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КАНЦА ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТСТ. 

 

      Вядома, што ўпершыню нацыянальны фальклор зафіксаваны ў летапісах, 

якія ўяўляюць сабой, на думку даследчыкаў, сплаў пісьмовай гістарычнай і 

літаратурнай традыцый. З таго часу выкарыстанне фальклору ў творах 

гістарычнай тэматыкі можна гэтаксама лічыць традыцыяй – матэрыял 

найноўшай беларускай гістарычнай драмы з’яўляецца лепшым сведчаннем яе 

працягу. Прыказкі і прымаўкі, народныя песні і элементы фальклорнай 

паэтыкі – адзнакі жанру гістарычнай драмы ў творчасці беларускіх 

пісьменнікаў. 

Самым значным жанрам фальклору для ідэйна-мастацкага зместу 

гістарычнай драмы становяцца легенды і паданні, якія нароўні з міфамі 

лічацца праўдай, хоць і не маюць фактычнага падцверджання. У канцы ХХ – 

пачатку ХХІ стст. працэс актыўнай трансфармацыі міфаў і легенд у 

беларускай гістарычнай драме набывае новыя грані. 

Выкарыстоўваючы гістарычныя хронікі, беларускія драматургі па-

рознаму інтэрпрэтуюць гісторыю. Заўважым, што аўтары бяруць з гісторыка-

літаратурных матэрыялаў пэўныя факты, каб падкрэсліць непарыўнасць часу, 

адзначыць тыя праблемы, якія зноў сталі актуальнымі ў цяперашнім свеце. 

Беларускія аўтары звяртаюцца да знакавых постацей Ефрасінні Полацкай, 

Кірылы Тураўскага, Міколы Гусоўскага, Сымона Буднага і іншых 

культурных дзеячаў Беларусі. Найбольш часта ў драматургіі сустракаецца 

вобраз першадрукара на ўсходнеславянскіх землях, асветніка, навукоўца, 

перакладчыка, пісьменніка, доктара Францыска Скарыны з Полацку. Яму 

прысвяцілі свае п’есы «Георгій Скарына» М. Клімковіч і «Vita brevis, або 

Нагавіцы святога Георгія» М. Клімковіч з М. Адамчыкам. Гэтыя драмы 

зіхацяць народнымі прыказкамі і прымаўкамі, сацыяльна-бытавымі і 

гістарычнымі песнямі, баладамі. Аўтары цэняць іх за этнічны каларыт, 

непаўторнасць, нацыянальную спецыфіку, хараство і паэтычнасць. Дзеянне 

адбываецца ў часы юнацтва і вучобы Францыска Скарыны. Гістарычную 

драму пра першадрукара пад назваю «Напісанае застаецца» напісаў 

А. Петрашкевіч, але ў драме дзейнічаюць і такія вядомыя асобы, як Мікола 

Гусоўскі, Максім Грэк, Мікалай Капернік, Пѐтр Мсціславец і Марцін Лютэр. 

Вобраз першадрукара ў сталым узросце стварыў, здаецца, ўпершыню, 

малады драматург А. Курэйчык, якому належыць гістарычная драма  

«Скорина» (на рускай мове). Праз увесь твор праходзіць вобраз ліцвінскіх 

руж, якія маюць кіславаты пах. Яны, як і Скарына, «сапраўдныя, ім не 

патрэбная чужая слава, яны спакойныя, сарамлівыя, але ў іх сарамлівай 

гармоніі – вялікая моц і прыгажосць, унутраная прыгажосць» [4, 206–207]. 

Сталы Ф. Скарына не размаўляе па-беларуску, але перакладае кнігі на 

родную мову і разважае: «Нічога ў гэтым свеце не бессэнсоўна. Навучыць 



Хрыста, апосталаў і вучняў ягоных гаварыць на іншай мове… Іначай 

запаведзі не дзейнічаюць. Яны не разумеюць, што святло ісціны пачынаецца 

з самага-самага роднага… З народам трэба як з дзіцем, размаўляць. 

Размаўляй зараз, бо потым адзічэе, апусціцца… Час упусціш… Усѐ! 

Размаўляць» [4, 213]. Зноў гучыць біблейская прытча пра зерне. «Чаму 

добрае насенне так дрэнна прыжываецца на чужой зямлі? У чым прычына: 

у зямлі, у насенні, у садоўніку?» [4, 211]. У творы часта ўжываюцца аўтарскія 

афарызмы: «ад праўды не ўцячэш», «ад сябе не схаваешся», «цывілізацыя 

азначаецца па узроўню садаводства, а цывілізаваная краіна пазнаецца па 

жанчынам», «дзяржаву трэба лячыць, бо яна можа аслабець і памерці», 

«нельга зневажаць жанчыну, гэта апошняя справа», «некаторыя землі не 

заслугоўваюць сваіх сыноў», «калі прывыкаеш да прыгажосці, то гэта ўжо 

не прыгажосць, яна існуе толькі ў здзіўленні» і іншыя. Дзеянне папераменна 

разгортваецца то ў юнацкія гады Скарыны, то ў гады сталасці (прыѐм 

рэтраспекцыі). Вобраз вады праходзіць праз твор як сімвал ачышчэння. 

Сэнсавай кульмінацыяй твора з’яўляюцца словы асветніка аб бацьках і 

дзяржаве: «У кожнага чалавека ѐсць бацькі: маці і тата. Закон Божы і 

Прыродны ўказвае кожнаму любіць і паважаць бацькоў сваіх, як і бацькам 

песціць дзяцей сваіх…Дык чаму ж дзяржава наша, якая ѐсць радзіцельніцаю 

ўсякага грамадзяніна свайго, такая жорсткая і бязлітасная да лепшых 

дзяцей сваіх? Чаму ж з такой лѐгкасцю адракаюцца ад іх за нязначную 

правіннасць і непакорлівасць? Так, зчарствела сэрца Літвы… А таму вельмі 

шмат блудных сыноў і дачок ліцвінскіх і з Полацка, і з Менска, з Навагрудка, 

Магілѐва, Тракая, Вільні і ўсіх гарадоў і весяў ходзіць і будзе хадзіць па ўсіх 

канцах зямлі, адлучаныя ад маці з-за сваѐй бяскрайняй любові…» [4, 251–

252]. 

Са слабых бакоў п’есы можна адзначыць аналогію з драмай «Пане 

Коханку» (выкарыстанне вобраза крылаў і падабенства ў правядзенні 

вопытаў Леанардам да Вінчы і С. Радзівілам), залішні натуралізм у 

абмалѐўцы вобраза першадрукара. 

Вобраз Рагнеды ўпершыню ў беларускай літаратуры ўвасобіў Янка 

Купала ў сваѐй паэме «Гарыслава». Эпіграфам да яго з’яўляюцца словы, 

якімі Рагнеда адказала на сватанне Уладзіміра: «Не хочу разути рабынича, а 

за Ярополка иду». Твор мае толькі прадмову і першую частку, прычым 

прадмова напісана ў форме былінна-песеннага сказання: 

Гэй, павейце, разгуляйцеся, 

Ветры вольныя, легкакрылыя, 

Над старонкай над крывіцкаю  

Зашуміце, неўгамонныя. 

Я. Купала акцэнтуе «гардыню недаступную» княжны полацкай: 

Пра ту княжну  пра свабодную, 

Што Рагнедай называлася, 

А пасля, што з гора горкага 

Стала зваціся Гарыславаю, 

А гардыняю недаступнаю 



Кругом-вокала праславілась. 

У драме ж Івана Чыгрынава «Звон – не малітва» зроблены іншы акцэнт: 

для Рагнеды-язычніцы пераход ад веры продкаў да хрысціянства вельмі 

пакутлівая праблема. 

Пераход да хрысціянства адбываецца прымусовым, гвалтоўным 

шляхам, хаця новая вера вучыць цярплівасці і міласэрнасці... Прыняцце 

хрысціянства пераследавала перш за ўсѐ палітычныя мэты. Уладзімір вагаўся 

паміж іўдаізмам, ісламам, хрысціянствам. Выбар на карысць хрысціянства 

быў зроблены па суб’ектыўных прычынах. Для Вялікага князя сімвалам 

новай веры стала абнаўленне жыцця, пераход яго ў іншую якасць. І гэтым ѐн 

тлумачыць Ізяславу неабходнасць адмовы ад язычніцтва. Рэфрэн «звон – не 

малітва», які гучыць з вуснаў персанажаў твора, адлюстроўвае 

супярэчлівасць тых змен, пра якія з захапленнем кажа Уладзімір. Перамога 

новай, хрысціянскай веры замацоўваецца пабудовай культавых збудаванняў 

(бажніц), гукам званоў... Аднак гэта яшчэ не значыць, што перамагло больш 

гуманнае светаадчуванне над «паганскімі» звычаямі. Залішне многа ў новай 

веры знешняга, рытуальнага дзейства («звон – не малітва»). А ѐсць традыцыі, 

што перадаваліся з пакалення ў пакаленне, і носьбітам іх, мясцовых, лепшых, 

выступае Рагнеда. Як пісаў П. Васючэнка, «яна, нібыта адступніца, больш 

выглядае хрысціянскай, чым усе добраахвотныя або міжвольныя хрысціцелі 

славянства» [3, 44]. 

Патрыѐтка свайго краю, князѐўна бачыць у хрысціянстве дзейсны 

інструмент далейшага закабалення вялікакняскім сталом полацкіх зямель. І 

крыўдна і балюча ѐй, што гэтага не разумее яе сын Ізяслаў, які гатовы 

прыняць Полацкае княства з навязанай умовай, што воля кіеўскага князя 

будзе абавязковай. Манахіні, ігуменні хрысціянскага манастыра хапіла 

смеласці выказаць усѐ, што на сэрцы, любаму сыну, які робіць выбар – 

зрушыць, зламаць усѐ старое, роднае на карысць новай веры. І таму 

абвастраецца непаразуменне родных па крыві людзей. 

У п’есах А. Петрашкевіча «Гора і Слава» («Русь Кіеўская»), «Меч 

Рагвалода» трактоўка характараў герояў звязана з гістарычнымі падзеямі, 

барацьбой за ўладу. Рагнеда паказана як паслядоўная і свядомая прыхільніца 

хрысціянства. 

Выбар новай веры, хрышчэнне славянскіх земляў займаюць у п’есах 

А. Петрашкевіча і І. Чыгрынава цэнтральнае месца. Т. Аўдоніна піша: 

«...цікавасць творцаў да часоў старажытнай Бацькаўшчыны не азначае 

вяртання ў язычніцтва, а сведчыць аб імкненні спасцігнуць свае духоўныя 

карані. Хрысціянства з’яўляецца дзяржаўнай рэлігіяй нашага народа ўжо 

больш за 1000 гадоў і недаацаніць яго значэнне для грамадства цяжка, але і 

зараз ѐсць праблемы, з якімі даводзіцца лічыцца. Гэта – існуючае двухвер’е. 

Вякамі царква праводзіла кампрамісную палітыку ў адносінах да язычніцкіх 

культаў» [1, 251–216]. 

Пераход ад старога да новага і наадварот – адвечная прычына 

канфліктаў у гісторыі. 



Жыццѐ Рагнеды прыцягвае ўвагу многіх беларускіх пісьменнікаў. 

Напрыклад, А. Дудараў стварыў п’есу «Палачанка», дзе прадставіў сватанне 

да Рагнеды як «псіхалагічна ўскладненую гісторыю пра нянавісць і каханне». 

А ў далейшым ѐн напісаў драматургічны твор «Рагнеда і Уладзімір» з цікавай 

версіяй лѐсу вядомых людзей. У творах драматурга паказваецца адбітак 

старажытных культаў, вераванняў, міфалагічнага светаўяўлення ў 

традыцыйных абрадах і звычаях нашых продкаў. 

Тэмай гістарычных драм стала гісторыя кахання прыгажуні Барбары 

Радзівіл і караля Жыгімонта Аўгуста, якая адбылася ў тыя часы, калі каханне 

вызнавалася за грэх, калі ў адносінах паміж арыстакратамі на першы план 

вылучаліся не асабістыя, а дынастыйныя, дзяржаўныя інтарэсы. І тым не 

менш такое каханне было. Пра яго распавядаюць Р. Баравікова і А. Дудараў у 

сваіх творах «Барбара Радзівіл» і «Чорная панна Нясвіжа» адпаведна. 

Асаблівасць жаночага бачання гісторыі выражаецца ў тым, што пытанні 

палітыкі і ўлады адыгрываюць ў гэтых творах другасную ролю. Р. Баравікова 

захоўвае гістарычны сюжэт, але на першае месца выводзіць рамантычную 

гісторыю кахання. Вобраз Барбары Радзівіл ўвасабляе драму няспраўджанага 

мацярынства. Твор напісаны ў жанры драматычнай паэмы, што дае 

магчымасць надзвычай пранікнѐна, прачула падаць гісторыю кахання 

славутай красуні Барбары Радзівіл і караля Жыгімонта Аўгуста. Але калі ў 

п’есе А. Дударава Барбару атручваюць, то ў драме Р. Баравіковай яна 

атручвае сама сябе. 

Творы А. Дударава «Купала», «Палачанка», «Чорная панна Нясвіжа» 

адлюстроўваюць рух мастака ад наследавання асноўных прынцыпаў 

класічнай драматургіі да нацыянальных, ад маналітнай канцэпцыі героя, 

рэпертуарных характараў, прыарытэту сітуацыі над характарам, знешне 

традыцыйнага канфлікту, закрытай драматургічнай формы (адзінства часу, 

месца і дзеяння, непарушнасць міжжанравых межаў) да індывідуалізацыі 

характараў, міфалагізацыі беларускай гісторыі, выкарыстання прыѐму 

праспекцыі і рэтраспекцыі, «інтэртэкстуальных гістарычных сюжэтаў і тэм» 

[11, 5]. А. Дудараў увайшоў у беларускую літаратуру як драматург-наватар. 

Яго творам уласцівыя наступныя рысы: 

– рэдукцыя знешняга, аб’ектыўнага дзеяння, выцясненне яго 

ўнутраным, суб’ектыўным; 

– замена аб’ектыўнага канфлікту невырашальна субстантыўным; 

– замена закрытай драматычнай структуры адкрытай; 

– адмаўленне схемы герой/антыгерой; 

– увядзенне падтэкставых і надтэкставых плыняў дзеяння; 

– трансфармацыя традыцыйных жанравых канонаў; 

– эклетызм жанравай формы. 

«Магічнае люстэрка пана Твардоўскага» С. Кавалѐва – яшчэ адна 

версія гісторыі кахання Барбары Радзівіл і Жыгімонта Аўгуста. Аўтар 

вызначае жанр твора як «негістарычная драма», падкрэсліваючы 

варыятыўнасць падзей, прадстаўленых у творы. У ім шмат цікавых 

вынаходак. Драма пачынаецца з паэтычных радкоў І. Канчэўскага. У пралогу 



адзначана, што дзеянне адбываецца ў «няпэўны час, у нерэальнай прасторы, 

у нязнаных абставінах». Сваю функцыю маюць адмоўныя біблейскія 

персанажы. Выкарыстоўваецца прыѐм «погляду на гісторыю скрозь магічнае 

люстра» [5, 30], што надае падзеям містычнае і магічнае адценне. Асноўная 

сюжэтная лінія кахання суадносіцца з драматычнай, выражанай філасофіяй 

твора – «цана за дар магіі – лѐс мага». Філасофскі кантрапункт твора – 

«Кожны мудры чалавек самотны ў гэтым свеце, для яго веды – усѐ». 

Цэнтральная ідэя п’есы палягае ў тым, што ніякія інтрыгі і магія не разлучаць 

людзей, якім наканавана быць разам. Уплыў легенды відавочны ў п’есе І. 

Масляніцынай «Чорная дама Нясвіжа». Згодна з народнай версіяй, Жыгімонт 

Аўгуст спрабаваў пры дапамозе магічнага люстра вызваць дух памерлай 

Барбары Радзівіл. 

Інтэртэкстуальныя элементы заўважаюцца ў гістарычнай п’есе 

А. Курэйчыка «Пане Коханку», дзе дамінуе мастацкая выдумка. Дзеянне 

адбываецца ў ХVІІ стагоддзі, пасля падзелу Рэчы Паспалітай. Галоўны герой 

твора Караль Станіслаў Радзівіл атрымаў сваю мянушку «пане коханку», 

таму што так ѐн звяртаўся да іншых, хоць сам быў адным з самых багатых і 

ўплывовых магнатаў Вялікага Княства Літоўскага. 

На першы погляд, твор вясѐлы, лѐгкі на ўспрыманне, але ѐн нясе ў сабе 

глыбокі філасофскі сэнс. Яго асноўная думка выражана словамі: «Ці будуць 

лятаць беларусы, ці з’явяцца ў іх крылы?». Лейтматыў крылаў праходзіць 

праз увесь твор. Відавочна антычная алюзія: адразу згадваецца міфічны Ікар. 

У творы арганічна ўключаюцца біблейскія сімвалы і фразеалагізмы, 

напрыклад, такі, як «час раскідваць каменне і час збіраць яго». Гульня з 

тэкстам, прыѐмы «тэатра ў тэатры», «гісторыі ў гісторыі» патрабуе ад чытача 

глыбокіх ведаў у галіне гісторыі, культуры, музыкі. Вынаходлівы рэжысѐр-

пастаноўшчык спектакля С. Кавальчык выкарыстоўвае прыем перадачы 

эпілогу, які расказваецца самімі героямі. Яркія дэкарацыі, жывая прафесійная 

музыка (творы Й. Гайдна, Я. Галанда, Л. Вольскага) яшчэ больш узмацняюць 

дынаміку твора і, зразумела, візуальна-гукавае ўражанне ад яго. 

Такім чынам, можна пагадзіцца з Т. Ратабыльскай, якая адзначыла, што 

«сучасныя драматургі не ствараюць канцэптуальную гістарычную 

драматургію, для іх гісторыя – гэта не столькі жыццѐвая плынь мінуўшчыны, 

колькі крыніца сюжэтаўтварэння і фантазіі» [10, 26], а гістарычныя міфы і 

легенды адыгрываюць значную ролю ў сюжэтабудове сучасных п’ес, тым 

самым пацвярджаючы даўно вядомы тэзіс аб велізарным уплыве 

нацыяынальнага фальклору на літаратурны працэс. 
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