
ці» — Вечнай Ж аноцкасці, гармоніі. Ён у некаторай ступені праглядваецца і ў 
вобліку Афроські («Это была девка Афроська и богиня Афродита — вместе»).

Усе гэтыя адпаведнасці ў той альбо іншай форме адчуваюцца і самімі героямі 
трылогіі. Параўн.: «Белое голое тело богини показалось ему (царэвічу Аляксею— 
JI. Ш .) таким знакомым, как будто он уже где-то видел его... Вдруг вспомнил, 
что точно такой ж е изгиб спины, точно такие же ямочки плеч он видел на теле 
своей любовницы, дворовой девки Ефросиньи» (С. 352). Ціхан, убачыўшы 
гравіраваны партрэт Леанарда да Вінчы, углядваецца «в странное... и, вместе с 
тем, как будто знакомое, в незапамятном сне виденное лицо» (С. 376) і г. д. Такая 
сістэма адпаведнасцей становіцца механізмам стварэння сімвалаў адзінства 
гістарычнага працэсу.

Лейтматыўныя паўторы, цытаты як ілюстрацыйны мастацкі сродак трылогіі 
надаюць характэрную своеасаблівасць мастацкаму метаду Д. C. Меражкоўскага.

1 Гл.: М и х а й л о в  O. / /  Мережковский Д. С. Соч. В 4 т. М., 1990. Т. I. С. 15.
2 С о л о в ь е в  В. Собр. соч. В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 134.
’ М е р е ж к о в с к и й  Д. С. Указ. соч. Т. 2. С. 722 (Старонкі іншых цытат з гэтага 

выдання даюцца ў тэксце артыкула).

Д . Л . БА Ш К ІРА Ў

ДА ПРАБЛЕМ Ы АРХІТЭКТОНІКІ 
ДРАМАТЫЧНЫХ TBOPАЎ ЛЕАНІДА АНДРЭЕВА

Некаторыя асаблівасці першых драм Л . Андрэева «Да зорак» (1905) і «Сава» 
(1906) дазваляюць гаварыць аб важнасці адлюстраваных у іх не проста ідэйна- 
філасофскіх поглядаў аўтара, але аб тых функцыях, як ія  гэтыя погляды выкон- 
ваюць у архітэктоніцы п ’ес.

Свет страшэнны і выродлівы, замірэнне з ім немагчыма. Імкненне да змянен- 
ня агульнага ходу ж ы цця — адзіны спосаб самасцвярджэння асобы, ён дае 
магчымасць прымаць тэты свет не як кашмарны сон, у якім усе пачварна 
скажона і дэфармавана, але бачыць яго ў «выпрамляючым» жыццё станаўленні. 
У ходзе развіцця дзеі названых п ’ес гэты бок іх падзейнага пласта— рэкан- 
струяваць рэчаіснасць у адпаведнасці з духоўнымі каштоўнасцямі чалавецтва — 
самаразбураецца, выступав як вонкавая абалонка, якая  імкнецца ўтрымаць 
знаёмае аблічча свету і ў гэтым намаганні выражае супрацьлеглыя з ’явы.

А рхітэктоніка п ’есы «Да зорак» выстройваецца на перасячэнні двух пато- 
каў — уласна-падзейнага: падкрэсленае, «рэтушаванае» стварэнне вобраза сацы- 
яльнага пераўладкавання, і вобразна-метафарычнага; нявеста Элен — горад «Да 
зорак» — ідыёт. Ірэальны пачатак гэтых вобразаў узрывае «нармальнасць» 
дзеяння п ’есы — адносіны персанажаў да рэвалюцыі і яе правадыра М ікалая. 
«Ідэі», як ія  спавядаюць героі, імкнучыся змяніць свет, — па сутнасці, унутраная 
спроба ўтрымаць вобраз недэфармаванай рэчаіснасці. Гэта голыя канструкцыі, 
з дапамогай якіх можа быць пераадолена «выродлівасць і недасканаласць» свету. 
«Ідэі» ў  драме «Сава» занявольваюць свайго носьбіта і парадаксальным чынам 
рэгіструюць канчатковы адрыў асобы ад натуральнага жыцця. Выпрамляючы 
рэчаіснасць, прыстасоўваючы да яе апантанага пошукам праўды і справядлівасці 
героя, у сваёй гіпертрафаванасці і ўзбуджанасці яны нясуць адбітак «не- 
нармальнасці» быцця. Чым больш напружаныя адносіны героя да свету, тым 
болып шалёныя яго «ідэі»: ад цара Ірада да Савы, ад Савы да Цюхі і ад Цюхі да 
крэснага ходу, хаосу, вар’яцтва. Для Андрэева важны не змест гіпертрафаваных 
ідэй, а празмернасць сродкаў, якія  патрабуюцца для «выпрамлення» рэчаіснасці.

У «Саве» не адмаўляецца існуючы ўклад ж ы цця, а ўзнаўляецца той стан, 
калі герой з ’яўляецца часткай гінучага цэлага. Крушэнне ўяўленняў аб дабры і 
справядлівасці пададзена як трагічная спроба іх поўнага здабывання чалавекам. 
«Ідэя» — форма выражения парадаксальнай мадэлі рэчаіснасці, што вырастав 
на дадзенай аснове. У паэтыцы п ’ес Л. Андрэева гэта праяўляецца ў аслабленні 
прасторава-часавай, падзейнай нластыкі адлюстравання ў функцыянаванні ге
роя ў прасторы яго «ідэі», і у канчатковым выніку зліцці з ёй.

Вобраз чалавека-«ідэі» фарміруе мадэль бачання ж ы цця. Адарванне ад яе 
натуральнага цячэння выліваецца ў ненатуральныя формы ў п’есе «Жыццё 
Чалавека» (1906). Спосаб адлюстравання рэчаіснасці ў гэтай драме можна 
ахарактарызаваць як «погляд звонку». Тут рацыяналізм мяжуе з вар’яцтвам. 
«Погляд звонку» дазваляе «ідэі» даць схематычнае адлюстраванне жыцця, якое 
пераходзіць у абсурднае, бо «ідэя» — «погляд звонку» ў якасці цэласнай 
закончанай карціны свету трансфармуецца ў тканіне твора ў самую сябе, г. зн. 
«погляд звонку» суіснуе з «поглядам знутры», для якога рэчаіснасць становіцца 
таксама з ’явай закончанай, ужо сфарміраванай, застылай, выкінутай з на
туральнага патоку ж ы цця. У абвешчаным Андрэевым адыходзе ад «факта



цякучага», сутнасдь якога ў  час стварэння «Ж ыцця Чалавека* выявілася ў тым, 
што мастак хацеў даць толькі адлюстраванне жыцця, такое, калі «глядач не 
павінен забываць, што ён стаіць перад карцінаю — што ён знаходзіцца ў тэатры», 
г. зн. у намеранай тэатралізацыі адлюстравання можна ўбачыць імкненне 
пісьменніка вызваліцца ад неаўтэнтычнасці свету. Але тэта імкненне вяртаецца 
да яго ў «Ж ыцці Чалавека» менавіта неаўтэнтычнасцю, але не таго, што 
наказана ў п ’есе, а таго, што ён хацеў выразіць у дадзеным паказе.

Сваё разумение свету, у якім  пісьменнік хоча пераадолець пачварную сут- 
насць, з ’яўляецца яму ў  ірацыянальных, падсвядомых парывах душы, і гэтыя 
пачуцці, як ія  не падлягаюць упарадкаванню і кантролю, ён пажадаў рацыя- 
нальна ўпарадкаваць.

Праблематыка драматурги JI. Андрэева адлюстравалася ў архітэктоніцы яго 
п ’ес. Спроба ўтрымаць знаёмае аблічча свету ў драмах «Да зорак» і «Сава» за 
кошт падкрэсленага, «рэтушаванага» паказу сацыяльна-філасофскага аспекту ў 
змесце знаходзіць сваё развіццё ў схематычных, абстрактных канструкцыях 
п ’есы «Ж ыццё Чалавека» і завяршаецца спробай «выпрастаць» скажонае, 
дэфармаванае аблічча рэчаіснасці, увёўшы яго ў жорсткі каркас сацыяльна- 
палітычных калізій бунту ў драме «Цар Голад* (1908). Яе герой, бунтар і 
прапаведнік, за вечную сваю адраджэнскую надзею направіць лёс чалавека, 
ужыўш ы дапамогу «земных хлебов», вымушаны раз за разам цярпець крах і 
сузіраць на мяжы ператварэння любові ў нянавісць выродлівую сацыяльную 
сістэму, на стварэнне якой ён сам правацыруе сваё «ўлюбёнае дзіця», звёўшы 
яго супярэчлівую і складаную прыроду да выразных і ясных жаданняў, імкнення 
да матэрыяльных даброт. Так завяршаюцца спробы Андрэева ў сітуацыі крушэн- 
ня ўсіх традыцыйных каштоўнасцей рацыяналістычна ўпарадкаваць той хаос, 
я к і яму адкрыўся на руінах, звесці да якойсьці сістэмы натуральную жыццёвую 
плынь. Вобраз Інжынера ў п ’есе «Цар Голад» увенчвае выродлівы сацыяльны 
арганізм, у якім падкрэслены стараннасць, вульгарная добрапрыстойнасць, 
акуратнасць, суадносіцца з вобразам стваральніка тэорыі «кратаў» у аповесці 
«Мае запіскі» і ўказвае на тое, што для Андрэева спроба рацыяналістычна 
ўпарадкаваць жыццё мяж уе з вар’яцтвам.

Аднак само вар’яцтва ў наступнай творчасці пісьменніка становіцца праяў- 
леннем прылучэння да глыбінных таямніц свету, вызваленнем ад умоўнасці, 
несапраўднасці быцця. Менавіта гэта паказана ў п’есе «Чорныя маскі». Склада- 
насць, вытанчанасць, парадаксальнасць параўнальны хіба што з англійскай 
маньерысцкай драматургіяй XVII ст. (падобнае параўнанне не пазбаўлена пад- 
стаў як у агульных рысах: светапоглядны крызіс, як і прывёў да маньерызму, 
так і ў  дзіўным падабенстве шэрагу вобразаў і сюжэтных сітуацый «Чорных 
масак» з драмамі Уэбстэра і Мідлана).

Светлы і прыгожы замак Ларэнца ўвасабляе свет яго душы, умоўны, як 
умоўныя і несапраўдныя ўяўленні героя аб жыцці, а ў  канчатковым выніку і 
само жыццё. У першай карціне праглядваюцца ключавыя элементы вобразна- 
мастацкага ладу п ’есы. Форма пануе ў вобразах, форма задае тон рэплікам. Сцэна 
ўяўляе стылізацыю сярэдневяковага малюнка, гэта, па сутнасці, самая вялікая 
маска ў п ’есе. Падкрэсленая ўмоўнасць, стылізаванасць знеш няга аблічча перса- 
наж аў атрымоўвае далейшае развіццё ва ўчынках дзеючых асоб, іх  рэпліках, 
дыялогах. Умоўнасць як выражэнне аўтарскага стаўлення да ўяўленняў аб 
рэчаіснасці Ларэнца ўзмацняецца кантрастам паміж знешнімі аксесуарамі, што 
спадарожнічаюць весялосці, шчасцю, сяброўскай адданасці, на як ія , як  музыч- 
ны інструмент, настроены палац, і пустатой, што, па сутнасці, акруж ае героя. 
Андрэеў дасягае гэтага не зменай плана, а ладам рэплік. У агромністай, на- 
поўненай святлом і людзьмі зале яны гучаць як голас аднаго чалавека. Рэплікі 
масак паўтараюцца, новае гучыць як водгалас, рэха ўжо вымаўленага. Здані, 
што ўрываюцца ў  залу замест сяброў, паўтараюць словы-прывіды.

Змяшэнне рэальнага і  ірэальнага планаў у п ’есе вельмі складанае, шматсла- 
ёвае. Пачатак першай карціны сам па сабе ўмоўны і стылізаваньг, у гэтую 
несапраўдную рэчаіснасць душы героя ўрываюцца пачварныя маскі-прывіды і 
замагільны ж ах, які спадарожнічае ім. Але ці ўрыванне гэта ва ўмоўную 
рэальнасць п ’есы ірэальнага пачатку? З ’яўленне ў драме сапраўды ірэальных 
персанажаў — Чорных масак — робіць папярэдніх гасцей болып рэальнымі. 
Такім чынам, несапраўднасць светлага і прыгожага свету душы Ларэнца раскры- 
ваецца ў  падкрэсленай умоўнасці і стылізаванасці формы; у масках-сябрах 
Ларэнца можна ўбачыць алегарычнае выражэнне пачварнай выродлівасці рэаль- 
насці і несапраўднасці першага вобразна-мастацкага слоя п ’есы; і, нарэшце, для 
Чорных масак умоўна і несапраўдна ўсё: і душа Ларэнца, і пачварная праўда, 
што адкрываецца ў масках-сябрах. I толькі вар’яцтва героя — адзіны ўстойлівы 
і сапраўдны стан у гэтым умоўным і несапраўцным свеце.

Такім чынам, спробы Л. Андрэева ўтаймаваць вар’яцтва свету з яго страшэн- 
нымі сацыяльнымі і этычнымі супярэчнасцямі, арганізаваць гэты матэрыял у 
адпаведнасці са зняважанымі духоўнымі каштоўнасцямі чалавецтва прыводзяць 
пісьменніка да яшчэ болыл выродлівай карціны свету, якая  аказваецца той
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цаной, што давялося заплаціць за жаданне супрацьстаяць натуральнаму жыц- 
цёваму патоку. У поўнай меры тэта праблема ў рускім мастацтве была асэнсавана 
пазней. У пачатку 30-х гадоў, характарызуючы сучаснае яму драматычнае 
мастацтва, Алсперс Б . В. пісаў: «Геаметрычны чарцёж падзей — замест канкрэт- 
ных фактаў, маска-схема персанажаў — замест жывога сучаснага характару...»2 
Вывучаючы ўказаную з ’яву, ён пазней паспрабаваў шырэй уявіць рысы і 
прычыны яе ўзнікнення: «...Але адно, бадай, бясспрэчна: узросшая роля «нацы- 
янальнага» д і «інтэлектуальнага» (па ўстаноўленай на дадзены момант тэрмі- 
налогіі) у тэатральным мастацтве нашых дзён у большай ступені выклікаецца 
самаабаронай сучаснага чалавека, перад якім штодзённа і шточасна разгортваец- 
ца відовішча хаатычнага свету, разадранага супярэчнасцямі, пастаянна змен- 
лівага ў сваіх абрысах і дынамічных лініях, у той ж а час старанна ўзаемазвя- 
занага ў сваіх крыклівых, а часцяком і сапраўды абсурдных кантрастах. Гэты 
свет мае патрэбу перш за ўсё ў  асэнсаванні... Чыста эмацыянальнае яго ўспры- 
няцце, відавочна, немагчыма для сучаснага чалавека. Яно было б раўназначна 
духоўнаму самагубству... а мастака заводзіла б у вобласць апакаліптычных 
уяўленняў...»3

Для JI. Андрэева вар’яцтва ў тым кантэксце, у якім яно прысутнічае ў 
«Чорных масках», — тэта не духоўная паталогія, не рэакцыя асобы на трыўм- 
фуючы ў светабудове хаос, што падаўляе і знішчае яе, а адзіны стан, у якім  герой 
здольны пераадолець умоўнасць і несалраўднасць акаляючага жы цця, яшчэ 
больш выродлівага, чым хаос, я к і адкрываецца за яго межамі.

Гэтыя моманты і іх развіццё адлюстраваны ў трагедыі «Анатэма». Д ’ябал, 
як і можа пранікнуць за вароты, дзе «ў маўчанні і таямніцы жыве Пачатак 
усякага быцця, В ялікі Розум сусвету»4, задумвае правакацыю з чатырма мільё- 
намі. Ж аданне «зазірнуць за вароты» і становіцца той мяжой, якая пралегла 
лам іж  Анатэмай і Давідам. Яно дапускае пэўную ступень ведаў, або, хутчэй, 
раздзіраемыя сумненнямі домыслы аб тым, што там павінна быць. Анатэма хоча 
ўбачыць тое, што, на яго думку, знаходзіцца за варотамі. Ён не можа пранікнуць 
туды і правацыруе падзеі, як ія  з ’яўляюцца, па яго перакананнях, антыподам 
таго, каго ён хоча пазнаць. Давіда не мучаць сумненні, ён верыць, і верачы, 
салідарны з тым, каго жадае пазнаць Анатэма.

П асля таго, як  справацыраваў патрэбныя падзеі, схіліў Давіда выратаваць 
свет, Анатэма звяртаецца за дапамогай да «зямных хлябоў», каб падвесці яго да 
чарговай спакусы — пераадолець недасканаласць з дапамогай «цуда». Але той 
крок, як і зрабіў герой «Ж ыцця Васілія Фівейскага», Давід зрабіць не можа. Але 
чаму героі, што церпяць мукі ад бяссілля і спачування, паводзяць сябе па- 
рознаму? У трагедыі «цуда» жадае Анатэма. Патрабуе, лемантуе аб ім таксама 
свет-правакацыя, створаны яго пакутамі. Патрэбнасць у «цудзе» нараджаецца ў 
п ’есе з развіцця тых працэсаў, як ія  прывялі да ўзнікнення свету-правакацыі 
Анатэмы.

Прасторава-часавыя межы, у якіх  развіваецца дзеянне, расплывістыя. I не 
толькі таму, што фантастычны сюжэт твора ўключаны, асабліва ў другой 
карціне, у кантэкст амаль натуралістычна ўзноўленага быту персанажаў. Само 
гэта натуралістычнае жыццепадабенства стварэння вобразаў герояў і сюжэтных 
сітуацый п ’есы, яе бытаапісальны фон «працуюць» не ў  сваіх прамых значэннях, 
а ў  сэнсавых асацы яцы ях. У бытавой замалёўцы, я кая  адкрывае другую карціну, 
жабрацтва і ўбогасць ж ы цця герояў трансфармуецца ў мадэль сусвету, дзе 
аголена сутнасць, вызваленая ад складанага і заблытанага павуціння друга- 
радных наслаенняў. Час і прастора, каардынаты ж ы цця — «шырокая дарога», 
і «два высокія, старадаўняй пабудовы каменныя слупы»5. I разам, у гэтым жа 
кантэксце, — паўжабрацкія крамнікі, што безнадзейна чакаюць пакупнікоў, 
ператвараюцца ў «гандлюючых», а прадмет іх надзей і спадзяванняў — «па- 
купнікі» — у міф.

М астацкая прастора «Анатэмы» — складаная і супярэчлівая. Як і ў «быта- 
апісальнай» рупліваеці перадачы асяроддзя існавання герояў, іх мовы, харак- 
тэрных рысаў некаторых персанажаў, так і ў амаль схематычных умоўных 
вобразах і сітуацыях адчуваецца не іх самадастатковасць, а і сімвалічная шмат- 
планавасць успрыняцця. Даныя моманты пацвярджаюць тое, што ўнутраная 
прырода дзеяння п ’есы дапускае паказ не ж ы цця, а  ўяўлення аб ім. У аснове 
гэтага пераўтварэння ж ы цця ва ўяўленне аб ім, не паказу рэчаіснасці існавання 
чалавека, а «погляду звонку» ляж ы ць угадваемы ў асацыяцыях слой традыцый- 
ных чалавечых каштоўнасцей, я к і робіць умоўным не толькі мастацкую пра- 
стору твора, але і само ўяўленне аб свеце і ляж ачы х у яго аснове веры, любові, 
спагады, розуму, прыгажосці. У гэтым аспекце вобразна-мастацкая тканіна 
п ’есы змыкаецца з яе фантастычнай фабулай, з ты мі сюжэтнымі сітуацыямі, у 
якіх  падзейны ўзровень з ’яўляецца правакацыяй, задуманай і выкананай Ана
тэмай.

Звычайнасць і звышштодзённасць, фантастычнасць сітуацый і палажэнняў 
п ’есы змыкаю цца, і цяж ка знайсці мяжу паміж карцінай страшэннай праўды 
аб ж ы цці, якое вырастав з імкнення Давіда да любові і справядлівасці, і задумай
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д ’ябла, яго правакацыяй. Так узнікае вобраз, што асацьйруецца з ужо знаёмым 
вобразам «кратаў» — агромністыя гросбухі, акуратна разлінаваныя Анатэмай,— 
бясплодная спроба ўмясціць і ўтаймаваць боль і пакуты чатырох мільёнаў з 
дапамогай «зямных хлябоў».

I ўслед за гэтым Анатэма патрабуе «дуда». Але Давід, спакушаемы ім, 
менавіта тут і праводзіць выразную мяж у паміж светам няўцешнай любові і 
спачування і светам-правакацыяй Анатэмы. Небяспечны фінал, як і б настаў 
следам за здзейсненым «цудам», угадваецца ў блазнерокім шэсці, арганізаваным 
Нулюсам у гонар Давіда, як і надзяліў галодных «зямнымі хлябамі». Страшна 
ўявіць той выродлівы фарс, у як і б ператварылася трагедыя, калі б здзейснілася 
тое., чым Анатэма спакушаў Давіда, — збаўленне ад збянтэжанасці, болю, адчаю, 
на якія  асуджаны любячы чалавек у недасканалым свеце.

М астацкая прастора трагедыі «Анатэма» — гэта сумяшчэнне двух уяўленняў 
аб ж ыцці, заснаваных на імкненні да гармоніі, У гратэскным свеце-правакацыі 
Анатэмы, што ўзнікае з ж адання героя-рацыяналіста знайсці ўстойлівыя і ясныя 
веды, духоўныя каштоўнасці — умоўныя і несапраўдныя, — выконваюдь 
функцыю канструявання выслізгваючага вобраза рэчаіснасці; устойлівасць і 
самадастатковасць яны знаходзяць у атмасферы трагічнай бязвыхаднасці, у якой 
працякае жыццё Давіда Лейзера.

Анатэма як увасабленне думкі аб утаймаванні хаатычна нагрувашчаных 
супярэчлівых з ’яў рэчаіснасці церпіць крах. JI. Андрэеў адмаўляецца ад жадан
ня пераступіць цераз гэты хаос. Аўтар гатовы прыняць свет такім, які ён ёсць, 
і нават тое, цяжкае і безвыходнае, што прынесла Давіду любоў да людзей. Доля 
чалавека ў недасканалым свеце трагічная, але спроба Анатэмы ўзнавіць яго па 
свайму вобразу і падабенству, навязаць гэтаму свету свае *я» з ’яўляецца агідна 
пачварнай.

Драматургія JI. Андрэева адзначаецца дэльнасцю і самадастатковасцю. Аўтар 
іграе «ідэямі» і іх матэрыялізаванымі субстратамі, канструіруючы гарманічную 
мастацкую прастору. Напружанне ўзнікае як калізія паміж належным і са- 
праўдным. Мастак па-прарочы прадугадаў не толькі творчыя пошукі сучаснага 
еўрапейскага і рускага тэатраў, але, па сутнасді, вызначыў, у якім  напрамку 
будзе разварочвацца духоўная трагедыя чалавека, як і ўявіў сябе Богам-творцам, 
I страціў права на арганічную сувязь з сусветам.

1 Ученые записки Тартусскага ун-та. Тарту, 1962. Вып. 119. С. 382.
2 А л с п е р с Б. В. Театр социальной маски. М., 1931. С. 17.
3 Ён жа. Поиски новой сцены. М., 1985. С. 68—69.
4А н д р е е в  Л. М. Драматургические произведения: В 2 т. JI., 1989. Т. I. С. 304.
5 Там жа. С. 310.

П. П. ВАШКО
А. АВЕРЧАНКА I СУЧАСНАСЦЬ.
АДЭКВАТНАСЦЬ СМЕХУ Ў ЧАСЕ

Адэкватнасць часовага і прасторавага ўспрыняцця — задача складаная. Але 
не закрануўшы гэтага пытання наўрад ці можна сур’ёзна падыходзіць да 
праблемы смеху ўвогуле і да канкрэтнага «смехавага» светапогляду, у прыват- 
насці.

Ствараючы свой уласны «смехавы свет», А. Т. Аверчанка адлюстраваў у ім 
свой час. I паўтараючы «свой», «свой», мы не памыляемся, а толькі пад- 
крэсліваем праблему гэтага «свайго». Перад намі задача-пытанне: ці смяяліся 
так, як мы, сучаснікі гумарыста, ды ці смяемся мы сёння акурат над тым, што 
было смешна тады? He выключана, што ў гумарэсках, фельетонах, памфлетах 
А. Т. Аверчанкі мы падсвядома выбіраем для смеху часам не тое, што было 
задумана аўтарам як смешнае. Зразумела, да канца высветліць гэтае пытанне 
складана, бо калі нават абстрагавацца ад сённяшняга дня і паглядзець на свет 
вачыма аўтара, усё роўна адбітак сучаснасці не дасць магчымасці да канца стаць 
чалавекам таго часу, а значыць, і да канца адчуць смехавы намер аўтара. Нельга 
сказаць, што ўсё створанае гумарыстам аднолькава аддалена ад нашага часу. 
Ёсць творы з асаблівымі праявамі ж ы цця, з падрабязнасцямі быту, чалавечых 
адносін, дзе не надта проста разабрацца, але ёсць і такія, дзе незразумелымі 
з ’яўляю цца толькі некаторыя нюансы, дробязі, сама ж псіхалогія, накіраванасць 
твора знаёма нам. Кожны выпадак трэба разглядаць, зыходзячы з таго, наколькі 
чалавецтва прайшло наперад у разуменні той ці іншай з ’явы, паняцця.

Разгледзім сказанае на прыкладах. П сіхалогія, характар, паводзіны вучня 
сёння шмат у чым засталіся тымі ж , што і раней, і смехавая напоўненасць 
гумарэсак аб школе, на наш погляд, засталася практычна нязменнай.
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