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A M  ДАРАГАКУПЕЦ

ТРАДЫЦЫІ ІНТЭЛЕКТУАЛЫНАГА ПСТАРЫЧНАГА РАМАНА 
Ў ТВОРЧАСЦІ УЛАДЗІМІРА АРЛОВА

Анализируется творчество В. Орлова в 
контексте немецкоязычной прозы (Л. Фейхт
вангер, Б. Брехт, Т. Манн и Г. Манн, 
С. Цвейг), а также исторической романисти
ки Я. Кросса; при этом устанавливаются ти
пологические соответствия.

In this article V. Orlov’s work is analyzed in 
the context of German-speaking historical prose 
(L. Feixtvangerl B. Breht1 T. Mann, G. Mann, 
S. Tsveig) and historical roman philology of 
У. Kross. The author tries to determine typo
logical correspondence and modality among the 
abovementioned works.

Небывалы рост цікавасці як пісьменнікаў, так і чытачоў да гістарычнага 
мінулага сваёй краіны назіраецца ў беларускай літаратуры ў 80-90-я гг. 
XX ст. Як вядома, вялікую папулярнасць творы гістарычнай тэматыкі набылі 
ўжо ў 60-я гг. з прыходам у беларускую літаратуру У. Караткевіча, а затым 
яго паслядоўнікаў: Л. Дайнекі, В. Іпатавай, К. Тарасава, В. Чаропкі і інш.

На агульным фоне развіцця беларускай гістарычнай прозы вылучаюцца 
гістарычныя апавяданні і аповесці У. Арлова, творчасць якога -  першая 
спроба ў айчыннай гістарычнай раманістыцы адысці ад займальнасці, папу- 
лярызацыі беларускай гісторыі. Пісьменнік, наследуючы традыцыі У. Карат- 
кевіча ў адлюстраванні мінулага, а таксама арыентуючыся на вопыт за- 
межных літаратур (эстонскай, нямецкай), спрабуе ўвесці ў свае творы па- 
чаткі інтэлектуальнага рамана, наблізіць беларускую гістарычную прозу да 
лепшых узораў сусветнай замежнай гістарычнай раманістыкі пасляраман- 
тычнай эпохі.

Свой асабісты адметны творчы метад У. Арлову ўдалося знайсці не ад- 
разу. У першых аповесцях “Дзень, калі ўпала страла” і “Час чумы” сам 
пісьменнік адзначае рысы так званага “прафесарскага” рамана, які існаваў у 
нямецкай літаратуры на пачатку XIX ст. як гісторыка-этнаграфічны твор. Яго 
галоўная мэта, па меркаванню Л. Фейхтвангера, з максімальнай навуковай 
дакладнасцю апісаць гістарычнае жыццё пэўнага рэгіёна. У. Арлоў зразумеў 
“хібы” першых сваіх твораў і, як паказвае далейшая яго творчасць, пазбег- 
нуў ператварэння мастацкага малюнка ў падобнае самадастатковае наву- 
кова-дакладнае адлюстраванне рэчаіснасці. Гісторык і пісьменнік узаема- 
дапаўняюць адзін аднаго, творча спалучаюцца ў асобе У. Арлова. Як гісто- 
рык ён распавядае аб падзеях і фактах у іх гістарычнай паслядоўнасці. Як 
пісьменнік пры дапамозе фантазіі і творчай інтуіцыі перадае ўнутраны свет 
чалавека, яго пачуцці, думкі, надае вялікую ўвагу эстэтычным даследаван- 
ням, поглядам, фарміраванню свядомасці героя. Такі падыход да адлюст- 
равання гістарычнай рэчаіснасці быў абумоўлены арыентацыяй пісьменніка 
ў першую чаргу на гістарычную спадчыну У. Караткевіча, а таксама на еўра- 
пейскі гістарычны раман, які прадстаўлены ў нямецкай літаратуры прозай
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Л. Фейхтвангера, Т. Мана, у эстонскай -  Я. Кроса, дзе ярка выражаны філа- 
софскія аспекты аповеду.

На станаўленне У. Арлова як пісьменніка гістарычнай тэмы аказала 
вялікі ўплыў проза Я. Кроса, якая спалучае ў сабе брэхтаўскія і фейхтванге- 
раўскія традыцыі. У творчасці нямецкамоўных пісьменнікаў 1920-1930-х гг. 
(Б. Брэхта, Л. Фейхтвангера, С. Цвэйга) акцэнт ва ўспрыняцці гісторыі пера- 
носіўся на чалавечую асобу. Пасля Першай сусветнай вайны перад 
пісьменнікамі паўстаюць важныя сацыяльныя і ідэалагічныя пытанні, адказы 
на якія яны імкнуцца знайсці ў гісторыі, зварот да якой з’яўляўся выдатным 
спосабам паставіць гэтыя пытанні ў філасофска-абагульненай форме з эле
ментам! іншасказання, выкарыстаць умоўна-метафарычныя формы апо
веду. Л. Фейхтвангер, Б. Брэхт не толькі адлюстроўвалі мінулае, але i па- 
філасофску асэнсоўвалі яго. Б. Брэхту, на думку А. Гулыгі, удалося злучыць 
у гістарычным творы два планы: канкрэтна-гістарычны і ўмоўны, сучасны 
(гл. Гулыга 1974, 109). У Л. Фейхтвангера гістарычная эпоха выступае як 
алегорыя, якая дапамагае больш праўдзіва перадаць уласны светапогляд, 
адлюстраваць сучасную эпоху.

Л. Фейхтвангер, Т. Ман і Г. Ман зрабілі гістарычны раман палемічным, 
праблемным. Ha іх думку, чужы лёс, лёс гістарычнага героя дапамагае су- 
часнаму чытачу больш глыбока спазнаць самога сябе. Л. Фейхтвангер у 
сваіх творах праводзіў прынцып нязменнасці чалавечай сутнасці, калі адзін і 
той жа характар, адзін і той жа лёс можна было “прымерыць” да розных 
эпох. Л. Фейхтвангера гісторыя прыцягвала не толькі як тэма, як сюжэт, але 
i як праблема, бо “ў рамане аб мінулым вырашае не дакладнасць гіста- 
рычнай дэталі, нават не правільнасць абмалёўкі эпохі, а ідэя гістарычнага 
развіцця”, як заўважае Д. Затонскі (Затонскйй 2001, 32). (Тут і далей пера- 
клад аўтара. -  А. Д.)

Зварот да гістарычнай прозы Я. Кроса ў эстонскай літаратуры, дарэчы, 
як і У. Арлова ў бёларускай, быў абумоўлены найперш праблемай неза- 
лежнасці асобы чалавека ў сувязі з нацыянальнай гісторыяй, прычым у яе 
бездзяржаўным варыянце. Пісьменнікі разумеюць, што актуальнасць гіста- 
рычнай прозы праяўляецца ў пошуку вытокаў сучасных працэсаў у мінулым. 
Пстарычная проза Я. Кроса, напісаная ў маральна-філасофскім ключы, рас
крывав тэму гістарычнай памяці паняволенага народа ў яе сённяшняй акту- 
альнасці. Пры гэтым індывідуальны метад адлюстравання гісторыі эстон- 
скага пісьменніка не зводзіцца ні да фейхтвангераўскага (“асучасніванне 
гісторыі”), ні да брэхтаўскага (“адчужэнне гісторыі”) падыходаў. Дакладней 
сказаць, што ў Я. Кроса гэтыя падыходы спалучаюцца. Н. Басель, аналі- 
зуючы праяўленне тэндэнцый нямецкай гістарычнай раманістыкі ў творчасці 
Я. Кроса, заўважае, што эстонскаму пісьменніку ўдалося аб’яднаць у сваіх 
творах дакладнасць фактычнай першаасновы з мастацкімі дапушчэннямі 
згодна з логікай раскрыцця абставін і характараў, пры гэтым ён не грэбуе і 
«свядомым завастрэннем і нават “адхіленнем”, імкнучыся вывесці з 
мінулага актуальны і дагэтуль, агульнакарысны маральны ўрок» (Бассель 
1985, 222).

Творы У. Арлова вызначае не колькасць і працягласць апісваемых гіста- 
рычных падзей. Погляды пісьменніка, яго абагульненні выходзяць за ла- 
кальныя рамкі непасрэдна адлюстраваных фактаў, а цэнтр руху сюжэта пе- 
раносіцца ўнутр характару чалавека. Змястоўнасць твора вызначаецца ўжо 
не ўласна падзеямі гісторыі, а тымі ідэямі, якія нясе ў сабе асоба.

Адзначаная асаблівасць набліжае гістарычную прозу У. Арлова да 
гістарычнай раманістыкі Я. Кроса, у творах якога на першы план выходзяць 
праблема пошуку галоўным героем жыццёвай праўды, праблема выбару, 
унутраны канфлікт. Абодвух пісьменнікаў аб'ядноўвае імкненне да падра- 
бязнага даследавання свядомасці, пачуццяў і перажыванняў галоўных ге- 
рояў, працэсу іх мыслення. Менавіта праз асэнсаванне асобай мінулага
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ўзнаўляецца сама гістарычная рэчаіснасць. Таму невыпадковым з’яўляецца 
той факт, што ў цэнтры твораў часцей за ўсё знаходзіцца адзін герой -  ён 
думае, шукае адказы на пастаўленыя гісторыяй пытанні, імкнецца да вы- 
сокіх ідэалаў.

У. Арлоў пазбягае займальнасці, абавязковай для беларускіх гістарыч- 
ных твораў, прыгодніцкіх элементаў, абмінае ён і характэрнае для пісьмен- 
нікаў-папярэднікаў услаўленне вялікіх беларускіх князёў, іх мужнасці ў ба- 
рацьбе з іншаземнымі захопнікамі. Галоўным для яго становіцца не столькі 
мастацкае ўзнаўленне мінулых эпох, якое выконвала найперш па- 
знавальна-інфармацыйную і выхаваўчую функцыі, колькі іх філасофскае 
асэнсаванне. У. Арлоў выбірае гістарычныя перыяды, неспрыяльныя для 
развіцця беларускай дзяржавы. Асоба героя раскрываецца ў такіх умовах 
найбольш яскрава, выразна, застаючыся нібы па-за часавымі рамкамі.

У апавяданнях У. Арлова “Міласць князя Гераніма”, “Пяць мужчын у лес- 
нічоўцы”, “Пакуль не згасла свечка” і іншых на першы план выходзяць асоба 
галоўнага героя і яго ідэйныя разважанні. Дакладныя гістарычныя рэаліі 
адыходзяць на другі план і служаць хутчэй фонам для разгортвання ас- 
ноўнага дзеяння. Гэтая асаблівасць выводзіць творы пісьменніка за рамкі 
тых задач, якія ставіць перад сабой традыцыйна-рамантычная гістарычная 
проза. Л. Фейхтвангер падкрэсліваў, што ўнутраная сутнасць чалавека за- 
стаецца нязменнай на працягу стагоддзяў. Я. Kpoc на пытанне, чаму ён 
звярнуўся да XIX ст., адказвае, што “гэта нічога не азначае: мінуўшчына 
паўтысячагадовая і мінулыя толькі што падзеі для пісьменніка ў вядомым 
сэнсе адно і тое ж” (Аннинский 1985, 440).

Такім чынам, і Л. Фейхтвангер, і Я. Крос, і У. Арлоў не маюць за самамэту 
адлюстраванне гістарычных падзей. Так, напрыклад, У. Арлоў падкрэслівае, 
што ў яго спачатку з’яўляецца цікавасць да пэўнай гістарычнай асобы, і ад 
яе ўжо пачынаецца спасціжэнне канкрэтнай гістарычнай эпохі. Пісьменнікі 
дакладна ўзнаўляюць гістарычныя факты, але галоўным для іх твораў з’яў- 
ляюцца сэнсавыя адбіткі, духоўны вопыт апісваемай эпохі, а найбольшую 
значнасць набывае ўнутраная тэма твора, якая закранае агульна- 
чалавечыя праблемы. Характар галоўных герояў раскрываецца пераважна 
ў працэсе іх духоўнай барацьбы, у пошуку імі сэнсу жыцця і паўнавар- 
таснага чалавечага быцця. Духоўныя пошукі герояў спалучаюцца з нацыя- 
нальнай далучанасцю да сваёй краіны, што і ўтварае аснову канфлікту тво
ра. Я. Kpoc і У. Арлоў выкарыстоўваюць брэхтаўскую традыцыю гіста- 
рычнага аповеду, згодна з якой спасціжэнне сучасным чытачом самога сябе 
можа адбывацца праз пэўную гістарычную асобу, бо на адлегласці паўней і 
ярчэй выступаюць рысы асобнага народа.

У. Арлоў, як і Я. Крос, каб зрабіць гістарычны аповед больш шчырым i 
даверлівым, уводзіць у твор сведку мінулых падзей, які сам быў іх непа- 
срэдным удзельнікам і зможа праўдзіва пра ix расказаць чытачу. Важную 
ролю ў такіх творах адыгрываюць вобразы герояў-летапісцаў (“Между тремя 
поветриями” Я. Kpoca і “Кроніка Лаўрына Баршчэўскага” У. Арлова), а так- 
сама дзённікі і лісты, якія пішуць галоўныя героі (“Імператарскі вар’ят”, 
“ Іматрыкуляцыя Міхельсона” Я. Kpoca і “Пішу вам у Масковію”, “Пакуль не 
згасла свечка”, “Далёка да вясны” У. Арлова). Ад асобы такога героя, кан- 
крэтна-гістарычнага ці выдуманага, i вядзецца апавяданне аб ходзе падзей, 
а філасофскі падтэкст дапамагае пісьменніку раскрыць не толькі індывіду- 
альнасці яго герояў, але і менталітэт яго народа. Перавага такога спосабу 
аповеду ў тым, што пісьменнік, арыентуючыся на суб’ектыўнасць успрыняц- 
ця рэчаіснасці героем твора, можа выбіраць і скіроўваць сваю ўвагу на тое, 
што, на яго погляд, з’яўляецца галоўным i значным. Успрыняцце часу праз 
індывідуальнае разумение, на думку Я. Гордзіна, “больш садзейнічае вы- 
значэнню ісціны, чым добрасумленна пастаўленыя ў рад факты” (Гордин 
1986, 128). 3 такой манерай аповеду даследчык звязвае галоўнае -  ідэю
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сведкі ў гісторыі, ідэю непазбежнай галоснасці. Павышэнню суб’ектыўнасці 
апавядання садзейнічае і характэрная для творчасці У. Арлова і Я. Kpoca 
маналагічная форма аповеду, у якой гістарычны матэрыял падаецца праз 
успрыняцце герояў.

Стылістычнае і сэнсавае падабенства творчых манер эстонскага і бела- 
рускага пісьменнікаў асабліва яскрава відаць у рамане “Імператарскі вар’ят” 
Я. Kpoca і апавяданнях “Пакуль не згасла свечка”, “Маналог святога Петры” 
У. Арлова. Тыпалагічна творы Я. Kpoca і У. Арлова збліжаюць і спосаб мас- 
тацкай арганізацыі тэкстаў, i даследаванне на гістарычным матэрыяле ма- 
ральных пошукаў герояў. Форма дзённіка i форма ліста, у якой напісаны 
творы, робяць аповед праўдзівым. Галоўныя героі -  i Тыматэус фон Бок 
(“Імператарскі вар’ят” Я. Кроса), і Аляксандр Незабытоўскі (“Пакуль не згас
ла свечка” У. Арлова) абвінавачваюцца ў тым, што дазволілі сабе ганьба- 
ваць парадкі ў імперыі, зневажаць імя імператара, а таксама ў тым, што 
выяўлялі варожасць да манархіі і любоў да рэспублікі. Т. фон Бок, які 
напісаў гнеўны мемарандум супраць імператара, i А. Незабытоўскі, які вы- 
казаў “крамольныя” думкі ў сваіх кнігах, не мараць аб славе. Яны жывуць 
адзінай мэтай -  прынесці хоць якую-небудзь карысць сваёй зямлі і свайму 
народу. Аўтарскі ідэал чалавека матэрыялізуецца ў канкрэтным гіста- 
рычным героі.

I Т. фон Бок, i А. Незабытоўскі не могуць пакінуць жорсткую і неспра- 
вядлівую да іх радзіму, бо, як сцвярджае Аляксандр, у розных людзей роз- 
ныя ўяўленні пра чалавечую годнасць i спосабы яе захавання. У Тыматэуса 
фон Бока і Аляксандра Незабытоўскага спосаб адзіны -  служэнне сваёй Ай- 
чыне, бо “нельга служыць чалавецтву, не служачы свайму народу” (Арлоў 
2001, 167).

Галоўная асаблівасць творчых манер Я. Кроса i У. Арлова -  тэта акцэн- 
тацыя ўвагі на свабодзе чалавечага духу, на магчымасці герояў дзейнічаць i 
жыць па тых законах, якія чалавек абірае для сябе сам. Герой Я. Кроса 
Міхельсон (“Іматрыкуляцыя Міхельсона”) усведамляе, што нішто не павінна 
“пазбаўляць чалавека крыштальна яснага мыслення”, але застаецца ў сваім 
ілжывым быцці. Героі твораў У. Арлова гэтую яснасць мыслення за- 
хоўваюць як бескампраміснае следаванне сваім ідэалам. Яны жывуць у 
дзеянні, у барацьбе за паляпшэнне грамадскага становішча, з’яўляючыся, 
як і героі твораў Л. Фейхтвангера, своеасаблівымі сімваламі пэўнай тэмы і 
ідэі. Л. Хмяльніцкая, аналізуючы творчасць Л. Фейхтвангера, слушна 
заўважыла, што “кожны герой нясе ў сабе сімвал сваёй краіны, свайго на- 
цыянальнага духу, свайго бачання свету” (Хмельницкая 1963, 242). Toe ж 
самае можна сказаць i пра герояў У. Арлова i Я. Кроса.

Ідэя пераможнасці пераможанага пранізвае ўсе творы У. Арлова. У імя 
сваіх ідэалаў змагаюцца і гінуць К. Лышчынскі (“Місія папскага нунцыя”), 
А. Незабытоўскі (“Пакуль не згасла свечка”), I. Грынявіцкі (“Далёка да вяс- 
ны”) і іншыя. Бясспрэчны той факт, што гэтым людзям, якія адыгралі важную 
ролю ў ходзе гісторыі, дзейнасць якіх разышлася з рэальным гістарычным 
прагрэсам і постаці якіх У. Арлоў ажывіў на старонках сваіх апавяданняў, 
ёсць што сказаць і сучаснаму чытачу.

Для творчасці У. Арлова праяўленне некаторых элементаў інтэлектуаль- 
най прозы (думка прэваліруе над фактам, а дзеянне твора звернута не 
столькі да пачуцця чытача, колькі да яго розуму) азначае спробу бела- 
рускага пісьменніка выйсці за рамкі толькі нацыянальна-рамантычнага i па- 
дысці да “сапраўднага”, па вызначэнню Я. Кроса, гістарычнага аповеду. 
Праяўленне інтэлектуалізму набліжае творы Я. Кроса i У. Арлова да ўмоў- 
ных, суб’ектыўных форм парабалы, якую характарызуе завостранасць га- 
лоўнай думкі -  пісьменнікі імкнуцца выразіць у сваіх аповесцях і апавя
даннях саміх сябе і свой погляд на падзеі. Руская крытыка, аналізуючьг
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творчасць Я. Kpoca і вылучаючы характэрную для яе сітуацыю маральнага 
выбару, называла творы эстонскага пісьменніка прытчамі і парафразамі (як 
вядома, прыкметы гэтых форм у беларускай літаратуры відавочныя ўжо ў 
творах гістарычнай тэматыкі В. Ластоўскага (“Лабірынты”), У. Караткевіча 
(“Хрыстос прызямліўся ў Гародні”)). На думку крытыка В. Аскоцкага, май- 
стэрства імітацыі, якога патрабуе прытча, даведзена Я. Кросам да да- 
сканаласці ў маналогах-успамінах і маналогах-споведзях. Унутраныя мана- 
логі герояў гістарычных твораў Я. Kpoca1 дарэчы, як і герояў У. Арлова, уз- 
дзейнічаючы на свядомасць чытача, патрабуюць высокай канцэнтрацыі яго 
думкі. Чытач павінен сінхронна ўсведамляць парабалічную метафару, і не- 
каторыя творы У. Арлова і Я. Кроса, што патрабуюць такой сутворчасці, 
варта разглядаць як парабалічную прозу.

Узмацненне парабалічных тэндэнцый асабліва яскрава наглядаецца ў 
аповесці У. Арлова “Сны імператара”, дзе ажываюць сцэны і эпізоды фран
цузская нашэсця 1812 г. на Расійскую імперыю. У творы прадстаўлены 
цалкам новы для беларускай мастацкай традыцыі погляд пісьменніка на бе- 
ларускую гісторыю гэтага часу, выяўлена яе грунтоўная нацыянальная кан- 
цэпцыя. Тэта погляд беларуса на вайну 1812 г. У. Арлоў, у адрозненне ад 
расійскіх гісторыкаў, якія лічылі яе Айчыннай, аспрэчвае такое вызначэнне. 
Вельмі многія беларусы, на думку аўтара, не лічылі Расійскую імперыю ай- 
чынай, яны не хацелі бараніць краіну, якая пазбавіла іх незалежнасці. 3 Ha- 
палеонам беларуская шляхта звязвала надзеі адрадзіць ВКЛ і здабыць во
лю. He атрымаўшы падтрымкі ад французская палкаводца, беларускія ся- 
ляне ўзяліся за косы і сякеры і дапамаглі Расійскай імперыі выйграць вайну.

Увесь сюжэт аповесці падпарадкаваны развіццю аўтарская тэзіса: ты- 
ран, які хоча падпарадкаваць сабе ўладанні іншая тырана, абавязкова па- 
церпіць крах, бо ён не хоча і не можа па сваёй тыранічнай прыродзе даць 
паняволеным народам свабоду, ён можа прынесці толькі новае рабства за- 
мест староя. Менавіта гэтая думка з'яўляецца асновай парабалічнай ме
тафары У. Арлова: заваёўваць Расійскую імперыю, а потым Савецкі Саюз 
праз Беларусь (гэтаксама, як і праз іншыя паняволеныя краіны) спрабавалі і 
французскія, і нямецкія, і польскія заваёўнікі. Амаль усе яны абяцалі бела- 
русам (і не толькі ім) свабоду, дзяржаўнасць, але на самай справе неслі 
толькі ўласную тыранію. Свабоду народ здабывае толькі сам. Сфармулява- 
ная ў аповесці У. Арлова думка Напалеона, што “любоў да Айчыны -  га- 
лоўная дабрачыннасць адукаваная чалавека”, становіцца цэнтральнай 
ідэяй твора.

Калі Л. Фейхтвангер, якоя А. Бачароў лічыць майстрам парабалічнага 
аповеду, падкрэсліваў, што гісторыя для яго служыла толькі фонам выра- 
шэння сучасных палітычных, маральных, філасофскіх праблем, то Я. Kpoc i 
У. Арлоў надзвычай уважліва адносяцца да ўзнаўлення реальных п'ста- 
рычных фактаў і, асвятляючы хвалюючыя іх герояў пытанні, праводзяць 
аналогіі паміж мінулым і сучасным. Каштоўнасць твораў гэтых пісьменнікаў 
яшчэ і ў тым, што гістарычная рэальнасць, узноўленая імі для пабудовы па- 
рабалы, застаецца вельмі дакладнай, захоўвае сваю самастойную знач- 
насць.

Такім чынам, У. Арлоў услед за эстонскім пісьменнікам Я. Кросам віда- 
вочна арыентуецца на лепшыя дасягненні ў нямецкамоўнай гістарычнай 
літаратуры, прадстаўленай імёнамі Л. Фейхтвангера, Б. Брэхта, С. Цвэйга, 
Т. Мана і Г. Мана. Арлоў-празаік выходзіць за межы характэрнага для бела
рускай гістарычнай прозы адраджэнскага пафасу. Увёўшы ў свае творы ры- 
сы інтэлектуальнага рамана, аўтар тыпалагічна наблізіў беларускую 
гістарычную прозу да лепшых узораў сусветнай замежнай гістарычнай ра- 
маністыкі.

16



Літаратуразнаўства

Л І Т А Р А Т У  PA

А н н и н с к и й  Л.  Свой крест. Об исторической прозе Я. Кросса: Послесловие к книге // 
Кросс Я. Императорский безумец. M., 1985. С. 440-462.

Арл оў У . Сны імператара: Апавяданні, аповесці, эсэ. Мн., 2001.
Б а с с е л ь  Н. Проблемы межнациональной общности эстонской советской литературы. 

Таллин, 1985.
Г о р д и н  Я . Порвалась связь времён? // Вопросы литературы. 1986. № 3. С. 43-70.
Гулы га А.  Эстетика истории. M., 1974.
З а т о н с к и й  Д.  Л. Фейхтвангер и его -Историческая комедия» // Фейхтвангер Л. Избран

ные соч.: В 3 т. Т. 1. Еврей Зюсс: Роман. M., 2001. С. 5-32.
Т ыч и н а  M . Обновление начала // Неман. 1988. № 8. С. 146.
Ф р а д к и н  И.  Б. Брехт// История немецкой литературы: В 5 т. Т. 5. 1918-1945. M., 1976. 
Х м е л ь н и ц к а я  Т.  История в немецком антифашистском романе 30-х гг. Исторические 

романы Фейхтвангера // Голоса времени: статьи о современной и зарубежной литературе. 
M.; Л„ 1963. С. 213-255.
Паступіў у рэдакцыю 15 09.2003.

Аксана Міхайлаўна Дарагакупец -  аспірантка кафедры беларускай літарзтуры XX ст. Ha- 
вуковы кіраўнік -  кандыдат філалагічных навук, прафесар Д.Я. Бугаёў.

В.Ю. ЖИБУЛЬ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА МИРА В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ 
ОЛЬГИ БЕЛЯЕВСКОЙ И МАРИИ ПОЖАРОВОЙ

Выводится художественная парадигма Pre-symbolist poetic paradigm in the poetry 
предсимволизма в детской поэзии начала for children of the beginning of 20lh century is 
XX в. на основании воспроизводимой в ней marked out on the basis of the poetic picture of 
модели мира. the world contained in it.

Предсимволизм появился в русской поэзии в 1880-х гг. и был представ
лен несколькими течениями -  «школой Фета», философской поэзией 1880-х, 
импрессионизмом, неоромантизмом (см. Ханзен-Лёве 1999), который непо
средственно предшествовал раннему символизму. В детской поэзии проис
ходили параллельные процессы, хотя и с некоторым запаздыванием по 
сравнению с поэзией «для взрослых». Поэтому появление различных сти
левых течений в ней разделено очень короткими временными промежутка
ми: детская литература, развиваясь в соответствии с логикой общего лите
ратурного процесса, имела возможность «пользоваться» всеми достиже
ниями, имевшимися во «взрослой» модернистской поэзии.

Предсимволистские тенденции не получили своего последовательного 
воплощения в детской поэзии конца XIX в. и с достаточной определен
ностью проявились только в 1906-1911 гг. в творчестве О. Беляевской и 
М. Пожаровой в период их сотрудничества с детским журналом «Тропинка» 
(Санкт-Петербург, 1906-1912 гг.). Это издание сыграло заметную роль в 
детской литературе начала XX в. благодаря своей программной модернист
ской ориентации и высокохудожественной литературной части. О. Беляев- 
ская и М. Пожарова оказались в числе самых активных сотрудников журна
ла, органично вписавшись в его контекст. Примечательно, что произведе
ния тех же поэтесс, опубликованные ранее, преимущественно должны быть 
квалифицированы как реалистические, соответствующие поэтике «суриков- 
ской» школы.

Одной из основополагающих для стихотворений О. Беляевской, опубли
кованных в «Тропинке», является мысль о пути, зафиксированная и в на
звании всего журнала и в какой-то мере определяющая его концепцию. 
В большинстве случаев путь предстает как канал сообщения между разны
ми мирами. В стихотворении «В серебряном царстве» морозные узоры на 
окнах -  это «дорожки в царство лунных грез», они же превращаются в 
фантастический лес, где находят себе место «странные птицы» и «не
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