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САРОКІ Ў КНІЗЕ Я. БАРШЧЭЎСКАГА «ШЛЯХЦІЧ ЗАВАЛЬНЯ» 

 

Вяршыняй творчасці аднаго з першых пісьменнікаў-рамантыкаў у 

беларускай літаратуры – Яна Баршчэўскага – стала  яго кніга «Шляхціц 

Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», якая выйшла ў 

Пецярбургу  ў 1844 – 46 гг. на польскай мове. Твор адметны ў айчынным 

прыгожым пісьменстве і сваім зместам, і арыгінальнай структурай. Ён 

складаецца з чатырнаццаці апавяданняў міфалагічна-фальклорнага 

характару, змест якіх – аповеды  падарожнікаў у гасцінным доме  шляхціца 

Завальні падчас доўгіх зімовых вечароў. Расказы пра розныя фантастычныя 

здарэнні перамяжоўваюцца псіхалагічнымі замалѐўкамі людскіх характараў – 

перш за ўсѐ самога шляхціца і яго адукаванага пляменніка. 

Уся кніга Я. Баршчэўскага прасякнутая хрысціянскім клопатам пра 

чалавечую душу – як ѐй засцерагчыся ад сіл зла, захаваць сваю чысціню. 

Апавяданні глыбока павучальныя і ў той жа час займальныя. Тут – ледзь не 

ўпершыню ў айчыннай літаратуры – сустракаюцца  шматлікія вобразы 

беларускай міфалогіі, а таксама былічкі і легенды як фальклорныя жанры, 

але выкарыстоўвае іх аўтар творча, у арыгінальных сюжэтах. Баршчэўскі 

рамантызуе сваіх персанажаў, паэтызуе родны край – Паўночную Беларусь. 

Як у знакамітых арабскіх казках «1001 ночы» ѐсць стрыжнѐвыя 

персанажы – Шахарызада, аўтарка казак, і яе зацікаўлены слухач  шах, так і ў 

кнізе Я. Баршчэўскага розныя сюжэты цэментуюцца вобразамі ўласна 

апавядальніка-аўтара, а таксама яго дзядзькі – небагатага беларускага 

двараніна Завальні. «Шляхціц Завальня – піша даследчыца Л. Тарасюк, – 

вельмі  каларытны мастацкі вобраз. Перад намі паўстае самабытны тып 

беларускага шляхціца, які ўвасабляе лепшыя рысы нацыянальнага характару: 

любасць да роднага краю, да Бога, спагаду да бліжняга, руплівасць, 

працавітасць, сціпласць, дапытлівасць розуму і шляхетнасць» [5, 85].  

У першай навеле, якая так і называецца «Шляхціц Завальня», 

адбываецца знаѐмства з персанажам і з месцам дзеяння – паўночным і «дзікім 

баку Беларусі», на  беразе возера Нешчарда, што на Полаччыне. Ужо з 

першых радкоў аўтар паведамляе: «Пан Завальня любіў прыроду» [1, 13]. 

Простая, нават банальная з пункту гледжання сучаснага чалавека фраза, але 

на самай справе – надзвычай  важная заява  пісьменніка-рамантыка. 

Рамантыкі абагаўлялі прыроду і бачылі ў ѐй не толькі крыніцу натхнення, 

выток фантазіі, але і важнейшы выток пазнання. Сапраўды, сам Завальня і 

мала падарожнічаў, і мала вучыўся. Але меў назіральнае вока і ўмеў 

разважаць. Сам пра сябе ў адной з навел кнігі ѐн гаворыць: «Я нарадзіўся і 

вырас у гэтым краі, не падарожнічаў нідзе далѐка, аднак досыць пабачыў ў 

жыцці, колькі пераменаў розных памятаю!» [1, 162] Маюцца на ўвазе не 

толькі перамены гістарычныя, але і прыродныя. Так, аднойчы ѐн распавядае 



родзічам і сябрам пра паўночнае ззянне – незвычайную з’яву на тэрыторыі 

Беларусі. 

Завальня меў не толькі гнуткі розум, але і «прыроджаную душу паэта, 

і хоць сам не пісаў ні прозай, ні вершам, але кожнае апавяданне пра 

разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала, і кожную ноч ѐн 

засынаў, не іначай як слухаючы чарадзейныя гісторыі» [1, 13]. Аўтар-

апавядальнік, пляменнік Завальні, распавядаў яму гісторыі з класічнай 

міфалогіі Грэцыі і Рыма. Але відаць было, што яны мала грэлі слухача, імѐны 

герояў не запаміналіся, а сюжэты асабліва не захаплялі. І не дзіва: дзеянні 

антычных міфаў адбываліся ў іншай абстаноўцы, на фоне чужых, незнаѐмых 

Завальні, пейзажаў. А ѐн жа – сын сваѐй зямлі, і яго найперш цікавіла тое, 

што ѐю народжана. 

Завальня не вучыўся ў езуіцкай акадэміі, як яго пляменнік, і не валодаў 

дарам перадаваць свае пачуцці ў слове, але яго пранікнѐная і чулая душа 

актыўна адгукалася на пачутыя расказы. А яны створаны ў асяродку народа 

разумнага, таленавітага, хоць і прыгнечанага. Сам Я. Баршчэўскі, заўзяты 

збіральнік народных слоўных скарбаў, у «Нарысе Паўночнае Беларусі», 

своеасаблівай прадмове да сваѐй кнігі, піша: «Шмат і іншых паданняў у тым 

краі кружыць сярод простага люду; у многіх з іх згадваюцца гістарычныя 

выпадкі, іншыя ж – болей плѐн фантазіі і меланхалічнага духу, які адзначае 

жыхара гэтых дзікіх і лясістых ваколіц; ад прыроды ѐн здольны да жвавай 

думкі, уяўленне яго стварае дзіўныя карціны» [1, 8].  Плѐн гэтага багатага 

ўяўлення – аповеды, сабраныя ў «Шляхціцы Завальні». 

Маючы ў аснове народныя паданні, старадаўнюю міфалогію беларусаў, 

кніга адначасова ўнутры сябе глыбока хрысціянская: яна  папярэджвае пра 

неабходнасць пастаянна памятаць пра вернасць душы Богу і асцярожнасць у 

абыходжанні з істотамі, як сѐння гавораць, іншых вымярэнняў. 

Яны, гэтыя істоты, могуць быць надзвычай прыгожыя і спакуслівыя, 

пра што апавядае «Белая Сарока» – адно з самых па-мастацку дасканалых і  

таямнічых апавяданняў з кнігі «Шляхціц Завальня». Вужыны цар, русалкі, 

ваўкалакі – шырока вядомыя на ўсѐй тэрыторыі Беларусі фальклорныя 

вобразы. Яны часта згадваюцца і дзейнічаюць у творах пісьменнікаў-

рамантыкаў – Я. Чачота, А. Міцкевіча, ды і ў самога Я. Баршчэўскага. Але 

вобраз Белай Сарокі не зафіксаваны даследчыкамі, хоць уласна сарока ў 

фальклорных творах сустракаецца даволі часта. Напрыклад, у некаторых 

устойлівых выразах, скажам, пра чуткі, якія «сарока на хвасце прынесла». У 

рускай казцы «Белая вуціца» менавіта сарока прыносіць жывую ваду для 

гераіні [4, 164], і значыць, сарока  тут – станоўчы персанаж. «Сарока 

з’яўляецца разносчыцай навін, яе стракатанне абяцае прыбыццѐ гасцей, 

змену надвор’я на даждлівае, прадказвае нейкае здарэнне ці нават смерць» [2, 

452]. Баршчэўскі выкарыстаў некаторыя вядомыя ў народзе, часцей 

амбівалентныя, уяўленні пра сароку, але ў той жа час стварыў вобраз 

арыгінальны, ва ўсім непаўторны і нават загадкавы. 

Спачатку апавядальнік у доме Завальні расказвае пра шляхціца 

Скамароху – «фанабэрлівага і хцівага», у якога ў галаве пастаянна ўзнікалі 



злыя думкі і памкненні. Аднойчы пад час навальніцы ў яго пакоі з’явілася як 

бы матэрыялізацыя яго пачуццяў – дзіўнае стварэнне: «на танюсенькіх нагах, 

вочы круглыя, дробныя і вострым тварам падобны да птушкі» [1, 148]. 

Пачвара, чалавек-птушка, – пасланец Белай Сарокі, пра якую ѐн гаворыць 

такімі словамі: «Белая Сарока мудрасцю свет здзіўляе, яе твар – цуд 

прыгажосці, постаць высокая, велічная; адзенне з дарагіх дыяментаў і 

перлаў, жыве ў палацы, якога ты яшчэ ніколі не бачыў, ѐй кланяюцца 

багатыя паны і мудрыя галовы, духі па яе загадзе здабываць скарбы з зямлі і 

мора, дзікіх мядзведзяў прывучыла да сябе і тыя, як пакорлівыя сабакі, 

заўсѐды гатовыя ѐй служыць. Словам, яна мацнейшая за ўсіх 

чарнакніжнікаў. Толькі часам убіраецца ў пѐры белай птушкі, калі хоча 

ўбачыць тых, хто спрыяе ѐй; і іх узнагароджвае, узбагачае, робіць 

шчаслівымі» [1, 148]. Паводле гэтага апісання і далейшых дзеянняў самой 

Белай Сарокі, якая спакушае паноў на Беларусі багаццем, а галоўнае, сваѐй 

пекнасцю і прыгожымі словамі, некаторыя беларускія даследчыкі 

(напрыклад, М. Хаўстовіч – ѐн жа і перакладчык кнігі на беларускую мову) 

зрабілі выснову, што вобраз гэты – сімвал рускай царыцы Кацярыны ІІ. 

Сапраўды, ѐсць некаторыя падставы так лічыць. Асабліва калі памятаць, што 

менавіта Кацярына ІІ удзельнічала разам з імператарамі Аўстрыі і Прусіі ў 

раздзелах Польшчы, чаго польскія інтэлігенты, у тым ліку, бясспрэчна, 

Я. Баршчэўскі, дараваць ѐй не маглі. Таму ѐн і вывеў яе ў дэманічным 

вобразе, хоць і прывабным знешне. 

І ўсѐ ж тэкст не дае падставы  трактаваць вобраз Белай Сарокі, толькі 

зыходзячы з гістарычных рэалій. У тым і таямнічасць, і значнасць, нават 

злабадзѐннасць твора Баршчэўскага, што вобраз Белай Сарокі тут – 

шматслойны. Ды і сам Баршчэўскі, як бы негатыўна не ставіўся да рускай 

царыцы, не мог ісці на прамы падман, сцвярджаючы, што яна шкодзіла 

сялянам. Наадварот, да раздзелаў Рэчы Паспалітай беларускія сяляне былі 

абсалютна бяспраўныя, бо пры легітымна слабым польскім каралі, які не меў 

фактычнай  улады, кожны магнат у сваім маѐнтку мог рабіць з прыгоннымі 

сялянамі што заўгодна. Дакументы сведчаць, што якраз пасля далучэння 

Беларусі да Расіі сяляне адчулі сябе пад абаронай вышэйшай сілы, пачаўшы 

слаць Кацярыне шматлікія петыцыі і скаргі. Самому Баршчэўскаму рускія 

праваслаўныя ўлады ніяк не пашкодзілі вучыцца, прычым у езуіцкай, 

значыць, каталіцкай, акадэміі, і рабіць кар’еру ў сталіцы імперыі.  

Спачатку Белая Сарока, прыляцеўшы да Скамарохі, паўстае ў творы 

пазітыўна: яна шчыра цікавіцца жыццѐм краю, і шляхціц цэлую ноч 

распавядае ѐй, «хто ў ваколіцах як жыве, якую славу мае сярод суседзяў, якія 

даходы з фальваркаў» [1, 153]. Сустракаючыся ў далейшым са сваімі 

прыхільнікамі, Белая Сарока нязменна гаворыць пра дабро – добрыя  сэрцы, 

шчырыя жаданні – і проста зачароўвае  беларускую шляхту сваѐй пекнасцю і 

розумам. Тым не менш, служкі, жывѐлы паблізу яе, сама прырода адчуваюць 

прысутнасць моцнай дэманічнай сілы. У тым і кашмар невядомай асобы, што 

яна выступае ў прыгожым абліччы і сцвярджае зусім правільныя рэчы, а 



адчуць у ѐй інфернальную постаць, галоўнае, асэнсаваць свае адчуванні, 

шляхціцы Полаччыны не здолелі.  

Такім чынам, Белая Сарока – такая з’ява, якую немагчыма разгледзець і 

зразумець адразу,  ды і не кожны зможа – для гэтага спачатку неабходна 

вызваліцца з-пад улады магутнага псіхалагічна-сугестыўнага ўздзеяння. 

Сарока і воран у нашых суседзяў украінцаў – чорныя птушкі, якія належаць 

да апраметнай. Так, сарока, як лічаць украінцы, створана чортам і служыць 

яму за каня [3, 337]. У сарок перакідваюцца ведзьмы. Такое ж вераванне 

характэрна і для беларусаў. У той жа час міфалогія славян сведчыць  і пра 

пачцівае стаўленне да сарок і воранаў. Чамусьці менавіта яны згадваюцца 

ледзь не ў першай, што прамаўляюць дзецям, гульні-забаўцы: «Сарока-

варона кашку варыла, дзетак карміла...» Зноў-такі, менавіта сарокі і вораны 

для выратавання герояў лятаюць за жывой вадой, прытым, што яўна – птушкі 

смерці. Асабліва звяртае на сябе ўвагу тое, што колер сарокі – чорна-белы, 

гэта самая яскравая біялагічная яе ўласцівасць. Белая ж сарока – дзіва. 

Птушкі-альбіносы – увогуле з’ява незвычайная. Намѐк у творы на Белую 

царыцу, як сцвярджаюць беларускія даследчыкі, – не вытрымлівае крытыкі, 

бо «белымі» называлі рускага цара ці царыцу толькі ў Азіі, і ніяк не маглі 

называць у блізкай Беларусі з  антрапалагічна такім жа насельніцтвам, што і 

ў Расіі. Наадварот, менавіта наша краіна – Белая. У самім жа слове «сарока» 

чуецца слова «рок», што значыць «лѐс» і лічба «сорак», якая ў еўрапейскім 

рэгіѐне заўсѐды мела асаблівае, сакральнае значэнне. Можна меркаваць, што 

сарока ў старажытнай міфалогіі знаходзілася на мяжы светаў. Яшчэ ў 

зараастрыйскай рэлігіі, якая захавала найбольш старажытныя вераванні 

арыйцаў, сарока – птушка-вястун, сувязная паміж светамі, прычым, разумная 

і дасціпная (а зараастрызм з усіх рэлігій свету найбольш цэніць дасціпнасць). 

Такім чынам, у назве, у самім звяртанні пісьменніка да вобраза птушкі з 

багатым міфалагічным радаводам крыецца яўная загадка. 

Белая Сарока ў Баршчэўскага – Цмок вялікай моцы («З поўначы, 

шугаючы полымем, ляцеў цмок і іскры сыпаліся з яго» [1, 156]) і ў той жа час 

у істоты, як у кожнай вясковай ведзьмы, прыхільнасць да малака, што для яе 

збіраюць па ваколіцы злыя духі. Малако – метафара дабрыні, клапатлівасці, 

спачування, дабрабыту і ўрадлівасці, эліксір жыцця, адраджэння і 

несмяротнасці. Ва ўсіх нацыянальных культурах – свяшчэнны напой. 

Выцэджваючы малако, ведзьмы адбіралі ў людзей дабрабыт і надзею на 

несмяротнасць. Але акрамя знішчэння малака, у тое лета – лета з’яўлення 

Белай Сарокі – адбываліся ў краі і іншыя незвычайныя з’явы: «тады было 

шмат заломаў у жыце, з’явіліся такія порсткія звяркі, што забіць іх было 

немагчыма, і яны па аборах стрыглі авечак, а мядзведзі, нападаючы ўсюды 

на пчальнікі, забіралі мѐд» [1, 156]. Як стасуюцца анамальныя прыродныя 

з’явы з усемагутнай рускай уладаркай? Ці патрэбна ѐй было дробнае 

шкодніцтва? Хутчэй можна гаварыць пра нейкія парушэнні ў прыродзе, 

выкліканыя касмічнымі фактарамі – скажам, з’яўленнем каметы ці падзеннем 

вялікага метэарыту (той самы «цмок»). Але немагчымасць растлумачыць 



нязвыклыя з’явы і працэсы ў рэчаіснасці прымушаюць мацней працаваць 

народную  фантазію і прыводзяць да стварэння такіх незвычайных вобразаў, 

як Белая Сарока. Дапытлівыя ж людзі, як Завальня і яго сябры, знаходзяць 

усім такім з’явам вельмі правільнае тлумачэнне, якое б зрабіла гонар 

сучасным мыслярам: «Мы самі вінаватыя, што д’яблы размножыліся ў 

нашым краі; прычына ўсяму – глупства шляхты, хцівасць і нязгода паноў» [1, 

157]. Пад словам «д’яблы» можна разумець рознае. У сучасных СМІ 

невыпадкова  – зусім у духу міфалагічнага мыслення – у апошні час усѐ 

часцей гаворыцца пра “жывую” Зямлю, якая помсціць людзям за іх зло, 

пасылаючы землятрусы, вывяржэнні вулканаў, цунамі і іншыя  катаклізмы. 

Тое ж назіралася і ў пачатку ХІХ стагоддзя на Полаччыне. Але не выключана 

і палітычнае тлумачэнне разважанняў разумных беларусаў, бо менавіта 

«хцівасць і нязгода паноў» і прывялі да дэградацыі некалі магутную 

дзяржаву – Рэч Паспалітую. 

Такім чынам, кніга Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» ўздымае 

перш за ўсѐ маральна-этычныя праблемы. Але паўстаюць яны ў цікавых і 

звыклых для простага чалавека міфалагічных вобразах. 
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