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Рассмотрение культуры эпохи рубежа XIX–XX вв. в ракурсе синер-
гетики позволяет также переосмыслить понимание культурных процес-
сов ХХ века, а также во многом расширить понимание процессов про-
исходящих на новом рубеже развития общества – рубеже XX–XXI вв.  
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У артыкуле механічная кантамінацыя разглядаецца як сродак 
выражэння постмадэрнісцкай эстэтыкі. Раскрываецца вобразны свет 
беларускай народнай драмы “Цар Максімілян”.  
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The article considers mechanical contamination as a means of postmodern 
aesthetics expression. The figurative world of the Belarusian folk drama 
“Tsar Maximilian” is revealed. 

Keywords: mechanical contamination; postmodern aesthetics; folk drama; “Tsar 
Maximilian”. 

Постмадэрнізм, які ўзнік у сярэдзіне ХХ ст. як з’ява мастацкай 
культуры, даволі хутка ператварыўся ў шырокі культурны рух і 
закрануў філасофію, эстэтыку, гуманітарныя навукі і традыцыйную 
культуру. Рысы постмадэрнізму даволі выразна праявіліся ў розных 
відах і жанрах фальклорнага мастацтва, знайшлі адлюстраванне і ў 
пастаноўках народнай драмы “Цар Максіміліян”, якая ў жывым 
бытаванні сустракалася на Беларусі нават у др. пал. ХХ ст. Найбольш 
характэрныя рысы постмадэрнізму (дэсакралізацыя зместу, дэцэнтрацыя 
сюжэтаў, арыентацыя на гульню, іронія, сарказм, калажнасць, 
цытатнасць і інш.) знайшлі адлюстраванне ў народнай драме “Цар 
Максіміліян”.  

Мэта артыкула – раскрыць ролю механічнай кантамінацыі ў 
стварэнні постмадэрнісцкай мадэлі свету з калажна-парадыйнымі 
персанажамі на матэрыяле беларускіх тэкстаў народнай драмы “Цар 
Максіміліян”.  

Драма "Цар Максіміліян" узнікла на мяжы XVII—XVIII стст. у 
Pacii, адкуль трапіла на Беларусь i Украіну, трансфармавалася на 
нацыянальнай глебе i набыла спецыфічныя рысы народнай драмы. 
Драма была пашырана на беларускіх землях у XIX і напачатку XX ст. 
Аднак пастаноўкі драмы вядомы і ў сярэдзіне-другой палове ХХ ст.  

У вёсцы Семяжава Капыльскага раёна в 1997 г. народная драма 
ставілася як калядны абрад “Цары”. Абрад апісаны даследчыцай 
народнай культуры Т.І. Кухаронак, зафіксаваны ў дакументальным 
фільме Белвідэацэнтра, у Капыльскім РЦК захоўваецца яго апісанне [6]. 
На 4-й сессіі Міжурадавага камітэта UNESCO па захаванню 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якая прайшла з 28 верасня па 
2 кастрычніка 2009 года ў Абу-Дабі (Аб’яднаныя Арабскія Эміраты), 
прынята рашэнне ўключыць у спіс нематэрыальных культурных 
каштоўнасцей UNESCO калядны абрад “Цары” вёскі Семежава 
Капыльскага раёна [6].  

У 2013 г. у архіве НАН Беларусі быў знойдзены відэазапіс 
пастаноўкі з в. Бялевічы Слуцкага раёна Мінскай вобласці, які быў 
зроблены ў 1962 г. Падчас экспедыцыі навукоўцы сустрэліся з 
выканаўцамі роляў пастаноўкі “Цара Максіміліяна” [1].  
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У зборы БНТ “Народны тэатр”, выдадзеным ІМЭіФ НАН Беларусі ў 
1983 г., змешчаны варыянты драмы, запісаныя як у пачатку ХХ ст., так і 
ў другой палове [1].  

Познія варыянты народнай драмы ўяўляюць сабой кантамінаваныя 
тэксты, складзеныя з некалькіх сюжэтаў. Кантамінацыя ўяўляе сабой 
працэс спалучэння сюжэтаў у адзін мастацкі твор. Пры гэтым 
кантамінацыю традыцыйна падзяляюць на творчую і механічную. 
Творчая кантамінацыя уяўляе сабой такое спалучэнне сюжэтаў, пры 
якім твор захоўвае мастацкае адзінства, арыентаваны на захаванне 
цэласнасці сюжэта, на арганічнае падпарадкаванне падзей адной ідэі, 
выяўленне цэласнага і гарманічнага вобраза галоўнага героя, учынкі 
якога абумоўлены логікай развіцця характару персанажа [2].  

Сюжэты пры механічнай кантамінацыі спалучаюцца толькі 
намінальна. Кожны з сюжэтаў праводзіць сваю ідэю і раскрывае вобраз 
галоўнага героя без уліку лагічнай абумоўленасці сюжэтаў. Тэкст пры 
механічнай кантамінацыі ўяўляе спалучэнне раўназначных сюжэтна-
тэматычных фрагментаў, спалучаных па прынцыпу мазаікі, не 
адаптаваных паміж сабой ні з пазіцыі ідэйнага зместу, ні з пазіцыі 
вобразнай сістэмы. Падзеі ў такіх тэкстах могуць адносіцца да розных 
часавых прамежкаў і прасторавых лакацый, у выніку чаго герой 
страчвае базавую тыпалагічную маркіраванасць (воін, абаронца, волат, 
народны герой, выратавальнік і інш.) і паводзіць сябе адпаведна 
сітуатыўнай мадэлі, праяўляючы ў кожнай з іх новыя якасці, часам 
несумяшчальныя паміж сабой. Пры такім спалучэнні сюжэт 
ператвараецца ў каламбур, а герой – у гратэскна-парадыйны вобраз [2]. 

У розных варыянтах народнай драмы "Цар Максіміліян" 
налічваецца ад аднаго да шасці самастойных сюжэтаў, злучаных у пера-
важнай большасці механічна. Шырока прадстаўлены ў драме казачны 
змеяборчы сюжэт, у аснове якога ляжыць фізічнае змаганне i смерць 
супраціўніка. Прычым казачны змеяборчы сюжэт у адным i тым жа ва-
рыянце драмы можа паўтарацца некалью разоў ("Цар Максімілян" [4, 
с. 395-414] – пяць разоў; "Трон" [4, с. 414-433] – чатыры разы), падкрэс-
лена выкарыстоўваючы адны i тыя ж формулы, адны i тыя ж матывы-
матывіроўкі i матывы вырашэння тэмы. Так, матыў-матывіроўка  

Ішчу сабе стрэшніка-папярэшніка,  
З якім бы я мог біцца-рубіцца 
На збрую сваю ратную, 
На кап'ё булатнае i на меч-кладзянец [4, с. 409]  

у драме "Цар Максіміліян" паўтараецца чатыры разы рознымі 
персанажамі: Дзявіцай, Змеем-Уланам, Мамаем i Анікам-воінам. Такое 
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механічнае паўтарэнне ператварае змаганне ў гульню, зніжае вобразы 
барацьбітоў да пародыі. 

Матыў вырашэння тэмы "перамога над ворагам" суправаджаецца 
патэтычнай формулай-услаўленнем героя, якая ў названай п'есе гучыць 
двойчы: 

Cпi, герой, на зямлі сырой, 
Прах падложыш пад храбраю сваёй галавой [4, с. 410; с. 413]. 
Характэрна, што патэтычная формула-ўслаўленне адносіцца 

аднолькава як да героя, так і да яго супраціўніка. Кожны, хто памірае ў 
барацьбе, услаўляецца. У гэтым перавернутым спустошаным свеце няма 
варожасці, як няма і прыхільнасці, гэта працэс гульні як 
самакаштоўнасць – рыса постмадэрнісцкай эстэтыкі.  

3 мноства казачных сюжэтаў народнай драмай не выпадкова 
выкарыстоўваецца іменна той, які заканчваецца абавязковым фізічным 
знішчэннем супраціўніка. Прычым у казках было зразумелым, за што 
герой забівае ворага: той "губіць людзей", "хапае людзей i есць". Акцэнт 
у казках ставіцца на абарончай, выратавальнай функцыі героя. У сюжэ-
тах жа драмы змаганне i забойства або не матывуецца ўвогуле, або тлу-
мачацца жаданнем пашырыць межы cвaix уладанняў, падпарадкаваць 
сабе ўвесь свет: "Хачу Азію пабядзіць, пракраснага Капытова чэсны 
трон адабраць" [4, с. 424], "Ён нам пакарыцца, да не мы яму" [4, с. 425]. 
Адсюль і блізкасць герояў-змагароў, іх аднастайнасць, усхваленне пе-
раможцы, аплакванне пераможанага. Гэта гульня нават не іранічная, яна 
здзеклівая. Героі-ваяры – гэта вобразы-эмблемы вайны. Паказальна, што 
апошняга героя, які па-дзіцячы, дурасліва радуецца сваёй 
непераможнасці, забірае смерць. Смерць  
у кантэксце гульні не трагедыя, гэта хутчэй фарс. 

На працягу ўсяго апавядання мы знаходзім цытаты з розных казак. 
Так, ажыўшы, герой гаворыць: “Ох, як доўга я спаў,” – словы казачнага 
героя-пераможцы. Выклікаючы свайго вернага слугу Аніку, цар 
выкарыстоўвае формулу з казачнага сюжэта “Сіўка-Бурка”:  

Стань перада мной, 
Як ліст перад травой [4, с. 423]. 
Новы час, які прыйшоў на змену Адраджэнню, паклаў пачатак 

захопніцкай палітыцы еўрапейцаў. "Адкрываючы мацерыкі i архіпелагі 
геаграфічна, засвойваючы новыя тэрыторыі эканамічна, Еўропа не 
адкрывала i не засвойвала ix для сябе духоўна" [3, с. 258]. У якасці 
эканамічна неабароненых земляў аказалася i Беларусь, на тэрыторыю 
якой прэтэндавала i Расія, i Польшча. Пра непрыйманне захопніцкай 
палітыкі, пра імкненне адстаяць незалежнасць гавораць хвалі народных 
выступленняў на Бeларусі 17-18 стст. Фізічная сіла, якая ў традыцыйнай 
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народнай культуры была дэсакралізавана, што выразна прасочваецца ў 
казках, у афіцыйнай ідэалогіі фактычна вырашала ўсё. Сілавыя казач- 
ныя сюжэты ў беларускай народнай драме атрымалі выразную 
антытыранічную трактовку, сталі не толью сімваламі вайны, 
разбурэння, знішчэння, але i прароцтвам гібелі тыранаў i тыраніі.  
I у гэтым бачыцца нацыянальная спецыфіка народнай драмы [5, с. 68].  

Пачынаючы з часоў Полацкага княства барацьба з тыраніяй 
складала адметную рысу гiсторыка-культурнага працэсу Беларусі. 
Царскі трон ніколі не апяваўся народнымі творцамі. Не выпадкова ў 
драме імправізаваныя асілкі забіваюць адзін аднаго, а апошняга забірае 
смерць. Яна – самая магутная, i ад яе не адкупішся. У выніку змаганняў 
"трон валіцца ўверх нагамі. На сцэне ляжыць цар i яго карона" [4, 
с. 475]. 

Асноўныя сюжэты, якія ўключаюцца ў народную драму – фарсава-
трагедыйныя. Амаль усе гepoi, якія ў ix удзельнічаюць, паміраюць. Ак-
рамя трагедыйных сюжэтаў, у драму ўключаны шматлікія жанравыя 
сцэны з батлейкавага рэпертуару, камедыйныя па свайму зместу. Жан-
равыя сцэны не з'яўляюцца самастойнымі сюжэтамі, яны арганічна 
ўваходзяць у склад трагедыі, яўна зніжаючы вобразы i надаючы сюжэ-
там сатырычную накіраванасць.  

Цэнтральным персанажам жанравых сцэнак-камедый з'яўляецца 
яўрэй-блазан, які па ходу трагедыйнага сюжэта "за кадрам" каменціруе 
падзеі, звяртаецца да гледачоў, а "у кадры" ўключаецца ў сюжэтнае 
дзейства. Як бачым, дзякуючы камедыйным сцэнкам кампазіцыйная 
будова народнай драмы не проста ўскладняецца – паралельна адбыва-
ецца працэс сцірання межаў паміж сюжэтамі, паміж артыстамі i 
гледачамі, адбываецца збліжэнне i перапляценне "верху" i "нізу",  
у выніку чаго ачышчаецца i крышталізуецца ідэя. 

Прадстаўнікі вярхоў – гэта, найперш, цары. Становіцца абсалютна 
не важным, колькі ix i якія ў іх імёны. Важна, што кожны з ix прагне 
ўлады i не спыняецца перад смерцю. Цары ў драме маюць абавязковую 
атрыбутыку: карону, скіпетр, дзяржаву, мантыю – тыя элементы, якія 
падкрэсліваюць уладарнасць. Аднак усё тэта толькі зрокавыя эфекты, 
ілюзія ўлады і моцы цара. Гэта звычайная маска, а само дзейства – 
маскарад. Перад намі праходзіць галерэя цароў, якія не маюць 
аўтарытэту нават перад сваімі слугамі.  

Вобраз “вернага” слугі – Аніка-воін. Як падкрэсліваецца ў драме, 
Аніка – гэта звычайны найміт, якому ўсё роўна, каму служыць. Пасля 
смерці цара Ірада ("Трон") Аніка гаворыць: "О, пагіб Ірад, пагіб. Но, я 
быў, гаспада, яго воін, цяпер сам прэдаю сябе злой смерці… Нет, 
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гаспада генералы, не прэдам сябе злой смерці, прэдамся каралю Мамаю 
ухцерыцельна службу служыць" [4, с. 46]. 

Той жа Аніка ў наступнай сцэне зазначае: "Полна, братцы, шумець-
грымець, яго здзесь ужо даўно нет" [4, с.  416] (пра 1рада). Аніка – 
чалавек без грамадзянскіх ідэалаў, галоўнае, чым кіруецца Аніка – 
уласная карысць. Не выпадкова ў адным з варыянтаў драмы іменна 
Аніка становіцца на чале змовы супраць цара Максімільяна, каб самому 
атрымаць уладу [4, с. 470-475]. Улада – адзінае, чаго прагне найміт. 
Улада збліжае вобразы цароў i ix слуг.  

Беларуская народная традыцыя не прыймае вобразы тыранаў. Таму 
ў драме ўсе яны надзелены падкрэслена нетрадыцыйнымі імёнамі: 
Шампан, Буян [4, с. 423], Індзюх [4, с. 41б] Брандавул [4, с. 432], 
Капытоў [4, с. 432], маюць несумненна чужароднае паходжанне: Рыцар 
[4, с. 441], Паж [4, с. 421], узяты з біблейскай i апакрыфічнай 
літаратуры: цар Ірад, цар Максіміліян.  

Адной з яркіх рыс постмадэрнізму з’яўляецца дэсакралізацыя. 
Абрад “Цары” традыцыйна ўспрымаўся як варыянт хрысціянскага 
сюжэта “Пакланенне валхвоў”. Тое, што абрад праводзіўся на каляды, 
пацвярджае гэту думку. З хрысціянствам звязана і адна з сюжэтных 
ліній народнай драмы – проціпастаўленне цара-язычніка Максіміліяна і 
сына-хрысціяніна Адольфа.  

Па кананічнай трактоўцы Адольф – гэта пакутнік за хрысціянскую 
веру: "Нішто тваё не пральсціць: Hi скіпетр, ні дзяржава, Hi на галаву 
залатая карона, i не буду наследнікам тваяго прастола; хаця ты мяне 
жэстокімі казнямі казні, но я веру госпаду Icycy Хрысту, распятаму на 
красту, а вашы богі цярзаю пад ногі" [4, с. 419]. Адольф быў пакараны 
за адмову прыняць паганскую веру:  

Я тваім багам не веру.  
Я твае богі тапчу пад ногі [4, с. 419]. 
Аднак пакуты Адольфа паказаны іранічна: 
Пасадзіць яго ў цямніцу 
На хлеб і на вадзіцу  
І не даць яму салёных агурцоў [4, с. 417]. 
Наконт веравызнання Адольфа таксама ўзнікае блытаніна: дзед і 

баба, якія забіраюць цела Адольфа, гавораць: 
Не верыў у Бога святога, 
А трапіў у царства нябеснае [4, с. 418]. 
Аднак значна ярчэй выпісаны вобраз Адольфа як ахвяры тырана. 

Адольф у такім кантэксце не хрыстоў пакутнік, паколькі не радуецца 
смерці за Хрыста, а воін, якога вабяць таямнічасць i радасць зямнога 
жыцця. У народнай традыцыі падаецца плач Адольфа: "Ох вы, лясы мае, 
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лясы цёмныя, ох вы зверы мае, зверы лютыя, прыбяжыце да мяне, пага-
руйце аба мне!" [4, с. 436]. У духу народнай песні-балады гучаць 
развітальныя словы юнака: "Дзверы загрыме-грымелі, ідзе ка мне 
грозны палач. Саблі забліста-блісталі ў руках лі яго палача. Ох, што ж 
я за воін быў, я ў полі адзін ваяваў, ні коннаму, ні пешаму праходу я, 
мальчык, не даваў. Бярыце, рубіце, не плачце пасля аба мне" [4, с. 436]. 
Яшчэ больш разгульным падаецца вобраз Адольфа ў эпізодзе, дзе герой 
успамінае, як ён “па Волзе-рэчцы катаўся, з разбойнічкамі знаўся” [4, 
с. 435]. Тут адчуваецца налёт рускай буслаеўшчыны, уплыў драмы 
"Лодка", але глыбока чалавечны змест персанажу надае беларуская 
фальклорная стыхія з яе лірычным гучаннем. 

Персанажы, якія з’яўляюцца потым, увогуле пераводзяць трагедыю 
ў фарс. Так, лекар, да якога хворых прыводзяць на нагах, гэта значыць, 
яны самі ідуць, а пасля лячэння “адвозяць на дражках” (калёсах), гэта 
значыць, ісці самі яны ўжо не могуць, мае “такую почку, што прырасце 
галава точка ў точку” [4, с. 402]. І з дапамогай гэтай “почкі” ажыўляе 
Адольфа.   

Сярод персанажаў драмы вылучаецца вобраз Дзеда-далакопа. 
Лічыцца, што ў народную драму ён прыйшоў з трагедыі У. Шэкспіра 
"Гамлет", што пацвярджаецца маналогамі, узятымі з "Гамлета" 
ўнекаторых рускіх варыянтах п’есы. Далакоп – гэта стары дзед, глухі i 
нямоглы, бяззубы ("Які там чар мяне жаве?” [4, C.  457]. Жыве ён 
часта далёка – "гдзе-та за rapaмi, за шырокімі марамі” [4, C. 457]. Ён не 
ведае, што дзеецца на свеце, не ведае, дзе жыве цар, як ён выглядае і як 
яго завуць. У адным з варыянтау драмы яго вобраз атулены 
незвычайнай таямнічасцю – ён карыстаецца замоўнй.ай мовнаи моваи. 
А-бгу! А-бгу! А-бгу! 

К цару Максімільяну іду, 
На дванаццаць камянёў табаку тру, 
На дванаццаць сталоў навар п'ю [4, с. 403]. 
Дзед-далакоп нібыта жыве ў іншым вымярэнні, па cвaix уласных за-

конах, сфарміраваўшы сваю каштоўнасную сістэму. У далакопа адзін 
абавязак ачышчаць зямлю ад смерці: "Прыбяры ета цела, штоб яно 
зверху зямлі не тлела, што б сабакі не елі і пціцы не клювалі" [4, с. 403]. 
Такі загад на працягу дзеяння драмы паўтараецца некалькі разоў як 
рэфрэн. Дзед-далакоп выконвае сваю работу ў варыянце "Трон" два ра-
зы, у варыянце "Цар Максіміліян – чатыры. Дзед рыхтуе зямлю для 
новага жыцця, і ў гэтым сэнсе ён супрацьстаіць смерці, якая забірае 
жыццё. Вобраз Дзеда ўяўляецца ўвасабленнем часу (Хронас), сімвалам 
вечнасці. Іменна таму ён, стары, хворы, кволы – жывы і застаецца жыць 
пасля ўсіх уладароў і воінаў. Якім бы не быў фінал п’есы, відавочна 
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адно зямля намаганнямі Дзеда падрыхтавана для новага жыцця: “трон 
валіццца" - шлях адкрыты; карнавал, у якім змешваюцца ўсе пласты i 
саслоўі – тая жыццядайная сіла, з якой і павінна выкрышталізавацца 
новае. 
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В статье анализируются основные этапы эволюции, структура и роль 
американской театральной системы культуры на примере коммерче-
ских театров Нью-Йорка, расположенных вдоль улицы Бродвей в Теат-
ральном квартале Манхэттена. Показано как театральная культура ин-
дустрии Бродвей формирует вкусы и влияет на формирование массово-
го мышления американского общества. 
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