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АДМЕТНАСЦІ ПАЭТЫКІ БЕЛАРУСКАЙ І БРЫТАНСКАЙ
ЛІТАРАТУРНАЙ БАЛАДЫ КАНЦА XVIII – ПАЧАТКУ XX СТ.

The article presents a comparative study of the Belarusian and British literary ballad on the brink
of centuries. Special attention is given to the similarities and differences of ballad symbols and imagery,
through which peculiarities of the national mentality manifest themselves.

 
Нараджэнне ўласна літаратурнай балады звязана з Вялікабрытаніяй, дзе

фальклорныя  наратыўныя  песні  былі  агульнавядомымі  і  папулярнымі,
пачынаючы  з  эпохі  Сярэднявечча.  Значны  ўплыў  на  станаўленне  і  развіццё
жанру  ў  Еўропе  зрабіла  выданне  спачатку  «Паэм  Асіяна»  («The  Poems  of
Ossian»)  Дж. Макферсана,  а  потым  і  «Помнікаў  старажытнай  англійскай
паэзіі»  («The  Reliques  of  Ancient  English  Poetry»)  Т.  Персі,  таму  менавіта
даследаванне  паралеляў  з  брытанскімі  тэкстамі  ўяўляе  найбольшую
цікавасць.  З’яўленне  беларускай  літаратурнай  балады  непасрэдна  звязана  з
дзейнасцю  Я. Чачота,  А. Міцкевіча,  Я. Баршчэўскага,  якія  захоўвалі  скарбы
беларускай  фальклорный  спадчыны,  калі  абіралі  для  сваіх  твораў  сюжэты
мясцовых  народных  казак,  легенд,  павер’яў,  а  таксама  актыўна  ўводзілі
беларусізмы  ў  мову  твораў.  Польскія  даследчыкі  С. Дабравольскі  і
М. Алехновіч  сцвярджаюць,  што  «bez  białoruskiej  pieśni  ludowej  wiele  ballad
Mickiewicza  w  ogóle  nie  powstałoby,  a  jeśli  nawet  byłyby,  inny  nosiłyby
charakter» [4,  77]. Нягледзячы  на  тое,  што  тэксты  напісаныя  па-польску,  яны
арганічна ўвабралі ў сябе і адлюстравалі беларускі традыцыйны светапогляд. 

Храналагічна  беларускія  рамантычныя  ўзоры  згаданага  жанру  паўсталі
пазней  брытанскіх.  Зборнік  «Lyrical  ballads»  У. Вордсварта  і  С. Кольрыджа
(своеасаблівы  маніфест  англійскага  рамантызму)  выйшаў  у  1798  г.,  першыя
баладныя  спробы  беларуска-польскіх  паэтаў  адносяцца  да  20–40-х  гадоў
XIX стагоддзя.  Яны  ствараліся  ў  рэчышчы  фантастычнай  рамантычнай
балады,  у  той  час  як  брытанскім  тэкстам  гэтага  ж  гістарычнага  перыяду
ўласціва больш шырокая разнастайнасць тэм і матываў. Вобразна-сімвалічная
сістэма  брытанскіх  твораў  актыўна  адгукалася  на  актуальныя  грамадскія
падзеі  –  урбанізацыю,  разбурэнне  традыцыйнага  ўкладу  жыцця,  знікненне
звыклага  ландшафту,  дэгуманізацыю  грамадства.  Падобная  праблематыка
з’яўляецца  ў  беларускіх  баладных  творах  у  пачатку  XX стагоддзя  і  глыбока
распрацавана  ў  творчасці  А. Гурыновіча,  Я. Купалы,  балады  якога  ўвабралі
лепшыя  рысы  жанру:  сцісласць,  драматызм,  непасрэднасць  і  дынамічнасць
дзеяння,  максімальную  завостранасць  канфлікту,  рэалізм,  недаказанасць  і
сімвалічнасць.

Існуе  значнае  падабенства  на  матыўна-сімвалічным  узроўні  паміж
тэкстамі Я. Купалы і У. Вордсварта  (драматычнасць  канфлікту,  акцэнтаванне
ўвагі  на  тэме  кахання,  вобразах  вясковых  жыхароў),  Я. Купалы  і  Р.  Саўці
(зварот  да  фальклорнай  сімволікі,  архетыпаў  сіраты,  удавы,  немаўляці),  а
таксама  Я. Купалы  і  С. Кольрыджа  (рэлігійна-філасофская  сімволіка).



Паралелі  паміж  беларускімі  і  брытанскімі  тэкстамі  выяўляюцца  і  ў
сінхранічным  зрэзе:  праблема  лёсу  нацыі,  нацыянальнага  самавызначэння
(Я. Купала  –  Р. Кіплінг),  канфлікт  гарадскога  і  вясковага  ладаў  жыцця,
сямейная трагедыя ў сучасных умовах (А. Гурыновіч – Т. Гардзі), стылізацыя,
арыентацыя  на  традыцыйную  вобразнасць  і  песенны  фальклор  (творы
М. Багдановіча – О. Уайльда, У. Ейтса). 

Адметная  рыса  брытанскіх  тэкстаў  –  наяўнасць  у іх  алюзій  на  шырока
вядомыя  народныя  тэксты,  пераемнасць  вобразаў,  сімвалаў,  матываў  больш
ранніх баладных твораў,  пераасэнсаванне  розных тыпаў традыцыйных  балад
(«border  ballads»  у  творчасці  Р.  Кіплінга,  народных  любоўных  песень  у
Т. Гардзі),  зварот  да  балады  як  формы  грамадскай  палемікі  («The Last  of  the
Light Brigade» Р. Кіплінга). 

Вобразы  баладнай  фантастыкі  (прывіды,  мерцвякі)  на  пачатку
XX стагоддзя  адраджаюцца  як  сродак  стварэння  гумарыстычнага  эфекту
(Я. Купала,  Я.  Колас)  альбо  ўводзяцца  для  ўзмацнення  іншасказальных,
алегарычных  элементаў  (У. Ейтс,  Я. Купала,  Т. Гардзі,  Я. Колас).  У  баладзе
пачатку  XX  стагоддзя  нярэдка  змяняецца  само  разуменне  жудаснага.
Страшэннае,  якое  прыходзіла  ў  XIX  стагоддзі  звонку  ў  выглядзе
фальклорных  дэманаў  і  зданяў  народных  забабонаў,  з  гэтага  часу
праяўляецца  знутры  як  цёмны  бок  душы.  Звышнатуральнае  цесна
пераплятаецца  з  псіхалагічным,  ссоўваецца  на  мяжу  свядомасці  і
несвядомага.

 Значнае  падабенства  на  матыўна-сімвалічным  узроўні  назіраецца
паміж  тэкстамі  беларускіх,  шатландскіх  і  ірландскіх  аўтараў.  Перш  за  ўсё,
гэта  яўная  рэтраспектыўнасць,  спасыланне  сюжэта  да  падзей  легендарнага
мінулага,  увага  да  тэмы  свабоды,  пераемнасці  пакаленняў,  вывядзенне
абагульненага  вобраза  нацыянальнага  героя.  Балада  ў  гэтым  выпадку
ўдзельнічае  ў  стварэнні  (узнаўленні)  нацыянальнага  міфа  пра  незалежны
народ. Прасочваецца відавочная сувязь паміж ростам папулярнасці названага
жанру і перыядамі  «нацыянальнага  адраджэння»,  узмацнення  патрыятычных
настрояў.  На  мяжы  XVIII–XIX  стагоддзяў  з’яўляецца  значная  колькасць
балад на гістарычную тэму, галоўнай задачай якіх стала аднаўленне архетыпа
героя  і  фарміраванне  міфа  аб  моцным  і  свабодным  народзе  («The  Dirge  of
Wallace» Т. Кэмпбэла, «She is Far from the Land» Т. Мура, «Lochinvar», «Datur
Hora  Quieti»  В.  Скота).  На  мяжы  XIX–XX  стагоддзяў  выданне  «Poems  and
Ballads  of  Young  Ireland»  (1888 г.)  стала  пачаткам  эпохі  «Ірландскага
адраджэння»  («Irish  revival»).  Непасрэдна  звязаны  з  тэматыкай
нацыянальнага адраджэння балады Я. Лучыны, Цёткі,  А. Гаруна і Я. Купалы,
у  якіх  заключана  анталагічнае  асэнсаванне  сучаснасці  і  будучыні  свайго
народа.

Міфалагічная  і  рэлігійная  сімволіка  ў  літаратурнай  баладзе  займае
значнае  месца  і  выяўляецца  ў  творах  на  некалькіх  узроўнях.  Можна
вызначыць шматлікія прыклады прамога выкарыстання біблейскіх сімвалаў і
матываў у афармленні баладнага тэксту (вобразы раю і пекла, увасабленне зла
ў  выглядзе  змяі,  а  нявіннасці  як  голуба,  вобразы  пустэльнікаў  і  манахаў  –
сімвалаў  супрацьстаяння  недасканаласці  свету  і  г.д).  Алюзіяй  на  біблейскае



паданне аб Садоме і Гаморы з’яўляецца сюжэт аб узнікненні возера (мора) на
месцы  загінулага  «праклятага»  места  («Дзве  бярозы»  Я. Баршчэўскага,
«Свiцязь»,  «Падземны  звон  на  горцы  ў  Пазяневічах»  Я. Чачота.  «The
Foster-Mother’s  Tale»  У. Вордсварта).  Царкоўныя  паданні  і  манастырскія
летапісы  становяцца  адной  з  крыніц  баладных  сюжэтаў  (творы  Дж. Байрана,
Р. Саўці, Т. Гардзі Я. Баршчэўскага, Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, У. Вордсварта,
С. Кольрыджа, Р. Кіплінга). У баладзе Я. Купалы «Першы снег» паняцце веры
цесна звязваецца з нацыянальным пытаннем: «Хто смеў першы снег асвянціці
крывёй?  /  Крывавай  ён  веры  –  чужы  ён  ці  свой!»  [2,  322].  У  дадзеным
выпадку пытанне веры становіцца нават вышэй за характэрны для беларускіх
тэкстаў падзел «свой – чужы». 

 Нярэдка  храналогія  мастацкага  тэксту  будуецца  паводле  рэлігійнага
прынцыпу:  дзеянне  адбываецца  нядзельнай  раніцай  або  ў  царкоўнае  свята,
калі  мяжа  паміж  боскім  і  зямным  светам  аказваецца  тонкай  і  пакаранне
знаходзіць  вінаватых  («Падземны  звон  на  горцы  ў  Пазяневiчах»  Я. Чачота,
«The Eve of St. John» В. Скота, «Sunday morning» Т. Гардзі і інш.). 

Апазіцыя  пакут  зямнога  жыцця  і  нябеснай  асалоды,  характэрная  для
рамантычных  балад  XIX  стагоддзя,  на  пачатку  XX  стагоддзя  паступова
знікае,  як  і  сімвалы  ўваскрэсення,  замагільнага  жыцця  і  шчаслівага
ўз’яднання закаханых герояў пасля смерці. 

Рэлігійныя  матывы  ярка  выяўляюцца  на  тэматычным  узроўні.  У
асобных тэкстах вядучай становіцца тэма спакусы і наступстваў уздзеяння на
чалавека  пэўнай  грахоўнай  схільнасці  («The  Eve  of  St John»  В. Скота.
(пралюбадзейства),  «Хцівец,  альбо  скарб  на  святога  Яна»  Ф. Багушэвіча
(сквапнасць),  «Lines  Left  upon  a  Seat  in  a  Yew  Tree»  У. Вордсварта
(ганарыстасць).  У  фінале  такіх  твораў  нярэдка  прысутнічае  яўная  мараль:
«lawless love is guilt above»; «Вот хцівасць на грошы давяла да згубы»; «pride
<…> Is littleness» [5, 17; 1, 195; 6, 28]. 

З  матывам  спакусы  ў  беларускай  баладзе  цесна  звязана  сімволіка
шляху.  Бездарожжа  –  звычайнае  месца  сустрэчы  і  заключэння  дамовы  з
чортам  –  сімвалізуе  страту  духоўных  арыенціраў.  У  баладзе  Ф. Багушэвіча
«Хцівец,  альбо  скарб  на  святога  Яна»  вядзьмарскі  лес  характарызуецца  так:
«Ў тым  лесе  заклятым  не  расло  нічога,  /  Праз  яго  ніколі  не  ішла  дарога» [3,
188]. 

Не  заўсёды  выкарыстанне  хрысціянскіх  вобразаў  азначае,  што  тэкст
перадае  традыцыйную  рэлігійную  ідэю.  Паэта  можа  цікавіць
сацыяльна-палітычны  патэнцыял  сюжэту  (творы  Дж.  Байрана  аб  Валтасары
або  Сеннахерыбе).  У. Блэйк  шырока  выкарыстоўвае  біблейскую  сімволіку
для  стварэння  ўласных  міфалагічных  канцэпцый.  Акрамя  таго,  як  для
беларускіх,  так  і  для  брытанскіх  узораў  жанру  характэрны  эклектызм
язычніцкіх  і  хрысціянскіх  традыцый.  Беларускія,  шатландскія  і  ірландскія
аўтары  актыўна  звяртаюцца  да  дахрысціянскай  міфалогіі,  культу  продкаў,
народнай дэманалогіі.

Нягледзячы  на  тэндэнцыю  да  эстэтызацыі  рэлігіі,  усё  больш  свецкае
ўспрыманне  асобных  хрысціянскіх  вобразаў  і  сюжэтаў,  а  таксама  імкненне



асобных  паэтаў  да  творчага  пераасэнсавання  Бібліі,  адзіным  застаецца
разуменне  ключавых  паняццяў  праўды,  граху,  міласці,  пакарання.  І  ў
беларускіх,  і  брытанскіх  тэкстах  звяртаецца  аднолькавая  ўвага  на
даследаванне  вытокаў  зла  ў  душы  чалавека,  пастаноўку  пытанняў  пра  сэнс
жыцця, канфлікт матэрыяльнага і духоўнага.

Дзякуючы  генетычным  сувязям  з  нацыянальнай  духоўнай  традыцыяй,
балада найбольш яскрава адлюстроўвае менталітэт народа, а таму натхняе на
стварэнне  арыгінальных  твораў,  у  якіх  увасоблены  ўнікальны  нацыянальны
характар. 
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