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КНІГА «СЦЕНЫ СВЕТУ» З. НАЛКОЎСКАЙ:  
ГІСТОРЫЯ ФАКТА І ДРАМА ДУШЫ

М. М. ХМЯЛЬНІЦКІ  1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Аналізуецца  ідэйна-мастацкая  адметнасць  кнігі  З.  Налкоўскай  «Сцены  свету»,  напісанай  у  гродзенскі  перыяд  жыц-
ця  і  творчасці  польскай  пісьменніцы. Адзначаецца, што  ў  цэнтры  ўвагі  аўтара  –  турма,  якая  асацыіруецца  з  сацыяльным 
і  нацыянальным  прыгнётам  у  міжваеннай  Польшчы.  Даследуюцца  вобразна-стылявыя  прыёмы,  наратыўная  стратэгія, 
аўтабіяграфічны дыскурс, беларускія рэаліі ў апавяданнях, якія ўвайшлі ў зборнік «Сцены свету». Выяўлена, што творчую 
манеру  З.  Налкоўскай  адрозніваюць  аб’ектыўнасць  аповеду,  рэпартажнасць,  філасофскае  асэнсаванне  фактаў,  глыбіня  са- 
цыяльнага аналізу, трапнасць характарыстык герояў, завершанасць замалёвак быту, у якіх аўтар фіксуе знешнія прыметы чала-
века, падзеі, месца, а потым раскрывае іх сутнасць. Падкрэслена, што дакументальная дакладнасць апавяданняў, якія ўвайшлі 
ў кнігу «Сцены свету», спалучаецца з эмацыянальнай напружанасцю, філасофскімі роздумамі, псіхалагічнай глыбінёй, што 
робіць творы арыгінальнай з’явай у кантэксце польскай і сусветнай літаратур 1920–30-х гг.

Ключавыя словы: дакументальна-мастацкая проза; аўтар; апавядальнік; дзённікі; беларускія рэаліі; дыскурс.

КНИГА «СТЕНЫ МИРА» З. НАЛКОВСКОЙ:  
ИСТОРИЯ ФАКТА И ДРАМА ДУШИ

Н. Н. ХМЕЛЬНИЦКИЙ  1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Анализируется идейно-художественное своеобразие книги З. Налковской «Стены мира», написанной в гродненский пе-
риод жизни и творчества польской писательницы. Указывается, что в центре внимания автора – тюрьма, которая ассоции-
руется с социальным и национальным гнетом в межвоенной Польше. Исследуются образно-стилевые приемы, нарративная 
стратегия, автобиографический дискурс, белорусские реалии в рассказах, вошедших в сборник «Стены мира». Выявлено, что 
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творческую манеру З. Налковской отличает объективность повествования, репортажность, философское осмысление фактов, 
глубина  социального  анализа, меткость характеристик  героев,  завершенность  зарисовок быта,  в  которых  автор фиксирует 
внешние признаки человека, события, места, а затем раскрывает их суть. Отмечено, что документальная точность рассказов, 
вошедших в книгу «Стены мира», сочетается с эмоциональной напряженностью, философскими раздумьями, психологиче-
ской глубиной, что делает произведения оригинальным явлением в контексте польской и мировой литератур 1920–30-х гг.

Ключевые слова: документально-художественная проза; автор; рассказчик; дневники; белорусские реалии; дискурс.

BOOK «THE WALLS OF THE WORLD» BY Z. NALKOWSKA:  
STORY OF THE FACTS AND DRAMA OF THE SOUL

M. M. KHMIALNITSKI  a

aBelarusian State University, Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

The article is devoted to the study of the ideological and artistic peculiarity of the book «The walls of the world» written during the 
Grodno period of life and work by the Polish writer Z. Nalkowska. The focus of the author is the prison which is associated with social 
and national oppression in interwar Poland. The subject of study is the narrator, figurative and stylistic techniques, narrative strategy, 
autobiographical discourse and Belarusian reality in the stories included in the book «The walls of the world». It was revealed that 
Z. Nalkowska’s creative manner is distinguished by the objectivity of narration, reportage, philosophical understanding of the facts, the 
depth social analysis, accuracy of characteristics of heroes, the completeness of life drawings in which the author captures the outward 
signs of human events, places, and then reveal their essence. Documentary accuracy of the stories included in the book «The walls 
of  the world»  is combined with emotional  intensity, philosophical  recollection, psychological depth, which make  them an original 
phenomenon in the context of the Polish and world literature 1920–30s years. 

Key words: documentary and fiction; author; narrator; diaries; Belarusian reality; discourse.

Зоф’я Налкоўская (1884–1954) – вядомая польская пісьменніца, аўтар шматлікіх аповесцей і раманаў, 
у  якіх  яна  прадставіла  адметную  канцэпцыю  асобы  і  рэчаіснасці,  у  значнай  ступені  абумоўленую 
грамадска-эканамічнымі  і  культурна-гістарычнымі  асаблівасцямі  развіцця Польшчы ў першай пало-
ве ХХ ст. У сваіх творах З. Налкоўская звярнулася да асэнсавання актуальных ва ўсе часы праблем, 
прадэманстраваўшы выключнае майстэрства рэалістычнай абмалёўкі характараў і канкрэтнага асярод-
дзя, індывідуалізацыі персанажаў, адлюстравання іх псіхалагічнага і эмацыянальнага стану.

Жывучы ў Гродне, З. Налкоўская падрыхтавала кнігу апавяданняў «Сцены свету»  (Ściany świata, 
1931),  якая  стала  своеасаблівым  творчым  вынікам  яе  дзейнасці  ў  «Патранаце»  –  міжнароднай  гра-
мадска-палітычнай арганізацыі, заснаванай у 1902 г., члены якой у 1920-я гг. выступалі за паляпшэнне 
ўмоў  побыту  ў  турмах Другой  Рэчы Паспалітай,  а  таксама  за  вызваленне  палітычных  вязняў,  якіх, 
згодна  з крыніцамі, налічвалася ў краіне больш за 6  тыс.  [1,  c.  97]. Многія прадстаўнікі  тагачаснай 
інтэлігенцыі  бачылі магчымасць  дапамагчы  тым,  хто  апынуўся  за  кратамі, менавіта  праз  супрацоў- 
ніцтва  з  «Патранатам»,  гродзенскі  аддзел  якога  ўзначальваў  вядомы  суддзя А. Матушэвіч,  а  адным 
з членаў і куратараў з’яўлялася З. Налкоўская. Пісьменніца мастацкім словам і справай змагалася за 
лепшыя ўмовы жыцця зняволеных гродзенскай турмы, асабліва жанчын. Грамадская дзейнасць у «Па-
транаце» была свядомым выбарам З. Налкоўскай, бо яна надавала вялікае  значэнне пытанням апекі 
і абароны вязняў, лічыла, што многія з іх асуджаны несправядліва. Пісьменніца скрупулёзна вывучала 
судовыя справы, чытала лісты-прашэнні, сярод якіх былі  і тыя, што не маглі пакінуць яе абыякавай 
(многія лісты пісалі не самі вязні, а іншыя людзі, якія бралі за гэта пэўную плату, – З. Налкоўская назы-
вала іх «спецыялістамі па просьбах», «кампетэнтнымі асобамі»). У гэтых прашэннях была «аб’ектыўная 
праўда», але ў многіх выпадках пісьменніца не магла, па яе словах, ні дапамагчы, ані прадухіліць, ані 
выправіць…1 [2, s. 122]. 

У кнігу «Сцены свету» ўвайшлі сем апавяданняў, шэсць з якіх непасрэдна закранаюць турэмную тэ-
матыку (Złoczyńcy, Ukojenie, Szczęście і інш.): гэта расповеды пра тых, хто па розных прычынах апынуўся 
за кратамі; у творах паказана жыццё ў турме з прынятымі там стасункамі, парадкамі і законамі. У гэтым 
рэчышчы відавочны генезіс і сімвалічнасць назвы кнігі, на што ў свой час звярнула ўвагу С. Мусіенка: 
«Турма асацыіруецца з нацыянальным і сацыяльным прыгнётам у краіне, таму паняцце “сцены свету” 
складваецца ў свядомасці Налкоўскай як вынік несправядлівага светаўладкавання і ўзводзіцца ёю да 
ўзроўню філасофска-алегарычнага абагульнення зла, гвалту, тэрору. Аўтар сцвярджае думку аб тым, 
што яе “незалежная” радзіма ператварылася ў турму для народа» [1, с. 89]. Больш за тое, вобраз-сімвал 

1 Тут і далей пераклад наш. – М. Х.
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сцяны не раз з’яўляецца ў апавяданнях З. Налкоўскай не толькі як канкрэтна-гістарычнае ўвасабленне 
турэмнай сістэмы, але і як філасофскае асэнсаванне польскай пісьменніцай фактаў турэмнага існавання 
вязняў, сімвалічнае адлюстраванне тых сцен, якія будуе ўлада, а таксама нежадання грамадства выра-
шаць канкрэтныя задачы ў імя чалавека. Пісьменніца ставіла перад сабой мэту праз рэальны стан кан-
крэтнай турмы данесці да грамадства праўду аб тагачаснай пенітэнцыярнай сістэме, што, зразумела, 
паўплывала на  выбар жанру,  сродкаў мастацкага  выяўлення,  кампазіцыю, механізмы канструявання 
вобразаў персанажаў. 

На  гісторыю напісання  апавяданняў-рэпартажаў  зборніка  «Сцены  свету» З. Налкоўскай,  асновай 
для якіх сталі «Дзённікі» пісьменніцы адпаведнага перыяду [3] (а вяла яна іх больш за 50 гадоў), звяр-
нула ўвагу ў сваіх каментарыях да кнігі ўспамінаў польскай пісьменніцы А. Кірхнер: «Налкоўская па-
чала занатоўваць у асобным сшытку свой досвед падчас працы ў турэмным “Патранаце”. Зрабіла з тых 
запісаў своеасаблівы сшытак. У прадстаўленым томе “Дзённікаў” турэмныя нататкі размешчаны паміж 
запісамі 1924 і 1925 гг. як асобная частка за 1924–1926 гг.» [3, s. 118]. Такім чынам, успаміны пра гро-
дзенскую турму (знаходзілася на тагачаснай вул. Лістоўскага) у трэцім томе «Дзённікаў» (1918–1929) 
З. Налкоўскай атрымалі назву «Турма 1924–1926», іх асобныя фрагменты амаль цалкам увайшлі ў не-
каторыя апавяданні кнігі «Сцены свету». Як адзначала С. Мусіенка, «запіскі маюць важнае значэнне 
як дакументы, што  сведчаць  аб мужнасці  і  барацьбе беларускіх,  польскіх  і  літоўскіх  камуністаў,  аб 
жорсткасці ўлад на ўскраінах і палітычным курсе буржуазнай Польшчы ў 1920-я гады. <…> Запіскі 
аб турме ўражваюць дакладнасцю і трапнасцю характарыстык, глыбінёй аналізу, завершанасцю зама- 
лёвак  быту»  [1,  с.  89]. Як  вядома,  З. Налкоўская  напісала  і  надрукавала  апавяданні  пра  турму,  калі 
жыла ў Гродне,  а  зборнік  кампанаваўся  ўжо ў Варшаве,  таму многія падзеі мінулага  яна  ацэньвала 
і  асэнсоўвала ўжо  з часавай  і  асабістай перспектывы. Мусіць, па  гэтай прычыне ў кнізе  з’яўляецца 
актуальнай апазіцыя «тут і там», «зараз і тады» (напрыклад: Jestem tutaj, ale myślę jeszcze tamtem, co 
minęło ‘Я тут,  але мыслю яшчэ тым, што мінула’  [2,  s. 157]; Mego tamtejszego życia, które już minęło 
‘Майго жыцця там, якое ўжо мінула’ [2, s. 164]). У «Аўтабіяграфіі» (1929), напісанай для аднаго нямец-
кага выдавецтва, З. Налкоўская наступным чынам вызначыла аўтарскую задуму зборніка: «Апошняя 
мая кніжка – аб людзях-вязнях, яна называецца “Сцены свету”. У злачынцах бачу тых, хто ўзяў на сябе 
гэта  зло  як  абавязак,  калі  яго неабходная  сума ў  свеце мусіць быць нейкім чынам падзелена паміж 
людзьмі. Так, большасць з іх не ведае, чаму здзейснілі злачынства» [4, s. 169]. Польская пісьменніца 
ў «Дзённіках» прызнавалася: «Я ўвесь час думаю пра тых, хто ведае, што не дажыве да свайго вызва-
лення. Вяртаюся ў думках да іх і ўвесь час буду вяртацца. Вельмі ім удзячная. Галава мая перапоўнена 
думкамі пра іх, а сэрца, калі так можна сказаць, любоўю. Як жа я іх люблю, як горача і моцна прагну 
для іх хоць маленькай радасці, якога-небудзь ценю палёгкі» [3, s. 128–129]. 

Бясспрэчна, цэнтральным локусам зборніка «Сцены свету» з’яўляецца гродзенская турма, у аўтарскіх 
апісаннях якой адчуваюцца ноткі трагічнасці  і наканаванасці ў дачыненні да тых, хто там апынуўся: 
У замкнёным коле гэтых муроў, якія стваралі цэлае мястэчка – з падворкамі, пераходамі, вулачкамі, куз-
няй, пякарняй, шпіталем, канцылярыяй, майстэрнямі і капліцай, – можна было жыць, хварэць, маліцца, 
працаваць, памерці і нават нарадзіцца – увесь час яны знаходзіліся там. Было іх болей ці меней, вельмі 
многа ці зусім мала. Але ніколі не здаралася так, каб іх увогуле не было [2, s. 207]. Падобнае апісанне 
турмы можна сустрэць у многіх польскіх аўтараў міжваенных гадоў, напрыклад у творах М. Ваньковіча, 
што сведчыць пра тыповасць гэтай  з’явы. Вось што ён пісаў пасля таго,  як наведаў у турме «Святы 
крыж» легендарнага кантрабандыста  і будучага вядомага пісьменніка С. Пясецкага: У камерах, адга-
роджаных ад калідора жалезнымі кратамі, у камерах, з якіх даносіцца стук метала, людзі знаходзяц-
ца так шчыльна, што калі яны пачынаюць рухацца, то вымушаны ўсе адначасова хадзіць і станавіц-
ца ў дзве шарэнгі; калі спяць, то мусяць усе адначасова пераварочвацца на другі бок. З такой вось  
прорвы, што патыхае страшным, задушлівым турэмным паветрам, нарадзіліся плач, туга па свабодзе, 
па ззяючых на чорным небе зорках Вялікай Мядзведзіцы [5, s. 98].

Праз кантраснае апісанне прырода – турма З. Налкоўская падкрэслівала драматызм апошняга локу-
су як метафізічнага ўвасаблення зла на зямлі: Сапраўды, жыццё праходзіла досыць інтэнсіўна ў гэтым 
малым, сумным гарадку – гарадку, які быў аточаны цудоўнай зялёнай прыродай і які ляжаў пасярод яе 
прыгажосці як пляма бруду і смуроду, усялякай недарэчнасці [2, s. 122–123]. І далей: Так штодзённа жылі 
ў гэтым малым, сумным горадзе, не зважаючы на дзікую прыгажосць акаляючай прыроды [2, s. 132]. 
Нават  турэмная  брама,  гладкая, абабітая жалезнай бляхай,  нагадвала  своеасаблівую  мяжу,  пераход 
у іншасвет, нараджала вядомыя асацыяцыі (толькі з брамамі пекла, а не раю). Z niskiego podziemia życia 
‘З нізкага падзямелля жыцця’ – менавіта так характарызуе З. Налкоўская турму і яе сацыяльны статус. 
Эпізадычнае сузіранне тутэйшых краявідаў падчас конных вандровак па гродзенскіх ваколіцах выконва-
ла своеасаблівую тэрапеўтычную функцыю: На палях за кожным узгоркам краявід усё больш прыгожы, 
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зноў усе адценні фіялетавага здабывае з цёмнай раллі вячэрняе сонца. А ў лесе едзем вузкімі зялёнымі ад 
травы дарогамі, а густыя галіны з бакоў труцца аб каня, аб калені, аб твар. Як у алеях здзічэлага парку, 
у канцы зялёнага ценю выблісквае раптам цудоўнае, вясёлае сонечнае святло [2, s. 175].

Выснова З. Налкоўскай ад усяго ўбачанага ў турме дастаткова горкая: Доўгія гады няволі – такія 
цяжкія, такія немажлівыя для вытрымлівання, што фактычна там немагчыма выжыць. Не раз ба- 
чыла, наколькі лепш памерці там, у тых мурах, чым жыць [6, s. 124]. Нездарма многія запісы З. Нал-
коўскай пра вязняў былі пазначаны драматычным словам «памёр». Польская пісьменніца  імкнулася 
знайсці прычыну такога становішча, не губляла надзеі выправіць яго, верыла ў розум чалавека, але і ёй 
падчас наведвання турмы і размоў з вязнямі было няпроста [7, s. 131].

Самыя моцныя ўражанні засталіся ў З. Налкоўскай пасля наведвання турэмных камер, дзе знаходзіліся 
жанчыны: Яны жылі ў самым старым будынку турмы, які раней быў кляштарам і які цяпер моцна асеў 
у зямлю. Сцены тут былі шырокія і заўсёды трохі вільготныя, вокны знаходзіліся высока. У гэтых 
мурах некалі замыкаліся тыя, хто пагарджаў светам і хацеў жыць асобна. Зараз тут утрымліваюць 
тых, каго адрынуў свет [2, s. 209]. Пра невыносныя ўмовы такога існавання пісала і С. Мусіенка: «Адно 
з самых жахлівых месцаў у гродзенскай турме – карцар, у якім утрымліваліся жанчыны. Аб ім стала 
вядома толькі ў 1925 годзе, калі палітычныя вязні-жанчыны, што знаходзіліся там, тайна пераправілі 
на волю ліст» [1, с. 93]. Яшчэ адно жахлівае месца ў гродзенскай турме – шпіталь, дзе знаходзіліся 
не толькі хворыя, але і жанчыны, якім надыходзіў тэрмін нараджаць. Наведванне турэмнага шпіталя 
пакінула ў З. Налкоўскай цяжкае ўражанне: невыноснае паветра, адсутнасць гарачай вады, мыла, па 
прычыне  чаго  пастаянна  выбухала  дызентэрыя…  Пісьменніца  адрасавала  сабе  і  чытачам  балючае 
пытанне: «Дзе мера чалавечнасці ў адносінах да гэтых жанчын-вязняў, якія не мелі на самай справе той 
годнасці, што мужчыны, не мелі ніякіх думак, не было ў іх ні навыкаў, ні спакою, не ведалі, як трэба 
кантраляваць сябе?» [2, s. 210].

Праблема трагічнага турэмнага дзяцінства таксама вельмі непакоіла З. Налкоўскую: дзеці ў такіх 
умовах  нязменна  выклікалі  ў  пісьменніцы  смутак  і  шкадаванне,  жаданне  дапамагчы.  Вось  як  яна 
апісвала немаўлят у турме: Гэта былі маленькія, бялюткія, захутаныя ў бруднае ашмоцце стварэнні, 
якія звісалі, як кішкі, з абдымкаў звар’яцелых і роспачных матак. Здаваліся такімі мяккімі, быццам 
не мелі касцей. Былі нібы гумавыя цацкі, з якіх выпусцілі паветра. Іх малыя ручкі і пальцы не мелі 
звычайных дзіцячых складак, не мелі цела, нагадвалі кіпцюры птушак  [2,  s. 211].  Жанчыны-маці, 
паводле апісання З. Налкоўскай, былі сумныя і ашалелыя, быццам статак хворых самак, якіх замкнулі 
ў цесным памяшканні і якія жадалі, нягледзячы на сваё гора, узнёслых рэчаў: ратаваць, бараніць, 
ахоўваць, лекаваць, зубамі і пазногцямі бараніць гэтых жаласлівых, малых людзей  [2,  s. 212].  Але 
ў З. Налкоўскай выклікала непаразуменне, нават рашучую нязгоду гісторыя пра жанчыну, якая забіла 
дзіця сваёй сястры, каб выжыла яе ўласнае дзіця. Горкае пытанне задае польская пісьменніца: «Як жа 
магло такое здарыцца ў чалавечым свеце?»

Са старонак апавяданняў З. Налкоўскай паўстае запамінальная і праўдзівая галерэя вобразаў вяз-
няў. З аднаго боку, героі дзіўным чынам знешне падобныя адзін да аднаго (...тое, што рабіла іх усіх 
падобнымі: бледнасць, запаволенасць позірку, раўнадушша… [2, s. 191]), з іншага – у кожнага з іх былі 
свой лёс  і  свая  гісторыя. Вось, напрыклад, як апісваюцца жыццёвыя перыпетыі дваццацічатырохга- 
довага беларускага вязня Росы, які працаваў у турэмнай кузні і якога ведалі як добрага майстра-каваля: 
Ён быў ціхі і працавіты, яго паважалі вартаўнікі і вязні [3, s. 126]. Роса ў бандыцкім хаўрусе здзейсніў 
напад  з  забойствам,  пасля  чаго  месяц  хаваўся  ў  Беластоку,  але ўрэшце  быў  схоплены  паліцыяй. 
За злачынства яго пакаралі 12 гадамі зняволення, але падчас амністыі за ўзорныя паводзіны яму скараці-
лі тэрмін на чатыры гады. На момант знаёмства з пісьменніцай хлопец ужо адседзеў шэсць гадоў, аднак 
быў вельмі хворы. Роса расказваў З. Налкоўскай, як усё адбылося, не забываючы дадаваць пры размове 
словы хай Бог бароніць (мусіць, у душы вязня засталося ўсё ж нешта чалавечае і чалавечнае). Праўда, 
бацька не дараваў сыну такой ганьбы, таму ў турму адведваць яго прыходзіла толькі маці. 

На  старонках  кнігі  «Сцены  свету»  З.  Налкоўская  вывела шмат  герояў  «тутэйшага»  паходжання,  
якія абвінавачваліся і па сур’ёзных прычынах, і беспадстаўна. Так, адзін з вязняў у сваім лісце прасіў 
аб датэрміновым вызваленні, матывуючы сваю просьбу наступным чынам: трэба глядзець гаспадарку, 
якая  марнее  без  апекі,  без  пільнага  вока  і  рук  (на  нашу  думку,  гэта  добра  адлюстроўвае  беларускі 
характар, адносіны селяніна-беларуса да зямлі  і працы). Гэта не давала спакою герою, які тры гады 
адседзеў у турме без справы. А вось яшчэ адна турэмная гісторыя, узноўленая З. Налкоўскай: Малады 
вязень Вэнціс, які знаходзіцца ўжо два гады пад следствам, кожны раз аднолькава сумны, пануры, 
абыякавы. Паўтарае, што невіноўны. Твар у яго зусім дзіцячы і ўвесь у крыватоках. Гэта беларус, 
адзін з многіх у гэтай справе, – чалавек чысты, які вышэй за ўсё любіць сваю зямлю і, магчыма, толь-
кі за гэта ў ліку падазроных. Ляжыць заўсёды пануры, але не да такой ступені хворы, каб не рэа- 
гаваць  [2,  s. 135].  Разважаючы  аб  катаваннях  і  ганеннях  з  боку  польскай  паліцыі  падчас  следства,  
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З. Налкоўская з горыччу падкрэслівала: Так замацоўваецца дзяржаўнасць і польскасць тут, на Крэсах 
[2,  s. 139]. Больш за  тое, досыць красамоўнай  з’яўляецца  гісторыя,  звязаная  з  гэтак  званай партызан- 
скай  справай,  за  ўдзел  у  якой на  памежных  тэрыторыях  польскія  ўлады  праводзілі  масавыя  арышты 
і рэпрэсіі: Іншы, беларус, з партызанскай справы, заканчвае адседжваць чатырохгадовае пакаранне. Ся- 
дзіць асобна – малады, але ўжо сівы, спакойны, з мілай усмешкай, інтэлігентны. Вось аб чым сказаў з ус- 
мешкай: «Сяджу без віны, бо да партыі не належаў. Але як выйду адсюль, абавязкова ўступлю» [2, s. 146].

Цікавасць уяўляе і гісторыя пра пана Ліскага з в. Вятліцы, што недалёка ад Гродна. Герой расповеду  
на момант здзейсненага ім забойства не меў нават 18 гадоў. Пісьменніца, слухаючы «споведзь» гэтага  
вязня, задае ў думках адно пытанне: «Пан Ліскі – злачынец ці проста няшчасны чалавек (па збегу акаліч-
насцей)?» Разважаючы пра маральна-этычную праблематыку зборніка «Сцены свету», Е. Квяткоўскі 
адзначаў: «З. Налкоўская ў гэтым творы яшчэ ў большай ступені засведчыла сваё жаданне да разумення 
кожнага чалавека  і  справядлівасці  ў  адносінах да  яго, што ў  спалучэнні  з  захапленнем Дастаеўскім 
дазволіла ёй, хоць і рызыкоўна, акрэсліць “злачынцаў” як тых, хто “ўзяў на сябе” зло як “абавязак”»  
[6, s. 220–221]. Як вынікае са зместу кнігі З. Налкоўскай, у турме ўтрымліваюцца самыя розныя катэго-
рыі  злачынцаў:  тыя, хто стаў ахвярай самавольства афіцыйных улад  (жанчыны-сялянкі,  якія  трапілі 
ў  паліцэйскую  аблаву);  схопленыя па фальшывым даносе  (Алена  з мужам);  людзі,  якія  правініліся, 
абараняючы сваё права на жыццё і каханне (Пятроў); сапраўдныя злачынцы (муж і жонка Лоньскія). 
У сваіх разважаннях аб прыродзе зла  і пакаранні чалавека, умовах утрымання вязняў З. Налкоўская 
звярталася да літаратурнай традыцыі:  Іх жыццё тут горшае, чым на катарзе Дастаеўскага. Па-за 
межамі турмы яны не маюць ніякай працы, увогуле не атрымліваюць мяса, спатканні не дазволены, 
акрамя рэдкіх сустрэч праз краты. Ніхто іх не прымае за «несчастных», як у тых сібірскіх вёсках, 
ніхто імі не цікавіцца… Знаходжанне тут пару гадоў ёсць тое самае, што смяротны прысуд [2, s. 140].

Пры  асэнсаванні  тэмы  злачынства  і  пакарання  пісьменніца  таксама  звярталася  да  мастацкага 
вопыту Э. Ажэшка, многія творы якой, тэматычна заснаваныя на беларускіх рэаліях, давалі прыклады 
шматаспектнага  (сацыяльнага,  псіхалагічнага  і  этнаграфічнага)  разгляду  гэтага  пытання.  У  новых 
умовах з папраўкай на канкрэтную сітуацыю міжваеннага дваццацігоддзя, але зноў жа на матэрыяле 
гісторыі наднёманскай зямлі (праўда, без падрабязных рэгіянальных замалёвак, уключэння ў мастацкую 
тканіну твораў мясцовых звычаяў і традыцый) З. Налкоўская сканцэнтравала пісьменніцкую ўвагу на 
сацыяльна-гістарычных вытоках канкрэтнага злачынства і пакарання. Напрыклад, адзін беларускі селя-
нін [2, s. 125] падчас працы ў пушчы распавёў З. Налкоўскай наступную гісторыю самасуду: за скрадзе-
ныя рэчы, што  знайшлі ў  аднаго свайго таварыша, рабочыя білі  яго, душылі,  а пасля, непрытомнага  
і без адзення, выкінулі на мароз, потым зноў катавалі, пакуль ён не памёр. Гэта гісторыя нагадвае сюжэт-
ную канву вядомай аповесці Э. Ажэшка «Дзюрдзі», дзе распавядаецца пра тое, як зімовай ноччу чацвёра 
сялян забілі каламі маладую жонку каваля, Пятрусю, абвінаваціўшы яе ва ўсіх няшчасцях, якія здарыліся 
ў вёсцы. Што змянілася з таго часу, у чым прычына такіх канфліктаў і трагедый, ці стала грамадства 
больш цывілізаваным – вось пытанні, якія ўзнікаюць пасля прачытання некаторых эпізодаў кнігі. 

Многія  старонкі  зборніка  З.  Налкоўскай  «Сцены  свету»  можна  разглядаць  праз  тыпалагічнае 
параўнанне  з  творамі  Э.  Ажэшка  ў  аспекце  пошукаў  сувязі  паміж  канкрэтнымі  ўчынкамі  герояў 
і  вядомымі  прынцыпамі  чалавечых  паводзін.  Можна  тут  прыгадаць  сцэну,  калі  «русінскія»  (так  іх 
называе  З.  Налкоўская)  сялянкі  прыходзілі  да  вядомай  пісьменніцы шукаць  выратавання  для  сваіх 
родных  і  блізкіх,  якія  знаходзіліся  ў  гродзенскай  турме.  Памяць  дасведчанага  чытача  выведзе  яго 
да падобнай  сітуацыі,  калі Хрысціна,  гераіня  аповесці  «Нізіны» Э. Ажэшка, прыходзіла да  аканома 
і лжэадваката Капроўскага, каб за апошнія грошы, заробленыя шматгадовай цяжкай працай, знайсці 
паратунак для малодшага сына, якому пагражала шматгадовае рэкруцтва. Як вынікае з пафасу твораў 
Э. Ажэшка і З. Налкоўскай, трагедыя такіх герояў заключаецца ў іх бяспраўнасці, сацыяльным статусе, 
афіцыйнай палітыцы ўлад. 

У адным з апавяданняў зборніка «Сцены свету» паведамляецца, што гродзенскі дом З. Налкоўскай 
быў  падзелены  на  дзве  часткі:  у  адной  пісьменніца жыла,  а  ў  другой  прымала жанчын-просьбітаў,  
часцей маці вязняў. Служанка Эмілія, як згадвала З. Налкоўская, паводзіла сябе з гэтымі гасцямі больш 
важна, чым гаспадыня (гатавала абед, не даючы сабе рады апусціцца да такіх нізін  [6, s. 169]). Па 
ўспамінах  адной  з  сучасніц  пісьменніцы,  жыхаркі  міжваеннага  Гродна,  хатняя чэлядзь – пакаёўкі, 
кухаркі, садоўнік – была тутэйшая, з навакольных вёсак, і размаўляла па-беларуску [2, s. 88]. У сувязі 
з гэтым узнікае тыпалагічная паралель з аповесцю «Хам» Э. Ажэшка, а менавіта з гераіняй Франкай, 
якая  была  сапсавана  горадам,  службай  у  багатых  гаспадароў  і  паводзіла  сябе  з  сялянамі  самым 
недарэчным  чынам.  Пра  тыповасць  такой  сітуацыі  і  тыпалогію  персанажаў  у  тагачаснай  польскай 
прозе слушна напісаў польскі літаратуразнавец Е. Квяткоўскі: «Асаблівае месца заняла ў гэтым цыкле 
гісторыя звар’яцелай служанкі Марці, nota bene, – адзін з многіх прыкладаў спецыяльнай зацікаўле-
насці пісьменнікаў дваццацігоддзя гэтай сацыяльнай сітуацыяй (“Лук” Кадэна-Бандроўскага, “Святая 
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кухарка” Ванды Мельцэр, Адэля з “Кармазынавых крам” Шульца, “Усё жыццё Сабіны” Г. Багушэўскай, 
“Ружа”  і  “Сонца  ў  кухні”  Івашкевіча  – можна  толькі  гэтымі  прыкладамі  абмежавацца). Для многіх 
мяшчанскіх  інтэлігентаў,  якія  пераважалі  на  той  час  сярод  пісьменнікаў,  служанка  была  адзінай 
рэпрэзентанткай простага люду, а для большасці – уваходзіла ў карціну страчанага раю іх дзяцінства. 
Адсюль і яе значэнне» [6, s. 220 –221].

Мастацкай удачай З. Налкоўскай бачыцца партрэт, які хоць і ствараецца ўсяго некалькімі штрыхамі, 
але  заўсёды  з’яўляецца  сацыяльна  абумоўленым  і  псіхалагічна  індывідуалізаваным.  Пры  апісанні 
герояў пісьменніца выкарыстоўвае адметныя дэталі, фіксуе рэплікі, што характарызуюць персанажаў, 
знаходзіць  тыповыя  рысы  пэўнага  сацыяльнага  плана.  Яна  часта  параўноўвае  вязняў  з  дарослымі 
дзецьмі: Акруглены твар зноў прыгадаў мне заклапочанае дзіця [2, s. 145]; Твар быў па-тутэйшаму 
шырокі і набухлы, меў попельны колер, таму што бледную скуру пакрываў тоненькі слой сажы. 
Усмешка, якой мяне прывітаў, была добрай і дзіцячай  [2, s. 140]; …два браты Кавылі – гэтыя ма- 
ладыя <…> падобныя да дарослых дзяцей.  Кавыль <…> замоўк, як вялікае пакрыўджанае дзіця  
[2,  s. 181]. Для адлюстравання ўнутранай драмы герояў З. Налкоўская часта звяртаецца да паэтыкі 
споведзі,  аддае  голас  самім  персанажам,  што  дазваляе  чытачу  скласці  ўласнае  ўяўленне  пра  іх. 
Дыялектычнае спалучэнне сацыяльнага і псіхалагічнага ў кнізе «Сцены свету» З. Налкоўскай спрыяе 
мастацкаму  пранікненню ў  глыбіні жыцця,  выяўленню  яго маральна-этычных механізмаў,  прычын 
неадпаведнасці паміж прызначэннем чалавека быць шчаслівым і існуючымі грамадскімі ўмовамі.

Прыгадаем  яшчэ  адну  важную  адметнасць  кнігі  «Сцены  свету»:  пры  мастацкай  прэзентацыі 
герояў З. Налкоўская вельмі часта апісвае менавіта твар і вочы, што ўзмацняе псіхалагізм партрэтных 
характарыстык:  …твар быў дужы, шырокі, з акругленай паголенай барадой, з вялікімі шэрымі 
выпуклымі вачыма  [2,  s. 228]; Нібы хавала перад намі свой малы чарнявы твар, прыкрываючы яго 
рогам хустачкі і пагружаючы ў абрыўкі футравага каўняра. Між тым добра было відаць яе малыя 
чорныя вочы, пасаджаныя блізка і глыбока, хуткія пад чорнымі бровамі [2, s. 229].

Псіхалагічнае майстэрства З. Налкоўскай выяўляецца і ў тым, як пісьменніца малюе прадстаўнікоў 
адміністрацыйна-турэмнай сістэмы, з якімі ёй даводзілася сустракацца і весці перамовы (часам пры 
стварэнні  іх вобразаў выкарыстоўваліся сатырычныя фарбы): …так гаварыў чалавек гадоў дваццаці 
двух з дабрадушным, тлустым тварам на грузным хваравітым целе таўсцяка. Тлушч пераліваецца, 
знаходзіцца ў руху і жыве ў гранатавым мундзіры. Шэраг кілішкаў, смачная закусь. Таму гаварыў 
так шчыра  [2,  s. 138].  Пры  апісанні  знешнасці  прадстаўнікоў  польскай  улады  ў  кнізе  «Сцены 
свету» прэвалюе сінтэз псіхалагічнай  і  сатырычнай характарыстык, чаму спрыяе прыём партрэтнай 
дыскрэдытацыі з выразным маральна-этычным гучаннем. Уключэнне ў характарыстыку герояў неэстэ-
тычных дэталей (тлусты твар і пад.) выконвае важную задачу: з іх дапамогай З. Налкоўская дасягае 
пэўнага  сацыяльнага  абагульнення,  сатырычнага  эфекту,  выкрывае  ўбоства  думак  і  ўчынкаў многіх 
прадстаўнікоў дзяржаўна-адміністрацыйнай машыны.

Апавяданні  са  зборніка  «Сцены  свету»  прасякнуты  гуманістычным  пафасам  і  прачытваюцца  як 
абвінаваўчы акт турэмнай сістэме, якая спараджае і падтрымлівае «нялюдскія» парадкі, чым пісьменніца 
сцвердзіла  прынцыпова  новыя  каштоўнасныя  і мастацкія  арыенціры,  якіх  польская  літаратура  да  той 
пары  не  ведала.  Жахлівая  рэальнасць,  перададзеная  праз  дакладнасць,  часам  жорсткасць  апісанняў 
і спалучаная з унутраным драматызмам, рэалістычнай дэталёвасцю, характарызуе тагачасную буржуазна-
мілітарысцкую сістэму і яе інстытуты ўлады і становіцца аб’ектам мастацкага апісання і асэнсавання. 
Як  адзначала  С.  Мусіенка,  «турму  пісьменніца  разглядала  як  вынік  недасканалага  светазбудавання, 
імкнулася вызначыць прычыны злачыннасці і выкрыць сапраўдных злачынцаў» [8, c. 221]. Філасофска-
сацыяльнае  асэнсаванне фактаў  турэмнай  сістэмы,  глыбокія  развагі  З. Налкоўскай  аб  гуманістычных 
асновах грамадства, дзяржавы робяць твор польскай пісьменніцы актуальным не толькі для так званага 
перыяду буржуазнай Польшчы, але і для нашага часу, а таксама любой краіны і ўлады.

Наратыўная  стратэгія,  абраная  З.  Налкоўскай,  шмат  у  чым  абумовіла  і  жанравую  адметнасць 
апавяданняў са зборніка «Сцены свету», для якіх характэрны сінтэз літаратуры факта і белетрыстыкі. 
Аўтабіяграфічны дыскурс,  абумоўлены досведам пісьменніцы,  задае  асноўную эмоцыю мастацкаму 
аповеду. Дакументалізм  становіцца  спосабам мастацкага  абагульнення,  а факт  арганічна  ўваходзіць 
у  апавядальны  пласт  твораў,  не  страчваючы  свайго  значэння і  трансфармуючыся  ў  тыповую  з’яву. 
Пісьменніца парадаксальна заключае на гэты конт: Рogodzenie się z faktem jak z każdą rzeczywistością  
‘Трэба прымірыцца  з фактам,  як  з  любой рэчаіснасцю’  [2,  s. 145]. Функцыі  апісання  і  канстатацыі, 
у  большай  ці  меншай  ступені  абагульненыя,  спрыяюць  не  столькі  раскрыццю  тых  ці  іншых  рыс 
асобных людзей (у асноўным – вязняў), колькі адлюстраванню наяўнасці злачынстваў супраць чалавека 
і  чалавечнасці. Спакойна  і  суха,  як можа падацца на першы погляд, З. Налкоўская канстатуе факты 
нялёгкага побыту ў гродзенскай турме, але яны не могуць пакінуць чытачоў абыякавымі: «Імкнучыся 
вытрымаць  тон  аб’ектыўнага  аповеду,  ведучы  апавяданне  ў  манеры  рэпартажу  з  выкарыстаннем 
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публіцыстычных  прыёмаў  і  захоўваючы фактаграфічную  аснову,  аўтар  не  забывае  пра  філасофскае 
асэнсаванне фактаў і жыццёвай перспектывы і тыя патэнцыі, якія змог бы выявіць чалавек у больш 
дасканалых  сацыяльных  умовах»  [1,  с. 101].  Сапраўды,  аўтарскі  каментарый  у  зборніку  «Сцены 
свету»  мінімізаваны,  часам  ён  зусім  адсутнічае,  але  пазіцыя  пісьменніка-гуманіста  выяўляецца 
ў  рознага  тыпу  філасофскіх  рэфлексіях  на  адвечныя  тэмы:  жыццё  і  смерць,  чалавек  і  грамадства, 
злачынства і пакаранне… Чытач не раз сустрэне аўтарскія разважанні пра смерць, поўныя філасофскай 
заглыбленасці. Напрыклад, пісьменніца фіксуе свае думкі аб сям’і Лоньскіх і іх злачынствах наступ-
ным чынам: І з усяго таго, што мы пачулі ў той дзень, верагодным было адно: смерць з’яўляецца для 
іх звычайнай справай у шэрагу будзённых рэчаў і з’яў: конь, воз, смерць, продаж каня, пару месяцаў 
жыцця, зноў смерць, «Прымус», гумавая падушка, некалькі дзён жыцця, зноў смерць, трохі грошай, 
смерць, смерць… Так плыло ўсё гэта зменлівай, павольнай хваляй, плытка і гладка, цягнулася шмат 
гадоў, напаўняла жыццё абаіх. Былы муж паўстаў на іх дарозе, яго забілі. Пляменніца магла выдаць, 
яе таксама забілі. Як жа проста і лёгка гэта гучала. І каштоўнасць чалавечага жыцця станавілася 
нарэшце нейкай штучнай выдумкай, звычайным прысудам [2, s. 235].

Можна сцвярджаць, што кніга З. Налкоўскай «Сцены свету» распачала наватарскую жанрава-стыля-
вую традыцыю ў польскай літаратуры ХХ ст., якая знайшла свой працяг і ўзбагачэнне ў творчасці многіх 
пісьменнікаў. Падзеі Другой сусветнай вайны прымусілі па-новаму зірнуць на трагедыю чалавека-вязня, 
аддаць слова сведкам і ўдзельнікам драматычных падзей. Гэта – новы віток у асэнсаванні вядомых тэм, 
але яго пачатак бачыцца тут, у зборніку «Сцены свету» З. Налкоўскай. Выказванне выдатнага паланіста 
В. А. Хорава аб «сціранні граней паміж дакументальнасцю і мастацкім пераасэнсаваннем і завастрэннем 
фактычнага матэрыялу» ў дакументальна-мастацкай прозе аб вайне [9, с. 202] можа быць спраецыравана 
і на жанрава-стылявую адметнасць кнігі З. Налкоўскай, якая набудзе працяг у яе зборніку «Медальёны», 
у кнігах С. Шмаглеўскай, Т. Бароўскага, З. Посмаш і іншых аўтараў.

Бачыцца  заканамерным  з’яўленне  і  ў  беларускай  літаратуры  ХХ  ст.  твораў  з  падобнай  ідэйна-
тэматычнай, жанрава-стылявой і наратыўнай спецыфікай, якія могуць узбагаціць нашы веды пра падзеі, 
калі нават у мірны час улады розных краін каралі сваіх грамадзян беспадстаўна. Гэта творы «У кіпцюрах 
ГПУ» Ф. Аляхновіча, «Споведзь» Л. Геніюш, турэмныя вершы Максіма Танка, В. Таўлая, П. Пестрака 
і іншых вязняў заходнебеларускіх турмаў, а таксама мастацка-дакументальныя аповесці С. Грахоўскага, 
П. Пруднікава і іншых ахвяр ГУЛАГа. Дарэчы будзе прыгадаць і такія творы, як «Хатынская аповесць», 
«Блакадная кніга» Д. Граніна і А. Адамовіча, «Я з вогненнай вёскі» А. Адамовіча, Я. Брыля і У. Kалесніка, 
«У  вайны  не  жаночае  аблічча»  С.  Алексіевіч,  у  якіх  слова  аддадзена  «малому»  чалавеку,  які  бачыў 
і перажыў злачынствы фашызму супраць чалавека і чалавечнасці, сістэмы каштоўнасцей, выпрацаваных 
не за адно стагоддзе, даваў прыклад, як змагацца з жорсткасцю і гвалтам. Аўтарскі тэкст у гэтых кнігах 
мінімізаваны,  служыць  своеасаблівым  мосцікам  паміж  аўтэнтычнымі,  эмацыянальна  напоўненымі 
расповедамі-ўспамінамі відавочцаў.

Такім чынам, кнігай «Сцены свету» З. Налкоўская сцвярджае наступную думку: зло ў гэтым свеце 
абумоўлена не толькі прычынамі суб’ектыўнага характару, прысудам вышэйшай сілы – гэта яшчэ і вынік 
несправядлівых грамадскага ўкладу  і палітыкі, таму вядомая пісьменніца смела гаварыла праўду аб 
пенітэнцыярнай сістэме ў санацыйнай Польшчы 1920–30-х гг., а таксама аб адносінах яе дзяржаўных 
структур да праблем нацыянальных меншасцей на беларуска-польскім памежжы.
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