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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ПРАСТОРА Ў МАЛОЙ ПРОЗЕ ЗМІТРАКА БЯДУЛІ 

 
The features of artistic reflection of national space are considered in the works of  

Z. Byadulya, chronotopographical elements of the individual author's worldview (geographic 

coordinates, topographic dominant, spatial orientation) were analyzed. The influence of the 

national chronotop to the formation of “psychological and ethnic cosiness” which originally 

realises in Z. Byadulya’s prose was noted. 

 

Аналіз светапогляднай канцэпцыі кожнага пісьменніка дазваляе ўявіць 

тую мадэль мікра- і макракосму, якую аўтар рэалізаваў у сваѐй творчасці. 

Пры гэтым цяжка ўявіць значнага мастака, адасобленага ад свайго народа, 

бацькаўшчыны, ад сваіх вытокаў, паколькі сутнаснай асновай светапогляду 

з’яўляецца нацыянальная ментальнасць. Менавіта таму праблемны характар 

мае даследаванне беларускага кампаненту ў творчасці Змітрака Бядулі, якая 

ўвабрала ў сябе дзве культуры – беларускую і яўрэйскую. Упершыню 

размежаванне ўплыву, праяўлення гэтых культур у творчасці пісьменніка 

зрабіў А. Луцкевіч у артыкуле «Зьмітрок Бядуля» (1914 г.): першая стыхія, 

«старана» пісьменніка, якая «носіць рысы псыхалѐгіі беларускай», звязваецца 

ім з уплывам «блізкасьці беларускай прыроды, каторая пануе над чулай 

душой жыдоўскага хлопчыка і вызывае ў апошняй тыя ж перажываньні, як і 

ў душы вясковага беларуса» [6, 72]. У. Конан таксама адзначае, што 

«станаўленне З. Бядулі як пісьменніка адбывалася ў ментальным полі 

беларускага народа, яго аўтэнтычнай творчасці» [5, 95]. Успрыманне 

навакольнага свету, прыроды, прасторавая мадэль мыслення пісьменніка 

знаходзіцца ў цеснай залежнасці ад месца, дзе ѐн нарадзіўся і вырас, што і 

вызначае беларускую ментальную дамінанту ў адлюстраванні нацыянальнай 

прасторы.  

Прыродныя рэаліі (горы, стэп, нізіна, балота, лес) займаюць значнае 

месца ў стварэнні нацыянальнай мастацкай карціны свету. Вылучэнне 

найбольш характэрных адзінак этнапрасторы ў мастацкіх творах можа даць 

досыць поўнае ўяўленне пра спецыфічную псіха-ментальную мадэль свету, 

якая ўключае ў сябе тыя хранатапічныя элементы (геаграфічныя каардынаты, 

тапаграфічныя дамінанты, прасторавыя арыенціры), што праяўляюцца ў 

пейзажы і дакладна вызначаюць нацыянальны хранатоп. Адпаведна, іх 

даследаванне ўдакладняе нацыянальную і культурную ідэнтычнасць 

пісьменніка, акрэслівае вытокі яго творчасці і светаразумення. 

У пейзажах Змітрака  Бядулі пануе асаблівая атмасфера, 

прадвызначаная яго індывідуальна-аўтарскім светаўспрыманнем, 

непаўторным мастацкім стылем. В. Жураўлѐў слушна адзначыў у абразках 

пісьменніка «ўзвышаную, рамантычную і ўзнѐсла-паэтычную танальнасць, 

якая ў чымсьці нагадвае велічны гімн велічным, гарманічным, прыгожым і 

ўпарадкаваным з’явам жыцця» [3, 143]. Бядуля намагаецца пашырыць 



дыяпазон гучання нацыянальных матываў, паглыбіць фальклорныя вобразы-

сімвалы, укаранѐныя ў беларускую стыхію. Разам з тым Р. Казлоўскі не без 

падстаў адзначае, што «на вобразную структуру твораў, эмацыянальную 

танальнасць аўтарскага выказвання, падбор выяўленчых мастацкіх сродкаў 

зрабілі ўплыў імпрэсіянізм і экспрэсіянізм, а таксама мастацтва дэкадансу» 

[4, 7]. Магчыма, таму прырода ў Змітрака Бядулі атрымлівае містычныя, 

загадкавыя абрысы: «нешта казачнае», «нешта таемнае» хаваецца ў 

пейзажных замалѐўках пісьменніка, дзе смутак пераплятаецца з жаданнем 

спасцігнуць загадку «гэтых дзіўных малюнкаў». Адказы на шматлікія 

пытанні лірычны герой шукае на ўлонні прыроды, найчасцей ля локусаў 

воднай стыхіі, якія вылучаюцца сярод астатніх найбольшай частотнасцю 

ўжывання і таму з’яўляюцца тапаграфічнымі дамінантамі і своеасаблівымі 

прасторавымі арыенцірамі мастацкай карціны свету пісьменніка: «шырокая 

затока ракі», «дзікае балота», «чарот у завадзі», «вярбіна над сажалкай», 

«шырокі плѐс» і да т.п. Пры гэтым Бядуля робіць акцэнт не на бягучай вадзе, 

а менавіта на стаячай, якая здольна назапашваць і зберагаць у межах 

дадзенай прасторы нейкі жыццѐвы досвед, мудрасць жыцця («Нуда мая», «А 

можа і праўда?», «Ці я вінават?» і інш.). 

Топас «балота» Бядуля досыць часта ўжывае з азначэннем «дзікае» 

(абразкі «Стары пастар», «Шаптаў чарот», «На гай высокі») – у сэнсе: 

неспазнаная, некранутая чалавечай рукой прастора, існуючая ў пазачасавай 

праекцыі, дзе пазнаецца глыбінная існасць чалавечага быцця і рэчаў, што яго 

акружаюць, і якая падкрэслівае загадкавасць, непадуладнасць чалавечаму 

розуму роднай прасторы. Адлюстраванне пісьменнікам балота 

суправаджаецца матывамі тугі, пакутлівай непрыкаянасці, тэмай адзіноты, 

самотнасці, вобразам закінутага Богам месца, дзе герой шукае сэнс жыцця, 

трансцэндэнцыю ўласнага існавання: 

«Я пакіну вѐску родную, уцяку ад людзей; я апынуся далѐка за балотамі 

ў старым цѐмным-цѐмным лесе. Выберу  сабе дуплаваты дуб і давай жыць у 

ім!..»  («Нуда мая») [1, 24]. 

«Я ў кусочкі паламаю саху сваю, быкоў сваіх на волю пушчу, кіну 

добрым суседзям морг свой камяністы і пайду брысці на дзікае балота – 

далѐка ад людзей. Ля завадзі, сярод чароту, сяджу я, і не ўстану, не пайду, 

пакуль не зразумею самы лад жыцця людскога як мае быць...»  («На гай 

высокі…») [1, 34]. 

Яшчэ адной прыроднай дамінантай у прозе Змітрака Бядулі з’яўляецца 

лес, які не толькі складае важную частку беларускага ландшафту, але і 

выяўляе духоўную сутнасць народа, яго спецыфічнае светаадчуванне. 

І. Навуменка слушна адзначыў асаблівасць творчага таленту Бядулі ў 

незвычайна багатым дыяпазоне спосабаў адлюстравання свету, незвычайнай 

пачуццѐвасці яго ўспрымання: «Ён ніколі не праміне настрою навакольнай 

прыроды, якая ў яго нібы жывая істота. Пантэізмам проста прасякнута 

мастацкая палітра пісьменніка» [7, 246]. У прозе Бядулі лес паўстае як жывая 

істота і надае ландшафту і светаадчуванню ў цэлым асаблівы настрой, 

спецыфічны рытм, выяўлены ў фонава-сілавым дыяпазоне ляснога гучання 



(ад ціхага, сумна-галаслівага шэпту да жудаснага стогну, крактання падчас 

буры): 

«Унізе лес гаварыў свае адвечныя гутаркі... Часам ѐн маліўся ціха-ціха, 

і толькі нейкі гук, нібы вокліч далёкага звону, даносіўся з чорнай глыбіні 

лясной далі... Часам бываў ѐн немы і спакойны, як бы прыслухоўваўся да 

нейкіх таемных падземных спеваў» (апавяданне «На Каляды к сыну») [1, 

88]. 

Лес адлюстроўвае эмацыянальны стан герояў, паказаны праз тугу, 

жальбу, смутак, схільнасць да меланхоліі (нават у Тэклі, вельмі гаваркой 

бабы) – пачуцці роўныя, спакойныя, як характар навакольнага краявіду. 

Гераіня апавядання «На Каляды к сыну» «любіла пазіраць на стары лес…, і 

старыя вочы прыкрываў смутак» [1, 88]. Туга старога Міхайлы з 

аднайменнага апавядання таксама цесна знітавана з лесам, шум якога з 

калыскі яго гадаваў, выхоўваў, фарміраваў адметнае светаўспрыманне і 

ўрэшце стаў штодзѐннай неабходнасцю.  

Лес у Бядулі паўстае ва ўсѐй шматпланавасці чалавечага ўспрыняцця: 

ѐн адлюстраваны праз тактыльныя, слыхавыя, зрокавыя адчуванні. 

Напрыклад, у апавяданнях «Туга старога Міхайлы», «На Каляды к сыну» пры 

адлюстраванні лесу перавалююць слыхавыя адчуванні: праз «лясныя 

шэпты», «адвечныя гутаркі», маўклівасць высечаных гаѐў, «вокліч далѐкага 

звону <…> лясной далі». Так, стары Міхайла не проста выглядае сваіх сыноў, 

якія пайшлі на вайну, не пакладаецца на падслепаватыя вочы, а 

прыслухоўваецца ў надзеі пачуць іх.  

Прастора ў малой прозе Змітрака Бядулі лакалізаваная, акрэсленая 

двума асноўнымі прыроднымі арыенцірамі – вадой (ракой, балотам, сажалкай 

і да т.п.) і лесам. Прасторавая абмежаванасць фарміруе спецыфічную сістэму 

каардынат светаўспрымання: абумоўлівае незвычайную «ўкаранѐнасць», 

прывязанасць насельнікаў гэтай прасторы да вызначанага месца, што 

адлюстроўваецца ў засяроджанасці на пражыванні «тут і цяпер», на 

навакольнай прыродзе. Л. Гаранін слушна заўважыў, што «арыентацыя на 

ўсѐ акаляючае, …што адчынена свету і чалавеку, служыць апорай… 

існавання, што з’яўляецца непарушным, надзейным і вечным, як бацькоўскі 

край, палі, лясы, азѐры і рэкі», адлюстроўвае арыентацыю беларусаў на 

«сучаснае, сапраўднае, рэальнае, як натуральны працяг мінулага і ўмову 

надыходу будучага» [2, 58]. Непарушнасць, нязменнасць, пэўная статычнасць 

краявіду ўспрымаецца героямі Бядулевай малой прозы як яго пазітыўна 

маркіраваная ўласцівасць, якая забяспечвае ім адчуванне абароненасці, 

бяспекі, спакою. Таму высечка лесу ўспрымаецца старым Міхайлам 

(апавяданне «Туга старога Міхайлы») як страта нечага значнага, інтымна-

асобаснага, як страта звыклага светабачання: 

«Вока доўга блукае па абшары, шукае дробнага гайку на пагорку, 

гаварлівага альхоўніку ў даліне. Дарэмна. Неба зліваецца з зямлѐю. Зямля 

туліцца да неба... Жальба агартае старое сэрца. Лясныя шэпты ажываюць 

у яго душы. Стары Міхайла доўга моўчкі сядзіць. Шкада яму лесу, як роднага 



сына. Міхайла з дзіцячых год зжыўся з ім. Ён прывык да ляснога шуму, нібы 

дзіцѐ да матчынай калыханкі» [1, 123]. 

Туга, жальба старога Міхайлы па сваіх сынах архетыпізуецца праз 

лясны  шэпт, шум, які знаходзіць свой адбітак і ў першым перадсмяротным 

сне, дзе паваленымі дрэвамі аказваюцца забітыя на вайне сыны. Знішчэнне 

лесу, з аднаго боку, успрымаецца як гвалт над прыродай, над яе святой 

упарадкаванасцю, а з іншага – як страта людзьмі стабільнасці, адвечнага 

ладу, адчування абароненасці, якое забяспечваў лес, таму так трагічна 

заканчваецца для Міхайлы страта гэтага быццѐвага стрыжня. Парушэнне 

адвечнай гармоніі праявілася ў родным краявідзе, душы героя і прывяло да 

трагічных наступстваў. 

Нацыянальны вобраз свету, створаны ў прозе Бядулі, з аднаго боку, 

акрэсліваецца нейкай абмежаванай прасторай, якая асацыюецца ў свядомасці 

аўтара з родным, звыклым краявідам (пейзажам радзімы, блізкай сэрцу 

мясцовасці). З іншага боку, існуе яшчэ і «ўнутраны змест гэтага вобраза», які 

Л. Гаранін вызначае як «тое або іншае адзінства адчувальнага, прадметнага 

свету, свету прыязнага, супакойлівага, саграваючага душу чалавека» [2, 173]. 

Паняцце ўнутранага зместу звязана з паняццем псіхалагічна-этнічнай 

утульнасці, камфортнасці, якую чалавек адчувае пры ўспаміне пра нешта 

вельмі блізкае, роднае. Цѐплае ўспрыманне «роднага краю» і дома 

адлюстроўваецца ў мастацкім творы і дазваляе вызначыць ступень блізкасці, 

значнасці пэўнага пейзажу, краявіду ў мастацкай карціне асобнага аўтара. 

Такім чынам, у прывязанасці старога Міхайлы да лесу хаваецца вельмі 

значная асаблівасць менавіта беларускага светаадчування: для псіхалагічнага 

камфорту яму неабходна пэўнае адчуванне ўтульнасці, якую забяспечвае 

звыклая навакольная прастора. Яе тапаграфічныя каардынаты фарміруюць 

трохкампанентную вертыкальную мадэль свету, што складаецца з зямлі, лесу 

і неба. Лес з’яўляецца своеасаблівым пасрэднікам паміж зямлѐй і небам, 

сімвалам сувязі зямной і нябеснай сферы, таму герой апавядання так трагічна 

ўспрымае яго страту. Здаецца, што і сам краявід у Бядулі адчувае 

дыскамфорт ад штучна створанага, ненатуральнага для яго выгляду, таму «як 

лысая галава старога дзеда, выглядае зямля», таму неяк бездапаможна 

«зямля туліцца да неба». 

Бядуля спрабуе перадаць «камфортную» прыродна-ландшафтную 

формулу светасузірання і ў апавяданні «Дзе канец свету?» праз дзіцячае, 

падкрэслена наіўнае бачанне свету. Не абцяжараная цывілізацыйнымі, 

сацыяльнымі, бытавымі чыннікамі, свядомасць малога заўважае найменшыя, 

найтанчэйшыя рухі ў прыродзе, тэндэнцыі і заканамернасці яе штодзѐннага 

кругазвароту, якія складаюцца ў цэласную сістэму ўяўленняў пра рэчаіснасць 

і фіксуюцца як адзіна правільная мадэль свету: 

«Сярод лета сонца ўзыходзіць вельмі рана з правага краю гары, 

залоціць вершаліны альхоўніку пад гарою ля рэчкі, а заходзіць яно вельмі 

позна з левага краю гэтай самай гары і таксама залоціць вершаліны дрэў… 

Увосені сонца падымаецца ўжо з бярэзніку і заходзіць у цёмны бор…» [1, 

98–99]. 



Прыродны кругазварот у назіраннях Янкі цесна звязаны з прыродна-

ландшафтнымі рэаліямі, сярод якіх лес (альхоўнік, бярэзнік, цѐмны бор) 

займае значнае месца: з’яўляецца абавязковай умовай гарманічнага 

светапарадку, сувязі чалавека з Богам, увасабленнем якога ў дзіцячай уяве 

з’яўляецца сонца, «добры, шчыры вартаўнік таго абшару зямлі». 

Адсутнасць лесу, расліннасці ў прасторы, якую назіраюць героі Бядулі, 

успрымаецца імі як нязвыклы, некамфортны ландшафт: раўніна абавязкова 

павінна абмяжоўвацца, упірацца ў лясны масіў, візуальна лакалізуючы месца 

пражывання-быцця ў межах прасторавай утульнасці, у якой ѐн адчувае сябе 

спакойна і ўпэўнена і якая выключае бясконцасць, неабсяжнасць як 

супрацьпастаўленыя ѐй катэгорыі. У сувязі з гэтым С. Санько слушна 

адзначае, што ў беларускім фальклоры «стэп – поўная сэмантычная апазыцыя 

лесу. Як гэткі, стэп мае выразныя адмоўныя канатацыі» [8, 113]. «Голы» 

прастор, без расліннасці (лесу) у народным успрыманні сапраўды 

асацыюецца з непрыязнай прасторай, зонай іншасвету, што яскрава 

адлюстравалася ў апавяданнях Змітрака Бядулі.  

Такім чынам, адлюстраванне прасторы ў малой прозе Змітрака Бядулі 

вызначаецца цэлым шэрагам нацыянальна акрэсленых каардынат: 

фальклорнымі вытокамі творчасці, асаблівасцямі спецыфічнага беларускага 

светаўспрымання, адлюстраванага ў хранатапічных элементах і адпаведнай 

мадэлі свету. Усѐ гэта сведчыць пра нацыянальна вызначаную ідэнтычнасць 

пісьменніка, жыццѐ і творчасць якога цесна перапляліся з гісторыяй і 

культурай Беларусі. Ён – пісьменнік-містык, пісьменнік-філосаф і мысляр, 

які жадае адшукаць ісціну, дарогу да сябе, зразумець сутнасць быцця 

чалавека, яго прызначэнне ў свеце і нацыянальнай прасторы. 
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