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Вобраз Вільні ў творчасці У. Жылкі
Мотарава М. М., магістрант БДУ,

нав. кір. Дзесюкевіч В. І., канд. філал. навук, дац.

У пачатку XX стагоддзя Вільня была цэнтрам беларускай культуры і ас-
веты. З’яўленне першых легальных беларускіх газет, развіцце друкарскай 
дзейнасці, актыўнае распаўсюджанне сярод моладзі ідэй нацыянальнага 
Адраджэння — усе гэта захапіла беларускую інтэлігенцыю. Нездарма Вільня 
ўпаміналася ў творах пісьменнікаў і паэтаў таго часу, у тым ліку Уладзіміра 
Жылкі — паэта, крытыка, грамадскага дзеяча, які цалкам прысвяціў свае 
жыцце нацыянальнаму Адраджэнню. 

Кожны аўтар па-свойму апісваў гэты старажытны горад. М. Багдановіч 
звяртаўся да яго гістарычнага мінулага, Я. Колас разглядаў сучаснасць. 
У. Жылка ж, у нейкім сэнсе аб’ядноўваючы дзве гэтыя пазіцыі, кідаў позірк 
у будучыню [3]. Трапіў у гэты горад У. Жылка ў 1921 годзе пасля падзелу 
Беларусі. Перабраўся сюды з вескі Падлессе, куды ездзіў папраўляць здароўе 
да матчынай радні [1]. У. Калеснік адзначае, што «ў Вільні на Жылку абры-
нулася мноства ўражанняў <…> У вершах таго часу мы сустракаем перад 
усім эстэтычнае ўвасабленне старажытнага вобліку горада, яго збудаванняў, 
якія ўвасаблялі неўміручасць стваральнага духу» [2, с. 93]. Гэтаму месцу 
прысвячае аўтар цыкл «Вершы аб Вільні», дзе не толькі адлюстроўвае сваё 
стаўленне да горада, звяртаючыся да галоўных аксеалагем сваей творчасці 
Хараство («Ў маіх лятунках ты — ўладарная, / Пануеш ты, харашыня» 
[1, с. 75]) і Крыўя («О, месца роднае, каханае, / Цябе залье крывіцкі рух!» 
[1, с. 76]), але і апісвае найбольш прывабныя мясціны («Святая Ганна — 
спеў, напеўнасцю / Салодка ўзрушаны ўсягды» [1, с. 75]). Вільня таксама 
ўспрымаецца паэтам як збавіцельнае месца, сховішча («Калі сябры нас гу-
дзяць згубаю / І ворагі прарочаць скон, — / Тады к Табе, о Вільня любая, / 
Прыводзяць згадкі у палон» [1, с.75]). Другі верш цыкла адкрываецца моц-
ным акордам, які акрэсівае ролю Вільні ў жыцці беларусаў («О, Вільня, 
крывіцкая Мекка! / О, месца, — ўсе цуд, хараство!» [1, с. 76]). Словы 
«О, Вільня, крывіцкая Мекка!» гучаць рэфрэнам і арганізуюць кальцавую 
кампазіцыю верша. 
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Натхнены прыгажосцю, багатым гістарычным мінулым Вільні, У. Жылка 
ў рамантычнай традыцыі М. Багдановіча (што невыпадкова, бо ў лісце да 
А. Луцкевіча ен адзначае: «Я “всерьез и надолго” ўзяў курс на М. Багдановіча» 
[1, с. 274]) стварае верш «Палімпсест» («Есць рукапісы, змест якіх сцярты, 
ледзь знаць, / Ці нат другі напісан сэнс бязбожна. / Іх палімпсестамі прыня-
та здаўна зваць, / І першы іхні змысл пайме не кожны») [1, с.35]).

Фігуруе Вільня і ў крытычных матэрыялах пісьменніка. У артыкуле, 
прысвечаным Ядвігіну Ш., Жылка адзначае: «У той час, калі паяўляецца 
ў Вільні беларуская прэса (“Наша доля”, “Наша ніва”), Лявіцкі пераязджае 
ў Вільню і тут супрацоўнічае ў гэтых часопісах» [1, с. 169]. Словы аўтара 
зноў гавораць аб тым, што Вільня з’яўлялася культурным цэнтрам Беларусі 
і лепшыя пісьменнікі і грамадскія дзеячы збіраліся тут. Яшчэ адно пацвер-
джанне гэтай думкі — у «Рэцэнзіі на зборнік Леапольда Родзевіча “Бела-
русь”»: «Важны руху не дамаганні аўтаноміі без сойму ці з соймам, у Менску 
ці Вільні, або незалежнасці. Самі па сабе яны не маюць цаны. Важна — “не-
залежнасць яе Духу”» [1, с. 171]. Аўтар азначае Вільню і Мінск галоўнымі 
цэнтрамі нацыянальнага руху, пра што піша і ў лісце да Антона Луцкевіча: 
«Невядома яшчэ, хто здзейсніць ідэю незалежнасці — Менск ці Вільня?» 
[1, с. 257]. Аднак у іншым лісце ўжо з упэўненасцю адзначае: «І яшчэ — 
веру: здзейсненне сапраўднае суверэннасці нашага народа, сапраўднае 
незалежнасці адбудзецца толькі ў Вільні, ці… нідзе. Менск — этап у развіцці 
і поступе нашае ідэі» [1, с. 274].

Неаднаразова звяртаецца да Вільні У. Жылка ў лістах да сяброў, у 
прыватнасці да Ан-тона Луцкевіча. З ім пісьменнік блізка сышоўся менавіта 
ў гэтым горадзе. Пры яго падтрымцы ўбачыў свет у 1924 годзе ў Вільні 
зборнік вершаў У. Жылкі «На ростанях». Старшыня Беларускага нацыя-
нальнага камітэта адраджэнец А. Луцкевіч быў значнай фігурай у культур-
ным працэсе ў Вільні. Таму, даведаўшыся, што ен мяркуе пакінуць горад, 
Жылка піша: «Не, як хочаце, а Вы патрэбны Вільні. Потым і асабістыя 
матывы гавораць на карысць Вільні. Тут есць вялікая, добрая работа на 
грам[адскім] полі, культурнае жыцце, шмат мілых, дарагіх рэчаў, месц, з 
якімі зрадніліся» [1, с. 256]. І зноў вяртаецца аўтар да апісанняў любага го-
рада, яго індывідуальнасці, прыгажосці: «Кожны дзень па-асобаму, як ад 
наркозу, прытупліваюцца нервы, прыемнае (бо старое) адчуванне зморы, 
свежыя газеты, навіны, новыя крыўды і радасці, страты і перамогі і шмат 
драбніц спецыфічна віленскіх» [1, с. 256].

Падводзячы высновы нашаму разважанню, звернем увагу на тое га лоў-
нае, дзе ля чаго жыў і тварыў У. Жылка, — на Адраджэнне беларускага наро-
да. Ме на ві та яно стала моцным рухавіком, які кіраваў дзеяннямі пісь мен ні-
ка, і цэнтрам гэтага рухавіка, галоўнай дэталлю была Вільня. Да яе звяр таў ся 
аў тар у творах, бо менавіта тут бачыў пачатак збавення народа. Захоплены 
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багатым гістарычным мінулым старажытнага горада, поўны адчування доў-
га ча ка ных змен і нацыянальнага ўздыму, якія рыхтуюцца і мусяць распачац-
ца ў Вільні (або нідзе!), Жылка і ў самыя складаныя часы знаходзіў сілы 
змагацца за ідэю Адраджэння. 
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Business negotiation
Петриченко Н. Б., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Ларина Т. В.

Business negotiation is the process by which typically two or more parties 
come together to try to create a mutually agreeable contractual decision. Each 
party will have competing interests and, thus, negotiations can be quite intricate 
and lengthy. Negotiations end when all parties have come to a fi nal decision and 
have agreed to contractual guidelines [1].

Negotiation is a skill that can be learned and sharpened. Often, businesspeople 
rely on negotiation techniques they have developed during their everyday 
interactions. They can assure success by using tested business negotiation 
techniques [1].

Negotiation differs from argument. While arguments can occur during 
negotiations, arguments and negotiations differ on several points. Arguments 
usually involve emotion and devotion to a single point of view. During an argument, 
participants rarely listen to the other‘s points. At the end of an argument, each 
participant retains the belief that the other was wrong. By contrast, negotiation 
involves persuading others to see one’s point of view. Good negotiators encourage 
others to change their minds about issues. 

Negotiation also differs from discussion. Discussion involves reviewing points 
about topics, without need for reaching a conclusion. Discussions do not persuade 
people to change their points of view. Rather, discourse allows people to explore 
alternative points of view without coming to an agreement. Unlike discussion, 
negotiation has a purpose [2].

Compromise might be an end result of negotiation, but it is not a substitute 
for negotiation. Setting out on a negotiation with intentions to compromise is 


