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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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ка. Таму ў чорнай, з лянівай плынню, шчыльна зарослай вербалозам Ісе лёгка пазнаецца Невя-
жа, у даліне якой ўласна і правёў дзяцінства Мілаш. Вёска Гінне ў рэчаіснасці носіць назву Свен-
табросць. Але нягледзячы на тое, што некаторыя эпізоды раману наўпрост спісаныя аўтарам з 
уласнага жыцця, Мілаш заўсёды настойліва падкрэсліваў, што «Даліна Ісы» — гэта не ўспаміны 
дзяцінства і ўсе рэаліі былі пераасэнсаваныя на карысць раманных вобразаў, якія з’яўляюцца 
больш, чым проста апісаннем. 

На першы погляд, перад намі класічны раман ініцыяцыі, гісторыя аднаго дзяцінства, назаўсёды 
страчанага кавалку жыцця — з усёй яго шматвымернасцю. Даліна Ісы падобная да выспы, якую 
абмінае Гісторыя, і час, што імкліва імчыць у гэтак званым вялікім свеце, тут перастае існаваць. 
І вобразы мінулага, часта вельмі звычайныя, неаднаразова вяртаючыся, паўторна здабытыя з 
памяці-непамяці, ствараюць уласны міфалагічны час з яго парадыгматычнасцю і інтэнсіўным 
угляданнем у сутнасць рэчаў. «Даліна Ісы» — не толькі раман пра сталенне Тамаша. Гэта яшчэ 
гісторыя іншых — яго продкаў і людзей, што паўплывалі на фарміраванне яго асобы. 

Мясцінам дзяцінства і юнацтва прысвечаны і наступны празаічны твор Ч. Мілаша — кніга ме-
муарнай эсэістыкі «Родная Еўропа» (1958), якая з’явілася з-за неабходнасці для паэта вызначыць 
свае нацыянальныя і культурныя карані. Але ізноў жа, гэты твор — не пераказ фактаў біяграфіі, а 
спроба ідэнтыфікацыі сябе, як еўрапейца з пэрыферыі Еўропы, на фоне глабальных гістарычных 
зменаў ад пачатку Першай сусветнай вайны да канца Другой. Аўтару было неабходна вывесці 
на авансцэну ўласнае «я», каб з дапамогай пэўнай суб’ектыўнасці пазбегнуць напісання «сухога 
трактату», а з другога боку, гэта спроба аб’ектыўнага, дыстанцыяванага погляду на ўласнае жыц-
цё, які ператвараецца ў абагульненне, у рэфлексію над сутнасцю культурнай адрознасці ўсходняга 
еўрапейца. «Нішто не перашкаджае, каб, замест высоўвання на першы план індывідуальнасці, 
дбаць перадусім пра фон і глядзець на сябе як на сацыялагічны аб’ект. Унутраныя перажыванні, 
раз ужо мы захавалі іх у памяці, будуць ацэненыя ў перспектыве пераменаў, якія адбываліся з ася-
роддзям». То бок Гісторыя ўжо не прамінае мілашаўскага героя, як гэта было ў «Даліне Ісы», 
пакідаючы яго ва ўласным міфалагічным часе і прасторы. Гісторыя робіцца фонам і аб’ектам дас-
ледвання. 

А ў 1877 г. з-пад пяра Мілаша выходзіць своеасаблівая інтэлектуальная і літаратурная 
аўтабіяграфія — «Зямля Ульра». Яна пачынаецца пытаннем: «Кім я быў? Хто я цяпер, праз гады?» 
«Зямля Ульра» — гэта філасофская сума эсэістыкі Мілаша, якая дае адказ на другую частку вы-
шэйзгаданага пытання і выказвае сваё крытычнае стаўленне да сучаснай культуры. «Маё ўнутранае 
развіццё вымяраецца паступовым нарастаннем недаверу да літаратуры і мастацтва майго стагод-
дзя». «Зямля Ульра» — тэрмін, прыдуманы Уільямам Блэйкам. Ён павінен азначаць краіну хвора-
га, няшчаснага ўяўлення, якое з’яўляецца прадуктам сучаснай навукі. Мілаш «ставіць дыягназ» 
сучаснай літаратуры, распавядаючы пра суб’ектыўныя духоўныя прыгоды і адначасова намагаю-
чыся пазбегнуць формы «дзённіка».

Такім чынам, можна сцвярджаць, што аўтабіяграфічны пачатак у творчасці Чэслава Мілаша 
эвалюцыянуе ад лінейнага наратыву і фактаграфізму праз трансфармацыю аўтарам жыццёвага ма-
тэрыяла ў экзістэнцыйную рэфлексію да духоўных «прыгодаў ідэі».

СООТНОШЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО И ЯЗЫЧЕСКОГО МИРОВ
В «СИЛЬМАРИЛЛИОНЕ» ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНА

Шукевич П. С., Белорусский государственный университет

Анонимный автор «Песни о Беовульфе» на протяжении всей поэмы, состоящей из 3182 сти-
хов, ни разу не упоминает о Христе или о Спасении, равно как и не утверждает, что главные 
герои, включая доброго и честного Беовульфа, заведомо прокляты, так как были язычниками. 
Однако же многие исследователи утверждают, что «Беовульф», без сомнения, написан христи-
анином, поскольку создан после обращения Англии в христианство. В тексте произведения су-
ществует множество деталей, по которым можно предположить, что его автор был клириком-
священнослужителем. Например, Грендель — чудовище, пожиравшее воинов короля Хротгара, 
называется потомком Каина, а также упоминаются Авель, Ной, потоп.

Проблема, стоявшая перед автором «Беовульфа», стояла и перед Толкином. Герои произведе-
ний не должны были восприниматься читателями как «проклятые» язычники, не знающие истин-
ного света. Для глубоко верующего писателя это был принципиальный вопрос. Всю свою профес-
сиональную жизнь Толкин имел дело со сказаниями о языческих героях, будь то англосаксы, скан-
динавы или готы; он лучше всех мог оценить безупречность их добродетели. В то же время он не 
сомневался, что язычество само по себе было религией слабой и жестокой. В своих произведениях 
он пытался повторить гениальный компромисс автора «Беовульфа» и сохранить «непреходящую 
ценность тех трудов, которые выпали на долю людей темного прошлого, людей падших, но еще не 
спасенных, лишенных благодати, но не достоинства». Однако существует и другой не менее важ-
ный момент. Если воспринимать события, происходящие в «Сильмариллионе», только как пере-
ложение ветхозаветных и евангельских основ мессианской идеи, то и «Сильмариллион», и «Вла-
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