
I. А. ЧАРОТА

НОВАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА I «РУСКІ АВАНГАРД» 
(актуалізаваныя моманты праблемы)

Даўно патрабуе ўвагі шырокае кола пытанняў, якія не толькі акрэс- 
ліваюць змест праблемы ў мінулым, але і актуалізуюцца. Вядома, усе- 
баковага даследавання раптам не правесці, аднак тое, што вызначаецца 
надзённасцю, варта асэнсоўваць своечасова, дбаючы пра эвалюцыйныя 
заканамернасці гісторыка-літаратурнага працэсу і вывучэння яго.

Гэтак закцэнтаваны падыход, як нам здаецца, дазваляе адсунуць на 
другі план сумненні ў  адэкватнасці прынятай тэрміналогіі, а такім чынам, 
і не даваць апрыорна катэгарычнай ацэнкі: тое, што замацавалася пад 
найменнем «авангард» — з ’ява «эстэтычнага прагрэсу» ці «негатыўная 
катэгорыя»? Паспрабуем проста з максімальнай пільнасцю і бесстарон- 
насцю разгледзець аб’ектыўныя перадумовы як збліжэння, так і разы- 
ходжання ідэйна-мастацкіх пошукаў, што ў дзвюх літаратурах адпавед- 
нага перыяду сталі (ці павінны былі стаць) вызначальнымі. Прычым 
дзеля гэтага няма патрэбы імкнуцца да разгорнутага дыферэнцыраванага 
аналізу ўсіх тагачасных груповак, школ, плыняў аднаго і другога бакоў. 
He меншае права на існаванне тут можа мець абагульнены погляд. Ён 
дазваляе нават выразней акрэсліць дзе-якія моманты ў  рэтраспектыве і 
адпаведна дакладней вызначаць перспективы.

Такім чынам, галоўная задача наша — параўнаць, паводле дэклара- 
цый і характерных тэндэнцый творчай практыкі, найболып значныя 
ўстаноўкі авангардных плыняў рускай літаратуры (A) з задачамі, якія 
дзеля самасцвярджэння і адраджэння павінна была вырашаць літаратура 
беларуская (Б).

I вось што паказвае непасрэднае супастаўленне:
A — Шлях, sod пракладваўся дагэтуль, адмаўляецца.
Б — Асаблівы сэнс набывае ідэя «забытага шляху», вяртання на яго.
А — Жорсткі разлік з усімі, хто гэтага шляху трымаўся.
Б — Хвала і слава папярэднікам.
A — Дэміфалагізацыя мшуўшчыны з адмоўнай загадзя ацзнкай.
Б — Неадназначнасць стаўлення да былога пры адначасовай ідэалізацыі асобных перыядаў 

гісторыі.
A — Правакатыўны нігілізм у адносінах да ўсяго, што раней лічылася значным, каштоўным. 
Б — Цяга да вечных капггоўнасцяў.
A — Як правіла, ваяўнічы атэізм.
Б — Рэлігія ўспрымаецца шырэй, без катэгарычнага адмаўлення.
A — Універсалізацыя надэтнічнага.
Б — Этнічнае бярэцца як самакапггоўнасць.
A — Абстрактная планетарнасць, імкненне як мага пашырыць прастору р а з б у р э н н я ,  

глабалізаваць яе.
B — Засяроджанасць на «родным», лакалізаванай прасторы сацыяльнага і нацыянальнага 

б у д а ў н і ц т в а .
A — Хоць і непаслядоўная, аднак апазіцыя да мастацтва як інстытута грамадскага, 

дзяржаўнага.
Б — Намеры і памкненні якраз гэта стварыць, усталяваць.
A — Літаратуры адводзяцца пераважна прыкладныя функцыі прапаганды, мабілізацыі, 

перавыхавання і да т. п.
Б — Усё пераважае функцыя нацыянальнай самаідэнтыфікацьіі.
A — Уласна эстэтычныя задачы не звязваюцца з этыкай, мараллю.
Б — Эстэтычнае і маральна-этычнае існуюць неразрыўна.
A — Пераемнасць абрываецца свядома, традыцыі ўспрымаюцца як перашкоды руху.
Б — Пашана да мастацкіх традыцый; ад іх свядома і інтуітыўна вядзецца пошук свайго 

хранатопу.
A — Метафорыка часцей за ўсё кніжнага альбо надзённа-палітычнага паходжання.
Б — Характар вобразнасці і прынцыпы мастацкага адлюстравання свету зыходзяць з на-

роднага.
A — Дэманстратыўнае пераадоленне класічнай сістэмы жанраў.
Б — Актыўнае засваенне і развіццё яе.
A — Культ індывідуальнага, у творчай метадалогіі — адвольны мантаж.
Б — У пераважнай болыпасці выпадкаў падкрэсленае: «Я не паэт...»
A — Захады стварыць «сусветную мову» шляхам «вызвалення ад прымусу слова» спакон- 

вечнага.
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Б — Можа лічыцца дэвізам: «He пакідайде ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!»;
адносіны да слова набываюць сакральны змест.

А — Арыентацыя на горад, які, быццам бы, увасабляе макракосмас будучыні, прагрэс, грунт 
новай, рукатворнай, природы.

Б — Макракосмас будучыні ўключае і вёску, і вечную природу, якія вызначаюць галоўныя 
законы быцця.

А — Як сами жаданы і патрэбны адрасат (чытач) — той, каму губляць няма чаго, акрамя 
ланцугоў.

Б — Зварот да абуджанага сына зямлі, «пана сахі і касы».
Як бачым, асноўны вектар гістарычнай свядомасці, светаадчуванне ў 

цэлым, узаемасувязі з прыродай і грамадствам, уяўленні пра функцыі 
мастацтва і ролю мастака, стаўленне да традыцыйнага ва ўсім і ў  эстэ- 
тыцы канкрэтна, погляды на мову з наднацыянальнай знакавай сістэмай 
у якасці альтэрнатывы і многае іншае, што тут згадана і што не ўлічана 
таксама, нібьгга павінна разводзіць, а не збліжаць.

Пры ўсім гэтым вызначальная роля адводзілася-такі бачанню палі- 
тычнай перспектывы, рэвалюцыйнай ідэалогіі, лаяльнасці да пераўтва- 
рэнняў. I гэта якраз найболын выклікала ўзаемадзеянне з адпаведнымі 
ўплывамі, а таксама стварала агульныя ўмовы руху, тыпалогіі працэсаў 
у літаратурным развіцці. Прыкладаў мноства. Нават з шэрагу з ’яў самых 
відавочных. Наўрад ці хто будзе аспрэчваць, пгго ў пярэдадні трох рэ- 
валюцый, пры іх здзяйсненні і пэўны час потым абедзве літаратуры 
ўжьівалі тую самую парадыгму падзей чаканых, жаданых і падтрыманых. 
Дастаткова згадаць агульную сімволіку — бадай, не без імпульсаў ад 
Някрасава ды Горкага, — якой карысталіся беларускія пісьменнікі: «бу
ра» (ЦёткаІМ. Чарот), «бурыівіхоры» (3. Бядуля), «буралом» (3. Бядуля 
і А. Гурло), «навальніца» (Я. Колас), «завіруха», «гром», «адплата» (М. 
Чарот), «зарыва» (А. Мацвеенка), «бурлівы банкет рэвалюцыі» (Л. 
Жыцень). З ’яўляюцца таксама «сусвет у касмічным спляценні» (Ц. 
Гартны), «сусветны паядынак Працы і Капіталу» (М. Чарот), «камуна 
народаў сусвету» (У. Дубоўка).

Адпаведна складвалася і парадыгма героя: Віхрабурны Янка ў 3. 
Бядулі, Бунтар і Каваль у М. Чарота, Раскуты Праметэй у Я. Журбы, 
Разняволены Волат у Ц. Гартнага. Да яе непасрэдна стасуюцца сама- 
характарыстыкі носьбітаў «разломнай» ідэалогіі — «бурныя геніі», «бун- 
тары-разрушыцелі».

3 сённяшняй дыстанцыі добра відаць, якую небяспеку ўяўлялі неа- 
бачлівасць, самападман, эйфарыя. «Бурапенная і самагонная творчасць» 
перадавала-такі болып за ўсё «казённую радасць», якую нібыта адмаў- 
ляла ў сваіх гучных і бескампрамісных дэкларацыях. I тут няма пара
доксу. Ёсць заканамернасць агульная. «Гіганцкі скачок, пераварот у  
мастацкім развіцці чалавецтва» патрабаваў размежавання з «папутчы- 
камі» ды «жывымі трупамі», вёў да «адзям’яньвання» ў Рассіі. Падобна 
і ў Беларусі, «звестуны будучыні» змагаліся з «хваравітымі настроямі», 
«заганнымі матывамі» і, натуральна, з «дзікім народніцка-інтэлігенцкім 
патрыятызмам».

Толькі нельга выпускаць з-пад увагі адрозненні. I калі згаджацца, што 
крытыка выяўляе самасвядомасць літаратуры, нельга не прызнаць: на 
Беларусі яна ў многіх адносінах была памяркоўнейшая. Нават самыя 
радыкальныя прадстаўнікі яе, між іншым, дакладней усведамлялі при
роду тагачасных супярэчнасцяў, азначаючы, як правіла, рэальныя ка- 
ардынаты: маладнякізм — адраджанізм. Варта падкрэсліць, што гэта 
можа лічыцца праяваю моцнага інстынкту самазахавання нацыі. Бадай, 
не падключанага ў поўнай меры, але і не вытраўленага дарэпггы. Пра тое 
самае сведчаць і даволі ранняе выцверажэнне многіх «бурапенных», і не 
такія драматычныя, калі параўноўваць з працэсамі ў Расіі, перагрупоўкі 
беларускіх літаратараў, асабліва на пачатку 20-х гадоў.

Досыць было розных перайманняў, структурных запазычванняў. Ад- 
нак сімптаматычнай з ’яваю можна лічыць таксама прыкметнае дыстан- 
цыяванне беларускіх пісьменнікаў у адносінах да безлічы «ізмаў», якія
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распаўсюджваліся з новай расійскай літаратуры ді праз яе. Нешта можа 
сказаць і вынік супастаўлення з літаратурным працэсам тагачаснай Ук- 
раіны, дзе, апроч свайго «Маладняка», створаны былі «Авангард», «Ас- 
панфут» — Асацыяцыя панфутурыстаў, рэарганізаваная потым у «Ка- 
мункульт», «Ваплітэ» — Вольная акадэмія пралетарскага мастацтва, 
«Гарт», «Комкосмос», «Марс» — Майстэрня рэвалюцыйнага слова, «Про- 
літфронт» і іншыя.

Нельга абмінуць яшчэ такую акалічнасць: Відебск, шырока вядомы 
як цэнтр «авангарду» ў мастацтве выяўленчым, для жыцця літаратурнага 
не меў падобнага значэння.

У сувязі з гэтым асаблівую цікавасць уяўляе пытанне, чаму беларусы 
найбольш схіляліся да імажынізму. Па-рознаму ацэньваюцца як праг- 
рама, так і творчыя. здабыткі рускіх імажыністаў, выказваюцца нават 
сумненні, ці ўтваралі яны сапраўдную супольнасць. He лішне было б як 
след разабрацца, наколькі адэкватна дэкларацыі рускіх імажыністаў 
успрымаліся беларускім асяроддзем... Відавочна толькі, што паэты Бе
ларуси у масе сваёй сяляне паходжаннем, адчувалі патрэбу, каб «ашча- 
цінілася душа» і — хто свядома, хто інтуітыўна — падзялялі хутчэй 
погляды, якія, звяртаючыся да B. Кірылава, у  зборніку «Песнослов» 
(1919) выказаў М. Клюеў: «Мы — ржаные, толоконные, /  Пестрядинные, 
запечные, /  Вы — чугунные, бетонные, /  Электрические, млечные. /  Мы 
— огонь, вода и пажити, /  Озимь, солнца пеклеванные, /  Вы же тайн не 
расскажете...»

Апошні з працытаваных радкоў можа, напэўна, даць адказ, чаму ў нас 
імажынізмам захапіліся не толькі паводле прыроды таленту асобы схі- 
льныя да насычанай вобразнасці — У. Дубоўка, У. Жылка, Т. Кляш- 
торны, Я. Пушча, У. Хадыка, але і тыя, хто грашыў часта павярхоўнай 
дэкламацыйнасцю, заўзята рэвалюцыйнай рыторыкай — А. Александро- 
віч, А. Вольны, М. Чарот.

Закрануты аспект выводзіць на пакуль што слаба даследаваную тэму 
«Рэцэпцыя творчасці С. Ясеніна ў Беларусі». He баючыся перабольшван- 
ня, можна сцвярджаць: наўрад ці знойдзем сярод тагачасных пісьмен- 
нікаў Pacii яшчэ кагосьці, хто б меў падобныя інтэнсіўнасць ды 
разнапланавасць засваення. Уражваюць і колькасць перакладаў, і піль- 
ная ўвага крытыкі, і шматлікія перайманні, прысвячэнні, і нават аба- 
рона ад вульгарызатараў ужо пасля смерці рускага паэта, калі група 
літаратараў-беларусаў выступіла з рашучай заяваю ў друкуРСФСР. 
Істотна пры гэтым, што «ясенінская лінія» успрымалася як перспектыў- 
ная.

Калі ж вярнуцца да ўнутраных асаблівасцей літаратурнага жыцця 
Беларусі, пэўныя змены няцяжка прасачыць на прыкладах выбару псеў- 
данімаў. Так, народніцка-жаласлівыя ды самапрыніжальныя (тыпу Бяд- 
нейшы, Бядуля, Гаротны, Жальба, Просты, Сірата) спачатку засланя- 
юцца падкрэслена рэвалюцыйнымі (накшталт Адважны, Вольны, Гар- 
тны, Грамавы, Грымотны, Звястун, Паўстанец і нават Пралетарскі, 
Чырвоны), але потым зноў атрымлівае распаўсюджанне тып, які да рэ- 
валюцыі ўзнік на прыродных, народна-паэтычных асацыяцыях: не за- 
быліся Верас, Жывіца, Зязюля, Светлячок, Ясакар, з’явіліся Быліна, 
Валошка, Васілёк, Вазёрны, Жаўрук, Ліпнёвы, Каліна, Пралеска, 
Пушча, Рабіна, Ракіта, Чабор, Чарот, Чмель, Шыпшына... Рэвалю- 
цыйны імпэт, а таксама інерцыйная бадзёрасць ад яго змяніліся прац- 
веражэннем, сумам па гармоніі, зваротам да спаконвечнай існасці? Bi- 
даць, так.

Прычым як тэндэнцыя гэта асабліва прыпадае на сярэдзіну 20-х гадоў. 
A ў гэты час, дарэчы, ужо шырока распаўсюджваецца ідэя нацыянальнага 
самаўсведамлення праз літаратуру. Што адпаведна вымушала — у эс- 
тэтычным, а не палітычным плане — яшчэ паслядоўней адмяжоўвацца 
ад усяго пггучнага, не ўласцівага духоўнаму генатыпу беларусаў.
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