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ГІСТАРЫЧНЫЯ ФАКТЫ І АЎТАРСКАЯ ФІКЦЫЯ Ў РАМАНЕ 

М.В.КРАТАХВІЛА “НЕВЕРАГОДНЫЯ ПРЫГОДЫ ЯНА КАРНЭЛА” 

 

М.В. Кратахвіл — чэшскі раманіст другой паловы ХХ стагоддзя, які 

працаваў у рэчышчы гістарычнага жанра. Пасля шэрагу раманаў пра 

гусіцкую эпоху ў 1954 г. майстра звяртаецца да напісання рамана пра 

Трыццацігадоую вайну ў Еўропе 1618–1648 гг. У гэтым творы ў адрозненні 

ад папярэдніх змяняецца герой. Гэта самы звычайны чалавек, а не вядомы 

гістарычны дзеяч. Такі наратыўны ход дае магчымасць аўтару выкарыстаць 

сваю фантазію і не абмяжоўвацца толькі гістарычнай праўдай. Аднак мы 

можам сказаць, што герой рамана Ян Карнэл усё роўна праўдзівы, паколькі 

пісьменнік стварае рэальны вобраз той эпохі, у якую названы персанаж жыве. 

Апісаўшы цяжкія часы Трыццацігадовай вайны, пісьменнік у той жа час дае 

шырокі сусветны кантэкст. Ён не абмяжоўваецца выключна Еўропай, але 

паказвае і Новы Свет. Можна меркаваць, што гэта тлумачыцца не проста 

тым, што Кратахвіл хоча дадаць дынамікі і напружанасці сюжэту, але ён 

імкнецца паказаць адносіны героя да жыцця. Яго стаўленне да жыцця цалкам 

пазітыўнае, аптымістычнае.  

Кніга мае вельмі вялікі загаловак «Неверагодгыя прыгоды Яна 

Карнэла, якія ён перажыў на сушы і на моры, сярод салдатаў, галернікаў, 

піратаў, індзейцаў, людзей добрых і злых, але застаўся пры гэтым верным 

свайму сэрцу». Чэшскі літаратуразнаўца Ёзаф Грабак зазначае, што гэткай 

назвай пісьменнік указвае на кантэкст прозы XVI–XVIII стагоддзяў, на кнігі 

для народнага чытання, у якіх доўгія загалоўкі мелі сваю функцыю, якую 

сёння мае рэкламны тэкст на кніжных вокладках [Гл.:2, s. 109]. У  гэтым, на 

думку Грабака, заключана «народнасць рамана» [2, s. 110]. 

Тэкст рамана будуецца пераважана на цэнтральным вобразе Яна 

Карнэла. Прычым тэкст твора стылізаваны пад раман, напісаны самім Янам 

Карнэлам-нелітаратарам пра свае прыгоды. Гэта тэкст у тэксце, які мае 

абрамленне — уводную главу пра сваю задуму Яна Карнэла, дзе ён 

тлумачыць гісторыю з’яўлення кнігі. Ян Карнэл дае сваю падрабязную 

біяграфію. Ён нарадзіўся ў 1626 г. у вёсцы Млчахвосты ў Чэхіі. Ён звычайны 

вясковы хлопец, якому далі імя ў гонар «учителя нашего Яна Гуса» [3, с. 9]. 

Карнэл сам распавядае пра свае прыгоды, якія пачынаюцца ў 1645 г. і 

працягваюцца некалькі дзесяцігоддзяў. Перад намі праходзіць усё чалавечае 

развіццё, сталенне душы на фоне вельмі трагічнай эпохі, на фоне яго прыгод 

на вайне, на галерах, на табачных плантацыях у Амерыцы, жыццё сярод 

вольных паляўнічых-букан’ераў і піратаў. Абставіны фарміруюць асобу 

Карнэла, але ён не становіцца жорсткім скнарай і забойцам, не пагружаецца ў 

песімізм. Грозныя жыццёвыя перыпетыі дапамагаюць яму спасцігнуць 

мудрасць жыцця. У Карнэла здаровы сэнс селяніна, ён увасабляе здаровыя 

народныя сілы, як гэта паказвае Кратахвіл. 



У рамане гістарычныя падзеі ацэньвае не знакаміты чалавек, а 

звычайны. Гэтым яго пункт гледжання вельмі цікавы. Перад намі 

адкрываецца новая светапоглядная перспектыва і новыя каштоўнасці. 

Паказана, як Трыццацігадовую вайну ўспрымаюць не манархі, не 

прадстаўнікі вышэйшых сацыяльных слаёў, а былы селянін і цяперашні 

салдат. Вельмі характэрна, што вайна паказана Кратахвілам з пазіцыі 

чалавека ХХ стагоддзя. Адлюстроўваецца не ідэйнае супрацьстаянне бакоў, 

але перш за ўсё яе трагічны аспект. Людзі ўцягнуты і ваююць за чужыя ім 

ідэалы. Кратахвіл паказвае жорсткасць і бессэнсоўнасць любых войнаў, іх 

антынародны характар. Ён піша пра тое, што на вайне роўныя чэх і немец, 

чэх і француз, белы і чорны, што гэтыя людзі толькі матэрыял для 

ваеначальнікаў. Трэба адзначыць, што чэшскі даследчык Благаслаў Докаўпіл 

мадэрнізацыю і асучасніванне поглядаў герояў і іх ідэйных пазіцый (што 

сапраўды мае месца ў творы) адносіць да недахопаў рамана, паколькі такія 

погляды не маглі быць характэрнымі, на яго думку, для чалавека XVII 

стагоддзя [1, с. 145]. 

Карнэл вырашыў апісаць прыгоды ўсяго свайго жыцця па парадзе 

бакалаўра Даната. Карнэл вярнуўся пасля падарожжаў і перыпітый у свой 

родны край, ажаніўся, нарадзіў дваіх сыноў. Ён не стаў жабраком, не 

адчаіўся, але знайшоў цвёрдую жыццёвую апору, не гледзячы на тое, што 

страціў руку, ахрамеў. Ён шукае пазітыўнае ў жыцці, мае сілы жыць і нават 

займацца творчасцю, шукаць сваё шчасце. Яму хочацца расказаць свету пра 

свае прыгоды, таму што напісанае застанецца, калі сам ужо ператварышся ў 

пыл. «Нередко во время моих рассказов присутствовал и бакалавр Донат. 

Однажды он выслушал меня и сказал: “Дядя Ян, даже если только половина 

из того, что ты рассказываешь”, — правда (такое сомнение, честное слово, 

оскорбило меня), то тебе следовало бы записать все это. Твои приключения 

настолько необыкновенны, что поистине было бы обидно, если бы о них 

узнали одни наши односельчане… Представь себе, прознесешь слово — 

ветер унесет его. Записанное останется даже после того, как ты сам уже 

превратишься в труху» [3, с. 14]. «Шэраговая пешка на шахматной дошцы 

гісторыі», — так словамі Докаўпіла можна ахарактарызаваць галоўнага героя 

з рамана Кратахвіла [1, с. 128]. Можна пагадзіцца з даследчыкам: на 

гісторыю Карнэл паўплываць не можа, але на сваё жыццё — так. 

Кампазіцыя рамана лінейная. Усе эпізода-главы храналагічна ідуць 

адзін за адным, цесна звязаны паміж сабой. Тэкст рамана ўяўляе сабой не 

мазаіку, але цэласную тканіну, адзіную карціну, намаляваную адным 

майстрам, дзе даецца вычарпальная панарама жыцця галоўнага героя, 

расказаная ім самім. Лірычных пасажаў мала, але яны ёсць — гэта гісторыя 

кахання Крыштуфэка, пісара палка, сябра Карнэля, гісторыя яго жыцця і 

смерці; маналогі Маціаша Пяцівокага і ўнутраныя маналогі самога героя, дзе 

прадстаўлены экзестэнцыяльныя разважанні пра сэнс жыцця. Дарэчы, услед 

за Докаўпілам, можна сказаць, што гэтыя маналогі не зусім адпавядаюць 

сацыяльнаму, адукацыйнаму статусу персанажаў. Дамінуе ў рамане, тым не 



меньш, эпічная стыхія. Дзеянне дынамічнае, актыўнае, падзеі трымаюць 

чытача ў пастаянным напружанні. 

Хаця цэнтральны персанаж у творы адзін, але аўтар паказвае яго 

сяброў: мушкецёра Маціаша Пяцівокага, ваеннага пісара Крыштуфэка, 

гелерніка Жана (брэтонскага рыбака), негра Селіма. Іх усіх сбліжае лёс, не 

гледзячы на рознасць нацыянальнасцяў і колеру скуры, розніцу характараў. 

Гэтыя людзі дапамагаюць адзін аднаму, падтрымліваюць у цяжкіх жыццёвых 

сітуацыях. Жак, жосткі і дзёрзкі чалавек, хавае сваё добрае сэрца. Менавіта 

ён, як спачатку Маціаш Пяцівокі, які па-бацькоўску ставіўся да маладых 

салдатаў, дае жыццёвую волю Яну Карнэлу,калі той страчвае руку, і паказвае 

яму, што чалавек у любых жыццёвых сітуацыях павінны змагацца за жыццё. 

У рамане ў цэнтры ўвагі захапляльныя прыгоды. Але гістарычны фон, 

на якім адбываюцца ўсе падзеі, дае поўнае ўяўленне пра рэальныя падзеі ў 

Еўропе і Амерыцы XVII стагоддзя. Пра некаторыя гістарычныя моманты мы 

даведваемся рэтраспектыўна, хаця рэтраспекцыя — рэдкі мастацкі прыём у 

рамане. Аднак так адбываецца з апавяданнем Маціаша Пяцівокага пра бітву 

ля Белай гары, цэнтральную гістарычную падзею ў чэшскай гісторыі, пасля 

якой наступілі вельмі трагічныя часы для чэхаў. Цікавай з’яўляецца ацэнка 

гэтай бітвы, дадзеная чалавекам з народа. Маціаш расказваў: «Короче, обе 

армии убивали, грабили, жгли. Того же, кто проявлял малейшую попытку 

отстоять своё имущество, они приканчивали на месте, женщин уводили с 

собой. Противники разрушали костелы и монастыри, а города отдавали на 

разграбление, чтобы таким образом предохранить себя от возможного 

мятежа. Разумеется, сильнее всего страдали от войны крестьяне. Обобранные 

и изгнанные из своих халуп, они бежали в леса» [3, с. 39]. 

Таксама перад намі праходзіць гісторыя засваення вострава Гаіці, на 

якім Карнэл быў вымушаны працаваць амаль як раб на працягу трох гадоў за 

выратаванне пры караблекрушэнні галеры. Увогуле ў рамане шмат 

гістарычна даставернага і цікавага для чытача: як нанімалі на галеру і якой 

была там тая служба, як рэкруціравалі на вайну маладых людзей (падманам), 

як адбываліся марскія і сухапутныя бітвы, як жылі вольныя паляўнічыя-

букан’еры, як выдавалі заробленыя грошы салдатам, якія норавы і звычаі 

былі ў піратаў і як імі станавіліся і многае іншае. Рускі літаратуразнаўца 

Георгій Шубін зазначае, што букан’еры і піраты — «отверженные суши и 

моря. Многие из них оказались вне закона не по своей вине» [4, с. 6]. 

У самім тэксце шмат устаўных дадатковых апавяданняў, якія 

дапаўняюць асноўнае дзеянне. Напрыклад, аповед пра манаха, які хлусіў, 

што ў яго няма грошай; пра тое, як эрфуртскі рамеснік выжыў у часы 

ваенных пагромаў. Да раманных адступленняў таксама можна аднесці 

пасажы, у якіх пісьменнік знаёміць чытача з рознымі рэаліямі. Асобае месца 

займаюць у творы разважанні пра пісьменніцкую працу і глава пра тое, як 

Апалена, жонка Карнэла, папрасіла яго пачытаць рукапіс і дала вельмі 

каштоўныя парады свайму мужу. «Я понимаю тебя, — сказала Аполена, — и 

вовсе не против того, чтобы ты показал жизнь такой, какова она была на 

самом деле. Наоборот, я сама за это. Особенно потому, что не каждый сумеет 



увидеть ее в истинном свете. Но ты не забывай о другом: смехом часто 

человеку удается сказать и больше и лучше. Шуткой скорее можно попасть в 

точку, с улыбкой легче жить» [3, с. 108]. У гэтых словах, на думку Грабака, 

адносіны Кратахвіла да сваёй папярэдняй творчасці і яе пэўная крытыка 

[Гл.: 2, с. 114]. 

Вельмі важнай устаўной навэллай становіцца апавяданне пра сустрэчу 

Яна Карнэла з рэальнай гістарычнай асобай — Янам Амасам Коменскім і 

размова з ім. Калі полк Карнэла нёс службу ў Оснабруку, дзе заключалі 

вестфальскі мір, герой сустракаецца з Коменскім, чэшскім пісьменнікам і 

біскупам абшчыны Чэшскіх братоў. Карнэля прызначаюць суправаджаць 

Коменскага частку шляху. Трэба падкрэсліць, што Карнэл пратэстант. Ён 

часта згадвае ў рамане пра тое, як чэхаў прымушалі забыць Яна Гуса, гусітаў 

і іх ідэі. Калі Карнэлу даручаюць суправаджаць вандроўніка, то ён 

даведваецца, што гэта яго суайчыннік, чэх. Коменскі вячэрае з нашым 

героем, размаўляе з ім і дае парады: «Но я говорю тебе: живи и соверши 

нечто достойное дарованной тебе жизни, шагай по ней с открытыми глазами, 

как путник по дороге. Пусть сам мир будет служить тебе школой. За что бы 

ты не взялся, за труд или за ученье, знай цену времени и не теряй ни одной 

минуты попусту, ибо только деятельная жизнь является истинной. 

Праздность есть погребение заживо. Сколько бы ты не жил, всегда опирайся 

на два посоха: разум и сердце. Разум покажет тебе мир таким, каким он 

предстает перед твоими глазами, раскроет его, объяснит, почему он таков, 

приведет тебя к самой его сущности. Многое же ты поймешь только сердцем, 

ибо то, что ты уже познал разумом, еще более углубит чувство» [3, с. 151]. 

На думку чэшскага даследчыка Ё. Грабака, згаданыя ўстаўныя апавяданні 

альбо навэлы ў рамане нагадваюць рэнесансную прозу і кніжкі для народнага 

чытання [Гл.: 2, с. 115]. 

Заўважым, што хаця аповед вядзецца ад імя простага селяніна і салдата, 

які шмат што пабачыў на сваім вяку, мова, ужытая аўтарам, — літаратурная і 

правільная. З пункту гледжання літаратурнай тэхнікі Кратахвіл шмат увагі 

надае дэталям. Таксама трэба сказаць пра яўны дыдактызм, паколькі кніга 

прызначана перш за ўсё маладым чытачам. Яскрава дыдактычнымі 

з’яўляюцца разважанні пра сэнс вайны, маналог Пяцівокага пра сэнс жыцця, 

пра тое, як трэба супрацьстаяць жыццёвым цяжкасцям і нягодам. У такіх 

пасажах прагледжваецца жыццёвая мудрасць. Таксама можна зрабіць 

высновы пра матэрыялізм Маціаша Пяцівокага, які супрацьпастаўляецца 

спірытуалізму Крыштуфэка. 

Пасля 1948 г. у чэшскім гістарычным рамане дамінаваў ухіл у 

іраскаўскую традыцыю. Большасць твораў гэтага жанра давалі вобраз вялікіх 

гістарычных канфліктаў па ўзору іраскаўскіх эпапей. «Кратахвіл адзін з 

першых пераадолеў недавер часу да прыгодніцкага жанру і даказаў, што 

можна арганічна спалучыць “ідэйнасць” і “забаўляльнасць”… Гэта не танны 

прыгодніцкі раман, але творчы эксперымент, які паказвае, што жыццё 

звычайных людзей, якія ў вялікай гісторыі ніяк выразна сябе не праявілі, нясе 



ў сабе больш прыцягальнасці і інтарэсу, чым самыя смелыя, аднак 

выдуманыя рамантычныя гісторыі» [1, с. 145–146.] 
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