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Ў КАНТЭКСЦЕ МЕЛЕЖАЎСКАЙ “МАЛОЙ” ПРОЗЫ 
 

І. Мележ, даследчык псіхалогіі паводзін і адносін, падаў айчыннай літаратуры ўзор 
разгорнутай характарыстыкі супярэчлівай, абумоўленай шмат якімі абставінамі 
матывацыі жаночага дзеяння. Дараманная проза аўтара населена не толькі феміннымі 
персанажамі другога плана: памочніца машыніста Валя (“Канец размовы”, 1943), 
медсястра Оля (“Сустрэча”, 1944), Ліда (“Такі кароткі водпуск”, 1945), маці (“Незнаёмы”, 
1947), жонка пагранічніка Галіна Сасноўская (“Што ён за чалавек”, 1955), Жэня 
Крушынская (аповесць “Блізкае і няблізкае”, 1954), – а і галоўнымі гераінямі – у 
апавяданнях “Ноччу”, 1945 (Маша), “Адна”, 1946 (Аня), “На рацэ”, 1953  (брыгадзір 
Васіліна Крэнь), “На скрыжаванні”, 1954 (Андрэіха),  “Спатканне за горадам”, 1955 
(Алечка). Не менш цікавы, напоўнены эпізадычныя персанажы гаспадыні (“У завіруху”, 
1944), старой Таквілі і гаспадыні (“Апошняя аперацыя”, 1943). Трэба адзначць, што які-
небудзь падзел мележаўскіх герояў на галоўных і негалоўных дастаткова ўмоўны. Як 
згадвае А. Адамовіч у прадмове да 10-томніка пісьменніка, “кожны з персанажаў у ходзе 
падзей можа аказацца “ў фокусе” і нават павесці за сабой сюжэт” (1, с.14) 

Зробім спробу прасачыць, як развіваўся жаночы вобраз ў малых жанрах І. Мележа, 
карыстаючыся жанрава-храналагічным прынцыпам. 

У першым апавяданні “Апошняя аперацыя” жаночы вобраз традыцыйна выконвае 
службовую функцыю адцянення якасцяў галоўнага мужчынскага вобраза. Фемінны вобраз 
выступае як частка апазіцый моцны (мужчына) – слабы (жанчына), абаронца – 
абараняемы. Паводле сюжэту, моцны галоўны герой доктар Бацюня быў закліканы і не 
здолеў абараніць сваю пацыентку, семнаццацігадовую дзяўчыну, у якой быў сепсіс, ад 
хваробы, старую Тэклю – ад смерці. У абагуленым значэнні вобраз Васіля Дзянісавіча – 
вобраз бацькі (Бацюня), мужчыны, сына – абаронцы, а юная дзяўчына, гаспадыня, Тэкля – 
увасабленне абараняемых дачкі, жанчыны, маці, таму Тэклю ў фінале апавядання, калі 
немец бачыць у ёй раненую бальшавічку, Бацюня называе маткай: “Жанчына. Матка, – 
адгукнуўся Васіль Дзянісавіч” (1, с.40). Не маючы сілы выканаць сваё прызначэнне на 
зямлі – абараніць, заступіцца – Бацюня гіне, і ў гэтым заключаны трагічны пафас твора. 
Гаспадыня ў эпізодзе развітання паказана як аб’ект адказнасці усеабдымнага ваеннага 
мужчынскага свету перад лакальным мірным жаночым, які разбураны. Дыялог з 
гаспадыняй  выкрывае абсурднасць абставін, калі доктар Бацюня разам з аступаючымі 
збіраецца ў партызанскі атрад і, пакідаючы хату, у якой кватараваў, кажа маці, нібы ў 
забыцці: “А дзе вашы дзеці? Там, у склепе?.. Ага, правільна... Добра, што ў склепе...” (1, 
с.37), і сам разумее, што сітуацыя “добра, што ў склепе”, супярэчыць прынцыпам 
чалавечага існавання. Высокая адказнасць, віна рухае гэтага героя да апошняга, здавалася 
б, безнадзейнага ўчынку – спробы ўратаваць Тэклю.  

Жаночыя вобразы дадзенага апавядання знаходзяцца ў пазіцыі ахвяр безадказанага 
мужчынскага свету. 

У апавяданні “Сустрэча” ўсяго адзін жаночы персанаж – медсястра Оля. У 
кампазіцыйным плане ён перыферыйны і функцыянальны – праз яе жаночую эмацыйную 
рэакцыю, спробу паберагчы, затуліць ад хваляванняў хворага на сэрца доктара Цулукідзэ 
чытач апасродкавана дазнаецца пра боль яго сям’і. У фінале апавядання становіцца 
відавочным, што з фемінным вобразам звязана галоўная думка твора. Вось апошнія радкі 
яго: “Оля выбегла з пакоя, адчуваючы, што праз хвілну расплачацца, як  стары... Яна была 
рада за ўрача, за Георгія, за гэту сустрэчу, якой яна так баялася. “Хто б мог падумаць, што 
так будзе?..” – са здзіўленнем падумала яна, узбягаючы па лесвіцы. Яна была занадта 
ўзрушана, каб шукаць прычыны” (1, с.33). Гэты вынесены ў апошні радок аўтарскі 
імператыў прымушае і рэцыпіента шукаць прычыны такой радасці доктра, нягледзячы на 
тое, што яго сын трапіў у шпіталь з апёкамі. І тады па-новаму раскрываецца сэнс 
папярэдняга аповеду: прычына шчаслівага ўздыму якраз у тым, самым галоўным, што 
павінен зразумець чытач – сыну ўрача Богам захавана самае каштоўнае, жыццё. Менавіта 



на гэта была страчана надзея, калі Цулукідзэ-старэйшы ўбачыў медкарту сына, а сын не 
з’явіўся (па Олінай просьбе) на перавязку. Гэта не той канфлікт, што ўяўляўся Олі: паміж 
здароўем і хваробай, а канфлікт паміж жыццём і смерцю. Таму эмоцыі доктара як бы 
набылі адваротную сілу – ужо стоячы на мяжы самага страшнага, раптам знайсці сына 
жывым – гэта, вядома, радасць. Стары Цулукідзэ ўспрымае жыццё ўжо на іншым, 
ваенным, узроўні, а не па-мірнаму, па-жаночаму, як Оля. Вобраз Олі яшчэ раз паказвае 
недалучанасць жаночага свету да вайны. 

 У апавяданні “Канец размовы” мы сустракаемся з Валяй, памочніцай машыніста. 
Яе вобраз, што нагадвае вобразы Сцепаніды Багацькі (“Знак бяды” В. Быкава), Дусі 
Валяр’янавай (“Жоўты пясочак” В. Быкава), мог бы стаць працягам вобраза Ганны 
Чарнушкі ў ненапісаных раманах “Хронікі”. Іх паядноўвае “гарачасць”, “неразумнасць” як 
духоўнае бясстрашша, хоць у выпадку з Валяй ёй і нададзены камсамольскі лоск. Але 
Мележ не быў бы Мележам, каб Валін патрыятызм не пашыраўся да разумення жыцця 
наогул, больш чым ідэалагічнай догмы. Паназіраем, як стары машыніст Антонік 
пераконваецца ў яе выпакутаваным на індывідуальным узроўні патрыятызме: ““Трэба 
быць героем, каб не быць здранікам... Сярэдзіны няма...” - успомнілася яму словы Валі, і 
ён падумаў, што ў іх была суровая праўда” (1, с.47). Зноў-такі, жаночая логіка, як і ў 
Быкава, знаходзіць адбітак у гэтым вобразе, толькі пад назвай “неразумнае” – гэта 
праведны гнеў, калі няма як трываць, а не бязглуздая маладая легкадумнсць, як можа 
здацца на першы погляд: “...яна здольна цярпліва маўчаць, спакойна пакутаваць, можна 
часам нават здзівіцца яе цярплівасці. Але ці не было і так, што вытрымкі не хапала: калі 
ўсё, што паліла душу, горача прарывалася, нядобрае, неразумнае. У такую хвіліну Валю 
нішто не магло ні спыніць, ні спалохаць” (1, с.45). Гэтыя словы, дарэчы, маглі б быць 
даслоўна прыменены да Ганны. Пры выяўленым падабенстве трэба адзначыць, што паміж 
згаданымі вобразамі ёсць прынцыповае адрозненне – вобраз Валі праяўлены сацыяльна, 
вобраз Ганны – інтымна-пачуццёва. 

Адно з пешых апавяданняў “У завіруху” засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў 
псіхолаг. Пра псіхалагічны партрэт Засмужца сказана многа, спынімся на эпізадычным 
жаночым вобразе. Як часта бывае ў Мележа, знешняя другараднасць жаночага персанажа 
кампенсуецца сэнсавай нагрузкай, якую ён нясе. Трапна ўжываючы антанімію, Мележ 
дабіваецца псіхалагічнай праўднасці вобраза і падсвядома рыхтуе чытача да драматычнага 
фіналу твора: “У хаце прыемна пахла цёплым хлебам і напаленай печкай. Салдат весела 
прывітаўся з маладзіцай і доўга расшпільваў шынель. Замерзлыя пальцы не слухаліся. 
Жанчына, сумна сочачы за ім, паківала галавой.  

- Дай дапамагу...  
Ад нечаканага наплыву вясёласці Засмужац моцна абхапіў жанчыну за стан і 

прыцягнуў да сябе. Маладзіца нявесела паглядзела на яго стрыжаную галаву, на якой 
спераду смешна, па-дзіцячаммму, тырчалі вожыкам серабрыстыя валаскі, паспрабавала 
вызваліцца” (1, с.57). Гэтая сумная жанчына бачыць няшчасце маладога байца як праяву 
ўсеагульнай бяды, з нейкага свайго жыццёвага ўзроню, палёту, не хвіліннае, не 
настраёвае, як у маладога Засмужца, а аб’ектыўна-адчувальнае, як бы разлітае у паветры 
твора.  

Канцэпт “хатняе” як увасабленне поўнага і неабходнага шчасця таксама звязана з 
вобразам маладзіцы і ўсяго таго, што вакол яе. Па Мележы – шчасце вельмі простае: 
застацца жыць – шчасце, быць у напаленай хаце – шчасце, цяпло і пах свежаспечанага 
хлеба, малака, бульбы – шчасце, чалавечы клопат – шчасце. Аўтар пакрысе малюе, 
мадэлюе гэтую хатнясць, утульнасць: “Маладзіца выняла з печкі чыгунок і паставіла на 
стол. Запахла бульбай. Засмужцу было радасна сачыць, як над чыгунком падымаецца 
пара... Жанчына паставіла кубак з малаком, Засмужац сеў за стол і пачаў вячэраць” (1, 
с.58).  

Тэма каханай і яе дома як духоўнага прыстанішча турбуе празаіка і ў апавяданні 
“Такі кароткі водпуск”. Васілю шчасце бачыць знаёмыя вуліцы, дамы, і гэтая роднасць 
звязана з прысутнасцю тут, у горадзе, каханай дзяўчыны. Шчасце вяртання ў адабраную 



вайной маладосць поўніць душу Васіля: “Мне ўсё роўна як шчасце – бачыць цябе, твае 
вочы, твае рукі...” (1, с. 74)  

Мадэль прыватнага дамашняга свету як духоўнага прыстанішча, апірышча ў 
неспакойным жыцці, як гэта назіраецца і ў В. Быкава, і ў К Чорнага, цесна паяднана з 
фемінным вобразам і яго варяцыямі – вобразамі маці, жонкі, каханай. 

У апавяданні “Ноччу” (“Салдаткіна ноч”) чытач назірае, як галоўная гераіня Маша 
чакае весткі ад мужа Сямёна з фроту. Адчуванне празаікам душэўнага разладу, тонкага 
ўнутранага канфлікту – вельмі ўласцівая яму рыса. Гатоўнасць бязмерна трываць, 
цярпець, рыхтавацца да горшага, як кажуць, трымацца прымушаюць Машу паводзіць сябе 
годна, стрымліваючы ад навакольных ды і ад самой сябе пачуцці, якія поўняць яе душу. 
На сэрцы галоўнай гераіні – ноч, яно /сэрца/ стыне, замірае ў цемрыве дум і сумненняў без 
роднага чалавека: “У акно пазірае белая месячная ноч. Пас мёртвага святла ляжыць на 
канапе, на стале, ручніком спадае на падлогу. Ноч застыла. Не чутно ні крокаў, ні галасоў, 
ні гукаў, нават мароз не трашчыць. Праз шыбы бачны кавалачак сіняга неба ў халодным 
раўнадушным бляску шматлікіх зорак. Нерухомая бясконцая ноч”. Ноч – гэта асацыяцыя з 
замерлай свядомасцю гераіні, “раўнадушны бляск ... зорак” за шыбамі – з непрытульным 
светам адзінокай жанчыны, дзе людзі ад яе перажыванняў на такіх жа касмічных 
адлегласцях, як зоры. Выбух яе нечаканых слёз – вынік напружанага ўнутранага жыцця, 
чакання дазволу растапіць застылыя, замарожаныя горам пачуцці. Нечаканыя жаночыя 
слёзы часта ілюструюць выключна моцныя і схаваныя, тайныя перажыванні гераінь не 
толькі Мележа, а і М. Зарэцкага-псіхолага (напр.,“Дзіўная”).  

Праявы жаночай псіхікі, нечаканыя змены настрояў паглыбляюць уяўленне чытача 
пра невядомы, але наяўны жаночы свет, пра яго паралельнае існаванне з мужчынскім.  

Апавяданне “Адна” проста напоўнена жаночымі вобразамі – Арына, яе дачка 
Лорка, Аня, маці. Тым не менш, за развіццём сюжэта яно не пакідае агульнага 
псіхалагічнага партрэта жанчын. Галоўная гераіня Аня страчвае маці, якую расстралялі 
фашысты, з болем і любоўю ўспамінае яе. Але яе томіць не характэрная для вялікага гора 
віна, што не змагла быць з маці да апошніх хвілін, не змагла пахаваць, а прага помсты. 
Факт непрымання абставін родніць яе са Сцепанідай (В. Быкаў “Знак бяды”), але тут 
асобасная матывацыя (пісьменнік разгортвае дзіцячыя ўспаміны Ані пра маці) хутчэй 
саступае месца сацыяльна-ідэалагічнай, бо ідэя твора такая, як і ў “Мінскім напрамку”, – у 
адлюстраванні ўсенароднай барацьбы. Думаецца, што ўхіл у сацыяльную сферу дае 
пабочны эфект спрашчэння псіхалагічнага партрэту гераіні. 

Твор “На рацэ” раскрывае праблему адабранай маладосці цэлага пакалення, якое 
перажыло фінскую вайну, раздзел Беларусі, фашысцкую навалу. Тэма раскрыта праз 
вобраз ударніцы, брыгадзіра Васіліны Карпаўны Крэнь. Васіліна перажывае сваю 
духоўную маладосць у сталым узросце. Яе вобраз пераклікаецца з вобразам Алены  
(“Гарачы жнівень”), бо Алену таксама можна назваць жанчынай, якая не  ведала 
сапраўднай маладосці. Аднак неабходна адзначыць, што абодвум вобразам бракуе той 
жыццёвай сілы і аб’ектыўнасці, якія так выразна акрэсляцца пазней у “Палескай хроніцы”, 
з твораў выпалі падзеі калектывізацыі, эпоха “вялікага пералому”, і гэта надае адчуванне 
штучнасці створанай рэальнасці, хоць пры гэтым развіццё дзеяння застаецца эмацыйна 
апраўданым. 

Апавяданне “На скрыжаванні” цікавае ў першую чаргу тым, што тут пададзены 
вобраз маці, які ў аснове мае рысы, уласцівыя ўяленню пісьменніка пра сапраўднае 
мацярынства. Адметны тут вобраз Андрэіхі, сэрца якой поўніцца гонарам за пасталелага 
сына: “Жанчына, што стаяла пад ліпаю, старая, з выцвілымі вачыма, у суконнай жакетцы, 
глядзела на гэта /на працу сына/ інакш. Яе сэрца перапаўняла адчуванне велічы бачанага – 
за ўсё сваё жыццё Андрэіха, можа, ніколі не была такой усцешанай, як тут. Ёй здавалася, 
што і пешаходы, і пасажыры ў тралейбусах, і ліпы, і вокны дамоў, і сіняе, высачэзнае неба 
без хмурынкі – усё глядзіць на яго, на яе Трахіма” (1, с.148). У вобразе Андрэіхі ўжо 
можна заўважыць рысы будучага вобраза Алены – маці Васіля Дзятла, асабліва калі 
ўлічыць, што першапачаткова Васіля аўтар называў Трахімам. Прыгадаем, напрыклад, як 
Алена пазірае на сына ў час касьбы, “ласкавая і гордая”. 



Праз лірыка-інтымнае апавяданне “Спатканне за горадам” аўтар факусуе ўвагу 
чытача на праблеме адказнасці ў каханні, паказвае пакуты ад нераздзеленага 
высакародства пачуццяў, выкрывае псіхалогію карыснасці ў каханні. Адзін з галоўных 
герояў, Леанід Андрэевіч, свядома завязвае блізкае знаёмства з юнай Алечкай, 
апераджаючы яе сябра. У выніку Алечка, нават баючыся грознага бацькі, закахалася ў на 
многа старэйшага за сябе, жанатага мужчыну з дзіцем. Глыбіня дзявочага разумення 
абставін, калі спадзявацца можна толькі на сябе, сталенне Алечкі праз пакуты, звязаныя з 
непажаданай цяжарнасцю, выклікаюць у чытача не толькі агіду да ўчынку Леаніда, але ў 
большай ступені захапленне душэўнымі якасцямі галоўнай гераіні. Для Мележа вельмі 
натуральна, што ён надае такую ўвагу інтымным пачуццям – праяўленне чалавека ў 
каханні найбольш яркая характарыстычная рыса ў псіхалагічным партрэце героя. Уменне 
бачыць сутнасць міжасобаснага канфлікта і рэалізаваць яго з усёй сілай у мастацкім слове 
– гэта адметнасць мележаўскай прозы. Паказваючы балючыя працэсы нанясення і 
загойвання душэўных ран, аўтар не апускаецца да пустога маралізатарства, а хутчэй 
спачувае сваім героям. 

Наогул, наяўнасць моцнай інтымнай плыні дазваляе пісьменніку значна пашырыць 
арсенал выяўленчых прыёмаў для паказу сваіх герояў, яна ж дае права на жыццё 
паўнакроўнаму, выразна праяўленаму жаночаму вобразу, які маніфестуецца як здольны не 
толькі прымаць, а і ствараць каханне, а ў шырокім сэнсе – любоў. 

Характэрны для ваеннай прозы сюжэт ратавання жанчынай параненага салдата ў 
тыле ворага (“Блізкае і няблізкае”, І. Пташнікаў “Алімпіяда”, В. Быкаў “Кар’ер”, “Сцюжа” 
і інш.) яшчэ раз увасобіўся ў апавяданні “Што ён за чалавек”, але ў нечаканым, новым 
варыянце. Вобраз Галіны Сасноўскай, брат якой збіў амерыканскі самалёт, што перасек 
савецкую мяжу, і быў паранены, увабраў рысы беларускай жанчыны – яна стрымана 
перажывае сваё гора, умее браць чужы клопат на сябе. Мележ, як ён гэта часта робіць, не 
расказвае падрабязнасці з жыцця Галіны у лагеры смерці, не б’е на шкадаванне, ён 
дазваляе чытачу самому здагадацца пра тое, што іменна жанчыне прыйшлося перажыць у 
час сустрэчы са збітым амерыканскім лётчыкам Давідам у ваеннай Германіі. Пачуццё ў яе 
спецыфічнае, дваістае – непакой пра параненага амерыканцамі ў мірны час брата і ціхая 
сімпатыя да амерыканскага народа, які звязаны ў яе свядомасці з выратаваным Давідам. 
З’яўленне вобраза лётчыка-амерыканца Давіда не толькі наватарства, але і свядомы выбар 
аўтара, які надзяляе яго звычайнымі рысамі чалавека, што трапіў у бяду. Нягледзячы на 
тое, што твор увогуле адпавядае ідэалагічным канонам пасляз’ездаўскай прозы, 
заўважаецца, што Мележа хвалюе агульначалавечае ў большай ступені, чым 
вузкапалітычнае. Творчы імператыў аўтара гучыць так: ты – чалавек, і я – чалавек, і 
няважна, у якой краіне мы народжаны. 

Заўсёдная ўнутраная гатоўнасць да спачування і дапамогі, выяўленая не столькі як 
гераізм, а як няздольнасць сумлення пакінуць чалавека ў бядзе, богабоязнасць і вера – 
яшчэ адна характарыстычная рыса нацыянальнага жаночага вобраза. 

І. Мележ стаіць на парозе наватарскай для носьбіта беларускага патрыярхальнага 
менталітэту думкі: жанчына здольна быць не толькі аб’ектам (кахання, сацыяльных змен), 
але іх суб’ектам. 

 
Літаратура 

 
1. Мележ І. Збор твораў. У 10-ці т. Т. 1. Апавяданні. Аповесці. – Мн., 1979. – 448с. 

 
 


