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ІДЭЯ СЛУЖЭННЯ НАРОДУ  ЯК АДЗНАКА ЭТЫЧНЫХ ПАЗІЦЫЙ 
У ПОЛІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ НАШАНІЎСКАЙ ПАРЫ

The article reviews the idea of serving people as a feature of the ethical positions in the belarussian
literature during «Naša Niva» period from a field-theoretical point of view.

Уступ
Дадзены  артыкул  прысвечаны  разгляду  на  паасобных  прыкладах  ідэі
служэння народу ў беларускім літаратурным працэсе нашаніўскай пары. 

Метадалагічнай  апорай  абрана  тэорыя  поля  П. Бурдзьё,  дзе  культурная
«вытворчасць»  разглядаецца  як  частка  сацыяльнай  прасторы.  Пры  гэтым
магчымым  застаецца  ўлік  рознаўзроўневых1  фактараў,  уплыў  якіх,  здаецца,
варта ў дадзеным выпадку браць пад увагу ў іх сукупнасці. 

Так,  літаратурная  сістэма  разглядаецца  як  «поле»  –  як  «сетка
аб’ектыўных  адносін  <...>  паміж  пазіцыямі»  [2,  391].  З  аднаго  боку,  у
імкненні  да  захавання  ці  палепшання  сваіх  пазіцый  агенты  непазбежна
сутыкаюцца  з  неабходнасцю  ўліку  свайго  месца  ў  гэтай  «сетцы»;  з  другога
боку,  агенты  самі  ў  стане  паўплываць  на  ўсю  «сетку»  –  праз  навязванне
«вызначэння  ўмоў  прыналежнасці  да  поля»  [2,  378].  З  гэтага  тэарэтычнага
пункту  гледжання  мастацкі  твор  паўстае  як  гамалагічнае  пазіцыі  агента
пазіцыянаванне,  арыентуемае,  з  аднаго  боку,  самім  творцам,  а  з  іншага  –
літаратурным полем.

І  ідэя  служэння  народу  ў  такім  тэарэтычным  «разрэзе»  будзе
разгледжана  ніжэй  ўжо  не  столькі  як  змястоўная  характарыстыка  ўзятых  у
якасці  прыкладаў  мастацкіх  і  публіцыстычных  тэкстаў  (артыкул-зварот
рэдакцыі  «Нашай  нівы»  да  чытачоў  (1906,  №1);  «Песняру-беларусу»,
«Прарок»  Я. Купалы;  «Сплачвайце  доўг»  Ю. Верашчакі),  –  а  як  адзнака
пазіцыі  агентаў  (у  сэнсе  Бурдзьё),  з  відавочна  этычнай  адзнакай.  Аналіз
такой  адзнакі,  думаецца,  перспектыўна  правесці  ў  межах  агульнай  веры  ў
сімвалічную  «важнасць»,  «каштоўнасць»,  «выгаднасць» (з  пункту  гледжання
«логікі»  поля) тых  ставак,  якія  ў  ім  разыгрываюцца,  –   веры,  вызначаемай  у
тэорыі поля як illusio2.

У  такім  выпадку  каштоўнасць,  важнасць  ідэі  служэння  народу  ў
зададзеным  літаратурным  кантэксце  будзе  магчыма  тлумачыць  як  менавіта
такой  –  не  паводле  сваіх  іманентных  якасцей,  але  на  больш  сістэматычнай

1 «П’ер Бурдзьё сярод сацыёлагаў культуры займае асаблівае месца: яму ўдалося аб’яднаць тэорыю сацыяльнай
структуры (поле), тэорыю індывідуальнага (габітус) і тэорыю ўладаадносін (розныя формы капітала)..., звязаўшы
такім чынам макраўзровень і мікраўзровень праз мезаўзровень» [5] (тут і далей пераклад на беларускую – П. Н.).
2 Пар. «Кожнае поле мае на ўвазе і вырабляе сваю адмысловую форму illusio, г. зн. уцягнутасці ў гульню [au sens
d'investissement dans le jeu]. Illusio выводзіць агентаў са стану абыякавасці і заахвочвае да прывядзення ў дзеянне
тых адрозніванняў, якія істотныя з пункту гледжання логікі поля, да распазнавання таго, што важна (тое, што
«мяне кранае», interest, у супрацьлегласць таму, што «ўсё роўна», абыякава, indifferent) з пункту гледжання
фундаментальнага закона поля. Гэтак сама ніякая гульня немагчымая без некаторай формы адданасці гульні, веры
ў каштоўнасць «таго, што разыгрываецца», дзякуючы чаму гульня аказваецца вартай затрачаных на яе
намаганняў» [2, 400].



аснове:  зыходзячы  з  трансфармацый  сілавых  суадносін  паміж  пазіцыямі  ў
полі  (у  сваю  чаргу  выкліканых  трансфармацыямі  суадносін  паміж  полем
літаратуры і ўлады). 

Ідэя  служэння  народу  як  адзнака  этычнай  пазіцыі:  агульная
характарыстыка

 «Мы будзем служыць усему беларускаму скрыуджанаму народу...
 Мы будзем браць усе ад усих и, злажыушы у парадок, зноу аддаваць...
 Мы з сваёй стараны будзем старацца, каб усе беларусы, што ня ведаюць,            хто яны

ёсць, - зразумели, что яны беларусы и людзи, каб пазнали свае  права и        памагли
нам у нашай рабоци...

 Ня будзем писаць громка. Будзем спакойне, цьверда кидаць усим прауду у вочы... » [7,
1]3.

Паказальна,  што  ідэя  служэння  народу  разгортваецца  ў  працытаваным
урыўку  якраз  у  этычным  ключы  –  як  «праўда»,  якую  трэба  «аддаваць»,
«кідаючы... у вочы».

З  аднаго  боку,  «кідаць  праўду»  –  з’яўляцца  для  народа  правадніком
этычных каштоўнасцей («будзем старацца, каб усе беларусы, што ня ведаюць,
хто  яны  ёсць,  –  зразумели,  что  яны  беларусы  и  людзи»)  ва  ўмовах  нізкай
эфектыўнасці  рэлігійнага4,  аслабленасці  палітычнага  і  фактычна  поўнай
адсутнасці  філасофскага5  кампанентаў  –  азначала  на  той  момант  надзвычай
прэстыжную  пазіцыю  ў  літаратурным  полі,  аднак,  з  другога  боку,  –  гэтая
функцыя  літаратуры  як  этычнага  арыенціру  магла  трымаць  на  «кароткім
ланцугу»: прывязаныя да крыніцы сваёй сімвалічнай забяспечанасці – да ідэі
служэння  народу,  агенты,  здаецца,  шмат  у  чым  маглі  быць  абмежаваныя  ў
свабодзе свайго пазіцыянавання.

Цікавым  у  сувязі  з  гэтым  з’яўляецца  падкрэслена  амбівалентнае
азначэнне  пісьменніцкага  «служэння»  ў  вершы  Я. Купалы
«Песняру-беларусу» (1909):

На думках братніх, як на скрыпцы,
Ты песні выгалась свае!

За родну песню будзь ваякай,
Не жджы заплаты ад людзей.
Пясняр - слуга слугі ўсякай,
Пясняр і цар усіх царэй! [6,109]

3 Захаваны правапіс арыгінала, вылучэнні шрыфтам – П. Н.
4 «Шматканфесійнасць у цэлым і шматлікія канфесійныя трансфармацыі ў мінулым паспрыялі фарміраванню на
Беларусі сітуцыі “рэлігійнай абыякавасці”» [8, 659].
5  Маецца на ўвазе незавершанасць фарміравання ўласна беларускай філасофскай традыцыі: у дачыненні да
разглядваемага перыяду можна, думаецца, гаварыць хутчэй пра наяўнасць пэўных асаблівасцей беларускай
філасофскай думкі; выхад у свет «Адвечным шляхам» Ігната Канчэўскага ў 1921 годзе засведчыць, безумоўна,
пэўную пазітыўную дынаміку, якая, аднак, ізноў жа была надоўга страчаная.



Выразнік  «братніх  думак»,  як  бачна,  валодае  даволі  спецыфічнай
пазіцыяй: з аднаго боку, – гэта пазіцыя «слуга слугі», што, здаецца, тэматызуе
яе  функцыянальную  абмежаванасць;  з  другога  –  такая  пазіцыя  не
ўспрымаецца як цалкам падпарадкаваная гэтай функцыі («быць выразнікам»)
і,  адпаведна,  знешнім  фактарам,  якія  паўплывалі  на  яе  фарміраванне,  але,
наадварот, –  гэта яшчэ і пазіцыя таго, хто дамінуе («цар усіх царэй»). 

Такая  амбівалентнасць  можа  быць  суаднесеная  з  рознымі
традыцыйнымі мастацкімі канцэпцыямі: сувязь з пэўнымі этычнымі задачамі
(быць  выказнікам  «думак  братніх»)  адлюстроўвае,  здаецца,  элементы  
паэтыкі рэалізму («гістарычна гетэраномнага» [4, 197]). 

Элементы  ж,  якія  стаяць,  на  першы  погляд,  бліжэй  да  рамантычнай
традыцыі,  адлюстроўвае  «Прарок»  Купалы  (1912):  тут  лірычны  герой
супрацьпастаўляецца  натоўпу,  што  ўспрымае  яго  «прароцтва»  па  законах
эканамічных («Па колькі ж нам дасі чырвонцаў,/ Калі мы пойдзем за табой?»
[6,  197]),  дэвальвуючы  яго  пры  гэтым  па  сутнасці  да  ўзроўню  агітацыйнай
рэкламы:  то  бок  тэматызуецца  пагроза,  якую  нясе  ў  сабе  прывязанасць  да
знешнелітаратурнах  санкцый  («Ждучы  з  трывогаю  вялікай  /Ад  іх  адказу
неўнарок» [6, 197]), і, адпаведна, тэматызуецца больш незалежнае вымярэнне
такой  пазіцыі  пісьменніка.  Але  з  іншага  боку,  у  дадзеным  выпадку  Купалам
выяўляецца  і  даволі  рэалістычны  аспект:  ацэнка  і,  магчыма,  пераацэнка
рамантычнай  па  сваёй  сутнасці  пазіцыі  «прарока  народа»  і  адпаведна  –
самога  літаратурнага  поля,  у  якім  гэтая  пазіцыя  «не  працуе»  (прарок  у
рамантычнай традыцыі не аплочвае сваё прароцтва).

Цікава,  што  эканамічныя  па  сутнасці  паняцці  («чырвонцы»,  «аплата»,
«доўг»)  ужываліся  і  падчас  нашаніўскай  дыскусіі  (што  распачалася  амаль
праз  год  пасля  напісання  Купалам  «Прарока»).  Гэта  ў  сваю  чаргу  ўзнімае
пытанне  аб  заканамернасці  такога  ўжывання  і  яго  магчымай  абумоўленасці
«логікай поля».

Сама  назва  артыкула,  які  ўласна  і распачаў  дыскусію,  гучыць  у святле
вышэйсказанага надзвычай красамоўна – «Сплачвайце доўг». 
З  аднаго  боку,  аўтар  артыкула  –  Юрка  Верашчака  (Вацлаў  Ластоўскі)  кажа,
што  ён  «прывык  глядзець  на  паэта,  як  на  памазаніка  Божага,  як  на  прарока»
[3, 2], але з другога боку, ад «памазаніка Божага» яго прароцтвы спаганяюцца
тут літаральна як доўг, як пазыка і нават з выкарыстаннем пагрозы: «за вамі,
калі не апраўдаеця паложэных на вас надзей,  народ будзе лічыць  доўг  і доўг
гэты будзе чысьліцца за вамі да веку» [3, 2]. 

Метафарычна  выкарыстанай  эканамічнай  мадэллю  (пазіцыя  выказніка
«думак  братніх»  падразумявае  валоданне  дадатковымі  «чырвонцамі»,  якія,
аднак,  трэба  «сплочваць»), здаецца,  падкрэсліваецца  важнасць  адпаведнасці
паміж  «узятым»  і  «аддадзеным»  –  відаць,  аднаго  з  важных  механізмаў
функцыянавання тагачаснага illusiо  як асаблівай «формы рэгуляцыі практык і
рэпрэзентацый»  [2,  401].  То  бок,  у  пэўным  сэнсе  эканамічная  мадэль
выступае ў якасці метафары спецыфічнага механізму функцыянавання мадэлі
этычнай  ва  ўмовах  тагачаснага  літаратурнага  поля: уступаючы  ў  тагачаснае
беларускае поле літаратуры, агенты шмат у чым траплялі ў «павышаную зону
адказнасці» – тут прэстыжныя паводле  логікі  тагачаснага  літаратурнага  поля



этычныя пазіцыі слуг народа абкладваліся дадатковым «падаткам» у выглядзе
павышанай адказнасці за сваё пазіцыянаванне. 

Заключэнне
Такім  чынам,  разгляд  пазначаных  ідэяй  служэння  народу

пазіцыянаванняў  нашаніўцаў  скіраваўся  да  разгляду  пазіцый,  гамалагічных
гэтым пазіцыянаванням, што, у сваю чаргу, фактычна разбіла наш прадмет на
дзве  рознаўзроўневыя  часткі:  (і)  служэнне  –  як  спецыфічную  этычную
пазіцыянальную  інтэнцыю  звароту  да  (іі)  ідэі  народу  як  адной  з
вызначальных,  як  здаецца,  сімвалічных  ставак,  якія  ў  тагачасным  полі
разыгрываліся. 

Агаворымся:  разглядаючы  ідэю  служэння  народу  як  сімвалічную
стаўку,  мы не імкнуліся  падкрэсліць  свядомае арыентаванне  ў  разгледжаных
вышэй пазіцыянаваннях на «сімвалічную выгаду», а толькі звярнуць увагу на
саму  прысутнасць  пэўнай  «логікі  поля»,  якая  магла  на  гэтыя  пазіцыянаванні
ўплываць.

Безумоўна,  на  базе  разгледжаных  прыкладаў  рабіць  адназначныя
абагульненні  –  неправамерна,  аднак,  думаецца,  ёсць  падставы  сфармуляваць
дадатковае  «ўдакладняючае»  пытанне  на  перспектыву:  якую  ж  ролю
адыгрывала ідэя служэння народу ў структуры этычных пазіцый нашаніўскай
літаратуры: ці гэта была адна з раўнасільных ставак у полі літаратуры, ці яна
валодала асаблівай вагой? І ў якія суадносіны ўступае ідэя служэння народу з
нацыянальнай  ідэяй  (прыгадаем  артыкул-зварот  да  чытачоў  «Нашай  нівы»:
«будзем  старацца,  каб  усе  беларусы,  што  ня  ведаюць,  хто  яны  ёсць,  –
зразумели,  что  яны  беларусы  и  людзи»):  ці  было  гэта  эвалюцыяй  адной  ідэі,
ці  ідэя  служэння  народу  першапачаткова  з’яўлялася  адным  з  кампанентаў
нацыянальнай ідэі? 

Адказы  на  гэтыя  пытанні  патрабуюць,  зразумела,  больш  грунтоўнага
даследавання.  Дадзены  ж  артыкул  толькі  часткова  закрануў  праблему,
засведчыўшы,  на  нашу  думку,  мэтазгоднасць  яе  далейшага  разгляду  на
метадалагічным грунце тэорыі поля.
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