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М.М. ХМЯЛЬНІЦКІ 

КАНЦЭПЦЫЯ ГЕРОЯ І РЭЧАІСНАСЦІ Ў РАМАНЕ Т. НОВАКА «ПРАРОК» (1977) 
Посвящена изучению идейно-художественного своеобразия романа Т. Новака «Пророк» в контексте польской «дере-

венской прозы» второй половины ХХ в. Объектом исследования являются герой-повествователь, образно-стилевые приемы, 
художественное функционирование иронии, гротеска в произведении, а также диалектика реального и условного. 

The article is devoted to the study of ideological and artistic peculiarities of Tadeush Novac’s novel «Prorok» in the context of Polish 
«country prose» of the second half of the 20 century. The subject of the research is the narrator-character, stylistic devices, irony func-
tioning, grotesque, real and conventional dialectics in the novel. 

«Вясковая проза» заўсёды была адной з са-
мых плённых і актуальных у польскай літаратуры. 
Вытокі яе нацыянальнай традыцыі ў творах
Ю.І. Крашэўскага, Б. Пруса, Э. Ажэшкі, Ст. Жэ-
ромскага, Ул. Рэйманта і інш. Сама дэфініцыя
«вясковая проза» досыць умоўная, бо перадае
імкненне крытыкаў і літаратуразнаўцаў пэўным
чынам сістэматызаваць разнастайныя па змесце
і стылі творы, аднак дае магчымасць убачыць
дадзеную з’яву ў цэласнасці і шматстайнасці
(гл. Zawada 1983, 151). Большасць з прадстаўні-
коў гэтай прозы паходзілі з вёскі, добра ведалі яе
лад жыцця, а ў сваіх творах шматаспектна ад-
люстроўвалі універсум сялянскай культуры, да-
валі апісанне змен у тагачасным вясковым свеце.  

У 60-я гг. ХХ ст. «вясковая проза» становіцца
дамінантнай у польскай літаратуры. Падзеяй у
тагачасным літаратурным жыцці сталі раманы і
аповесці В. Махі («Жыццё вялікае і малое», 
«Агнешка, дачка Калумба»), Ю. Кавальца («Пры-
пісаны да зямлі», «На сонцы», «Танцуючы
ястраб», «Прызванне», «Шукаю дом»), Т. Новака
(«Такое вялікае вяселле», «А як будзеш каралём, 
а як будзеш катам»), В. Мысьліўскага («Голы
сад», «Палац»), Э. Рэдліньскага («Канапелька»). 
У гэтых творах пра вёску глыбока і шматаспектна
адлюстраваліся змены ў светаўспрыманні і
мысленні чалавека пасля вайны, зафіксаваліся 

працэсы сутыкнення старога з новым у тага-
часнай гістарычнай і сацыякультурнай сітуацыі
краіны, а таксама разнастайныя псіхалагічныя і
маральна-этычныя канфлікты сучаснасці.  

Цэнтральны аб’ект увагі польскай «вясковай
прозы» акрэсленага перыяду – асоба, яе ўнутра-
ная драма на пакручастых шляхах гісторыі, су-
тыкненне розных сістэм каштоўнасцей, культур-
ных уяўленняў, тыпаў мыслення ў душы і свядо-
масці канкрэтнага чалавека, якому трэба было
застацца самім сабой, не згубіць унутранай цэ-
ласнасці. Гэты сацыяльна-псіхалагічны аспект
«вясковай прозы» дапамагаў раскрыць карэнныя
зрухі ў светапоглядзе польскага сялянства. Пісь-
меннікі актыўна звяртаюцца ў сваіх творах да
асобы селяніна, яго складанага ўнутранага свету, 
даследуюць асаблівасці нацыянальнага характару. 

У польскай «вясковай прозе» ХХ ст. літарату-
разнаўцы звычайна вылучаюць тры пакаленні
пісьменнікаў, якія прыўносілі ў распрацоўку ся-
лянскай тэматыкі новыя спосабы адлюстравання
свету і формы прэзентацыі мастацкіх вобразаў
(за аснову дадзенай класіфікацыі звычайна бя-
руцца год нараджэння і дата літаратурнага дэбю-
ту). Да другой генерацыі такіх творцаў (нарадзілі-
ся ў перыяд з 1920 па 1940-я гг.) належыць
Тадэвуш Новак (1930–1991) – вядомы польскі
паэт і празаік, чый жыццёвы і творчы досвед 
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вызначылі Другая сусветная вайна, складаныя 
цывілізацыйныя працэсы ХХ ст. Як слушна заўва-
жае польскі даследчык Ст. Буркат, «вясковасць 
стала для гэтага пакалення пісьменнікаў пытан-
нем свядомага выбару, справай акрэслівання 
ўласнай непаўторнасці, фармулявання асобнай 
эстэтычнай праграмы… Свайму вясковаму вопы-
ту яны імкнуцца надаць агульнанацыянальнае, а 
нават і універсальнае значэнне» (тут і далей пе-
раклад аўтара. – М. Х.) (Burkot 1973, 33). 

Т. Новак пачынаў свой творчы шлях як паэт, 
таму гэты вопыт у значнай ступені абумовіў 
жанрава-стылёвую адметнасць яго раманаў і 
аповесцей. Самабытны характар твораў польска-
га пісьменніка вызначылі сувязі з фальклорам і 
міфалогіяй, пераасэнсаванне якіх у кантэксце су-
часнасці дапамагала стварэнню новых сітуацый і 
мастацкіх мадэлей. У яго прозе актыўна ўзаема-
дзейнічаюць побытавы і ўзвышаны, рэальны і 
фантастычны, камічны і трагічны планы. Менаві-
та моцным уздзеяннем фальклорнай і хрысці-
янскай традыцый можна патлумачыць і перавагу 
сказавай манеры пісьма ў творах Т. Новака.  

Проза Тадэвуша Новака – мастацкае адлюстра-
ванне жыццёвага вопыту і светапогляду пісьменні-
ка, асэнсаванне канкрэтнай эпохі, прасякнутае 
ўдзячнай памяццю пра мінулае і надзеяй на буду-
чыню. Памяць для польскага аўтара – не толькі 
падзеі, факты, імёны, якімі напоўнена мінулае, не 
звычайная іх канстатацыя. Гэта яшчэ і пастаян-
ная – хаця часам і відазмененая пад уздзеяннем 
розных фактараў – прысутнасць у сучаснай культу-
ры, чалавечай і сацыяльнай свядомасці папярэдніх 
здзяйсненняў, вобразаў і ўзораў, якія ўвасабляюць 
гісторыю народа і яго духоўнае аблічча. 

Раман Т. Новака «Прарок» (1977) паказальны 
для творчасці польскага празаіка. Ідэйна-мастац-
кая адметнасць гэтага твора вызначаецца зваро-
там аўтара да нацыянальна-фальклорнай і тра-
дыцыйнай плыней польскага рэалізму, абумоўлі-
ваецца разуменнем сялянскай культуры як крыні-
цы духоўнага і душэўнага натхнення. На прыкла-
дзе жыцця галоўнага героя пісьменнік паказаў 
наступствы грамадска-культурных змен у стано-
вішчы польскага сялянства, складанасці ў працэ-
се непазбежнага развітання са звыклымі для яго 
рэаліямі і побытам і ўваходу ў сістэму іншай куль-
туры, якую сфарміравалі навукова-тэхнічны пра-
грэс, імклівыя працэсы урбанізацыі. Празаік 
раскрыў змены ў псіхалогіі і свядомасці селяніна-
працаўніка, што вырашыў адмовіцца ад трады-
цыйнага парадку на карысць, як яму здавалася, 
іншага, нічым не абцяжаранага жыцця ў горадзе. 
Тадэвуш Новак даводзіць: новыя сацыяльныя і 
нацыянальныя ўмовы быцця нараджалі новыя 
праблемы, прымушалі інакш зірнуць на сістэму 
традыцыйных каштоўнасцей і ацаніць іх вартасць. 

Польскі пісьменнік спрабуе прасачыць, ці 
захавае чалавек свой сутнасны стрыжань, калі 
вырвецца з адвечнага кола ў сілу пэўных абста-

він у іншы свет, як ён зменіцца, дэфармуючыся ці 
захоўваючы ў сабе сутнаснае, традыцыйнае. 
Аўтар твора, цудоўна ведаючы праблемы су-
часнай польскай вёскі ва ўсёй іх складанасці, 
імкнучыся паказаць яе людзей у адметнай 
разнастайнасці і адзінстве характараў і лёсаў, 
выбірае галоўным аб’ектам сваёй увагі ўцёкі 
вясковага жыхара ў горад. Т. Новак асвятляе гэту 
тэму ў спецыфічным ракурсе, паказваючы, як па-
рознаму можна ўспрымаць станоўчыя і адмоўныя 
бакі гарадскога жыцця, далучыцца да культуры 
горада, але не заўсёды гэта далучэнне звязана з 
духоўным ростам асобы. Пісьменнік па-майстэрску 
прасочвае эвалюцыю ў свядомасці галоўнага ге-
роя, які паступова выціскае з сябе ўсё тое, што 
звязвала яго з сялянскім мінулым, і імкнецца 
прыстасавацца да новага ўкладу жыцця. Істотнае 
значэнне ў рамане набывае сам матэрыял, які 
адбірае аўтар у якасці аб’екта мастацкага 
даследавання: пісьменніка цікавіць і канкрэтны 
выпадак з жыцця героя, што меў для яго пэўныя 
наступствы, і адчувальны кантраст паміж жыццём 
селяніна і жыццём горада, і сацыяльная сістэма 
як такая.  

Раман Т. Новака мае форму споведзі галоўна-
га героя Ендруся, які ўзнаўляе найбольш знач-
ныя падзеі свайго жыцця, дае ім адметнае тлума-
чэнне. Але ўсе шматслоўныя разважанні героя, 
яго рэтраспекцыі нагадваюць псеўдааўтабіягра-
фічны аповед, у якім замест шчырых эмоцый і па-
чуццяў прысутнічаюць знарочыстая сентымен-
тальнасць і залішняя патэтыка. Невыпадкова ма-
налог свайго персанажа польскі пісьменнік па-
майстэрску стылізуе пад споведзь асобы, быц-
цам надзеленай здольнасцю прароцтва. Адсюль 
вынікае і сімвалічная назва твора, і аўтарская 
канцэпцыя героя, якая можа быць сфармулявана 
наступным чынам: даследаванне псіхалагічных і 
грамадскіх прычын імкнення селяніна пакінуць 
вёску. Сапраўды, многія героі польскай «вяско-
вай прозы» праходзяць падобны шлях адчужэння 
ад роднага асяроддзя, аднак маюць розныя мэты 
і па-рознаму перажываюць гэты працэс. Ужо 
першая фраза задае тон усёй споведзі-маналогу: 
«Нарэшце я вырваўся адтуль» (Nowak 1977, 3). Так 
у самым пачатку рамана ўзнікае тэма ўцёкаў. 
Маналог Ендруся напоўнены хрысціянскім і 
фальклорным кантэкстам, вобразамі-сімваламі ся-
лянскага жыцця і закліканы падтрымаць узятую з 
самага пачатку «балаганную» стылёвую дамінанту. 
За кошт трагікамічных сітуацый мастацкая канва 
расповеду перайначваецца, перасмейваецца, ста-
віцца пад сумненне, часам парадзіруецца. Мараль-
ныя каштоўнасці ў творы праз успрыманне героя 
часта падмяняюцца іх сурагатам, сямейныя адносі-
ны зводзяцца да акта агульнага вядзення гаспа-
даркі і нараджэння дзяцей, а годнасць чалавека 
трансфармуецца ў прадпрымальніцкія схільнасці. 

Герой-апавядальнік збег ад цяжкай сялянскай 
працы ў горад у пошуках яркага жыцця, бліскучай 
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кар’еры, зрэшты, бытавых выгод, але і тут ён не 
знаходзіць сабе месца, не здабывае шчасця, не 
атрымлівае сапраўднай радасці быцця. Апынуў-
шыся ў горадзе, Ендрусь мэтанакіравана імкнец-
ца пазбавіцца ад знешніх прыкмет вясковага 
паходжання, аднак разам з гэтым страчвае і 
цэльнасць сваёй натуры, выпеставанай спрад-
вечнымі традыцыямі; праўда, ён усведамляе гэта 
занадта позна, страціўшы радаводную тоес-
насць. Па прычыне свядома здзейсненага выба-
ру персанаж Т. Новака аказваецца на мяжы 
дзвюх культур – вясковай і гарадской, спрабуе 
асэнсаваць вартасць кожнай з іх, уплыў на яго 
жыццё і лёс. Герой-апавядальнік адмаўляецца ад 
традыцыйнага вясковага жыцця, парушае яго 
спрадвечныя законы, разрывае сувязі з зямлёй-
карміцелькай на карысць бесклапотнага, як яму 
здаецца, гарадскога жыцця. Аўтар пераносіць 
акцэнты з сюжэтнага фону на іншае – на крытэрыі 
духоўнай, маральнай чысціні і праблему яе заха-
вання ў новай рэчаіснасці, якая апраўдвае 
занядбанне законаў сумлення. Адпаведная аўтар-
ская характарыстыка героя гучыць у падтэксце. 

Тэму ўцёкаў польскі пісьменнік разглядае як 
пачатак дэфармацыі маральна-этычных каштоў-
насцей грамадства. Гэта часта прыводзіла мала-
дых людзей да страты свайго месца і прызначэн-
ня ў жыцці. Галоўны герой рамана «Прарок» 
пазбаўлены той унутранай цэльнасці, якая 
ўласціва персанажам папярэдніх кніг Т. Новака і 
якая, як не раз падкрэслівае пісьменнік, магчыма 
толькі пры ўмове ўстойлівых грамадскіх сувязей. 
Жыццёвы выбар Ендруся, які наўрад ці можа 
выклікаць сімпатыю ў чытача, якраз такі, што 
сувязі гэтыя абрываюцца, і гэтым у значнай 
ступені фарміруецца сацыяльна-псіхалагічнае 
аблічча героя. Ад’езд хлопца ў горад – гэта 
«грахоўныя» (як іх характарызуе сам герой) уцёкі, 
здзейсненыя ўпотай ад бацькоў. І абумоўлены 
гэты крок не імкненнем далучыцца да іншага 
тыпу культуры ці прагай самаўдасканаліцца, а 
жаданнем негатыўнага характару: раз і назаўсё-
ды «перарэзаць пупавіну», якая звязвала героя з 
вясковым укладам, яго маральна-этычнымі нор-
мамі, збегчы не толькі ад шэрага і жорсткага 
жыцця, але і адвечных традыцый, штодзённага 
служэння зямлі. Імкненне моладзі атрымаць 
адукацыю як магчымасць пакінуць родную вёску, 
нейкім чынам рэалізаваць сябе па тым часе (ды і 
па сённяшнім) было масавым і заканамерным. 
Але ў горад героя Новака цягне не жаданне 
знайсці справу па душы ці атрымаць прыстойную 
адукацыю, а імкненне пазбавіцца ад усяго 
мужыцкага. І не зарабіць едзе ў горад Ендрусь, 
бо значную суму грошай, якую ён назбіраў употай 
ад бацькоў перад уцёкамі, герой меркаваў 
патраціць на «прыгожае» абжыванне гарадской 
прасторы. У героя выклікаюць толькі раздражнен-
не выпадковыя сустрэчы з выхадцамі з вёскі, якія 
прыехалі ў горад атрымаць добрую адукацыю: 
«Бывала так, што, прагульваючыся па парку, па 
каштанавай вулачцы, я сустракаў хлопцаў, мала-
дзейшых за сябе, якія сядзелі на лавачках, 

паглыбіўшыся ў раскладзеныя на каленях кнігі, 
сшыткі, спісаныя літарамі і лічбамі. Прыбывала ў 
нас вучоных, новых прарокаў, якія абвяшчалі, 
што гэты свет трымаецца на літары, на лічбе, а 
галоўным чынам на машыне. Гэтыя з цяжкасцямі 
дазвалялі сябе зацягнуць у кафэ на чарку віна, 
каньяку, кубак кавы. Рот не адкрывалі, углядаю-
чыся ў сябе, дзе ўсё перамяшалася: вясковыя кап-
лічкі і рэстараны, хлеб і гарачы асфальт, скацінка, 
якая цягнецца палявой сцяжынай, пашчыпвае 
задумліва прастору, іншасвет, і аўтамабілі. Нека-
торыя лічылі, што мужычок, які сядзіць на парозе ў 
нацягнутым на вочы капелюшы, мудрэй за стара-
жытнага філосафа, ён ім нагадваў уваскрэслага 
Хрыста… Я развітваўся з імі, адыходзіў у сваім 
сшытым па мерках гарнітуры, страсаючы з рукава, 
з нагавіц нябачную пылінку, курынае пяро, якое 
выпала з іх расповеду» (Nowak 1977, 158). 

Такі светапогляд, па глыбокім перакананні 
польскага аўтара, выключае магчымасць набыцця 
моцных сувязей у новым сацыяльным асяродку. 
Герой сутыкаецца ў горадзе толькі з рознымі 
праявамі мяшчанства, сквапнага, бездухоўнага, не 
здольнага да сапраўднай чалавечай салідарнасці. 
У выніку амаль усе намаганні Ендруся абароч-
ваюцца кпінамі з яго: той, хто марыў аб свабодзе, 
добраахвотна прадае сябе багатай кабеце-прад-
прымальніцы Марыйцы. Герой сам усведамляе 
гэта: «У палон мяне бралі, у палон, у салодкую 
добраахвотную няволю, якую я сам без прынукі выб-
раў. А перш чым паланіць, ацанілі, аглядзелі зубы, 
ашчупалі, рукамі, уласным целам правяраючы, ці 
добра да майго падыходзіць» (Nowak 1977, 140). 

Герой «Прарока» адметны тым, што ён «сама-
выкрываецца». І адбываецца гэта не ў працэсе 
развіцця сюжэта, а ў выніку стылізаванай споведзі. 
У пэўным сэнсе вобраз галоўнага героя можа 
падацца крыху ненатуральным у сваёй шматслоў-
насці, часам ствараецца ўражанне, што пісьменнік 
малюе гратэскавы вобраз, даводзячы пэўныя рысы 
яго характару да іх сатырычнага завастрэння, у 
выніку чаго герой часам ператвараецца ў пародыю 
на сябе самога. Пісьменнік паказвае адсутнасць 
перспектывы ў Ендруся, адлюстроўвае яго ўнутра-
ную супярэчлівасць, разбуральную тэндэнцыю га-
радскога жыцця, дэфармацыю маральных каштоў-
насцей. Асабліва гэта выяўляецца пры апісанні 
гульні ў «Пана і халопа», а таксама пры апісанні за-
ручын і вяселля яго сябра Франуся. Як слушна 
адзначае вядомы даследчык польскай літаратуры 
В.А. Хораў, «у рамане “Прарок” характэрныя для 
ўсёй творчасці пісьменніка фальклорныя матывы 
прадстаюць у парадыйным, карыкатурным выгля-
дзе» (Хорев 2001, 126). Такая мастацкая стратэгія 
зноў жа ў многім абумоўлена аўтарскай канцэпцы-
яй героя і рэчаіснасці.  

Як ні важныя ў рамане польскага пісьменніка 
асабістыя рэфлексіі героя-апавядальніка, для аўта-
ра істотная памяць агульначалавечая, народная, 
без якой няма ні будучыні, ні традыцый. Т. Новак 
даводзіць, што даўнія міфы не страцілі сваю 
актуальнасць, толькі сучасны чалавек запамятаў пра 
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звязаныя з імі ўяўленні аб свеце і людскіх абавязках. 
Герой твора схільны бачыць свет праз прызму 
паўсядзённасці і цвярозага розуму, не актуалізуючы 
памяць традыцыі, у імя якой аўтар твора не прымае 
пастулат аб рэлятыўнасці ўсялякай праўды. 

Ідэйна-мастацкая шматмернасць такой заду-
мы, безумоўна, цяжкая для ўвасаблення на аб-
межаванай апавядальнай прасторы, але Т. Нова-
ку ўдаецца рэльефна абазначыць праблему, вы-
клікаць эмацыянальную зацікаўленасць у чыта-
чоў. Пісьменнік знайшоў сродкі павышанай воб-
разнай ёмістасці, далучыў да выяўленчага арсе-
налу традыцыйнай прозы мастацкія кампаненты 
з больш старажытным радаводам, якія сваімі ка-
ранямі сягаюць у фальклор і міфалогію, але іх 
мастацкая функцыя асучасніваецца ў адпавед-
насці з аўтарскай задумай. 

Натуральнымі выглядаюць у стылёвай сістэме 
твораў Т. Новака мастацкія кампаненты, якія харак-
тэрны больш для паэзіі, а гэта надае вобразам і 
слову большую сэнсавую і эмацыянальную насы-
чанасць. Проза часам рытмізуецца, а ў найбольш 
знакавых месцах расповеду нават трансфар-
муецца ў белы верш. Ёсць старонкі з каскадам па-
раўнанняў, метафар, іншых тропаў, рознага кштал-
ту стылістычных фігур, але заўсёды да месца, 
ашчадна. Паэтычная мадуляцыя апавядання дася-
гаецца стылістычнай шматфарбнасцю, раскаванай 
плынню мастацкай мовы, узнаўленнем лакальнай 
адметнасці мовы, але цалкам індывідуалізаванай. 

Канцэпцыя героя ў рамане Т. Новака рэалі-
зуецца і на ўзроўні мастацкага асваення рэчаіс-
насці, у якім адчуваюцца разнастайныя падыходы: 
пакладзенае ў аснову натуральна-традыцыйнае 
земляробчае бачанне свету і сучаснае, у пэўнай 
ступені мадэрнізаванае ўспрыманне рэчаіснасці. У 
творы відавочная дыстанцыя паміж героем-апавя-
дальнікам і аўтарам становіцца прычынай з’яўлен-
ня іроніі, гратэску, нават адкрыта выяўленай 
сатыры. У параўнанні з ранейшымі творамі сама-
ідэнтыфікацыя героя новакаўскага «Прарока» ін-
шая: ён, нягледзячы на вядучую партыю ў творы, 
не тоесны аўтару, не вычэрп-ваецца адпаведнай 
характарыстыкай, а гэта ў сваю чаргу нават 
спрыяе дэструкцыі папярэдняй аўтарскай канцэп-
цыі вобраза вяскоўца (раманы «А як каралём, а як 
катам будзеш», «Д’яблы», «Дванаццаць»). 

Маналог галоўнага героя ўтрымлівае перш за 
ўсё матывіроўку ўчынкаў і дзеянняў, агаляе 
прычынныя сувязі падзей, высвятляе іх сутнасць. 
Мы назіраем, як аўтар адмаўляецца ад пашыраных 
апісанняў сацыяльных адносін, а пераносіць акцэнт 
на моўную партыю героя, даючы тым самым яму 
магчымасць самому фарміраваць свой вобраз ва 
ўспрыманні чытача. Гэты відавочны драматургічны 
прыём спалучаецца з агульнай стылёвай тэндэн-
цыяй у творчасці Т. Новака – стварэннем такога 
спосабу адлюстравання, пры якім мастацкая сі-
туацыя развіваецца «на вачах» у чытача. 

І яшчэ адзін прынцыповы момант, важны для 
разумення канцэпцыі героя ў «Прароку». Т. Новак 
увасабляе ў мастацкую тканіну свайго рамана вя-
домы літаратурны матэрыял, які пакладзены ў ас-

нову самага папулярнага твора «Маладой Поль-
шчы» – драмы «Вяселле» Ст. Выспяньскага, прысве-
чанай нацыянальнай трагедыі – страце незалеж-
насці. У п’есе знакамітага польскага аўтара актуалі-
заваны галоўныя праблемы эпохі і ўсе яе асноўныя 
літаратурныя тэндэнцыі, закрануты карэнныя пы-
танні нацыянальнай гісторыі і нацыянальнай свядо-
масці. Драма ў цэлым, як і кожная яе рэпліка паасо-
бку, напоўнена для палякаў сімвалічным сэнсам. 

Актуалізуючы кантэкст вядомага твора, Т. Но-
вак фіксуе ўвагу на праблеме антаганізму паміж 
горадам і вёскай, паміж гараджанамі і сялянамі, 
якія інтэнсіўна пачалі абжываць гарадскую 
прастору. З другога боку, у полі зроку Т. Новака і 
яшчэ адзін аспект – так называемая «сялянская 
ідэя», актуальнасць якой была відавочнай і ў дру-
гой палове ХХ ст. У свой час гарадская інтэліген-
цыя шукала ў сялянстве тыя каштоўнасці, што 
былі страчаны ў працэсе індустрыяльнага развіц-
ця, – волю да жыцця, фізічную сілу, духоўную і 
душэўную прыгажосць. Цяпер жа Т. Новак з 
уласцівай яму тонкай іроніяй паказвае, як, губ-
ляючы сябе, раствараючыся ў тлуме гарадскога 
жыцця, выхадцы з вёскі страчваюць свае карані, 
мяняюць каштоўнасныя прыярытэты. Менавіта 
для асэнсавання гэтай праблемы, лёсу пакален-
ня польскі пісьменнік уводзіць матыў вяселля 
Ст. Выспяньскага: «Толькі песня пра хмель скончы-
лася, апала на ваду зялёнымі шышкамі, на памост 
уехала вяселле вялікага паэта. З шумам, гіканнем, 
са звонам, са стралянінай па зарослых шэрым 
імхом платах, па лузе, дзе пасуцца гусі, уехала як 
жывая» (Nowak 1977, 108). Для аўтарскай канцэп-
цыі героя вельмі важная сцэна заручын, бо яна 
з’яўляецца своеасаблівым рэнтгенаўскім здымкам 
стану грамадства з яго прывідамі мінулага і трыво-
гай адносна будучыні. Унутраны неспакой галоўна-
га героя Ендруся, які ўцякаў пасля непажаданых 
для яго заручын, Т. Новак зноў жа перадае праз ак-
туалізацыю вобразаў і матываў драмы «Вяселле»: 
«Я бег па гэтаму свету, які вызваліўся ад снежных 
заносаў, бег і азіраўся – мне здавалася, што за 
мной імчыцца вясковая конная світа, гоніцца хохал 
на драўлянай назе, рог, які знайшоўся ўрэшце рэшт 
і трубіць не змаўкаючы» (Nowak 1977, 110). 

Тадэвуш Новак, творча выкарыстаўшы прыём 
стылізацыі, фальклорныя матывы, хрысціянскую і 
фальклорна-міфалагічную вобразнасць, па-майс-
тэрску ўвасобіў аўтарскую канцэпцыю героя, транс-
фармаваў сацыяльна-гістарычнае ўспрыманне рэ-
чаіснасці ў мастацкую парадыгму рамана «Прарок». 
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