
у хатніх справах, але рабілі тэта дрэнна. Станоўмыя дзеянні ўласцівыя 
іншы раз і русалкам, якія садзейнічаюць красаванню жыта, захоўваюць 
палі ад бяды, дапамагаюць вярнуць прапаўшую скаціну, забаўляюць 
дзіця, пакінутае жняёй у полі, спрыяюць паспяховаму прадзенню. У той 
жа час з боку русалкі адзначаецца больш негатыўных праяў, у тым ліку 
прама супрацьлеглых станоўчым (яны, напрыклад, псуюць пасевы). 
JI. М. Вінаградава тлумачыць тэта тым, што першапачатковы вобраз 
русалак -  духаў прыроды, якія спрыяюць дажджу і ураджаю -  ускладніў- 
ся пазнейшымі наслаеннямі не без уплыву хрысціянскай ідэалогіі, якая 
бачыла ў старажытных боствах чарцей11. Думаецца, што тэта слушна і 
ў адносінах да лесавіка і палевіка, рэшткі станоўчых рыс якіх -  дахрыс- 
ціянскага паходжання. Язычніцкія міфалагічныя сілы трансфармаваліся 
ў пазнейшых дэманаў з рэдкімі атавізмамі пазітыўнага.

1 Гл.: Этналінгвістычны архіу НДЛ фальклору і дыялекталогіі Белдзяржуніверсітэта.
2 Гл.: Этнаграфія Беларусі (энцыклапедыя). Мн., 1989.
3 Гл.: Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. М., 1987.
4 Гл.: Н и к и ф о р о в с к и й Н .  Я. Нечистики. Свод простонародных в Витебской 

губернии Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907. С. 48 і далей.
5 Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. M., 1980. 

Т. 2. С. 19.
6 Тураўскі слоўнік. Мн., 1982. Т. 2. С. ЗО.
7 Гл.: К р а ч к о в с к и й Ю .  Ф. Быт западно-русского селянина. М., 1874. С. 127, 

200— 201 .

8 Гл.: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мн., 1980. Т. 2. C. 80.
9 Гл.: Довнар-Запольский М. B. Исследования и статьи. Киев, 1909. Т. 1. С. 292.

10 Н и к и ф о р о в с к и й Н .  Я. Простонародные приметы и поверья. Витебск, 
1897. С. 282.

11 Гл.: В и н о г р а д о в а  JI. Н. / /  Славянский и балканский фольклор: Духовная 
культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 101.

В. М. ВАЙЛУПАВА

СВОЕАСАБЛІВАСЦЬ ПРОЗЫ I. С. ТУРГЕНЕВА I Я. БРЫЛЯ 
(«Паездка ў Палессе» I. С. Тургенева і «На Быстранцы» Я. Брыля)

Каля 100 гадоў аддзяляе пачатак творчай дзейнасці I. С. Тургенева 
ад першых літаратурных вопытаў Я. Брыля. Заканамерна ўзнікае 
пытанне: што агульнае ў гэтых пісьменнікаў, якія ў многім адроз- 
ніваюцца і светапоглядам, і мастацкай манерай, і вялікай часавай 
дыстанцыяй? Усё ж нешта агульнае ёсць. Гэтае «нешта» мы і паспрабуем 
паказаць.

Перш за ўсё належыць адзначыць пастаянную цікавасць беларускага 
празаіка да творчасці рускага пісьменніка. Пабываўшы на яго радзіме 
ў Спаскім-Лутавінаве, Я. Брыль прапанаваў чытачу адзначыць сусветнае 
значэнне «непаўторна па-руску цудоўнага слова I. C. Тургенева». «3 дзён 
маленства я памятаю спеў Яшкі-Турка»1, -  замілавана згадвае пісь- 
меннік.

3 1950 г., калі Брылю давялося рэдагаваць беларускае выданне 
«Запісак паляўнічага», прысвечанае 100-годцзю іх першага з'яўлення ў 
друку2, у яго засталося пачуццё свежасці і ўражанне чысціні ад турге- 
неўскай кнігі.

«Великолепный Тургенев»,-піша беларускі празаік пра такія яго 
творы, як «Стук... Стук... Стук!», «После смерти», «Вешние воды» і інш. 
Пра ««Лунина и Бабурина» пісьменнік скажа: «Як хораша чытаецца»3. 
Заслугоўвае ўвагі і наступнае выказванне Я. Брыля: «Яшчэ раз забыўся 
пра ў сё- з-за Тургенева. Учора па тэлевізары давалі «Первую любовь»-  
заінтрыгавала. Узапар прачытаў, а потым яшчэ і «Асю», а ў р ан н і-«За
тишье», бязвольна пачаўшы гэтым свой рабочы дзень. He перачытаў усё 
гэта, а прачытаў ўпершыню, здзіўляючыся часта, як жа гэта я дажыў 
дагэтуль, а кніга стаяла за шклом і цярпліва чакала і дачакалася яшчэ 
аднаго захаплення»4. Гэтыя водгукі сведчаць не толькі аб шчырай павазе 
да асобы рускага пісьменніка, але і пра высокую ацэнку таленту 
І. С. Тургенева пераважна ў найбольш блізкіх Брылю жанрах апавядання 
і аповесці.
18



Магчымасць супастаўлення прозы I. С. Тургенева і Я. Брыля ў многім 
вызначаецца лірызмам, на даследаванні якога мы і спынімся, абапіра- 
ючыся на прынцыпы тыпалагічнага аналізу.

Звернемся да «Паездкі ў Палессе» (1853- 1857) I. C. Тургенева і «На 
Быстранцы» (1953- 1955) Я. Брыля як да аповесцей, пранізаных лірыз- 
мам, у некаторай ступені блізкіх па сюжэтнай будове і псіхалагічнай 
характарыстыцы герояў. Ix аб'ядноўвае таксама вобраз дарогі, які пра- 
ходзіць праз увесь твор і вызначае падабенства ў рашэнні мастацкай за
даны.

Тургенеўская аповесць уяўляе сабою своеасаблівую элегію ў прозе, 
у якой бытавая экспазіцыя амаль поўнасцю адсутнічае; аўтар канцэнтруе 
сваю ўвагу на ўнутраным жыцці галоўнага героя, прасочвае змяненне 
яго думак і пачуццяў. Сюжэтна-кампазіцыйная структура твора аргані- 
завана так, што канфлікт у ім, у адрозненне ад іншых лірычных 
аповесцей другой паловы 50-х гг. -  «Фауста», «Аси», «Первой любви», 
носіць не любоўны характар: герой-апавядальнік, «істота адзінага дня»5, 
застаецца сам-насам з вечнай і магутнай прыродай, перад якой ён адчувае 
сваё бяссілле і нязначнасць.

Філасофскім песімізмам прасякнуты ў творы развагі аб хуткаплын- 
ным жьщці і яго штодзённай мітусні; пры гэтым голас апавядальніка 
зліваецца з дамінуючым аўтарскім. Заўважаецца ўзаемапранікненне 
асобы аўтара і героя-апавядальніка, што вызначае рамантычную накі- 
раванасць твора. Узнікае так званая «сузіральна-эмацыянальная рэфлек- 
сія»6 -  адна з характэрных рысаў тургенеўскай прозы.

Мінорнаму лірызму аповесці, створанаму развагамі героя-апавядаль- 
ніка аб мінулай маладосці і страчаных ілюзіях, супрацьстаяць вобразы 
палескіх сялян, жыццё якіх працякае ў поўнай згодзе з законамі 
прыроды, сутнасць якой заключана ў «ціхім і павольным адухаўленні, 
няспешлівасці і стрыманасці адчуванняў і сіл»7. Таму вобразы сялян-  
гарэзлівага злодзея і забіякі Яфрэма, які ўвасабляе бунтарскую стыхію 
жыцця, і маўклівага працаўніка Ягора -  вызначаюцца здаровай прырод- 
най асновай.

Важнай асаблівасцю тургенеўскай аповесці з'яўляецца яе «філасоф- 
ская і пейзажная аркестроўка»8, танальнасць якой надає твору элегічнае 
гучанне. Магутны лірычны акампанёмент неадступна суправаджае 
аўтарскае апавяданне. Філасофскія роздумы накіроўваюць асноўны тон 
пейзажнай афарбоўкі: малюнкі прыроды напаўняюць сэрц,а чытача ад- 
чуваннем няўцешнасці, тугі, марнасці надзей на шчасце. I толькі ў канцы 
аповесці яе агульная філасофская настроенасць загучыць інакш: рэфлек- 
сёр-інтэлігент адчувае неабходнасць спалучаць сваё жыццё са спрадвеч- 
нымі гарманічнымі законамі прыроды.

Лірызм тургенеўскай аповесці поўнасцю абумоўлены жанраствараль- 
ным прынцыпам: размова вядзецца ад асобы апавядальніка, інтэлігент- 
нага чалавека тургенеўскага кола, праз светаўспрыманне якога перада- 
юцца асноўныя ўражанні ад паездкі ў Палессе. Гэта рэалістычны твор, 
прасякнуты рамантычным настроем, што выяўляецца ў паэтычнасці 
тургенеўскіх пейзажаў сярэдняй паласы Расіі, а таксама ў вобразе 
рамантычна настроенага апавядальніка, які з'яўляецца жанравай дамі- 
нантай аповесці. Яго роля -  вызначальная: ён дапамагае чытачу ўсвядо- 
міць этыка-філасофскую пазіцыю аўтара, злучыць рэалістычнае і раман- 
тычнае ў адзіную апавядальную форму. Жанравую спецыфіку аповесці 
I. C. Тургенева можна вызначыць як лірыка-філасофскую9.

«На Быстранцы» Я. Брыля -  гэта рэалістычная аповесць, дзе мастацкі 
сумяшчаюцца розныя часавыя пласты: вайна з яе трагедыйнасцю, 
сучаснае жыццё з яго складанымі праблемамі і накіраваная ў будучыню 
маладосць. У адрозненне ад I. С. Тургенева ў аповесці Я. Брыля 
апавяданне вядзецца ад трэцяй асобы, але тым не менш у апісанні 
глыбокіх унутраных перажыванняў герояў, у малюнках прыроды вы- 
яўляецца шчыры лірызм. Калі ў тургенеўскай «Паездцы ў Палессе» 
ацэнка падзей даецца галоўным чынам праз успрыманне героя-апавя- 
дальніка, блізкага па сваіх поглядах да аўтара, то ў «На Быстранцы» 
адчуваецца значная дыстанцыя паміж апавядальнікам і галоўным геро
ем. Вядучая роля аўтара прадстаўлена ў бытавых рэаліях калгаснай вёскі, 
якія шырока ўзнаўляюцца ў выразным пейзажы, у моўных характары-
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стыках герояў. Калі апавядальнік-гэта ўмудроны жыццём і вопытам 
чалавек, то галоўны герой, Анатоль Клімёнак, яшчэ студэнт літаратур- 
нага інстытута, прасякнуты рамантычным імкненнем, ён жыве трагіч- 
нымі ўспамінамі аб нядаўняй вайне. У сувязі з гэтым лірычны настрой 
аповесці часта змяняе сваю танальнасць; пейзажныя замалёўкі, як 
правіла, прасякнуты захапленнем цудам прыроды, яе жыццесцвярджаль- 
най сілай, развагі аб жорсткасці вайны надаюць апавядальнай тканіне 
твора трагедыйнасць, зварот да праблем сучаснай вёскі ўносіць напру- 
жанасць у агульную атмасферу аповесці, а любоўныя перажыванні 
галоўных герояў узмацняюць рамантычны пачатак твора. Гэтая змена 
эмацыянальных пластоў стварае ўражанне шматмернасці і складанасці 
чалавечага жыцця. Прычым калі ў I. C. Тургенева «філасофская і 
пейзажная аркестроўка» носіць мінорны характар, то ў Я. Брыля яна 
напоўнена радасным, светлым тонам і звязана з надзеямі маладосці на 
шчасце і агульным настроєм беларускіх сялян на лепшыя змены. 
Магутны мажорны акампанемент настройвае на актыўныя ператварэнні 
чалавечага жыцця: аўтар звярнуўся да такіх актуальных сялянскіх 
праблем, якія хвалявалі многіх працаўнікоў вёскі на пэўным гістарыч- 
ным этапе. Заслугай Я. Брыля з'яўляецца тое, што ён зрабіў гэта ў 
сярэдзіне 50-х гг., калі пра балючыя пытанні сялянскага жыцця не 
дазволена было гаварыць і пісаць. Невыпадкова крытык Ю. Канэ, 
аналізуючы аповесць Я. Брыля, палічыла недахопам твора адсутнасць 
у маладога, яшчэ ў многім наіўнага героя сацыяльнай свядомасціг 
папракала яго ў тым, што ён церпіць паражэнне ў сутыкненні з вострымі 
праблемамі жыцця10. На наш погляд, такая крытыка і тады не была 
апраўданай, таму што бездапаможнасць галоўнага героя можна растлу- 
мачыць, з аднаго боку, яго нявопытнасцю ў жыццёвым плане, з другога, 
задумкай аўтара дакладна акрэсліць важнейшыя праблемы сучаснай 
вёскі. Акрамя таго, асноўны канфлікт твора заключаецца ў супярэчлівым 
сутыкненні думак і пачуццяў героя, які спрабуе зразумець і ўсвядоміць 
актуальныя праблемы быцця. Характар Анатоля раскрываецца, як пра
віла, не ў дзеяннях, а ў эмацыянальна-псіхалагічным усведамленні 
рэчаіснасці. Час, аднак, дапамог Ю. Канэ па-іншаму ацаніць аповесць 
Я. Брыля і яе галоўных герояў; у адной са сваіх апошніх прац крытык 
адзначае: «На сённяшні -  сталы погляд, аповесць «На Быстранцы» -  рэч 
ідэйна бездакорная»11.

Такім чынам, падабенства філасофскіх канцэпцый ва ўсведамленні 
жыцця ў І. С. Тургенева і Я. Брыля заключаецца ў тым, што пісьменнікі 
не спрабуюць вырашаць супярэчнасці чалавечага жыцця, а стараюцца 
ўсвядоміць яго заканамернасці і далучыць да іх чытача.

Варта мець на ўвазе, што ў цэнтры абедзвюх аповесцей, паколькі гэта 
лірычная проза, знаходзяцца, у першую чаргу, суб'екты апавядання, а 
Ў другую -  асяроддзе і абставіны знешняга свету. Таму для аўтараў 
галоўным аб'ектам назірання становіцца псіхалагічнае жыццё герояў. 
Аднак калі ў «Паездцы ў Палессе» I. C. Тургенева псіхалагізм носіць 
«тайны» характар, таму што мы даведваемся толькі пра некаторыя 
вяршынныя моманты ў жыцці апавядальніка, то ў «На Быстранцы» 
Я. Брыля раскрываюцца найтанчэйшыя рухі душы чалавечай галоўных 
герояў, выкрываецца самае інтымнае ў асобе, і гэты псіхалагізм можна 
вызначыць як «яўны». Значыць, аповесць Я. Брыля відавочна набліжа- 
ецца да лірыка-псіхалагічнай12, а аповесць І. С. Тургенева, як ужо 
адзначалася вышэй, да лірыка-філасофскай разнавіднасці эпічнай прозы.

Мастацкая асаблівасць аповесцей выяўляецца таксама і ў тым, што 
пейзажныя абрамленні ў іх адпавядаюць унутранаму стану герояў і такім 
чынам набываюць псіхалагічную функцыю. У I. С. Тургенева песімі- 
стычныя філасофскія развагі з пункту гледжання часавага фактару 
маюць неперарыўны характар і вызначаюць танальнасць лірызму (ён, 
відавочна, элегічны) і малюнкаў прыроды, «сумнай і строгай», асноўны 
фон якой адпавядае самотным развагам апавядальніка. У аповесці «На 
Быстранцы» Я. Брыля агульны аптымістычны настрой такіх, накірава- 
ных у будучыню герояў, як Анатоль Клімёнак, Максім і Людміла 
Нагорныя і інш., гарманіруе з выразнымі пейзажнымі замалёўкамі, якія 
перадаюць няяркую прыгажосць беларускай прыроды.

«Паездка ў Палессе» і «На Быстранцы» арганічна спалучаюць рэаліс-
20



тычнае і рамантычнае ў мастацкай тканцы твора, аднак характар лірызму 
ў іх выяўляецца па-рознаму: праз успрыманне героя-апавядальніка -  у 
I. С. Тургенева, і вобраз аўтара, які арганізуе ўсю сюжэтна-кампазіцый- 
ную структуру аповесці, -  у Я. Брыля. Асобу аўтара беларускі пісьменнік 
лічыць адной з галоўных складаемых прозы, асабліва лірычнай: «У лі- 
рычнай прозе, асабліва ў запісах, апроч усіх іншых, станоўчых і адмо- 
ўных якасцей, ёсць яшчэ адна, нават ці не галоўная,-ты  сам, твая 
асоба»13.

Такім чынам, калі галоўным жанрастваральным прынцыпам у апо
весці I. C. Тургенева з'яўляецца вобраз усёведнага героя-апавядальніка, 
то ў Я. Брыля -  тэта вобраз аўтара, суадносны с асобай самога пісьмен- 
ніка. Безумоўна, тургенеўскі лірызм прынцыпова адрозніваецца ад лі- 
рызму Я. Брыля, аднак важна тое, што ў розныя эпохі рускі і беларускі 
пісьменнікі ўнеслі значны ўклад у развіццё лірычнай прозы.

1 Б р ы л ь Я. Збор твораў: У 5 т. M h4  1981. Т. 4. C. 329, 328.
2 Гл.: T  у  р г е н е ў  I. C. Запіскі паляунічага. Мн., 1951.
3 Б  р ы л ь Я. Сёння і памяць: Апавяданні, мініяцюры, эсе. Мн., 1985. C. 225.
4 Б р ы л ь Я. Збор твораў. Т. 5. C. 466.
5 Т у р г е н е ў і .  C. Выбраныя апавяданні. Мн., 1947. C. 72.
6 П о  с п е л о в Г. H. История русской литературы X IX  века. М., 1981. С. 313.
7 Т у р г е н е ў і .  С. Выбраныя апавяданні. С. 466.
* П у м п я н с к и й Л .  В. / /  Тургенев И. С. Соч. М.; Jl., 1929. Т. 7. С. 5.
9 Гл.: M а р к о в и ч В. М. / /  Русские писатели: Библиограф, словарь. М., 1990. 

Т. 2. С. 314 і далей.
10 Гл.: К а н э Ю. Я. Брыль: Крит.-биограф. очерк. М., 1964. С. 89—90.
11 К а н э Ю. Як паветра і хлеб: Жыццёвы і творчы шлях Я. Брыля. Мн., 1988. С. 133.
12 Гл.: M  а й X  р о в і ч С. Янка Брыль: Жыццё і творчасць. Мн., 1981. С. 213.
13 Б р ы л ь Я. Збор твораў. Т. 4. С. 516.

I. М. CA УЧАНКА

ПРАБЛЕМА БЕССМЯРОТНАСЦІ 
Ў ТВОРЧАСЦІ МІКАЛАЯ ГУМІЛЁВА

Кожная культура не толькі выпрацоўвае пэўную сістэму каштоўнас- 
цей, у якой асэнсоўваюцца пытанні жыцця і смерці, але і стварае 
комплекс вобразаў і сімвалаў, якія забяспечваюць псіхалагічную ахову 
яе носьбітаў ад пагрозы небыцця і ўказваюць шляхі да ўвекавечання 
асобы.

Патрэбнасць у выпрацоўцы версій бессмяротнасці непазбыўна. Гэта 
вельмі старадаўняя традыцыя, якая мае ў культурах розных народаў 
нацыянальнае ўвасабленне. У апошні час, дзякуючы выданню замежных 
і айчынных кніг на раней табуіраваныя тэмы філасофіі і псіхалогіі, 
з'явілася магчымасць некаторай класіфікацыі такіх версій. Па-першае, 
гэта тэалагічны «модус» бессмяротнасці, прадстаўлены трыма «разнавід- 
насцямі»: неўміручасць душы (хрысціянства), уваскрашэнне цела 
ііудаізм), пераўвасабленне ў наступным жыцці (будызм). Другі «модус» 
( пантэістычны) прадугледжвае растварэнне Бога ў прыродзе. Трэці 
(біясацыяльны) разглядае бессмяротнасць як працяг жыцця ў патом- 
стве. I, нарэшце, чацвёрты «модус» (сімвалічны) спосабам увекавечання 
лічыць творчую бессмяротнасць. Прымаючы гэту класіфікацыю, нельга 
забываць, што рэсурсы псіхалагічнага выжывання, у прынцыпе, бяз- 
межны.

У творчасці Мікалая Гумілёва пошукі шляхоў да неўміручасці з'яў- 
ляюцца адной з вядучых тэм. Яе прыярытэт стымулявала цікавасць 
паэта да пытання аб сутнасці смерці, змірыцца з непазбежнасцю якой 
ён не мог. 3 юных гадоў Гумілёў пакутліва шукає адказу на пытанне: 
ці магчыма неўміручасць, а калі магчыма, то ў якой форме і як яе 
дасягнуць? Па гэтай прычыне творчасць паэта адлюстравала розныя 
версіі вечнага жыцця.

Першапачаткова Гумілёў захапіўся пантэістычнай бессмяротнасцю. 
Так, у вершы «Когда из темной бездны жизни...» з яго першага зборніка 
«Путь конквистадоров» (1905) адчуваецца прасветлены, аптымістычны 
погляд на праблему ўваскрашэння чалавека праз прыроду. Але паступова
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