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Новыя доктарскія дысертацыі па літаратуразнаўству, 
абароненыя на філалагічным факультэце

Мікола Валянцінавіч Хаўстовіч пасля заканчэння філалагіч- 
нага факулыэта БДУ (1985) і аспірантуры (1991) працаваў вы- 
кладчыкам кафедры беларускай літаратуры. 3 1993 г. -  на 
кафедры гісторыі беларускае літаратуры, загадчыкам якой 
з'яўляецца з 2000 г.

У 1993 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Беларускі 
літаратурна-грамадскі рух у 30-40-я гг. XX ст.” , у 2003 г. -  док- 
тарскую дысертацыю “Мастацкі метад Яна Баршчэўскага і 
развіццё беларускай літаратуры 30-40-х гг. XIX ст.”, напісанню 
якой папярэднічала праца ў бібліятэках і архівах Кракава, 
Варшавы, Любліна, Санкт-Пецярбурга, Львова, Вільнюса.

Апублікаваў звыш 100 артыкулаў, а таксама дзве мана- 
графіі “На парозе забытае святыні: Творчасць Яна Баршчэў- 
скага” (2002), “Мастацкі метад Яна Баршчэўскага” (2003), два 

літаратуразнаўчыя зборнікі “XIX стагоддзе” (1999, 2000), зборнік тэкстаў “Беларуская 
літаратура XVI11—XIX стагоддзяў'' (2000), навучальны дапаможнік “Гісторыя белару
скай літаратуры 30-40-х гг. XIX ст.” (2001). З’яўляецца рэдактарам і ўкладальнікам 
“Працаў кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” (2000, 
2001, 2002, 2003), укладальнікам і перакладчыкам кніг: Ян Баршчэўскі “Шляхціц За- 
вальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” (1990, 1996), Саламея 
Пільштынова “Авантуры майго жыцця” (1993), Ян Баршчэўскі “Выбраныя творы” 
(1998).

І.С. Роўда,
дэкан філалагічнага факультэта

М.В. ХАЎСТОВІЧ

МАСТАЦКІ МЕТАД ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА 
I РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 30-40-х гг. XIX ст.

Впервые в белорусском литературоведе
нии всесторонне исследовано творческое 
наследие Я. Барщевского, его художествен
ный метод в контексте литературы Беларуси 
30-40-х гг. XIX ст.

J. Barshchevski's creative heritage is tho
roughly analysed, and his art method in the con
text of Belarusian literature of the 1830's-1840's 
is discussed for the first time in Belarusian lite
rary criticism.

Ранейшае ідэалагізаванае трактаванне даўняй беларускай літаратуры 
толькі як корпуса тэкстаў на старабеларускай і беларускай мове прыводзіла 
да таго, што даследчыкі звычайна давалі характарыстыку літаратурнага 
працэсу ў Беларусі, грунтуючыся на канцэпцыях літаратуразнаўства сусед- 
ніх краін: нешматлікія беларускамоўныя творы не маглі даць паўнавартасны 
матэрыял дзеля вызначэння заканамернасцей развіцця літаратуры, яе 
сістэмы вобразаў, эвалюцыі важнейшых жанравых форм, мастацкіх метадаўи
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ды інш. I толькі ў апошні час прыйшло разумение, шю мова з’яўляецца не 
адзіным крытэрыем прыналежнасці да нацыянальнай літаратуры.

Зрэшты гаворка пра прыналежнасць твораў, напісаных калісыді па-поль- 
ску літаратарамі, што паходзілі ды жылі ў Беларусі, да беларускай літара- 
туры вядзецца ўжо больш за паўтара стагоддзя. Яшчэ ў 1844 г. Р. Падбя- 
рэскі ў нарысе “Беларусь і Ян Баршчэўскі” смела заявіў пра існаванне такой 
з’явы, як беларуская літаратура, і фактычна сцвердзіў, што яна шматмоўная 
(гл. Podbereski 1844). Аднак большасць тагачасных гісторыкаў літаратуры 
мелі прынцыпова іншы погляд на літаратурны працэс на беларускіх землях. 
Разумеючы, што творчасць асобных пісьменнікаў не ўпісвалася ў кантэкст 
польскай літаратуры, яны ствараюць тэорыю гэтак званых “школ”: у 
10-20-я гг. XIX ст., на ix думку, узнікла літоўская (ці ліцвінская) школа, пас- 
ля -  польска-ўкраінская, а пазней i польска-беларуская школы. Галоўнае -  
не пярэчылі самі творцы, якія з-за салідарнасці з нацыянальна-вызвален- 
чым рухам, а таксама з-за незавершанасці працэсаў нацыянальнага са- 
маўсведамлення не адмаўляліся ад апекі “старэйшага брата”. Больш за тое, 
ідэі адраджэння Рэчы Паспалітай у яе ранейшых межах, ідэі адраджэння 
адзінае дзяржавы трансфармаваліся і ў канцэпцыю адзінае літаратуры. He- 
выпадкова тагачасныя гісторыкі літаратуры пісалі пра ўсю мастацкую 
літаратуру на тэрыторыі былое Рэчы Паспалітай незалежна ад мовы гэтае 
літаратуры. Для іх уся яна нацыянальная, адно што нешматлікія іншамоў- 
ныя тэксты падпадалі пад найменне “простанародных”. Апрача таго, зруч- 
най аказалася схема тэрытарыяльнага падзелу літаратурнага працэсу. 
Праўда, напрыканцы XIX ст. польскія гісторыкі літаратуры мусілі пад 
“націскам” расійскіх і асабліва ўкраінскіх калегаў абмежаваць свой кругагляд 
толькі польскамоўнымі тэкстамі. Польска-расійская ідэалагічная барацьба 
ўносіла свае карэктывы ў літаратуразнаўчы працэс. Пісьменнік, у творчасці 
якога заўважаліся антырасійскія матывы, адназначна адносіўся да палякаў. 
Такі падзел падтрымліваўся і тагачаснымі расійскімі вучонымі, перадусім 
А. Пыпіным, які зыходзіў з таго, што на тэрыторыі Беларусі жыў “рускі на
род”, але асобныя яго прадстаўнікі, выхаваныя польскай культураю, лічылі 
тэты край польскім, любілі тэты край, любілі народныя звычаі, любілі бела- 
рускую мову. Ix патрыятызм, лічыць вучоны, хоць і быў беларускі, але сут- 
насць яго польская. Дык не зважаючы на тое, што самі “мясцовыя патры- 
ёты” казалі пра беларускую літаратуру, але гэга не беларуская літаратура, 
тэта -  польская правінцыяльная літаратура (гл. Пыпин 1892). Акадэмік 
А. Пыпін здолеў пераканаць у гэтым шмат каго, нават асобных беларускіх 
адраджэнцаў пачатку XX ст., тым болей, што Я. Карскі выказваўся гэтак жа 
катэгарычна, і, трэба сказаць, дадзеная ўстаноўка аказвала ўплыў на кан- 
цэпцыі амаль усіх пазнейшых беларускіх гісторыкаў літаратуры.

Аргументы, паводле якіх значная частка культуры нашага народа не мае 
права лічыцца беларускаю, не могуць сёння ўспрымацца як сур’ёзныя. Ста- 
рыя стэрэатыпы, старыя погляды суседзяў -  літаратуразнаўчыя ды ідэа- 
лагічныя -  не павінны канцэптуальна вызначаць беларускую літаратура- 
знаўчую навуку, галоўную ідэю гісторыі беларускай літаратуры. Мова літа- 
ратараў Беларусі XIX ст. не можа быць адзіным крытэрыем іх нацыянальнай 
прыналежнасці, а г. зн. нельга прылічаць іх да літаратуры іншага народа. У 
першай палове XIX ст. толькі польская мова магла стаць літаратурнаю: яна і 
з'яўлялася моваю школы, справаводства і (разам з латынню) моваю касцё- 
ла. Беларуская моўная стыхія, уплываючы на літаратурную польскую мову, 
заставалася моваю ніжэйшых слаёў насельніцтва. Узвесці яе ў ранг літа- 
ратурных мог толькі паэт-прарок (як Tapac Шаўчэнка ва ўкраінцаў). Мы не 
маем (ці амаль не маем) тлумачэнняў, чаму той ці іншы літаратар не пісаў 
па-беларуску. Адзінае выключэнне- словы Я. Баршчэўскага ў пачатку пер- 
шага апавядання ў “Шляхціцы Завальні”: “Не кожны чытач зразумее бе
ларускую мову, дык гэтыя народныя апавяданні, якія пачуў я з вуснаў про-
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стага люду, вырашыў (наколькі змагу) у даслоўным перакладзе напісаць па- 
польску” (Barszczewski 1844, 23) (Тут і далей пераклад аўтара. -  М.Х.). Як 
разумець гэтае выказванне? Як тое, што ў грамадстве пагарджаюць гэтаю 
моваю, “не разумеюць” беларускую мову? Што кніга па-беларуску не можа ў 
тагачасных умовах быць надрукаванаю? А можа, Я. Баршчэўскі хацеў 
згладзіць недахопы (калі выявяцца) свае працы: маўляў, роля мая тут ня- 
значная, я толькі “даслоўна” перакладаў. Больш за тое, і цэнзуру такім чы- 
нам можна ўвесці ў зман. Амаль не маючы матэрыялаў адносна генезісу 
“Шляхціца Завальні”, немагчыма дакладна вытлумачыць дадзеную прабле- 
му. Але перад намі яскравы выпадак не свядомага выбару мовы, а выму- 
шанага звароту да польскае. У іншых польскамоўных тэкстах мы не сустра- 
каем аніякіх напамінаў, якія б вытлумачвалі прычыну звароту да польскай 
мовы. Зрэшты, увесь польскамоўны корпус тэкстаў беларускай літаратуры 
сведчыць пра тое, што польская мова не з’яўляецца роднаю моваю ix 
аўтараў. Яны адно толькі валодалі (у большай або меншай ступені) поль- 
скаю моваю. Польскія нацыянальныя архетыпы не сталіся арганічнаю част- 
каю свядомасці нашых продкаў. Ды i “польская” мова беларускай шляхты 
няшмат мела дачыненняў з польскімі нацыянальнымі архетыпамі, бо на- 
скрозь была прасякнута беларускім духам. Якраз тэта давала падставы су- 
часнікам сцвярджаць, што мова тагачаснай літаратуры ў Беларусі “зусім 
простая, не польская, а беларуская -  у кожным слове быццам чуеш белару- 
са” (Grabowski 1843, 353).

Пытанне пра беларускую літаратуру 30-40-х гг. XIX ст. як надзвычай ад- 
метны этап у развіцці нашага прыгожага пісьменства амаль не закраналася 
ў нашым літаратуразнаўстве. Я. Карскі і М. Гарэцкі ў літаратурным працэсе 
Беларусі першай паловы XIX ст. звярнулі ўвагу толькі на трох літаратараў 
(Я. Баршчэўскага, Я. Чачота, А. Рыпінскага), у спадчыне якіх захаваліся бе- 
ларускамоўныя вершы. I толькі ў 50-70-я гг. XX ст. беларускія літаратура- 
знаўцы перасталі лічыць аб’ектам свайго даследавання толькі беларуска- 
моўныя творы. А. Мальдзіс, даследуючы беларуска-польскія літаратурныя 
ўзаемасувязі ў XIX ст., асобны падраздзел сваёй працы прысвячае літа- 
ратуры 30-40-х гг. Прааналізаваны ім матэрыял даваў падставы сцвердзіць, 
што менавіта ў тэты час у грамадстве ішлі пэўныя, якасна новыя працэсы. 
Тагачасныя літаратары «ўсё часцей прыходзілі да вываду, што той народ, у 
“польскасці” якога не было ніякага сумнення, з’яўляецца самастойным на
родам, што ў яго ёсць сваё, адметнае духоўнае аблічча» (Мальдзіс 1966, 32). 
Усё тэта “прымушала” звяртаць увагу на творчасць польскамоўных паэтаў і 
пісьменнікаў. Але, на жаль, прапанаваныя А. Мальдзісам шляхі даследа
вання беларускай літаратуры XIX ст. не былі цалкам рэалізаваны ў нашым 
літаратуразнаўстве. Хоць, трэба адзначыць, што запашванне матэрыялу 
ішло паступова: С. Александровіч, I. Бас, Г. Каханоўскі, У. Казбярук, Г. Кіся- 
лёў, У. Мархель, В. Скалабан, К. Цвірка, Я. Янушкевіч ды іншыя гісторыкі 
літаратуры выяўлялі ў архівах і рэдкіх выданнях XIX ст. мастацкія творы і 
дакументы, якія сведчылі пра цесную сувязь польскамоўных літаратараў 
краю з беларускай гісторыяй, культурай, літаратурай; з'явіліся пераклады на 
беларускую мову прозы Я. Баршчэўскага, I. Ходзькі, М. Асорыя, Г. Раву- 
скага, А. Грозы, П. Янкоўскага, Ф. Савіча, паэзіі Я. Чачота, братоў Грыма- 
лоўскіх, I. Легатовіча, Г. Шапялевіча, А. Грот-Спасоўскага, А. Рыпінскага, 
Т. Лады-Заблоцкага, В. Газдава-Рэвута, Г. Марцінкевіча, публіцыстыкі і літа- 
ратурна-крытычных артыкулаў Р. Падбярэскага, I. Храпавіцкага ды інш.

У падручніку для філалагічных факультэтаў ВНУ (1977) з’явіўся адмы- 
словы раздзел пра літаратуру 30-40-х гг. XIX ст. Асобныя аспекты творчасці 
польскамоўных літаратараў Беларусі разглядалі ў сваіх працах М. Грынчык, 
С. Даніленка, В. Жураўлёў, В. Каваленка, А. Макарэвіч, М. Тычына, I. Штэй- 
нер, А. Яскевіч. Шмат зроблена дзеля вывучэння польскамоўнай літаратуры 
Беларусі У. Мархелем. Вядомы вучоны прапанаваў карыстацца паняццямі
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“польскамоўная плынь у беларускай літаратуры” і “беларуская польска- 
моўная літаратура”, давёў неабгрунтаванасць выкарыстання тэрміна “бела
руская школа ў польскай літаратуры”, які “ўзнаўляе бачанне гэтай гіста- 
рычнай з’явы як часткі польскай літаратуры і перадае толькі польскі бок яе 
ўспрымання” (Мархель 1997, 14-15). Але, нягледзячы на несумненныя по- 
спехі нашай філалагічнае навукі, у беларускім літаратуразнаўстве пакуль 
яшчэ не ставілася мэта даць цэласную характарыстыку як літаратурнаму 
працэсу ў Беларусі ў 30-40-я гг. XIX ст., так і творчасці асобных яго прад- 
стаўнікоў. Нават творчасць Я. Баршчэўскага (відавочна, самага значнага 
прадстаўніка акрэсленага перыяду) доўгі час не мела спецыяльнага дасле- 
давання. Аднак зробленае гэтым пісьменнікам патрабуе ўважлівага прачы- 
тання, выяўлення вызначальных рыс яго творчага метаду, бо назапашаны 
за паўтара стагоддзя аб’ём ведаў пра Я. Баршчэўскага дазваляе выявіць 
сэнсавыя глыбіні ягоных тэкстаў.

Беларускае прыгожае пісьменства 30-40-х гг. XIX ст. выяўляла сябе як 
дзве разрозненыя мастацкія сістэмы. Першая -  польскамоўная -  выступала 
як прафесійная літаратура, арыентаваная на пэўную мастацкую і моўную 
культуру. Яна закранала тэмы і праблемы нацыянальнага жыцця народа 
(Я. Баршчэўскі, Р. Падбярэскі, Т. Лада-Заблоцкі, I. Храпавіцкі), сацыяльна- 
палітычныя (Э.Т. Масальскі), маральна-этычныя (П. Янкоўскі, I. Легатовіч, 
М. Асорыя), філасофскія (Т. Лада-Заблоцкі, I. Ходзька) пытанні. Другая -  
беларускамоўная -  працягвала традыцыі народнага вершаскладання. Паз- 
баўленая магчымасці атрымаць доступ да друкарскага варштата, яна, тым 
не менш, была надзвычай распаўсюджанаю і папулярнаю сярод народа. 
Часам рабіліся спробы аб’яднаць гэтыя дзве сістэмы: Р. Падбярэскі ў нары- 
се “Беларусь і Ян Баршчэўскі” “далучае” асобныя беларускамоўныя тэксты 
(“Энеіду навыварат”, “Рабункі мужыкоў”) да прафесійнае літаратуры. Але 
дадзены шлях не атрымаў належнага развіцця, таму да часоў В. Дуніна- 
Марцінкевіча беларускамоўныя тэксты заставаліся па-за межамі пра- 
фесійнай літаратуры. Гэтая акалічнасць (беларускамоўнасць як прыкмета 
непрафесійнае літаратуры) скіроўвала тагачасных пісьменнікаў і паэтаў да 
творчасці па-польску. Разам з тым апошняя ў новых сацыяльна-палітычных 
умовах і пад уплывам друкаванага слова выразна аддаляецца ад фальклору.

Я. Баршчэўскі пачынаў як паэт-класіцыст, але пад уплывам А. Міцкевіча 
ў яго творчасці выразна пачынаюць выяўляцца рамантычныя матывы, ра- 
мантычныя вобразы, рамантычная ўмоўнасць. Спрыяў гэтаму зварот да 
жанру балады, выкарыстанне фантастычных матываў еўрапейскай літара- 
туры, паданняў роднага краю. Паэтыка балады сведчыць пра яго вучобу ў 
А. Міцкевіча. Я. Баршчэўскі ўжывае адметныя мастацкія прыёмы аўтара 
“Балад і рамансаў”: не пераказваць вершам пэўнае народнае паданне ці ле
генду, а браць з фальклору толькі будаўнічы матэрыял дзеля ўвасаблення 
ўласнае задумы. Пазней, пішучы прозу, ён будзе шырока карыстацца гэтым 
мастацкім прыёмам: будаваць уласнае з фрагментаў разнастайных падан- 
няў, легенд, песень і казак.

I хоць мы не знойдзем у прозе Я. Баршчэўскага элементаў, матываў і 
сюжэтаў, што напрацавала расійская ці польская фантастыка, аднак бяс- 
спрэчна творчае ўспрыняцце ім паэтыкі фантастыкі ў рускай прозе. Замест 
выкарыстання канкрэтных матываў фантастыкі Я. Баршчэўскі палічыў за 
лепшае дастасаваць да свае ідэі народную архаіку, народныя чарадзейныя 
казкі, якія ведаў з дзяцінства і якія разам з усёй вуснай народнай творчасцю 
культываваліся ў 30-40-я гг. у пэўных колах тагачаснага расійскага грамад- 
ства. Я. Баршчэўскі, моцна трымаючыся патрыятычных традыцый айчыннай 
літаратуры, творча ўспрыняў пэўныя літаратурныя прыёмы, якія выкары- 
стоўваліся ў рускай літаратуры. Перш-наперш ягоную ўвагу прыцягнула 
фантастычная проза, яе магчымасці адлюстроўваць мінулае. Істотным было 
і тое, што творы асобных расійскіх фантастаў успрымаліся як пэўная рэак- 
цыя на мікалаеўскі рэжым, які абмяжоўваў свабоду. Іншасказальны харак-
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тар такое фантастыкі павінен быў стымуляваць пошук свайго шляху дзеля 
ўмоўна-фантастычнага адлюстравання рэчаіснасці.

Тагачасныя палітычныя ўмовы вымагалі ад Я. Баршчэўскага стараннай 
кадзіроўкі ідэйна-мастацкае сутнасці сваіх твораў, а неабходнасць уздзеян- 
ня на чытача -  абавязковага размяшчэння ў тэксце ключоў дзеля дэкадзі- 
роўкі. Творы еўрапейскага рамантызму, а таксама Біблія “падказвалі” пісь- 
менніку шлях да адлюстравання сваіх поглядаў на тыя працэсы, што адбы- 
валіся ў Беларусі. У адрозненні гэтых поглядаў ад афіцыйных, ад поглядаў 
сярэдняга '‘благонамеренного” грамадзяніна імперыі, нягледзячы на не- 
шматлікасць матэрыялу, сумнявацца не даводзіцца. I гэта першы (паза- 
тэкставы) ключ да твораў Я. Баршчэўскага.

Усе іншыя ключы мы мусім шукаць непасрэдна ў саміх тэкстах. Надзвы- 
чай істотнаю падказкаю з’яўляецца, на нашу думку, вынясенне аўтарам у 
тытул твора наймення “Беларусь”. Тэты тэрмін, замацаваны царскай адмі- 
ністрацыяй за пэўнай тэрыторыяй Вялікага княства Літоўскага, успрымаецца 
пісьменнікам як найменне ягонага роднага краю і становіцца аб’ектам дас- 
ледавання, аб'ектам ягонае любові і натхнення. Беларусь і беларусы для 
Я. Баршчэўскага -  гэта адметныя з’явы ў Сусвеце, у цывілізацыі. Пісьменнік 
бярэ на сябе адказнасць пазнаёміць чытача з гэтым краем, з “фантастыч- 
най” Беларуссю, расказаць пра яе пры дапамозе фантастыкі -  алегорый і 
сімволікі. Відавочна, што аповед пра Беларусь не мог быць без адлюстра
вання яе мінулага.

Увага Я. Баршчэўскага нададзена пэўнаму перыяду гісторыі Беларусь 
Шэраг дэталей, “раскіданых” у апавяданнях “Шляхціца Завальні” і “Драўля- 
нага Дзядка і кабеты Інсекты”, паказвае, што асноўныя падзеі ў творах пісь- 
менніка адбываюцца прыкладна ў адзін час. Зыходным пунктам дзеля тако- 
га сцвярджэння можа быць “Віленскі каляндар на гэты, 1817 год”, падарава- 
ны арганістам Андрэем шляхціцу Завальні. Безумоўна, гэта ключ-падказка: 
апавяданні сялян-падарожных, шляхціцаў, цыгана “гучалі” ў хаце Завальні 
на працягу восені 1816 -  вясны 1817 г. Прыняўшы лад увагу гэтую дату, ня- 
цяжка вылічыць час, пра які апавядаюць госці пана Завальні. Дзеля гэтага 
знаходзім настулныя ключы-падказкі. Напрыклад, у апавяданні першым 
пісьменнік дае пэўную характарыстыку апавядальніка: “Гэта быў чалавек не 
маладых гадоў: валасы меў сівыя, але быў здаровы і моцны”, а пасля гэтага 
селянін расказвае пра сваё юнацтва: “Я быў зусім маладзён”. Toe ж пад- 
крэслівае і “ягоны таварыш” -  наступны апавядальнік.

Такім чынам, апавядальнікі “Шляхціца Завальні”, пераважна сталыя, а то 
і старыя людзі (маладыя звычайна папярэджваюць: “чуў і я ад старых”), у 
1816-1817 гг. прыгадваюць падзеі пяцідзесяцігадовае даўнасці, г. зн. падзеі 
60-70-х гг. XVIIIct. Аўтар анідзе не называв дакладнае даты, не апісвае 
рэальных падзей, што мелі месца ў Беларусі ў той час (спецыфіка мастац- 
кага твора i не патрабуе гэтага!), але ў нас ёсць падставы казаць пра 
гістарызм Я. Баршчэўскага, гістарызм асаблівага роду: у прозе пісьменніка 
адлюстраваны не рэаліі, а дух пэўнага часу, пэўнага перыяду гісторыі Бела
русь Сутнасць гістарычнае падзеі, яе прычыны і вынікі падаюцца ў 
сімволіка-алегарычнай форме. Фантастыка Я. Баршчэўскага нараджалася 
на аснове рэальнасці, але большасць чытацкае аўдыторыі, адарванае ад 
падзей некалькімі дзесяткамі гадоў, не заўважала аніякае сувязі між імі. 
Фантастыка Я. Баршчэўскага была для іх ці то наследаваннем рамантычнае 
фантастыкі Гофмана, ці то перакладам на польскую мову беларускае на
роднее творчасці. Відавочна, аўтарам рабілася стаўка на дасведчанага чы
тача; бо толькі ён мог спасцігнуць сэнс сакральнага пласта твора.

Мы не ведаем, наколькі чытацкае ўспрыняцце твора задавальняла аўта- 
ра: ён не пакінуў, здаецца, аніякіх допісаў на гэты конт, як, зрэшты, i не даў 
тлумачэння (каментарыя, высноў i г. д.) сваім апавяданням-прытчам, не
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пастараўся данесці іх нашчадкам. У падцэнзурным выданні ён не мог ісці 
шляхам байкапісца, які ў апошняй страфе свайго твора звычайна акрэсліваў 
кола закранутых праблем; не мог ён ісці шляхам Гофмана, які напрыканцы 
сваіх аповесцей расшыфроўваў сваю алегорыю; не мог выкарыстаць дзеля 
гэтага паэтыку прытчаў “Новага запавету”: апошні кампанент прытчы -  тлу- 
мачэнне -  у пісьменніка адсутнічае.

Схематычна гістарычную канцэпцыю Я. Баршчэўскага можна падаць на- 
ступным чынам: у Беларусь прыходзяць чужынцы, чарнакніжнікі, якія з да- 
памогаю подкупу атрымліваюць уладу над асобнымі панамі, пазней нават 
сялянамі. Беларусь!, трапіўшы ў залежнасць ад чужакоў альбо добраахвот- 
на пайшоўшы да ix на службу, дапамагаюць ім апанаваць увесь край, у якім 
карэнным чынам змяняецца ўвесь лад жыцця. Нязгода з новым станам рэ- 
чаў вымушала прыхільнікаў аднаўлення незалежнасці краю шукаць і ана- 
лізаваць прычыны заняпаду, прапаноўваць шляхі да адраджэння. Якраз гэ- 
тую праблему паспрабаваў вырашыць у мастацкім творы Я. Баршчэўскі. 
Чыста палітычную схему ён ажывіў мастацкімі сродкамі і прыёмамі, агіта- 
цыйную рыторыку замяніў літаратурнай вобразнасцю, надзённы нацыя- 
нальна-вызваленчы змест захінуў формаю прымітыўнае сялянскае гутаркі 
пераважна на бытавую тэматыку з элементам! народнае фантастыкі. Да- 
дзеная асаблівасць стылю пісьменніка прадвызначала прынцыпы кампа- 
зіцыі твора: Я. Баршчэўскі не мог пераймаць “форм, якія любілі пісьменнікі 
ангельскія, нямецкія або французскія”, бо не меў мажлівасці падаць чытачу 
цэласны малюнак, сатканы на аснове нацыянальных колераў. Заставалася 
адно: хаатычна размясціць фрагменты гэтага малюнка, аддаўшы чытачу 
права самому адшукаць істотнае, вылучыць яго на пярэдні план, пакідаючы 
ўсё астатняе ў якасці фону.

Асноўную нагрузку павінны былі несці апавяданні -  адносна завершаныя 
гутаркі-гавэнды пра нібыта розныя жыццёвыя здарэнні ў Беларусі. Такіх 
апавяданняў у “Шляхціцы Завальні” чатырнаццаць, але цэлы шэраг раздзе- 
лаў твора, не атрымаўшы статуса апавядання, мала чым адрозніваюцца ад 
яго. Напрыклад: “Рыбак Родзька”, “Сын Буры”, “Твардоўскі і вучань", “Тава- 
рыш у падарожжы”, “Рада”.

Ледзь не ўсе апавяданні пісьменніка цалкам падыходзяць пад вызначэн- 
не “прытча” і адпавядаюць патрабаванням гэтага жанру. I сапраўды, як і на- 
лежыць прытчы, у Я. Баршчэўскага яна ўзнікае толькі ў пэўным кантэксце і 
звычайна не мае развітага сюжэта, аднак нясе пэўны сімвалічны змест. 
Прытча Я. Баршчэўскага напоўнена рэлігійнаю маралістыкай. Паэтыка яго 
прытчы падпарадкоўваецца законам сярэднявечнае хрысціянскае прытчы; 
звычайна адсутнічае апісальнасць мастацкае прозы заходнееўрапейскага 
тыпу: прырода і рэчы выкарыстоўваюцца надзвычай рэдка, дзеянне харак- 
тарызуецца амаль поўнаю адсутнасцю дэкарацый. У пераважнай большасці 
выпадкаў героі прытчаў Я. Баршчэўскага не маюць “характару”. He маюць 
героі (за рэдкім выключэннем) і партрэтнае характарыстыкі. Двух-трох 
штрышкоў пісьменніку звычайна дастаткова, каб вылучыць свайго героя з 
кола дзеючых асоб.

У сваіх прытчах пісьменнік даследуе лёс сваіх суайчыннікаў -  прыхільні- 
каў чарнакніжніка; тых, каго чарнакніжнік спакусіў або яны былі змушаны 
звярнуцца да яго, пайсці да яго на службу. Лёс гэтых прыхільнікаў чар- 
накніжніка надзвычай трагічны: апынуўшыся па-за грамадствам, грамадою, 
яны або гінуць (як Карпа з апавядання “Пра чарнакніжніка i пра цмока, што 
вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем”, ці Васіль з апавядання “Зухаватыя 
ўчынкі”), або мусяць перабірацца ў “краіну чарнакніжніка” (як пан Скамароха 
з апавядання “Белая Сарока"), або ім наканавана пакутаваць за здраду, 
учыненую ці то добраахвотна (як Альберт з апавядання “Вогненныя духі”), ці 
то несвядома (як Марка з апавядання “Ваўкалак”). Пры дапамозе гэтае
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трагічнасці Я. Баршчэўскі папярэджвае сваіх суайчыннікаў: не будзе шчасця 
тым, хто здрадзіў свайму краю; не прынясуць карысці трыццаць срэбранікаў 
таму, хто згодны часам за дробязь служыць акупантам; што хлеб калаба- 
ранта -  горкі.

Выкарыстанне Я. Баршчэўскім народнае фантастыкі -  тэта мастацкі 
прыём пісьменніка, неабходны яму дзеля ўвасаблення пэўнай ідэйна- 
эстэтычнай канцэпцыі. Проза пісьменніка павінна інтэрпрэтавацца алега- 
рычна, бо на яе двайны сэнс экспліцытна ўказваецца ў саміх творах. 
Апісанні звышнатуральных падзей пададзены не ў літаральным, а ў інша- 
сказальным сэнсе. Узровень літаральнага сэнсу не адыгрывае вялікае ролі, 
непраўдападабенства не перашкаджае, бо ўся ўвага скіравана на алего- 
рыю. Каб указаць на алегарычны сэнс, Я. Баршчэўскі ў сваёй прозе кары- 
стаецца больш тонкімі сродкамі, чым напрыканцовая “мараль”. Гэтым бела- 
рускі пісьменнік набліжаецца да М. Гогаля, да гогалеўскай падачы “фанта- 
стыкі” ў аповесці “Hoc”.

Магчымасці прыёмаў мастацкай умоўнасці дазволілі пісьменніку выявіць 
глыбінны сэнс гістарычных падзей у Беларусі ў другой палове XVIII ст. Але- 
гарычная плынь ягонае прозы, пераадольваючы прымітыўнае праўдапа- 
дабенства, дазваляла пісьменніку стварыць літаратуру новага, вышэйшага 
ўзроўню праўды.
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И.С. СКОРОПАНОВА

ТОЛСТОВСКИЙ КОД В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОСТМОДЕРНИСТОВ

Рассматриваются произведения русских 
постмодернистов, созданные в процессе де
конструкции текстов Л. Толстого и проникну
тые духом деидеологизации, деканонизации 
игры: "Бог среди людей..." В. Пьецуха, "Рас
сказы о Толстом" К. Победина, “Пятая рус
ская книга для чтения" В. Тучкова и др.

The paper discusses Russian postmoder
nists’ works created in the process of decon
structing Leo Tolstoy’s texts and imbued with 
the spirit of de-ideologization, de-canonization of 
play: “God among People" by V. Pjetsukh, "Sto
ries about Tolstoy" by K. Pobedin1 "The Fifth 
Russian Reader" by V. Tuchkov1 and others.

Постмодернисты ведут активный деконструктивистский диалог с русской 
классикой, в ходе которого осуществляется деабсолютизация абсолюти
зированного, деканонизация канонизированного, утверждаются новые цен
ности. Не обходят своим вниманием они и наследие Л. Толстого. В разных 
аспектах толстовский код используют В. Пьецух в эссе "Бог среди людей, 
или Зеркало русской контрреволюции", К. Победил в "Рассказах о Толстом",
В. Тучков в "Пятой русской книге для чтения", В. Сорокин в рассказе "Нас
тя", входящем в книгу "Пир", Д. Галковский в романе "Бесконечный тупик", 
В. Шаров в романах "До и во время" и "Воскрешение Лазаря", Л. Николаев в 
римейке "Анна Каренина". Не подвергая сомнению значимость созданного 
Толстым-художником, используя его тексты в акте собственного письма-
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