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Т.І. ШАМЯКІНА 

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ КЛАСІКА І СУЧАСНАСЦЬ 
Рассматриваются концептуально-важные проблемы теории и истории литературы: судьба художественной литературы и

литературной классики в современном мире; утрата литературой ее центрального положения в культуре; онтологические осно-
вы белорусской литературы, ее характерные национальные особенности; значение классического наследия; этапы изучения
классики в белорусском литературоведении; судьба отечественных писателей послевоенного поколения и их отношение к со-
ветским мифам. Статья полемически направлена против некоторых укоренившихся в гуманитарной науке стереотипов, подни-
мает ряд острых вопросов, ответы на которые требует студенческая аудитория. 

The conceptually-important problems of the theory and history of literature are considered: destiny of fiction and literary classics in 
the modern world; loss by the literature of its central position in culture; ontological bases of the Belarusian literature, its characteristic 
national features; value of a classical heritage; stages of studying of classics in the Belarusian literary criticism; destiny of domestic writ-
ers of post-war generation and their attitude to the Soviet myths. The article is controversially directed against some stereotypes which 
have taken roots in the humanity, raises a number of critical questions, answers to which the student's audience demands. 

У сучасных сродках масавай інфармацыі пе-
рыядычна наладжваюцца чытацкія абмеркаванні
на тэму, ці патрэбна нам сёння класіка? Больш
недарэчнае пытанне цяжка прыдумаць! Яго
пастаноўка кашчунная і правакацыйная. Класіка
патрэбна заўсёды! Нельга лічыць нацыяй народ, 
які не мае сваёй класічнай спадчыны. Нацыя ад-
чувае і пазнае сябе менавіта праз літаратуру, 
найперш класічную. Іншая справа, што ў нашым
залішне прагматычным, рацыянальным, нават
цынічным часе, дзе ўсё больш нарастаюць эле-
менты хаосу, бязладдзя, крызісу, страчваецца
цэнтральная роля літаратуры сярод іншых відаў
мастацтва і сродкаў інфармацыі. У ХІХ ст. «літа-
ратура суседнічала з моцнымі і ўплывовымі кан-
курэнтамі – тэатрам, музычнай драмай і жывапі-
сам – і ў спаборніцтве, часам барацьбе з імі, 
выйшла пераможцай. У канцы ХХ – пачатку
ХХІ ст. літаратура сустрэлася з не менш магутны-
мі “апанентамі”, якія прадстаўляюць візуальнасць
і аўдзіальнасць сучасных медыякультур, – тэле-
бачаннем, радыё, відэа, Інтэрнэтам, мультыме-
дыйнымі праектамі і ў сутыкненні з новымі куль-
турна-гістарычнымі рэальнасцямі – адступіла» 
(Кондаков 2008, 44). Тым не менш перамога ме-
дыяцэнтрызму, мяркуючы па некаторых паказчы-
ках, будзе непрацяглай і нават уяўнай – літарату-
ра здолее арганічна ўпісацца ў медыякультуру і
падпарадкаваць яе сабе. Ужо хоць бы таму, што
«ў пачатку было Слова». Літаратурная класіка
выступае таксама як важнейшая ўмова выжыван-
ня нацыі ў глабалісцкім свеце. Акрамя таго, нека-

торыя цывілізацыйныя працэсы як бы павярнулі-
ся ў адваротны бок: пачынаецца (пакуль яшчэ
невялікая) міграцыя не ў гарады з вёсак, як было
раней, а з гарадоў у сельскую мясцовасць і з гэ-
тым адначасова адбываецца вяртанне да ўсіх
«кансерватыўных» каштоўнасцей, у тым ліку кнігі. 
На фоне гэтых працэсаў заканамерна паўстае
пытанне аб анталагічных асновах беларускай лі-
таратуры, значэнне якой у поўнай меры мы, 
магчыма, усвядомім пазней – як усведамляем ця-
пер каштоўнасць старажытных збудаванняў на
тэрыторыі Беларусі, таго, што няшчадна знішча-
лася яшчэ зусім нядаўна.  

Класічны этап у беларускай літаратуры – па-
чатак ХХ ст., перыяд, які задаў вектар развіцця
ўсёй беларускай культуры на працягу стагоддзя. 
Беларускае прыгожае пісьменства, маючы пэў-
ныя этнічныя асаблівасці, развівалася ў рэчышчы
еўрапейскіх, нават агульнасусветных тэндэнцый. 
Важнейшым аб’ектам паэзіі, музыкі, жывапісу
стаў Космас, Сусвет – неабсяжны, таемны, ча-
роўны. Іншая сфера – космас Душы. Да пазнання
чалавечай душы імкнуліся, уласна, пісьменнікі
ўсіх часоў, але ў пачатку стагоддзя тэма набыла
асаблівую вастрыню. Важнейшай аказалася і ідэя
Прыгажосці. З таго часу і да сёння паўтараюць
словы Ф. Дастаеўскага, што свет выратуе прыга-
жосць. У наш час гэтымі словамі апраўдваюць і
пошлыя конкурсы, і эратычныя выданні. Між тым
Дастаеўскі меў на ўвазе Прыгажосць як адно з
імёнаў Божых, або як Богападабенства. Прыга-
жосць у пачатку ХХ ст. разумелі як гармонію, са 
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спадзяваннем, што прыгожае вядзе да паляп-
шэння жыцця, што гэта – сімвал надзеі, абяцанне 
шчасця. А вось сёння прыгажосць памірае, не 
вытрымлівае наступу гламурнасці, пошасці. Ва 
ўсялякім разе Прыгажосць – вечная мара нашага 
М. Багдановіча (ды ўласна кажучы, усіх класі-
каў) – філасофская, маральна-этычная, эстэтыч-
ная – не з’яўляецца прадметам клопату сучасных 
аўтараў. 

Ідэя Прыгажосці арганічна ўваходзіла ў поле 
эстэтычных пошукаў усіх еўрапейскіх творцаў. 
Для вельмі многіх спосабам падкрэсліць сваю са-
мабытнасць стала і імкненне вярнуцца да перша-
вытокаў, да народнага мастацтва, вуснай народ-
най творчасці. 

Яшчэ адзін напрамак пошукаў, арганічна звя-
заны з папярэднім, – вяртанне да прыроды і 
растварэнне ў ёй. Тэорыя пантэізму, надзвычай 
папулярная ў пачатку ХХ ст., шукала выратаван-
ня ад асабістай смерці ў несмяротнасці касмічна-
га цэлага. Усё гэта было адраджэннем язычніцт-
ва, яго апошнім запаветам хрысціянству, які 
ажыў не толькі ў рамантычна-сімвалісцкіх творах 
гэтага часу, але і ў рэалістычных, напрыклад у 
рускіх Льва Талстога, Івана Буніна, у англійскіх 
віктарыянцаў Томаса Гардзі, Джона Галсуорсі. 
Яны вітаюць стыхійную сілу жыцця, якая замяняе 
часам нават этычны пошук. Гэта было гераічнае 
імкненне аднавіць ранейшае адзінства. Адзінства 
шукаецца ўжо не ў чалавеку, а ў стыхійнай асно-
ве свету (хоць наўрад гэта адзінства здольна вы-
ратаваць чалавека) . 

Беларускія пісьменнікі ў яшчэ большай ступе-
ні, чым еўрапейскія аўтары, чэрпалі свае сілы ад 
Маці-Зямлі і старажытнай народнай культуры. 
Свет жывой прыроды раскрываецца ў творах 
беларускіх класікаў з пазіцый патрэб вясковага 
працаўніка і яго гаспадарчай дзейнасці. Паміж 
гісторыяй, культурай і прыродай бачацца глыбін-
ныя прычынна-выніковыя сувязі. Сама прырода 
Беларусі з’яўляецца маніфестацыяй беларускай 
душы, у самой прыродзе якраз і закладзены ней-
кім чынам нацыянальныя адметнасці беларуса: 
журбота, пяшчота, мяккасць, адкрытасць. 

Новая беларуская літаратура, якая ў ХІХ ст. 
развівалася ў неспрыяльных умовах, а з пачатку 
ХХ ст. магутна заявіла пра сябе, лічыцца адной з 
самых сялянскіх у свеце: сялянскіх у сэнсе адра-
сата – для каго стваралася; у сэнсе аб’екта ад-
люстравання; а ў ХХ ст. – і аўтарства, бо пера-
важная большасць савецкіх пісьменнікаў па-
ходжаннем з сялян. З сярэдзіны ХХ ст., калі бе-
ларуская нацыя ў значнай ступені зрабілася га-
радской, хоць і захавала моцныя сялянскія кара-
ні, калі вырасла пакаленне «дзяцей асфальту», у 
якога не было вясковага дзяцінства, і асабліва 
калі адбыліся з 1980-х гг. рэвалюцыйныя працэсы 
ў грамадстве, частка беларускай інтэлігенцыі 
пачала адхрышчвацца ад свайго сялянскага ге-
незісу. Сапраўды, у пэўны момант сацыяльна-

культурнага развіцця важна было нагадаць наро-
ду, што беларускую літаратуру ад яе вытокаў 
стваралі прадстаўнікі ўсіх саслоўяў: і духоўныя 
асобы княжацкага паходжання (Еўфрасіння По-
лацкая, Кірыл Тураўскі), і баяры (Мікола Гу-
соўскі), і выхадцы з купцоў (Францыск Скарына), і 
прадстаўнікі шляхты (Ян Баршчэўскі, Адам Міцке-
віч, Вікенцій Дунін-Марцінкевіч, Францішак Багу-
шэвіч, Цётка, Янка Купала), гарадской інтэліген-
цыі (Янка Лучына). Увядзенне ў культурны ўжы-
так, і ў тым ліку ў школьнае і універсітэцкае наву-
чанне, новых імёнаў – Міколы Гусоўскага, Барба-
ры Радзівіл, Яна Баршчэўскага, часам цэлых 
пластоў літаратуры (напрыклад, рэлігійнай пале-
мічнай), – у значнай ступені пашырала культур-
ную прастору, надавала айчыннай літаратуры 
стэрэаскапічнасць і гістарычную перспектыву, да-
лучала да найбольш развітых літаратур свету. 
Увогуле мяжа стагоддзяў, асабліва канец 1980-х – 
пачатак 1990-х гг., – гэта час новага гістарычнага 
ўсведамлення беларусамі ўласнай ідэнтычнасці 
(адбылося адно з нацыянальных адраджэнняў – 
трэцяе ці чацвёртае за нашу гісторыю). Узнікае 
нават своеасаблівы феадальна-рыцарскі культ, 
які выразна выявіўся ва ўзбагачэнні жанру гіста-
рычнага рамана новымі значнымі творамі, у з’яў-
ленні адпаведных навуковых прац, у стварэнні 
моладдзю рыцарскіх клубаў. Нацыя як бы вярта-
лася да сваіх вытокаў – перш за ўсё дзяржаўных. 

Але любы імклівы працэс, які б ён не быў ста-
ноўчы, не абыходзіцца без выдаткаў. Стала 
добрым тонам сярод пісьменнікаў і даследчыкаў-
філолагаў катэгарычна адмаўляць выключна ся-
лянскую аснову беларускай літаратуры. Можна 
зразумець заклапочанасць беларускай інтэліген-
цыі падняццем прэстыжу ўласнага прыгожага 
пісьменства, імкненнем надаць яму больш высокі 
статус. Але тут, нам здаецца, назіраецца неразу-
менне і анталагічных асноў культуры, і каштоў-
наснай скарбонкі айчыннай літаратуры ў іх агуль-
ным гістарычным маштабе. 

Усе поспехі цывілізацыі на Зямлі маюць сваім 
вытокам сельскую гаспадарку. Як яна ўзнікла, 
адкуль і чаму фактычна імгненна з’явіліся шмат-
лікія культурныя расліны і  пэўнае кола свойскіх 
жывёл – свая, надзвычай цікавая, хоць і выключ-
на складаная, навуковая праблема. Тое, што 
сёння гаворыць на гэты конт афіцыйная навука, 
задаволіць дапытлівых людзей ужо, безумоўна, 
не можа. Поспехі сельскай гаспадаркі далі магут-
ны штуршок цывілізацыйнаму развіццю, нават 
адчуванню ўласна часу. Паляўнічы і збіральнік 
жылі адным днём, аселы ж лад жыцця патраба-
ваў адчування гадавога цыкла з яго чаргаваннем 
сезонаў. Так узнік каляндар – цэнтральны стры-
жань чалавечай культуры. Вядзенне сельскай 
гаспадаркі заканамерна спрыяла ўзнікненню 
гандлю і спецыялізацыі прафесій, некаторыя з 
якіх (пэўныя рамёствы ці мастацтвы) пачынаюць 
канцэнтравацца ўжо не толькі ў вёсках, а і ў 
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гарадах. Адсюль недалёка да ўзнікнення пісьмен-
насці, законаў і дзяржавы. 

Для таго, каб у поўнай меры ўсвядоміць антала-
гічныя асновы беларускай культуры, неабходна 
прыгадаць яе міфалагічна-фальклорную спадчыну. 

Першым сталым земляробам быў, як вядома, 
прабацька Ной, ад якога вядзецца сучаснае 
чалавецтва. Як бы ні ставіцца да міфа, але з 
аповеда пра біблейскага Ноя пачынаюцца ўсе 
старадаўнія хронікі – пачатак нашай літаратуры, 
у тым ліку летапісны звод «Аповесць мінулых 
гадоў», а таксама беларуска-літоўскія летапісы. 

З глыбокай архаікі народы падзяляліся на 
аселыя, якія займаліся земляробствам і жывёла-
гадоўляй, і на качавыя, якія толькі разводзілі 
жывёлу або ўвогуле жылі не гаспадаркай, а 
нападамі на аселыя народы, пірацтвам, гандлем 
рабамі. Прычым першыя культурныя расліны і 
першыя прыручаныя жывёлы з’явіліся ў продкаў, 
насуперак сцвярджэнням афіцыйнай навукі, за-
доўга да неалітычнай рэвалюцыі (Х–VІІІ тыс. да 
н. э.) – археолагі гэта добра ведаюць. Земля-
робства стала традыцыйным і паважаным занят-
кам продкаў індаеўрапейскіх народаў на многія 
тысячагоддзі. Цяжкая і пастаянная праца на зям-
лі заўсёды выратоўвала працалюбівыя народы, у 
тым ліку наш народ, ад немінучага заняпаду. Мы ж 
ведаем шматлікія прыклады вымірання плямёнаў 
і народаў нават у наш час ад голаду толькі па 
прычыне нежадання паклапаціцца пра сваё буду-
чае. Несупынная, карпатлівая праца на зямлі да-
вала не толькі матэрыяльны плён і жыццё. Яна 
фарміравала ў сотнях пакаленняў славянскіх 
продкаў асаблівы светапогляд, значна больш вы-
сокі і адухоўлены, чым, скажам, у народаў кача-
вых, у народаў-паляўнічых. Такога кшталту све-
тапогляд абумоўлены самім характарам сельска-
гаспадарчай працы, якая дазваляе людзям усту-
паць з прыродай у найбольш гарманічныя стасункі.  

Чалавек жыве ў двух светах – прыроды і куль-
туры. На гэты дваісты характар нашага акаляю-
чага асяроддзя можна паглядзець і з іншага боку. 
Чалавек не існуе па-за светам рэчаў і знакаў. 
Рэчы, створаныя як прыродай, так і самім чала-
векам, – матэрыяльны субстрат нашага свету. 
Свет знакаў, намнога больш разнастайны, аказ-
ваецца звязаным з рэчамі, але пры дапамозе 
складаных, цякучых і часта няўлоўных адносін. 
Вядомы расійскі філосаф і сацыёлаг С. Кара-
Мурза піша пра адрозненні сялянскага жыцця ад 
гарадскога, лічачы, што галоўным такім адроз-
неннем з’яўляецца рэлігійнасць вясковага ладу 
існавання. «Гаворка ідзе, – адзначае ён, – не 
столькі пра царкву, колькі пра касмічнае пачуццё, 
здольнасць бачыць вышэйшы сэнс ва ўсіх з’явах 
прыроды і выяўленні чалавечых адносін. Ворыва, 
сеў, уборка ўраджаю, будаўніцтва дома і прыняц-
це ежы, нараджэнне і смерць – усё мае ў селяні-
на літургічнае значэнне (“Араць – значыць маліц-
ца”). Яго жыццё напоўнена гэтым сэнсам. Яго 

патрэбы вялікія, але яны задавальняюцца знеш-
не малымі сродкамі» (Кара-Мурза 2004, 212). Ад 
сябе дададзім, што жыццё на зямлі вядзе да са-
мапазнання, да ўсведамлення свайго жыццёвага 
прызначэння. 

Такім чынам, акрамя прыродных, біялагічных 
патрэб, для задавальнення якіх існуюць рэчы, 
чалавеку патрабуюцца яшчэ і знакі, вобразы, 
сімвалы. Гэтыя патрэбы не менш фундаменталь-
ныя. І сяляне задавальнялі іх, ствараючы міфа-
логію, фальклор, сваю самабытную культуру. 

Фальклор – прадукт выключна сялянскі. На гэ-
та сцвярджэнне можна запярэчыць, што ёсць і га-
радскі фальклор, і нават у наш час дастаткова 
багаты. Гэта так, але ж гарадскі фальклор ства-
раецца паводле матрыц, што ўзніклі ў нетрах 
вясковай цывілізацыі, па яе ўзорах. 

Інакш кажучы, гарадская цывілізацыя застаец-
ца другаснай у шмат якіх складніках, у тым ліку ў 
сэнсе якасці чалавечага матэрыялу. Адзін з вядо-
мых расійскіх сацыёлагаў А.С. Панарын піша: «У 
горад адыходзілі больш кемлівыя, больш прыста-
саваныя, больш чуйныя да выкліку сучаснасці. 
Але больш сталая сучаснай рэфлексія адкрывае 
нам таямніцы, недасягальныя для традыцыйнай 
сацыялогіі. Паводле нейкага вышэйшага крытэ-
рыю, тых, што засталіся на зямлі, неабходна 
прызнаць лепшымі – сапраўднымі захавальнікамі 
патухаючага касмічнага агню, адказнага за пра-
цяг жыцця» (Панарин 2002, 105). Сапраўды, з па-
зіцый дагматычнай навукі вёска давала гораду 
перш за ўсё фізічную масу новай рабочай сілы. 
Аднак з пазіцый метафізікі касмізму вёска пада-
равала гораду «той тып чалавека, які сённяшні 
горад сфарміраваць ужо не ў стане: чалавека, 
што нясе ў свет дар спантаннай, бескарыслівай 
актыўнасці, няўтольнай уражлівасці і дапытлі-
васці, суперажывання і саўдзелу – інакш кажучы, 
той адкрытасці быццю, без якой грамадская 
вытворчасць немагчымая» (Там жа, 106). 

Адкрыты быццю чалавек акумуляваў касміч-
ныя энергіі і выяўляў іх праз першабытны татэ-
мізм, анімізм, магію, а ў гістарычныя часы – праз 
розныя жанры фальклору, які паказваў малюнкі-
прыклады разумнага быцця. Адны фальклорныя 
тэксты ўяўлялі сабой архаічныя сакральныя веды 
(казкі, быліны, замовы, загадкі), іншыя ўтрымліва-
лі ў выглядзе лаканічнай вобразнай формулы 
маральныя прынцыпы, этычныя нормы, ацэнач-
ныя крытэрыі і эстэтычныя меркаванні (песні, 
прыказкі і прымаўкі). Неўміручае значэнне міфа-
лагічна-фальклорных вобразаў у тым, што яны 
сімвалізуюць космас, прыроду ў цэлым. Чалавек, 
жывучы ва ўмовах горада і прывязаны да яго 
рэалій, мысліць эмпірычна, а не сімвалічна: ён не 
можа бачыць у рэчах знакі «іншай рэальнасці», 
шырэйшых даляглядаў. Вось чаму сучасная літа-
ратура пры ўсіх яе фармальных знаходках – ха-
лодная і бяздушная, не грэе чалавека, не зада-
вальняе яго голад на сімвалы. 
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Адзін з такіх глабальных сімвалаў – Маці-
Зямля. Ён – важнейшы ў паэтычнай ідэалогіі 
беларускіх пісьменнікаў-класікаў. Паняцце зямлі 
з’яўляецца ў айчынным прыгожым пісьменстве 
сэнса-, стыле- і жанраўтваральным (творчасць 
Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Кузьмы Чорна-
га, Івана Мележа, Вячаслава Адамчыка і інш.). «Я 
пісаў зямлі многа лістоў, – паэтычна сведчыў 
Максім Танк. – Але пакуль што // Адказ атрымаў 
я // толькі на ліст мой, // напісаны плугам». 

Вобраз Маці-Зямлі – глыбока архетыповы, бо, 
як можна меркаваць, ядро аўтахтоннага насель-
ніцтва (барэалы) заставалася на тэрыторыі цяпе-
рашняй Беларусі, нягледзячы на ўсе пера-
мяшчэнні плямёнаў, назаўсёды, засяліўшы нашу 
зямлю адразу пасля сыходжання ледавіка (клімат 
тады быў іншы, і зямля высыхала хутка). А 
выгоды геаграфічнага становішча цяперашняй 
Беларусі былі ацэнены, безумоўна, здаўна. 
Маецца на ўвазе цэнтральнае палажэнне ў Еўро-
пе, у тым ліку паміж морамі – Балтыйскім і Чор-
ным, на беразе ўласнага Мора Герадота, акрамя 
таго, з рэчкамі-дарогамі, якія цяклі (акцэнтуем на 
гэта ўвагу) у розныя бакі свету. Улічваючы такога 
кшталту рачную сетку, можна сказаць, што 
космас беларуса заўсёды быў арыентаваны на 
інфармацыю, бо да нас сцякаліся звесткі з усіх 
краін. І літаратура беларуская таксама скіравана 
на дыялог і нават на палілог: яна ўбірала ў сябе 
лепшае з суседніх літаратур і па гэтай прычыне 
хутка, дынамічна развівалася. 

У гісторыкаў свой падыход да праблемы, у 
міфолагаў – свой. Мова і міф – больш праўдзівыя 
сведкі, чым матэрыяльныя артэфакты, якія ў 
глебе, безумоўна, не захаваліся, бо наша высо-
каразвітая цывілізацыя была драўлянаю. На 
тэрыторыі раўніннай Беларусі існаваў культ кур-
ганоў-валатовак, што ствараліся штучна, з’яў-
ляючыся і сродкам архітэктурнай арганізацыі 
ландшафту, і сакральным судакрананнем зямлі і 
неба, і месцам пахавання героя-волата. А герояў 
было столькі, што нават у пачатку ХХ ст. у нас 
заставалася 6000 курганоў (Энцыклапедыя 
літаратуры і мастацтва Беларусі 1984–1987 III, 
179). Што ж тычыцца жылля, то беларус сяліўся 
на высокіх берагах рэчак, на ўзгорках – пад купа-
лам неба. 

Вада і лес – асноўныя фактары, паводле ака-
дэміка Б. Рыбакова, жыцця славяніна (Рыбаков 
1981, 112). Ёсць версія акадэміка І. Дзяканава, 
што і земляробства, як не дзіўна, узнікла не ў 
стэпе, дзе, здавалася б, багатыя чарназёмы, а ў 
лясной зоне. Украінскія даследчыкі ў сваёй боль-
шасці трымаюцца той жа думкі, выводзячы назву 
племені палян, згаданага ў летапісца Нестара як 
першанасельнікаў Украіны, ад слова «паліць»: 
«Паходжанне слоў “паляна”, “поле” звязана з 
падсечным спосабам гаспадарання. <…> Яны 
першапачаткова азначалі месца, выпаленае ад 
лесу агнём. Пазней палянай пачалі называць 

таксама вызваленае ад дрэў месца ў лесе, по-
лем – любую вялікую, вызваленую ад лесу 
прастору, у тым ліку і стэп, паланінай – бязлесую 
вяршыню гары» (Яновіч 2008, 127–128). 

Увогуле стасункі продка-селяніна з прыродай 
уяўлялі сабой надзвычай складаную сістэму 
ўзаемасувязі сацыяльна-прыроднага, псіхаэма-
цыянальнага і рацыянальнага кампанентаў. Яны 
знаходзілі сваё выяўленне ў гаспадарцы, у вера-
ваннях, у фальклоры. «Сваім жыццёвым укладам 
сялянскі свет поўнасцю ўключаны ў рытмічны 
кругазварот Космасу. Усё быццё селяніна на зям-
лі з дня яго нараджэння ўцягвае яго, як пылінку, у 
віхуру жыццёвых цыклаў, што адкрываюць яму 
жыццё Космасу ва ўсёй непасрэднасці асабістага 
ўдзелу» (Домников 2002, 21). Вопыт развіцця 
земляробчай цывілізацыі даваў чалавеку ўпэўне-
насць у адэкватнасці сваіх дзеянняў Божаскай 
задуме. Земляробства звязана з культам смер-
ці – нараджэння. Гэта ідэя стала шмат у чым 
нацыянальнай. Што толькі не здаралася з бела-
рускім народам, а ўсё роўна ён адраджаўся 
неаднаразова, адраджаў сваю культуру. Як 
слушна адзначаў слынны беларускі даследчык 
У. Калеснік, «смерць і ўваскрашэнне Беларусі – 
вось цэнтральны скразны матыў нацыянальнай 
міфалогіі, ён пранізвае нашу літаратуру і зводзіць 
яе ў адзіны ланцуг народнага лёсу» (Калеснік 
1987, 285).  

Яшчэ адна важная асаблівасць сельскагаспа-
дарчай працы – узаемапранікненне светаў вер-
тыкальнага (у часе) і гарызантальнага (у прасто-
ры). Маецца на ўвазе залежнасць ад пор года, 
дакладнае падпарадкаванне рытмаў уласнага 
жыцця і працы да рытмаў прыроды, а таксама 
асваенне зямлі – апрацоўка пашы. Зладжанасць 
усяго з усім, адчуванне цэласнасці свету нарадзі-
лі асаблівую гарманічнасць нашай літаратуры. 
Гарманічнасць у найбольшай ступені выявілася ў 
апісаннях прыроды, у пейзажнай лірыцы, ды ста-
ла і вызначальнай рысай шмат якіх індывідуаль-
ных стыляў (Якуба Коласа, Івана Мележа). 

Беларусам заўсёды не хапала сонечнай энер-
гіі: так склалася ружа вятроў, што тут, у цэнтры 
кантынента, самая меншая колькасць сонечных 
дзён на працягу года ва ўсёй Усходняй Еўропе. 
Таму продкі асабліва цанілі менавіта тыя 
прыродныя аб’екты, што сонечную энергію наза-
пашваюць, – колас, ніву. І ў гэтым плане псеўда-
нім Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча – Якуб Ко-
лас – сапраўды знакавы, можна нават сказаць, 
лёсавызначальны і для самога класіка, і для яго 
Радзімы. Хіба выпадкова, што ў «Слове пра 
паход Ігаравы» бой параўноўваецца з  цыклам 
сельскагаспадарчых работ? Або, як піша паэт 
ужо ХХ ст. – Юрка Лявонны: «Вяжуць сонца ў 
снапы // На жытнёвым полі». Самую Беларусь 
паэты бачаць убранай у каласы: «Цяпер убрана 
ты квяціста, // Пад колер слуцкіх паясоў, // У строі 
нівы залацістай, // У шаты грэчак і аўсоў» (Пятро 
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Глебка). Радзіма заўсёды паўставала як ніва ў 
лясным вянку: «Краіна мая, радасць мая, // Песня 
мая маладая! // Па нівах тваіх, па тваіх гаях // 
Сынава сэрца рыдае» (Пімен Панчанка). 

У гісторыю (гісторыю, зафіксаваную пісьмовы-
мі помнікамі) беларусы ўступілі тады, калі асноў-
ныя рысы этнасу ўжо поўнасцю склаліся, і не 
гісторыя вызначала іх фарміраванне, а, наадва-
рот, яе падзеі ў многім дэтэрмінаваны гэтымі 
якасцямі. Беларус – не пакорлівы раб, а фаталіст 
у гісторыі. Ён пакораны лёсу, а не ўладарам, і 
гэта ў поўным сэнсе слова містычная рыса бела-
русаў. Назва трылогіі Якуба Коласа «На роста-
нях», як і псеўданім аўтара, – знакавая: беларус з 
пачатку гісторыі – на раздарожжы, вымушаны вы-
біраць шлях. Часта ён аддае сябе на волю лёсу, 
каб не абцяжарваць свой розум, або таму, што не 
давярае яму. Дарэчы, мы звязваем слова «лёс» з 
«лесам». Лес для беларуса – увасабленне пры-
родных сіл; беларус ім і аддаецца.  

Спакойная нявызначанасць у палажэнні на 
ростанях – вось менталітэт беларуса. Ён стаіць на 
раздарожжы перад выбарам (містычна-трагічная 
тэма Васіля Быкава), але ён спакойны, бо ад яго 
выбару, выбару яго розуму мала што залежыць. 
Беларус добра бачыў, што свет – і прыродны, і 
сацыяльны – нестабільны, але ставіўся да гэтага 
свету з павагай, выхаваны сваімі шматлікімі 
язычніцкімі багамі. А ўся гісторыя як Беларусі, так 
і яе суседзяў нібы пацвярджала ідэю, якую бела-
рус інтуітыўна адчуваў заўсёды: увядзенне зям-
ных, гэта значыць так званых «дэмакратычных», 
прававых, еўрапейскіх, парадкаў вядзе толькі да 
грамадскай дэградацыі і чалавечых трагедый. 
Жаданая для бюракрата матэматычная ўпарад-
каванасць – абсалютна чужая для беларускай ду-
шы, што і дэманструе ўся класічная беларуская 
літаратура.  

Велізарнае значэнне ў фарміраванні антала-
гічнай асновы прыгожага пісьменства мелі вера-
ванні. Пасля хрышчэння князя Уладзіміра (988 г.) 
эліта ўсім сэрцам успрыняла хрысціянскую рэлі-
гію, бо «сама душа чалавечая па сутнасці сва-
ёй – хрысціянка» (Тэртуліян). Сапраўды, сонеч-
ная, светлая вера ведыста-беларуса натуральна 
злучылася з хрысціянскай верай, якая дадала да 
маральных запаветаў Сварога і розных перша-
бытна-родавых табу найважнейшую чалавечую 
якасць – сумленне.  

Родная мова, якую захоўвае мастацкая літа-
ратура, і родная вера, падмацаваная прывяза-
насцю да роднай зямлі, «роднага кута», нацыя-
нальныя традыцыі, звычаі, тып паводзін стваралі 
нацыянальную культуру.  

Такім чынам, гаворачы пра сялянскасць бела-
рускай літаратуры, мы маем на ўвазе не толькі тэ-
матычную яе характарыстыку (літаратура пра 
вёску), не адраснасць і не паходжанне творцаў, а 
раскрыццё мастацкага вобраза, які ўвасабляе на-
родны характар, асаблівасці нацыянальнай Душы.  

«Мужыцкасць» беларускай літаратуры 
ХХ ст. – гэта працяг князёўска-баярскай і шля-
хецкай традыцыі (эпохі Адраджэння і ХІХ ст.). 
Сутнасць з’явы – у рэалізацыі мастацка-эстэтыч-
ных законаў звяртання да пэўнага пласта жыцця 
на парозе яго знікнення. 

Адлюстраванне жыцця беларускага народа, 
перш за ўсё жыцця селяніна, бо сялян у Беларусі 
была пераважная большасць, – характэрная 
рыса нашай літаратуры. Не варта прыніжаць яе, 
называючы «мужыцкай». Наадварот, мы павінны 
гэтым ганарыцца, як ганарацца інтэлектуалізмам, 
бо гаворка ідзе менавіта пра філасофію існаван-
ня. Сёння навукоўцы шмат пішуць пра «сялян-
скую цывілізацыю», у значнай ступені знішчаную 
ў ХХ ст. Як мы ставімся да загінуўшых цывіліза-
цый – Егіпта, Вавілона, Антычнасці? З велізарнай 
зацікаўленасцю, імкненнем набрацца вопыту і 
смуткам аб былой прыгажосці. Так і тут. Літарату-
ра занатавала тое, што ўжо загінула, можна лі-
чыць, канчаткова (у Алеся Пісьмянкова: «Мы 
апошнія з нашага роду, // Каму сняцца вясковыя 
сны»). Гэта адбылося не толькі ў нас – фактычна 
па ўсім свеце. Але, скажам, на Захадзе працэс 
значна расцягнуўся ў часе, у нас жа ўсё парушы-
лася за два дзесяткі гадоў – 1920–1930-я. Усе ка-
таклізмы ў вёсцы (калектывізацыя, раскулачван-
не, хрушчоўскія рэформы) – вынік сутыкнення не-
сумяшчальных паміж сабой цывілізацый. Пры-
чым кардынальна разыходзіцца ў сялян і га-
раджан перш за ўсё светапогляд: у першых – кас-
мацэнтрычны (чалавек уключаны ў прыродны 
кругазварот), у другіх – тэхнацэнтрычны. Бела-
руская літаратура цікавая, значная, глыбокая 
якраз не толькі адлюстраваннем рэалій жыцця 
(так бы мовіць, стылем «кантры»), але менавіта 
праяўленнем у іх унікальнага светапогляду, які 
ўжо не існуе, хоць самі сяляне і засталіся (у гэ-
тым уся справа!).  

Душу ўласнага прыгожага пісьменства добра 
разумелі беларускія пісьменнікі. Міхась Арочка 
яшчэ ў 1978 г. у вершы «Спрэчка наконт духоў-
насці» адказваў тым, хто прыніжаў нашых прод-
каў: «Дзе ж падгледзеў, дружа, тую тупасць, // 
Тую беднасць духу пад страхой? // Там жылі – 
гасціннасць, мужнасць, мудрасць, // Ды такія, 
каб – і нам з табой!» А Пімен Панчанка на схіле 
жыцця кляў сябе за былое захапленне ін-
дустрыяльнай цывілізацыяй: «Я рос бяздумным 
дурнем, як і ўсе, // І славіў росквіт, // Светлы век 
машынны. // Глядзеў з пагардай на каня ў аўсе, // 
На воз бацькоўскі свежай канюшыны». 

На пачатку анталагічнай традыцыі нашай 
літаратуры – геніяльная «Новая зямля» Якуба 
Коласа, значэнне якой бачыцца ў пачатку ХХІ ст. 
усё лепш. «Якуб Колас пісаў твор, дзе ўсё бача-
на, ацэнена вачамі, розумам, светаадчуваннем 
селяніна, паэт не спускаўся да свайго героя з 
іншага сацыяльнага асяроддзя, а стаяў упора-
вень з ім, гаварыў ад яго імя, сцвярджаў яго 
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этычны, эстэтычны і духоўны свет» (Навуменка 
1982, 70). Пра вялікасць Якуба Коласа і ўспры-
няцце яго творчасці ў наш час піша вядомы бела-
рускі даследчык Міхась Тычына: «Адчуванне пры-
роды, унікальныя пейзажы (ні ў кога ў сусветнай лі-
таратуры няма такой колькасці натхнёна намаля-
ваных пейзажаў), паэтызацыя “няўзрачнага” по-
быту вёскі, палемічная цікаўнасць да ўсяго зям-
нога, паказ абуджэння пад уплывам сусветнай 
гісторыі нацыянальна акрэсленай асобы робяць 
Якуба Коласа мастаком найноўшага часу, пра-
даўжальнікам класічнай лініі ў сусветнай літара-
туры...» (Тычына 2000, 17). Значэнне паэмы яшчэ 
і ўзрастае на фоне, як было сказана ў пачатку 
артыкула, новых цывілізацыйных працэсаў, а 
таксама палітыкі дзяржавы – будаўніцтва аграга-
радкоў. Іх жыхарам патрэбна будзе вярнуцца да 
класічнай спадчыны, каб арганізаваць сваё жыц-
цё на мудрых духоўных пачатках. Наша задача – 
захаваць для наступных пакаленняў, якім, магчы-
ма, прыйдзецца якраз жыць не ў вялікіх гарадах, 
а ў сельскай мясцовасці, каштоўны народны 
вопыт, занатаваны ў айчыннай літаратуры. 

Мы павінны ганарыцца тым, што наша літара-
тура – сялянская (у анталагічным сэнсе), нягле-
дзячы на ўсю знешнюю разнастайнасць сённяш-
няй тэматыкі. Праца селяніна – самая творчая 
праца! Колькі фактараў селянін пастаянна паві-
нен улічваць! Пры гэтым нельга думаць, што пра-
ца селяніна прымітыўна простая і зусім неінтэ-
лектуальная. На самай справе, селянін у адной 
асобе ўяўляў сабой і эканаміста, і агранома, і 
заатэхніка, і бухгалтара, і метэаролага, ды нават 
філосафа і палітолага. Вясной ён разважаў, 
колькі патрэбна хлеба на кожнага з членаў сям’і, 
на жывёл і на продаж. Пры гэтым зыходзіў з 
магчымых цэн на рынку (а значыць, прагназаваў 
палітычную сітуацыю), абавязкова меркаваў па 
розных прыкметах аб надвор’і на ўвесь год, 
абдумваў, хто з дзяцей чым можа дапамагчы, у 
якім стане конь і ці не варта яго мяняць, і шмат 
чаго іншага. Добры гаспадар заўсёды ўлічваў 
дзесяткі розных фактараў, якія маглі забяспе-
чыць багаты ўраджай, а значыць, дабрабыт, 
магчымасць вучыць дзяцей, будавацца і інш. У 
вершы «Веды» Рыгор Барадулін дзівіцца розна-
баковасці ведаў сваёй маці: «Ведала, што да 
чаго // На небе, // У лузе, // У хаце». 

Сельская гаспадарка – асаблівы тып эканомі-
кі, які не ўпісваецца ў капіталістычную сістэму 
гаспадарання. Вось чаму з пераходам да рынку 
пачалося прыніжэнне ўсяго сялянскага. (Акрамя 
таго, марксісты з пагардай ставіліся да селяніна, і 
негатыўная традыцыя такіх адносін засталася.) 
Буржуазна-мяшчанскі дух не церпіць сапраўдную 
творчасць, парыў і прарыў у больш высокую 
анталагічную рэальнасць, якая характэрна для 
вясковага тыпу культуры. 

Гісторыя чалавецтва – гэта барацьба дзвюх 
сістэм стаўлення да быцця: прагі багацця любой 

цаной, з аднаго боку, і імкнення ачалавечыць 
эканоміку, стварыць больш высакародныя гаспа-
дарчыя адносіны – з другога. Апошняе якраз 
характарызуе вясковае існаванне. Вышэйшая 
мэта быцця – не грамадства спажывання, а 
больш годнае, духоўна багатае жыццё людзей. І 
пазнанне іншабыцця – менавіта для таго, каб 
зрабіць жыццё лепшым. У кожнага народа – сваё 
іншабыццё, свая Таемная Рэальнасць, нешта ня-
бачна-метафізічнае, што выяўлена ў калектыў-
най душы і, безумоўна, у культуры. Яно, прыха-
вана-містычнае, сакральнае, абумоўлена нашай 
леса-поле-рачной прасторай, нашай у аднолька-
вай ступені любоўю і да Неба, і да Зямлі. Такая 
любоў якраз і ўласціва найперш селяніну. Яе 
выявіла беларускае прыгожае пісьменства. 

Характэрна, што для сучаснай буржуазнай 
глабалісцкай цывілізацыі ўласцівы нейкі аднаба-
ковы падыход да важнейшых, найбольш вострых 
праблем сучаснасці (экалагічных, дэмаграфічных 
і пад.) – падыход выключна эканамічны, сацыяль-
ны, геапалітычны, але ніколі не анталагічны. 
Праўда, у свеце гэта адчулі, і вось ужо ў Англіі 
прапаноўваюць увесці ў лік абавязковых школь-
ных прадметаў вывучэнне вясковага жыцця. Гэты 
прадмет дазволіць сённяшнім школьнікам, у 
асноўным гарадскім, лепш зразумець і палюбіць 
прыроду, усвядоміць свае карані, навучыцца 
паважаць вясковую працу і зберагчы традыцый-
ны вясковы лад, які знаходзіцца ў гармоніі з 
акаляючым светам. Такім чынам, стала зразуме-
лым, што менавіта сутнаснае вымярэнне, харак-
тэрнае для кансерватыўнай як быццам сістэмы 
гаспадарання – сялянскай, толькі і можа забяспе-
чыць пераход праз кропку біфуркацыі і выхад у 
іншую цывілізацыйную парадыгму.  

Але і наша нацыянальнае адраджэнне можа 
быць толькі сельскагаспадарчым (у шырокім, ме-
навіта філасофскім, сэнсе слова). «Шляхамі вёс-
кі» – гэта не назад, як звычайна лічаць, а напе-
рад! «Будзем сеяць, беларусы!» (Пятрусь Броўка). 

Вызначальная рыса, якая абумовіла выключ-
ную абаяльнасць беларускай літаратуры пачатку 
ХХ ст., – парадаксальнае злучэнне старога і но-
вага, таго, што адыходзіць, і таго, што на-
раджаецца. Гэта была гармонія супярэчнасцей, 
культура, што акумулявала традыцыйнае і нава-
тарскае. Відаць, гэту асаблівасць айчыннага 
прыгожага пісьменства варта захаваць, да чаго, 
уласна кажучы, і імкнуцца лепшыя пісьменнікі Бе-
ларусі. 

Пры гэтым кожны з аўтараў застаецца ў поў-
ным сэнсе слова непаўторнай творчай асобай. 
Ды і класікі валодалі розным характарам таленту: 
у Янкі Купалы – дар спасціжэння і філасофскага 
асэнсавання драматызму нацыянальнага быцця; 
у Якуба Коласа – выключная блізкасць да пры-
родна-псіхалагічнай сутнасці народа; у Максіма 
Багдановіча – талент увядзення гістарычнага мі-
нулага народа ў кантэкст Вечнасці, Сусветных 
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Архетыпаў; у Максіма Гарэцкага – выдатнае ве-
данне народна-побытавай канкрэтыкі і абвостра-
нае пачуццё мовы. 

Вывучэнне нацыянальнай класікі праходзіла 
праз шматлікія этапы, змяняючыся кожнае дзеся-
цігоддзе, а часам нават пяцігоддзе. Тут мела 
значэнне не толькі грамадска-палітычная сітуа-
цыя на савецкай, а потым на постсавецкай 
прасторы, але і фактары больш глабальнага ха-
рактару – цывілізацыйнага, метагістарычнага, на-
ват метафізічнага. 

Быў час (1920–1930-я гг.), калі галоўная ўвага 
звярталася на рэвалюцыйнасць паэтаў, на 
дэтэрмінаванасць тых ці іншых класічных твораў 
грамадска-палітычнымі працэсамі. Такі падыход 
з’яўляўся заканамерным, бо гэта былі гераічныя і 
трагічныя дзесяцігоддзі – эпоха пабудовы сацыя-
лізму ў СССР, а на самай справе ажыццяўленне 
мадэрна – праекта цывілізацыйнага, глабальна-
га, які ў Заходняй Еўропе пачаўся ў ХVІІІ ст., а 
хутчэй – яшчэ раней, з эпохі Адраджэння. Ма-
дэрн, або неперарыўнае навукова-тэхнічнае раз-
віццё, тэхналагічны прагрэс, захопліваў усё боль-
шыя тэрыторыі Зямлі і ў ХХ ст. не мог не 
закрануць Усходнюю Еўропу і разам з ёю ўвесь 
СССР, а таму, натуральна, і Беларусь. «Мадэрні-
зацыя ўздагон», праведзеная ў фенаменальна 
рэкордныя гістарычныя тэрміны, удалася: СССР 
пабудаваў магутную індустрыю, перамог у Вялі-
кай Айчыннай вайне, першы выйшаў у космас. 

Але мадэрнізацыя – ці то ў Вялікабрытаніі, ці 
то ў ЗША, ці то ў славянскім свеце – заўсёды 
адбываецца за кошт чаго-небудзь, а хутчэй – ка-
го-небудзь. Дастаткова ўзгадаць «агароджванне» 
ў Англіі, знішчэнне карэннага індзейскага насель-
ніцтва ў ЗША. «Мадэрнізацыя ўздагон» у са-
вецкай дзяржаве не была буржуазнай, як у іншых 
краінах, мела надзвычай спецыфічныя рысы і 
пры гэтым аказалася асабліва ахвярнай, крыва-
вай, драматычнай па ўсіх параметрах. Знішчала-
ся патрыярхальная культура, сялянская Атланты-
да. У той жа час – парадаксальна – яна ж ад-
раджалася ў іншай форме: калгасы і саўгасы – 
своеасаблівае вяртанне да сялянскай грамады, 
абшчыны. Пакутлівую трансфармацыю ва ўсіх яе 
складанасцях і парадоксах выдатна адлюстрава-
ла беларуская літаратура – Я. Колас, М. Зарэцкі, 
К. Чорны, І. Мележ.  

А ці ставілася ў класікаў праблема «за кошт 
чаго?». Ставілася, але апасродкавана: як апяван-
не, паэтызацыя таго, што адыходзіла, таго, што 
прыносілася ў ахвяру, – традыцыйнага грамадст-
ва («Новая зямля» Я. Коласа, «Сыходзіш, вёска, 
з яснай явы…» Я. Купалы, «Зямля» К. Чорнага, 
«Мядзведзічы» К. Крапівы, «Вязьмо» М. Зарэцка-
га і інш.). Мастакоў-прарокаў не пакідала адчу-
ванне, што гіне прыгажосць, знішчаецца сама 
аснова беларускага этнасу. Аднак вывучэнне 
класікі адбывалася з тых пазіцый, з якіх ажыццяў-
ляўся і грандыёзны камуністычны праект, – амбі-

цыйных, энтузіязных. Прычым праектам удалося 
запаліць не толькі народы тагачаснага СССР, 
але і многіх краін свету. 

Калі амбіцыі ўнутры камуністычнага праекта 
варожым сілам неканчаткова пераможанага фа-
шызму (у шырокім, філасофскім, сэнсе слова – як 
усяленскага зла) удалося пагасіць, тады выву-
чэнне класікі пайшло ў іншым рэчышчы: з пазі-
цый народнасці, патрыятызму, у нацыянальным 
аспекце. У 1950–1970-я гг. вывучэннем класікі 
займаліся лепшыя, як відаць з вышыні цяпераш-
няга часу, беларускія літаратуразнаўцы: М. Лар-
чанка, Ю. Пшыркоў, І. Навуменка, У. Калеснік, 
М. Грынчык, А. Лойка, С. Александровіч, А. Ада-
мовіч, Д. Бугаёў і інш.   

Чаму ніхто з сённяшніх даследчыкаў не ставіў 
пытанне: адкуль у заідэалагізаванай савецкай на-
вуцы, прычым навуцы, як тады лічылася, правін-
цыяльнай, не маскоўскай, узнікае выдатная плея-
да нацыянальна арыентаваных вучоных-філола-
гаў літаральна еўрапейскага маштабу? Калі так 
моцна ціснула цэнзура, калі дыктавала, што пі-
саць, камуністычная партыя, адкуль раптам узя-
ліся фундаментальныя і зусім не сацыялагічнага 
плана даследаванні па творчасці Я. Купалы, 
Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага, К. Чор-
нага, якія і сёння не страцілі свайго значэння, па 
якіх мы ўсе вучыліся і вучым самі студэнтаў? Ды 
справа ў тым, што грамадская атмасфера пасля 
страшэннай вайны, ды яшчэ ў Беларусі, дзе да 
ўлады прыйшлі не чыноўнікі-функцыянеры, а 
кіраўнікі-партызаны (П. Машэраў, В. Казлоў, 
К. Мазураў), кардынальна змянілася ў параўнанні 
з 1930-мі гг., а нашы сённяшнія вучоныя-філолагі 
ўпарта не жадаюць бачыць розніцу. Большасць 
даследчыкаў, названых вышэй, ваявалі – у 
рэгулярным войску ці ў партызанскім атрадзе, 
яны, як і пісьменнікі-франтавікі, мелі зусім іншае 
светаадчуванне, чым даваеннае пакаленне, а 
таму і сталі выдатнымі даследчыкамі. Вось наш 
адказ на пастаўленае пытанне. Даследчыкі-літа-
ратуразнаўцы цягнуліся за пісьменнікамі, а 
пісьменнікі-пераможцы ўвогуле інакш глядзелі на 
жыццё, чым літаратары даваеннага часу. Твор-
цы, што ўліліся ў склад Саюза беларускіх са-
вецкіх пісьменнікаў пасля прыходу з фронту, былі 
сацыяльна ўпэўнены ў сабе, у сваёй праўдзе: 
яны прызвычаіліся да ініцыятывы, да самастой-
нага прыняцця рашэнняў у сітуацыях самых 
неспрыяльных і незвычайных. Ужо хоць бы па 
гэтай прычыне іх нельга назваць ахвярамі каму-
ністычнага міфа: яны кожны па-свойму, адпавед-
на свайму жыццёваму вопыту, глядзелі на свет і 
ўмелі бачыць у ім розныя бакі – інакш бы не сталі 
пісьменнікамі. Гэта сур’ёзныя, высакародныя 
людзі, якія ведалі адносна сябе, што яны – пера-
можцы, што сваю галоўную справу ў жыцці яны 
зрабілі годна; менавіта сваёй жыццёвай пазі-
цыяй, сваёй самастойнасцю яны паставілі ўлады 
(М. Хрушчова) перад неабходнасцю выпусціць 
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пару і вінаваціць ва ўсім Сталіна (на ХХ з’ездзе 
КПСС). 1950–1960-я гг. – гэта быў той шчаслівы 
для Беларусі час, калі менавіта пісьменнікі 
ваеннага прызыву вызначалі грамадскую 
атмасферу, а кіраўнікі дзяржавы – П. Машэраў, 
В. Казлоў, К. Мазураў – іх у гэтым падтрымлівалі. 

Праўда, можна вылучыць яшчэ адзін фактар, 
які садзейнічаў росквіту беларускага літарату-
разнаўства: сам аб’ект вывучэння – беларуская 
літаратурная класіка – сфарміраваў з даследчы-
каў карыфеяў беларускай навукі. Жыло ў іх ва 
ўсіх імкненне адысці ад сацыяльнасці, палітыза-
ванасці, намацаць тое светапоглядна-менталь-
нае, што робіць нацыю нацыяй, што праходзіць 
праз стагоддзі і нават тысячагоддзі і абавязкова 
знаходзіць выяўленне ў класіцы. 

Насуперак панылай сацыяльнасці з’явілася 
таксама і імкненне паглядзець на класічныя тво-
ры пад знакам красы, гармоніі, вечных каштоў-
насцей. Ужо нас, трэцяе пасляваеннае пакален-
не, так вучылі. Мы – пад моцным уплывам нашых 
настаўнікаў – яшчэ больш адышлі ад усяго са-
цыяльнага, нават ад гістарызму, павярнулі ў 
нюансы побыту, этнаграфізм, экалагічную праб-
лематыку (бо сялянская Атлантыда – ужо амаль 
пагрузілася ў ваду). 

З іншага боку, абвастрылася цікавасць да 
маральна-этычных, экзістэнцыяльных праблем, 
канчаткова ўсталявалася думка, што літаратура – 
ахоўнік чалавечнасці ў чалавеку, абаронца наро-
да (доследы У. Гніламёдава, В. Жураўлёва, Г. Кі-
сялёва, М. Мушынскага, М. Мішчанчука, С. Лаў-
шука, В. Рагойшы, М. Тычыны і ўсе, названыя 
вышэй, з папярэдняга пакалення). І даследчыкі 
класічных твораў, і самі пісьменнікі (яшчэ актыўна 
працавалі, акрамя І. Мележа, пісьменнікі-франта-
вікі) усё больш адыходзілі ад навязанай ім ролі 
выяўляць у доследах і мастацкіх творах афіцый-
нае самаадчуванне грамадства, а ўсё больш 
сцвярджалі ахоўную, аздараўляльную, эстэтыч-
ную функцыю літаратуры. 

Праўда, у канцы 1980-х – пачатку 1990-х гг. 
выявіўся адзін з заўсёдных парадоксаў жыцця: 
чым больш прафесійным і заглыбленым рабілася 
вывучэнне класікаў, тым менш пісьменнікі 
малодшых пакаленняў вучыліся ў апошніх. 
Жыццё так імкліва пабегла наперад, што класіка 
пачала ўспрымацца безнадзейна састарэлай, 
хоць і неабходнай – як нейкі рэлікт, музейная 
каштоўнасць – для падтрымання прэстыжу нацыі. 
Адкрылася шмат іншых тэм, далёкіх ад цікаўнасці 
нашых класікаў і нават немагчымых для іх: 
адмаўленне таталітарнага мінулага, перагляд 
вынікаў Другой сусветнай вайны (апалагетыка 
пісьменнікаў-эмігрантаў), трагедыя Чарнобылю. У 
прынцыпе ўсё было важным і неабходным. Але 
экстэнсіўнае развіццё несла свае выдаткі. І чым 
больш паглыбляліся супярэчнасці позняга савец-
кага грамадства і абсурдызмы сусветныя, цывілі-
зацыйныя, нават родава-чалавечыя, тым менш 

назіралася імкненне і тэарэтыкаў, і пісьменнікаў-
практыкаў гэтыя супярэчнасці аналізаваць, ра-
зумець ва ўсім аб’ёме, ацэньваць дыялектычна. 
Менавіта дыялектычна. Знік смак да самога дыя-
лектычнага ходу думкі. Яшчэ і яшчэ адно апісан-
не жахаў сталіншчыны – заўсёды з адных і тых жа 
пазіцый, без разумення ўсіх драматычных, бязмер-
на заблытаных, супярэчнасцей 1930-х гг., яшчэ 
адзін здзек з «саўкоў», яшчэ адзін плач па 
пакінутых пасля Чарнобылю вёсках. А між тым 
жывая цікавасць чытачоў да літаратуры ўсё 
больш страчвалася. Журналізм, голая публі-
цыстычнасць, культ факта пачалі знішчаць воб-
разнае слова, а «мыльныя оперы», бясконцыя 
дэтэктыўныя серыялы адцягнулі на сябе былых 
шчырых чытачоў высокамастацкай белетрыстыкі 
(у добрым сэнсе слова).  

У 1990-я гг. нічога каштоўнага ў беларускай 
літаратуры, як і ў іншых постсавецкіх, створана 
не было. Гэта яшчэ адно сведчанне таго, што для 
працы пісьменніка неабходна не то што стабіль-
насць у грамадстве, але некаторы парадак у 
душы. А ён немагчымы, калі адмаўляецца ўсё, 
раней галоўнае ў жыцці, калі з прыгажосці здзе-
куюцца, калі ірвуцца сувязі паміж нацыямі, пака-
леннямі, паміж бацькамі і дзецьмі, паміж рознымі 
сацыяльнымі групамі. І з класікай пачалі распраў-
ляцца зусім смела і жорстка. 

Між тым даследчыцкая думка ўсё ж працава-
ла. У акадэмічным Інстытуце літаратуры імя Янкі 
Купалы, сёння аб’яднаным з Інстытутам мовы, 
ішла праца па стварэнні фундаментальнай «Гісто-
рыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя» ў 4 та-
мах. Пры ўсіх, сёння відавочных, недахопах 
гэтага выдання, абумоўленых нігілізмам, анты-
аналітызмам і ідэйнай расхрыстанасцю 1990-х гг., 
тут усё ж адчуваецца шырыня падыходаў, напра-
цаваны за дзесяцігоддзі высокі прафесіяналізм у 
эстэтычным аналізе. 

З другога боку, навуковы дыскурс, адчуваючы 
ўплыў нейкіх метагістарычных працэсаў, звярнуўся 
да пошуку архетыповых асноў, што якраз і абумо-
вілі з’яўленне літаратурнай класікі. У 1990-я гг. 
усё больш даследчыкаў пачалі звяртацца да 
міфалагічных вытокаў у літаратуры. Гэта было 
звяртанне да народна-касмалагічных сімвалаў у 
паэзіі, да міфалагічнай свядомасці, выяўленай у 
слове. Міфалагізм дапамог класічнай літаратуры 
і дапамагае літаратуры сучаснай ужывацца ў 
страчаныя формы народнага мастацкага мыс-
лення, адраджае іх у спалучэнні з сучаснымі 
ідэямі і прыёмамі. Дзякуючы міфалагічнай пад-
светцы, аказалася магчымым глянуць на ўсю 
глыбіню народнай памяці, пераасэнсаваць ма-
дэль нацыянальнай светабудовы. 

Звяртанне да міфа дало сілу неяк пераадо-
лець наскрозь нігілістычныя 1990-я гг., калі тое, 
дзеля чаго нашы бацькі прынеслі столькі ахвяр, 
было проста адкінута і растаптана. У час 
ажыццяўлення мадэрнісцкага праекта пры ўсіх 
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выдатках працэсу менавіта з-за яго фенаменаль-
най хуткасці панавала ўсё ж ідэя справядлі-
васці – яна прайшла, дарэчы, праз тысячагоддзі. 
Уся класічная літаратура, не толькі беларуская, 
але і руская, і амерыканская, еўрапейская, была 
выразна антыбуржуазная.  

А між тым мадэрн закончыўся. Постмадэрн (не 
блытаць з постмадэрнізмам у літаратуры) – гэта 
не спыненне і тым больш не развіццё, а самы 
сапраўдны рэгрэс – пры ўсіх знешніх паказчыках 
развіцця, прычым рэгрэс, спланаваны штучна. 

Тым часам, пакуль у апошнія семнаццаць га-
доў паспяхова будуецца капіталізм і нажываюцца 
грахоўныя капіталы, тут жа, побач, гіне, сыхо-
дзіць на нішто адна з самых старажытных і 
прыгожых індаеўрапейскіх моў – беларуская. 

Праблема мовы – частка больш шырокай 
праблемы культуры. Культурная дэградацыя на-
сельніцтва бясспрэчная – пры ўсіх інфармацый-
ных магчымасцях. Далейшае апусканне планкі 
закончыцца катастрофай! Патрэбны інакш ары-
ентаваныя чыноўнікі. Патрэбны людзі для нацыя-
нальнай культурнай работы. Не сотні, а дзесяткі 
тысяч. Выхоўваць іх – задача класічных універсі-
тэтаў. Прычым мы, выкладчыкі, павінны быць на 
вышыні пастаўленай задачы. Пошасці дастаткова 
ў жыцці, яна нахабна лезе з усіх шчылін, а 
выкладчыкі часам даюць ёй дарогу, каб не 
лічыцца адсталымі, кансерватыўнымі ў вачах мо-
ладзі! Між тым класічны універсітэт найперш па-
вінен сцвярджаць класічныя формы культуры. І 
таму яны павінны быць у цэнтры вывучэння. Не 
прыкладныя задачы, а менавіта класічнае 
мастацтва, гісторыя рэлігіі, гісторыя чалавечай 
цывілізацыі – у поўным аб’ёме. У свеце за тыся-
чагоддзі створана такое вялікае, такое значнае, 
высокае мастацтва, што яно здольна выратаваць 
і задаволіць любую душу. Патрэбна толькі яго ве-
даць, знаёміць з ім маладых людзей, ды нават 
дзяцей з ранніх гадоў. 

Яшчэ раз у некалькіх тэзісах нагадаем пра 
значэнне літаратурнай класікі. 

1. Класічныя творы адлюстроўваюць тую 
цэласнасць светапогляду, тыя асаблівасці мен-
тальнасці, нацыянальнай псіхалогіі, якія найлепш 
характарызуюць беларускі этнас. Інакш кажучы, 
пазнаючы класіку, мы лепш пазнаём самі сябе. 

2. Класічная літаратура, дзякуючы свайму 
псіхалагізму, распрацаваным формам псіхалагіч-
нага аналізу, вучыць разумець і любіць чалавека, 
адчуваць яго боль. Чалавек, выхаваны на кла-
січнай спадчыне, не здольны на крымінальныя 
ўчынкі, бо ён прывучаны паважаць іншага і 
бачыць у ім каштоўнасць. 

3. Вывучаць творчасць таго ці іншага класіка 
неабходна цэласна, а не ў асобных дэталях, бо 
сам пісьменнік-класік стварае арыгінальны, цэ-
ласны, эстэтычна і этычна канцэптуальны свет. 
Але тут у апошні час узнікла даволі цяжкая праб-
лема. Ужо нават для напісання, скажам, док-

тарскай дысертацыі даследчык сутыкаецца з 
неабходнасцю вывучэння каласальнага корпуса 
доследаў, створаных яго папярэднікамі па твор-
часці класіка. Сёння ўсё цяжэй ведаць усё. Таму 
непазбежны некаторыя паўтарэнні. Наспела не-
абходнасць стварэння нейкай методыкі вывучэн-
ня менавіта класікі. Тым больш, што не толькі 
даследчык абавязаны ведаць творчасць такіх жа 
даследчыкаў-папярэднікаў, але і кожны беларус 
павінен авалодаць пэўным наборам літаратур-
ных твораў, якія варта было б ведаць на памяць, 
хоць бы ў выглядзе асобных строф, радкоў, 
сімвалаў. У Іране не то што інтэлектуал, а і 
кожны чалавек, самы просты – селянін ці рабо-
чы, – ведае сотні, тысячы радкоў з класічных 
твораў Рудакі, Хайама, Хафіза, Саадзі. Увогуле ж 
толькі поўнае авалоданне мінулым (а поўна-
цэласна магчыма засвоіць мінулае пераважна 
праз мастацкія вобразы) дапаможа лепш зразу-
мець сучаснасць, а значыць, і прыстасавацца да 
яе. Калі імкнуцца да будучага, а не жыць сён-
няшнім днём, мы, як ні парадаксальна, павінны 
найлепш спазнаць спадчыну. 

4. Беларускія класікі ў асноўным – рэалісты. У 
апошні час да рэалізму модныя крытыкі (яны 
амаль усе – маладыя, без усялякага вопыту, 
людзі) ставяцца грэбліва, разумеючы яго 
надзвычай прымітыўна – як прамое выяўленне 
знешняга ходу падзей, рэчаў, сітуацый. На самай 
справе, рэалізм – максімальна поўнае адлюстра-
ванне быцця ва ўсіх яго формах, выяўленне тых 
бакоў свету, якія адпавядаюць Божай задуме. 
Інакш кажучы, чытаючы класіку, мы спасцігаем 
вышэйшыя сэнсы. 

5. Нігілістычнае стаўленне да вывучэння літа-
ратуры з боку чыноўнікаў абумоўлена іх прымі-
тыўна-рацыянальнай логікай: не бачна, маўляў, 
практычных вынікаў ад вывучэння літаратуры. 
Аднак сапраўдны знешні свет – гэта сапраўдны 
ўнутраны свет, у які літаратура адкрывае шлях і 
ад якога залежыць і сапраўдны знешні свет, а 
значыць, і пераадоленне гэтага драматычнага 
сёння знешняга свету. Зрабіць – яшчэ ў школе – 
аб’ектам пазнання нябачны ўнутраны свет (душу ча-
лавека) – задача, магчымая толькі для літаратуры. 

6. Літаратура – адзіны культурны код, які цэ-
ментуе народ. На аснове класікі адбываецца 
кансалідацыя нацыі і саміх людзей паміж сабой. 

7. Класічныя творы прывучаюць любіць пры-
роду ва ўсіх яе бясконцых праявах.  

Толькі класіка застаецца адзіным выратаваль-
нікам – востравам-раем – сярод бушуючага акія-
на, той «зямлёй», дзе толькі і можна адчуць сябе 
беларусам. 
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