у постаці вусатага ментара 
з узнесеным угору ўказальным пальцам, якім той нібы перасцерагае і 
дакарае. Ён мог бы стаць боствам пэўных перыядаў паэтычнай артадок-
сіі і на Захадзе. На паэтыках вучыліся не толькі агульным прынцыпам, 
але і шматлікім прыватнасцям: засвойваліся гатовыя словазлучэнні, 
вобразы, параўнанні. Абмежаваная правіламі паэзія была падобна да 
танца або гульні ў шахматы. Прымаліся і шанаваліся яе правілы. І ў га-
лаву не прыходзіла нават думкі пра тое, што гэта стрымлівае індывідуа-
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льнасць ці абцяжарвае развіццё асабістых вартасцей, мастацкасці, не-
паўторнасці. Наадварот, здавалася, што майстэрства, натхненне і нават 
арыгінальнасць толькі ў тых умовах па-сапраўднаму трыўмфуюць і што 
толькі на гэтай гладкай арэне слабыя таленты гінуць, падрэзаныя бана-
льнасцю і бездухоўным перайманнем. Трымаліся прынцыпу, адрынута-
га Евангеллем, і налівалі маладое віно ў старыя мяхі. Каб ажывіць спра-
цаваныя заношаныя формы, трэба было мець што сказаць – істотнае па-
трабаванне, калі ўзважыць убоства думкі, якое суправаджала бунтоўныя і 
бурапенныя паэтычныя школы, якіх столькі ў нашы часы счэзла ад вар-
тай жалю анеміі. 

Рамантызм знішчыў старыя законы. Паэтыкі сталі гістарычнымі 
помнікамі. На іх месца прыйшлі праграмы і маніфесты, якія разбурылі 
амаль усё, што выпрацаваў паэтычны ancien regime. Трохі ладу застало-
ся ў версіфікацыі. Будова радка, рытм, колькасць націскных складоў, 
рыфмы – у гэтым прытрымліваліся пэўнай традыцыі, санет заўсёды меў 
чатырнаццаць радкоў. Але ўрэшце аказалася, што можна быць паэтам, 
не прызнаючы ніводнай са спадчынных рыс паэтычнага твора. Падчас 
кароткага панавання фармізму1 сустракаліся вершы, якія друкаваліся 
папераменна то вертыкальна, то гарызантальна, так што цяжка было 
пазбыцца ўражання, быццам палова творчай працы была тут перакінута 
на спакутаваныя плечы наборшчыка. Сёння ўсё часцей сустракаем так 
званыя паэтычныя творы, якія, калі іх надрукаваць in continuo (у адзін 
радок), нічым не адрозніваліся б ад патэтычных артыкулаў ці адозваў, 
што суседнічаюць з імі ў часопісах. Не так даўно ў Францыі крыху па-
забаўляла чытачоў групка летрыстаў, вершы якіх выглядаюць так, быц-
цам хтосьці абы-як пазбіраў раскіданую наборную кáсу. 

Сумнай прывілеяй нашага позняга часу з’яўляецца тое, што кожнае 
глупства знаходзіць сваіх папярэднікаў у гісторыі. Так, напрыканцы ста-
ражытных часоў займаліся складаннем так званых «люстраных» паэм, 
дзе адна палова адпавядала другой, як адбітак у люстэрку. Або давалі 
вершам форму якой-небудзь рэчы: напрыклад яйка, сякеры, або зноў, як 
Пентадый, зануджвалі сваімі паліндромамі, са шчырым перакананнем 
робячы тое, што Каханоўскі зрабіў аднойчы дзеля жарту ў сваіх «раках»2. 

                                                        
1 Дэкадэнцкая плынь у польскім мастацтве, блізкая да кубізму (заўв. пер.). 
2 Рак, альбо ракі, – форма верша, вядомая ў старажытнагрэчаскай і рымскай 

паэзіі, а таксама ў паэзіі Сярэднявечча. Твор, у якім радкі, чытаныя ў адварот-
ным парадку (пачынаючы з апошняга і заканчваючы першым), утрымліваюць 
сэнс, які абвяргае першапачатковы змест твора, калі радкі чытаюцца па парад-
ку – з першага па апошні (заўв. пер.). 
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Атрымалася, што прынесеная рамантызмам свабода, якая была кры-
ніцай сілы, вырадзілася ў самавольства, што з’яўляецца крыніцай сла-
басці. Дзе ўсе дзверы адчынены, усялякі вецер прыносіць пыл і смецце. 
Малады чалавек, які хоча стаць пісьменнікам, адчувае сябе як флюгер 
на вежы, калі не з’яўляецца вельмі моцнай індывідуальнасцю, што 
здараецца, як вядома, рэдка. А значыць, трапляе ён пад усе плыні, най-
ахвотней пад апошнія паводле часу, і свой найвышэйшы энтузіязм ад-
дае якому-небудзь блазенству. 

Няма літаратуры без сур’ёзнасці. Хто бярэ слова, каб выказаць у ім 
уласную душу або душу той супольнасці, якой мае на мэце служыць, ці 
то будзе сацыяльная група, ці народ, ці чалавецтва, не можа карыстацца 
словам з бесклапотнасцю жанглёра. Перакананне, што сур’ёзнасць не-
абходна тым, хто выказвае нейкія заклікі або ідэі, а не тым, хто мае на 
мэце выключна само мастацтва, можа нарадзіцца толькі ў пустой і дур-
ной галаве. Якраз святарам мастацтва, тым строгім апалагетам, адасоб-
леным ад свету і штодзённай мітусні і аддадзеным сузіранню прыгожа-
га, уласціва найвышэйшая сур’ёзнасць нават у дробязях. Ніхто так сум-
ленна не ўзважвае слова, пакуль не ўвасобіць яго на месцы, з якога ўжо 
немагчыма яго зрушыць. Гняце іх страх, што не здабылі са слоў усяго іх 
бляску, што не разгадалі поўнай таямніцы гукаў. Таксама тых, хто па-
вінны перадаць людзям сваю думку, свой вобраз свету, сваю інтэпрэта-
цыю чалавека, трывожыць непакой, ці дасягнуць ужытыя імі словы гэ-
тых вялікіх мэт. 

Пакуль будзе існаваць літаратура, усе творцы заўсёды будуць пас-
лухмяныя пэўнай традыцыі і, пакуль акрэсляць сабе ўласныя мэты і за-
рыентуюцца ў даступных ім сродках, будуць узважваць найперш працу 
сваіх папярэднікаў. Сёння ніхто не верыць у першародныя літаратуры і 
самародныя таленты, ніхто не можа сказаць пра сябе, як прарок Амос, 
што гаварыць яго вучылі зоркі. Толькі ў вельмі далёкія эпохі, вытокі 
якіх мы не ведаем, можна «снаваць мары» пра творцаў, не абцяжараных 
нічыёй спадчынай. Таксама наіўным з’яўляецца погляд, што можна зас-
воіць пісьменніцкае майстэрства без істотнага высілку. Гэты погляд 
знаходзіць сваё бытаванне толькі дзякуючы таму, што сярод шырокай 
публікі аўтары марных кніжак лічацца прадстаўнікамі літаратуры на-
роўні з пісьменнікамі. 

Напачатку ў выхаванні пісьменніка вызначальная роля належыць 
навуцы і ведам пра слова, пазнанню і самаму глыбокаму пераасэнсаван-
ню мовы, на якой ён творыць. Гэта ніякая не навіна ў літаратурным 
жыцці той пары тысяч гадоў, якія яно налічвае. Нават там, дзе ўсе нашы 
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крыніцы маўчаць. Напрыклад, у часы Гамера сам моўны матэрыял дае 
нам сведчанне пошукаў і вучобы. Дантэ ў кнізе «Пра народную мову» 
назваў крыніцы сваіх ведаў пра мову, з якой павінен быў стварыць літа-
ратурную мову свайго народа, – ён разглядаў вартасці і недахопы роз-
ных італьянскіх дыялектаў і выканаў працу лексікографаў, семантыкаў і 
граматыкаў. Для яго гэта быў подступ да ўласнай творчасці. 

Прыкладам таго, як разам з талентам абуджаецца любоў да мовы, 
можа быць В. Аліг’еры. Арыстакрат, якому было дадзена традыцыйнае 
выхаванне і набыткам якога не было нічога, апрача дасканалай фран-
цузскай мовы і майстэрскай коннай язды. Хапала яму гэтага да таго мо-
манту, пакуль не зразумеў, што будзе некалі паэтам. Усвядоміўшы сваё 
прызванне, з жарсцю і захапленнем В. Аліг’еры ўзяўся за вывучэнне 
мовы. Зачытваўся паэзіяй, прозай XV і XVI стагоддзяў, займаўся грама-
тыкай і дыялекталогіяй. Вучыўся латыні і нават грэчаскай мове. Усё гэ-
та было яму патрэбна для збудавання ўласнага паэтычнага свету. 

Няма патрэбы называць больш прыкладаў, бо за імі ўсе знакамітыя 
прозвішчы ў літаратуры. У нас узорам такіх клапатлівых узаемаадносін 
з мовай быў С. Жэромскі1. Пра гэта сведчыць не толькі размах яго про-
зы, але і кніга «Снабізм і прагрэс» – адзіны твор падобнага кшталту ў 
нашай літаратуры. Ніводзін з польскіх пісьменнікаў ніколі дагэтуль не 
браўся за такую карпатлівую апрацоўку мовазнаўчых праблем у сувязі з 
актуальнай літаратурнай тэматыкай і ўласным творчым вопытам. Там 
прагучалі таксама слушныя і суровыя словы пра дзівацтвы, бязглуздзі-
цу і неадукаванасць усялякага роду літаратурных блазнаў. 

Неаднойчы можна пачуць, як літаратары пагардліва разважаюць пра 
вывучэнне мовы і спасылаюцца на невукаў, якія ўжо недзе некалі ства-
рылі цудоўныя творы, не абцяжарваючы сябе лінгвістычнымі клопата-
мі. Але ім толькі сняцца такія выпадкі. Сапраўды, Шэкспір не гартаў 
слоўнікаў, каб здабыць найвялікшае «каралеўства слоў», якое ведае еў-
рапейская літаратура, але нельга абмінаць той факт – хіба не апошні, – 
што ён быў Шэкспірам і рабіў усё, каб сабраць гэта неацэннае багацце. 
Была гэта праца пчалы, вандроўная і свабодная, але ўпартая і беспера-

                                                        
1 Жэромскі Стэфан (1864–1925) – польскі пісьменнік. Аўтар гістарычных 

раманаў «Попел», «Краса жыцця», шматлікіх навел і драм. У сваёй працы 
«Снабізм і прагрэс», апублікаванай у 1922 г., Жэромскі проціпастаўляе снабіз-
му ў галіне эстэтыкі і ідэалогіі шлях сапраўднага наватарства – пашырэнне 
і ўзбагачэнне мастацтва ўзорамі народнай культуры і вартасцямі дыялектных 
гаворак (заўв. пер.). 
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пынная. Вёска і горад, карабель і карчма, лес і поле, двор і вуліца давалі 
яму свае моўныя асаблівасці, з якіх яго непараўнальны інстынкт рабіў 
выбар. Гэта школа даступна кожнаму, выхоўваліся ў ёй пісьменнікі ўсіх 
часоў. Сёння яна занядбана, паколькі ўжо больш за сто гадоў, за невялі-
кімі выключэннямі, пісьменнікі вядуць адасобленае жыццё, дзелячы яго 
паміж сваім кабінетам і кавярняй. Але ні ў адну з эпох не мелі яны такіх 
лёгкіх сродкаў здабывання таго, за чым некалі трэба было ганяцца. 
Слоўнікі, дасканалыя выданні класікаў кожны можа мець пад рукой. 

Мала хто карыстаецца згаданымі кнігамі. Яшчэ радзей бачна праца 
над распазнаннем структуры мовы, на якой творыць пісьменнік, яе раз-
віццём і адметнасцю. Часам ствараецца ўражанне, быццам аўтар з 
прыкрасцю адносіцца да мовы, навязанай яму лёсам, або адчувае поў-
ную абыякавасць да яе і мог бы пры іншай сітуацыі карыстацца любой 
другой. Як выглядае гэта ў сапраўдных пісьменнікаў, сведчыць прык-
лад Конрада1. Ён быў палякам, англійскую мову вывучыў позна, паміж 
18-м і 20-м гадамі жыцця, заўсёды лепш і больш свабодна гаварыў па-
французску. У лісце да Галсуорсі (тое ж самае выказванне паўтараецца і 
ў лісце да Уэлса) творца скардзіўся на цяжкасці, якія вымушаны быў 
пераадольваць, пішучы на чужой мове. А ў той жа час гэты чалавек ска-
заў: «У мяне не было выбару, калі б не пісаў па-англійску – зусім бы не 
пісаў». Толькі любоў, захапленне мовай можа гэта вытлумачыць, і толь-
кі любоў можа стварыць цуд, калі чужынец-вандроўнік з далёкага краю 
стаў адным з найлепшых стылістаў на бацькаўшчыне Шэкспіра. 

Можна знайсці яшчэ больш, хоць і не такіх яркіх, прыкладаў у 
Францыі, якая спрадвеку кліча і прытуляе чужынцаў: гэта ж ужо ў 
ХІІІ стагоддзі Б. Лаціні выбраў сабе французскую мову з прычыны яе 
асаблівай слодычы. З таго часу амаль у кожным стагоддзі шэрагі фран-
цузскіх пісьменнікаў павялічваліся за кошт чужаземцаў, не кажучы ўжо 
пра XVIII стагоддзе, калі па-французску пісала ўся Еўропа. Усялякага 
роду занядбанцы, выгнанцы, валацугі прымалі гэту мову і не раз дасяга-
лі ў ёй майстэрства. Сёння існуе ўзнагарода, створаная спецыяльна для 
чужаземцаў, якія пішуць па-французску. І штогод журы паўтарае тыя ж 
самыя словы захаплення ведамі і глыбінёй адчування мовы ў гэтых пі-

                                                        
1 Конрад Джозаф (сапр. імя: Юзаф Тэадор Конрад Кажанеўскі) (1857–1924) – 

вядомы англійскі пісьменнік, аўтар славутых раманаў «Капрыз Алмейера», 
«Лорд Джым», «Сэрца цемры», «Вачыма Захаду». Конрад нарадзіўся ва Украі-
не ў сям’і польскага пісьменніка Апалона Кажанеўскага, будучага ўдзельніка 
паўстання 1864 г. (заўв. пер.). 
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сьменнікаў. Іх патронам мог бы быць Ж. Грын, сын англічаніна і амеры-
канкі, які не мог нічога напісаць на сваёй роднай мове, хоць ведае яе з 
дзяцінства. 

Яшчэ больш, чым веды пра мову, яе багацце, адметнасць і законы, 
з’яўляецца сёння занядбаным веданне фігур і тропаў. Усе ўжываюць іх 
несвядома і ўсляпую, і можна, не рызыкуючы, сцвярджаць, што сёння 
няма аўтараў, якія змаглі б прааналізаваць уласны верш або празаічны 
ўрывак, паказваючы і называючы ў сваіх тэкстах рытарычныя аздобы. 
Калі зрабіць гэта ў іхняй прысутнасці, яны спазналі б такое ж ашалам-
ленне, як кабета над дзяжой цеста, калі назваць ёй у навуковых тэрмі-
нах усе інгрыдыенты, якія з яе дапамогай трапілі ў склад будучага хле-
ба. Але ўсё ж хлеб вырас, быў пульхны, выйшаў з печы з прыгожай ру-
мянай скарынкай. «Як не трэба ведаць хіміі, каб спячы добры і смачны 
хлеб, – могуць сказаць пісьменнікі, – так і веданне рыторыкі нікому не 
акрыліць сказы». 

Безумоўна, няварта згадваць рытарычную тэрміналогію, бо яна 
абуджае зразумелае адпрэчванне, таксама як валасы ўстаюць дыбам, ка-
лі мы знаходзім у граматыцы ўзнёсла складаныя апісанні найпрасцей-
шых выказванняў, да таго ж у суправаджэнні назваў і азначэнняў, год-
ных схаластыкі. Але ж і гэта калісьці не запалохвала пісьменнікаў, ву-
чыліся яны гэтаму, як і ўсе, на ўроках рыторыкі. З таго часу, як яна іс-
нуе, г. зн. з V ст. да н. э., старажытныя, сярэднявечныя і Новага часу лі-
таратары, можна сказаць, аж да нашых дзён праходзілі навуку, якая ты-
чылася мастацтва слова, не толькі на правілах і прыкладах, але і ў роз-
думе над эстэтычнай, эмацыянальнай, інтэлектуальнай вартасцю ўсяля-
кага роду «прыёмаў». Петрарка пералічвае метафары, якія пісьменнік 
можа выкарыстаць для азначэння нікчэмнасці людскога жыцця, і зна-
ходзіць іх ажно чатырыста. Гэта нагадвае словы Г. Рэні: «Ведаю сто 
спосабаў, каб перадаць скруху і пакорлівасць у вачах Марыі Магдале-
ны». Але мы ведаем, кім быў Рэні і кім – Петрарка. У мастаку прамаў-
ляў цынізм рамесніцтва і ўмельства, паэт жа дазволіў нам зазірнуць у 
адзін са сваіх працоўных дзён, які ён прысвяціў рэестру пераносных 
сэнсаў, ужо ўжытых і таму бескарысных. 

Кожны пісьменнік павінен праветрыць лямец ад завялых арнамен-
таў. Кружаць яны бесперапынку вакол кожнага сказа, чакаюць хвілінкі 
няўважлівасці або стомы, каб «слізгануць пад пяро». Размоўная мова – 
гэта вялікі рассаднік метафар, якія некалі мелі сваю вясну, а сёння або 
нельга іх адрозніць ад агульнаўжывальных выразаў, або палохаюць яны 
сваёй спарахнеласцю. 
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Пераноснае значэнне настолькі ўвайшло ў кроў і тканіну мовы, што, 
калі яго адкінуць, нельга было б паразумецца. Ножка стала, вушка збан-
ка, галава цукру, рукаў (ад «рука») рэчкі, шыйка бутэлькі, падножжа га-
ры – у падобных пераносных значэннях, нязвыкласці якіх ніхто не адчу-
вае, чалавечае цела, так бы мовіць, падзяліла свае органы паміж прад-
метамі, якія не «заслугоўваюць» антрапамарфізму. Такі перанос назваў 
адбываецца ўвесь час, хапае і ценю падабенства, каб з’яднаць паміж 
сабой найбольш аддаленыя рэчы. Бразільскія індзейцы пазначаюць тым 
самым словам галінку, плечавы сустаў (чалавека і звера), сонечны пра-
мень, валасы і грыву. Ананас па-англійску называецца pine-apple, або 
сасновы яблык, – казка, зачараваная ў адным слове. Дзеяслоў «хадзіць», 
здавалася б, такі прывязаны да чалавека, ахапіў амаль усё, што рухаец-
ца. Спасылаліся на анемізм першабытных рэлігій, каб вытлумачыць гэ-
ту з’яву, але яна не мае іншай прычыны, як толькі ашчаднасць у ства-
рэнні новых выразаў. Пераноснае значэнне выратоўвае словаўтварэнне, 
якое было б асуджана на пастаянную прадукцыю і абцяжарвала б чала-
вечы розум непамерным баластам. 

Але ў чалавеку як стваральніку мовы дзейнічае і нешта такое, што 
можна назваць паэтычным інстынктам. Пакуль чалавек заслужыў сабе 
арыстоцелеўскае азначэнне чалавека палітычнага, ён дарос ужо даўно 
да годнасці істоты паэтычнай. Чыё ж гэта вока ўхапіла падабенства па-
між грыбам ці савой і пэўным станам душы і цела, а затым смелай пара-
балай перакінула іх у прыметнікі «згрыбелы» і «асавелы»? Чый гэта 
смех захаваўся навекі ў дзеясловах «збаранець», «адубець», «натапы-
рацца»? 

Хто замацаваў нязвыклыя асацыяцыі ў выразах «кіпець ад гневу», 
«тонка слаць», «хоць кол на галаве чашы»? Хто злучыў у адно два адцяг-
неныя паняцці, кажучы «тонкі голас» і тым нібы апярэджваючы паэтаў, 
у якіх Рэмбо выявіў здольнасці да l’audition colaree (каляровага слыху)? 
Хто затрымаў у палёце жураўля і загадаў яму схіліцца над студняй? Ніко-
лі пра гэта не дазнаемся. Пакуль пазнейшае непаразуменне не стварыла 
ў польскай мове слова sedziwy (пажылы, ссівелы чалавек. – Г. Т.), выка-
рыстоўвалася szedziwy – галаву, прысыпаную сівізной, упадаблялі, такім 
чынам, да зімовай казкі дрэў, пакрытых sedzia (шэранню). У «смутку» ля-
жыць прыметнік мутны, у «згрызоце» – дзеяслоў грызці. Бог, збожжа, 
багаты, нябога ствараюць ланцуг метафар, які звязвае неба, зямлю і люд-
скую долю. Пакуль не прыйшлі паэты, якія адкрылі крывавыя таямніцы 
свайго сэрца, невядомы геній спалучыў у розных мовах два словы: паку-
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ту і жаданне – passion, Leidenschaft, страсть, – адным гэтым рухам, як сік-
сцінскі Іегова, выносячы з цемры вялікі свет пачуццяў. 

У пераносных значэннях найглыбей выяўляецца дух народа, яны 
найдакладней перадаюць адметнасць мыслення і адчування рас і пля-
мён. Філасофскі тэрмін «матэрыя» на латыні азначае ‘дрэва’ (будаўнічы 
матэрыял) і з’яўляецца варыянтам грэчаскага hyle, падобна да таго як 
французскае bois азначае ‘лес’ і ‘драўніна’. Аднак тое ж самае паняцце 
індуская філасофія ахапіла цалкам іншым пераносным значэннем – ‘по-
ле’. З гэтых двух тэрмінаў можна было б стварыць гісторыю двух роз-
ных тыпаў мыслення і культур. 

Вясляр глядзіць на свет як быццам з вышыні палубы, паляўнічы ідзе 
да яго са змроку дрэў звярынымі сцежкамі, селянін ахінае яго ясным ко-
лам далягляду, у якім яго поле і сад жывуць сваім благаславёным жыц-
цём – гэтыя старажытныя роды побыту адлюстраваліся ў мове перанос-
нымі значэннямі, у якіх бачацца краявіды, грамадскія адносіны, звычаі, 
прымхі, прылады, якія ўжо не існуюць і забыты. З дапамогай лінгвісты-
кі знаходзім у разглядзе гэтых пераносных значэнняў задавальненне, 
падобнае да таго, якое дае нам разгадванне загадак, у той час як у маў-
ленні яны здаўна выкарыстоўваюцца як звычайныя выразы. Значная 
частка паняццяў, даўно страціўшых навізну пераноснага значэння, ад-
нак, трымаецца жыцця, напрыклад: ніва, поле, спадчына і г. д., таксама 
ўсё яшчэ ўраджайныя ў журналістыцы і танным красамоўстве галіна, 
плынь, хваля, рэчышча і г. д. Кожная эпоха, дзяржаўная сістэма падкід-
вае ў мову жменю адметных пераносных значэнняў. Асабліва пладаві-
тая ў гэтым плане бюракратыя, дзякуючы ёй нават пункт – невымерная 
часцінка прасторы – стаў ваяўнічым і здабыў велізарныя абшары жыц-
ця. Нельга пазбыцца «фронту», «адрэзку», «пляцоўкі», а «платформа», 
«плоскасць», «чыннік», «матор», «элемент», «блок», «тэрыторыя» пад 
неахайным пяром, як чэрві, падточваюць кожны сказ, пазбаўляючы яго 
думкі, калі яна там і існавала. 

Сумная рэч – наступства таго, што было некалі смелым адкрыццём, 
а цяпер робіцца смешным і невыносным. «Узорысты дыван кветак», 
«смарагдавы луг», «сярэбраны смех», «нябесны аксаміт», «рэкі слёз» 
маглі б спаслацца на ганаровы радавод і ўздыхаць па страчанай мала-
досці. Аднак сёння, занатаваныя бяздумнай рукой, разносяць яны па 
ўсёй старонцы пах старой каморы. «Лона прыроды» не пакідае «баць-
коў сям’і», што прыводзяць сваіх дзетак на нядзельную маёўку, у запоз-
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неных баталістаў усё яшчэ «ляціць град снарадаў», а «зуб часу» можа, 
прынамсі, высмеяць парламентарыя. У спрадвечную кнігу гумару запі-
саўся той нямецкі прамоўца, які стварыў сказ: «Зуб часу, што ўжо асу-
шыў не адну слязу, і гэтыя раны загоіць». Іжыкоўскі, як стэнаграфіст 
сейму, ахвотна збіраў падобныя дурноты, і, калі б яны захаваліся, была 
б у нас выдатная калекцыя красамоўных нонсэнсаў. 

Недалёкія людзі думаюць гатовымі думкамі і нават адчуваюць гато-
вымі пачуццямі. Тое ж самае з недалёкімі прамоўцамі і літаратарамі. 
«Першы, хто параўнаў жанчыну з кветкай, – сказаў Г. Гейнэ, – быў вя-
лікім паэтам, другі – дурнем». 

Французскі празаік Г. Флабэр зрабіў слоўнік банальнасцей, смешны 
і ўражвальны. У кожнай мове павінен існаваць такі слоўнік, больш па-
трэбны літаратарам, чым арфаграфічныя слоўнікі, бо арфаграфію піль-
нуюць карэктары. 

Нават добрым пісьменнікам няпроста ўсачыць за пераноснымі зна-
чэннямі. Вось які нонсэнс знойдзены ў «Мадам Бавары» Г. Флабэра: 
«Quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son coeur sans en faire jaillir 
une etincelle...» Гэта «выкрасанне агню са свайго сэрца» (у тэксце 
ўзмацняецца battu – сам працэс: бачыцца крэсіва і сталь, аб якую яго 
ўдараюць) магло б пасароміць кожную празаічную старонку. Гэта тлу-
мачыць, чаму, каб праілюстраваць таямніцы прафесіі, я выбраў менаві-
та пераноснае значэнне. Яно хавае ў сабе розныя небяспекі: або пашы-
рае шэрагі банальнасцей, або прыводзіць да недарэчнасцей. Захаваць 
меру, розум і арыгінальнасць у гэтых здрадніцкіх аздобах – справа май-
стэрства. Цяжка і нават немагчыма адмовіцца ад іх. Можна абыйсціся 
без параўнанняў, асабліва ў прозе, можна іх нават пазбягаць (калі не па-
мыляюся, прыкладам таго быў Дзюамель), але ад пераносных значэнняў 
ніхто не ўцячэ. Яны як быццам адпавядаюць прыроднай патрэбе людс-
кога розуму, і лепш ужываць іх свядома, чым паддавацца інстынкту. 
Хто разлічвае на інстынкт, хто сцвярджае, што, маючы ў сабе шмат ду-
мак, вобразаў, багаты вопыт, веданне свету і людзей, не мае патрэбы па-
кутаваць над складаннем слоў, паколькі яны павінны быць яму паслух-
мянымі, ці паглыбляцца ў сакрэты іх жыцця, развіцця і службы ў мове, 
бо гэта добра для пагарджаных лінгвістаў, той заўсёды заканчвае такім 
убоствам, калі яго кніжкі выглядаюць як скроеныя са старых лахманоў. 

Здараецца пачуць, як той або іншы аўтар з гонарам гаворыць: «Мае 
кніжкі – гэта не літаратура». Калі гэта вучоны, філосаф ці палітык – па-
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добным прызнаннем ён хоча адвесці ад сябе закід, што выдумляе замест 
таго, каб казаць праўду. Але калі так гаворыць празаік або паэт, узнікае 
цьмянае адчуванне, нібы ён так бароніцца ад нечага, што выразна зні-
жае вартасць яго творчасці, выступае супраць працы над стылем, асаб-
ліва супраць імкнення да дасканаласці, што ўяўляецца ўвогуле незразу-
мелым. Таксама ў некаторых «творцаў» абуджае супраціўленне слова 
«прафесія». Аднак ля вытокаў кожнага мастацтва знаходзіцца рамяство, 
і толькі той, хто ніколі не будзе майстрам, не хоча ані гэтага прызнаць, 
ані гэтаму навучыцца. П. Валеры ўсё сваё жыццё разгадваў таямніцы лі-
таратурнага рамяства, і ўрэшце ва ўніверсітэце яму даверылі кафедру 
паэтыкі, дзе даследчык аналізаваў найдрабнейшыя дэталі. Выявіў ён 
пры гэтым шырокія веды і глыбокую культуру, здабытую на працягу 
жыцця працай і мысленнем. Але апрача таго навучання, што пісьменнік 
вынес са школ, з мастацтваў і музеяў, з размоў з іншымі людзьмі пяра, 
ён займаўся ўласнай адукацыяй, прадвызначанай яго характарам, тэмпе-
раментам, схільнасцямі, талентам, і атрымліваў яе так, як расліна спа-
жыўныя сокі – кожная з той жа самай глебы бярэ элементы, неабходныя 
менавіта ёй. У цудоўных «Успамінах» Р. Тагора бачым, як функцыяну-
юць карэнні, ствол, лісце такой паэтычнай расліны, калі яна бярэ харча-
ванне з зямлі, святла і паветра. 

У кожнай пісьменніцкай біяграфіі адбываюцца знакавыя здарэнні, 
узнікаюць асаблівыя настроі, адчуванні. На бясконцай шкале ўнутра-
ных зрухаў ствараюць яны тую інструментоўку душы, якую сам пісь-
меннік прымае пазней як прызванне. І ўсё залежыць ад моманту – гэта 
можа быць гадзіна, дзень або год – калі ён з усёй яснасцю распазнае 
свой шлях. 

 



 155 

БЭЙЗІЛ БАНТЫНГ 
(1900–1985) 

 

Англійскі паэт, класік брытанскага мадэрнізму, журналіст. Пісаў вершы са 
складанай структурай, якія называў «санатамі», падкрэсліваючы іх своеасаблі-
вую музычнасць і сваю прыхільнасць да музыкі. Шырокую вядомасць Б. Бан-
тынг набыў у другой палове 1960-х гг. пасля публікацыі яго знакамітага твора – 
аўтабіяграфічнай паэмы «Briggflatts» (1966). 

У ніжэпрыведзеным эсэ творца разважае над тым, якім чынам неабходна 
ўспрымаць паэзію, каб распазнаць сапраўдны талент аўтара. Пераклад здзейс-
нены Г. К. Тычко. 

 
 

ПУНКТ ГЛЕДЖАННЯ ПАЭТА1 
 

ЭСЭ 
 

Паэзію, як і музыку, трэба слухаць. Яна мае дачыненне з гукамі –
доўгімі і кароткімі гукамі, моцнымі і слабымі націскамі, суадносінамі 
галосных тонаў і ўзаемным стасункам зычных, падобна да тэмбру інс-
трументаў у музыцы. На лісце паперы паэзія мёртвая, мёртвая да таго 
часу, пакуль той ці іншы голас не абудзіць яе да жыцця, падобна да 
таго як музыка, што ляжыць на падстаўцы для нот, – гэта толькі інст-
рукцыя для выканаўцы. Здольны музыкант больш-менш уяўляе сабе 
гук, а здольны чытач можа паспрабаваць пачуць у свядомасці тое, што 
бачаць яго вочы надрукаваным. Але і аднаго, і другога задаволіць 
толькі рэальны гук, які прагучыць у паветры і дасягне вуха. Паэзію 
трэба чытаць уголас. 

Ціхае чытанне пра сябе з’яўляецца прычынай паловы непаразумен-
няў, з-за якіх людзі сталі ўспрымаць паэзію з недаверам. Пазбаўлены 
гуку чытач глядзіць на вершаваныя радкі так, як на прозу, шукаючы ў іх 
значэння. Проза, уласна, дзеля таго і існуе, каб несці значэнне. Прычым 
ніводнае са значэнняў, што нясе проза, не можа быць гэтак жа выяўлена 
ў паэзіі. Бо гэта не яе справа. 

Паэзія імкнецца не да значэння, толькі да прыгажосці. Можна яшчэ 
сказаць, што яе «значэнне» іншага роду і заключаецца ва ўзаемаадносі-
нах строф і гукавых камбінацый (гарманічных або кантрасна дысгар-

                                                        
1 Пер. з крыніцы: Bunting B. Punkt widzenia poety // Literatura na Świecie. 

2001. Nr. 56. S. 241–250. 
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манічных), якія слухач хутчэй чуе, чым разумее. Гукавыя радкі, запіса-
ныя ў паветры, абуджаюць эмоцыі, якія проза не можа нават назваць. 
Не трэба гэта тлумачыць тым, хто ўспрымае паэзію на слых. Яны не ма-
юць ні часу, ні жадання, каб шукаць у вершах празаічных значэнняў. 

Вельмі нямногія мастакі валодаюць ясным аналітычным розумам. 
Яны робяць тое, што робяць, таму што мусяць. Пазней некаторыя за-
думваюцца над гэтым і свой досыць цьмяны роздум спрабуюць няўмела 
выказаць праз сваё мастацтва. Такім чынам узнікаюць тэорыі, якія ўво-
дзяць у зман крытыкаў і пачаткоўцаў, а часам наведваюць творы артыс-
таў, што спрабуюць ажыццявіць уласныя канцэпцыі. 

Тое, што прыносіць асалоду, трапляючы да чалавека праз вушы, не 
патрабуе ніякага тэарэтызавання. А значыць, не патрабуе яго ні музыка, 
ні паэзія. Тэарэтыкі ідуць услед за мастаком, але не ў стане яго растлу-
мачыць. Гучанне слоў або нот – гэта адзінае, з чым можна лічыцца. 
Цалкам верагодна, што публіка будзе захапляцца, чытаючы паэзію ад-
паведнага ўзроўню на незразумелай для сябе мове. Я бачыў, як вершы 
Гётэ і Хафіза рабілі амаль такое ж самае ўражанне на аўдыторыю, што 
не ведала нямецкай і персідскай моў, як і на слухачоў, якія разумелі гэ-
тыя мовы. 

Кампазітары не заўсёды з’яўляюцца найлепшымі выканаўцамі сваіх 
твораў. Таксама і паэты не заўсёды найлепш чытаюць свае вершы. Але 
кампазітар або паэт, напэўна, могуць паказаць тое, што загінула б, калі 
б не яны. Тым не менш некаторым паэтам бракуе голасу або здольнасці 
валодання ім. Часам аўтары так глыбока засяроджваюцца на тэхнічных 
пытаннях свайго рамяства, што робяць, напрыклад, вельмі доўгія паўзы 
на канцы строф і губяць раскалыханы метр. Некаторыя чытаюць манер-
на, напрыклад бясконца паўтараючы адно і тое ж паніжэнне інтанацыі, і 
таму ўздзейнічаюць гэтак жа, як нязносна крыклівыя святары ў касцёле. 
Падобнага плану недахопы, без сумнення, адштурхоўваюць таго-сяго 
ад паэтычных вечароў. 

У той жа час акцёры прыносяць з сабой недахопы ўласнай прафесіі. 
Яны не могуць перажыць, што іх прыгожыя галасы застануцца па-за 
бляскам рэфлектараў, стараюцца выявіць іх ва ўсёй паўнаце, нават 
прадстаўляючы верш, які вымагае толькі невялікага дыяпазону. Акцё-
раў вучаць дзеля патрэб сцэны, яны павінны выціснуць усё, што можна, 
з кожнага кантрасту, таму і праяўляюць схільнасць да чытання вершаў 
на тэатральны манер. І ўсё ж як акцёры, так і паэты, калі пачынаюць 
чытаць, даюць больш, чым можа даць ціхае чытанне верша пра сябе. 
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Не дазваляйце падмануць сябе людзям, якія рыхтуюць экзамена-
цыйныя пытанні і імкнуцца пераканаць нас, што верш можна лепш зра-
зумець тады, калі зрабіць граматычны разбор і правесці аналіз кожнага 
сказа, даследаваць кожную страфу, праверыць значэнне слоў па Окс-
фардскім слоўніку і адшукаць у бібліятэцы ўсе магчымыя алюзіі. Гэты 
род ведаў толькі ўскладніць разуменне верша, бо, слухаючы яго, чала-
век будзе запалонены неістотнай інфармацыяй і не пачуе значэння, што 
існуе ў гуку. 

Бядой усіх сфер мастацтва з’яўляюцца шарлатаны, што прагнуць 
грошай, славы або, прынамсі, апраўдання ўласнай нядбайнасці. Чым 
менш аўдыторыя разумее мастацтва, тым лягчэй панаваць шарлатанам. 
З таго часу як чытанне паэзіі стала модай, яны знайшлі для сябе новае 
поле дзейнасці. Для звычайнага чалавека нялёгкая справа адрозніць 
сапраўднага паэта ад ашуканца. Але гэта трошкі прасцей зрабіць тады, 
калі паэзія чытаецца ўголас. Графаманія хутка пачынае нудзіць. Збедне-
ныя гукі неўзабаве выдаюць сябе: чуваць, якія яны вадзяністыя і які 
згорблены ў іх пазваночнік. 

На знакамітай сустрэчы ў Альбер Хол1 было шмат аферыстаў, але 
было таксама і са два паэты. На жаль, найгоршыя, самыя небяспечныя 
шарлатаны займаюць пасады ва ўніверсітэтах і ў навуковых аб’яднан-
нях, пішуць для штотыднёвікаў ці працуюць для «Бі-Бі-Сі», «Брытыш 
Консул» або якой іншай інстытуцыі, што робіцца сховам для службоў-
цаў-абібокаў. У XVIII ст. такой інстытуцыяй быў Касцёл. Калі б гэтыя 
людзі публічна чыталі свае тэксты ўслых, іх пустыя радкі, не знаходзя-
чы водгуку, хутка выкрылі б іх. 

 

                                                        
1 Гаворка ідзе пра арганізаваны ў Лондане ў 1965 г. фестываль паэзіі, у якім 

прынялі ўдзел А. Гінзберг, Я. Еўтушэнка, А. Мішэль, Г. Карсо, Т. Пікард і мно-
гія іншыя. Каго меў на ўвазе аўтар, невядома (заўв. пер.). 
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ІВАН МЕЛЕЖ 
(1921–1976) 

 
Славуты беларускі празаік. Нарадзіўся на гомельскім Палессі, памёр і паха-

ваны ў Мінску. Набыў сусветную вядомасць дзякуючы сваёй «Палескай хроні-
цы» – цыклу раманаў пра жыццё краіны ў пераломныя гады сталінскай калек-
тывізацыі. Наватарства І. Мележа, апрача ўсяго іншага, праявілася ў тым, што 
ён арганічна ўвёў родны палескі дыялект у літаратурна-мастацкую плынь сваіх 
твораў. У адрозненне ад іншых беларускіх літаратараў І. Мележ шмат пісаў пра 
пісьменніцкае майстэрства, пра сваю творчую лабараторыю. 

 
 

МАЙСТЭРСТВА – ГЭТА ІМКНЕННЕ1 
 

НЕКАЛЬКІ  ЗАЎВАГ  АБ  ПРОСТЫХ  ІСЦІНАХ 
 

Я ўпершыню пішу пра майстэрства. Таму адчуваю патрэбу пачаць з 
агульных разважанняў. 

Перш за ўсё адзначу адну асаблівасць майстэрства. 
Майстэрства – як вынік – справа крытыкаў і чытачоў. Для пісьмен-

ніка любога ўзроўню, вопыту і таленту майстэрства – гэта імкненне. 
Да чаго імкнецца пісьменнік? 
Для мяне самае важнае – і самае цяжкае – стварыць у кнізе вобразы, 

насяліць кнігу жывымі людзьмі. Людзьмі рознымі, са сваім абліччам, са 
сваімі галасамі, сваімі надзеямі і клопатамі, сваімі непаўторнымі інды-
відуальнасцямі. 

Іх многа, яны ўсе розныя, але я павінен зразумець іх кожнага, як ра-
зумею сябе, адчуць іх ва ўсёй іх чалавечай складанасці, да найдрабней-
шых асаблівасцей. Зразумець іх так, каб зразумелі іх, як сябе, і чытачы. 

Іх многа, у кожнага з іх свой шлях, свой свет, але я павінен усіх іх 
звязаць у адно цэлае. Не прымусам, а проста і натуральна, так, каб яны 
былі патрэбныя адзін аднаму. Бо яны – людзі сярод людзей. 

У людзей у кнізе павінны быць таксама зямля і неба, трава і воблакі, 
рэкі і паветра. Бо гэтыя людзі жывуць на зямлі, і трэба, каб адчувалася, 
што яны – людзі зямныя. 

Усё гэта разам павінна дапамагчы вырашыць галоўную – і самую 
цяжкую – задачу: стварыць у кнізе жыццё, цэлы свет у праўдзівых, жы-
вых праяўленнях і фарбах. 
                                                        

1 Мележ І. Жыццёвыя клопаты. Літаратурная крытыка, публіцыстыка. Мінск : 
Маст. літ., 1975. С. 310–317. 
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Не толькі пісьменніку вядома ісціна: душою кожнага твора павінна 
быць праўда. Твор тым больш значны, чым ён больш праўдзівы. 

Наўрад ці калі-небудзь сур’ёзны пісьменнік браўся за работу, не ім-
кнучыся сказаць праўду. 

І, аднак, гэтая акалічнасць не перашкаджала ствараць – не так ужо 
рэдка – у той ці іншай ступені непраўдзівыя творы. 

Нялёгкі вопыт у словах Хэмінгуэя: «Што па-сапраўднаму цяжка – 
дык гэта стварыць нешта на самай справе праўдзівае». 

Цяжкасць не толькі ў тым, што абыходжанне з праўдай іншы раз 
патрабуе ад мастака вялікай мужнасці. Справа яшчэ і ў тым, наколькі 
пісьменніцкае ўяўленне аб праўдзе адпавядае сапраўднаму вобліку 
праўды. 

Жыццё складанае, у ім пераплятаюцца розныя тэндэнцыі, розныя 
лёсы, розныя якасці. Складаная, як жыццё, і праўда, таму і прасцейшая 
з выгляду ісціна – пісаць праўду – вельмі часта падстаўляе для мастака 
многія цяжкасці. 

Праўда ў мастацкім творы павінна выступаць у жывым, рухомым 
вобліку, у мностве розных – адкрытых і скрытых – сувязей. 

Каб усё гэта ўбачыць і зразумець, ад пісьменніка патрабуецца вялі-
кае чуццё, розум і вопыт. Усе пачуцці пісьменніка павінны жыць напру-
жана і сканцэнтравана, ён павінен адчуваць не толькі твор у цэлым, але 
і кожны раздзел, кожны радок. 

Чым вышэй гэтае чуццё, дакладнасць разумення людзей і жыцця, 
тым вышэй і ўзровень праўды, вышэй сам мастак. Яго майстэрства. 

Таму, я лічу, майстэрства – гэта не толькі ўменне разумець свет ва 
ўсёй яго разнастайнасці. 

У рэшце рэшт у творы ўсё залежыць ад таго, наколькі глыбока і шы-
рока бачыць, разумее свет мастак. 

Майстэрства непазбежна залежыць ад светапогляду пісьменніка ў 
цэлым. Ад яго не толькі чыста літаратурных, але і ад сацыяльна-палі-
тычных поглядаў і вопыту. 

Гэтак жа, як праўдзівасць, важна для твора і перакананасць пісьмен-
ніка ў тым, што ён гаворыць чытачу, страснасць у яго любові і нянавіс-
ці. Старая жорсткая парада Талстога пісаць толькі тады, калі не можаш 
не пісаць, мне здаецца абавязковым патрабаваннем. 

Раўнадушша немагчыма схаваць, яно немінуча акажацца або холадам, 
або сумам і фальшам. Твор, у якім няма жывога цяпла, мёртвы, як папяро-
выя кветкі, з якім бы ўмельствам яны ні былі выкраены і распісаны. 
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Я баюся сусальнасці і сентыментальнасці, мне прыкрая і высакапар-
насць пачуццяў – нават калі за імі і адчуваецца шчырасць. Але мяне не 
вельмі вабіць і знарочыстая, падкрэсленая «дзелавітасць», якая для не-
каторых маіх таварышаў стала як бы абавязковым эталонам сучаснага 
стылю прозы. 

Акрамя ўсяго, Талстой як мастак пакарае мяне і ваяўнічым імкненнем 
ускрываць пад бачным сутнасць, зрываць усе покрывы з фальшу і хлусні, 
нейкай, я б сказаў, адкрытай аголенасцю думкі, моцнай і смелай. А якія 
цудоўныя чэхаўская сардэчнасць або бунінская закаханасць, водбліск 
якіх заўсёды адчуваеш на тварах іх герояў, на старонках іх кніг. 

Я, помню, доўгі час імкнуўся пісаць стрымана і строга. Можа, калі 
гаварыць пра раман «Мінскі напрамак», гэтая строгасць пісьма ў цэлым 
патрэбна была, бо кніга гаварыла пра час суровы, пра нялёгкія падзеі 
і лёсы. Але вось калі я цяпер перачытваю раманы з «Палескай хронікі» 
і адчуваю ў іх лірычную цеплыню, я аддаю перавагу гэтым асаблівас-
цям апошніх кніг. 

 
Крытыкі маю прозу звычайна адносяць да разраду традыцыйнай. 
Думаецца, што ў гэтым ёсць доля праўды, мае раманы маюць шмат 

агульнага з тым тыпам рамана, які для рускай і савецкай літаратур стаў 
звычайным. Я магу сказаць, што свядома ішоў у рэчышча нашай раман-
най традыцыі, якую лічу глыбока жыццёвай і па-ранейшаму перспек-
тыўнай. 

Аднак, азіраючыся назад, перачытваючы свае апошнія кнігі, я заўва-
жыў і якасці, якіх не было ў маіх ранейшых творах. Я ўжо і не помню, 
якім чынам, але яшчэ ў працэсе работы над раманам «Людзі на балоце» 
пачала ў мяне складвацца крыху іншая, чым у ранніх творах, манера пі-
сьма. Калі ў «Мінскім напрамку» і іншых кнігах ранейшых гадоў я 
строга прытрымліваўся прынцыпу аб’ектыўнага паказу, з пункту погля-
ду як бы старонняга назіральніка, то ў «Людзях на балоце» ў аб’ектыў-
нае апавяданне ўсё часцей пачала пранікаць суб’ектыўна-лірычная 
плынь. 

Відаць, да гэтага прывяло імкненне паказваць чалавека знутры, ува-
га да таго, як мяняецца, жыве яго пачуццё, яго думка. Імкненне наблі-
зіцца да героя патрабавала ў іншых выпадках як бы поўнага пераўвасаб-
лення ў яго. Тады аўтарская мова злівалася з суб’ектыўнай, унутранай 
мовай героя, на час нават зусім саступала ёй месца. Апавяданне неп-
рыкметна для мяне набыло невядомы раней маім кнігам унутраны рух, 
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дзе ўвесь час як бы адбывалася змена танальнасці апавядання. Калі да-
даць да гэтага, што розны характар унутранага жыцця герояў выклікаў 
суб’ектыўныя карціны рознага гучання, то можна ўявіць, які гэта зрабі-
ла ўплыў на ўвесь стыль раманаў. 

Атрымалася нешта не зусім звычайнае для нашай беларускай літа-
ратуры. Але павінен шчыра сказаць, што адбылося гэта неяк само са-
бой, амаль несвядома. Прычынай было толькі імкненне пранікнуць глы-
бей у чалавека, быць з ім. Імкненне перадаць рух пачуццяў і думак, ба-
гацце і ўзаемную іх сувязь. І імкненне бачыць таксама знешні свет, зро-
кавы і адчувальны. І імкненне – гарачае імкненне – іншы раз выказацца 
і самому, адкрыта, пра тое, што здаецца асабліва важным і што павінна 
быць аголена. 

У выніку і ўзнікла гэтая новая для мяне манера апавядання – рухо-
мая, вольная, што як бы ўключае ў сябе некалькі плыняў. Адзін з кры-
тыкаў, які разбіраў абодва раманы, назваў гэтую манеру сінтэтычнай. 

Зрэшты, я нічога не маю супраць таго, каб мяне лічылі традыцый-
ным. 

Я гатоў падтрымаць пошукі ў галіне формы – але толькі ў тым вы-
падку, калі навізна ў гэтай галіне дапамагае чым-небудзь зместу, даход-
лівасці кнігі. Я разумею, напрыклад, імкненне як мага дакладней дасле-
даваць рух пачуццяў і думак чалавека. Зразумелыя мне і імкненні пры-
мусіць больш паслухмяна служыць задуме кампазіцыю твора. 

Але, на жаль, не так ужо рэдка прыходзіцца бачыць, што некаторыя 
новаўвядзенні ў галіне формы не толькі не дапамагаюць, а перашкаджа-
юць справе. Кампазіцыя твора не любіць, каб яе без патрэбы ламалі і, як 
правіла, не даруе гвалту над сабой. Не даруе бесцырымоннага абыход-
жання з сабой і сюжэт, які патрабуе наогул паслядоўнага, лагічнага раз-
віцця. 

Калі бачыш некаторыя не выкліканыя неабходнасцю фармальныя 
вышукі, міжволі ўзнікае думка, што зроблена гэта, каб здзівіць, вырвац-
ца са звычайнасці. Але, думаецца, што здзіўляць трэба не гэтым, а адк-
рыццямі ў нетрах жыцця, у глыбінях чалавека. 

Я таксама крыху эксперыментаваў у галіне кампазіцыі і сюжэта і ве-
даю, якія абмежаваныя тут магчымасці. І ведаю я таксама, якія бязмеж-
ныя магчымасці для пісьменніка ў тым, што павінна стаць зместам кнігі. 

За ўсе гады, што я пішу, у мяне ніколі не было такога, каб я мучыў-
ся, пра што пісаць. У тым сэнсе, што няма цікавых задум, матэрыялу. Я 
ніколі не адчуваў недахопу ў матэрыяле для будучай кнігі: жыццё наша 
не скупое на матэрыял для пісьменніка. Было нярэдка: розныя задумы 
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не давалі сканцэнтравацца на якой-небудзь адной з іх. На выбар лепшай 
з іх ішло, бывала, нямала часу. 

Але што мучыла заўсёды, дык гэта – відаць, знаёмае многім – як пі-
саць? 

І цяпер непакоіць мяне: так многа хацелася б яшчэ сказаць. І адчу-
ванне: многага не змагу, не паспею. Вельмі марудна пішу... 

 
З усяго таго, што прыходзіцца пераадольваць у рабоце за пісьмовым 

сталом, самае цяжкае для мяне – партрэты. 
Ёсць думка, што партрэт у сучаснай прозе наогул не вельмі патрэ-

бен, ён мала што дае для выяўлення чалавека. Але я, як ні хацелася б 
мне згадзіцца з гэтым, адчуваю вобраз героя незавершаным, пакуль не 
ўбачу яго твар, увесь яго воблік. 

Майстэрства партрэта мне здаецца адным з самых складаных у 
творчасці. Яно, на маю думку, патрабуе асаблівай дакладнасці бачання, 
тонкасці пісьма. Мяне захапляе гэтае майстэрства ў Талстога, у Шола-
хава – зрэшты, ім добра валодаюць і некаторыя сучасныя пісьменнікі. 

У мяне стварэнне партрэта звычайна патрабуе асаблівых намаган-
няў. Партрэт галоўнай гераіні ў рамане «Людзі на балоце» Ганны Чар-
нушкі, пададзены ў самым пачатку кнігі, я змог напісаць здавальняюча 
толькі тады, калі кніга была ўжо амаль закончана. 

Вельмі важныя для мяне дыялогі. Майстэрства гэтае таксама лічу 
адным з найбольш складаных – магчыма, нават самым складаным. Яно, 
па-мойму, патрабуе дасканалага ведання чалавека, чалавечай псіхалогіі, 
прычым ведання чалавека і псіхалогіі не наогул, але вельмі канкрэтных, 
разнастайных іх тыпаў і станаў. Веданне нязвычнасці, своеасаблівасці 
характару кожнага героя, своеасаблівасці яго стану ў той ці іншай сітуа-
цыі. Усё гэта павінна заўсёды адчувацца ў падтэксце. 

Майстэрства дыялогу тым вышэй, чым дакладней разуменне кожна-
га характару і стану героя. Ва ўсёй іх непаўторнасці. Жывой цякучасці. 

Мне мова герояў таксама цяжка падпарадкоўвалася. Спачатку ня-
рэдка гэта было проста падабенства да чалавечай мовы. Дыялог меў 
больш інфармацыйную ролю, тлумачыў падзеі, рухаў дзеянне. 

Здаецца, што задачу гэтую мне па-сапраўднаму ўдалося вырашыць 
толькі пасля дзясятка год работы ў прозе. Вельмі карыснай аказалася ў 
гэтых адносінах такая добрая школа, як работа ў драматургіі. 

З асаблівай чуласцю да мовы герояў я працаваў над раманамі пра 
Палессе. Акрамя немалога ўжо вопыту работы тут важнае значэнне ме-
ла тое, што героі мае былі людзі своеасаблівыя, вельмі каларытныя, са 
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сваім асаблівым ладам гаворкі. Да таго ж гэта былі добрыя мае знаё-
мыя, я ведаў пра іх, здаецца, усё. 

Думаю, варта адзначыць адну асаблівасць у рабоце над палескімі 
кнігамі. Героі мае гаварылі спачатку хоць і кожны ў адпаведнасці са 
сваім характарам, але – агульналітаратурнай мовай, так, як гаварылі ў 
іншых кнігах, як лічылася тады нормай. Я, аднак, увесь час адчуваў 
нейкую дзіўную, непераадольную ненатуральнасць, фальшывінку ў іх 
мове. І чым далей, тым больш расло гэтае адчуванне. 

Гэта было падобна на тое, як адчуваеш фальшывы тон у музыцы. 
Тады ўсё настойлівей пачала браць мяне спакуса: а ці не паспрабаваць 
дазволіць героям гаварыць так, як яны гавораць у жыцці, увесці ў раман 
іх сапраўдную, няхай, можа, і дзіўную для другіх мову. Не адразу я ад-
важыўся. Тады вельмі строгія былі ў нас ахоўнікі «чысціні» мовы. І ўсё 
ж адважыўся. І адразу адчуў, як мае героі ажылі, сталі тымі людзьмі Па-
лесся, якіх мне хацелася бачыць і чуць. У перакладах гэта, на жаль, 
амаль не ўдалося захаваць... 

Я чуў, што ў сучасным мастацтве пейзаж зжыў сябе. Што ён не пат-
рэбен. Анахранізм. 

Для мяне кніга без пейзажу – тое ж, што вядомы слуп, які нарадзіў-
ся з адрэдагаванай сасны. Мне здаецца, пейзаж не толькі дапамагае 
стварыць у кнізе адчуванне паўнаты чалавечага быцця, ён разам з тым – 
свет паэзіі, хараство, страту якога ў мастацтве не можа замяніць нішто. 
Выкіньце пейзажы з «Ціхага Дона» або «Разгрому» – і ўбачыце, як паб-
лякнуць вялікія кнігі. Нашто ж свядома збядняць мастацтва? 

Можа, таму, што я змалку рос сярод лясоў, сярод дзівоснай па сваёй 
прыгажосці прыроды, мне і ў мастацтве жыццё прыроды асабліва дорага. 

Павінен сказаць, што карціны палескай прыроды, магчыма, першыя 
пачалі тую работу, якая прывяла да апошніх маіх раманаў. Я бачыў ма-
люнкі Палесся перад сабою, яны будзілі ўспаміны, трывожылі. З успа-
мінамі аб прыродзе прыйшлі ўспаміны аб людзях, зямлю засялялі 
людзі. Фарбы, гукі, лёс людзей усё болей звязваліся, усё выразней маля-
валі карціну, якая больш і больш захоплівала мяне. 

Я проста не мог не напісаць пра палескую прыроду. Мяне непакоіць 
толькі, што, можа, у гэтай любові іншы раз, асабліва ў другім рамане, я 
станаўлюся праз меру настойлівым. Можа, занадта многа даю гэтых 
карцін, многа і падрабязна. Мне здаецца, што прырода ў раманах стала 
як бы важнай тэмай кнігі. 

Чалавек, вакол якога не жыве прырода, мне бачыцца нейкім жабра-
ком, непрыкаяным. Я заўсёды павінен адчуваць героя свайго ў адзінстве 
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з зямлёй і небам, таму звычайна вельмі ўважлівы да таго, як яны жы-
вуць разам. 

Героі маіх раманаў – палескія сяляне, і гэта ў многім вызначыла ха-
рактар і значэнне карцін прыроды ў кнігах. Зямля-карміцелька; зямля-
жыццё; зямля-надзея, любоў, нянавісць. Як бы я мог напісаць шчасце 
першага кахання Ганны і Васіля без адчування, што любоўю поўны 
ўвесь свет вакол іх? І разлом гэтага кахання, бесчалавечнасць яго хіба 
можна было б паказаць інакш? 

У другім рамане – «Подых навальніцы» – старшыня райвыканкама 
Апейка дапамог мне ўвесці ў кнігу асаблівы – шырокі, сінтэтычны – 
вобраз прыроды краю, дапамог гэтымі карцінамі паказаць стракатасць 
эканамічных праблем раёна. У карціне працоўнай восені – стракатае 
працоўнае жыццё жыхароў раёна ў пачатку вялікага пералому... 

 

Л. М. Талстой у пісьме да А. Фета пісаў: «Я нуджуся і нічога не пі-
шу, а працую пакутліва. Вы не можаце ўявіць, якая для мяне цяжкая гэ-
тая папярэдняя работа глыбокага ворыва таго поля, на якім я вымушаны 
сеяць. Абдумваць і перадумваць усё, што можа здарыцца з усімі буду-
чымі людзьмі будучага твора, вельмі вялікага, і абдумаць мільёны маг-
чымых спалучэнняў для таго, каб выбраць з іх 1/1 000 000, страшэнна 
цяжка. І гэтым я заняты». 

Сярод многіх іншых праблем майстэрства адна, на мой погляд, мае 
асаблівае значэнне. Я назаву яе вызначэннем лепшай якасці. 

Гэтая праблема, думаю, стаіць увесь час перад пісьменнікам пры 
вырашэнні ўсіх разнастайных задач. Ад яе нязменна будзе залежаць уз-
ровень будучай кнігі, тых ці іншых яе элементаў. 

Задачы, якія ўзнікаюць у час работы перад пісьменнікам, выкліка-
юць у ім бесперапынна розныя варыянты рашэнняў. Чым багацейшы та-
лент, тым больш натхнёна працуе аўтар, тым больш гэтых варыянтаў. 

Але тым важнейшае і ўменне знайсці самы дакладны, самы лепшы 
варыянт. 

Як бы добра ні ведаў ты жыццё і людзей, пра якіх пішаш, гэта ве-
данне яшчэ палова справы! Кожны раздзел, кожны эпізод, кожны радок 
будуць ставіць задачу за задачай, якія трэба вырашыць найлепшым чы-
нам. Які варыянт галоўнай лініі кнігі дасць самае праўдзівае ўяўленне 
пра час і пра чалавека? Які герой зможа лепш выявіць час, галоўную 
думку кнігі? Які варыянт раздзела лепш дапоўніць агульную карціну? 
Які стан героя ў дадзены момант найболей праўдзівы? Які жэст яго най-
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больш натуральны? Якое слова яго найбольш дакладнае? Якая фраза 
лепш выкажа тваю думку? І г. д. і да т. п. 

Праўдзівасць, глыбіня, яркасць карцін, вобразаў – усё ў той ці іншай 
форме залежыць ад умення пісьменніка выбіраць лепшае. 

Хачу асобна спыніцца на адной задачы. Пісьменнік павінен адчу-
ваць сваю рэч у руху. Але ўсялякае паглыбленне ў жыццё, у героя 
стрымлівае рух сюжэта. Ад таго, наколькі добра ўзаемадзейнічаюць 
апавяданне і сюжэт, залежыць лёс кампазіцыі твора. Ад усіх іх трох за-
лежыць у немалой ступені якасць кнігі. 

Як вызначыць найлепшы рытм, тэмп руху апавядання, развіцця сю-
жэта, дыялогу? Як вызначыць тую меру, дзе б імкненне глыбей, сур’ёз-
ней даследаваць свет і чалавека не шкодзіла дынаміцы апавядання, не 
абцяжарвала занадта кампазіцыю твора? Або наадварот, дзе б клопаты 
аб прыгажосці, зграбнасці ліній твора не былі ў шкоду глыбіні і грун-
тоўнасці адлюстраванага? Як вызначыць, дзе багацце мовы пераходзіць 
у многаслоўе, а лаканізм – у жорсткасць? 

У практыцы работы ўсё гэта аказваецца клопатам не простым. 
Пушкін і Талстой, Дастаеўскі і Чэхаў. У іх кнігах у многім розныя 

рашэнні гэтых задач. 
У аднаго і таго ж пісьменніка шчыльнасць і дынаміка апавядання ў 

розных творах вельмі вагаюцца. Вазьміце хаця б Л. Талстога: побач з 
«Вайной і мірам» і «Ганнай Карэнінай» – «Халстамер», «Хаджы Му-
рат», «народныя» апавяданні. Розная шчыльнасць прозы, розны тэмп 
руху. 

Мне здаецца, сучасная проза не толькі не прымірыла адвечную 
спрэчку паміж апавяданнем і сюжэтам, але, бадай, нават абвастрыла яе. 
У сучаснай літаратуры ў гэтых адносінах, на мой погляд, выразна заўва-
жаюцца два напрамкі. Адзін вылучае дынамічны і лаканічны стыль як 
найбольш адпаведны дынамічнаму характару нашай эпохі. Другі амаль 
пагарджае дынамікай апавядання і накіраваны цалкам на пасягненне 
глыбінь эпохі, свету і мікрасвету чалавека. Другі, па-мойму, настойліва 
даводзіць свае перавагі ў У. Фолкнера і Г. Бёля. 

Мяне заўсёды непакоіць супярэчнасць паміж апавяданнем і сюжэ-
там. Я заўсёды адчуваў страты, якія ў той ці іншай ступені нёс адзін і 
другі бок. 

Вось і цяпер, аглядваючыся на апошнюю сваю кнігу, бачу: у «Поды-
ху навальніцы» ёсць, вядома, перавагі перад папярэдняй. Узята, падоб-
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на, многае глыбей, напісана вальней, але разам з гэтым ёсць, здаецца, і 
страты. Сюжэт стаў больш павольны, дзеянне часам як бы тармозіцца. 
Можна было б на карысць сюжэта скараціць і зусім зняць некаторыя 
раздзелы. Напрыклад, такія, як ноч на лузе, роздум герояў. Дзеянне 
пойдзе больш энергічна. Але тады кніга страціць многае ў сэнсе глыбі-
ні. І роздум герояў для мяне вельмі важны. Бо раман па характару свай-
му – гэта кніга-роздум. 

У сувязі з гэтым яшчэ адно меркаванне. 
Ёсць, вядома, мудрая праўда ў тым, што майстэрства – гэта ўменне 

выкрэсліваць тое, што дрэнна напісана. Або адсякаць лішняе. Але мне 
ўсё ж здаецца, што ў гэтым вопыце толькі палавіна ісціны. Другая пала-
віна ісціны ў тым – і ў гэтым немалая цяжкасць майстэрства, – што ў 
творы не толькі не павінна быць нічога лішняга, але таксама не павінна 
быць нічога страчана. Павінна быць усё неабходнае. 

Урэшце – каштоўнасць твора вызначаецца тым, што ў ім ёсць. 
Па сутнасці, працэс работы аўтара – гэта няспынныя, нястомныя 

патрабавальныя пошукі лепшага варыянта, лепшай якасці. 
Уменне адчуваць лепшае, на мой погляд, адна з самых неабходных 

для пісьменніка якасцей. І, можа быць, адна з тых, якую цяжка растлу-
мачыць. 

Гэтае пачуццё, як лакатар, павінна дзейнічаць увесь час, пакуль пра-
цуеш. Сачыць, папярэджваць, вызначаць. Выйдзе са строю ці задрэмле 
гэты лакатар – і ўсё разладжваецца. 

Мне здаецца, гэта яно вызначае тое «ледзь-ледзь», у якім у мастацт-
ве – уся «соль». 

Адкуль яно? Відаць, ад таленту, у ім вельмі важная інтуіцыя. І, вя-
дома, ад вопыту. 

Уменне, акрамя ўсяго, патрабуе вопыту. 
 

Некалькі слоў у заключэнне. 
Агульныя ісціны ў мастацтве простыя, як табліца множання. 

Але яны – толькі пачатак. Усё вырашае тое, што будзе потым. Потым – 
нязменна цяжкі і складаны шлях. Работа, пошукі, надзеі, сумненні, пе-
рамогі і няўдачы. 

Разам з імі заўсёды імкненне. Неспакойнае імкненне, творчасць. 
Якая ўсё стварае ў мастацтве. У тым ліку і майстэрства. 

 
1968 г. 
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АЛЕСЬ РАЗАНАЎ 
 
Нарадзіўся ў 1947 г. на Брэстчыне. Адзін з самых вядомых і папулярных 

паэтаў сучаснай Беларусі. Аўтар зборнікаў «Каардынаты быцця», «Шлях-360», 
«Вастрыё стралы», «У горадзе валадарыць Рагвалод» і інш. Паэзіі А. Разанава 
ўласцівы пошук і эксперымент. Ён уводзіць у літаратуру новыя жанравыя формы, 
якім дае назвы квантэм, вершаказаў, пункціраў і інш.  

 
 

АДКАЗЫ НА АНКЕТУ «ВОБРАЗ-90»1 
 
1. Прыгадайце, калі ласка, найбольш удалыя і запамінальныя, плён-

ныя для фарміравання нацыянальнай свядомасці вобразы Беларусі і бе-
ларуса. 

Беларусь – у каранях, у матрыцы, у мацярынстве: яна ўсё яшчэ не 
спраўджаная і не рэалізаваная. І таму найперш тыя творы і тыя вобразы, 
якія адчулі, зразумелі і выказалі тысячагадовую самаахвярную вымогу 
каранёў стаць лесам, адкрыцца свету, вырвацца з жаху нематы, адчулі, 
зразумелі і выказалі з найбольшай паўнатой дух самой Беларусі. 

Такіх твораў нямала, і асабліва сярод адраджэнскай літаратуры. Але ў 
першую чаргу хацелася б назваць адзін, на маю думку, самы «гарачы» і 
самы блізкі сённяшнім дням твор – паэму Я. Купалы «На куццю». 

2. Ваш вобраз Беларусі. 
Гэта, хутчэй, не вобраз, а вобразы, напрыклад, пярэдадня, часу, што 

настае і ніяк не можа настаць, руін і руні, скрыжавання і раздарожжа. 
Аднак усе яны кажуць пра тое адно, што само не можа выказацца і аб-
вясціцца і таму, па сутнасці, з’яўляюцца адным зборным шматстайным 
вобразам... 

3. Што Вы разумееце пад беларускім вобразам свету? 
У «беларускім» свеце быццё і нябыт не супрацьпастаўлены адно ад-

наму, а судакранаюцца і сумяшчаюцца, і нават мяняюцца месцамі, і там, 
дзе быццё вярэдзіць і губіць, нябыт ацаляе і гоіць. І менавіта ў гэтым ад-
варотным быцці чалавек шукае і страчаны сэнс, і апошні паратунак. 

У ім, у сваім «белым» і «русым» свеце, чалавек адгароджваецца ад 
чалавека плотам, але ні сваёй існасцю, ні сваёй культурай не адгародж-

                                                        
1 Паводле матэрыялу: Разанаў А. Адказы на анкету // Вобраз-90 : зборнік. 

Мінск, 1990. С. 84–87. 



 

ваецца ад самога свету; зведаўшы «забаронены» смак нябыту, ён жыве і 
адчувае шчасце жыць, як бы адсутнічаючы, як бы не належачы самому 
сабе, – і таму ён больш прыродны, чым гістарычны, і больш вечны, чым 
часавы. 

4. Вобразатворнае пісьмо, здаецца, даўно стала бітым шляхам у лі-
таратуры. Асноўнымі непарушнымі законамі стварэння вобраза, ха-
рактару, тыпу больш ці менш удала карыстаюцца ўсе аўтары больш ці 
менш «дабротных» твораў, па-сутнасці рамеснікі. Як, на Вашу думку, 
будзе развівацца літаратурны вобраз? Ці, магчыма, знойдзецца які ін-
шы шлях? 

Нібы вузельчык піктаграфічнага пісьма, вобраз звязвае ў адно віда-
вочнае і невідавочнае, ідэальнае і матэрыяльнае, тамтэйшае і тутэйшае. 

Ён прыходзіць «адтуль сюды», каб, памятаючы свой шлях, весці ад-
сюль у «туды». 

Як бываюць ілжывыя Хрысты і прарокі, так і вобразы, якія не ма-
юць гэтай памяці, ілжывыя. Яны прыходзяць «у імя сваё» і з’яўляюцца 
не пастухамі, а пасткамі. 

Так, вобраз відавочны, аднак сам ён не абмяжоўваецца відавочнас-
цю: ён – шлях ад відавочнасці да сутнасці, ад выніку да прычыны, і 
таму, зводзячыся адным сваім краем да фатаграфіі і фактараграфіі, якія 
фіксуюць тое, што адбылося і адбываецца, другім сваім краем узводзіц-
ца да тэургіі, якая ўздзейнічае на тое, што мае адбыцца. 

І справа, зрэшты, не ў тым, каб мастацтва ў сваім імкненні да звыш-
мастацтва станавілася самой фактаграфіяй або самой тэургіяй (усё гэта 
ёсць, і ёсць на сваім адпаведным месцы, на сваім адпаведным узроўні), 
а ў тым, каб яно спраўджвала сваё запаветнае прызначэнне – было шля-
хам, які вёў бы «рознапланавага» чалавека да цэласнасці і адзінства. 

5. Паспрабуйце, калі ласка, перадаць уласны аўтавобраз. 
Як вока не бачыць самое сябе, гэтаксама сябе самога не бачыць і 

творца, ён для сябе абсалютны суб’ект. Твар яго – яго творы: чым больш 
выдатны твор, тым больш аўтэнтычны твар. Усякая іншая самаатэста-
цыя – трохі шарж, трохі пародыя, бо ў такім разе яму даводзіцца мець 
справу з люстэркам і, гледзячы на сябе староннімі вачыма, выдаваць 
сябе за таго, кім ён не ёсць, – за аб’ект. 
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