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фари Колсум, в 1979 г. была опубликована в Германии на английском 
языке (№ 100, 2014 г.). Статья знакомит аудиторию с зарождением зо-
роастризма в Иране через Шахнаме и таким образом показывает тесную 
связь культур и обычаев. А лингвистическая статья «Язык и концепция 
коммуникации» (№ 103, 2014 г.) объясняет основные понятия концепции 
коммуникации и показывает результаты сопоставления их с языком. В 
статье «Принципы искусства рассказывания сказок в персидской литера-
туре» Шафии Кодкони Мохаммад Реза, опираясь на древнюю иранскую 
литературу, утверждает что «концепция рассказывания» долгие годы 
была известна иранским литературоведам, ее передавали из поколения в 
поколение, но раньше никто не рассматривал ее как науку. В том числе 
исследователь затрагивает концепцию fiction therapy, которая на западе 
стала популярна только во второй половине XX в. (№ 91, 2012 г.).

Журнал привлекателен такими материалами, как «Таджикские книги 
и издания» (№ 91, 2012 г.) и «Торкестан, первая персоязычная газета в 
Османской империи» (№ 97, 2011 г), которые представляют читателям 
информацию о зарубежных печатных изданиях, литературе и искусстве. 
Эти материалы представлены в форме обзора. В указанных материалах 
дается оценка публикациям, раскрываются их сильные и слабые стороны, 
представлены отрывки статей с комментариями обозревателя.

Можно сделать вывод о том, что журнал «Бохара» продолжает ли-
тературную деятельность крупнейших литературно-художественных из-
даний, которые активно работали до революции и чье место пустовало 
среди других изданий в последние годы. «Бохара» не только поддержи-
вает и пропагандирует древнюю иранскую литературу и культуру, но и 
развивает современную персидскую литературу, знакомит читателей с 
современной мировой литературой. Журнал «Бохара», в отличие от дру-
гих литературно-художественных журналов Ирана, регулярно организу-
ет беседы по темам литературы, культуры и искусства, а также работает 
над рубрикой «Ночь памяти» – разделом, посвященным выдающимся 
иранским и зарубежным личностям, деятелям литературы и искусства.
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ІДЭІ РУхУ шАсцІДЗЯсЯТнІцТвА ЯК АсновА  
фУнКцЫЯнАвАннЯ ІМІДжУ АЛЕсЯ АДАМовІчА

У сучаснай сацыякультурнай сітуацыі аўтарскія стратэгіі маюць 
пашыранае значэнне і ўяўляюць сабой шматузроўневае складанае цэ-
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лае. Калі казаць у агульным плане, існуе дзве парадыгмы ўспрымання 
аўтарскіх стратэгій: тэкставая (непасрэдна аўтарскія стратэгіі стварэн-
ня тэксту) і пазатэкставая (аўтарскі імідж). Аўтарскія стратэгіі стварэн-
ня тэксту патрабуюць даследавання вобраза аўтара, які змяшчаецца ў 
самім тэксце. Праца вывучэння аўтарскага іміджу больш прыцягвае 
ўвагу да пазатэкставага жыцця аўтара: сучаснай літаратурнай сітуацыі, 
біяграфіі аўтара, яго пазіцыянавання сябе ў грамадстве, стварэння ме-
дыйнага іміджу (альбо наўмыснага адмаўлення ад яго). 

Асобу Алеся Адамовіча можна лічыць квінтэсэнцыяй сукупнасці 
роляў, стратэгій і вобразаў у беларускай літаратуры. Праз яго дзей-
насць найлепшым чынам прасочваецца функцыянаванне і мадыфікацыя 
аўтарскіх стратэгій ад 1970-х гадоў да нашых дзён. Ён існаваў ва 
ўмовах, найболш набліжаных да тых, у якіх можна насамрэч казаць пра 
паўнавартаснае функцыянаванне аўтарскіх стратэгій і ўплыў пісьменніка 
на грамадства, нягледзячы на існаванне ў Савецкім Саюзе забаронаў. 
Так, А. Адамовіч выдаваўся вялікімі накладамі, актыўна перакладаўся 
на замежныя мовы, безупынна выступаў у СМІ, на канферэнцыях (і 
на замежных таксама), мітынгах, ягоныя творы экранізаваліся. Ён 
спалучаў у сабе вялікую для аднаго чалавека колькасць роляў: кры-
тыка, літаратуразнаўцы, пісьменніка, публіцыста, актыўнага грамад-
скага дзеяча, такім чынам маючы рэальны ўплыў. А. Адамовіча мож-
на лічыць выбітным прыкладам таго, як павінна функцыянаваць асоба 
пісьменніка ў грамадстве. Сённяшнія беларускія пісьменнікі прагнуць 
увагі чытачоў, зваротнай сувязі з імі, жадаюць мець уплыў у грамадстве, 
быць заўважанымі СМІ. Тыя, хто выступае яшчэ і ў якасці грамадскіх 
дзеячаў ці прадстаўляе інтарэсы нейкай ідэі, хочуць быць пачутымі на-
родам, уладай. Усё гэта меў А. Адамовіч. Усе тыя ролі, якія выконваў 
пісьменнік, арганічна спалучаліся, шчыльна перапляталіся і працавалі 
адна на адну. Іх досыць цяжка, часам немагчыма размежаваць.

Творчая і літаратурная дзейнасць А. Адамовіча былі знітаваныя з 
дзейнасцю грамадскай і ягонай грамадзянскай пазіцыяй, што дазваляе ка-
заць пра існаванне пэўнага яго іміджу. Зыходным пунктам фарміравання 
яго творчай асобы можна лічыць «шасцідзясятніцтва». А. Адамовіч, які 
нарадзіўся ў 1937 годзе, у час свайго выхаду на літаратурную арэну тра-
пляе ў струмень шасцідзясятніцтва, ці філалагічнага пакалення (скончыў 
філфак БДУ). У сапраўднасці ж, 1960-я былі эпохай, поўнай унутра-
ных супярэчнасцяў. Яе ўнікальнасць якраз палягала ў гэтым «адзінстве 
супрацьлегласцяў»: камунізму і індывідуалізму, тонкага густу і адкрыта-
га мяшчанства, прыродазнаўчай і гуманітарнай карцін свету, урбанізацыі 
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і імкнення да прыроды, дэмакратыі і тэхнакратыі – з гэтых апазіцый, якія 
ўтвараюць дыялектычныя адзінствы, і складалася шасцідзясятніцкая 
ўтопія. Таму нельга казаць пра канкрэтныя, дакладныя характарыстыкі 
руху шасцідзясятнікаў, можна вылучыць толькі пэўныя агульныя прын-
цыпы і іх індывідуальныя праявы ў творчасці асобных аўтараў. Пача-
так руху паклаў XX з’езд партыі, на якім адбылося развянчанне культу 
асобы Сталіна. Другая хваля актыўнасці шасцідзясятнікаў прыйшлася 
на 1986 год, пасля І з’езда народных дэпутатаў. Да гэтай хвалі належаў 
і А. Адамовіч. Ён піша: «Там, тогда появилась стойкая когорта людей, 
их сегодня называют шестидесятниками, которые, очистившись в огне 
ошеломительной правды, устояли (большинство) перед напором регрес-
сивных сил общества, сохранили тот огонь, пронесли и вынесли через 
литературу, искусство на трибуны партийных пленумов, ХVII съезда 
партии» [1, с. 97]. Ідэалы шасцідзясятніцтва А. Адамовіч бачыў най-
перш у актыўнай грама дзянскай пазіцыі. Яны знайшлі ўвасабленне ў 
творчасці Адамовіча праз моцную прапагандысцкую пазіцыю падтрымкі 
выкрыцця злачынстваў Сталіна, распаўсюджванне звестак пра рэпрэсіі 
(адна з яго значных тэм – масавыя расстрэлы ў Курапацкім лесе), 
актыўнае супрацьстаянне мірнаму атаму, узбраенню Савецкага Саюза 
і пагрозе ядзернай вайны, імкненне да фарміравання «новага мыслен-
ня», разбурэння савецкай ідэалогіі і прасоўвання асноўных канцэпцый 
дэмакратыі. Пасля Чарнобыльскай катастрофы А. Адамовіч імкнуўся 
агучыць і паменшыць уздзеянне тых непазбежных наступстваў, якія 
прынялі на сябе беларусы. Яго інтэрнацыянальныя ідэі выяўляліся ў 
асноўным у прадухіленні знішчэння жыцця на Зямлі праз ядзерную 
вайну. Гэтай тэме была прысвечана значная частка яго публіцыстыкі і 
аповесць «Апошняя пастараль». Прынцып прымірэння камуністычных 
эксперыментаў і індывідуальнай творчасці рэалізаваўся ў А. Адамовіча 
праз сцвярджэнне таго, што вырашэнне наяўных праблем пачынаецца 
з кожнага асобна ўзятага чалавека, адзін з яго артыкулаў нават называ-
ецца «Пачынаць з сябе». Вышэйпералічаныя тэмы А. Адамовіч пачаў 
распрацоўваць падчас «адлігі», па магчымасці не спыняўся ў перыяд 
застою і ярка, значна выбухнуў у час перабудовы, калі назіралася агуль-
ная актывізацыя шасцідзясятнікаў. Усёй сваёй публіцыстычнай і грама-
дскай дзейнасцю А. Адамовіч падтрымаў стваральныя ідэі перабудовы 
і пэўныя пазіцыі М. Гарбачова. «Они это хотят назвать ненавистью (и в 
ругательных письмах), то, что нас сжигало, что шестидесятников дела-
ло тем, кто они есть, были. И именно стали в 80-е дрожжами процесса 
в стране, переломившего ход истории, которая вот-вот могла кончиться. 
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Да нет, не ненависть двигала и движет. Другие чувства. Совсем-совсем 
другие» [2, с. 282]. Менавіта стваральніцкая ідэя, будаўніцтва грамад-
ства, дзе кожны можа вольна жыць і развівацца, любоў да сваёй нацыі і 
чалавецтва кіравалі А. Адамовічам у яго дзейнасці. Калі савецкія танкі 
ўваходзілі ў Прагу, Адамовіч пісаў «набліжэнне маіх танкаў» [1, c. 184], 
тым самым як грамадзянін і пісьменнік прымаючы на сябе адказнасць 
за ўчынкі дзяржавы, у якой жыве. Вобраз Адамовіча-шасцідзясятніка 
паўстае як вобраз чалавека, які разумее глабальныя праблемы і адказвае 
за іх вырашэнне, валодае палітычнай сітуацыяй у сваёй краіне і кантэк-
стам дыпламатычных і міжнародных адносін, адчувае час, ведае, што 
адбываецца за мяжой, мае еўрапейскае мысленне. Ён сцвярджаў, што 
неабходна ўлічваць вопыт 1960-х гг., а таксама XX і XXII з’ездаў, калі 
мы жадаем мець моладзь, якая будзе актыўна абараняць перабудову. 
«Они также по духу должны стать шестидесятниками – наши молодые, 
думающие поколения. (Впрочем, называть себя они, возможно, будут 
по-другому. Но по духу, по духу.)» [1, с. 89]. 

Усе вышэйпералічаныя ідэі А. Адамовіча ў пэўнай колькасці сабра-
ны ў кнізе «Мы – шасцідзясятнікі», якая выйшла ў 1991 г. (апошняя 
кніга, выдадзеная пры жыцці пісьменніка) накладам 15 тыс. асобнікаў. 
Пра сваю кнігу сам аўтар у «Vixi» напісаў: «Мая доўгапакутніца – кніга: 
“Мы – шасцідзясятнікі”. Назваў, як чуў» [1, с. 14]. Яна ўключае ў сябе 
публіцыстыку, артыкулы для СМІ, інтэрв’ю, публічныя выступы з 1986 
па 1991 г. Назвы частак гэтай кнігі гучаць як заклікі, якія былі харак-
тэрны для шасцідзясятнікаў і па-свойму адлюстраваліся ў Адамовіча: 
«Не перакладваць на плечы нашчадкаў», «Азірніся навокал», «Вярнуць 
бессмяротнасць», «Не паслабляйце напор», «Свабода – норма». Кніга, 
якая складаецца з асобных, не звязаных паміж сабой артыкулаў, стварае 
дакладны, дакументальны вобраз таго часу з усімі яго складанасцямі і 
супярэчанасцямі. Цяжка сказаць, што займала ў творчасці А. Адамовіча 
больш значную частку: мастацкая літаратура ці публіцыстыка. «Мы – 
шасцідзясятнікі» – далёка не адзіная ягоная кніга публіцыстыкі, але ж,  
на нашу думку, самая цікавая, таму што мае найбольшы градус на-
пружання дзякуючы таму, што выйшла падчас перабудовы і насычана 
адкрытымі, праўдзівымі тэкстамі пра самае балючае для аўтара, які 
імкнецца абудзіць свядомасць савецкага чалавека.
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