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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПАЭТЫКА ДЗЯЦІНСТВА Ў АПОВЕСЦІ ЗМІТРАКА БЯДУЛІ  

«У ДРЫМУЧЫХ ЛЯСАХ» 

Д. С. Абрасім 

Паняцце «паэтыка» ў кантэксце літаратуразнаўчага аналізу 

з‟яўляецца адным з асноўных у разуменні мастацкасці. Згодна з 

«Паэтычным слоўнікам» В. Рагойшы, паэтыка – гэта «абумоўленая 

ідэйнай задумай мастака сістэма спосабаў і сродкаў вобразнага 

спасціжэння свету ў іх змястоўнай, сэнсавыяўленчай сутнасці» [3, с. 35]. 

У межах літаратуразнаўчага дыскурсу актыўна распрацоўваюцца 

паняцці пра паэтыку асобных канцэптаў, такія як «паэтыка кахання», 

«паэтыка вайны», і г.д. Вывучэнню канцэпту дзяцінства ў 

культуралагічным і філасофскім аспекце таксама прысвечаны шэраг 

прац, сярод якіх, у прыватнасці, мы вылучаем даследаванне 

В. А. Маславай «Концепт детства в научной и художественной 

традициях XX века», дзе даследчыца сцвярджае, што «концепт детства 

является культурным феноменом, отражающим специфику картины 

мира в научной и художественной традициях XX века» [2, с. 9], пасля 

чаго аналізуе яго рэалізацыю і функцыянаванне ў найбуйнейшых творах 

мастацкай літаратуры ХХ ст., якія рэпрэзентуюць свет дзяцінства. Аднак 

дагэтуль не адбылося паўнафарматнага абгрунтавання і ўвядзення ў 

навуковы дыскурс паняцця «паэтыка дзяцінства». Асобныя спробы 

апісаць новы тэрмін былі зроблены Е. Г. Руднѐвай у артыкуле «Поэзия и 

поэтика детства в творчестве И. С. Шмелева» [4]. На падставе гэтых 

апісанняў мы робім вывад, што сродкі стварэння свету дзяцінства і 

характар упісання ў яго дзіцячага «я» з‟яўляюцца полем 

функцыянавання «паэтыкі дзяцінства». Для беларускага 

літаратуразнаўства гэтае паняцце з‟яўляецца цалкам новым і 

нераспрацаваным. 

Найбольш яскрава асаблівасці дзіцячага светаўспрымання 

выяўляюцца ў творах аўтабіяграфічнага характару, дзе аповед вядзецца 

ад імя галоўнага героя, які прэзентуе гісторыю свайго маленства. Такім 

творам з аўтабіяграфічным наратарам з‟яўляецца аповесць Змітрака 

Бядулі «У дрымучых лясах» [1], надрукаваны ў 1939 годзе і прысвечаны 

мастацкаму апісанню асобных падзей з першых шаснаццаці год жыцця 

галоўнага героя. 

Цэнтральнай фігурай твора з‟яўляецца вобраз маленькага хлопчыка, пра 

эпізоды з дзяцінства якога распавядае ѐн сам ужо ў стане дарослага 

наратара. Галоўнай маэтай узнаўлення свету дзяцінства мастак бачыць 
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узнаўленне першаснага знаѐмства са светам і ўспрымання яго праз прызму 

дзіцячага светапогляду: дзяцінства – «светлая страница, потому что 

исконные свойства человеческой натуры и психологии, творческие им-

пульсы воображения и эстетического (поэтического) отношения к дей-

ствительности ещѐ не задавлены мраком и тьмой последующих лет: дет-

ский мир полон “весѐлого солнца”, и оно дарит жизнь, оно ещѐ не стало 

солнцем мѐртвых» [4, с. 20]. У Бядулі рознасць паміж двума ўвасабленнямі 

галоўнага героя выяўляецца ў азначэнні свайго ўзросту ў мінулым часе 

(«Мне было тады пяць з палавінай год» [1, с. 241], «У дзесяць год я ўжо 

някепска ведаў старажыдоўскую мову» [1, с. 246]), а таксама ў адзінкавым 

выпадку трансляцыі сваіх эмоцый як наратара, а не як удзельніка падзей: 

«Магчыма, што гэтым я хацеў заглушыць смутак па страчаных трох 

даларах. Я добра не памятаю. У той час я назіраў толькі за іншымі, а не за 

самім сабой» [1, с. 292]. Гэтая рэпліка выдатна падкрэслівае, што наратар 

арыентуецца на ўспаміны аб сваѐй тагачаснай рэакцыі, адасабляючыся ад 

цяперашняга асэнсавання падзей. Так выражаецца нежаданне 

пераацэньваць, парушаць гармонію свету дзяцінства. 

У аўтабіяграфічным творы цэнтральнай катэгорыяй з‟яўляецца час. У 

адрозненне ад наратыву пра дарослае жыццѐ, дзе часавымі арыенцірамі 

становяцца агульнавядомыя факты альбо падзеі (дакладна называецца 

год ці падзея з гісторыі, адносна якой чытач можа зарыентавацца ў 

часавым вымярэнні), у творы пра дзяцей час вымяраецца не святовым 

векам, час – а значыцца і свет – існуе вакол героя і толькі для яго: 

уласны узрост – толькі гэта ведае пра час у гэтым свеце малы, толькі на 

гэта арыентуецца і чытач, які мусіць зразумець час дзеяння з падтэксту, 

абапіраючыся на свой пазатэкставы вопыт. Для дзіцячай псіхалогіі гэта 

цалкам нармальны падыход да катэгорыі часу. Менавіта ў гэтай 

экзальтаванасці ад сусветнага гадзінніка і заключаецца часавае 

вымярэнне дзяцінства. Знакавым у гэтым святле становяцца апошнія 

радкі твора: «Мае дзіцячыя гады скончыліся <…> Гэта было ў 1902 

годзе» [1, с. 296]. Дакладнае вызначэнне даты сімвалізуе канец перыяду 

згубленасці ў дзіцячым віры прыгодаў і бестурботнасці і маркіруе 

пераход у супрацьпастаўленую пару даросласці. 

Прасторавы план выяўляецца ў тэксце галоўным чынам праз 

паступовую семантызацыю канцэпту «дом». Атаясамліванне сябе з 

рэаліяй месца адбываецца ў жыцці асобы паэтапна. Згодна з тэорыяй 

аб‟ектных адносінаў, спачатку немаўля ўспрымае сябе як адно цэлае з 

маці, яна ж з‟яўляецца і першым персанажам, эпізод хаджэння па лекарах 

з якой адкрывае фабульную лінію твора. Далей герой прэзентуе ўрыўкі 

спачатку з апісаннем пакоя, у якім жыла сям‟я, пасля з домам, які 

арандаваў дзед. Паступова канцэпт «дому» пашырае свае межы разам са 
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знаѐмствам і ўзаемапранікненнем з навакольным асяроддзем: спачатку 

гэта дом суседзяў, куды хлопчык прыходзіць босы і засынае, што 

маркіруе гэтую тэрыторыю як «сваю», пасля дзіця пачынае атаясамліваць 

сябе з вѐскай і навакольнай прыродай, пашыраючы канцэпт «дому» да 

канцэпту «роднай зямлі». Пазней, калі хлопец сталее і перабіраецца ў 

мястэчка, межы яго ўласнай прасторы пашыраюцца тэрытарыяльна. Гэта 

цалкам лагічны працэс пашырэння ўласных прасторавых межаў у выніку 

пашырэння асабістага досведу. У сувязі з выяўленнем прасторавага плану 

становіцца відавочнай спецыфіка Бядулевай мадэлі дзяцінства: пры 

пільным аналізе нескладана заўважыць, што канцэпт «дому» з‟яўляецца 

адначасова адной з цэнтральных праблем твора, бо дзіця так і не спазнае, 

што такое сапраўдны ўласны дом. Спачатку сям‟я жыве разам з дзедам, 

пасля перабіраецца ў іншы «чужы» арандаваны дом, пазней герой жыве ў 

сінагозе, дзе мае толькі лаўку для спання. Адсутнасць сталага «дому» 

пераходзіць і на канцэпт «роднай зямлі», які павінен развівацца да 

канцэпту «радзімы», чаго не адбываецца ў межах аповесці: назіраючы за 

галечай роднай вѐскі, за пакутамі суседзяў у пошуку сродкаў для 

існавання, ѐн спасцігае бязмежнае гора свайго народа – на сваѐй зямлі 

яны не з‟яўляюцца гаспадарамі, у роднай вѐсцы яны пакутуюць ад 

несправядлівасці паноў і сціпла трываюць прыніжэнні і голад. Тое самае 

хлопец назірае і ў Даўгінава: гора жонак, матак і нявест, што пішуць з яго 

дапамогай лісты сваім мужчынам у Амерыку, прымушае героя глыбока 

ўсвядоміць боль свайго народа, яго абрабаванасць і безабароннасць: 

«Перада мною разгортваліся жудасныя малюнкі жыцця местачковай 

галечы. Горам і слязьмі былі перапоўнены іх сэрцы» [1, с. 281]. Але дзе 

ўласны дом, што гэта за краіна, як завецца народ? Лакалізацыі «дому» і 

намінацыі «радзімы» не адбываецца, бо зямля не належыць людзям, што 

аўтар у падтэксе праецыруе і на пытанне нацыянальнай самасвядомасці, 

якой няма, бо не было ў канцы ХІХ ст. і Беларусі. Матыў пошуку ўласнай 

зямлі і індэнтычнасці як спрадвечнага беларускага пытання дублюецца ў 

творчасці Бядулі матывам пошуку ўласнай зямлі і матывам вечнай дарогі, 

характэрнай для габрэйскай культуры. 

Дзяцінства – гэта «пора пробуждения самосознания и эмоциональ-

ного приобщения к миру», калі дзіця ўглядаецца ў яго таемствы 

«пытливыми, полными любви и света, доверчивыми глазами» [4, с. 21–

22]. Сістэма персанажаў таксама прадстаўлена ў творы, зыходзячы з 

логікі знаѐмства і ўспрымання людзей дзіцем: спачатку з‟яўляюцца 

персанажы-родныя (маці, дзед, бабуля, бацька), пасля суседзі, 

аднавяскоўцы, сябры. Цікава заўважыць, што толькі маці з‟яўляецца ў 

творы праз сваю самадастатковую каштоўнасць: яна – маці, і больш 

герой не патрабуе ад яе ніякай рэалізацыі. Але з ѐй звязана і першая 
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крыўда, калі герой адчувае сябе «кінутым» з-за нараджэння сястры. 

Падобныя адносіны праецыруюцца і на бабулю. Бацька ж прэзентуецца 

як персанаж-родны ў апошнюю чаргу, а ў сувязі з гэтым падкрэсліваецца 

прэтэнзія да яго як да чалавека, ад якога дзіця чакала ўвагі, але бацька не 

змог рэалізаваць сваю функцыю. Яе паспяхова пераймае дзед, які 

становіцца ідэалам мужнасці, сапраўднай падтрымкай. Ён адорвае 

маленькага мужчыну галоўным дарам – навыкам рабіць медны посуд і 

іншыя прылады, дзякуючы чаму хлопчык набывае аўтарытэт сярод 

«пастушкоў» і не адчувае сябе кінутым. Адносіны з мужчынскім і 

жаночым полам у сям‟і цалкам адпавядаюць палажэнням тэорыі 

псіхааналізу, што сведчыць пра натуральнасць змадэляванай Бядулем 

рэальнасці і пра выдатна выпісаны псіхалагізм. Другарадныя персанажы 

з‟яўляюцца носьбітамі «новага навыку» для дзіцяці. У стане 

неперарыўнага пазнавання свету асоба фільтруе асяроддзе, запамінаючы 

толькі тых, хто прыўнѐс новую інфармацыю ў свядомасць рэцэпіента: 

цікавыя неверагодныя гісторыі старых дзядоў з вѐскі, млынар, што 

«спусціў» возера, рэбэ Эля, што прадэманстраваў, як чалавека псуюць 

грошы, бабуля Бейля і іншыя жанчыны, што пусцілі ў сваѐ жыццѐ і 

ўскосна навучылі карыстацца «словам».  

Такім чынам, для паэтыкі дзяцінства характэрна раздваенне галоўнага 

героя на дарослага наратара і дзіця, якое становіцца цэнтральнай фігурай 

свету дзяцінства. Ключавой для паэтыкі дзяцінства з‟яўляецца часава-

прасторавая арганізацыя твора, спецыфіка якой выяўляецца ва 

ўспрыманні часу як адасобленай асабістай катэгорыі, а прасторы – як 

семантызацыі канцэпту «дом», ад паспяховасці якой залежыць 

самаідэнтыфікацыя асобы, і свет персанажаў, праз які дзіцячая 

свядомасць спазнае рэчаіснасць і фарміруе сістэму ўласных 

каштоўнасцей. 
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