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У. Сцяпан дэманструе, што яго дзед быў тыповым беларусам з усімі 

характэрнымі ментальнымі якасцямі нацыянальнага характару. І га-

лоўнае – ѐн па-сапраўднаму любіў гэтую зямлю, шчыра быў да яе пры-

вязаны. Як слушна адзначыла В. Стральцова, «спецыфіка дакументаль-

на-мастацкай прозы, якая выяўляецца ў непасрэднай фіксацыі з‟яў і 

сітуацый, дае магчымасць праз адметнасць канкрэтнай асобы меркаваць 

пра асаблівасці нацыянальнага характару» [4, с. 99]. 

Пісьменнік па-мастацку вытлумачвае, што менавіта дзед адкрыў яму 

прыгажосць беларускіх краявідаў і навучыў атрымліваць асалоду ад 

працы, прышчапіў павагу да народных традыцый і любоў да нацыяналь-

най мовы. «Я забыўся тысячы родных слоў. Тых, прамоўленых дзедам 

доўгімі восеньскімі вечарамі, летнімі днямі на палявых і лясных дарогах. 

Шкадую, што няўважліва слухаў, што не запісваў, што не збярог… Але 

ведаю, што многія згадаю, калі вазьму ў руку ці дакрануся позіркам: да 

травінкі, да дрэва, да кавалка цагліны, ці прысню або пакаштую… І тады 

я зноў пачую голас свайго дзеда» [5, с. 200]. 

Правамерна адзначыць, што дзякуючы дзеду пісьменнік свядома 

ідэнтыфікаваў сваю нацыянальную прыналежнасць, адчуў крэўную по-

вязь з зямлѐй, на якой быў узгадаваны і якую шчыра палюбіў. 
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ДАНІНА ПАМЯЦІ МІКАЛАЮ КРЫШТАФУ РАДЗІВІЛУ 

В. Ч. Качалка 

Смерць князя Мікалая Крыштафа Радзівіла («Сіроткі») у 1616 годзе 

для яго сучаснікаў была знакавай і трагічнай падзеяй. Сѐння ж смерць 

князя нас цікавіць яшчэ і таму, што яна ўвекавечана ў такіх літаратур-

ных помніках, як пахавальнае казанне Марціна Відзевіча і казанне Яна 

Аланда на ўгодкі смерці князя [1]; [2]. 

Ксѐндз Ян Аланд (сапраўднае імя Пѐтр Казімір Трызна) нарадзіўся ў 

1559 годзе і пражыў 82 гады (памѐр у 1641 годзе). Ён быў айцом ордэну 

езуітаў (Societatis Iesu), у які ўступіў у 1590 годзе. Як і многія езуіты та-
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го часу, Ян Аланд сумяшчаў пісьменніцкую і прапаведніцкую справу з 

душапастырствам і дыдактыкай. Ужо з 1600 года ксѐндз-езуіт працаваў 

толькі ў Нясвіжы; ѐн быў адказны за розныя справы ў Нясвіжскім 

езуіцкім калегіуме, а з 1620 па 1623 год быў рэктарам гэтай установы. 

Пры двары Мікалая Крыштафа Радзівіла Ян Аланд выхоўваў яго дзяцей. 

Памѐр святар у Нясвіжы 14 сакавіка і там жа быў пахаваны. [3, c. 8 – 10] 

Усе друкаваныя пахавальныя казанні канца XVI - XVII ст. на тэрыто-

рыі Рэчы Паспалітай мелі вельмі падобную форму, можна нават казаць 

пра паўтарэнне схемы – друкарскага ўзору. Як сцвярджае даследчык 

Марк Сквара, гэтая схема была абавязковай ва ўсѐ Еўропе, і прынялі яе ў 

большасці (хаця б некаторыя яе элементы) аўтары ўсіх хрысціанскіх 

канфесій [4, c. 67]. 

Архітэктоніка друкаванага асобніка казання Яна Аланда на ўгодкі 

смерці Мікалая Крыштафа Радзівіла наступная: тытульная старонка, 

пасля ідзе тэкст прысвячэння дадзенага выдання і далей змешчана ўлас-

на казанне, прамоўленае перад з‟яўленнем друкаванага варыянту. 

Тытульная старонка казання ўтрымлівае імя, тытулы і званні памер-

лага. Указана месца і дакладная дата прамаўлення казання: на першую 

гадавіну смерці ў Нясвіжы, 28 лютага 1617 года (роўна праз год пасля 

смерці). Таксама тытульная старонка ўтрымлівае інфармацыю пра аўта-

ра (кс. Ян Аланд, езуіт) і пра друкарню (надрукавана ў Вільні, ў друкарні 

Лявона Мамоніча). 

Прысвячэнне выдання, змешчанае перад асноўным тэкстам казання, ад-

расавана сыну памерлага – Жыгімонту Каралю Радзівілу, і аўтарам яго 

з‟яўляецца Ігнацый Мамоніч, доктар медыцыны. Ён піша, што жыў 15 год 

з Мікалаем Крыштафам у адным пакоі (відаць, быў яго асабістым докта-

рам). Ігнацый Мамоніч сведчыць пра вялікую пакору, пабожнасць князя, 

кажа, што чуў шмат цікавых гісторый, выпадкаў, дыскусій. З тэкста мы 

таксама даведваемся, што Жыгімонт Караль не прысутнічаў на ўгодках 

смерці бацькі, ужо пасля ўгодкаў ѐн прыехаў з Варшавы і 2 месяцы гасціў 

у Ігнацыя Мамоніча. Падчас гасцявання князь даведаўся ад доктара пра 

цудоўнае казанне кс. Яна Аланда і пажадаў мець яго ў друкаваным вы-

глядзе. Таму Ігнацый Мамоніч паабяцаў паклапаціцца пра выданне казан-

ня, ѐн узяў рукапіс у святара і з дазволу ордэна езуітаў аддаў яго ў друк. 

«Усѐ гэта зрабіў для таго,» – як піша Ігнацый Мамоніч, – «каб і В[аша] 

Кн[яжаская] М[осць] мог часткова ўдзельнічаць на гэтых гадавінах, на якія 

[...] не мог прыехаць» [2, а. 2 зв.]. У канцы прысвячэння ўказана, што яно 

пісалася ў Нясвіжы, 15 кастрычніка 1617 года, значыць, надрукавана ка-

занне дакладна пасля гэтай даты. Падпісана прысвячэнне Ігнацыем Ма-

монічам, доктарам медыцыны. На жаль, пра гэтага чалавека амаль няма 

інфармацыі, акрамя той, што ѐн знаходзіўся 15 год пры князю, г. зн. 
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прыкладна з 1600 г. Хутчэй за ўсѐ, ѐн быў выхадцам з вядомай друкарскай 

сям‟і Мамонічаў. Захаваўся ліст 1597 г., дзе Канстанцін Астрожскі звярта-

ецца з просьбай да Крыштафа Радзівіла ўзяць пад апеку доктара Мамоніча 

[5]. І паколькі ў лісце далей гаворыцца, што “доктар Мамоніч” мог урата-

ваць свайго бацьку, то Ігнацый Мамоніч мог быць сынам аднаго з братоў: 

Кузьмы, Лукі ці Багдана Мамонічаў. 

Уласна казанне пачынаецца з «тэмы», часцей за ўсѐ гэта цытата з 

аўтарытэтных крыніц, такіх як Біблія, творы Айцоў Царквы або сачы-

ненні антычных аўтараў. У казанні Яна Аланда «тэмай» з‟яўляецца 

надпіс, які Мікалай Крыштаф склаў для сваѐй надмагільнай пліты яшчэ 

пры жыцці, што з‟яўляецца вялікай рэдкасцю (уласнаручную эпітафію 

можна яшчэ ўбачыць у Вінцэнта Гасеўскага): «Sciens se esse eskam ver-

mium, in hac lachrimarum valle vivens, sibi posuit. Hoc monumentum 

corpus, coelum animam, posteritas memoriam in benediction servet» («Ве-

даючы, што гэта корм для чарвей, жывучы ў даліне слѐз, сабе гэта ўста-

навіў. Гэтая магіла захоўвае цела, неба – душу, нашчадкі – благаслаўлѐ-

ную памяць») [2, а. 3 зв.]. 

Ян Аланд фармальна не падзяляе казанне на часткі. Хаця ў вядомых 

мне казаннях аўтары або называюць часткі, або прысутнічаюць зага-

лоўкі тыпу: «Частка першая», «Частка другая» і г. д. Кампазіцыйная бу-

дова ўласна казання наступная: эпітафія ў форме «тэмы» казання – на 

самым пачатку, затым ідзе невялікі ўступ на дзве старонкі, на трэцяй 

старонцы зноў прыводзіцца эпітафія, і потым ідуць тры тэматычныя 

блокі, перад кожным з іх аўтар змяшчае тры адпаведныя тэзісы – часткі 

эпітафіі. У канцы казання аўтар лагічна завяршае сваю прамову. Згодна 

са старажытнагрэчаскім тэарэтыкам прамовы Менандрам, мы можам 

выявіць у казанні элементы ляманту, пахвалы і суцяшэння. 

У першым тэматычным блоку, тэзісам якога з‟яўляюцца словы: «Ве-

даючы, што гэта корм для чарвей,» – Ян Аланд красамоўна стварае во-

браз смерці як «вялікага ненасытнага чарвя, які згрызае і марнуе ўсѐ на 

свеце» [2, а. 6]. У гэтай часцы асноўная ўвага скіроўваецца на чаканне 

смерці і грунтоўную падрыхтоўку да яе князя Радзівіла. Апісваючы гэта, 

Ян Аланд праводзіць паралелі з падобнымі прыгатаваннямі да смерці ў 

творах Айцоў Царквы, а таксама звяртаецца да антычнасці, што было 

характэрна для пісьменнікаў таго часу: «У старажытнагрэчаскіх імпе-

ратараў быў звычай, што ў першы дзень панавання новага цэзара прыхо-

дзілі да яго муляры, кожны з глыбай мармуру, і пыталіся: “Шаноўны 

непераможны імператар, з якога мармуру жадаеш змураваць сабе граб-

ніцу?”» [2, а. 8 зв.]. Гэтая традыцыя была скіравана на тое, каб нагадваць 

цэзару аб смерці. Ян Аланд кажа, што памерлы князь і без гэтых цыры-

моній памятаў пра смерць, бо штомесяц хадзіў у крыпту, дзе меўся быць 
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пахаваны, і наведваў памерлых. Святар дзівіцца і захапляецца, што 

свецкі чалавек так дасканала рыхтаваўся да смерці. 

Другі тэматычны блок вызначаецца наступнай часткай надмагільнага 

выразу: «...жывучы ў даліне слѐз, сабе гэта ўстанавіў,» – філасофію 

гэтых слоў святар суадносіць з асобай Мікалая Радзівіла. «Чаму ж сам 

пра сябе так нягодна кажаш? Калі б я так запытаўся ў жывога князя, як 

зараз пытаю ў памерлага, ѐн бы мне пэўна адказаў такімі словамі: “Я 

згодны з Каталіцкім Касцѐлам, які называе свет выгнаннем і далінай 

слѐз, і сам вызнаю сябе пілігрымам у гэтым свеце”» [2, а. 9 зв.]. Таксама 

Ян Аланд трапна абыгрывае выраз «даліна слѐз», напрыклад, такімі сло-

вамі: «Адныя плачуць з-за вайны, трывогі, заробку, хваробы, шкоды, 

разладу і іншых бедаў [...] а дай, Божа, каб пралівалі незлічоныя слѐзы з-

за сваіх грахоў, святая б гэта была вада» [2, а. 10]. 

І, нарэшце, трэці тэматычны блок казання вызначаецца апошняй 

часткай эпітафіі: «Гэтая магіла захоўвае цела, неба – душу, нашчадкі – 

благаслаўлѐную памяць». Аўтар заўпэўнівае слухачоў у тым, што пажа-

данне Мікалая Радзівіла, выказанае ў словах надгробка, спраўдзілася. 

Прапаведнік бачыць Божую ласку ў тым, што князь сапраўды памѐр на 

роднай зямлі і пахаваны ў ім самім прыгатаванай крыпце. Апавядаючы 

пра дабрадзействы князя, Ян Аланд выказвае ўпэўненасць у тым, што 

«Радзівіл, віленскі ваявода» знаходзіцца ў ліку «Божых прыяцеляў». У 

пацвярджэнне свайго пераканання святар дае цікавае асабістае сведчан-

не: у апошнюю ноч жыцця князя ксяндзу мроілася, што знаходзіцца ў 

Ерусаліме сярод мноства людзей, і калі спытаў аб прычыне скопішча 

натоўпу, то яму адказалі, што будзе каранацыя ерусалімскага валадара. 

У той момант Ян Аланд зразумеў, што Мікалай Крыштаф Радзівіл па-

мѐр, амаль так і адбылося – князь паміраў. Жаданне Мікалая Радзівіла 

мець добрую памяць у нашчадкаў Ян Аланд усхваляе, спасылаючыся на 

Святое Пісанне, а таксама падкрэслівае, што Нясвіж вечна будзе памя-

таць свайго дабрадзея, студэнты – патрона і мецэната навук, людзі ду-

хоўнага сану – фундатара, сыны – бацьку, Айчына – мудрага сенатара, 

Апостальская Сталіца – слаўнае імя князя, Святая Зямля Палесціна – 

пілігрыма [2, а. 18 зв.]. 

Падобна як у многіх творах фунеральнай літаратуры, аўтар на праця-

гу ўсяго казання звяртаецца да аўтарытэтных крыніц. Ян Аланд цытуе 

кнігі Бібліі: гэта кніга Быцця, Лічбаў, кнігі Валадарстваў, кніга Ёва, 

Псальмы Давіда, кніга Эклезіяста, Евангелле Мацвея, Лукі, пасланне да 

Эфесцаў. Святар звяртаецца да Айцоў Царквы і іншых святых: св. Аўгу-

стына, св. Іераніма, св. Бернарда. Прыводзячы цытаты, аўтар амаль 

заўсѐды на палях дае спасылку на крыніцу. Адметна тое, што ўсе цытаты 

прыводзяцца на лацінскай мове, і часам адразу ж падаецца пераклад.  
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У казані Яна Аланда Мікалай Крыштаф Радзівіл паўстае перад намі 

як добры хрысціянін, чалавек глыбокай веры і вялікай пакоры, ствара-

ецца ідэалізаваны вобраз памерлага. У гэтым я бачу цікавую асаблівасць 

фунеральнай прозы – набліжэнне да агіяграфічнага канону, калі ўвека-

вечваецца памяць аб памерлым як асобе, вартай наследавання.  
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ЖАНР БАЛАДЫ Ў ПАЭТЫЧНАЙ ТВОРЧАСЦІ  

ЎЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

І. У. Кашуба 

Уладзімір Караткевіч зрабіў усѐ, каб узбагаціць літаратуру новымі 

жанрамі, формамі, ідэямі. Цікавая яго паэзія, з якой і пачаў свой творчы 

шлях будучы класік. Першы зборнік вершаў выйшаў у 1958 годзе і меў 

лірычную назву «Матчына душа». Далей з‟явіліся паэтычныя кнігі 

«Вячэрнія ветразі» (1960 г.), «Мая Іліяда» (1969 г.) і «Быў. Ёсць. Буду» 

(надрукаваны ў 1986 годзе пасля смерці пісьменніка). Мы знаходзім у 

паэтычных зборніках творы розных жанраў: элегіі, паэмы, оды, але 

немалаважнае месца адводзіцца жанру балады. Паспрабуем высветліць, 

чаму У. Караткевіч выбраў менавіта такую форму выражэння сваіх 

лірычных перажыванняў і задум. Тэрмін «балада» паходзіць ад 

праванскага слова ballare і перакладаецца як «песня для танцаў». 

Паступова тэрмін балада набываў ўсѐ новыя значэнні, і сѐння, як вядома, 

вызначаецца як сюжэтны твор, які мае гераічны, фантастычны або 

трагічны змест. Кожны пісьменнік прыносіў у гэты жанр новыя тэмы, 

матывы, але прыкметы сюжэтнасці, высокай паэтычнасці, 

канфліктнасці, характэрныя для балады, не страчваліся. Сярод асноўных 


