
ЖЫВАЯ СПАДЧЫНА

I

Дыялектычны працэс узаемадзеяння і ўзаемаўзба-
гачэння нацыянальных літаратур — аб'ектыўная закана-
мернасць развіцця сусветнага літаратурнага працэсу.
Гзты працэс заўсёды адбываўся і асабліва інтэнсіўна
адбываецца ў няспыннай эвалюцыі мастацкай творчасці
не толькі ў шматнацыянальнай літаратуры Савецкага
Саюза, але і ў літаратурах краін сацыялістычнай са-
дружнасці. Інтэнсіўнасць гэтага працэсу ўзаемасувязей
і ўзаемадзеяння ў літаратурах сацыялістычнага лагера
абумоўліваецца ленінскай нацыянальнай палітыкай
дружбы народаў, якая праводзіцца марксісцкімі парты-
ямі ў краінах сацыялізма.

Творчы працэс узаемадзеяш-ія беларускай літаратуры
са славяпскімі і неславяпскімі літаратурамі мае сваю
даўнюю гісторыю, свае слаўныя традыцыі.

Акадэмік- Д. С. Ліхачоў, які грунтоўна даследаваў
культурныя і літаратурныя ўзаемаадносіны старажыт-
ных славян, прыйшоў да наступнага слушнага вываду:
«Існавала адзіная літаратура, адзіная пісьменнасць і
адзіная літаратурная (царкоўнаславянская) мова ва
ўсходніх славян (рускіх, украінцаў, беларусаў), у бал-
гар, сербаў, румын. Асноўны фонд царкоўна-літаратур-
ных помнікаў быў агульным. Богаслужэбная, прапавед-
ніцкая, царкоўна-павучальная, агіяграфічная, часткова
сусветна-гістарычная (хранаграфічная), часткова апа-
вядальная літаратура была адзінай для ўсяго права-
слаўнага поўдня і ўсходу Еўропы. Агульнымі былі такія
аграмадныя помнікі літаратуры, як пралогі, мінеі, ура-
чыственнікі, трыёдзі, часткова хронікі, палеі розных ты-
паў, «Александрыя», «Аповесць аб Варлааме і Іаасафе»,
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«Аповесць аб Акіры прамудрым», «Пчала», касмаграфіі,
фізіёлагі, шостадневы, апокрыфы, асобныя жыціі і інш.,
і інш.» '.

Тут жа Ліхачоў адзначае, што супольнасць літарату-
ры існавала не толькі між усходнімі і паўднёвымі сла-
вянамі; для старажытнага перыяду яна захоплівала і
за'ходніх славян (чэхаў, славакаў, палякаў). I важна тое,
што сама гэтая агульная для праваслаўных славян і ру-
мын літаратура не была адасоблена ў еўрапейскім
свеце; яна развівалася ва ўзаемасувязях з літаратурамі
іншых еўрапейскіх народаў.

Аднак, правамернай будзе думка, што ў гэтай су-
польнасці славянскіх літаратур, нават у самы ранні пе-
рыяд, не маглі не з'явіцца пэўныя элементы самабытна-
сці ў славянскіх літаратурах, спецыфічныя рысы іх бу-
дучага непаўторнага аблічча. I тады ў літаратурнай
славянскай супольнасці зараджалася і ўзнікала свое-
асаблівасць, якая ў працэсе ўзаемасувязей з іншымі
самабытнымі элементамі тагачаснай духоўнай культуры
спрыяла фарміраванню славянскіх літаратур у іх непа-
ўторнай нацыянальнай спецыфіцы.

Канкрэтызуем гэтую думку некаторымі прыкладамі.
Вядома, што пісьменнасць у славян зараджаецца ў

Балгарыі ў эпоху Першага царства (681 —1018) дзяку-
ючы дзейнасці вялікіх балгарскіх асветнікаў Кірылы і
Мяфодзія, якія вынайшлі для славян азбуку і стварылі
такім чынам умовы для паяўлення славяна-балгарскай
пісьменнасці і балгарскай літаратуры. Псторыя свед-
чыць, што росквіт балгарскай літаратуры звязаны з дзей-
насцю цара Сімяона (893—927), калі ў Балгарыі павялі-
чылася колькасць адукаваных людзей, з'явіліся не толькі
перакладныя багаслоўскія і свецкія кнігі, але і арыгі-
нальныя творы такіх пісьменнікаў, як Клімент Охрыд-
скі, Канстанцін Праслаўскі, Чарнарызец Храбр, Іаан
Экзарх Балгарскі і інш. Даследчыкамі даказана, што
балгарская пісьменнасць і літаратура канца IX — пачат-
ку X ст. садзейнічала ўзнікненню і развіццю пісьменна-
сці і літаратуры Кіеўскай Русі, калі ў сваіх першапачат-
ковых элементах у агульнарускай літаратуры ўсходніх
славян зараджаліся будучыя беларуская і ўкраінская

і Д. Л ж х а ч е в . Поэтжка древнерусской лжтературы. Л., 1967,

стар. 7.
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літаратуры, якія ў сваім далейшым фарміраванні разві-
валіся пад плённым уздзеяннем літаратурнай славянскай
супольнасці і творчай узаемнасці.

Вядома, што ў перыяд, калі Балгарыя, падпаўшы пад
Візантыйскае панаванне (1018—1187), перажывала за-
няпад у сваім культурным развіцці і мела патрэбу ў пад-
трымцы, на дапамогу ёй прыйшлі ўсходнія славяне са
сваёй пісьменнасцю і літаратурай, якія ў перыяд Кіеў-
скай Русі дасягнулі свайго росквіту. Як паказваюць да-
следаванні гісторыкаў літаратуры, з арыгінальных твораў
агульнарускай літаратуры ў Балгарыі асабліва шырока
было распаўсюджана, напрыклад, «Жыціе Барыса і Гле-
ба», якое сустракаецца ў шматлікіх балгарскіх зборні-
ках XIII — XIV стст., у руска-балгарскай і чыста балгар-
скіх рэдакцыях. Шырока былі вядомы сярод паўднёвых
славян, у тым ліку і балгар, таксама і такія творы эпохі
Кіеўскай Русі, як «Слова аб закоые і благадаці» мітрапа-
літа Іларыёна, «Жыціе Феадосія Пячэрскага» летапісца
Нестара, словы, павучэнні, прытчы і аповесці Кірыла
Тураўскага, выдатнага пісьменніка XII ст.

У Балгарыі і Сербіі ў XIII—XIV стст. распаўсюджва-
ліся і многія іншыя арыгінальныя і перакладныя кнігі
агульнарускай літаратуры ўсходніх славян. Усё гэта
сведчыць пра брацкую дапамогу ўсходніх славян паўднё-
вым, пра іх літаратурную ўзаемнасць.

Паўднёвыя славяне, асабліва балгары, у даўгу не за-
сталіся. Калі Балгарыя вызвалілася ад візантыйскага
панавання (1187) і стала незалежнай, балгарская літара-
тура ў канцы XIV ст. дасягае новага ўздыму. Гэта была
эпоха другога паўднёва-славянскага ўздзеяння на літа-
ратуры ўсходніх славян. Выдатнай з'явай гэтай эпохі ў
балгарскай літаратуры была дзейнасць Яўфімія Тырнаў-
скага і яго школы, з якой выйшла многа таленавітых
балгарскіх і сербскіх пісьменнікаў, сярод якіх асабліва
вылучаліся Кіпрыян, Грыгорый Цамблак, Пахомій Ла-
гафет. Пазней некалькі год яны пражылі на Русі, нека-
торыя з іх наведвалі Літоўскую Русь, беларускую зямлю
і сваёй творчасцю садзейнічалі развіццю трох усходне-
славянскіх літаратур, развівалі асветніцка-літаратур-
ныя традыцыі Яўфімія Тырнаўскага, прынцыпы яго
моўнай рэформы, якая вызначыла адзіную славянскую
арфаграфію і была прынята ўсходнеславянскімі кніж-
нікамі.
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Далейшая літаратурная ўзаемнасць між балгарамі і
беларусамі асабліва ўзмацняецца і пашыраецца ў XIX і
XX стст.

Беларускі народ разам з усімі народамі Расіі не толь-
кі заўсёды спачуваў балгарскаму народу ў яго справядлі-
вай барацьбе супроць турэцкага прыгнёту, але і актыўна
дапамагаў яму ў вызваленні сваёй краіны ад ненавіснай
«турэччыны», пасылаючы сваіх воінаў на дапамогу бра-
там-славянам. Пра гэта асабліва яскрава сведчыць той
факт, што подзвігі Мінскага палка ўвекавечаны помнікам
на Шыпцы.

Сумесная барацьба славян супроць турэцкіх прыгня-
тальнікаў знаходзіла адлюстраванне не толькі ў бела-
рускіх, рускіх і ўкраінскіх песнях пра «злых туркаў», якія
прыгняталі славянскія народы Балканскага паўвострава,
але і ў творчасці асобных беларускіх пісьменнікаў. Так,
напрыклад, у сярэдзіне XIX ст., калі абвастрылася на-
цыянальна-вызваленчая барацьба супроць турэцкай ня-
волі на Балканах, В. Дунін-Марцінкевіч напісаў гіста-
рычную аповесць «Славяне ў XIX стагоддзі». У гэтым
творы ў вобразах мужнага балгарына і яго сябра Міхай-
лакі, а таксама сербскага князя Мілаша па-мастацку, з
пачуццём гарачай сімпатыі да прыгнечаных славян пісь-
меннік увасобіў гераічную вызваленчую барацьбу бал-
гарскага і сербскага народаў супроць турэцкіх тыранаў.
Кізралі ў абмалёўцы Дуніна-Марцінкевіча — казачны
асілак, яго «вочы — агонь, грудзі — быццам са сталі!
Вораг бяжыць, калі меч выме з ножан!.. Толькі свабоды
ён прагне бясконца, каб на руінах турэцкай няволі сцяг
вызвалення ўзняўся, сцяг волі. Правай рукою ў яго —
Міхайлакі, храбры і верны ў здарэнні ўсякім, думкай
жыве аб славянскім народзе, марыць аб веры яго і сва-
бодзе; клятвай вялікай абодва скаваны: помсціць да
смерці турэцкім тыранам» '.

Карыстаючыся прыёмамі фальклорнай тыпізацыі, аў-
тар паэтызуе і раскрывае і вобраз князя Мілаша, «сербаў
апору». ЁН «дзельны, шчыры і мужны той князь для сла-
вянаў, абаронца іх веры — знішчальнік цюрбанаў...
Пойдзе ў бой — шабля вострая косіць на славу, разбя-
гаецца вораг налева й направа. Сціплы, шчыры, да люду

і В. Д у н і н - М а р ц і н к е в і ч . Збор твораў Мінск, 1958,
стар. 204—205. ' 1 В
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свайго дабрачынны, як сапраўды славянін у доме гас-
цінны» ь

Класік беларускай літаратуры, рэвалюцыянер-дэма-
крат Ф. Багушэвіч, змагаючыся сродкамі мастацкага
слова за вызваленне беларускага народа з-пад гнёту да-
рызму, арыентаваўся і на «маленькую Балгарыю», на
гераічны балгарскі народ. У «Прадмове» да «Дудкі бела-
рускай» ён з пачуццём сімпатыі і павагі гаварыў пра бал-
гар, якія «маюць па-свойму пісаныя і друкаваныя кніж-
кі і газеты». Чаму ж беларусам не паследаваць за
балгарамі? — такі вывад вынікаў са слоў Багушэвіча.

Народны паэт Беларусі Янка Купала таксама сімпа-
тызаваў братам-славянам, у тым ліку і балгарскаму на-
роду, за іх дружнае і гераічнае сумеснае выступленне су-
проць агульных ворагаў, якія трымалі ў няволі частку
славянскіх зямель у пачатку XX ст. У вершы «На вялі-
кім свеце» (1912), напісань;м Я- Купалам пад уражаннем
падзей нацыянальна-вызваленчай барацьбы славянскіх
народаў у час Балканскай вайны, якая пачалася ў 1912 г.,
выказана пачуццё сардэчнай радасці за братоў-славян,
якія гераічна змагаліся за сваё вызваленне «з рабскае
пакуты». Вітаючы славян, якія «з плеч скідаюць ланцу-
говы скруты, к сонцу йдуць браточна з рабскае пакуты»2,

Янка Купала заклікаў свой народ, што знаходзіўся пад
гнётам царызму, паследаваць прыкладу паўднёвых сла-
вян, згуртавацца і ў гераічнай барацьбе дабіцца вызва-
лення, скінуць з плеч «ланцуговы скруты» і жыць свабод-
на на сваёй зямлі, як жывуць іншыя славянскія народы.

Беларуска-югаслаўскія літаратурныя ўзаемаадносіны
таксама маюць сваю даўнюю гісторыю і асаблівасці раз-
віцця; яны прыкметна пачалі ўмацоўвацца ў XVI —
XVII стст., калі «с кгшг сербскнх» былі зроблены белару-
скімі старажытнымі аўтарамі пераклады і творчыя пера-
апрацоўкі сярэдневяковых рыцарскіх раманаў пра Тры-
стана і Ізольду, а таксама пра Баву-каралевіча. Гэтыя
творы, перакладзеныя з сербска-харвацкай на старажыт-
ную беларускую мову, сваім гуманістычным зместам, зай-
мальнай мастацкай формай эпічнага апавядання ўзба-
гачалі і старажытную літаратуру беларускага народа,

і В. Д у н і н - М а р ц і н к е в і ч . Збор твораў. Мінск, 1958,

і л. К у п а л а . Збор твораў у 6-ці Т, т. I I I . Мінск, 1958,

стар. 119.
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якая і тады развівалася ў цесных сувязях з літаратурамі
паўднёвых славян.

Адзначым ЯІІІЧЭ факт культурных сувязей наўднёвых
славян са славянамі ўсходнімі ў XV—XVII стст. Выдат-
ны дзеяч культуры, вучоны філолаг, харват па паходжан-
ню Юры Крыжаніч у час свайго знаходжання ў Расіі
напісаў «Граматично исказаніе о русском іезику» (1666).
Цікава, што ў гэтай граматыцы ёсць невялікі раздзел,
дзе гаворыцца і пра беларускую мову, пра яе адрознен-
не ад мовы сербаў і харватаў.

Неабходна падкрэсліць, што дзейнасць перадавых
пісьменнікаў і вучоных з паўднёвых славян — балгар Кі-
прыяна і Г. Цамблака, серба П. Лагафета, а затым
Ю. Крыжаніча (XVII ст.), балгарына П. Хілендарскага
(XVII ст.) —спрыяла культурнаму збліжэнню белару-
саў з сербамі і харватамі, балгарамі і славенцамі, дапа-
магала ўмацаванню іх братняй дружбы, якая пачыналася
ў далёкім мінулым.

Культурныя і літаратурныя ўзаемаадносіны чэхаў,
славакаў і беларусаў таксама маюць сваю даўнюю гісто-
рыю і трывалыя традыцыі: гэтыя сувязі пачынаюць раз-
вівацца з пачатку XV ст.

Чэшскі народ у канцы XIV — пачатку XV стст. стаў на
шлях рашучай нацыянальна-вызваленчай і антыфеадаль-
най барацьбы супроць нацыянальнага, рэлігійнага і са-
цыяльнага прыгнёту, супроць нямецкага ўціску і засілля
папскай каталіцкай царквы.

Гэтую гераічную барацьбу чэшскага марода супроць
прыгнятальнікаў узначальваў прафесар Пражскага уні-
версітэта Ян Гус (1319—1415).

Вызваленчая барацьба чэшскага народа пасля смерці
Яна Гуса яшчэ больш абвастрылася; яна набыла апты-
феадальны характар, узрушыла запрыгоненыя масы ся-
лянства. Кіраўніком яе стаў паслядоўнік Яна Гуса Ян
Жыжка і яго паплечнікі. Яны змагаліся да поўнай пера-
могі чэшскіх паўстанцаў над нямецкімі агрэсарамі і ін-
шымі прыгнятальнікамі. Вызваленчая барацьба садзейні-
чала агульнаму культурнаму ўздыму чэшскага народа,
спрыяла развіццю асветы, пісьменнасці, навукі, кнігадру-
кавання, літаратуры.

Важна падкрэсліць, што гістарычны лёс чэшскага на-
рода многа ў чым супадае з гістарычным лёсам белару-
скага народа, які таксама вёў многія стагоддзі барацьбу
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за сацыяльнае і нацыянальнае вызвалснне, за сваю не-
залежнасць, народнасць, мову, культуру, пісьменства, ас-
вету і літаратуру. На шляху гэтай няспыннай барацьбы
за светлую будучыню як у чэхаў, так і ў беларусаў былі
свае перамогі і паражэнні, свае перыяды грамадскага і
культурнага ўздыму і заняпаду.

Пра даўнюю братнюю дружбу чэхаў і славакаў з бе-
ларусамі і літоўцамі сведчыць той гістарычны факт, што
яшчэ ў перыяд, калі Беларусь знаходзілася ў складзе
Вялікага княства Літоўскага, існавалі цесныя эканаміч-
ныя, палітычныя і культурныя сувязі між нашымі наро-
дамі, вялася сумесная барацьба супроць нямецкай агрэ-
сіі; вядома, што ў Грунвальдскай бітве (1410), якая пе-
рапыніла шлях нямецкім агрэсарам, разам з палякамі,
рускімі, беларусамі, украінцамі і літоўцамі змагаліся і
чэхі на чале з Янам Жыжкам. В'ядома таксама, што ў
Пражскім Карлавым універсітэце, заснаваным у 1348 г.,
была створана ў 1397 г. асобная калегія для студэнтаў з
Вялікага княства Літоўскага, гэта значыць для белару-
саў і літоўцаў.

Вызваленчыя ідэі Яна Гуса, яго выступленні супроць
каталіцкай царквы і нямецкіх агрэсараў-феадалаў у
абарону нацыянальнай і сацыяльнай свабоды чэшскага
народа ўскалыхнулі многія прыгнечаныя еўрапейскія на-
роды, у тым ліку і беларускі народ, які знаходзіўся пад
уладай літоўска-польскіх феадалаў, а таксама пануючай
каталіцкай царквы. 3 пашырэннем гусіцкіх ідэй узмацні-
лася і вызваленчая барацьба беларускага народа супроць
феадальна-каталіцкай агрэсіі за сваю незалежнасць.

Вядома, што пасланец Яна Гуса Іеранім Пражскі ў
1413 г. наведаў Віцебск, дзе прабыў два месяцы, энергіч-
на прапагандуючы сярод гарадскога насельніцтва гу-
сіцкія ідэі ',

Не можа быць сумнення ў тым, што вучэнне Яна
Гуса пранікла ў шырокія масы насельніцтва Вялікага
княства Літоўскага і што нацыянальна-вызваленчы рух
чэшскага народа падтрымліваўся перадавымі сіламі та-
гачаснага грамадства ў Беларусі, "Літве і Польшчы.

Даказана, што ідэі вялікага чэшскага патрыёта і гу-
маніста Яна Гуса аказалі плённы ўплыў на такіх бела-

і Гл. зб.: «450 год беларускага кнігадрукавання». Мінск, 1968,
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рускіх мысліцеляў-гуманістаў XVI ст., як Францыск Ска-
рына, Сымон Будны, Стэфан Зізаній, а таксама на фар-
міраванне і развіццё беларуска-літоўскага рэфармацый-
нага руху.

Сярод прагрэсіўных беларускіх мысліцеляў і літара-
тараў найбольш блізка да вучэння вялікага чэшскага
рэфарматара Яна Гуса стаяў Францыск Скарына, пёршы
беларускі кнігадрукар, які надрукаваў у Чэшскай Празе
(1517—1519) у перакладзе на беларускую старажытную
мову 23 кнігі «Бібліі», напісаў да іх свае арыгінальныя
прадмовы. «Пры перакладзе і выданні «Бібліі» ён аба-
піраўся,— піша С. А. Падокшын,— перш за ўсё на вопыт
смелага чэшскага рэфарматара, які ў свой час таксама
працаваў над перакладам «Бібліі» на чэшскую мову. Не
выпадкова таксама і тое, што беларускі першадрукар
выбраў Прагу. 3 часоў Гуса Прага з'яўляецца цэнтрам
нацыянальна-вызваленчай і антыфеадальнай думкі, еўра-
пейскай Мекай, куды ішлі на паклон філосафы-аднадум-
цы і рэвалюцыйныя дзеячы таго часу. Дастаткова пры-
гадаць, што ўслед за Скарынаю ў Прагу прыйшоў бу-
дучы правадыр і ідэолаг сялянскай вайны ў Германіі
Томас Мюнцар. Вядома, што з славянскіх народаў бела-
рускі, другі пасля чэшскага, атрымаў «Біблію» на роднай
мове» '.

«Памяць аб Скарьше як носьбіту гусіцкіх трады-
цый,— падкрэслівае С. А. Падокшын,— трывала ўмаца-
валася ў свядомасці наступных пакаленняў. «Гусіцкім
ерэтыкам» называў Скарыну адзін з ідэолагаў феа-
дальнай рэакцыі першай палавіны XVII ст. уніяцкі архі-
мандрыт Анастасій Сялява. У светапоглядзе Скарыны
мы знаходзім водгукі не толькі ўмераных, але і рэвалю-
цыйных ідэй гусізму. Яго думка — «ровная свобода всем,
общее имение всех»,— якую ён выказаў у прадмове да
«Другазаконня», носіць яўны адбітак ідэалогіі чэшскіх
табарытаў» 2.

Пасля Падуанскага універсітэта, дзе Скарыне была
прысуджана навуковая ступень доктара ў «лекарскіх
навуках», беларускі асветнік, відаць, не выпадкова пры-
ехаў у стольны горад Чэхіі Прагу. Ен прыбыў сюды з
мэтай здзяйснення сваёй асветніцкай мары — распачаць

36. «450 год беларускага кнігадрукавання», стар. 72.
Т а м ж а, стар. 73.
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кнігадрукаванне на простай мове свайго народа. Яго
прывабіла Прага не толькі тым, што тут кнігадрукарская
справа стаяла параўнаўча на даволі высокім узроўні, але
і тым, што ў гэтым горадзе жылі ідэі і вызваленчыя тра-
дыцыі Яна Гуса, была «Біблія» на мове чэшскага народа.
Усё гэта, несумненна, імпанавала думкам і намерам
Скарыны. I ён, узяўшы, відаць, за ўзор чэшскую «Біблію»,
распачаў друкаванне сваёй «Бібліі» пад такой агульнай
назвай: «Біблія руска выложена докторомь Францы-
скомь Скориною нз славнаго града Полоцька, богу ко
чти й людем посполитымть к доброму научению».

Выдаючы ў Празе 23 кнігі «Бібліі», Ф. Скарына вы-
карыстаў не толькі вопыт і традыцыю Яна Гуса, але і
тэхнічныя дасягненні тагачаснага чэшскага друкавання.
Даследчыкі А. С. Мыльнікаў і С. X. Александровіч прый-
шлі да адзінай думкі, што Скарына «свае друкарні ў
Празе не меў» '. Значыць, яму, трэба думаць, аказалі
вялікую дапамогу такія тагачасныя чэшскія кнігадрука-
ры, як Ян Камп, Павел Севярын, Мікулаш Конач, яны
«прыхільна сустрэлі маладога беларуса, пазнаёмілі яго
з усімі «сакрэтамі» свайго мастацтва» 2.

Разглядаючы кнігадрукарскую дзейнасць Паўла Се-
вярына, які да 1515 г. выдаў многа розных кніг,
С. X. Александровіч звяртае ўвагу на тое, што яго дру-
карня з 1515 па 1520 г. не выдала ні адной кнігі. Зыхо-
дзячы з гэтага, даследчык прыходзіць да верагоднай
думкі — у гэтай друкарні, відаць, выдаваліся кнігі
Ф. Скарыны.

Аналізуючы выданні кніг, якія выйшлі з друкарні
П. Севярына да 1515 г., С. X. Александровіч пацвярджае
думку чэшскіх даследчыкаў (I. Вольфа і Ф. Горака) аб
тым, што скарьшінскія выданні з боку іх мастацкага
афармлення стаяць вышэй выданняў П. Севярына. Ціка-
ва яшчэ і тое, што з 1520 па 1541 г. друкарня П. Севяры-
на зноў выдае кпігі (звыш 20 назваў), у мастацкім афар-
мленні якіх «адбываецца карэнны пералом», «мастацкі
ўзровень афармлення кніг значна палепшыўся». На
аснове гэтага С. X. Александровіч прыходзіць да такога
слушнага вываду: «Пры ўсёй арыгінальнасці і самабыт-
насці гравюр і заставак у кнігах Паўла Севярына адна-

тт т г п »го тп 2Тамжа,стар. 195.
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часова відаць іх цесная сувязь са скарыншскімі малюн-
камі. Гэта часам прасочваецца на пэўных дэталях, на
аднолькавым кампазіцыйным рашэнні, ёсць тут адпа-
веднасць матываў, а зрэдку — звычайнае перайманне»'.

Абагульняючы свае назіранні над скарынінскімі
пражскімі выданнямі і выданнямі П. Севярына да 1515
і пасля 1520 г., С. X. Александровіч прыходзіць да такой
верагоднай думкі: «Дыстанцыя паміж афармленнем чэш-
скай кнігі да 1515 і пасля 1520 года значна зменшыцца,
калі ў гэты прамежак паставіць пражскія кнігі Ф. Ска-
рыны з іх мастацкімі гравюрамі. Выдатны беларускі
друкар-асветнік прыехаў у Прагу не толькі з перакла-
дзенымі часткамі бібліі і напісанымі да іх прадмовамі,
з вялікім запалам да працы, пэўнымі сродкамі, але і,
відаць, з нейкімі дасканалымі майстрамі — мастакамі і
разьбярамі, якія мелі практычны вопыт і добры густ.
Матывы гуманістычных ідэй, якія адчуваюцца ў скары-
нінскіх прадмовах і ў лепшых гравюрах да «Бібліі», чы-
стую і ясную разьбу і ўпэўненасць малюнка мы знахо-
дзім пасля 1520 года ў кнігах пражскіх друкароў Паўла
Севярына і Яна Севярына-малодшага. Магчыма, на раз-
віццё чэшскай кніжнай гравюры паўплывалі яшчэ і ін-
шыя нейкія фактары, але нелыа не бачыць залежнасці
малюнкаў у кнігах Севярынаў ад скарынінскіх узораў»2.

Дружалюбныя адносіпы чэшскага і беларускага на-
родаў у XV—XVI стст. праяўляліся яшчэ і ў тым, што з
чэшскай мовы на беларускую перакладаліся такія су-
светна вядомыя ў эпоху сярэдневякоўя агіяграфічныя
творы, як «Жыціе Аляксея, чалавека божага», а такса-
ма апакрыфічныя аповесці «Кніга аб Тундале-рыцары»
і «Сказанне аб Сівіле-прарочыцы». Чэхізмы, якія часта
сустракаюцца ў мове беларускіх перакладаў гэтых тво-
раў, сведчаць пра тое, што ў аснове і'х ляжаць чэшскія
тэксты, якія былі распаўсюджаны ў Беларусі.

Варта ў сувязі з гэтым адзначыць яшчэ вядомы факт,
што беларускі кнігадрукар-асветнік Ф. Скарына, пера-
кладаючы біблейскія кнігі на беларускую мову, якія бы-
лі выдадзены ў Празе, меў пад рукамі, апрача лацінскай
Вульгаты і рукапіснага славянскага тэксту, перш за ўсё
тэкст чэшскай «Бібліі» (1506), на які ён, відаць, галоў-
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ным чынам арыентаваўся, бо ў мове яго перакладаў пры-
кметна ўжыванне асобных чэшскіх слоў і зваротаў.

Значна пашырыліся і ўзмацніліся культурныя і літа-
ратурныя сувязі беларускага народа з чэшскім і славян-
скім народамі, Беларусі з Чэхаславакіяй у XIX і асаблі-
ва ў XX ст., пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістыч-
най рэвалюцыі і ў перыяд, калі Чэхаславакія стала на
шлях сацыялістычнага будаўніцтва. Істотнай асабліва-
сцю савецка-чэхаславацкіх сувязей, а таксама сувязей
з іншымі краінамі сацыялістычнай садружнасці з'яўляец-
ца тое, што яны развіваюцца на глебе ленінскай друж-
бы народаў і таму набылі характар сяброўскай узаемна-
сці, якая мае розныя формы. Адна з галоўных форм —
пераклады з чэшскай і славацкай моў на беларускую, а
таксама з беларускай на чэшскую і славацкую. Такіх пе-
ракладаў твораў мастацкай літаратуры як з аднаго, так
із другога боку — значная колькасць. Бібліяграфічны
даведнік «Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі
зарубежных славянскіх народаў» (1963) змяшчае 107 на-
зваў празаічных, паэтычных і драматычных твораў чэ-
хаславацкіх аўтараў. За гады, што прайшлі з таго часу,
колькасць іх, безумоўна, павялічылася.

Польска-беларуская літаратурпая ўзаемггасць такса-
ма мае сваю працяглую гісторыю. Пачынаючы з XVI ст.,
праз складаныя сацыяльна-палітычныя перыпетыі
XVII—XVIII стст. яна дасягнула інтэнсіўнага развіцця
ў XIX — XX стст.

Нават у старажытныя часы існавалі розныя формы
пранікнення польскай літаратуры ў беларускую і наадва-
рот. «Несумненна, што польская літаратура аказала ве-
лізарны ўплыў,— гаварыў прафесар I. М. Галянішчаў-
Кутузаў на V Міжнародным з'ездзе славістаў,— на раз-
віццё заходнерускай культуры, якая ў сваю чаргу ўплы-
вала на Маскоўскую Русь. Тым не менш мы бачым і дру-
гі працэс: пранікненне ўкраінска-беларускіх элементаў у
польскую мову, у польскую паэію і жывапіс. Вядома,
што Ягелоны часта і ахвотна гаварылі «по-русски». Сігі-
змунд Стары пісаў князю Радзівілу на заходнерускай
гаворцы. Пісьмы Сігізмунда-Аўгуста поўныя ўкраінскіх і
беларускіх слоў» '. Тут жа Галянішчаў-Кутузаў не без

і Н. Голенжіцев-Кутузов. Гуманжзм у восточных сла-
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падставы сцвярджаў, што гуманісты ўкраінскага і бела-
рускага паходжання, якія лічылі сябе рускімі, развіва-
ючы сваю дзейнасць у самой Польшчы і на Захадзе, па-
клалі свае камяні ў падмурак лольскага Адраджэння.

Польшча ў XV—XVI стст. адыгрывала вялікую ро-
лю ў справе станаўлення і развіцця гуманістычнай куль-
туры, асветы, пісьменнасці і літаратуры на беларускай
зямлі ва ўмовах Літоўскай дзяржавы; яна была пасрэд-
нікам-перадатчыкам ідэй рэнесанснага гуманізму і рэ-
фармацыі, якія з Чэхіі праз Польшчу пашыраліся ў Вя-
лікім княстве Літоўскім і разам з тым на Беларусі. Гэ-
таму значна садзейнічаў Кракаўскі універсітэт той пары,
калі ён славіўся выкладчыкамі гуманітарных навук, сва-
бодных мастацтваў, сваёй матэматычна-астранамічнай
школай і з'яўляўся асяродкам гуманістычнай асветы і
адукацы'і для краін Усходняй Еўропы. У гэтым універ-
сітэце вучыўся ў 1504—1506 гг. Францыск Скарына.

Пасля заканчэння Кракаўскага універсітэта Скарыне
была нададзена навуковая годнасць бакалаўра філасо-
фіі. Тут жа, у Кракаве, ён меў магчымасць пазнаёміцца з
друкаваннем кніг, якім тады займаўся Ш. Фіоль, выда-
ючы кнігі для царкоўнага ўжытку на стараславянскай
мове. Дзейнасць кракаўскага друкара не магла не пакі-
нуць свайго следу ў думках Скарыны; яна была пэўным
узбуджальнікам яго задумы: пачаць друкаванне кніг для
пашырэння асветы і адукацыі сярод «людзей посполі-
тых» сваёй радзімы. Гэтая задума Скарыны была здзейс-
нена толькі пасля таго, калі ён, павандраваўшы па
еўрапейскіх краінах, спыніўся ў Падуанскім універсітэ-
це, тагачасным цэнтры перадавых навук, атрымаў там
навуковую ступень доктара медыцыны і прыбыў у Чэш-
скую Прагу, дзе распачаў друкаванне кніг «свяшчэн-
нага пісання» на беларускай мове, якія потьга распаў-
сюджваліся ў многіх краінах свету, у тым ліку і ў самой
Польшчы, служылі ўзорам кнігадрукарскай справы» '.

Варта адзначыць, што Кракаўскі універсітэт даў пу-
цёўку для высакароднай дзейнасці на ніве асветы і аду-
кацыі не аднаму Скарыне, а даволі многім здольным
маладым людзям Вялікага княства Літоўскага, у тым лі-
ку і прадстаўнікам беларускай народнасці. Пра гэта свед-

і Гісторью беларускай дакастрычніцкай літаратуры, т. I.

Мінск, 1968, стар. 189.
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чаць архіўныя матэрыялы Кракаўскага універсітэта,
што знаходзяцца ў Ягелонскай бібліятэцы. 3 гэтых матэ-
рыялаў С. X. Александровіч зрабіў цікавыя выняткі з
фактычпымі дадзенымі пра навучаіше ў Кракаўскім уні-
версітэце прадстаўнікоў Літвы і Беларусі ў XV і першай
палавіне XVI ст.

Факты вельмі цікавыя. Яны красамоўна гавораць пра
тое, што Кракаўскі універсітэт, у якім тады ішла бараць-
ба прадстаўнікоў перадавой гуманістычнай думкі і на-
вукі з рэакцыяі-іерамі-клерыкаламі, з прыхілыіікамі ся-
рэдневяковай схаластыкі, з'яўляўся важным культурным
асяроддзем, дзе атрымоўвалі адукацыю многія прадстаў-
нікі беларускай народнасці, а затым садзейнічалі пашы-
рэнню асветы сярод жыхароў свайго краю. На жаль,
культурна-асветніцкая, а магчыма, і літаратурная дзей-
насць тых многіх беларусаў, якія вучыліся ў Кракаўскім
універсітэце і сталі там бакалаўрамі і магістрамі (дак-
тарамі), нам засталася невядомай. Можна не сумнявац-
ца, што сярод іх былі здолышя людзі, але імёны іх не
дайшлі да нас, апроч Францыска Скарыны, Сымона
Буднага і Лаўрэнція Крышкоўскага.

Дружалюбпыя кантакты беларускай і польскай літа-
ратур у XVI—XVII стст. развіваліся ў форме перакладу
з польскай мовы на беларускую такіх папуляроых ва
ўсёй сярэдневяковай Еўропе твораў, як апакрыфічоыя
аповесці «Страсці Хрыстовы», «Аб трох каралях», апо-
весці воінскага характару «Александрыя», «Гісторыя аб
Атыле, каралі ўгорскім», «Гісторыя жыцця і спраў Скан-
дэрбега», зборнікі дыдактычных навел «Гісторыя аб сямі
мудрацах», «Вялікае зярцала», «Рымскія дзеянні».
3 польскай на беларускую мову былі перакладзены «Хро-
ніка ўсяго свету» (1551) Марціна Бельскага і «Хроніка
польская, літоўская, жамойцкая і ўсёй Русі» (1582) Ма-
цея Стрыйкоўскага. У гэтых творах гістарычнага харак-
тару найбольш яскрава раскрываецца культурная і лі-
таратурная ўзаемнасць польскага і беларускага народаў,
паколькі польскія храністы ў сваіх хроніках выкарыстоў-
валі беларуска-літоўскія летапісы і ўдзялялі вялікую
ўвагу тым падзеям, якія адбываліся на беларускай зямлі
ў перыяд Вялікага княства Літоўскага і Польскага кара-
леўства.

Вельмі плённа развіваюцца польска-беларускія літа-
ратурныя сувязі ў XIX — пачатку XX ст. Відаць, не вы-
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падкова ў асобных варыянтах папулярнай беларускай
паэ'м'ы «Тарас на Парнасе» ўспамінаюцца разам з Пуш-
кіным і Гогалем класікі польскай літаратуры Адам Міц-
кевіч і Ян Каханоўскі. Польская перадавая літаратура,
як і руская класіка, у развіцці беларускай літаратуры
XIX — пачатку XX ст. адыгралі высакародную ролю; яны
садзейнічалі ўмацаванню і развіццю ў ёй галоўнай эстэ-
тычнай традыцыі — нёпарыўнай сувязі з жыццём народа
і радзімы,— традыцыі, якая праз рускі рэалізм і польскі
рамантызм прыйшла ў беларускую літаратуру і разві-
валася беларускімі пісьменнікамі і паэтамі XIX — па-
чатку XX ст.

Польскі рэвалюцыйны рамантызм, узнікшы на вялі-
кай хвалі нацыянальна-вызваленчага руху польскага на-
рода ў першай палавіне XIX ст., меў для стаііаўлення
новай беларускай літаратуры велізарнаегістарычнаезна-
чэнне. Вядома, што самабытнасць польскага рэвалюцый-
нага рамантызму найбольш поўна выявілася ў творчасці
Адама Міцкевіча і Юліуша Славацкага, геніяльных па-
этаў, класікаў польскай літаратуры. Пад іх уздзеяннем
пачалі пісаць свае творы такія польска-беларускія пісь-
меннікі, як Ян Чачот, Ян Баршчэўскі, Аляксандр Рыпін-
скі, Уладзіслаў Сыракомля (Людвік Кандратовіч), Він-
цэсь Каратынскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі. Усе яны нара-
дзіліся на Беларусі, лаходзілі з дробнай апалячанай
беларускай шляхты, добра ведалі мову беларускага на-
рода, яго побыт, звычаі, абрады, вусна-паэтычную твор-
часць, стаялі ў асноўным на ідэалагічных пазіцыях
ліберальнага дэмакратызму. Часам некаторыя з іх зыхо-
дзілі з гэтых пазіцый і падымаліся да рэвалюцыйнай ба-
рацьбы з царызмам і існуючым тады прыгонніцкім
ладам (Вярыга-Дарэўскі, Сыракомля) '.

Да гэтай групы польска-беларускіх пісьменнікаў на-
лежаў і В. Дунін-Марцінкевіч, які, відаць, пад уплывам
А. Міцкевіча пачаў пісаць па-польску, але хутка перай-
шоў на беларускую мову і стаў першым беларускім пісь-
меннікам-прафесіяналам, заснавальнікам новай беларус-
кай літаратуры.

Польска-беларускія пісьменнікі разам з Дуніным-
Марцінкевічам, безумоўна, вельмі спрыялі развіццю літа-

і Падрабязней пра гэта гл. у кн.: А. Мальдзіс. Падарожжа ў

XIX стагоддзе. Мінск, 1969, стар. 20—89.
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ратурнай узаемнасці між польскім і беларускім народамі.
Пра беларускую мову Міцкевіч гаварыў свайму сябру

Аляксандру Ходзьку наступнае: «3 усіх славянскіх на-
родаў русіны, гзта значыць сяляне Пінскай, часткова
Мінскай і Гродзенскай губерань, захавалі найбольшую
колькасць агульнаславянскіх рыс. У іх казках і песнях
ёсць усё. Пісьмовых помнікаў у іх мала, толькі Літоў-
скі Статут напісан іх мовай, самай гарманічнай і з усіх
славянскіх моў найменш змененай» '.

Падкрэслім словы Міцкевіча, яго думку пра тое, што
ў беларускіх «казках і песнях ёсць усё». I таму, відаць,
вусна-паэтычная народная творчасць беларусаў, бяс-
спрэчна, была адной з галоўных крыніц геніяльнай твор-
часці вялікага польскага паэта. Ен, безумоўна, ведаў мо-
ву беларускага народа, захапляўся яго песнямі, казкамі,
легендамі, браў іх за ўзоры сапраўднай паэзіі і, падпа-
радкоўваючы іх свайму рэвалюцыйна-гуманістычнаму
светапогляду, сваім магутным талентам пераўтвараў
фальклорныя каштоўнасці ў сваіх неўміручых творах,
якія адрасаваў свайму народу, а праз яго — усім наро-
дам свету. Так адбываўся складаны працэс літаратурна-
мастацкай узаемнасці беларускага народа з творчасцю
А. Міцкевіча, а праз яе — з польскім народам.

Гэта форма беларуска-польскай літаратурнай узаем-
насці шырока практыкавалася ў XIX ст. як беларускімі,
так і польскімі літаратарамі, якія нарадзіліся на бела-
рускай зямлі; тут прайшло іх дзяцінства, юнацтва, на-
ват напаткала некаторых старасць і смерць; яны не
маглі, як і Міцкевіч, не ведаць мовы беларускага народа,
яго вусна-паэтычнай творчасці, не любіць той край, што
даў ім жыццё, тых людзей, сярод якіх жылі. Усе яны зна-
ходзіліся пад магутным уплывам творчасці Міцкевіча.

«I сапраўды,— гаварыў Я- Купала ў прамове 26 ліста-
пада 1940 г. у Маскве на вечары, прысвечаным 85-год-
дзю з дня смерці А. Міцкевіча,— у самым літаральным
сэнсе гэтага слова беларускі народ дзяліўся з Адамам
Міцкевічам сваімі песнямі-марамі, легендамі, песнямі і
казкамі. Нямада бліскучых старонак Адамам Міцкеві-
чам напісана пад самым непасрэдным уплывам беларус-
кай народнай творчасці. Як бы ў адплату за гэты шчод-

і А. Л о й к а. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура. Мінск,

1952, стар. 13.

196



ры дар, Міцкевіч заўсёды з велізарнай павагай і люба-
сцю ставіўся да беларускага народа, яго жыцця і твор-
часці. У сваіх лепшых лекцыях па гісторыі славянскіх
літаратур ён называе беларускую мову самай багатай
і чыстай гаворкай, поўнай урачыстасці і непасрэднасці.
У сваіх творах, асабліва ў паэме «Пан Тадэвуш», ён з вя-
лікім замілаваннем і вялікай сілай малюе хараство і ба-
гацце беларускай прыроды. Гэтыя старонкі ў творчасці
Адама Міцкевіча таксама дарагія беларускаму савецка-
му чытачу, як дарагая яму ўся паэзія Адама Міцке-
віча...» '

Вялікую ролю ў справе развіцця літаратурнай узаем-
насці паміж польскім і беларускім народамі адыгрываў
выдатны польскі паэт Уладзіслаў Сыракомля (Людвік
Кандратовіч). Нарадзіўся ён 29 верасня 1823 г. у фаль-
варку Смолыава на Случчыне (цяпер Любанскі раён),
жыў у вёсцы Кудзінавічы (Калыльскі раён), вучыўся ў
павятовай школе ў Навагрудку, працаваў у Нясвіжы,
арандаваў зямлю ў Залуччы каля Стаўбцоў. Амаль усё
сваё жыццё пражыў сярод беларускага насельніцтва,
добра ведаў беларускую мову і вусна-паэтычную твор-
часць беларусаў, пісаў на польскай мове, але не забы-
ваўся на мову таго народа, сярод якога жыў, і часам пі-
саў свае творы на гэтай мове. На жаль, да нас дайшлі
толькі два яго беларускія вершы: «Добрыя весці» і «Ужо
птушкі пяюць усюды».

Варта адзначыць, што Сыракомля, рэцэнзуючы ў
1855 г. на старонках «Газеты варшаўскай» «Вечарніцы»
Дуніна-Марцінкевіча, сам прызнаваўся: «У мае дні ма-
ладыя, у мае шчаслівыя дні і я апрацоўваў наднёман-
скую ніву, і я навучыўся крывіцкае мовы і гаварыў на
ёй з пэўнай элеганцыяй у час гутарак з сумленнымі ся-
лянамі Жукавага Барка...» А ў рэцэнзіі на аповесць Ду-
ніна-Марцінкевіча «Гапон» Сыракомля пра беларускую
мову сказаў наступнае: «Цудоўнае гэта адгалінаванне
славянскай мовы — крывіцкі дыялект! I старое! Бо гэта
мова нашага Літоўскага Статута, нашага заканадаўства
на працягу двух стагоддзяў, XVI і XVII. А як шырока
яна ўжывалася! Смела можна сказаць, што гаварылі
на ёй тры чвэрці насельніцтва даўняй Літвы — народ,

і «Літаратура і мастацтва», 1955, 28 лістапада (прамова

Я. Купалы друкавалася па запісу на плёнцы).
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шляхта і паны. Пазбаўленая пісьменства, сёння гэта мо-
ва застаецца роднай памяткай толькі мужыцкіх хат.
I пішуць на ёй, наколькі нам йядома, толькі два аўтары:
адным з іх быў шкадуемы ўсімі Ян Чачот, другім жа з'яў-
ляецца п. В. Д.-Марцінкевіч» '.

Дунін-Марцінкевіч быў вельмі ўдзячны сваім сябрам,
польскім пісьменнікам, якія заахвочвалі яго пісаць па-
беларуску, для беларускага народа. Гэта пачуццё сардэч-
най удзячнасці выказана ў вершаванай аповесці «Літа-
ратурныя клопаты» (1857), прысвечанай Сыракомлю.
Тут даецца высокая ацэнка многім польскім пісьменнікам
і паэтам, асабліва Міцкевічу і Славацкаму. 3 асаблівай
пахвалой аўтар «Сялянкі» гаворыць пра Сыракомлю,
просіць у яго «парады, па якой пайсці дарозе, каб не
стрэціць згубу». Сыракомля для Дуніна-Марцінкевіча
быў бясспрэчным аўтарытэтам.

У другой палавіне XIX — пачатку XX ст. польска-бе-
ларуская літаратурная ўзаемнасць развіваецца ў форме
ідэйна-творчых кантактаў беларускіх пісьменнікаў з
польскімі літаратарамі і грамадскімі дзеячамі. Прычым
гэтае развіццё праходзіць у цеснай сувязі з плённай пе-
раемнасцю ідэй рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў Чар-
нышэўскага, Дабралюбава, Герцэна.

Беларускі рэвалюцыянер-дэмакрат Кастусь Каліноў-
скі, паслядоўнік Чарнышэўскага і Герцэна, знаходзіўся
ў сяброўскіх узаемаадносінах з польскім рэвалюцыяне-
рам-дэмакратам Зыгмунтам Серакоўскім; яны былі га-
лоўнымі кіраўнікамі паўстання 1863 г. у Беларусі, накі-
раванага супроць рускага царызму, змагаліся за вызва-
ленне народаў з-пад прыгнёту. Вядома, што Каліноўскі
выдаваў беларускую газету-лістоўку «Мужыцкая праў-
да», у якой прапагандаваліся ідэі сацыяльнай рэвалюцыі,
ідэі незалежнасці Польшчы і Беларусі ў саюзе са свабод-
най Расіяй. Гэта былі ідэі рускіх рэвалюцыянераў-дэма-
кратаў — яны ж сталі ідэямі Кастуся Каліноўскага і
Зыгмунта Серакоўскага.

Ідэі Чарнышэўскага і Герцэна, Каліноўскага і Сера-
коўскага як выражэнне духу народных мас Расіі, Поль-
шчы і Беларусі развівалі перадавыя пісьменнікі і дзеячы
культуры гэтых краін у другой палавіне XIX — пачатку

і Цыт. па кн.: А. М а л ь д з і с . Падарожжа ў XIX стагоддзе,

стар. 43—44.
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XX ст. У гзтым праяўлялася ідэйная ўзаемасувязь брац-
кіх народаў, на аснове якой умацавалася іх літаратурная
і культурная ўзаемнасць.

У першай палавіне XIX ст., як было паказана вышэй,
многія польскія пісьменнікі актыўна выкарыстоўвалі ў
сваёй творчасці вусную паэзію беларускага народа, бра-
лі з яе песні і казкі, легенды і балады, вобразы асілкаў
і слоўна-маляўнічыя сродкі, па-наватарску апрацоўвалі
іх і стваралі шэдэўры сваёй нацыянальнай літаратуры.
Гэта форма літаратурнай узаемнасці польскага і белару-
скага народаў працягвалася ў другой палавіне XIX — па-
чатку нашага стагоддзя.

У гэтых адносінах яркай постаццю ў другой палавіне
XIX ст. з'яўляецца выдатная польская пісьменніца Эліза
Ажэшка. Падобна да Міцкевіча і Сыракомлі, яна пакіну-
ла прыкметны след у гісторыі беларускай культуры і лі-
таратуры.

Жывучы доўгі час сярод беларускага народа, Ажэш-
ка добра была знаёма з яго жыццём, мовай, побытам,
звычаямі, вусна-паэтычнай творчасцю беларусаў, з вялі-
кай сімпатыяй адносілася да іх. I таму ў многіх яе тво-
рах, такіх, як раман «Над Нёманам», аповесці «Нізіна»,
«Хам», апавяданні «іАбразок галодных год», «Тадэвуш»:,
«Водгулле», «У зімні вечар» і іншыя, знайшла сваё ма-
стацкае адлюстраванне беларуская тэматыка, каларытна
паказана пакутлівае жыццё беларускага сялянства, ство-
раны тыповыя характары людзей з народа, накшталт
Паўла Кабыцкага з аповесці «Хам».

Цесныя літаратурныя кантакты Багушэвіча з Ажэш-
кай і Карловічам, выдатнымі дзеячамі польскай перада-
вой культуры, дапамагалі беларускаму паэту стаць на
шлях крытычнага рэалізму і народнасці.

Літаратурныя ўзаемасувязі найбольш поўна і плённа
праяўляюцца ў форме перакладаў з адной нацыянальнай
мовы на другую. Вядома, што Дунін-Марцінкевіч пера-
кладаў на беларускую мову «Пана Тадэвуша» Міцкевіча,
Багушэвіч — байку Барталіса «Свінні і бараны», Лучы-
на — «Ямшчык», «Бусел», «Не я пяю — народ божы»,
«Надта салодкія думкі» і іншыя творы Сыракомлі, Абу-
ховіч — «Конрада Валенрода» Міцкевіча, Гурыновіч —
вершы Каспровіча, аповесць Ажэшкі «Абразок галод-
ных год».

Асабліва многа і па-майстэрску перакладаў з поль-
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скай мовы на беларускую Купала. Ім былі перакладзены
асобныя балады і ўступ да паэмы «Конрад Валенрод»,
байка «Мужык і вужака» Міцкевіча; вершы Канапніцкай
«Тры дарогі», «Тры пары дня», «Доля наша», «Родны
дом», «Сасонка», «Варажбітка», «Вольны найміт», «Як
кароль у паход выходзіў»; Крашэўскага — «Дзед і баба»,
«Ці ты знаеш старонку?»; Сыракомлі — «Доля», «Гру-
ган», «Каралі», «На Палессі», «Нядзеля»; Бранеўскага —
уступ да паэмы «Песня аб вайне грамадзянскай» і паэму
«Парыжская камуна». Перакладаў Купала творы і нека-
торых малавядомых польскіх аўтараў.

Усё гэта сведчыць аб вялікай цікавасці народнага
паэта Беларусі да польскай літаратуры. Купалаўскія
пераклады з польскай мовы кваліфікавана прааналіза-
ваў Сцяпан Александровіч '.

Па сведчаншо бібліяграфічнага даведніка «Сувязі
бсларускай літаратуры з літаратурамі зарубежных сла-
вянскіх народаў» (1963), складзенага А. Мажэйкам і
Л, Самасейкам, на беларускую мову перакладзена каля
чатырохсот лепшых твораў польскай літаратуры, уліч-
ваючы асобныя кнігі прозы і паэзіі.

Вялікая колькасць твораў польскіх класікаў і сучас-
ных пісьменнікаў перакладзена на беларускую мову і
з'явілася ў перыядычных выданнях БССР. Пра польскіх
пісьменнікаў і паэтаў у беларускай перыёдыцы змешча-
на каля сямісот артыкулаў і рэцэнзій. Усё гэта сведчыць
аб тым, што польская літаратура папулярызуецца сярод
беларускага народа, што яна карыстаецца павагай у чы-
тачоў нашай краіны, садзейнічае братняй дружбе наро-
даў-суседзяў.

Вядома, што польскія перадавыя пісьменнікі ў даўгу
не застаюцца: яны заўсёды цікавіліся і цікавяцца бела-
рускай літаратурай, перакладаюць лепшыя творы бела-
рускіх паэтаў і пісьменнікаў на польскую мову, папуля-
рызуюць іх творчасць сярод працоўных мас сваёй краіны,
падтрымліваюць і развіваюць дружбу з беларускімі пісь-
меннікамі.

Пра дружбу польскай і беларускай літаратур краса-
моўна гавораць шматлікія факты, якія пакуль што на-
лежным чынам нашымі літаратуразнаўцамі яшчэ не да-

і Гл.: С. Ал е к с а н др ов іч. Старонкі братняй дружбы.

Мінск, 1959, стар. 41—67.
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следаваны, па-навуковаму не абагулыіены. Тыя цікавыя
работы, на якія тут рабіліся ўжо спасылкі,— «Адам Міц-
кевіч і беларуская літаратура» А. Лойкі, «Старонкі брат-
няй дружбы» С. Александровіча, «Творчае пабрацімства»
і «Падарожжа ў XIX стагоддзе» А. Мальдзіса — пачатак
навуковай распрацоўкі важнай тэмы.

Цікавай з'яўляецца праца В. Гапавай «На шляхах
братэрства і барацьбы (Беларуска-польскае літаратур-
нае ўзаемадзеянне міжваеннага дваццацігоддзя 1918—
1939)»'. Тут В. Гапава слушна зазначае, што 1918—
1939 гг.— гэта сапраўды важны перыяд у развіцці бела-
руска-польскіх літаратурных узаемасувязей, калі акрэ-
сліліся своеасаблівыя шляхі беларускай савецкай літа-
ратуры і польскай літаратуры пралетарскага напрамку.
Даследчыца піша: «Пафас новай эпохі знайшоў сваё вы-
ражэнне ў наватарскім характары саміх беларуска-поль-
скіх літаратурных сувязей. Абедзве літаратуры сустрэлі-
ся цяпер як роўныя. Ды і працэс узаемадзеяння рабіўся
двухбаковым у поўным сэнсе гэтага слова. На чале гэта-
га працэсу, як яго жывое ўвасабленне, стаялі польскія
пралетарскія паэты Ул. Бранеўскі і Б. Ясенскі, лепшыя
прадстаўнікі народна-франтавога руху Е. Путрамант,
К. Вайнтраўб, К. Яворскі, польскі паўлегальны і камуні-
стычны друк («Роргозііі», «Зу^паіу»). Значны ўклад ва
ўзмацненне літаратурных узаемасувязей зрабілі савец-
кія паэты і перакладчыкі, у ліку якіх былі Янка Купала,
Міхась Чарот, Максім Танк, Уладзімір Дубоўка, Язэп
Пушча, Юрка Гаўрук, а таксама дзеячы польскай сек-
цыі БелАПП»2 .

Абагульняючы факты, В. Гапава прыйшла да правіль-
нага вываду аб тым, што наватарская творчасць Танка
ўжо ў 30-х гадах аказала «значны ўплыў на польскіх
прагрэсіўных літаратараў, садзейнічала выпрацоўцы но-
вага погляду на літаратурны рух Беларусі. Яна была
ўзорам паэзіі сапраўды народнай, характэрнай з'явай
сацыялістычнага рэалізму». Тут жа адзначаецца, што «і
польская прагрэсіўная паэзія пакінула свой яскравы ад-
бітак у творчасці Танка. Не толькі вялікія рамантыкі
Міцкевіч, Славацкі, але і сучаснікі — паэты Бранеўскі,
Вандурскі, а таксама Тувім, Стаф — увайшлі ў яго твор-

Гл. зб.: «Садружнасць літаратур». Мінск, 1968, стар. 28—71.
Т а м ж а, стар. 29.
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чы вопыт». Сам Максім Танк пра сваю творчую сувязь
з польскімі церадавымі пісьменнікамі і прагрэсіўнымі
часопісамі таго часу так гаварыў: «Тут у Вільнюсе ў мяне
была магчымасць больш грунтоўна пазнаёміцца з тага-
часнай польскай рэвалюцыйнай літаратурай, з творамі
пісьменнікаў, якія групаваліся каля такіх легальных і
напаўлегальных камуністычных часопісаў і газет, як
«]Мо\уа кідіШга», «Міезіесііпік ШегасКі», «Ье\уаг», «О2\УІ§-
nіа», «Liеwу tоr», «Оblісzе dnіа», «Рорrоstu», «Sуgnаlу»
і іншыя» '.

Па ўласнаму прызнанню Е. Путраманта, вядомага
сучаснага пісьменніка народнай Польшчы, ён у маладос-
ці быў захоплены магутным дыханнем танкаўскай паэзіі.
ЁН успамінае, што калі восенню 1935 г. яго пазнаёмілі
з Танкам, то пасля праслухоўвання вершаў беларускага
паэта стала ясна, «што перада мной глыба сапраўднага
паэта...».

Калі да ўсяго гэтага дадаць і такую форму кантакт-
ных літаратурных і культурных польска-беларускіх уза-
емасувязей, як дэкады і тыдні беларускай літаратуры і
мастацтва, якія некалькі разоў праводзіліся ў Польшчы,
а польскай літаратуры і культуры ў Савецкай Беларусі,
то стане ясна, што культурная і літаратурная ўзаемнасць
паміж польскім і беларускім народамі плённа развіва-
ецца.

Такім чынам, працэс узаемаадносін, а разам з гэтым
і ўзаемаўзбагачэння славянскіх літаратур развіваўся з
веку ў век і садзейнічаў паспяховаму развіццю кожнай
славянскай літаратуры па шляху развіцця сваёй сама-
стойнасці і арыгінальнасці. Пра гэта пераканаўча свед-
чыць слаўная гісторыя духоўнай культуры славянскіх
народаў.

II

Вядома, класічная руская, украінская, польская, бал-
гарская, чэшская і іншыя славянскія і неславянскія лі-
таратуры, якія перажывалі свой нацыянальны ўздым у
XIX стагоддзі, памагалі беларускай літаратуры паскора-
ным шляхам выйсці ўжо ў пачатку XX стагоддзя на шы-
рокія прасторы сусветнай гісторыі і заняць пачэснае мес-

Гл. зб.: «Садружнасць літаратур», стар. 40—41.
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ца сярод перадавых нацыянальных літаратур свету. Пра
гэта красамоўна гаворыць творчасць перш за ўсё Янкі
Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, якія пад-
нялі, па-наватарску развівалі лепшыя традыцыі перада-
вой рускай, украінскай, польскай і іншых славянскіх і
неславянскіх літаратур, а таксама традыцыі вуснай на-
роднай творчасці. Наватарская творчасць класікаў бела-
рускай літаратуры плённа ўздзейнічала на некаторых
рускіх, украінскіх і польскіх паэтаў, нават на такіх вы-
датных мастакоў, як А. Твардоўскі, М. Ісакоўскі,
М. Рыльскі, П. Тычына, Ю. Тувім і Е. Путрамант. Пра
гэта сведчаць не толькі асабістыя прызнанні названых
паэтаў, але і тыя высокія ацэнкі, што даваліся імі бела-
рускім класікам.

Узаемасувязі і ўзаемаўзбагачэнне беларускай літара-
туры з ІНШЬШІ славянскімі і неславянскімі літаратурамі
краін народнай дэмакратыі і Савецкага Саюза сталі той
жыватворнай глебай, на якой расквітнелі нацыянальныя
літаратуры сацыялістычных краін.

Будзем памятаць, што ўзаемасувязі і ўзаемаўзбага-
чэнне нацыянальных літаратур з'яўляюцца ўнутранай за-
канамернасцю развіцця сусветнай літаратуры. Гэта зака-
намернасць вызначаецца на сучасным этапе ўсё большым
пранікненнем адной нацыянальнай літаратуры ў другую,
прычым шляхі і формы гэтага пранікнення разнастайныя,
як само жыццё, якое адлюстроўваецца мастацкай літа-
ратурай. Гх трэба канкрэтна вывучаць і даследаваць пры-
стасавальна да канкрэтных фактаў і з'яў той ці іншай
нацыянальнай літаратуры або сусветнага літаратурнага
працэсу ў цэлым, які складаецца з развіцця розных на-
цыянальных літаратур, звязаных між сабой не толькі
ўнутранай эстэтычнай спецыфікай, але і агульнай зака-
намернасцю развіцця чалавечага грамадства, гістарыч-
ным лёсам народа, яго жыццём, яго матэрыяльнай і ду-
хоўнай культурай, яго сацыяльна-эканамічным і палі-
тычным ладам.

Параўнаўчае гістарычнае вывучэнне літаратур як
асобная галіна навукі, якая ўзнікла яшчэ ў пачатку
XIX ст., стварыла некалькі школ або канцэптуальных на-
прамкаў пры вывучэнні сувязей і ўзаемасувязей нацыя-
нальных літаратур. Аднак ні прыхільнікі міфалагічнай,
ні антрапалагічнай, ні міграцыйнай, ні якой-небудзь ін-
шай школы, а тым больш прыхільнікі сучаснай буржуаз-
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най кампаратывістыкі Амерыкі, Францыі, Англіі і іншых
капіталістычных краін, не маглі і не могуць правільна вы-
рашыць праблему ўзаемасувязей і ўзаемадзеяння літа-
ратур у сусветным літаратурным працэсе, таму што яны
ў разуменні мастацкай літаратуры зыходзілі і зыходзяць
з ідэалістычнай эстэтыкі, разглядалі і разглядаюць лі-
таратуру як замкнёную ў сабе структуру, ізаляваную ад
грамадства, ад гістарычных умоў жыцця народа, краіны,
ад класавай барацьбы, ад палітыкі, ад сацыяльных па-
трэб народных мас.

Толькі марксісцка-ленінскае параўнаўчае літаратура-
знаўства здольна правільна і да канца вырашыць праб-
лему ўзаемасувязей і ўзаемаўзбагачэння, ідэйна-мастац-
кай узаемнасці ў развіцці нацыянальных літаратур і су-
светным літаратурным працэсе, таму што яно разглядае
мастацкую літаратуру: 1) як спецыфічную грамадскую
з'яву, якая развіваецца ў цеснай сувязі з гістарычнымі
ўмовамі жыцця народа; 2) як вобразную форму пазнан-
ня рэчаіснасці з сваімі ўнутранымі структурнымі асаблі-
васцямі, што даюць магчымасць адной нацыянальнай
літаратуры пранікаць у структуру другой і такім чынам
садзейнічаць стварэнню атмасферы літаратурнага ўзае-
мадзеяння або літаратурнай узаемнасці.

3 вялікай разнастайнасці шляхоў і форм, спосабаў і
сродкаў праяўлення ўзаемадзеяння, узаемасувязей,
ідэйна-мастацкай узаемнасці нацыянальных літаратур
хочацца спыніць увагу чытача на двух галоўных напрам-
ках параўнаўчага літаратуразнаўства: 1) вывучэнне лі-
таратурных кантактаў адной літаратуры з другой літара-
турай, якія адбываюцца ў разнастайных формах; 2) літа-
ратурная тыпалогія і яе роля ў параўнаўчым вывучэнні
нацыянальных літаратур.

Кожны з гэтых агульных напрамкаў адыгрывае сваю
спецыфічную ролю і мае свае формы і віды, прыёмы і
сродкі, якія павінны канкрэтна вывучацца ў нацыяналь-
ных літаратурах.

Спынімся перш за ўсё на такой форме літаратурных
кантактаў, як літаратурныя традыцыі, на іх ролі ва ўза-
емаўзбагачэнні нацыянальных літаратур.

Вядома, што спакон вякоў існуе ў прыродзе і чалаве-
чым грамадстве аб'ектыўны закон пераемнасці, або пера-
ходу спецыфічных уласцівасцей адной з'явы ў другую.
У жывой прыродзе гэты закон праяўляецца ў форме пе-
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радачы спадчынных уласцівасцей або адзнак у межах
біялагічнага віду, роду іх індывідуальным прадстаўні-
кам і наступным пакаленням.

У чалавечым грамадстве, якое развіваецца па сваіх
уласных законах, закон пераемнасці дзейнічае ў толькі
яму ўласцівых формах, ён няспынна ў сваім развіцці ўс-
кладняецца, набывае новыя разнастайныя якасці. У гэ-
тым можна пераканацца, калі звярнуцца да тых сацы-
яльна-эканамічных фармацый, якімі прайшло чалавечае
грамадства ў сваім гістарычным развіцці ад першабыт-
на-абшчыннага ладу, праз рабаўласніцкі лад, феадалізм
і капіталізм да камуністычнай фармацыі. У гэтым ня-
спынным натуральным і аб'ектыўным развіцці чалавеча-
га грамадства дзейнічаў аб'ектыўны закон пераемнасці.
Дзейнічаў ён і дзейнічае ў сваёй спецыфічнай форме і ў
развіцці культуры, мастацтва і літаратуры ад іх узнікнен-
ня і да нашых дзён.

Грунтуючыся на аб'ектыўным законе пераемнасці ў
грамадскім развіцці чалавецтва, яго культуры, мастацтва
і літаратуры, У. I. Ленін стварыў стройнае вучэнне аб
культурнай спадчыне мінулых эпох, якую ні ў якім разе
нелыа ігнараваць пры стварэнні культуры, мастацтва і
літаратуры сацыялістычнай эпохі. Вядома, што марксізм
узнік не на голым месцы, а з'явіўся ў выніку наследаван-
ня і крытычнай пераапрацоўкі, па сцвярджэнню У. I. Ле-
ніна, такіх крыніц, як нямецкая класічная філасофія,
французскі утапічны сацыялізм і англійская палітычная
эканомія.

3 ленінскага вучэння аб выкарыстанні культурнай
і літаратурнай спадчыны вынікае праблема традыцый і
наватарства як унутраная заканамернасць літаратуры і
мастацтва і як форма ўзаемапранікнення і ўзаемаўзба-
гачэння нацыянальных літаратур у сусветным літаратур-
ным працэсе.

Што трэба разумець пад паняццем «літаратурныя
традыцыі»? Усё тое жывое, карыснае і патрэбнае, што
ўжо ўстанавілася і замацавалася ў развіцці нацыяналь-
най літаратуры і засталося ў спадчыну наступным пака-
ленням. Такімі літаратурнымі традыцыямі, вечна жывы-
мі з'явамі сусветнай класічнай літаратуры былі і заста-
ліся перш за ўсё традыцыя грамадзянскасці, з якой
арганічна звязаны традыцыі народнасці, партыйнасці, па-
трыятызму. У цеснай сувязі з імі суіснуюць традыцыі
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гуманізму, рэалізму, рамантызму, а таксама мастацкае
майстэрства з разнастайнымі традыцыйнымі сродкамі,
метадамі і прыёмамі, пры дапамозе якіх ствараецца
славесна-вобразная сістэма творчасці пісьменніка.

Трэба, аднак, памятаць, што літаратурныя традыцыі
грамадзянскасці, народнасці, партыйнасці, патрыятыз-
му, гуманізму і іншыя праходзяць праз усю гісторыю лі-
таратуры, пачынаючы з далёкай антычнасці, праз доўгае
сярэднявечча, эпохі Рэнесансу і Асветніцтва, перыяды
класіцызму, рамантызму, крытычнага рэалізму і дасяга-
юць свайго якаснага росквіту ў савецкую эпоху ў літа-
ратуры сацыялістычнага рэалізму.

Неабходна падкрэсліць, што ў кожную эпоху ў літа-
ратуры кожнай краіны, нават у індывідуальным стылі
сапраўднага мастака слова, названыя літаратурныя тра-
дыцыі маюць сваю непаўторную ідэйна-мастацкую афар-
боўку, новую якасць, паколькі ў іх форме адлюстроўва-
ецца новае жыццё, выказваюцца новыя думкі і пачуцці.
Інакш кажучы, адзначаныя традыцыі пераходзяць роз-
нымі шляхамі ў другую літаратуру і пераўтвараюцца
пісьменнікамі ў наватарства, якое затым становіцца тра-
дыцыяй для пісьменнікаў новага пакалення.

Так, шляхам развіцця лепшых літаратурных трады-
цый адбываецца складаны працэс пранікнення адной на-
цыянальнай літаратуры ў структуру другой. Гэта садзей-
нічае ўзаемаўзбагачэнню нацыянальных літаратур.

Правільнае метадалагічнае абгрунтаванне пераем-
насці літаратурных традыцый дае А. С. Бушмін. «Пера-
емнасць традыцый,— піша вучоны,— сувязь суседнічаю-
чых або раз'яднаных перыядаў у развіцці літаратуры,
уплыву аднаго этапа развіцця на другі, уздзеяння, якое
ідзе ад пісьменніка да пісьменніка, ад твора да твора,—
усё гэта не можа быць змерана, схоплена ва ўсёй паўна-
це, калі асновай для вываду служаць больш або менш
відавочныя прыкметы падабенства — тэматычныя, сю-
жэтныя, жанравыя і г. д. I якім бы ні быў уважлівым
улік канкрэтных фактаў сувязей і ўплываў, ён ніколі нс
дасць вычарпальнай карціны ролі ранейшых традыцый
у літаратуры больш высокага этапа развіцця. Традыцыі
папярэдняга этапа, раствараючыся ў новым да страты
сваіх канкрэтных абрысаў, знікаюць як рэчавы факт,
прадаўжаючы дзейнічаць як фактар. Гэта падобна ўпа-
дзенню ракі ў мора; цершае знікае ў другім. Можна
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назіраць, колькі вады і якога саставу прынесла рака ў
вусце, і тым самым вызначыць значэнне данай ракі для
ж'ыцця мора, гэта можна і гэтага дастаткова. Але было б
дарэмнай прэтэнзіяй шукаць абрысы ракі ў басейне
мора» ь

Такім чынам, роля прагрзсіўных літаратурных трады-
цый ва ўзаемадзеянні і ідэйна-мастацкай узаемнасці ў
развіцці нацыянальных літаратур даволі вялікая,
без іх не можа нармальна развівацца літаратурны
працэс.

Галоўнай формай кантактных сувязей і ідэйна-мас-
тацкай узаемнасці ў развіцці нацыянальных літаратур
быў і застаецца пераклад. Праз пераклад лепшыя ма-
стацкія творы адной нацыянальнай літаратуры становяц-
ца здабыткам другой літаратуры; праз пераклад з адной
мовы на другую адбываецца складаны працэс узаема-
ўзбагачэння нацыянальных літаратур; праз пераклад
узбагачаецца літаратурная мова таго народа, на якую
перакладаюцца творы; праз пераклад удасканальваецца
мастацкае майстэрства пісьменніка-перакладчыка; праз
пераклад адбываецца эстэтычнае інтэрнацыянальнае вы-
хаванне народных мас.

У эпоху сусветнай рэалістычнай літаратуры, як за-
значыў акадэмік М. I. Конрад, маштаб перакладу стано-
віцца сапраўды велізарным: «Усё колькі-небудзь знач-
нае або проста прывабіўшае ўвагу масавага чытача рас-
паўсюджваецца па ўсяму свету, толькі мяняючы ў кож-
най краіне сваю моўную абалонку. Але гэта азначае,
што літаратурны твор пачынае жыць ужо незалежна ад
сваёй першапачатковай моўнай формы. ЁН становіцца ў
моўным выражэнні шматтварым. Пры такім ператварэн-
ні ён тое-сёе губляе, тое-сёе набывае. Губляе ён сваю
адзінічнасць — тую непаўторную індывідуальнасць, якую
дае яму моўная плоць, у якой ён нарадзіўся ў сваёй краі-
не; але, з другога боку, разнамоўнае існаванне выяўляе
ў літаратурным творы тое агульнае, што выводзіць яго
за рамкі адзінічнасці, што значыма для ўсіх. «Пані Ба-
вары» ў сваім французскім моўным абліччы — часцінка
французскай літаратуры, у рускім моўным абліччы — на-
бытак рускага літаратурнага свету, у японскай — япон-

і А. Б у ш м н н . Методолопіческже вопросы лжтературоведче-

ских исследований. Л., 1969, стар. 175.
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скага, а ў цэлым, у сваім шматмоўным абліччы,— часцін-
ка сусветнай літаратуры» '.

Беларуская літаратура ў сваіх сувязях і ідэйна-ма-
стацкай узаемнасці з іншымі літаратурамі вельмі шыро-
ка карысталася і карыстаецца перакладамі з многіх вя-
домых у свеце літаратур. Нашы пісьменнікі і паэты ак-
тыўна перакладалі і перакладаюць на беларускую мову
лепшыя творы сусветнай літаратуры, асабліва з братніх
літаратур Савецкага Саюза і краін народнай дэмакра-
тыі. Гэтыя пераклады, бясспрэчна, з'яўляюцца вялікім
творчым набыткам беларускай літаратуры, узбагаціў-
шым яе настолькі, што яна ўступіла ва ўзаемадзеянне
з многімі перадавымі літаратурамі свету, пачала не толь-
кі браць у другіх літаратур, але і дзяліцца з імі сваімі
здабыткамі.

Лепшыя творы беларускай літаратуры, як вядома, пе-
ракладзены на многія мовы свету, амаль на ўсе мовы на-
родаў Савецкага Саюза. Гэтым самым беларуская літа-
ратура ўвайшла ў сусветны літаратурны працэс і плённа
ўзаемадзейнічае ў ім, складае неад'емную частку гэтага
працэсу.

Кантактны напрамак ва ўзаемадзеянні і ўзаемасувя-
зях літаратур мае яшчэ і такія істотныя формы і віды, як
непасрэдныя сустрэчы дзеячаў братніх літаратур; твор-
чая вучоба, азнаямленне пісьменнікаў з творчасцю сваіх
зарубежных калег, запазычанне ў іх тых ці іншых прыё-
маў, розных сродкаў мастацкага майстэрства, прыгодных
для наватарскага пераўтварэння; ацэнкітворчасціаднаго
пісьменніка другім. Відамі кантактных літаратурных су-
вязей могуць быць: творчае падражанне пэўным мастац-
кім узорам або наследаванне, парадыраванне стылю
пісьменніка з мэтай выяўлення сваёй нязгоды з яго эстэ-
тычнай устаноўкай; стылізацыя, падробка аўтара пад
творчую манеру другога літаратара або цэлай літа-
ратурнай школы; 'аднаўленне сюжэтаў, вобразаў і ма-
тываў творчасці аднаго пісьменніка ў творах дру-
гога.

Гэтымі формамі і відамі кантактныя сувязі, узаема-
сувязі і ўзаемадзеянне літаратур, вядома, не абмяжоў-
ваюцца; іх можа быць значна больш. Аднак усе яны за-
слугоўваюць канкрэтнага вывучэння, дзякуючы якому

Н. К о н р а д . Запад м Восток. М., 1966, стар. 339.
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можна выявіць функцыянальнае значэнне кожнай формы
і віду літаратурных кантактаў.

Другім напрамкам параўнаўчага літаратуразнаўства
з'яўляецца тыпалогія. Літаратуразнаўчая тыпалогія зай-
маецца вывучэннем аднатыпных літаратур, іх кірункаў,
метадаў, жанраў, стыляў, якія ўзніклі і развіваліся ў пэў-
ных гістарычных умовах, часам зусім адасоблена і неза-
лежна ад падобнай літаратуры. Часта ў іх узнікненні і
развіцці адсутнічала сінхроннасць, узнікалі яны і разві-
валіся ў розныя эпохі і перыяды. Так, класіцызм, раман-
тызм, рэалізм і іншыя метады, стылі, школы, плыні
ўзнікалі і развіваліся ў розных краінах не адначасова, а
ў розныя перыяды, якія часам знаходзіліся адзін ад дру-
гога на вялікай гістарычнай адлегласці, аднак літаратур-
ныя з'явы гэтых перыядаў былі аднатыпнымі і ў сваіх
спецыфічных рысах роднаснымі. Гэта было абумоўлена
тымі сацыяльна-эканамічнымі, палітычнымі і культур-
нымі ўмовамі, у якіх узнікалі і развіваліся аднародныя
літаратурныя з'явы.

Акадэмік М. I. Конрад зазначаў, што пры «ўзнікненні
і развіцці аднародных літаратурных з'яў у розных наро-
даў літаратурныя сувязі могуць іграць пэўную ролю, але
наяўнасць сувязей для ўзнікнення такіх з'яў зусім не
абавязковая. Рашаючая ўмова ўзнікнення аднатыпных
літаратур — уступленне розных народаў на адну і тую ж
ступень грамадска-гістарычнага і культурнага развіцця
і блізкасць форм, у якіх гэта развіццё праяўляецца.
Агульныя ўмовы, якія ствараюцца ў грамадскім жыцці
і культуры розных народаў ыа ранняй стадыі феадалізму,
бываюць часта вельмі блізкімі па сутнасці і нават фор-
ме, таму няма нічога дзіўнага ў тым, што таксама вель-
мі многае ў літаратурах аказваецца блізкім» '.

Да гэтага варта дадаць, што магчымасць існавання
сувязей і ўзаемадзеяння розных тыпаў літаратур нават
на вялікай гістарычнай адлегласці абумоўліваецца не
толькі адпаведнымі сацыяльна-эканамічннымі абставіна-
мі, але, думаецца, яшчэ і агульным культурным і псіха-
лагічным складам людзей наогул і творцаў мастацкай
літаратуры ў прыватнасці. Справа ў тым, што ўсе людзі,
пры ўсёй іх бязмернай фізічнай і псіхалагічнай разна-
стайнасці, у канчатковым выніку адчуваюць і мысляць

і Н. К о н р а д . Запад ж Восток, стар. 335.
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паўтаральна, але адрозніваюцца яны па манеры і сіле
адчуваць і мысліць. Вось гэта паўтаральнасць адчування
і мыслення, а значыць, і пазнання рэчаіснасці ў мастац-
кіх вобразах, уласціва ўсім мастакам слова пры бяскон-
цай разнастайнасці іх светапоглядаў, непаўторных твор-
чых манер, форм, стыляў. Разам з гістарычнай абумоў-
ленасцю гэта прыводзіць да пэўнай аднароднасці і
аднатыпнасці літаратур розных эпо'х і розных народаў.
Вывучэннем аднатыпных літаратур, якія знаходзяцца
між сабой у неабавязковай сувязі і нават у пэўнай ідзй-
на-мастацкай узаемнасці, займаецца тыпалогія як асоб-
ная галіна параўнаўчага літаратуразнаўства.

III

Складанай з'яўляецца і праблема ўплыву адной літа-
ратуры на другую нацыянальную літаратуру.

Сярод літаратуразнаўцаў і крытыкаў, саміх мастакоў
слова ёсць такія, што ўвогуле адмаўляюць уплыў адной
літаратуры на другую, імкнучыся гэтым самым адстаяць
ідэю самабытнасці сваёй нацыянальнай літаратуры. Яны
лічаць, што нацыянальная літаратура пазбаўляецца ары-
гінальнасці і самабытнасці, калі на яе ўплывае другая
нацыянальная літаратура. Думаецца, што так можна
лічыць толькі пры неразуменні складанай дыялектыкі
ўплыву і яго ролі ў літаратурным працэсе нацыяналь-
ных літаратур.

Калі разумець літаратурны ўплыў не павярхоўна, не
як звычайнае перайманне пісьменнікам тых або іншых
літаратурных прыёмаў, вобразаў, сюжэтаў, рытмаў і ін-
шых мастацкіх сродкаў і перанясенне іх у свае творы і ў
цэлым у нацыянальную літаратуру, а ўнікнуць у паняцце
ўплыву глыбока, зразумець яго сутнасць як заканамер-
ную неабходнасць, як узбуджальнік творчай энергіі ў
дзеячаў літаратуры, без якога не ўзнікае ў пісьменніка
натхненне тварыць, то стане ясна, што без уплыву не
абыходзіцца ні адзін мастак слова, не развіваецца ні ад-
на літаратура .ў свеце.

Трэба мець на ўвазе яшчэ тое, што пісьменнік як
творчая індывідуальнасць і як грамадзянін свайго часу
знаходзіцца ў асяроддзі разнастайных з'яў і фактаў ак-
ружаючай яго рэчаіснасці. Гэтыя з'явы і факты з рознай
сілай уздзейнічаюць на пісьменніка, уплываюць на яго
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мысленне і перажыванне, выклікаюць у яго адпаведныя
пачуцці і думкі. Так зараджаецца і фарміруецца грама-
дзянская і творчая самабытнасць пісьменніка, з гэтага ж
пачынаецца ўзнікненне і развіццё самабытнасці нацыя-
нальнай літаратуры. Аднак гэта самабытнасць толькі та-
ды дасягае сваёй поўнай магутнасці, калі яна судакра-
наецца з мастацкай самабытнасцю другіх нацыянальных
літаратур, якія ўзмужнелі і могуць сваім творчым вопы-
там дапамагчы другой літаратуры развіваць сваю ўлас-
ную самабытнасць у рэчышчы развіцця сусветнай літа-
ратуры.

Г. Ламідзе ў кнізе «У пошуках новага», гаворачы пра
ўзаемадзеянне літаратур, слушна заўважыў: «Узаема-
дзеянне між літаратурамі магчыма і эфектыўна ў тым
выпадку, калі ў адной літаратуры ёсць тое, што можна
перадаць другой, а другая валодае тым, чым яна ўзаем-
на адарыць першую. Інакш не адбудзецца ўзаемадзеян-
не. Гэта зусім не азначае поўнай роўнасці ўзаемадзею-
чых фактараў. ЁСЦЬ літаратуры адносна моцныя, раз-
вітыя, якія, уступаючы ў кантакт з менш развітымі літа-
ратурамі, садзейнічаюць іх узвышэнню, паскоранай спе-
ласці іх творчых магчымасцей. Узаемныя сувязі такога
тыпу характэрны для літаратуры сацыялістычнага рэа-
лізму. У літаратуры сацыялістычнага рэалізму ўзаемныя
сувязі праяўляюцца асабліва шматбакова, свабодна,
узнікаючы як натуральны вынік самога зместу літара-
турнага працэсу» '.

Так узнікае і развіваецца плённы ўзаемаўплыў на-
цыянальных літаратур як неабходнасць і заканамернасць
сусветнага літаратурнага працэсу.

Гісторыя сведчыць, што ні адзін пісьменнік і ні адна
літаратура ў свеце не развіваліся самі па сабе і самі
праз сябе, іх узнікненне і развіццё былі абумоўлены
грамадскімі патрэбамі свайго часу, гістарычнымі ўмова-
мі жыцця свайго народа і сваёй краіны. Кожная нацыя-
нальная літаратура ўзнікае і развіваецца на сваёй сацы-
яльнай і нацыянальнай глебе, аднак яе ўзнікненню і
развіццю садзейнічаюць перш за ўсё суседнія больш раз-
вітыя літаратуры шля'хам іменна ўплыву як узбуджаль-
ніка творчай энергіі народа і яго пісьменнікаў, ствараль-
нікаў новых мастацкіх каштоўнасцей.

і Г. Ломндзе. В понсках ноюго. М., 1963, стар. 187.
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Са сказанага відаць, што нельга адмаўляць уплыву
адной нацыянальнай літаратуры на другую. Ён існаваў
і будзе існаваць як пэўная ўнутраная заканамернасць
у развіцці сусветнага літаратурнага працэсу.

«Мэта вывучэння літаратурных уплываў,— сцвярджаў
А. Бушмін,— пераемных літаратурных сувязей заклю-
чаецца ў раскрыцці іх творчага выніку. Вынік гэты тым
значней, чым паўней, дасканальней здзейснена творчае
пераўтварэнне ўнаследаванага, успрынятага элемента.
Вышэйшы эфект пераемнага развіцця літаратуры праяў-
ляецца не ў паўнаце і частаце падабенства паследуюча-
га і папярэдняга, а ў іх адрозненні. Калі пры гэтым па-
дабенства позняга з раннім і захоўваецца, то захоўваец-
ца як нешта агульнае ў розных індывідуальнасцях, як
падабенства асобных аспектаў у непадобным цэлым. Так,
па крайняй меры, праяўляюць сябе пераемныя сувязі
ў творчасці вялікіх мастакоў.

Пушкін аказаў на Гогаля моцны ўплыў. «Нічога не
прадпрымаў я без яго парады,— прызнаваўся Гогаль.—
Ні адзін радок не пісаўся без таго, каб не ўяўляў яго
перад сабою». А між тым Гогаль як мастак нічым не на-
гадвае Пушкіна. «Толькі тады можна зразумець веліч
Шаўчэнкі,— пісаў Іван Франко,— калі параўнаем яго з
яго папярэднікамі і настаўнікамі, з польскімі і расейскі-
мі: Міцкевічам, Рылеевым, Пушкіным... ён наскрозь інды-
відуальны і адрозніваецца ад іх нават там, дзе вучыцца
ў іх». Гэта можна было б сказаць увогуле аб выдатных
мастаках і пры гэтым з наступнай папраўкай: яны адроз-
ніваюцца ад сваіх настаўнікаў іменна там, дзе ў іх ву-
чацца»'.

Трэба ўлічваць, што літаратурны ўшшў бывае двух
відаў: 1) аднабаковы, калі найбольш развітая нацыя-
нальная літаратура або творчасць выдатнага пісьменні-
ка ўплывае на менш развітую літаратуру і творчасць яе
маст'акоў слова аднабакова, гэта значьшь без узаемнас-
ці, і 2) двухбаковы, калі ён адбываецца ў працэсе ідэй-
на-мастацкай узаемнасці больш-менш аднолькава разві-
тых літаратур або творчасці выдатных пісьменнікаў.

Яскравым прыкладам першага віду можа служыць
новая беларуская літаратура, якая ў XIX — пачатку

і А. Б у ш м н н . Методолопіческже вопросы лжтературоведче-

ских исследований, стар. 152—153.
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XX ст. паскорана развівалася пад аднабаковым уплывам
галоўным чынам класічнай рускай, польскай і ўкраінскай
літаратур. Пад плённым уздзеяннем перш за ўсё гэтых
літаратур беларуская літаратура дасягнула такой ма-
стацкай спеласці ў творчасці яе лепшых прадстаўнікоў,
вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, што сама па-
чала ўплываць на творчасць некаторых сучасных рускіх,
польскіх, украінскіх і іншых пісьменнікаў многанацыя-
нальнай савецкай літаратуры. Пра гэта заяўлялі самі
такія мастакі слова, як А. Твардоўскі, М. Ісакоўскі,
Е. Путрамант, М. Рыльскі, П. Тычына і іншыя.

Цесныя ўзаемасувязі, а таксама ўзаемаўзбагачэнне
нацыянальных літаратур беларускага, рускага, украін-
скага, літоўскага, латышскага і іншых народаў Савец-
кага Саюза ніколі не спыняліся; яны ўмацоўваліся і раз-
віваліся на кожным новым гістарычным этапе вызвален-
чай барацьбы мас; яны асабліва пашырыліся і ўзмацне-
лі пры Савецкай уладзе.

1972-1975 гг.


