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ПАЭТ, ПРАЗАІК, ГРАМАДЗЯНІН 
(да сямідзесяцігоддзя У. А. Салаухіна)

Уладзімір Аляксеевіч Салаухін належыць да ліку тых расійскіх 
пісьменнікаў-сучаснікаў, паэтычнасць твораў якіх аднолькава адчуваль- 
на і ў вершах, і ў прозе. Таму не випадкова, што сам Салаухін назваў 
Янку Брыля паэтам. «Нядаўна я ездзіў у Беларусь. Янка Брыль і Пімен 
Панчанка... вырашылі паказаць мне, хоць трохі, родную зямлю... Паэт 
Янка Брыль (тое, што ён піша прозу, не має ніякага значэння)... як 
ініцыятар паездкі і ўраджэнец тых мясцін увесь час гаварыў нам з 
Піменам Панчанкам: «Ну што? Якая зямля!?»1

Нарадзіўся У. Салаухін у 1924 г. у в. Алепіна Уладзімірскай вобласці, 
і шлях пісьменніка -  тэта шлях многіх яго сучаснікаў, выхаваных суро- 
вай рэчаіснасцю таго часу. «Вясковае дзяцінства, пачатковая школа ў 
родным Алепіне, сямігодка ў суседнім сяле... потым Уладзімірскі меха- 
нічны тэхнікум і дыплом тэхнолага па інструментальнай вытворчасці», -  
апавядае пісьменнік у аўтабіяграфічным нарысе (I, 5).

У гады вайны, знаходзячыся ў вайсковай часці ў Маскве, ён пачаў 
наведваць заняткі «самага вялікага і цікавага тады Літаратурнага аб'яд- 
нання», дзе выкладалі такія майстры слова, як Антакольскі, Лугаўской, 
Сяльвінскі, Шчыпачоў. Гэта ў значнай меры вырашыла лёс У. Салаухіна, 
хаця першыя яго літаратурныя творы (вершы) з'явіліся ў друку яшчэ 
да вайны (у 1939- 1940 гг. ва Уладзімірскай газеце «Призыв»). Але 
першым сваім творам, апублікава «цэнтральным друку», пісьмен-

Літаратурны інститут і які стаў першым яго публічным выступлением 
на вечары ў цэнтральным доме літаратараў (1947) . «Дождж у стэпе» -  так 
назваў У. Салаухін і сваю першую кніжку вершаў, выдадзеную ў 1953 г. 
Ужо ў гэтай кніжцы былі вызначаны галоўныя тэмы яго творчасці: 
радзіма, яе мінулае і сучаснае, народ, родная прырода.

Услед за гэтым выходзяць «Жураўліха» (1959), «Маючы ў руках 
кветкі» (1962), «Жыць на зямлі» (1965) - творы, якія характарызуюцца 
асаблівай індывідуальнасцю і цягай да філасофскага асэнсавання жыцця, 
глыбокім лірызмам, паэтычнай афарбаванасцю. «Але рана ці позна, -  га- 
ворыць пісьменнік, -  падыходзіць момант, калі той, хто піша вершы, 
садзіцца за прозу, хаця... у прозе можна больш апавядаць, але сказаць 
адным вершам можна больш, чым цэлым раманам» (1, 8). З'яўляюцца 
яго кнігі «Уладзімірскія прасёлкі» (1957), «Кропля расы» (1960) -  нататкі 
аб вандроўках па роднай зямлі, роздум пра лёсы сялянства. A ў 1964 г. 
з'яўляецца яго раман «Маці-мачыха», потым публікуюцца «Лісты з 
рускага музея» (1966), «Трава» і «Трэццяе паляванне» (1967), «Чорныя 
дошкі» (1969) і інш., у якіх, як адзначаў ён сам, «...тое, чым займаўся 
на працягу ўсяго жыцця»2.

Наступныя творы пісьменніка («Час збіраць каменні», «Лірычныя 
мініяцюры», «Каменьчыкі на далоні», «Прысуд», «Смех за левым плячом» 
і шмат інш .)-гэт а  ўсё ж тыя агульначалавечыя праблемы: гібель 
культурнай гістарычнай спадчыны, уратаванне яе і ўратаванне наваколь- 
нага асяродцзя як месца існавання чалавека, пытанні творчасці, пачуццё 
глыбокай любві да свайго народу, сваёй радзімы і культываванне гэтага 
пачуцця ў свядомасці кожнага з нас, чытаючых, бо пісьменнік, па словах 
У. Салаухіна, павінен служыць не толькі літаратуры. Спасылаючыся на 
І. С. Тургенева, ён піша, што «бываюць эпохі, калі літаратура не можа 
быць толькі літаратурай, мастацтвам, а ёсць інтарэсы вышэй за паэтыч- 
ныя інтарэсы»3.

Займаючыся перакладчыцкай дзейнасцю, пісьменнік адзначае, што 
для сучаснага чалавека «не можа не быць цікавым жыццё кожнага 
народа, яго дух, яго ўяўленне аб добрым і злым, яго характар і 
ўзаемаадносіны з іншымі народамі»4.

Асаблівасцю твораў пісьменніка называюць іншы раз аўтабіяграфіч- 
насць, падкрэсліваючы асабістыя адносіны У. Салаухіна да таго, што 
адбываецца навокал. Дастаткова пераканаўча аб гэтым сказаў Л. Ляво- 
наў: «Нам глыбока да спадобы яго чыстая сыноўская і мастацкая

нік называе «Дождж у стэпе» верш, з якім ён паступаў у
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адданасць прыгажосці рускай зямлі... пераканаўчая салаухінская вера ў 
сваю радзіму, як крыніцу... ўсяго чалавечага шчасця»5.

I сапраўды, толькі шчырая сыноўская любоў да свайго краю змагла 
нарадзіць тыя пранікнёныя і такія цудоўныя і паэтычныя словы аб 
навакольным свеце, аб сціплай, на першы погляд, прыродзе сярэдняй 
паласы Pacii ў творах пісьменніка, які лічыць, што паняцце Радзімы не 
можа скласціся з абстрактных альбо філасофскіх паняццяў, артыкулаў 
і навуковых трактатаў. Радзіма, па меркаванню У. Салаухіна, складаецца 
з канкрэтных і ўяўляемых рэчаў: хат, вёсак, рэк, песень, казак, прырод- 
ных і архітэктурных прыгажосцяў.

Як пісьменнік і мастак У. Салаухін змагаецца за чысціню мовы, яе 
прыгажосць, сэнсавую трапнасць. Удзельнічаючы ў адной з дыскусій аб 
мове і шляхах яе развіцця, пісьменнік слушна сцвярджае, што мова -  гэта 
акіян, з якога можна чэрпаць і наліваць у посуд рознай формы. Але пры 
гэтым ён папярэджвае, што «...адна і тая ж вада можа прымаць форму 
куба, бутэлькі, старажытнагрэчаскай амфары, крыштальнага шара і 
бруднай лужыны». У. Салаухін дає цудоўнае параўнанне мовы з акіянам, 
з хларафілавымі зярнятамі, з расліннымі клеткамі і г. д. «Калі хочаце, 
аб'ектыўны слоўнік,-  піша ён ,-гэта  хларафілавыя зярняты... якія ў 
залежнасці ад запраграміравання камбінуюцца то ў жалезны дуб, то ў 
гнілую асіну»6. На думку пісьменніка, калі «выключыць паталагічныя 
з'явы тыпу лаянкі (з якой лягчэй змагацца міліцыі, чым моваведам), 
рознага роду скажэнні (жаргонныя альбо выкліканыя непісьменнасцю 
і нядбайствам), тады моўнага смецця, па сутнасці, няма і не можа быць. 
A гаворачы аб дзвюх сферах выкарыстання мовы (гутарковай, вуснай 
і пісьмовай, кніжнай), пісьменнік падкрэслівае, што кніжная мова 
павінна быць літаратурнай. «Вазьміце прозу Лермантава, Пушкіна, Чэ- 
хава; вазьміце мову гэтай прозы, -  працягвае ён. -  Яна чыстая, строгая, 
крыштальная, я нават сказаў бы, прыгожая, вытанчаная, пры гэтым 
ніхто з названых пісьменнікаў не адхрышчваўся ад гутарковай мовы, 
архаізмаў, простай мовы». Выступаючы супраць дапушчэння рознай 
неахайнасці ў мове, У. Салаухін заклікае настойліва вучыцца мове, хаця 
гэта і нялёгка, хаця «гэта цяжкі, цярплівы працэс, а навучыцца ў 
дасканаласці валодаць роднай мовай ніколькі не лягчэй, чым авалодаць 
мовай іншай»7.

Што ж датычыцца яго ўласнага творчага метаду, то ён даволі 
пераканаўча вызначаны эпіграфам з С. Аксакава для аповесці «Кропля 
расы»: «перадаваць іншым свае ўражанні з дасканаласцю і відавочнасцю 
так, каб чытачы атрымалі такое ж уяўленне аб апісваемых рэчах, якое 
я сам меў аб іх» (I, 433), бо «той душэўны стан, у якім знаходзіўся 
мастак, павінен перадавацца чытачу, хаця б нічога аб гэтым душэўным 
стане не было сказана» (4, 147- 148).

Своеасаблівы характар мовы твораў гэтага пісьменніка адзначыў 
Андрэй Вазнясенскі: «расістая, руская мова, гэта падрабязнае, беражлівае 
пачуццё прыроды, гэта шызы дымячы луг уранку, гэта белакаменны 
крэмль над ракою, гэта сола на ражку... гэта з нараджэння натхняючая 
нас прыгажосць, якая кліча не толькі любавацца, але і захоўваць, жыць 
дзеля яе»8.

Асаблівае месца ў творах (і жыцці) пісьменніка займає прырода. Да 
яе звяртаецца ён тады, калі ўзнікае патрэба разабрацца ў заблытанасці 
пачуццяў, калі трэба паведаміць аб самым запаветным, бо прырода, яе 
раслінны і жывёльны свет здольны «песціць вока чалавека, уліваць 
ціхую радасць у ягоную душу, рабіць яго дабрэйшым, прыносіць супа- 
коенасць і адпачынак» (4, 326), бо менавіта «навакольны свет дає нам 
пяшчотную інфармацыю» (4, 332).

Зоркае вока самога пісьменніка-мастака «уяўляе свет як гармонію 
розных колераў», бачыць усе фарбы і адценні ва ўбранні кветак і траў, 
кустоў і дрэў,.чуе ўсе пахі расліннага свету пры дзённым асвятленні і 
ў начны час. Ён бачыць «полымя адуванчыкаў» (4, 446), «паўпразрысты 
белы газ, накінуты на зялёную траву, калі квітнеюць парасонавыя» 
(4, 447), ведае, што вікторыя-рэгія спачатку ярка-белая, потым пачынае 
ружавець, у вечар робіцца ружовай, а на трэці дзень -  барвова-чырвонай 
(4, 490).
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Сапраўды беспрыкладна ўражлівым з'яўляецца апісанне паху язміну 
ў аповесці «Трава»: «Гляджу на кветку язміну. Яго чысціня і пяшчот- 
насць... як быццам не сапраўдныя. Вока не перастае любавацца імі... 
Акрамя таго, ён мае непаўторны ва ўсёй шматграннай прыродзе пах, 
уласцівы толькі яму... пах, у якім выкарыстоўваецца 92 (ці колькі 
іх там зараз адкрыта) элементы мендзялееўскай табліцы, шляхам гені- 
яльных камбінацый. Ні адзін элемент у чыстым выглядзе язмінам не 
пахне. Ні адзін элемент не можа мець такога ж зачаравання, якое робіць 
жывая кветка» (4, 349-350).

З вялікім болем зазначає пісьменнік, што мы зрабіліся абыякавымі 
да навакольнага асяроддзя, да расліннага і жывёльнага свету, да ўсёй 
прыгажосці зямлі, а яна патрабуе ўразлівых і клапатлівых адносін да 
сябе, што прыгажосцю зямлі «трэба любавацца, трэба спыніцца перад 
гэтай прыгажосцю, не думаючы пра бягучы час, што толькі тады 
прыгажосць быццам запросіць нас да сябе ў субяседнікі, толькі тады 
магчымы з ёю глыбокі духоўны кантакт, а значыць, і радасць задаваль- 
нення» (4, 485). За словамі «зямля цудоўная», дадае з глыбокай зане- 
пакоенасцю пісьменнік, павінна гучаць трывога аб тым, як бы гэта зямля 
не пераўтварылася ў мёртвы, абвуглены камень.

' С о л о у х и н  В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1983— 1984. Т. 4. С. 340—341. Астатнія 
спасылкі (акрамя асобна агавораных) даюцца ў артыкуле па гэтаму выданню, лічбы 
азначаюць том і старонку адпаведна.

' С о л о у х и н  В .//Л и т . г. 1983. 27 апр.
3 Ё н  ж  а //Л и т . г. 1983. 31 авг.
4 E h  ж  а //Л и т. г. 1988. 27 апр.
5 Л е о н о в Л .//С олоухи н  В. Лирические повести. М., 1961. С. 6.
б С о л о у х и н  В .//Л и т . г. 1971. 3 ноября.
7 Там жа.
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М. А. ПАПОВА

РАННЯЯ ДРАМАТУРГІЯ МАКСА ФРЫША 
I ШВЕЙЦАРСКІ МЕНТАЛІТЭТ

Поўнае ўяўленне аб драматургії М. Фрыша немагчыма скласці без 
уліку канкрэтна-гістарычных абставін тагачаснай Швейцарыі, якія пад- 
рыхтавалі і жывілі яго творчасць. Нягледзячы на «ўнутраную эмігра- 
цыю» пісьменніка, яго скептычныя адносіны да «гельветычных» (ста- 
ражытнашвейцарскіх) каштоўнасцей, трэба адзначыць, што менавіта ідэі 
«крытычнага патрыятызму»1 склалі аснову ўнутраных канфліктаў п ес 
Фрыша, вызначылі выбар матэрыялу. Своеасаблівасць нацыянальнага 
ўспрыняцця рэчаіснасці знайшла свой яскравы адбітак у літаратуры, што 
абумовіла спецыфіку пераўтварэння ідэй экзістэнцыялістскай філасофіі 
і «эпічнага тэатра» ў драматурги Фрыша. Гэта дыктуе неабходнасць 
пільна ўглядзецца ў рэчаіснасць Швейцарыі 40-пач . 50-х гг., выявіць 
ролю пісьменніка ў літаратурным працэсе краіны.

Пачатак драматургічнай дзейнасці Фрыша прыходзіцца на 1944 г. 
(п'еса «Санта-Крус»-  «Santa Cruz»), які знамянуе сабой завяршэнне 
перыяду «духоўнай аховы айчыны». Палітыку касмапалітызму змяніла 
ў 1933 г. палітыка «гельветызацыі» -  была абвешчана ідэя выключнасці, 
богаабранасці Швейцарыі. Вынікам палітычнай сітуацыі, якая дыктавала 
культуры пэўны ракурс асваення рэальнасці, стала для многіх мастакоў 
«унутраная эміграцыя». Так, вядомы раманіст і навеліст Я. Шафнер 
прапаведуе ў гэты час ідэі нацыянал-сацыялізму, P. Вальзер наогул 
замаўкае, Ц. фон Аркс і М. Інглін ідэалізуюць гельветычнае мінулае, 
Я. Гум паглыбляецца ў свет дзіцячых і юнацкіх уражанняў.

У гэтай сітуацыі Фрыш, быццам заплюшчыўшы вочы на ўсё, што 
адбываецца вакол, стварае камерную п'есу-раманс «Санта-Крус», якая 
прысвечана не злабадзённым пытанням, а вечным праблемам кахання, 
шлюбу, пошукам «сапраўднага» жыцця -  і заканамерна сведчыць аб 
уцёках пісьменніка ад сучаснай рэчаіснасці. Твор не атрымаў цёплага 
прыёму ў Швейцарыі, і гэта невыпадкова: краіну на той час цікавілі
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