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ІДЭЙНА-СТЫЛЁВАЯ АДМЕТНАСЦЬ
НАВЕЛЫ “БАС-САКСАФОН” Ё. ШКВОРАЦКАГА

The ideological and style originality of the short story « as-saksafon» by the Czech writer
of  the  20th  century  J. Shkvoretski  was  analyzed  in  the  article.  The  music  theme  is  especially
allocated significant for the text.

Ёзаф Шкворацкі (1924–2012) – чэшскі пісьменнік,  адна з  зорак першай
велічыні на небасхіле чэшскай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя. Быў
выкладчыкам,  перакладаў  з  амерыканскай  і  англійскай  літаратур.  Пасля
падзей  «Пражскай  вясны»  пераехаў  у  ЗША,  потым  у  Канаду  (Таронта),  дзе
заснаваў  «Выдавецтва  68»,  у  якім  выходзілі  кнігі  чэшскіх  і  славацкіх
пісьменнікаў,  што  былі  ў  апазіцыі  да  улад.  Ёзаф  Шкворацкі  працаваў  у
розных  жанрах.  Пісаў  вершы,  сцэнарыі  для  фільмаў,  літаратурную  крытыку,
рэцэнзіі  на  кінафільмы,  публіцыстыку,  выступіў  як  аўтар  п’есы.  Тым  не
менш,  галоўнае  ў  яго  творчай  біяграфіі  –  ўсё  ж  такі  проза.  З  празаічных
жанраў  перавагу  ён  аддаваў  раману  і  апавяданню.  Ён  заўсёды  належаў  да
апазіцыі,  вялікі  ўплыў  на  яго  зрабіла  вайна  –  яна  стала  невычарпальнай
крыніцай  гісторый  і  сюжэтаў.  Талент  Шкворацкага  цалкам  упісаўся  ў
англа-амерыканскі  культурны  кантэкст.  Пісьменнік  стаў  сваім  у  культурнай
прасторы Канады і Амерыкі, што адбываецца з  пісьменнікамі са слоавянскіх
краін даволі рэдка. 

Амерыканец  Грэм  Грын  пісаў  пра  чэха  Ёзафа  Шкворацкага:  «На  маю
думку,  Ёзаф  Шкворацкі  адзін  з  найлепшых  сучасных  пісьменнікаў.  Дзве  яго
навелы  “Бас-саксафон”  і  “Легенда  Эмёкэ”  я  ацэньваю  гэтак  жа  высока,  як
“Мёртвага” Джэймса  Джойса  і  самыя  лепшыя  навелы  Генры  Джэймса»  [11,
129].

Усведамленне  крызіса  мовы  і  жанру  рамана,  характэрнае  для  ўсёй
генерацыі,  разам  з  захапленнем  джазам,  садзейнічае  таму,  што  музыка  ў
чэшскага  пісьменніка  з’яўляецца  важным  вытокам  метафар  і  асацыяцый.
Музыка ў творчасці Ёзафа Шкворацкага выступае сувязніком паміж людзьмі,
нягледзячы на іх моўную і культурную практыку. Яна патрэбна там, дзе мова
можа  быць  інструментам  містыфікацый  і  непаразумення.  Невыпадкова  яго
творчасць параўноўваюць з формамі джазавай музыкі, бо самым характэрным
для яго наратывам з’яўляецца адкрыты імправізаваны аповед з анекдатычным
зместам ад першай асобы. 

Навела  «Бас-саксафон»  была  напісана  ў  1965  г.  і  ўвайшла  ў  зборнік
«Вавілонскія  гісторыі  і  іншыя  аповесці»  (1967),  дзе  былі  змешчаны  творы,
тэматычна  звязаныя  з  джазам.  Пераклад  навэлы  на  рускую  мову,  зроблены
Віктарам Каваленіным, увайшоў у зборнік «Конец нейлонового века» (2004) з
серыі выданняў часопіса «Иностранная литература ».

Цэнтральным  персанажам  становіцца  васямнаццацігадовы  джазавы
аматар з  г. Костэльца,  які вельмі падобны на Дані Сміржыцкага,  героя амаль



усіх  твораў  Шкворацкага.  Дзеянне  адбываеца  ў  часы  пратэктарату  ў  Чэхіі.
Падчас  вайны  хлопец  выпадкова  знаёміцца  з  нямецкім  джазавым  гуртом.
Бас-саксафаніст  гэтага  гурта  хворы,  і  музыкі  запрашаюць  хлопца,  які
напачатку  проста  зацікавіўся  інструментам,  пайграць  з  імі  канцэрт.  Канцэрт
даецца толькі для мясцовых немцаў і ваенных. Аднак, любое ўзаемадзеянне з
немцамі  чэхі  ўспрымаюць  як  калабарацыянізм.  Хлопец  вагаецца  і  грае
замаскіраваным.  Ён  вельмі  эмацыянальна  ўспрымае  ўдзел  у  рэпетыцыі,
асэнсоўвае музычны вопыт свой і астатніх музыкаў, даведваецца пра эпізоды
з  жыцця  кожнага  з  удзельнікаў  гурта  (гэтыя  эпізоды   не  звязаныя  з  вайной),
узгадвае  моманты  з  жыцця  ўласных  сваякоў,  землякоў  і  іншыя  гісторыі,
галоўным чынам, ваеннага часу. У канцы выступлення нечакана, набраўшыся
сіл,  з'яўляецца  сапраўдны  бас-саксафаніст  і  пачынае  граць  адзін.  Усё  гэта
застаецца  ў  памяці  героя-апавядальніка  надоўга.  Маналог,  прапанаваны
Шкворацкім, прамаўляецца ўжо ў 1960-я гг. і нагадвае герою пра маладосць і
сілу  музыкі,  якая  як  для  самога  пісьменніка,  так  і для  яго  персанажа  стварае
вялікі самастойны свет. 

Музыка  ўспрымаецца  героем  як  асаблівы  духоўны  вопыт,  яна
паказваецца  ў  сувязі  з  унутраным  светам  самога  героя  і  ўдзельнікаў
джаз-банда, а таксама ў кантэксце ваеннай рэчаіснасці. Музыка, інструменты,
выканаўцы,  слухачы  –  усё  гэта  падрабязна  апісваецца,  прычым  і  ўзнёсла,  і
пачварна. Так, саксафон адначасова і «срэбраная рыбка», і нешта агромністае,
пакрытае  пылам,  гук  у  яго  трагічны,  нагадвае  крык  слана  і  дагістарычнай
жывёлы.  Аркестр,  у  якім  грае  герой-апавядальнік,  складаецца  з  вельмі
непрыгожых,  скалечаных  вайной  людзей.  Яны  вандравалі  з  цыркамі  па
вайсковых  частках,  скрыпачу  апаліла  галаву,  выбіла  зубы,  барабаншчык
аслеп.  Нехта  з  іх  быў  салдатам  і  страціў  ногі.  Успаміны,  якімі  удзельнікі
гурта дзеляцца падчас абеду,  вельмі сумныя і нейкія  недарэчныя.  У аповесці
згадваецца  шмат  «музычных  рэалій»:  імёны  джазавых  музыкаў  і  назвы
калектываў, песень, музычныя тэрміны.

Галоўным  у  навеле  становіцца  вербальны  бок,  а  не  падзеі,  што
апісваюцца  ў  творы.  Сам  аповед  прасякнуты  складанымі  паэтычнымі
вобразамі.  Стылёва  навела  вылучаецца  доўгімі  «фолкнераўскімі»  сказамі.
Гісторыя  распавядаецца  ў  часе,  які  нібыта  спыніўся.  Знешне  не  адбываецца
нічога  асабліва  цікавага  і тым  больш  дынамічнага.  Галоўнае  ў  навеле  –  гэта
думкі,  вобразнасць,  эмацыянальныя  і  інтэлектуальныя  перажыванні
апавядальніка.  Можна  лічыць  сам  тэкст  не  проста  ўнутраным  маналогам
героя,  а  нават  плынню  свядомасці,  паколькі  доўгія  пасажы  ўяўляюць  сабой
успаміны,  разважанні,  лірычныя  адступленні,  пэўныя  асацыяцыі,  якія
ўзнікаюць  падчас  аповеду  пра  даўно  мінулыя  падзеі.  Канкрэтныя  дэталі
змазваюцца  ў  творы  сюррэалістычнай  атмасферай,  паэтыкай  снабачання.
Некаторыя чэшскія даследчыкі параўноўваюць мастацкі свет  Шкворацкага ў
«Бас-саксафоне»  з  мастацкімі  светамі  Ф. Кафкі  і  Г. Г. Маркеса  [11,  132].
Чэшскі  даследчык  П. Трэнскі  бачыць  прыкметы  рамантычнай  эстэтыкі  ў
творы,  асбліва  ў  тых  момантах,  якія  звязаны  з  музычнай  тэматыкай:
таямнічасць,  экстатычнасць,  галюцынацыі,  перажыванне  смерці,  страта
розуму [11,132].



«Бас-саксафон» Шкворацкага нельга чытаць як рэалістычную гісторыю.
Галоўнае – гэта пошукі сімвалічных сэнсаў. Сімволіка ў  творы шматзначная,
шматслойная.  Перш  за  ўсё,  навэлу  можна  ўспрымаць  як  аповед  пра
здзяйсненне снабачання, мары галоўнага героя, што вядзе яго да глыбейшага
разумення  самога  сябе,  да  асэнсавання  шэрагу  экзістэнцыяльных  праблем.
Тэматычна  навела  вельмі  багатая.  Галоўная  тэма,  безумоўна,  звязана  з
музыкай.  Музычны  свет  апавядальніка  ствараюць  імёны  Элінгтона,
Ланцфорда, Кірка,  Веба,  Бассі, Элы Фіцджэральд.  Музыка для апавядальніка
– гэта нейкая вышэйшая сэнсавая і пачуццёвая рэальнасць, свая філасофія.  У
навеле  музыка  паказана  як  гуманістычная  сіла,  якая  яднае  людзей,  якая
здольная  пераадолець  ідэалагічныя  межы,  такія,  як  нацыяналізм  і  расізм.
Пасля  канцэрту  герой  адчувае,  што  цяпер  ён  усё  жыццё  будзе  членам  гэтага
аркестра,  які  стаў  для  яго  і  сімвалам  пакутуючага  чалавецтва,  і  містычнага
яднання, і ўніверсальнага паразумення. 

У  навеле  «Бас-саксафон»  Ёзаф  Шкворацкі  здолеў  выказаць  словамі
магічнае  ўздзеянне  музыкі,  перанёс  яе  ўспрыманне  ў  міфалагічную  сферу.  У
пасажах  пра  музыку і яе  прыгажосць  чэшскі  пісьменнік  узняўся  да  сугестыі.
Па сённяшні час твор лічыцца адным з лепшых на музычную тэму увогуле,  і
пра джаз у прыватнасці. 

Аднак,  тэмай  музыкі  не  вычэрпваецца  ідэйнае  напаўненне  навелы.  У
творы  прысутнічаюць  розныя  гістарычныя,  палітычныя,  этычныя  і
філасофскія матывы, якія пераносяць успрыманне ў пэўнае экзістэнцыяльнае
поле.  Напрыклад,  згадкі  пра  тое,  што  ідзе  вайна,  пранікаюць  ва  ўсе  сцэны
твора.  Паказана  варожасць  паміж  немцамі  і  чэхамі.  Калі  на  пачатку  навелы
дзіўны стары, які не размаўляе па-чэшску, адказвае на пытанне пра саксафон
на нямецкай мове, то першым імпульсам галоўнага героя становіцца жаданне
перарваць  размову  і  адысці,  паколькі  ў  часы  вайны  размова  з  немцам
лічылася  для  чэхаў  непатрыятычным  учынкам.  Менавіта  па  гэтай  прычыне
малады  хлопец  спрабуе  падчас  канцэрта  змяніць  сваю  знешнасць,  каб  яго
знаёмыя не даведаліся пра тое, што ён граў для нямецкіх афіцэраў у нямецкім
аркестры.  Апісваюцца  скалечаныя  вайной  удзельнікі  гэтага  джаз-банду,  пра
што ўжо згадвалася.

Навела  «Бас-саксафон»,  створаная  на  мяжы  рэальнасці  і  фантазіі,
становіцца  прызнаннем  у любові  да  джаза,  выяўденнем  аўтарскіх  адносін  да
жыцця,  у  якіх  мастацтву  адводзіцца  вельмі  важнае  месца.  Яно,  на  думку
Шкворацкага,  раскрывае  «ананімныя  прорвы  свету  і  душы».  Чэшская
даследчыца  Гелена  Коскава  зазначае,  што  ў  навеле  «Бас-саксафон»
пісьменнік  адлюстраваў  сапраўдныя  каштоўнасці  жыцця  і  рэчаіснасць,  якая
абыякавая  да  гэтых  каштоўнасцей  [7,  77].  Снабачанне,  фантазія,  прывід,
неспасціжнае  пасланне  – менавіта  такія  словы  падбірае  аўтар,  калі  гаворыць
пра  музыку і мастацтва.  Эстэтычную  рэальнасць  Шкворацкі  на  працягу  ўсёй
навелы  супрацьпастаўляе  жыццёвай  мітусні,  грамадскім,  палітычным
падзеям.

Асобны  план  навелы  –  мова,  якой  напісаны  «Бас-саксафон».  Яна
багатая,  поўная  незвычайных  эпітэтаў,  дзіўных  параўнанняў.  Яна  нараджае
сваю  асаблівую  эстэтычную  рэальнасць.  Навелу  можна  чытаць,  нават  не



засяроджваючыся  на  змесце,  праблемным  і ідэйным  планах,  паколькі  мова  і
вобразы,  ланцужкі  аўтарскіх  асацыяцый  і  апісанняў  складваюцца  ў
своесаблівую  карціну,  якая  мае  колер,  пах,  сваё  гучанне.  «Мядова-крывавы
закат»,  «святло  мядовага  сонца»,  «мядовы  пірог  бабінага  лета»,  «барочнае
сонца  над  людзьмі,  ахопленымі  жахам»,  «сівая  жанчына  з  тварам  сумнага
клоўна  і  карнавальным  носам»,  «дзяўчына  са  швецкімі  валасамі»,  «залаты
душ  музыкі»,  «хвалі  дысгармоніі  свету»,  «сіла  музычнай  слабасці»,  –   такія  
незвычайныя  эпітэты,  метафары  і  параўнанні    фарміруюць  арыгінальны
мастацкі  свет  Ёзафа  Шкворацкага  і,  поруч  з  іншымі  складнікамі  тэксту,  
робяць «Бас-саксафон» адным з вяршынных  твораў чэшскай прозы 1960-х гг.
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