
 301

царкоўнай форме, аднак сустракаюцца імёны і ў яўна народным 
вымаўленні: Хадора, Матруна, Марушка, Куліна, Марэна, Марта, Галя, 
Гафея, Пазея, Вувдзея; Андрусь, Ігнат, Юська, Сенька, Лаўрэн, Гервас, 
Грыц, Сцецка, Саўка, Логін, Мацка, Клім, Гардзей, Врун. 

Кніжныя інскрыпцыі – цікавая і мала вывучаная крыніца для 
разумення паўсядзённай кніжнай культуры XVI–XVII стст. Яны даюць 
зразумець стаўленне да кнігі ў XVI–XVII стст. А ставіліся да яе з 
павагай: «я Васко Петрашковыч Матковский прошу чэтэлников щобисте 
тую книгу шановали» [2, с. 70]. Паважлівае стаўленне не пярэчыла 
звычаю пісаць на кнізе. Нормы маралі, відавочна, не асуджалі такую 
практыку: магчыма, таму, што людзей, якія ўмелі пісаць, было нямнога, і 
яны былі паважанымі ў сваім асяроддзі, да іх словаў (і запісаў) 
прыслухоўваліся. Кніжныя інскрыпыі ўказваюць і на іншыя практыкі 
карыстання кнігамі ў гэты час. Многія з іх змяніліся да нашага часу: 
спынілася традыцыя ўкладаў; кніга перастала выступаць як нататнік для 
запісу мудраслоўяў і чарнавых дакументаў; спрэчкі на палях перайшлі ў 
СМІ, а потым у інтэрнэт. Аднак асноўныя традыцыі кніжнай культуры 
засталіся нязменныя: кнігі па-ранейшаму цэняць у грамадстве, іх 
збіраюць, купляюць і прадаюць, дораць, з кніг чэрпаюць веды ды ідэі. 
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МЕСЦА АЎСТРАФЕДЭРАЛІЗМУ І НЕАСЛАВІЗМУ 
Ў КАНЦЭПЦЫЯХ СЛАВЯНСКАЙ УЗАЕМНАСЦІ 

НА ЧЭШСКІХ ЗЕМЛЯХ У 1871–1914 гг. 

С. М. Блашко 

Сёння, калі ў існаванні славянскіх моў і славянскіх нацый немагчыма 
сумнявацца, то ў існаванне славянскага свету як нейкага цэлага цяжка 
паверыць. Стагоддзе таму падкрэсліваць сваю прыналежнасць да 
велізарнай славянскай сям’і зусім не лічылася дрэнным. Пры тым шмат 
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якія народы, у тым ліку і чэхі, не мелі ўласнай дзяржаўнасці, былі 
дастаткова слабымі, каб у адзіноце весці барацьбу за свае гістарычныя і 
натуральныя правы і лічылі, што моўная блізкасць і славянская роднасць 
з’яўляюцца дастатковымі падставамі для аказання дапамогі славянскімі 
народамі адзін адному. 

Знакаміты славацкі паэт і публіцыст Ян Колар у свой час зазначыў: 
«Славянскі народ і культура падобныя да дрэва, якое падзяляецца на 
чатыры вялікія галіны, кожная галіна квітнее і дае ўласныя плады, 
кожная дакранаецца і абдымае галіны іншыя, і ўсе яны вырастаюць з 
адзінага кораня, і разам ствараюць адзіную крону, але ні адна з іх не 
можа засохнуць ці абламіцца, бо тым самым цэлае дрэва стане 
чарвяточыць» [1, с. 48]. Выказаная ў гэтым сказе філасофская думка 
наконт адзінства ў разнастайнасці была вельмі далёкай ад існуючай 
рэальнасці ў жыцці славянства. Пераўтварэнню думкі Колара ў жыццё 
перашкаджалі шматлікія фактары, першаснымі з якіх былі залежнае 
становішча ўсіх славянскіх народаў акрамя рускага, і існуючыя паміж 
самімі славянскімі народамі супярэчнасці і спрэчкі. Таму не дзіўна, што 
славяне спрабавалі мадэрнізаваць ідэі Колара, наблізіць іх да рэальнасці. 
І далей за ўсіх у гэтай справе прасунуліся чэхі. 

Палітычная думка чэхаў да 1871 г. вар’іравалася паміж двума 
супрацьлегласцямі: русафільскім панславізмам і аўстрафедэралізмам. 
Далучэнне да Расіі і стварэнне федэратыўнай дзяржавы ўнутры Аўстра-
Венгрыі былі крайнімі кропкамі, паміж якімі існавалі менш 
радыкальныя канцэпцыі. Але на этапе станаўлення чэшскай нацыі ў 
1871–1914 гг. разглядаць гісторыю нацыянальнага руху з пункту 
гледжання бінарных апазіцый азначала б схематызаваць і абагульняць 
сітуацыю, бо на тэрыторыі Чэхіі сутыкаліся шматлікія канцэпцыі 
славянскага ўзаемадзеяння. 

Новы этап у развіцці чэшскай нацыянальнай праграмы і канцэпцый 
славянскай узаемнасці можна ахарактарызаваць наступнымі 
асаблівасцямі. 

Па-першае, развіццё імперыялізму ў Аўстра-Венгрыі мела свае 
спецыфічныя рысы. Так, шматлікія астаткі феадалізму, якія захаваліся ў 
краіне і якія тармазілі развіццё капіталізму, з’явіліся адной з крыніц 
слабасці Аўстра-Венгрыі ў параўнанні з больш развітымі капіта-
лістычнымі краінамі і прычынай таго, што аўстра-венгерская эканоміка 
падвяргалася эксплуатацыі больш развітымі імперыялістычнымі 
дзяржавамі, у першую чаргу, аб’яднанай у 1871 г. Германіяй. Гэта, 
канешне, вызывала незадаволенасць чэхаў і імкненне да супрацьдзеяння 
нямецкай буржуазіі. 
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Па-другое, чэшскае грамадства ў канцы 1870-х–1880-х гг. уступіла ў 
перыяд новага крызісу, перш за ўсё – крызісу ўласнай самаідэнтыфікацыі. 
Час Нацыянальнага адраджэння прайшоў, ідэалы Старачэшскай партыі, 
якой кіраваў да сваёй смерці «бацька нацыі» Францішак Палацкі, 
перасталі быць агульнымі для ўсіх сацыяльных слаёў чэшскага 
грамадства. Палітычныя мэты – стварэнне чэшскай аўтаноміі ў межах 
Аўстрыйскай дзяржавы – дасягнуты не былі, нават нацыянальная аўта-
номія абмяжоўвалася аўстрыйскай палітыкай германізацыі. 

Выхад з дадзенай сітуацыі спрабавалі знайсці младачэхі, якія выйшлі 
са складу Нацыянальнай партыі ў 1874 г. Ідэйную аўстрафедэралісцкую 
накіраванасць яны не чапалі, змяніўшы толькі тактыку палітычных 
дзеянняў. Распрацоўвалася новая ідэйна-палітычная праграма, шукаліся 
адметнасці і своеасаблівасці, якія адрознівалі чэшскую культуру і 
чэшскую нацыю ад іншых культур і нацый. У ходзе спрэчак, якія 
датычыліся двух галоўных чыннікаў – самабытнасці і пераемнасці 
культуры, асабліва вылучылася філасофская канцэпцыя «малога народа» 
будучага прэзідэнта Чэхаславакіі Томаша Гарыга Масарыка, які, 
вызначыўшы адметныя рысы чэшскага народа (чалавечнасць, гуманізм, 
ненасільнасць, імкненне да праўды), паказаўшы яго самабытнасць і 
апору на традыцыі, у той жа момант не адмаўляўся ад сувязяў з іншымі 
народамі і дзяржавамі. Т.Г. Масарык не адмаўляў уплыву з іх боку на 
культуру чэхаў дзеля дасягнення галоўнай мэты, пад якой разумеўся 
гуманізм. Фактычна, дадзеная канцэпцыя, пазітывісцкая па сваёй 
сутнасці, замяніла рамантычную канцэпцыю, пабудаваную на рукапісах 
Ганкі, аднак абапіраючыся таксама на гісторыю і традыцыі. 

Міжславянскія адносіны былі таксама закрануты Т.Г. Масарыкам: 
«У сваёй знешняй палітыцы мы будзем натуральна памятаць пра 
славянскія народы. Але наша славянская палітыка павінна быць 
міжнароднай, павінна быць прагрэсіўнай і дэмакратычнай» [3, s. 161]. З 
дапамогай вышэй адзначаных якасцяў дэмакратызму, прагрэсіўнасці і 
гуманізму Т.Г. Масарык выступаў супраць усталявання рэвалюцыйных 
ідэй у чэшскіх землях, чым прадэманстраваў сваё аўстрыйства. Нельга 
таксама лічыць. што Т.Г. Масарык быў прыхільнікам ідэі непраціўлення 
злу насіллем, своеасаблівым чэшскім Гандзі. Гэтай ідэі ён супраць-
паставіў сваю філасофію: «Мой тэзіс выглядаў прыблізна так: калі 
хтосьці нападзе, каб забіць мяне, я буду абараняцца, калі ж нельга будзе 
дапамагчы сабе інакш – я заб’ю гвалтаўніка; калі ж хтосьці з нас павінен 
быць забіты, няхай гэтым забітым будзе той, хто плануе здзейсніць 
забойства» [2, с. 24]. 

Аўстра-венгерскі ўрад выкарыстоўваў «лаяльнасць» чэхаў, робячы ім 
мінімальныя саступкі па іх патрабаваннях, у той жа момант ускосна 
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дапамагаючы і аказваючы падтрымку пангерманскаму руху. Такое 
лавіраванне спрыяла таму, што ўлады маглі захоўваць усталяваны 
парадак сіл у імперыі, пры тым не змяншаючы пануючае становішча 
тытульнай нямецкай нацыі і не даючы радыкалізавацца чэшскаму 
нацыянальнаму руху. 

У гэты крызісны для чэхаў час на гістарычную арэну і выходзіць 
неаславізм. Неабходна падкрэсліць, што хаця неаславізм фарміраваўся як 
агульнаславянская буржуазная праграма, па сваім паходжанні ён быў 
чэшскай канцэпцыяй. Эканамічныя і палітычныя інтарэсы чэшскай 
буржуазіі істотна паўплывалі на характар неаславізму ў цэлым. Цікавасць 
для чэхаў у эканамічным плане ўяўлялі новыя рынкі збыту і сферы 
ўплыву для чэшскага капіталу. Асаблівую цікавасць мелі рынкі 
славянскіх ускраін Аўстра-Венгрыі, Балканскага паўвострава, на якіх 
чэшскі капітал як капітал славянскі мог паспяхова канкураваць з вялікімі 
дзяржавамі, якія, праўда, не вельмі былі прадстаўленыя на гэтых рынках. 
Менавіта гэтай ідэі экспансіі чэшскага капітала і прамысловасці павінна 
была служыць ідэя славянскай узаемнасці. Палітычная зацікаўленасць 
вызначалася двума накірункамі: у знешняй палітыцы – імкненне да саюзу 
Аўстра-Венгрыі з Расіяй, а ва ўнутранай – наданне магчымасцяў для 
эканамічнага і культурнага самавызначэння і перабудовы дзяржаўна-
палітычнага ладу на буржуазна-дэмакратычных пачатках. 

Існавалі дзве плыні неаславізму на чэшскіх землях: практычна 
арыентаваная лідара младачэхаў Карэла Крамаржа і тэарэтычная 
рэаліста Томаша Масарыка. Яны адрозніваліся таксама і па 
знешнепалітычнай накіраванасці: К. Крамарж вялікую ролю адводзіў 
Расійскай імперыі, а Т. Масарык арыентаваўся на заходнія краіны. 

Чэшскія дзеячы выступілі з ініцыятывай правесці ў Празе 
кансультатыўную сустрэчу прадстаўнікоў славянскіх народаў Аўстра-
Венгрыі, мэтай якой было акрэсліць шляхі збліжэння славян і 
абмеркаваць праграму і характар агульнаславянскага з’езду. Пры 
падрыхтоўцы з’езду вызначыліся крызісныя з’явы. Па-першае, 
некаторыя палітыкі ў Чэхіі (той жа Т.Г. Масарык) крытыкавалі 
Крамаржа за тое, што ён выкарыстоўвае неаславізм для павелічэння 
сваёй палітычнай вагі ў вачах улады. Па-другое, у Расіі руска-польскія 
ўзаемаадносіны лічыліся справай унутранай, якую не трэба выносіць на 
абмеркаванне іншых народаў. Па-трэцяе, у Расіі з’явіліся ўяўленні, што 
прадстаўнікі Чэхіі, якія прысутнічалі ў Пецярбурзе на абмеркаванні 
праграмы Славянскага з’езду, былі накіраваныя не ад усяго чэшскага 
народа, але толькі ад асобных партый. Усё гэта адмоўна ўздзейнічала на 
міжславянскія адносіны. 
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На Пражскім з’ездзе была здзейснена спроба абмеркаваць і прыняць 
новую славянскую праграму, арыентаваную на рэалізацыю ідэі 
славянскага адзінства ва ўсіх сферах грамадскага жыцця славянскіх 
народаў – палітыцы (нягледзячы на ўсе заявы чэхаў, што неаславізм не 
датычыцца палітыкі) эканоміцы і культуры на аснове буржуазна-
дэмакратычных лозунгаў вольнасці, роўнасці і братэрства. Менавіта ў 
такім ключы прапагандаваўся з’езд лідарамі новага славянскага руху. 

Баснійскі крызіс 1908 г. і Балканскія войны 1912–1913 гг. адлю-
страваў усю безгрунтоўнасць неаславізму. Неаславісцкі рух апынуўся 
расколатым на складаючыя яго нацыянальныя групоўкі, паміж якімі не 
было еднасці. Асноўныя лозунгі і прынцыпы неаславізму былі 
пахіснуты. Крызіс паказаў перавагу аўстрафедэралісцкіх матываў у 
дзеяннях буржуазных партый славянскіх народаў аўстрыйскай часткі 
манархіі пры больш стрыманых адносінах да неаславізму расійскіх 
уладаў. Правядзенне Сафіскага з’езду ў 1910 г. фактычна паставіла 
кропку ў развіцці неаславізму, агаліўшы непрымірымасць супярэчнасцяў 
паміж славянскімі народамі, і ў першую чаргу, паміж рускімі і палякамі. 
Сярод прычын заняпаду неаславісцкай канцэпцыі можна прывесці ў 
якасці галоўных і праследаванне кожным са славянскіх народаў сваіх 
інтарэсаў у ідэях славянскага адзінства Адзінымі спрыяльнымі вынікамі 
неаславісцкіх славянскіх з’ездаў можна лічыць узаемнае знаёмства 
народаў і пад’ём пачуццяў славянскай узаемнасці, развіццё культурных і 
навуковых узаемаадносінаў, вырашэнне балгара-сербскіх спрэчак 
наконт Македоніі, дэманстраванне магутнасці славянскіх народаў 
нямецкаму боку. 
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МЕБЕЛЬ СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ 

Д. О. Волкова 

Первые годы Советской власти совпали с периодом конструктивизма, 
который стремился использовать новую технологию для создания целе-
сообразных конструкций. Мебель производилась согласно нуждам насе-
ления, простая и удобная, ей были свойственны новаторство и сдержан-
ность форм [1, с. 35]. Квартиры нуждалась, как правило, в отдельных 
предметах: кроватях, шкафах, столах, стульях, диванах, тумбочках, эта-
жерках.  


