
жет брать на себя ответственность за принятие наиболее трудного и ис¬ 
ключительно персонального решения относительно репродукции». Плат¬ 
форма выдвигала проблемы сексуального домогательства, борьбы с до¬ 
машним насилием, дискриминации сексуальных и иных меньшинств, ве¬ 
дущих нетрадиционный образ жизни; развертывания наступления на жен¬ 
ские онкологические заболевания. Внутри республиканской партии ульт¬ 
раконсервативная группа Новые Христианские правые обладала такой же 
гегемонией в определении социальных вопросов, как и либеральные груп¬ 
пы избирателей внутри демократической. Платформа республиканцев и 
выступления на съезде демонстрировали, что и программа, и политика 
партии нацелены на традиционную, состоящую из двух родителей, семью, 
в которой муж является добытчиком, а жена — заботливой хозяйкой. Гла¬ 
ва «Права женщин» вообще отсутствовала. В дальнейшем партия сделала 
окончательную установку на традиционные семейные ценности. Среди 
них — неработающая мать-домохозяйка, взаимная верность супругов, рож¬ 
дение детей только в зарегистрированном браке, недопустимость абортов, 
однополых браков и т. д. Республиканцы увеличивали бюджетное финан¬ 
сирование «программ воздержания от секса» для целевой возрастной группы 
от 12 до 29 лет. 

Таким образом, конечный смысл партийного видения положения жен¬ 
щин в американском обществе может уложиться в короткую формулу: у 
республиканцев — «семейные ценности», у демократов — «все персо¬ 
нальное является политическим». Демократы поддержали феминисток, 
выдвинувших требование репродуктивных прав, и через различные вет¬ 
ви власти добивались их осуществления. Республиканцы отвергли саму 
идею репродуктивных свобод, противопоставив ей специальные програм¬ 
мы поддержки семьи и усыновления. По отношению к женским требова¬ 
ниям партии стали представлять две различные и конфликтующие вер¬ 
сии того, как рядовому американцу вести себя в повседневной жизни. 
Проблема аборта уже более не рассматривается в качестве исключитель¬ 
но женского требования. Она окончательно вошла в общественную пове¬ 
стку, превратилась в острую политическую тему, по отношению к кото¬ 
рой дебаты не прекращаются, и в связи с позицией по отношению к 
которой можно потерять или приобрести часть электората на выборах 
разных уровней. Последние, 2008 г., президентские выборы в этом смыс¬ 
ле не стали исключением. 

М1ФАЛАГ1ЧНЫЯ ПРАСТОРА I ЧАС У РАМАНЕ 
ВОЛЬГ1 ТАКАРЧУК «ПРАВЕК I 1НШЫЯ ЧАСЫ» 

Шода М. Ю., Беларуст дзяржауны утверстэт 

Раман «Правек i шшыя часы» польскай шсьменшцы Вольгi Такар-
чук — гэта прыклад мiфалагiзацыi у сучаснай польскай лiтаратуры, аповед 
пра мгкракосм i пра зшшчальную моц гiсторыi, якая умешваецца у жыццi 
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людзей, што насяляюць гэты мшракосм, прыпавесць пра барацьбу sacrum i 
profanum, пра жыццё i смерць. Правек — гэта маленькая польская вёска, i 
раман складзены з жыщцяшсау яе жыхароу. Ненавязлiва, з маленьюх на-
вэлау нараджаецца вобраз драматычнай польскай гiсторыi XX ст. Раман 
падзяляецца не на раздзелы, а на «часы»: час Мiхала, час Генавефы, час 
Злога чалавека, час дома, час лялью, i г. д. Таюм чынам аутарка адразу 
адсылае чытача да трэцяга раздела «Эклезiяста»: «Усё мае свой час, i час 
кожнае рэчы — пад небам». 

Дзеянне рамана абмяжоуваецца канкрэтным месцам — вёска Правек i 
яе ваколщы. Прыдуманы Такарчук Правек — перылферыгя цыгвипзаванага 
свету — знаходзiцца недзе каля Кельцау, невялiчкага польскага гарадка на 
рэальнай геаграфiчнай карце. Такiм чынам, ён шбы1 займае пэунае месца у 
рэальнай прасторы, але адначасова i мае усе рысы прасторы мiфалагiчнай. 
Мiфалагiчная пабудова свету заусёды пачынаецца ад устанаулення сак-
ральнага цэнтру, прастора вакол якога аргашзуецца у значэннае цэлае. 
У касмаграфи Такарчук якраз Правек выступае у якасцi такога сакральна-
га, сярэдзшнага свету. З яго усё сыгходзщь i у яго усё вяртаецца. З iм 
суадносiцца кожны пункт прасторы. «Правек — гэта месца, якое знаходзь 
цца у цэнтры сусвету», — з гэтага сказу пачынаецца раман. 

Невялгкая вёска робщца аналагам бiблейскага Эдэму, у цэнтры якога 
Бог насыпау горку (мясцовы axis mundi мае фармат, адпаведны месцу, 
цэнтрам якога з'яуляецца) i загадау чатыром арханёлам ахоуваць ягоныя 
межы ад замерау хаосу. Xаос увасоблены не у хташчныгх пачварах, а пач-
варных жарсцях: празе уладарыць i быць падуладным, пыхлiвасцi, неспа-
коi падарожжа i г. д. Праз Правек цякуць дзве рэчю: Чорная (загадкавая i 
змрочная) i Белка (светлая, плыткая i вясёлая) — увасабленне двух перша-
пачаткау быцця — 1нь i Ян. Калi яны злiваюцца, утвараецца Рака — магут-
ная, спакойная i здзейсненая. 

Гэта гарызантальная мадэль свету, адпаведная усiм мiфалагiчным ка
нонам, апiсваецца ужо у першай частцы, якая носiць назву «Час Правека». 
Аповед пра мiфалагiчныя пачаткi аутарка падносiць у форме, якая адсылае 
да бiблейскага стылю (пауторы i иметрыгя складаных элементау, паралел-
iзмы, анафары, урачыстая простасць мовы). Але у тэксце Такарчук можна 
знайсщ як матывы, непасрэдна перанятыя з бiблейскiх тэкстау, так i сут-
насную iх трансфармацыю. Напрыклад, эпiзод з горкай: «У цэнтры Праве-
ку Бог насыпау гару, на якую кожны год злятаюцца хмары хрушчоу. Таму 
л1ю^ назвалi гэтае узвышша Xрушчовай Горкай. Бо справа Бога — ства-
раць, а справа людзей — называць». Што тыгчыщца бiблейскiх алюзiяу ро
мана, польскiя крытыкi лiчаць за лепшае казаць пра гэтак званы «перавер-
нуты топас», бо Такарчук прапаноувае свой погляд на матывы стварэння i 
наступныя Узаемаадносiны Бога i чалавека, сваю штэрпрэтацыио выгнання 
з Раю i шпшх складнiкау бiблейскае веды. 

Правек, знаходзячыся у сярэдзiне сусвету, створанага Вольгай Такар
чук, аргашзоувае не толью прастору, але i час. Нават проста сыходзячы з 
назвы твору i падзелу яго на частю, можна зрабiць выснову, што менавiта 
час — галоуны герой раману. У апiсаннi часу Правека назiраецца той жа 
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парадокс, што i у ашсанш прасторы. Гэта рэальны час, то бок ушсаны у 
лшейную шкалу часу пстарычнага — падзei адбываюцца у 1914-м г. i скан-
чаюцца у канцы XX ст. У рамане знаходзщца месца усiм значэнным пста-
рычным падзеям польскай псторьп — I i II сусветныя войны, Халакост, 
калeктывiзацыя i сацьвипзм. Адначасова час у рамане мае усе рысы мiфа-
лагiчнага: ён сакральны, цыклiчны i парадыгматычны. Гэта час перша-
учынкау i першапрадметау. Рытм тутэйшага жыцця задаецца зменай пара-
вiнау года, дня i ночы, Сонца i Месяца, з'яуленнем першай лiстоты i люта-
падам, гульнёй, у рэшце рэшт. Гэта Час, яю складаецца з маленьюх узае-
мапранiкальных, падобна сусветам Брахмы з шдыйскай мiфалогii, часоу 
жыхароу Правека, а таксама часоу пауказачных i паумiфiчных iстотаУ, 
што насяляюць наваколле i нават рэчау, якiя граюць у рамане ролю не 
менш важную, чым людзi. 

Варта адзначыць, што амаль уся польская лгтаратура апошнiх двух дзе-
сящгоддзяу так цi iнакш выяуляе сваю щкаунасць да свету рэчау. Прадмет 
часта мае большую выразнасць i шдывгдуальнасць, чым ягоны уладар, i 
робщца цэнтрам аповеду. Рэч апавядае пра чалавека, часткай iснавання i 
свядомасщ якога яна з'яуляецца. Так, напрыклад, у рамане Такарчук з'яу-
ляецца «Час кававага млынка», яю, падобна млыну Гроцi з скандынаусюх 
мiфау, мае магiчную уладу над светам. 

Гeроi раману, хоць i з'яуляюцца звычайнымi людзьмi i ашсваюцца як 
звычайныя людзi, таксама займаюць адпаведныя месцы у агульнай мiфа-
лагiчнай карцiнe свету. Кожнаму з персанажау можна знайсцi мiфалагiчны 
щ лiтаратурны адпавeднiк. Так, напрыклад, раман, як i належыць эпiчнаму 
аповеду, пачынаецца з таго, што герой адпрауляецца на вайну. Мiхал Ня-
бeскi, якога пры нявeданнi фабульнай структуры на першых старонках 
можна палiчыць галоуным героем, выступае як увасабленне вечнага ван-
дроУнiка Адысея, якi пакi^аe 1таку i пасля доупх вандраванняу вяртаецца 
на радзiму. Ягоная жонка Генавефа спалучае вобразы Пенелопы, што веч
на чакае мужа, клапоцячыся пра ягоную гаспадарку, i сваёй цёзкi, карале-
вы Гвiнeвeры, чыё сэрца разрывалася мiж любоую да мужа, караля Артура, 
i ягонага рыцара Лансэлота. Вулiчная дзеука па мянушцы Калоска, стале-
ючы, набiраe рысау захавальнiцы Правека i ягоных таямнiцау, увасабляю-
чы такiм чынам вобраз трыадзiнай бапш-мащ з розных eУрапeйскiх i 
усходшх мiфалогiяУ (напрыклад, шумерская 1нанна альбо грэцкая тр^гяда 
Артэмi^а—Гeра—Гeката). Калоска нараджае дзiця ад куста дзягi^я. Але тут 
спрацоувае не хрысцiянскi матыу беззаганнага зачацця, а мiфалагiчны ар-
хетып чароунага зачацця i нараджэння. I пасля, калi яе дачка захоча выйсщ 
замуж за ненавюнага ёй чалавека, Калоска канчаткова упадобщца багiнe 
плоднасцi i, як грэцкая Дэметра, паставiць умову, каб дачка лета право-
дзi^а з ёй i толью на зiмов^Iя месяцы вярталася да мужа. 

У рамане адбываецца сутыкненне паганскага пакланення сшам прыро-
ды з хрысцiянскiм бачаннем свету. Увасабленнем суму сучаснага чалавека 
па сакральным ёсць абраз Мащ Божай Яшкотлеускай i вобразы анёлау, 
што вартуюць межы, за якiмi падпiльноУваюць жарсцi i спакусы. Але умя-
шальнiцтва звышнатуральных сi^ау абумоуленае воляй чалавека, у той 
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час як сшы прыроды застаюцца неутаймавальнымь Напрыклад, Мацi Бо-
жая даруе уйм, хто да яе звяртаецца, моц для лекавання цела i душы, але 
толью ад iх самiх залежыць, цi захочуць яны скарыстацца гэтай моцай. 
Правек не з'яуляецца, насуперак першаму уражанню, рэмшюцэнцыяй 
бiблейскага раю. Тут, як i паусюль, доляю чалавека ёсць хваробы i смерць, 
каханне i цёмная жарсць, узлёты i падзеннi. 

Сярод уих лiтаратурных аналогiй на самай паверхш ляжыць параунан-
не Правека з Маконда. Але, у адрозненне ад Маркеса, Вольга Такарчук не 
захоувае да канца свайго аповеду мапчна^фалапчны тон, з якога пачы-
науся раман. Блiжэй да фiналу адбываецца канчатковае замяшчэнне сак-
ральнага прафанным. Адбываецца своеасаблiвы выхад за межы мiфала-
гiчнага часу i прасторы. Падобна таму, як у грэцкай мiфалогii, згодна з 
Гесiодам, цыкл, што пачынаецца Залатым векам, сканчаецца Жалезным, 
якi ёсць адначасова пункт сутыкнення i пераход мiфалагiчнага часу у рэ-
альны гiстарычны. Героi альбо памiраюць, канчаткова робячыся часткай 
Правеку, часткай мiфу, альбо пакiдаюць свой Эдэм без спадзяванняу на 
вяртанне туды. 


