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обессмысливается и обесценивается в глазах человека, что побуждает его, если он человек мысля-
щий и наделенный интенсивным нравственным чувством, еще настойчивее искать смысл и позна-
вать Бога, помня о Его непостижимости.

Поэма о смыслоутратах, одно из самых законченных пессимистических произведений в ми-
ровой литературе, становится и поэмой о поисках смысла и его обретении, о необходимости радо-
ваться жизни вопреки ее краткости и трагизму, о наполнении смыслом каждого краткого мгнове-
ния. «И восхвалил я радость, потому что блага нет человеку под солнцем, // Кроме как есть, и пить, 
и веселиться, // И да сопутствует это трудам дней его жизни, // Которые дал ему Бог под солнцем» 
(Еккл 8:15; перевод И. М. Дьяконова). Безусловно, это не призыв к безудержному гедонизму, но к 
радостному свершению нелегкого пути на земле с полным доверием к Богу, с осознанным выпол-
нением Его заповедей: «Бога бойся, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом — весь человек» 
(перевод Р. Энтина). Хрупкий, живущий лишь считанные мгновения человек — единственное су-
щество, способное ощутить вечность и прорваться к ней, ибо в собственной душе он несет и мир 
(вселенную), и вечность (оба значения присущи слову олам): «Я увидел задачу, которую Бог дал 
решать сынам человека: // Сделал он так, чтобы все было прекрасным в свой срок, / Но и вечность 
вложил им в сердце: / Чтоб дела, творимые Богом / От начала и до конца не мог постичь человек» 
(Еккл 3:10—11; перевод И. М. Дьяконова). 

Таким образом, концепт «человек» в осмыслении Экклесиаста включает в себя такие важ-
нейшие компоненты, как соединение в дихотомичной природе человека плоти (праха) и духа (ды-
хания Божьего), бренности и вечности, бессмысленности и порыва к смыслу (при этом смысл в 
системе библейских координат оказывается важнее практически недостижимой гармонии), экзи-
стенциального страдания и радости. При этом стержнем антропологии, представленной в Эккле-
сиасте, является свобода воли, без которой немыслим человек. Как удел человека и единственно 
данная ему свобода постулируется «осознанная необходимость»: «Бога бойся, и заповеди Его со-
блюдай, потому что в этом — весь человек». Но в равной степени удел человека — бесконечно 
стремиться, ошибаться и прозревать в поисках истины, помня об относительности познания, са-
мой мудрости. Все это позволяет сделать вывод о том, что концепция человека, предложенная Эк-
клесиастом и созданная между VI—IV вв. до н. э., в высшей степени концентрирует в себе миро-
ощушение человека эпохи «осевого времени» и оказывается чрезвычайно актуальным для духов-
ных поисков Нового и Новейшего времени.

ФАЎСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ЛІРЫЦЫ УЛ. КАРАТКЕВІЧА
Супранкова Т. С., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч на працягу сваёй плённай шматгадо-
вай творчай дзейнасці працаваў у розных жанрах. Ён — цудоўны раманіст, пранікнёны лірык, 
драматург-наватар, і да таго ж не толькі пісаў уласныя творы, але і даваў адзнаку дзейнасці іншых 
майстроў слова. Як літаратурны крытык Караткевіч выступаў з артыкуламі пра Скарыну, Купалу, 
Коласа, Байрана, Гётэ і інш. Ён вельмі добра адчувае ўключанасць айчыннай літаратуры ў сусвет-
ны літаратурны працэс, імкнецца падыхаць «жыватворным», «высокім» паветрам гётэўскіх вяр-
шынь, захапіцца гучаннем верша сусветнага класіка і зрабіць яго «нашым». Пад апошнім дзеян-
нем Караткевіч заўсёды ў крытычных працах мае на ўвазе перадусім добры і якасны пераклад тэк-
ста з мовы арыгінала, а таксама пералажэнні, прысвячэнні, пераапрацоўкі асобных топасаў, ідэй, 
матываў ва ўласнай творчасці.

Лірыка — гэта сапраўдная стыхія паэта, дзе яго голас загучаў з поспехам першага зборніка 
«Матчына душа», які пабачыў свет ў 1958 г. Сама назва з’яўляецца знакавай. Матчына душа — гэта 
вобраз маці, каханай, роднай зямлі, Бацькаўшчыны. Таму тут сустракаецца шмат вершаў, прысве-
чаных жанчынам. Генеральна іх можна аб’яднаць у адзін агульны вобраз — жаночай душы, якая 
аддана любіць, усё прабачае, ніколі не здрадзіць, ахвяруе сабой, заўсёды дапаможа, нават у самых 
няпростых сітуацыях. Гэты вобраз — варыяцыя архетыпу маці альбо жанчыны, ён тыпалагічна 
блізкі да Вечна-Жаночага (Ewig-Weibiche) ў Ё. В. Гётэ, які ў фінале «Фаўста» таксама абагульняец-
ца з вобразаў канкрэтных жанчын (перадусім Грэтхен, Маці Божай, Марыі Егіпецкай і інш.). Жа-
ночая душа альбо Вечна-Жаночае — па-над часам і па-за часам, таму ў Караткевіча ў ім спалуча-
ецца і старадаўняя Беларусь са сваімі легендарнымі героямі, і Беларусь паўстанцаў XIX ст., і Бе-
ларусь партызанская, сыны і дочкі якой баранілі родны край ад ворагаў, і Беларусь сённяшняя, су-
часная паэту, з набалелымі пытаннямі і нялёгкім пошукам адказаў. Галоўная састаўляючая гэтага 
вобразу — мудрасць, «кветка матчынай душы».

Наступным крокам стаў выхад у свет у 1960 г. зборніка «Вячэрнія ветразі». Тэмы славута-
га мінулага, эпізоды ваенных будняў, хараства роднай зямлі тут працягнуты. Але з’яўляецца і но-
вая тэматыка, якая навеяна надыходам касмічнай эры. Таму вобраз вячэрніх ветразяў становіцца 
таксама сімвалічным: цяпер адкрываюць сусветы новыя караблі. Хаця змянілася форма, але дух 
пошукаў і прыгод, жаданне паслужыць чалавецтву нязменнае. Паказальным тут выступае «Бала-
да аб арганаўтах». Адразу ж гэта назва адсылае нас да міфа аб арганаўтах, але ў адрозненне ад 
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грэчаскіх паляўнічых за залатым руном на чале з Ясонам, героі Караткевіча скараюць космас, і ча-
сам такое вандраванне заканчваецца трагедыяй. Так у касмічнай экспедыцыі гіне капітан карабля, 
пасылаючы Зямлі і сваёй каханай развітальныя словы: «Усе жанчыны на свеце — ты, // ўсе мужчы-
ны на свеце — я». Вобразы каханай жанчыны, адзінай Яе, Маці-зямлі (як радзімы) і таксама пла-
неты Зямля тоесныя, гэта далейшае развіццё канцэпцыі Вечна-Жаночага. Акрамя гэтага, як і Гётэ 
ў «Фаўсце», Караткевіч падымае пытанне небяспекі навуковых і тэхнічных адкрыццяў, якія не 
заўсёды могуць паслужыць на карысць людзям. Яркім прыкладам гэтаму з’яўляецца верш «Пра-
рок Геронім Босх», дзе мастак Паўночнага Адраджэння параўноўваецца з біблейскімі прарокамі, 
якія бачылі жахлівыя карціны сучаснага ім заняпаўшага грамадства і казалі яму пра будучыню, 
заклікаючы да пакаяння. Паэт кажа пра трагічнае ХХ стагоддзе, убачанае ім на карцінах вялікага 
Босха, пра танкі, гранаты, атамныя грыбы, «якіх тады не было». Але ў завяршэнні Караткевіч 
верыць у чалавека, як і Гётэ ў свайго Фаўста: «Зведаўшы чалавека, // Зведаўшы мора і сушу, // 
Не мог ты ведаць, што ў свеце // Стальныя вырастуць душы, // Што на хлуслівых і хцівых // 
Узнімецца іх рука // І вытрасе іх са скуры, // Як бульбу гнілую з мяшка». Стальныя душы — так-
сама інтэрпрэтацыя адроджанай фаўстаўскай душы ў фінале драматычнай паэмы Гётэ, толькі ў 
Караткевіча гэтыя звышлюдзі здольныя змагацца са злом тут на зямлі, якая і з’яўляецца раем. 

Наступны зборнік вершаў — «Мая Іліяда» — выходзіць у 1969 г. Уверцюраю да яго служыць 
«Беларуская песня», дзе аўтар распавядае пра сваю зямлю. Нягледзячы на адсыл да гамераўскай 
тэматыкі, які дае нам назва зборніка, антычных матываў тут няшмат, затое пераважаюць біблейскія. 
Зразумела, што Іліёнам для паэта з’яўляецца Бацькаўшчына, таму ён і распачынае Песню аб 
Беларусі «Беларускаю песняю». У вершы гучыць прысяга вернасці роднай зямлі, якая містычна 
працягнецца і пасля смерці. Паэт гатовы нават мёртвым узгадваць яе прыгажосць, пяшчоту і це-
плыню, ніколі не пакінуць. Зноў жа паўстае вобраз полацкай Сафіі, скарбонкі мудрасці, сімвала 
мудрасці старадаўняй зямлі беларускай.

Фінальны зборнік «Быў. Ёсць. Буду» падводзіць вынік творчаму шляху паэта. Таму верш з ад-
найменнай назвай, якім аўтар распачынае зборнік, адсылае нас да топаса помніка, калі ацэньваец-
ца ўласны ўнёсак у скарбонку сусветнай культуры, пакінутая нашчадкам спадчына пісьменніка. 
Паэт «быў, ёсць і будзе»: «За ўсіх, хто крывёю піша // Ў нязгодзе // З рабства подлай дарогай, // 
Хто за Край Свой Родны, за ўсе Народы // Паўстане нават на Бога». Лірычны герой Караткевіча 
за свабоду, як і Фаўст, згодны паўстаць нават на Бога. Такі герой заслугоўвае таго, каб «узнесціся 
ў неба».

Вобразы гётэўскай фаўсціяны вельмі зразумелыя і блізкія Караткевічу, таму паэту так важна 
перастварыць іх, пераспяваць па-беларуску.

ЭВАЛЮЦЫЯ АЎТАБІЯГРАФІЗМУ Ў ПРОЗЕ Ч. МІЛАША
Шода М. Ю., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Аўтабіяграфізм — прыем, які не належыць да літаратурных адкрыццяў, бо мае даўнюю 
гісторыю, але ён з’яўляецца выразнай ўласцівасцю літаратуры менавіта другой паловы XX ст. 
З усіх дэфініцыяў гэтага тэрміну найбольш адпаведным нам падаецца азначэнне М. Медарыч: 
«гэта стылістычна маркіраваны літаратурны прыём, які яўляе сабою рэха жанру аўтабіяграфіі; 
ён з’яўляецца ў тэкстах, якія самі па сабе не ёсць аўтабіяграфіяй, не пісаліся і не ўспрымаліся як 
аўтабіяграфіі».

Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны аўтабіяграфізм пачынае граць ролю, адметную 
ад папярэдніх эпохаў. Перадусім гэта абумоўлена гістарычнай рэальнасцю стагоддзя, якая патра-
бавала іншага ўзроўню ацэнкі таго, што адбываецца. Упэўненасць, якую падтрымлівалі многія 
літаратары, што сродкамі літаратуры рэалізму немагчыма перадаць гістарычны досвед XX ст. з 
яго жахам і шаленствам, выказваў, напрыклад, В. Шаламаў: «...усё, што выходзіць за дакумент, 
ужо не рэалізм, а падман, міф, фантом, муляж… Усё, што пераўзыходзіць дакумент, ужо не мае 
права паставіць сябе вышэй за любую туманную казку». Менавіта спробай зрабіць «адпаведны 
партрэт канкрэтнага месца і часу» тлумачыцца свядомая ўстаноўка на аўтабіяграфізм большасці 
празаічных тэкстаў польскага паэта і пісьменніка, нобелеўскага лаурэата 1980 г. Чэслава Мілаша 
(1911—2004). 

Пасля Другой сусветнай вайны і эміграцыі ў 1951 г. у жыцці Мілаша наступае момант, калі ён 
перастае пісаць вершы. Гэтую «бясплённасць і бяздзейнасць» ён пераадольвае, звяртаючыся да 
прозы. У 1955 г. з’яўляецца раман «Даліна Ісы» — кніга не аўтабіяграфічная, але для стварэння 
якой быў скарыстаны пэўны аўтабіяграфічны матэрыял. У творы распавядаецца пра хлопца Тама-
ша і ягонае перабыванне ў Літве, у доме дзеда Сурконта. Большая частка персанажаў мае рэаль-
ных прататыпаў сярод людзей, якія атачалі Мілаша ў часы дзяцінства. Свайго героя аўтар надзяляе 
многімі дэталямі ўласнай біяграфіі: абодва яны нарадзіліся ў Літве, а ў 1918 г. пераехалі ў Поль-
шчу, абодва выхоўваліся дзядамі, а час, праведзены ў даліне прыўкраснай ракі, быў самай лепшай 
і радаснай часткай жыцця. Важную ролю ў рамане грае літоўская прырода. Мілаш у мастацкіх мэ-
тах змяніў тапонімы, але іх апісанне не дае падставы сумнявацца, пра якія мясціны ідзе гавор-
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