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Дарагія сябры! 

Традыцыі «Узвышаўскіх чытанняў» у Беларускім дзяржаўным архіве-му-
зеі споўнілася дваццаць гадоў. Канферэнцыя, якая была заклікана стварыць 
свое асаблівы літаратуразнаўчы мемарыял пэўнаму перыяду беларускай літа-
ратуры, паспяхова выконваючы сваю галоўную задачу, даўно пашырыла свае 
тэматычныя і храналагічныя межы. Не пакідаючы свой галоўны аб’ект – літа-
ратурны кантэкст 1920–1930-х гг., яна ўсё больш і больш надае ўвагі літа-
ратуры ХХ  ст. увогуле. Канферэнцыя высока ацэнена ў навуковым асяродку. 
Яе скарыстоў ваюць як пляцоўку для апрабацыі сваіх даследаванняў і як магчы-
масць заявіць пра новыя адкрыцці.

Цэлае дзесяцігоддзе ў дні канферэнцый прыходзілі ў архіў-музей з дакладамі 
архівісты, літаратуразнаўцы, гісторыкі, каб пазнаёміць шаноўную аўдыто-
рыю са сваімі тэмамі, расказаць пра новыя архіўныя знаходкі, падзяліцца дум-
камі ў справе асэнсавання творчых здабыткаў многіх беларускіх пісьменнікаў. 
На вялікі жаль, друкаванне матэрыялаў канферэнцыі на працягу доўгага часу 
адкладвалася. За ўвесь перыяд правядзення «Узвышаўскіх чытанняў» прагучала 
больш за дзвесце дакладаў. І толькі па матэрыялах першых дзесяці канферэн-
цый было выдадзена пяць выпускаў зборнікаў «Пра час “Узвышша”».

Менш увагі надавалася выданню матэрыялаў «Архіўных чытанняў», якія 
архіў-музей ад 2003 г. праводзіць штогод да прафесійнага свята «Дзень архівіста». 
Адбыўся толькі адзін выпуск, які аб’яднаў даклады трох першых канферэнцый.

 Гэтым выпускам «Аўтографа» мы прабачаемся перад усімі ўдзельнікамі 
чытанняў апошняга дзесяцігоддзя і спрабуем ліквідаваць разрыў паміж выдан-
нямі матэрыялаў канферэнцый. Некаторыя даклады, іх найменшая частка, 
былі ўключаны ў першы выпуск «Аўтографа». Другі выпуск, за некаторым вы-
ключэннем, змяшчае дасланыя ў рабочую групу канферэнцый даклады ўдзель-
нікаў ХІ–ХХ «Узвышаўскіх чытанняў» і ІХ–ХVІІІ «Архіўных чытанняў». Зборнік 
мае два раздзелы, кожны з якіх пабудаваны па храналогіі правядзення канферэн-
цый. На вялікі жаль, дадзены выпуск не змог увабраць усе тэксты. Пры адборы 
матэрыялаў рэдакцыйная калегія кіравалася некалькімі крытэрыямі: ступен-
ню адпаведнасці тэмы задачам канферэнцыі, фактамі апублікаванасці тэкс-
таў у іншых зборніках і перыядычных выданнях і інш.

Другі выпуск архіўнага альманаха «Аўтограф» змяшчае вельмі цікавыя і вар-
тыя ўвагі даследаванні, якія кранаюць як літаратуразнаўчыя, архівазнаўчыя, 
гістарычныя, так і культуралагічныя тэмы. Зборнік яшчэ раз даказвае, што 
архіўныя канферэнцыі аб’ядноўваюць намаганні самых шырокіх колаў даследчы-
каў па выяўленні і вывучэнні дакументальных крыніц па гісторыі літаратуры 
і мастацтва, якія захоўваюцца ў БДАМЛМ і іншых архівах, па асэнсаванні тых 
працэсаў, якія сталіся для нашай гісторыі трагічнымі і ўзнёслымі адначасова.

Ганна Запартыка



Узвышаўскія чытанні
2011–2019

Выбраныя даклады
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ХІ Узвышаўскія чытанні.
Да 85-годдзя заснавання

літаратурнага згуртавання «Узвышша»
26 траўня 2011 г.

Віктар Жыбуль

«УЗВЫШША» – «УЗДАЛЬЛЕ» – «УЗЬНІЖЖА»:  
ВОБРАЗНАЯ СІМВОЛІКА ЎЗВЫШЭНСКАЙ  

ФІЛАСОФСКА-ЭСТЭТЫЧНАЙ КАНЦЭПЦЫІ

Літаратурнае згуртаванне «Узвышша» было створана 26 траўня 1926 г. як 
альтэрнатыва «Маладняку». І сама ідэя назвы «Узвышша», і эстэтычная пра-
грама суполкі належалі Адаму Бабарэку. У адным са сваіх нататнікаў, які да-
туецца годам заснавання суполкі, ён запісаў: «Асноўн[ы] харак[тар] Беларусі – 
у тым, што яна вузел [вылучана А. Бабарэкам. – В. Ж.] усходу і захаду, паўдня 
і поўначы, цэнтр Эўропы, узвышша, з якога расходзяцца рэкі ўва ўсе бокі (крыні-
ца). Кругом узвышша, а ў сярэдзіне балота, гэта гэтак высмакталі праеж джыя 
рэчкі, акавіта выцякла рэчкамі ў моры чалавецтва ў выгл[ядзе] чуж[ых] куль-
тур. Цяпер балота, а было возера» [2, т. 2, с. 287].

Гісторык і літаратуразнавец Аляксей Каўка ўказвае на відавочную палі-
фанічнасць і магчымасць розных інтэрпрэтацый працытаванай Бабарэкавай 
метафарычнай формулы, але адзначае яе дастаткова выразны, адназначны 
філасафічны стрыжань: «…глыбокая заклапочанасць аўтара культуратвор-
чымі магчымасцямі, наогул цывілізацыйным лёсам свае Краіны на драма-
тычных скрыжаваннях еўрапейскае геапалітыкі і гісторыі. Інакш – скірава-
насць да таго самага ідэала разняволенае, незалежнае Маладой Беларусі, над 
якім журботліва й прасветлена шчыравалі пісьменнікі “нашаніўцы”, перад
усім Купала, Багдановіч, следам філосаф І. Абдзіраловіч (Канчэўскі) і як і іх 
пераемнікі“ўзвышэнцы” мадыфікуючы да цалкам іншых, беларускасавец-
кіх рэалій учынілі мастацкаграмадзянскім імператывам сваіх творчых по-
шукаў» [3, с. 171–172]. У кожным разе, узвышша разам з размешчанай на ім 
жыватворнай крыніцай А. Бабарэка ўяўляў як метафару Беларусі, а таксама 
яе культурнага патэнцыялу, які стаў набыткам культур іншых народаў і цяпер 
патрабуе аднаўлення. Сімвал жа акавіты (ад лац. aqua vita – жывая вада) лёг 
у аснову назвы ўзвышэнскай эстэтычнай канцэпцыі – аквітызму, пад якім 
разумелася «ажыўленне» беларускага народа і яго культуры пасля векавога 
прыгнёту, перабудова свету мастацкімі сродкамі, а ў больш шырокім сэнсе – 
імкненне да ідэалу «новага чалавека» з шырокімі і разнастайнымі імкнен-
нямі й магчымасцямі.

Акрамя таго, у агульнай філасофскаэстэтычнай канцэпцыі «Узвышша» 
сэнс, закладзены А. Бабарэкам у вышэй прыведзеную метафару, спалучыў-
ся ў адно цэлае з тым сімвалічным напаўненнем, якое ўкладваў у гэты воб-
раз другі лідар і ідэолаг суполкі – Уладзімір Дубоўка. Яшчэ ў 1925 г. ён на-
пісаў праграмны верш «Не дзівіся», у якім вобраз узвышша супастаўлены 
з супраць леглым яму вобразам даліны:
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...Ня дзівіся – жыцьцё у змаганьні,
дык змаганьне вітай істотай!
Асалоды ня возьмуць, ня зганяць:
хай сьляды твае зайздрасьцю точаць.
Прыспусьціся ў даліну з узвышша,
каб узьняцца ізноў, і – вышай!
Гэта лёс на спатканьне вышаў!
I пярэстасьцю сьцежку нам вышыў.
Хай спрунжыняцца мускулаў пасмы,
апранаецца зірк твой стальлю.
Ня спыняй свайго лёту бясчасна:
яшчэ ногі ў шляхох ня прысталі! [2, т. 1, с. 120]

У аснове верша – блізкі да ніцшэанскай ідэі вечнага вяртання матыў 
цыклічнасці жыцця (у цэлым характэрны для паэзіі У. Дубоўкі), паказаны 
як прыліў і адліў марскіх хваляў, а таксама як заканамернае і непазбежнае 
чаргаванне пад’ёмаў на ўзвышша і спускаў у даліну. Турботнае перабыван-
не «ў даліне» ўяўлялася паэту не менш важным перыядам, чым урачыстасць 
і асалода «на ўзвышшы»: гэта час змагання, выпрабаванняў, пераадолення 
цяжкасцяў і набыцця вопыту, неабходнага ў тым ліку і для далейшага «ўзвы
шэння».

Дубоўкава метафарычная антытэза «ўзвышша – даліна» была блізка 
ўспрынятая А. Бабарэкам, якога цікавіла філасофская праблема спазнання. 
Інтэрпрэтуючы верш «Не дзівіся», крытык зазначаў: «…радасьць жыцьця эк-
вівалентна знаньню. Пазнаньне-ж ня бывае без змаганьня, а змаганьне – без 
пакут. […] Калі сум – адваротны бок нязнаньня, то адгэтуль вынікае: пазнавай 
(а значыць, змагайся) – і будзе радасьць. […] Радасьць, як кажа К. Чорны ў апа-
вяданьні “Буланы”, – канчатковы пункт людзкіх імкненьняў. Канца-ж людзкому 
пазнаньню ня можа быць, а значыць, ня можа быць канца і суму, і радасьці. Лю-
дзкое жыцьцё, шлях чалавека, – гэта то ўзьніманьне на ўзвышшы, то прыспу-
сканьне ў даліны з узвышшаў, “каб узьняцца ізноў, і – вышай”. У гэтым “адвечная 
казка”, што “сьціскала міліённыя грудзі народаў”» [2, т. 1, с. 177–178].

Перафразаваная цытата з верша У. Дубоўкі легла ў назву этапнага ар-
тыкула А. Бабарэкі «З далін на ўзвышшы» (1925), які ён напісаў і апубліка-
ваў яшчэ будучы сябрам «Маладняка». У сваім артыкуле крытык выказвае 
ідэю мастацкага ўзвышэння беларускай літаратуры, адстойвае гуманістыч-
ную сутнасць мастацтва, вызначае галоўныя ўмовы мастацкай творчасці: 
«Душа і сэрца, вопыт чалавечага “я” – вось тое галоўнае, без чаго ня можа быць 
ні вялікага поэты, ні сапраўднага мастацтва» [2, т. 1, с. 110]. На думку прафе-
сара Уладзіміра Конана, згаданая праца «пачынае новы этап не толькі ў эва-
люцыі светапогляду Бабарэкі, але і ў беларускай савецкай эстэтыцы наогул. 
Па сутнасці гэта грунтоўны перагляд усёй папярэдняй крытычнай думкі, ад-
маўленне ад абмежаванай сацыялогіі мастацтва, першая спроба ўсебаковага 
падыходу да літаратуры, яе эстэтычная ацэнка» [4, с. 61–62].

У сімволіцы ‘ўзвышша’ закладзена і ідэя якаснага ўзроўню, пэўнай 
каштоўнаснай планкі, якой павінна дасягнуць мастацтва, у дадзеным выпад-
ку беларускае. Гэта – пэўная вяршыня, на якой «беларуская творчасьць зда-



7

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

была ня толькі права на сваё існаваньне, але здабыла права разгарнуць свае ня-
вычэрпныя магчымасьці ўва ўсёй іх шырыні, глыбіні і паўнаце, казаць сьвету сваё 
новае моцнае Слова “ў песьнях жыць і гарэць!..”» [2, т. 1, с. 121]. На думку А. Ба-
барэкі, беларуская мастацкая літаратура ў сярэдзіне 1920х гг. у найлепшых 
сваіх праявах ужо ўзышла на такое ўзвышша; папярэднічаў жа гэтаму «доўгі 
і калючаю жарствою ўсыпаны, але слаўны шлях вялікага змаганьня за вызва-
леньне беларускай душы з насланых пут і ланцугоў» [2, т. 1, с. 121], ці, выкары-
стоўваючы бабарэкаўскадубоўкаўскі вобраз, – «шлях па даліне».

Спачатку Адам Бабарэка меркаваў, што на ўзровень іншых народаў бела-
рускую культуру ўздыме «Маладняк» [2, т. 1, с. 107], у стварэнні якога крытык 
прымаў актыўны ўдзел. Але яго спадзяванні не апраўдаліся. Пісьменніцкую 
арганізацыю, якая з цягам часу ўсё болей нагадвала культурнаасветніцкую 
(часам у яе ўступалі нават напаўпісьменныя сяляне), напаткаў крызіс: за два 
гады колькасна яна вырасла да некалькіх сотняў чалавек, а вось якасць вы-
даваных твораў пакідала жадаць лепшага. Часта гэта былі зарыфмаваныя га-
зетнапратакольныя нататкі альбо рэвалюцыйныя агіткі, напоўненыя «служ-
бовай, казённай радасцю». Зразумела, што жаданага ўзроўню ‘ўзвышша’ 
арганізацыя не дасягала, і тады А. Бабарэка і яго аднадумцы вырашылі ства-
рыць новае літаратурнае згуртаванне, якое і атрымала адпаведную сабе на-
зву. У адрозненне ад «Маладняка», «Узвышша» рабіла стаўку на стварэнне 
невялікай групы таленавітых пісьменнікаў, павышэнне эстэтычнай якасці 
мастацкай творчасці, арыентацыю на найлепшыя здабыткі класічнай і сучас-
най сусветнай літаратуры.

Плённая творчая праца ўзвышэнцаў на карысць беларускай літаратуры 
была перарваная сталінскімі рэпрэсіямі. У ліпені 1930 г. былі арыштаваныя 
У. Жылка (19.07), У. Дубоўка (20.07), А. Бабарэка, Я. Пушча і А. Адамовіч (25.07), 
у 1933 г. – Л. Калюга (24.02) і Ф. Купцэвіч (9.04; арыштоўваўся і 29.08.1930, але 
4.10.1930 вызвалены). Усе былі сасланыя ў аддаленыя раёны РСФСР: Жылка – 
ва Уржум, Дубоўка – у Яранск, Бабарэка – у Слабадскі, Пушча – у Шчадрынск, 
Адамовіч – у Глазаў (з 1934 г. пераведзены ў Вятку, жыў разам з Бабарэкам), 
Калюга – у Ірбіт, Купцэвіч – у Мінусінск.

Апынуўшыся ў выгнанні, былыя ўзвышэнцы, нягледзячы на вялікія ад-
легласці, што раздзялялі іх, імкнуліся захаваць сваю творчую і сяброўскую су-
польнасць і працягваць кантактаваць прынамсі праз лісты. Выгнанніцкая пе-
рапіска літаратараў захавалася толькі ў фрагментах, але нават па іх можна 
меркаваць, што былыя ўзвышэнцы абменьваліся і новымі творамі, і развагамі 
на літаратурныя і філасофскія тэмы. У іх ліставанні можна сустрэць не ўжыванае 
імі раней у мастацкіх тэкстах і перапісцы слова ‘ўздальле’. Прааналізаваўшы заха-
ваныя лісты і дзённікавыя запісы А. Бабарэкі, можна зрабіць выснову, што гэтае 
слова для высланых пісьменнікаў мела шырэйшы сэнс, чым проста абазначэнне 
месца свайго выгнання. Пад ім разумелася і пэўная духоўная прастора, і «вір-
туальная» (кажучы сучаснай мовай) супольнасць пісьменнікаў як своеасаблівы 
працяг ранейшай дзейнасці «Узвышша»: сама агульная словаўтваральная ма
дэль (‘узвышша’ – ‘уздальле’) быццам намякала на гэтую пераемнасць.

Упершыню слова ‘ўздальле’ сустракаецца ў пераліку тэмаў, якія Адам Ба-
барэка збіраўся абмеркаваць у перапісцы з Антонам Адамовічам. Мяркуючы 
па змесце, згаданы рукапіс варта датаваць жніўнем 1931 г. 18ты пункт пла-
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напераліку сфармуляваны як «вітаць “лісты з уздальля”» [2, т. 2, с. 384] і больш 
поўна разгорнуты ў лісце А. Бабарэкі да А. Адамовіча ад 27 жніўня 1931 г.: 
«Як-жа вызначаныя канкрэтна на бліжэйшы час працы з літаратурнага абсягу, 
твае меркаваньні я вітаю і думаю, што гэта будуць працы, якія будуць станаві-
ць сабою яшчэ ўсё той-жа пераход да новага ўрыўку жыцьця нашага, пра які мы 
гаварылі абодва ў тых лістох. Вельмі цікава ты задумаў “лісты з уздальля”. Аба-
вязкова падзяліся, што ў цябе выйдзе ў гэтым кірунку. То-ж такі шырокі прас-
тор для мысьлі адкрывае сабою гэты, сказаў-бы я, новы жанр у нашай крытыч-
най літаратуры!» [2, т. 2, с. 422]. Такім чынам, фармулёўка «лісты з уздальля» 
з’явілася ў гэтым кантэксце своеасаблівым жанравым вызначэннем, што для 
пісьменнікаў «Узвышша» само па сабе было не новым і працягвала распа-
чатую раней традыцыю. Згадаем творы ўзвышэнцаў 2й паловы 1920х гг., 
напісаныя ў жанры «пасланняў»: крытычныя нарысы «Адкрытыя лісты да 
чытача», «Лісты да невядомага друга» А. Бабарэкі, вершы «Лісты да паэтаў», 
«Лісты да сабакі», «Ліст ад сабакі», «Новыя лісты» Я. Пушчы, нявыдадзеная 
кніга паэзіі «Дэпешы бяз адрасу» У. Дубоўкі і інш. Але калі ў перыяд легаль-
най літаратурнай дзейнасці звароты да формы лістоў, стылізацыі пад эпіста-
лярны жанр былі абумоўленыя эстэтычнымі патрэбамі, дык цяпер, у ссылцы, 
пісьменнікі, пазбаўленыя магчымасці друкавацца, маглі задавальняць свае 
творчыя патрэбы і падтрымліваць кантакты паміж сабой выключна праз лі-
сты. Магчымасць падзяліцца – хай нават толькі з блізкімі сябрамі – новымі 
творамі і задумамі давала стымул для далейшай літаратурнай і інтэлектуаль-
най дзейнасці. «Ліставаньне – праменяваньне» [2, т. 2, с. 314], – пазначыў А. Ба-
барэка ў нататніку першых дзён высылкі.

Пра «лісты з уздальля» «вынаходніка» гэтага жанру Антона Адамовіча 
мы можам скласці ўяўленне толькі з адказаў Адама Бабарэкі, якія захаваліся 
ў чарнавіках. Так, з ужо цытаванага ліста ад 27 жніўня 1931 г. вынікае, што 
гэта мусілі быць літаратурнакрытычныя нарысы: А. Адамовіч у той час заду-
маў працы пра «неоадраджанізм» (у цэнтры – асоба і творчасць М. Лужаніна), 
а таксама пра Алеся Гаруна. Задумы А. Адамовіча атрымалі высокую ацэнку 
А. Бабарэкі, які 25 снежня 1931 г. пісаў: «Усяму таму, што ты паведамляеш 
у сваім лісьце і лістоўках, я вельмі рад. Твае думкі – гэта іскры таго сапраўд-
нага жыцьця на ўздальлі нашым, якое пустэльню нашага выгнаньня ператва-
рае ў ааз творчае мысьлі. <…> Твае думкі за гэты час гавораць, што наш дух 
на гэтым уздальлі жыве вялікім і цікавым жыцьцём творчае мысьлі. А гэта-ж 
аснова зьяўленьня і вялікіх творчых праяў у ягонай будучыне» [2, т. 2, с. 434–435]. 
Матыў стварэння ааза (аазіса) творчае мыслі пасярод пустэльні прысутнічае 
і ў дзённікавай нататцы А. Бабарэкі ад 17 жніўня 1932 г.: «Па-за грамадзтвам 
ён [А. Бабарэка часам пісаў пра сябе ў трэцяй асобе. – В. Ж.] павярнуў свой 
погляд у нутро, у самога сябе. Цяпер стала два сьветы: зьне яго без яго і ў ім 
і з ім. Гэтыя сьветы былі надзелены тым палажэньнем, у якое яго паставілі 
ўлады. Уся ўвага і цікавасьць яго была зьвернута цяпер на тое, каб зрабіць гэты 
сьвет, што аддзелен ад зьнешняга, цікавым, разнастайным, шматпавярховым, 
а галоўнае – багатым на думку. Гэты сьвет павінен быў стаць у яго цяпер зася-
родзьдзем думкі, яе крыніцаю і яе садам. Зьне для яго пустэльня, і ён сярод яе ааз 
мысьлі» [2, т. 2, с. 321–322].



9

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

Вобраз аазіса пасярод пустэльні арганічна суадносіцца з ранейшым ба-
барэкаўскім канцэптуальным вобразам возера пасярод узвышша – возера, 
якое ператварылася ў балота. Закладзеная ў іх сімволіка вельмі падобная: ба-
лота на ўзвышшы ўвасабляе сабою страчаны культурны патэнцыял Беларусі, 
які трэба папоўніць, каб яно зноў стала возерам; аазіс (які таксама вызна-
чаецца наяўнасцю «крыніцы і саду») сімвалізуе інтэлектуальную і творчую 
дзейнасць удалечыні ад радзімы, але на карысць яе. «Развіццё мыслі» (а гэта 
і  ўласна літаратурная творчасць, і філасофія, і навуковая тэорыя) бачыла-
ся ўзвы шэнцам адзіным магчымым кірункам працы на карысць Беларусі 
ва ўмовах выгнання. «Беларусь у выгнаньні! – пісаў А. Бабарэка. – Яна ў гэтым 
ужо мае сваю гісторыю, мала, а то й зусім невядомую грамадзтву! І цяпер ро-
біць яе на ўздальлі. Я-ж адзін з яе суб’ектаў цяпер, ergo адзін з крыніцаў яе гісто-
рыі гэтай. Вось і прыходзіць думка: што за гісторыю Беларусі ў выгнаньні мы 
творым. Гісторыя Беларусі ў выгнаньні ў цяперашні час ня можа быць ні чым ін-
шым, як гісторыяй разьвіцьця мысьлі» [2, т. 2, с. 174]. Як вынікае з разважанняў 
А. Бабарэкі, «ааз» – гэта беларускі асяродак, які ўтварыўся ў выгнанні, таму 
што кожны яго прадстаўнік нібыта прынёс з сабою на чужыну часцінку род-
най Беларусі, «мару свае радзімы» [2, т. 2, с. 444]. Гэтая ідэя вылілася ў А. Ба-
барэкі ў параўнанне чалавека, які «носіць свой дом з сабою», са слімаком, 
які заўсёды носіць на спіне сваю ракавіну [2, т. 2, с. 384].

І ў ранейшым вобразе возера (крыніцы) на ўзвышшы, і ў цяперашнім 
вобразе аазісу пасярод пустэльні на ўздальлі прысутнічае ідэя прагрэсіўнага 
творчага асяродку, здольнага ўзбагаціць літаратуру і культуру роднага краю. 
Як бачым, і ў высылцы ўзвышэнцы працягвалі развіваць сфармуляваныя 
ў 1926 г. ідэі аквітызму, спрабуючы адаптаваць іх да новай сітуацыі выгнання.

Магчыма, гэта і выглядае парадаксальным, але вобразсімвал ‘уздальле’ 
суадносіцца не толькі з ‘узвышшам’, але і з супрацьлеглай яму (узвышшу) 
‘далінай’ – у тым ліку і таму што мае не толькі вобразнастылістычнае па-
дабенства, але і фанетычнае сугучча з абодвума словаміканцэптамі. «Пера-
ход па “ўздальлі”» ўзвышаўскі тэарэтык усведамляў як «пераход у новы этап 
у разьвіцьці наш[ага] сьвет[агляду], жыць[ця]разуменьня й жыцьцядзейнасьці 
(Прыспусьц[іцца] ў даліну з узв[ышша], каб узьняцца “ізноў і вышай”). Праз даліну 
(вылучэнне А. Бабарэкі. – В. Ж.) жыцьц[я]» [2, т. 2, с. 155]. Вобразнасімваліч-
ная тоеснасць ‘уздальля’ і ‘даліны’ ў суадносінах іх з ‘узвышшам’ выказана 
і ў лісце А. Бабарэкі да А. Адамовіча з нагоды 8х угодкаў заснавання «Уз-
вышша» (чэрвень 1934 г.): «То-ж бо перажываньні, так-бы сказаць, юбілейныя 
і таму самасправаздачныя. Да выгнаньня такія перажываньні ў нас зьвязваліся 
з узвышаным днём, днём радасьці і ўзьнятасьці. Цяпер яны прыпалі на дні суму, 
на ўздальнія дні, на дні далінныя (вылучэнні нашыя. – В. Ж.)» [2, т. 2, с. 451].

Такім чынам, узніклы раней ключавы для філасофскаэстэтычнай кан-
цэпцыі «Узвышша» вобраз даліны як сімвал вопыту, неабходнага для на-
ступнага «ўзвышэння», набыў ва ўмовах выгнання новае, дадатковае асэнса-
ванне. ‘Уздальле’ / ‘даліна’ – гэта адначасова прастора і для плённай творчай 
рэалізацыі, і для вымушанага, але неабходнага набыцця жыццёвага вопыту, 
а шлях высланых беларускіх інтэлігентаў – гэта шлях «па волі з камэр[ай], 
на ўздальлі з узвышш[а]». Сімволіка «камэры» (ці, у іншым прачытанні, «камо-
ры») мае тут станоўчы сэнс: яна тоесная таму самаму дому, які носіць з сабою 
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слімак [2, т. 2, с. 384]. Жыццё «ў выгнаньні на ўздальлі» А. Бабарэка разглядаў 
як адну са стадый развіцця светагляду высланых пісьменнікаў [2, т. 2, с. 422], 
нават з такой непрыемнай і несправядлівай сітуацыі спрабуючы вынесці 
нейкую карысць. Гэтую жыццёвую пазіцыю А. Бабарэкі добра ілюструе яго 
наступнае выказванне: «Перажываньні выгнаньніка на ўздальлі мне уяўляюцца 
процэсам рэвалюцыі ў ім самым і праз яго ў ягоным навокальлі, які праходзіў 
у розных формах у розных яго носьбітаў» [2, т. 2, с. 444]. Прывядзём таксама 
вытрымку з ліста, які А. Бабарэка пісаў А. Адамовічу ў траўні 1932 г.: «Гэта-ж 
хутка ўжо і гадавіна сыходзіць, як мы на ўздальлі. Таму і на часе акінуць вочам 
перажытую дарогу ці даць самаму сабе адказ, а як ты перажываеш стаўшае 
на часе твайго жыцьця выгнаньне Беларусі ў сав[ецкіх] умовах, ці ператварыў 
ты гэта выгнаньне ў славу для радзімы, ці перажываеш ты яго для ўзвышэньня 
свае радзімы да ступені тэй крыніцы ідэй, аб якой у свой час мы лятуцелі 
яшчэ там, на радзіме, ці ты жыў так, каб потым журыцца на[д] пуста пра-
несшыміся днямі выгнаньня» [2, т. 2, с. 441]. Вылучаныя намі словы яшчэ раз 
пацвярджаюць ідэю пераемнасці, закладзеную ў падабенстве канцэптаў ‘уз-
вышша’ – ‘уздальле’.

Асабіста для А. Бабарэкі сітуацыя ‘ўздальля’ стала нагодай паразважаць 
«пра “я”, як пра поле дзейнасьці дзьвёх процілеглых сіл», пра «вобраз чалаве-
ка, якога бракуе ў славе нашай радзімы» [2, т. 2, с. 443], пра чалавечую асобу 
як «аб’ект у суб’екце» [2, т. 2, с. 445] і, увогуле, рэалізоўваць сябе ўжо нават 
не ў крытыцы і літаратуразнаўстве, а ў філасофскіх пошуках і эсэістыцы.

Для ўзвышэнцаў слова ‘ўздальле’ несла ў сабе пэўны культуралагічны код 
нават тады, калі ўжывалася ў сваім наўпроставым значэнні далёкага краю, 
чужыны. Характэрна, што яно сустракаецца выключна ў асабістых нататках 
А. Бабарэкі і ў яго лістах да А. Адамовіча і Я. Пушчы, але не ўжываецца, на-
прыклад, у лістах да сям’і, якая, відаць, не была ў кантэксце ўсіх філасоф-
скаэстэтычных пошукаў Бабарэкі і яго сяброў.

Акрамя ‘ўздальля’, захаваныя лісты высланых узвышэнцаў данеслі нам 
яшчэ адзін вобразнасімвалічны наватвор, пабудаваны па сугуччы і такой са-
май словаўтваральнай мадэлі: ‘узьніжжа’. Так пісьменнікі ў іранічназ’едлівай 
форме называлі сваіх былых паплечнікаў па суполцы, якія, цалкам залежачы 
ад ідэалагічных установак БелАППа, у канцы 1930 г. апублікавалі рэзалюцыю 
з патрабаваннем «жорсткай кары агентам міжнароднай буржуазіі ў Савецкай 
Беларусі – беларускім контррэволюцыйным нацыянальным дэмократам» 
(у тым ліку зняволеным на той час А. Бабарэку, Я. Пушчу і У. Дубоўку) і пра-
цягвалі друкаваць на старонках часопіса «Узвышша» артыкулы з выкрыццём 
«нацдэмаў». Згадаем пра крыўду У. Дубоўкі, які, атрымаўшы ад Ф. Купцэвіча 
камплект часопісаў за 1931 г. (з артыкуламі «Нацдэмаўшчына, замаскаваная 
марксысцкай фразай» П. Глебкі, «“Узвышша” на новым шляху» К. Крапівы), 
вырашыў адаслаць часопісы назад і папрасіў, каб той у далейшым іх не пры-
сылаў, бо «вельмі ж брыдкая пісаніна, ні розуму, ні сэрцу. Нават злаваць на іх 
нельга» [5, с. 526]. Крыўду можна зразумець: артыкулы мелі вульгарызатар-
скі характар і ўтрымлівалі несправядлівыя абвінавачанні. Таму нядзіва, што 
прадстаўнікі ўзвышаўскай «бальшыні», якія «падпарадкаваліся дыктатуры 
генэральнае лініі» [1, с. 711], атрымалі мянушку «ўзьніжжа», вынаходка якой 
належыць А. Адамовічу. «Пішаш ты, што нехта прапанаваў ліквідаваць “Уз-
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вышша”, – звяртаўся да яго А. Бабарэка ў лісце ад 26 снежня 1931 г. – Хто ж 
гэта моцны на задні розум! То-ж яно ўжо ліквідавана даўно. А калі што й было 
там яшчэ на тым месцы, дзе было яно, дык гэта цень яго або тое, што ты 
сваім часам адзначыў узьніжжам. Зрэшты ў гэтай прапанове ёсьць зерне зда-
ровага сэнсу: то-ж ліквідаваць цяперашняе “Узвышша” азначае выкрыць яго, як 
ня ўзвышша, а ў яго сапраўднай істоце – узьніжжы або цені беларускае літа-
ратуры» [2, т. 2, с. 440]. ‘Узьніжжа’ ў дадзеным выпадку не тоеснае ‘даліне’: 
яно таксама ўтрымлівае ў сабе сімволіку «спуску», «зніжэння», але з падкрэ-
слена негатыўнай канатацыяй: у словенаватворы прачытваецца яўная фо-
насемантычная сувязь са словам «прыніжэнне». Гэта і лексемааксюмаран: 
адно з асноўных значэнняў прыстаўкі ‘ўз-’ – накіраванасць руху ўверх, а тут 
яна злучана з коранем ‘-ніж-’ (‘ніз’), які мае дыяметральна супрацьлеглы 
сэнс. Тут адчуваецца горкае іранізаванне з той сітуацыі, у якой апынулася 
афіцыйнае «Узвышша», што абвяшчала некалі ўзвышэнне пасродкам маста-
цтва і стварэнне літаратуры еўрапейскага ўзроўню. Цяпер узятае пад пільны 
партыйны кантроль «Узвышша» ўжо страціла сваю адносную літаратурную 
незалежнасць і не магло рабіць нічога, што неяк выходзіла б за ўсталяваныя 
партыйным кіраўніцтвам ідэалагічныя і эстэтычныя рамкі.

Вестку ж пра канчатковую самаліквідацыю «Узвышша» на пачатку 1932 г. 
А. Бабарэка ўспрыняў скептычна, лічачы, што фактычна канец арганізацыі ці, 
дакладней, пазбаўленне яе «чужо[ю] воляю […] ад ягонага сэрца і ягона[га] моз-
гу» [2, т. 2, с. 318], настала яшчэ раней, у 1930 г., калі была арыштавана валь-
надумна настроеная ўзвышаўская «мяншыня», якая імкнулася як мага меней 
залежаць ад палітычнай каньюнктуры: «“Узвы[шша]” не памерла. Яго жывым 
пахавалі. “Узв[ышша]” на ўздальлі. Яно пахована ў 1930 г., каб прыняць крыт[ы-
ку] і сьмерць за бел[арускую] літ[аратуру]» [2, т. 1, с. 520].

Пазбаўленыя магчымасці друкавацца, узвышэнцывыгнаннікі хоць і пі-
салі толькі «ў шуфляду», але ў плане выказвання думак адчувалі сябе куды 
больш вольнымі, чым іх калегі, якія, пазбегнуўшы на той час рэпрэсій, пра-
цягвалі жыць і працаваць у савецкай Беларусі. Вядома ж, гэта датычыць 
не ўсіх творцаў і толькі ў пачатковы перыяд іх высылкі (1931–1935). Напры-
клад, Адам Бабарэка напісаў у высылцы шэраг эсэ, дзённікі «Развагі вольным 
часам» і «Запіскі выгнанца», а вось Уладзімір Дубоўка, стварыўшы напачат-
ку некалькі вершаў і часткова пераклаўшы другую частку «Чайльда Гароль-
да» Дж. Байрана, неўзабаве кінуў гэты занятак. «…Бо неяк не асьмелюся» 
[5, с. 529], – тлумачыў ён сваё далейшае творчае маўчанне.

Аднак кожнага паасобку аўтара ‘ўзьніжжа’ высланыя ўзвышэнцы не былі 
схільныя ганьбіць за іх «праўладнасць» (іншага выбару сітуацыя амаль 
не пакідала): іронія датычыла хутчэй агульнага становішча, у якім яны апы-
нуліся. Калі ж нехта з калегаў публікаваў вартасны твор, ён атрымліваў сярод 
пісьменнікаўвыгнаннікаў справядліва станоўчую ацэнку. Так, напрыклад, 
актыўнае абмеркаванне ў перапісцы А. Бабарэкі з А. Адамовічам выклікала 
першая частка аповесці Лукаша Калюгі «Нядоля Заблоцкіх», надрукаваная 
ў 1931 г. у часопісе «Полымя» (№ 6–7, 9). Высланыя літаратары заўважылі ў ёй 
«твор выдатнага таленту і зьяву глыбокае мысьлі» [2, т. 2, с. 435]. Адпаведна, 
яна была ўспрынята як набытак «узвышша», але ні ў якім разе не «ўзьніж-
жа». Калі ж Л. Калюга сам апынуўся ў выгнанні, ён не спыніў пісьменніцкую 
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дзейнасць: з яго твораў гэтага перыяду вядомыя няскончаны раман «Пуста-
домкі», аповесці «Дзе косці мелюць», «Зэнка малы ніколі не быў», «Зоры вам 
вядомага горада». Свае тагачасныя творы Л. Калюга дасылаў сябрам разам 
з лістамі. Менавіта А. Бабарэка і А. Адамовіч сталі першымі чытачамі рамана 
«Пустадомкі». Як і яны самі, малады пісьменнік арганічна ўліўся ў культур-
ную прастору беларускага ‘ўздальля’.

Створаная групай беларускіх пісьменнікаў у сярэдзіне 1920х гг. філа-
софскаэстэтычная канцэпцыя ўзвышэнства / аквітызму стала неад’емнай 
часткай іх жыццёвага і творчага светапогляду і мела свой працяг у пазнейшы 
час, калі пісьменнікіўзвышэнцы былі рэпрэсаваныя і апынуліся ў высылцы. 
Імкненне працаваць і там на карысць роднай культуры падштурхнула іх пе-
раасэнсаваць узвышэнскую тэорыю, адаптаваўшы яе да неспрыяльных для 
паўнавартаснай літаратурнай дзейнасці ўмоваў выгнання. Гэта выявілася як 
у трансфармацыі ключавых вобразаўсімвалаў (аазіс з садам і крыніцай за-
мест узвышша з возерам пасярэдзіне), так і ў спараджэнні новых ідэйнасве-
тапоглядных канцэптаў: ‘уздальле’ (для абазначэння супольнасці высланых 
беларускіх інтэлігентаў) і ‘ўзьніжжа’ (для абазначэння паднявольнага літара-
турнага асяродку пад савецкай уладай). Варта адзначыць і выключную ролю 
ў гэтай справе Адама Бабарэкі, які і ў выгнанні працягваў выконваць функ-
цыю тэарэтыка, ідэйнага натхняльніка і «генератара творчай думкі».
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Арсень Ліс

НЕКАТОРЫЯ РЫСЫ БЕЛАРУСКАЙ МЕНТАЛЬНАСЦІ: 
НА МАТЭРЫЯЛЕ ПАРЭМІІ

Калі ўявіць ментальнасць традыцыйнага беларуса цэласнай структу-
рай, выяўленай у пэўных контурах, то асноведдзю яе бачацца перадусім дзве 
максімы: «На праўдзе свет стаіць» [10, s. 246], «Спагадай свет трымаецца» 
[5, т. 1, с. 371]. Маюць яны, як і шмат іншых канстант, глыбока гуманістычную 
сэнсавую скіраванасць і наўпрост выражаюць агульную пазітыўную прыро-
ду этнічнага менталітэту, які, натуральна, не вызначаецца аднаскладнай ха-
рактарыстыкай. Накрэсліць ментальны профіль прадстаўніка традыцыйнага 
беларускага грамадства, беручы шырэй, беларускі менталітэт – гэта значыць, 
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падагульніць асноўныя характарыстыкі, ментальныя апорныя этнасу, з ахо-
пам істотных рыс яго светапогляду, філасофіі быцця. Практычна менталітэт 
кожнага этнасу вывучаецца на часавым узроўні фарміравання народнасці, 
пры гэтым усведамляецца, што ментальныя складнікі яго маюць гістарычна 
глыбейшыя карані.

Менталітэт традыцыйнага беларуса апрыёры мае нямала агульнага 
з менталітэтам прадстаўнікоў іншых народаў, перадусім суседзяў. Задача 
даследчыка палягае на тым, каб выявіць яго сутнасць і этнічную спецыфіку. 
Большасць ментальных установак, што вызначаюць менталітэт беларуса, 
грунтуецца на сацыяльным вопыце, часцей за ўсё ў яго земляробскай існасці. 
На падставе шматвяковай сацыяльнай практыкі этнасу ў парэміях непасрэдна 
фарміруецца філасофская сентэнцыя шляхам вобразнага абагульнення, ме-
тафарызацыі думкі. «Што пасееш, то і пажнеш» [4, с. 189], – чуў традыцыйны 
беларус ад дзедапрадзеда. Паняцце ‘сяўба’ мела вельмі шырокае семантыч-
нае поле, ёмісты вобразны сэнс для філасофскага абагульнення. Канстанта 
«пільнуй(ся) таго, з чаго хлеб ясі» пры ўсёй яе агульналюдскай функцыяналь-
насэнсавай скіраванасці, а не толькі з лексічнай адметнасці, мае выразную 
этнічную афарбоўку. Ад гэтага ёмістага дыдактычнага прынцыпу ў этнічным 
космасе разбудоўваецца канцэптуальны погляд на быццё чалавека: «Ад даб-
ра дабра не шукай» [9, с. 312]. Праз засцярогу перад гордасцю, самаўпэўнена-
сцю ідзе арыентацыя на сярэдзіннасць. Часам народным мудраслоўем яна 
выказваецца наўпрост, непасрэдна: «Наперад не вытыкайся, пазаду не заста-
вайся, сярэдзіны трымайся – будзеш цалейшы» [3, с. 23]. Без сумневу этнічная 
ментальная ўстаноўка чуецца ў перасцярозе «не ўздымайся ў жыцці высока, 
каб не ўпасці глыбока» [9, с. 159]. Нарэшце, на завяршэнне аднаго з канцэпту-
альных палажэнняў адносна быцця чалавека сказана абачліва, рацыянальна, 
ледзь не прагнастычна: «Ад торбы і турмы не заракайся» [2, с. 246]. Жорсткая, 
якой, аднак, не адмовіш у праўдзівасці, сентэнцыя, выказаная тут парэміяй, 
характэрна для фальклорнай спадчыны не аднаго народа. Адметна, гэта кан-
станта ў беларускім парэміялагічным фондзе мае расшыранае семантычнае 
поле: «Хваробы не бойся, астрогу сцеражыся, а торбы не цурайся» [2, 258].

Наогул жа можна, да таго ёсць усе падставы, сцвярджаць, што корпус 
парэмій кожнага этнасу паасобку ўключае больш за палову мудраслоўяў, на-
яўных у народнапаэтычнай творчасці іншых народаў. Выказаныя ў іх ісці-
ны, эквівалентныя па сутнасці, адрозніваюцца адно метафарычнавобраз-
ным мысленнем, мовай розных этнасаў. Гэты факт, аднак, не выключае, што 
агульнавядомыя максімы не ёсць выражэнне, вынік духоўнаінтэлектуаль-
нага жыцця дадзенага канкрэтнага народа, элементамі яго ментальнасці. 
Так, напрыклад, бясспрэчна агульналюдскі філасофскабыццёвы сэнс заклю-
чаюць у сабе прыказкі: «Што пасееш, то і пажнеш» [2, с. 105]; «Хто пытае, 
той не блудзіць» [6, с. 183]; «Згода будуе, нязгода руйнуе» [2, с. 62]; «Як гукнеш, 
так і адгукнецца» [4, с. 194]; «Слухай людзей і свой розум мей» [5, т. 2, с. 448].

Ментальны профіль беларуса – прадстаўніка традыцыйнага грамад-
ства – адметна пазначаюць сентэнцыі ў форме парэмій: «Лепш быць пакрыў-
джаным, ніж каго скрыўдзіць» [7, с. 158]; «Свет вялікі, усе памесцімся» [6, с. 169]; 
«Шануй людзей, то і цябе шанавацьмуць» [7, с. 64]; «Хто чужога не шануе, той 
свайго мець не будзе» [1, с. 113]; «Сам жыві і другім давай жыць» [9, с. 70]. Муд
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расць, угрунтаваную на гуманістычным пачатку і чалавечай дабрыні, заклю-
чае ў  сабе ментальная ўстаноўка «I благому рабі добра, дык апамятаецца» 
[6, с. 249].

Натуральна, не самі гэтыя і да іх зместава падобныя сілагізмы, а жыццё-
вая практыка этнасу, яго светапоглядная пазіцыя прычыніліся да фарміра-
вання не толькі ў абыдзённай свядомасці думкі аб талерантнасці беларусаў. 
Аб’ектыўна ёсць падставы для такой высокай ментальнай характарыстыкі, 
замацаванай трывала ў публіцыстыцы. Але як і ўсякую з’яву, рэальнасць, іс-
насць яе наўрад варта абсалютызаваць.

Менталітэт этнасу – паняцце шматаспектнае, структурна неаднамер-
нае, уключае багата розных складнікаўсэнсаў. Стрыманасць, асцярожнасць 
у характары традыцыйнага беларуса выражаецца не толькі наўпрост выка-
занай сентэнцыяй «Лепей асцярожка, чым варожка» або агульнай засцярогай 
«Не знаўшы броду, не сунься ў воду» [4, с. 168] ды «Не знаўшы чалавека, не аддай 
яму душы» [5, т. 2, с. 465], але і самай канкрэтнай ментальнай устаноўкай па-
водзін – «Бога хвалі і чорта не гняві» [3, с. 4].

Талерантнасць у адносінах да прадстаўнікоў розных канфесій, дэтэр-
мінаваная ў светапоглядзе беларусаў у значнай меры шматвяковым пражы-
ваннем у многаканфесійных і поліэтнічных дзяржавах (ВКЛ, Расійскай імпе-
рыі), выхавала ў іх спаважнае і спакойнае, без фанатызму, стаўленне да рэлігіі 
як духоўнай субстанцыі, царквы як ідэалагічнай інстытуцыі. Панад ідэало-
гіяй, у тым ліку царкоўнай, у традыцыйнай культуры беларусаў ставіцца пе-
радусім маральны імператыў: «У царкву хадзі – ні хадзі, а Бога ў сэрцы май» 
[3,  с. 52]. Паняцце боскасці ў народнай свядомасці мела аксіялагічны сэнс, 
было звязана перадусім з паняццямі справядлівасці, сумленнасці. У гэтым 
якраз кантэксце і разумелася ідыёма «мець Бога ў сэрцы».

У агульным корпусе беларускіх парэмій маецца цэлы блок прыказак, 
якія даволі непасрэдна ўяўляюць праекцыю гістарычнага вопыту народа 
на этнічны характар: «На чыім кані (возе) едзеш, таму і песенькі пей» [6, с. 224]; 
«У добры час сказаць, у ліхі прамаўчаць» [10, s. 100]; «Хоць не ў дастатку, абы 
ў спакоі» [2, с. 297]; «Пакора аблокі прабівае» [10, s. 212]; «Пана павесюць, тры 
дні перад ім шапку знімай, часам адарвецца» [4, с. 124]. Апошні тэкст мае сэнса-
выя варыянты: «Пана на шыбеніцу вядуць, а мужык шапку здымай, бо як адар-
вецца, то адрыгнецца» [9, с. 206]. У запісе А. К. Сержпутоўскага здымаецца ім-
ператыўнае гучанне прыказкі, узнікае іранічны падтэкст.

Ментальныя ўстаноўкі, заснаваныя на сацыяльным і гістарычным во-
пыце этнасу, мелі на мэце выхаванне пэўных нормаў паводзін чалавека, 
рысаў характару членаў этнічнай супольнасці, здольных забяспечыць жыц-
цястойкасць, жыццёвую перспектыву яе членаў. З’яўляючыся непасрэдным 
выражэннем этнічнай свядомасці народа, асноўныя ментальныя ўстаноўкі 
яго нясуць у сабе глыбінныя быццёвыя сэнсы жыццятворнага характару. У ад-
ных з парэмій яны выказаны непасрэдна, імператыўнай інтанацыяй: «Нара-
біў ліха, не чакай дабра» [9, с. 197]; «Перад дужым не гніся, над слабым не глумі-
ся» [5, т. 2, с. 464]; «Хадзі простай сцежкай – не заблудзіш» [6, с. 230]. У іншых, 
і такіх больш, думкаідэя мае спакойную аб’ектызаваную форму суджэння. 
У абодвух выпадках выказваецца па сутнасці філасофія, маральнаэтычны 
кодэкс этнасу: «Лепей на свет не радзіцца, як ліхім чалавекам быць» [6, с. 198]; 
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«Нявінная кроў не ўтоіцца» [10, s. 153]; «Бедны той, хто душы не мае» [2, с. 28]; 
«Хітрасцю век не пражывеш» [6, с. 211]; «Хто гнецца, таго й гнуць» [9, с. 244]; 
«Памыснасць лепш ад багацця» [2, с. 149]; «Упіканая ласка – не ласка» [4, с. 168]; 
«Менш жмурся, лепш убачыш». Апошняя прыказка праз метафару іранічнага 
сэнсу кліча да зычлівага, аб’ектыўнага погляду на чалавека і свет. Таксама як 
і парэмія пра «ўпіканую ласку», якая арыентуе на шчырасць, праўдзівасць як 
норму, імператыў чалавечых узаемін.

Практычна ўсе сілагізмы, ментальныя ўстаноўкі беларускага этнасу 
ўкладаюцца ў філасофскія катэгорыі дабра і зла, высокага і нізкага, прыго-
жага і агіднага. Ментальнае паняцце ‘праўда’ – увасабленне катэгорыі дабра. 
Функцыянальна складнікі этнічнага менталітэту, ментальныя ўстаноўкі яго 
скіраваны на выхаванне чалавека разумнага, сумленнага, працавітага, уме-
лага, вернага, спагаднага, памяркоўнага, годнага, адданага сваёй зямлі. Ме-
навіта на гэтыя рысы характару, чалавечыя якасці арыентуюць ментальныя 
ўстаноўкі беларускага этнасу.

Адначасна менталітэтам беларусаў адмаўляюцца такія праявы, уласціва-
сці чалавечай натуры, як хлуслівасць, крывадушнасць, баязлівасць, ганар-
лівасць, лянота, зайздрасць, пахабнасць, самалюбства, натуральна трактава-
ныя ў кантэксце катэгорый зла. У поглядзе на долю, лёс чалавека беларусам 
аддавалася перавага іх наканаванасці. Пры гэтым, аднак, у беларускім мен-
талітэце паслядоўна праводзіцца ідэя аптымістычнага светаўспрымання 
парэміі: «няма такога ліхога, каб не выйшла на добрае», «паміраць збірайся, 
а жыта сей», «жыві з заўтрам» – кардынальная ўстаноўка беларускага мен-
талітэту. Менталітэт стаўся інтэлектуальным грунтам, духоўным скрэпам, 
што дазволіў беларускаму народу на яго доўгім гістарычным шляху выжыць, 
выстаяць перад экстрэмальнымі выпрабаваннямі, калі ў войнах гінуў кожны 
другі, чацвёрты жыхар краіны.
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Валерый Назараў

ТЛУМАЧЭННЕ РЭАЛІЙ У АЎТАРСКІМ ТЭКСЦЕ 
(На прыкладзе твораў А. Мрыя)

Напісанне каментарыяў да літаратурнага твора – адказная і карпатлі-
вая праца. Навуковец не проста ўказвае крыніцу, па якой друкуецца помнік, 
апісвае аўтограф, аўтарызаваны машынапіс і г. д. Ён асвятляе гісторыю тэк-
сту твора, раскрывае яго ідэйнамастацкае значэнне. Разумеючы важнасць 
таго, каб чытач разабраўся ва ўсіх дэталях зместу, каментатар аддае няма-
ла часу на тлумачэнне згаданых аўтарам імёнаў, фактаў і падзей рэчаісна-
сці, на раскрыццё паходжання і сэнсу прыведзеных цытат. Лаканічныя, але 
змястоўныя даведкі такога характару называюцца рэальным каментарыем. 
Побач з уласна тэксталагічным і гісторыкалітаратурным, гэты від тлумачэн-
няў з’яўляецца найважнейшай часткай даведачнага апарату навуковага вы-
дання, галоўным паказчыкам яго якасці.

Адна з непасрэдных задач рэальнага каментарыя – расшыфроўка аўтар-
скіх намёкаў і супастаўленняў, схаваных за імёнамі, назвамі і цытатамі. 
Неабходнасць такіх расшыфровак выклікана найперш аддаленасцю эпо-
хі стварэння тэкстаў ад сучаснасці: многія імёны і падзеі ўжо забыты, але 
без іх ведання цяжка зразумець тую ці іншую пісьменніцкую думку. Аднак 
ёсць і больш істотная прычына. У некаторых выпадках аўтары мэтанакіра-
вана хавалі ці маскіравалі факты. Звычайна гэта адбывалася па цэнзурных 
і самацэнзурных меркаваннях: адкрыта гаварыць пра некаторыя рэчы заба-
ранялася тагачаснымі ўладамі. Тлумачэнне рэальнага матэрыялу ў творчас-
ці пісьменнікаў, што вымушаны былі карыстацца «эзопавай» мовай, здаўна 
лічыцца асаблівай вобласцю тэксталагічнага даследавання.

Адным з найбольш цікавых у гэтым плане беларускіх аўтараў, твор-
чая лабараторыя якога да гэтага часу практычна не вывучана, з’яўляецца 
«збіральнік слова матчынага», «летапісец шапялёўскай эпохі» Андрэй Мрый. 
Скрупулёзнае вывучэнне яго спадчыны прынясе яшчэ нямала сюрпрызаў 
і нечаканасцей.

Нямногія даследчыкі задумваліся над сэнсам псеўданіма пісьменніка. 
Мрый разумеўся імі звычайна як летуценнік, той, хто мроіць або марыць. Ад-
нак магчымы і іншыя тлумачэнні. У слоўніку У. Даля дзеяслоў «мрыять» (да яго 
дададзены ўкраінскі адпаведнік «мріяти», што паказвае на магчымасць існа-
вання лексемы і ў беларускай мове) мае значэнні «мільгаць», «мітусіцца», «міг
цець», «маячыць», якія выклікаюць адчуванне нейкай няпэўнасці і зыбкасці, 
хісткасці і трапятлівасці, імклівасці і няўлоўнасці. Такім чынам, Мрый – нехта 
заўважны, але каго складана злавіць, наблізіць і дэталёва разгледзець.

Прыводзяцца таксама значэнні «няясна бачыцца», «абазначацца ў цем
ры», а яшчэ «займацца на дзень», «пачынаць святлець». З гэтых апошніх можна 



17

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

вывесці, што Мрый – нехта, каго пакуль яшчэ цяжка разгледзець у змроку; ней-
кі ле дзь заўважны арыенцір або ледзь прыкметная крыніца святла ў прыцемках. 
І ў той самы час ён – ледзь улоўны папярэднік золку, які прыходзіць на змену не-
прагляднай цемры ночы і пачынае праясняць тое, што не было бачна раней, гэткі 
перадранкавы змрок. Пераконвае ў правільнасці апошняга тлумачэння часты 
ў творчасці А. Мрыя матыў прасвятлення ў думках на зломе ночы, асабліва 
выразны ў апавяданнях «Навалілі», «Тварам да вёскі!», «Няпросты чалавек», 
пранізлівы ў «Камандзіры» і «Рабіне». З гэтай прычыны надаваць псеўдані-
му пісьменніка выключна значэнне «змрочны» (так «мрий» звычайна пера-
кладаецца з украінскай мовы) недапушчальна: у цемры ночы ён абазначае 
яе канец і прадвяшчае надыход святла раніцы. У форме псеўданіма адчува-
юцца і ноткі загаднага ладу, таму ў псеўданіме можна ўбачыць своеасаблівае 
прыказанне аўтара, яго жаданне абудзіць, падрыхтаваць да выхаду ў дзень 
свядомасць чытача, заахвоціць яго да разважанняў над зацямнёнай, схава-
най у творы праблемай.

Можа падацца дзіўным, аднак, што пісьменнік абраў «украінізаваны» 
псеўданім, але нельга забывацца, што яго маці нарадзілася недзе пад Белай 
Царквой на Кіеўшчыне [1], што сам Андрэй да мабілізацыі паспеў закончыць 
два курсы Кіеўскай духоўнай акадэміі. Невыпадкова і некаторыя з яго герояў 
маюць украінскія прозвішчы: Швыдкі з апавядання «Навалілі», Малахольны 
і  Жлоба з «Запісак…». Нездарма і адзін з твораў, перакладзеных пісьмен-
нікам у пачатку 1930х на беларускую мову, – раман «Шляхамі ўзбочнымі» 
ўкраінскага аўтара Пятра Загаруйкі.

Як бы тое ні было, але псеўданім пісьменніка праз сваю загадка васць 
і  незвычайнасць набыў з цягам часу яшчэ адно значэнне. Для чалавека 
ХХІ ст., ужо гэтак далёкага ад эпохі 1920х, А. Мрый і сёння, як некалі, заста-
ецца ў многім незразумелым для чытача, такім жа няўлоўным, як сама мроя.

Улічваючы той факт, што пісьменнік абраў сабе такі незвычайны псеўданім, 
можна прыйсці да высновы, што імёны дзейных асоб у яго творах таксама 
невыпадковыя, нясуць пэўны змест. Гэта сапраўды так. Іх інтэрпрэтацыя на-
ват змяняе прачытанне некаторых апавяданняў А. Мрыя. Сярод герояў твора 
«Пятрок», напрыклад, Грышка Сабакалёнак, яго сын Пятрок, названа таксама 
дзяўчына Петрака Хрысціна. Зацяты, быццам той калёны сабака, і надзвычай 
пільны і дбайны бацька (Рыгор пагрэчаску – які чувае, не спіць) адразу заўва-
жае перамены ў яго таксама не менш зацятым, а да таго ж і надзвычай цвёр-
дахарактарным сыне (Пятро пагрэчаску – камень). Упарты Пятрок – актыўны 
прыхільнік усяго новага, цягнецца да навукі, і сімпатыі аўтара, здаецца, на яго 
баку. Аднак яго непавага да рэлігійных перакананняў іншых і поўная н да ды-
ялогу з бацькам праз уласную цвёрдалобасць ствараюць адваротнае ўражанне. 
У той самы час Грышка страшэнна перажывае першую сур’ёзную сварку з сы-
нам, не спіць ночы, чакаючы яго, чым зноў жа апраўдвае сваё імя, імкнецца 
наладзіць узаемаадносіны цераз наведанне местачковай школы. Толькі раз-
лад не можа быць так лёгка пераадолены: абодва Сабакалёнкі занадта палкія 
па натуры. Беспаваротнасць ходу падзей падкрэслена лёсам кахання Петра-
ка. Хрысціна – Хрыстова, і таму без царкоўнага шлюбу яна ніколі не стане яго 
жонкай. «Не цяпер, дык у чацвер!» [2, с. 224] – гаворыць Пятрок, але ў народнай 
фразеалогіі адклад на чацвер – адклад на вельмі доўгі час, калі не назаўсёды.

Зусім інакш дазваляе паглядзець на апавяданне «Тварам да вёскі!» імя 
адзінага сур’ёзнага апанента сталічнага госця, селяніна Сямёна па мянуш-
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цы Скулка. Ён – увасабленне суровай жыццёвай праўды, якая павінна быць 
выслухана, голас аўтара, які павінен быць пачуты. Нездарма імя яго перакла-
даецца з грэчаскай мовы як учуцце. Словы, сказаныя ім на заканчэнні нач-
нога сходу, перад самай раніцай, можна разумець як заклік ставіцца да сялян 
пачалавецку, бо яны не бунтаўнікі і разумеюць цяжкасці часу, хаця і стамілі-
ся цярпець непавагу і адкрыты здзек новых гаспадароў жыцця.

Як бачна, у многіх выпадках тлумачэнне імёнаў дапамагае вызначыць 
скіраванасць твораў: з праставатых агітацыйных апавяданняў (часам іх на-
зывалі нават «антыкулацкімі») яны ператвараюцца ў насычаныя глыбокім 
падтэкстам прыпавесці. Не так пасля гэтага здзіўляе выказванне А.  Мрыя, 
што ўжо яго раннія творы для «Савецкай Беларусі» адрозніваліся «…еле уло-
вимым налетом сатиры на советский строй» [3, с. 98].

Вялікую сэнсавую нагрузку нясуць таксама ўжытыя ў творах А. Мрыя на звы. 
У апавяданні «Абстрыкаўся» на прапанову міліцыянера Шмыціка па ставіць за-
мест «Паўлінкі» якуюнебудзь п’есу Л. Талстога настаўнік Пячурка падказвае яму 
назву «Улада цемры». У падказцы адчуваецца вострая насмешка. Пасля паста-
ноўкі гэтай п’есы яе назва пачала ўспрымацца інтэлігенцыяй як сімвалічнае 
абазначэнне агрэсіўнага невуцтва і культурнай адсталасці. Важна і тое, што як 
драматург Л. Талстой выступіў толькі ў 1880я, ужо калі свядома прыняў еван-
гельскае вучэнне Хрыста, таму ў яго п’есах гучыць заклік жыць па водле Божага 
закону, у Хрыстовай любові. Шмыцік, прадстаўнік антырэлігійнай улады, сам 
таго не ведаючы, заклікаў паставіць твор хрысціянінанепраціўленца.

А вось апісанне змены назваў вуліц з «Запісак…». У сваім дзённіку ге-
рой між іншым адзначае: «Хадораўскую вуліцу мы назвалі Вуліцай вызваленьня 
жанчыны ад пялюшак» [4, с. 55]. Трэба нагадаць, што святая мучаніца Хадора 
(яе імя некалькі разоў сустракаецца ў тэксце рамана) як дзяўчынахрысціян-
ка высокага роду была прымусова адведзена ў публічны дом, але ўцякла ад-
туль дзякуючы ўмяшальніцтву ваяра Дыдыма. Ведаючы, што не зможа вы-
ратавацца зноў, яна пажадала лепей памерці, чым страціць абяцаную Богу 
чысціню, таму прыйшла на месца пакарання Дыдыма і першай схіліла галаву 
пад меч. Такім чынам, назва вуліцы, дадзеная ў гонар надзвычайна цнат-
лівай, не зацікаўленай у працягу роду святой, атрымала свой даволі даклад-
ны «атэістычны» адпаведнік.

У гэтым можна заўважыць не толькі вельмі тонкую аўтарскую насмешку 
адносна багацця фантазіі Самасуя. У шматлікіх выпадках іранічнага ўжыван-
ня імя святой праглядаецца яшчэ і асабістая жыццёвая пазіцыя пісьменніка. 
Можна меркаваць, што А. Мрый лічыў найвышэйшай справай жанчыны на-
раджэнне дзіцяці, якраз у гэтым бачыў неабходную ўмову нармальнага існа-
вання грамадства.

Абазначаная думка пацвярджаецца таксама тэкстамі іншых твораў пісь-
менніка. Напрыклад, у апавяданні «Працоўны дзень савецкага лекара» імя 
Хадоры носіць адзінокая беспрытульная жанчына. А ў неперавыдадзеным 
да гэтага часу апавяданні «Моладзь» Хадорка, па словах яе мужа Ахрэма, – 
«ня баба» («халера – ня жонка») і «квактуха бязпісклятная» [5, с. 3, 4].

У апавяданнях А. Мрыя рэальны матэрыял часта не менш складаны і па-
трабуе такіх самых разгорнутых тлумачэнняў, як і ў «Запісках…». Вось, на-
прыклад, галоўны герой апавядання «Гармонія ў ружовым» Марка Белабус. 
Адно імя яго выклікае шэраг асацыяцый. Згадваецца, што, паводле народных 
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міфаў, салдат ці казак Марка нарабіў некалі перапалоху ў пекле, вызваляю-
чы адтуль сваіх таварышаў, але выпушчаныя на волю сябры пачалі грашыць 
яшчэ больш, дзякуючы чаму бесы распладзіліся і нанова пачалі рыхтаваць ім 
мукі апраметнай. Такім чынам, праца героя была актыўнай, але безвыніко-
вай. У апавяданні А. Мрыя ўсе захады Маркі адносна вывядзення дасканалай 
пароды людзей разбіваюцца ўрэшце аб яго ўласную недасканаласць.

Пра што ж гаворыць прозвішча героя? Магчыма, у ім складзены два сло-
вы, адно з якіх указвае на тутэйшасць: беларус, а другое схавана і выяўляец-
ца толькі праз сваю сугучнасць: Белабус – Балабуст. Балабуст (паяўрэйску 
«вялікі начальнік», «строгі гаспадар») – распаўсюджаная ў яўрэйскіх інтэлі-
генцкіх колах мянушка Сталіна [6]. Магчыма, для Мрыя Марка Белабус – ар-
ганізаваны па сталінскім узоры дзеяч мясцовага значэння, праца якога без-
выніковая, зводзіцца да пустаслоўя.

Меркаванне можа падацца спрэчным, але ў тэксце апавядання яно зна-
ходзіць пацвярджэнне – «цытаванне» героем К. Маркса. У пачатку твора Мар-
ка гаворыць свайму сябру Шкулепу: «Яшчэ Маркс заявіў: ня добра чалавеку 
быць аднаму, а трэба ў колектыве» [7, с. 105]. Не спыняючыся на прыёмах змя-
нення імёнаў (Балабуст – Белабус, Маркс – Марка) і іх сугуччы, асаблівую ўвагу 
на гэты раз удзелім самой падробцымістыфікацыі: словы Бога перад фарма-
ваннем Евы для Адама [Кніга Роду (Быццё), 2: 18] зліты з ідэямі вядомага са-
цыяліста і выдадзены за цытату з яго твораў. Падобны выпадак, хаця і з зусім 
іншым фіналам, ёсць таксама ў фальклорнай біяграфіі Сталіна. У  спрэчцы 
з меншавіком Ноем Жарданія ён некалі прывёў цытату з Бібліі, выдаўшы яе 
за словы Маркса. Выйграўшы спрэчку, будучы кіраўнік партыі толькі адмах-
нуўся ад тых, хто пажадаў даведацца, з якой канкрэтна працы прыведзена цы-
тата [6]. Магчыма, Мрый чуў аб гэтым выпадку і ўвёў падобную сцэну ў свой 
твор, замаскіраваўшы імя арыгінала малавядомай мянушкай.

Схаваныя намёкі на правадыроў савецкай краіны сустракаюцца ў мас
тац кай спадчыне пісьменніка даволі часта. Самасуй, напрыклад, ужывае 
ленінскія слоўцы і выразы, сустракаецца ў плыні яго выказванняў і сталінскі 
неалагізм наплявізм.

Сярод «ленінізмаў» асабліва хацелася б адзначыць слова хвасцісты. Гэты 
неалагізм ужыты ў прамым значэнні: тыя, што ідуць ззаду, у хвасце. Лексе-
ма ўпершыню сустракаецца ў працы «Крок уперад, два крокі назад» (1904), 
а ў «Запісках…» прыводзіцца ў першым скрутку, датаваным 9 снежня 1928 г. 
На аснове гэтага выпадку можна гаварыць не толькі аб храналагічных рам-
ках пачатку пісьменніцкага зацікаўлення мовай Леніна, але і аб тым, што 
навуковае даследаванне А. Шашалевіча (А. Мрыя) магло тычыцца ленінскіх 
лексічных і фразеалагічных неалагізмаў.

Са старонак рамана гучыць шмат розных лозунгаў, якія яскрава адлю-
строўваюць эпоху. Вось, напрыклад, прапанаваны камсамольцам: «Абвясь-
цім бязьлітасную барацьбу з мяккім целам. Няхай жыве сталёвасьць ва ўсім!» 
[4, с. 54]. Прыгадваецца, што не любіў мяккацеласць якраз Ленін (ён паўтарыў 
выраз М.  СалтыковаШчадрына «мяккацелыя інтэлігенты» на выступленні 
ў Маскоўскім Савеце 12 сакавіка 1918 г.). А «сталёвасць ва ўсім» – відавочны 
намёк на яго пераемніка.

На аснове рэальнага каментарыя да твораў А. Мрыя можна зрабіць высно-
ву, што аўтар ці не адразу заўважыў многія адмоўныя рысы характару новага 
кіраўніка савецкай дзяржавы, Сталіна. Гэта і жалезная жорсткасць, і карыстан-
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не любымі сродкамі для дасягнення пастаўленай мэты, і «карыфейскае» сама-
любаванне недавучкі. Пісьменнік, ведаючы пра няўдалае семінарскае мінулае 
партыйнага лідара і яго новыя сусветныя амбіцыі, мог надзяліць яго і рысамі 
антыхрыста. Ці не на гэта ён намякае, калі гаворыць, што ў машчэй святога 
Лындзія (выдуманага семінарыстамі апекуна ляноты), вырваных Самасуем 
у манахаў, была нечалавечая нага з прыкарэлай звярынай поўсцю [4, с. 58]?

Нечалавечай нагой надзяляла Сталіна народнае паданне: быццам бы ў яго 
былі два зрослыя пальцы – прызнак д’ябла [8, с. 199]. Адначасова ў рускай літа-
ратуры, у першых рэдакцыях рамана М.  Булгакава «Майстар і Маргарыта», 
з’явіўся вобраз загадкавага замежнага кансультанта, носьбіта ўсемагутнага 
зла, які таксама меў нечалавечую нагу (у яго замест ступні быў капыт). Зразу-
мела, аднак, што прыведзены загадкавы эпізод «Запісак…» не можа быць вы-
чарпальна растлумачаны толькі гэтым супастаўленнем. Кожны шэдэўр прыго-
жага пісьменства можа мець адначасова некалькі розных інтэрпрэтацый.

Вывучэнне рэалій у творах А. Мрыя пераконвае, што раскрыццё завуа-
ляванага сэнсу імёнаў, цытат і алюзій можа быць надзвычай плённым і пры-
весці да крыху нечаканых вынікаў. З прыведзеных фактаў бачна, наколькі 
можа змяніцца прачытанне тэксту дзякуючы тлумачэнням яго рэальнага 
матэрыялу.
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Зінаіда Драздова

КУЗЬМА ЧОРНЫ І ФРАНЦУЗСКІЯ КЛАСІКІ:  
ПРАБЛЕМА ЧАЛАВЕЧАГА ХАРАКТАРУ,  

АСАБЛІВАСЦІ ПСІХАЛАГІЧНАГА АНАЛІЗУ ІХ ТВОРЧАСЦІ

Творчасць Кузьмы Чорнага, якая выклікала вострую палеміку даследчы-
каў літаратуры пры яго жыцці, «правакуе» іх на палеміку і сёння. Цікавасць 
да яе ўзрастае, прычым увага дысертантаў і аўтараў манаграфій пра літа-
ратурную спадчыну пісьменніка засяроджваецца ўсё часцей на яе паэтыцы 
і стылістыцы, на майстэрстве слова, уменні маляваць чалавечыя партрэты, 
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пейзажныя карціны, даносіць фарбы, колеры, пахі жыцця, будаваць дыялогі, 
раскрываць найбольш таямнічае ў чалавеку.

Кузьма Чорны – глыбока нацыянальны пісьменнік, даследчык псіхалогіі 
перш за ўсё сваёй, беларускай, нацыі, ён адрасаваў свае творы, як, дарэчы, 
і ўсе таленавітыя ўзвышаўцы, перш за ўсё свайму народу. Адначасова яны 
адлюстроўваюць і агульначалавечыя праблемы, маюць досыць шырокую 
інтэр нацыянальную аўдыторыю. Прыгадаем, што адной з важных мэт арга
нізацыі «Узвышша» была якраз мэта вывесці беларускую літаратуру на высо
кі ідэйнамастацкі ўзровень, а тым самым прыцягнуць да яе ўвагу і інтэрна-
цыянальнага чытача.

Сучасная навука пра літаратуру, ацэньваючы творчасць Кузьмы Чорна-
га, імкнецца паказаць мастацкую сувязь паміж найлепшымі творамі Чорнага 
і творамі сусветных класікаў, яе эстэтычную і сацыяльную раўназначнасць 
некаторым з іх. Думаецца, ужо наспела неабходнасць шырока і праблем-
на, у параўнальнатыпалагічным плане зірнуць на Чорнага і прадстаўнікоў 
французскай класікі, у якіх, безумоўна, плённа вучыўся беларускі аўтар. 
І перш за ўсё параўнаць з тымі, пра якіх з пашанаю гаварыў сам Чорны. На-
прыклад, з Гюставам Флаберам.

Эпоха Флабера адрозніваецца культам навукі. Пісьменнік цікавіцца най-
важнейшымі навуковымі адкрыццямі свайго часу, імкнецца быць у курсе 
апошніх даных псіхалогіі, медыцыны. «Літаратура, – дае ён свой прагноз, – 
будзе ўсё больш і больш набліжацца да навукі, галоўнае – яна стане нагляднай, 
што зусім не значыць – дыдактычнай», – пісаў ён у адным з лістоў (6 красавіка 
1853 г.) [1, с. 480]. «Чым далей пойдзе чалавецтва, тым больш мастацтва будзе 
навуковым», – упэўнены Флабер. І іншыя пісьменнікі эпохі Флабера бачаць 
сваю задачу ў вывучэнні, даследаванні, аналізе жыцця, у вынясенні аб’ектыў-
нага, справядлівага прысуду грамадству, з’явам жыцця. Яшчэ катэгарычней 
Флабера выступаюць за навуковасць мастацтва ў гэты час браты Ганкуры: 
«Раман прыняў на сябе задачы і абавязкі навуковага даследавання».

Флабер імкнуўся да максімальнай аб’ектыўнасці пры паказе сваіх герояў, 
не стараўся выяўляць сваіх пачуццяў, даваць свае ацэнкі, лічачы, што пісь-
меннік павінен не павучаць, навязваць свой пункт гледжання, а маляваць 
страсці герояў. У «Запісной кніжцы» ён абгрунтоўваў перавагі аб’ектыўнага 
метаду: «убачыць рэчы такімі, якімі яны былі ў рэальнасці, можа толькі сумлен-
ны чалавек», які не ўносіць у працэс назірання «ніякага асабістага інтарэсу». 
Яму імпанаваў метад натуральных навук з яго «безацэначнай канстатацыяй 
з’яў». «Да людзей, – лічыў ён, – трэба падыходзіць як да мастадонтаў і кра-
кадзілаў. Хіба станеш хвалявацца з-за нейкага рога або сківіцы? Паказвайце іх, 
набівайце з іх чучалы, заспіртоўвайце іх – вось і ўсё, але ацэньваць іх, – не...» 
(Луізе Кале, 31 сак. 1853 г .) [1, c. 476].

Беларускі класік К. Чорны, падзяляючы флабераўскі прынцып максі-
мальнай аб’ектыўнасці і навуковасці мастацкай літаратуры пры паказе жыц-
ця і людзей, лічыў аднак неад’емнай якасцю яе павучальнасць, дыдактызм. 
На яго погляд, аб’ектыўнасць не выключае страснасць. «Мы павінны дамагац-
ца, – пісаў ён у артыкуле “Рэальная шматграннасць і філасофскае адзінства”, – 
каб кожная новая кніга, што выходзіць у свет, ішла ў арсенал бальшавіцкае 
зброі. Літаратура накіроўвае, паказвае, вучыць. А няма лепшага настаўніка, як 
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сама рэальнасць. І от кожны літаратурны твор павінен быць гэтакім шмат-
гранным, як сама рэальнасць. Сіла літаратуры ў яе вялікай ідэёвасці, у зямной 
яе рэальнасці, у агні яе і напорнасці.

Агнём і полымем замілавання дыхаюць творы В. Гюго, на мяжы з навукай 
стаіць аналіз у творы Бальзака. Але не таму мы ўспамінаем гэтых класікаў, 
што нібы цераз іх раптам мы зразумелі патрэбнасць нашай літаратуры агню 
(“страстности” вобразаў і рэалізму), розуму, навукі. Наша літаратура не будзе 
на вышыні нашай эпохі, калі не будзе мець у сабе гэтых якасцей.

В. Гюго не разумеў сіл ходу гісторыі. Бальзак ніяк не выйшаў з рамак свайго 
(буржуазнага) класа, які ён так высмейваў і крытыкаваў» [2, c. 97–98].

Чорны не адмаўляў «бязжаласную аб’ектыўнасць» Флабера, імкнуўся, каб 
у мастацкай тканіне твора не было месца для спачування або нянавісці героя. 
Гэтага прынцыпу ён асабліва стараўся трымацца ў 1920я гады. У артыкуле 
«Аб  голай агітцы» ён заклікаў заўсёды кіравацца прынцыпам праўдзівасці, 
нават там, калі малюеш не сімпатычны табе персанаж, «сацыяльнага ворага»: 
«Поп наш сацыяльны вораг, – пісаў ён, – але мы праўдзіва гаворым аб ім. Ненаві-
дзячы адзін аднаго вялікаю сацыяльнаю нянавісцю, мы з ім абодва жывём, дума-
ем, адчуваем, кожны па-свойму пакутуем, радуемся. Гэта ёсць адна з тых рысаў 
у творчасці, якая адрознівае мастацкі твор ад немастацкае, голае агіткі. З гэ-
тага боку, між іншым, цікавым з’яўляецца раман рускага пісьменніка нябожчыка 
Неверава “Гуси-лебеди”. У гэтым рамане паказан таксама поп, але ён паказан як 
жывы чалавек, з усімі адмоўнасцямі і дадатнасцямі. Ён паказаны як наш класавы 
вораг і адначасна як добры сем’янін, зборлівы гаспадар і г. д.» [2, c. 68–69].

Гуманізм Чорнага, як і гуманізм усёй савецкай літаратуры, моцна 
адрозніваецца ад хрысціянскага гуманізму і ад гуманізму Флабера. Флабер 
ненавідзеў буржуа, яго стыль жыцця, прагу да нажывы, да «поспеху». Чорны 
ненавідзеў (ці вымушаны быў «ненавідзець», кіруючыся «неистовым» класа-
вым пытаннем) класавых ворагаў пралетарыяту і тыя сілы, якія падтрымліва-
юць гэты клас, у прыватнасці святароў. У публіцыстычных артыкулах Чорнага 
можна сустрэць досыць рэзкія выказванні супраць свяшчэннікаў і рэлігіі. На-
прыклад, у артыкуле «Рэальная шматграннасць і філасофія адзінства». Чорны, 
разбіраючы адно з сучасных яму апавяданняў пра калектывізацыю, называе 
веруючага чалавека, які ўступіў у калгас і прынёс туды сапраўды хрысціянскае 
«смирение», «чалавекам з чорнай мінуўшчыны». Разборка заканчвалася ха-
рактэрнай для таго часу фразай: «Новы чалавек пачнецца там, дзе скончыцца 
“смирение” і “славословие”» [2, c. 117]. Такім чынам, «пытанне арганізацыі ра-
даснага чалавечага жыцця» (К. Чорны) вырашалася беларускім пісьменнікам 
досыць стандартна, без адхіленняў убок ад «перадавой ідэалогіі» сацыялізму. 
Як і большасць савецкіх пісьменнікаў, К. Чорны верыў у магчымасць мараль-
насці без Бога, без Таго, Каго ўсюды называюць Чалавекалюбцам.

Нагадаем, што Евангелле пранікнута ідэяй вялікай вартасці і каштоўна-
сці кожнага чалавека, ідэяй любові да яго, любові не плоцевай, нізкай, а – уз-
вышанай, духоўнай, якая «ніколі не перастае». Падкрэслім, кожнага чалавека, 
хто б ён ні быў, якое б сацыяльнае становішча не займаў. Мастацкая ж літа-
ратура, асабліва савецкага перыяду, пакрысе здавала пазіцыі хрысціянскага 
гуманізму, уступаючы месца невідушчаму класаваму гуманізму.

Чорны, адстойваючы тэзіс, што галоўнае ў мастацтве – паказаць харак-
тар чалавека, уменне паказваць жывых людзей, слушна заўважаў: «Некато-
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рыя людзі, якія ўсвоілі думку, што літаратура ёсць зброя класавага змагання 
і,  падыходзячы да гэтага пытання, як кажуць расійцы, “упрощенчески” якраз 
свядома ці несвядома патрабуюць голае агіткі» [2, c. 69].

Беларускі класік Кузьма Чорны і французскі класік Гюстаў Флабер жылі 
ў розныя гады. Дыстанцыя паміж выхадам у свет асобным выданнем іх тво-
раў, на якіх мы спынімся падрабязней, − аповесці «Люба Лук’янская» (1937) 
і рамана «Мадам Бавары» (1857), – 80 гадоў.

У нашай гаворцы пра Чорнага і Флабера мы не будзем абмяжоўвацца 
толькі гэтымі творамі, а пастараемся глянуць на іх творчасць у цэлым, пака-
заць эстэтычныя пазіцыі кожнага з іх, падабенства і карэннае адрозненне іх 
творчых прынцыпаў, своеасаблівасць паэтыкі, выявіць менталітэтныя асаб
лівасці іх герояў, паказаць агульнае і адрознае паміж беларускай і француз-
скай культурамі.

Увесь творчы шлях Флабера сведчыць аб тым, што ён шукаў ісціну, што 
ён задумваўся над вечнымі праблемамі жыцця і смерці, над найвышэйшымі 
духоўнымі каштоўнасцямі, якія прынесла ў свет Евангелле, – верай, надзеяй, 
любоўю. Аб апошняй – любові – апостал Павел сказаў, што яна большая.

Флабер, як ніхто іншы з французскіх класікаў, быў заклапочаны праблемай 
ідэальнага героя. Яго творчасць сваім пафасам маральнага ўдасканальвання 
чалавека, выкуплення віны пакутаю (прыгадаем «Легенду аб свя тым Юліяне») 
стаіць значна бліжэй да творчасці рускіх класікаў, чым творчасць, напрыклад, 
Гі дэ Мапасана, Эміля Заля, братоў Ганкураў.

З усіх заходнееўрапейскіх літаратур французская ў найбольшай ступені 
была заражанай «горкай» ідэяй чалавечай недасканаласці і бяссілля перад 
фатальным збегам абставін і ўплывам асяродку. Менавіта французская літа-
ратура скіроўвала чытача на памылковае ўяўленне аб непераадольнасці 
«сілы абставін», на адчуванне фатальнасці, няўхільнасці трагедыі чалавека, 
навісанне злога року над ім. У рамане «Вучань» вядомага французскага пісь-
меннікапсіхолага Поля Буржэ выведзены вобраз філосафаматэрыяліста 
Адрыяна Сікста (гэты вобраз, як адзначала крытыка, быў «спісаны» са зна-
ёмага Флаберу і іншым пісьменнікам вучонага І. Тэна, які ўсе ўчынкі чала-
века вытлумачваў спадчыннасцю, асяроддзем і імгненнем, ігнаруючы пры 
гэтым свабодную волю чалавека, яго права на выбар). У творы шмат увагі 
аддадзена правадніку ягонай тэорыі ў жыццё – вучню Рабэру Грэлу, які гіне 
ў выніку «псіхалагічнага вопыту», закахаўшы ў сябе, а пасля і сам закахаўшы-
ся ў дзяўчыну з арыстакратычнай сям’і, дзе ён служыць гувернёрам. Фіналам 
рамана, калі філосафрацыяналіст, пабачыўшы крах і недарэчнасць уласнай 
тэорыі, адчуваючы сваю віну за пагібель закаханых і ўсвядоміўшы, што «нясе 
ў сабе зародыш разлажэння», моліцца каля труны вучня, П. Буржэ прапа-
ноўвае шукаць абарону супраць разбуральных сіл у веры ў Бога.

У «Эцюдах сучаснай псіхалогіі» (1883–1885) П. Буржэ слушна гаво
рыць аб «разумовай хваробе» Францыі, якая праяўляецца, на яго думку, як 
у дэкадэнцтве, так і ў кульце навукі.

Літаратура сацыялістычнага рэалізму, як ужо адзначалася, увогуле была 
літаратурай адной свядомасці, аднаго пункту погляду. Яна старалася перавы-
хаваць героя, які трымаўся іншай думкі. Еднасць думак, поглядаў, імкненняў 
людзей, «унісон» іх пачуццяў абвяшчаліся галоўным набыткам сацыялізму. 
Таму дыялог у ёй часта зводзіўся або да «падтаквання», або да павучальнасці.
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Савецкая літаратура ставіла ў цэнтры праблему перавыхавання чала-
века «на добрай савецкай глебе». Беларускі пісьменнік Кузьма Чорны быў 
у ліку пісьменнікаў, якія асабліва горача ўзяліся за гэтую справу. Яго рама-
ны «Сястра», «Зямля», «Трэцяе пакаленне», аповесць «Люба Лук’янская» і ін-
шыя ўзнімалі вельмі актуальныя для 1920–1930х гг. праблемы чалавечнасці 
і любові – сапраўднай, а не ілюзорнай. Яны заклікалі чалавека перабудаваць 
уласнае сэрца, думкі, выхоўваць пачуцці дзеля служэння роднай дзяржаве, 
бліжнім. Чорнаму былі сімпатычнымі людзі, якія мелі «вялікае», адчыне-
нае для многіх сэрца, хоць ён, як тонкі сэрцавед, не мог не заўважаць у сваіх 
сучаснікаў і страшна «вузкае» сэрца, няздольнае любіць нават самых бліз-
кіх людзей. Такі тып, чалавек без «глыбокіх сардэчных сувязей», выведзены 
ў аповесці «Люба Лук’янская». Гэта Сашка Стафанковіч, бацька Любінага дзі-
цяці, муж настаўніцы Валі, Любінай сяброўкі. Упершыню пра бессардэч насць 
героя гаворыць яго жонка Валя, якая, нягледзячы ні на што, кахае свайго 
мужа. «Я пачынаю ўпэўнівацца, што ў яго няма глыбокіх сардэчных сувязей з кім 
бы там не было, гэта мяне палохае» [3, c. 317], – піша яна ў лісце да Любы.

Калі ўважліва глянуць на савецкага чыноўніка Сашку Стафанковіча, 
то можна сказаць, што ён з’яўляецца літаратурным двайніком галоўнага героя 
рамана «Мілы сябар» (1885) французскага пісьменніка Гі дэ Мапасана. Вельмі 
многа агульнага ў гэтых характарах – Жоржа Дзюруа і Сашкі Стафанковіча. 
Абодва, кажучы словамі чорнаўскіх гераінь, пазбаўлены «сардэчных сувязей», 
усялякіх «сардэчных дачыненняў», у абодвух «няма нідзе шчырай дружбы».

«Усё ў ім заглушае прагнасць да таго, каб мець славу, але лёгкую», – атэстуе 
яго жонка.

Люба, якая пакуль не ведае, што муж Валі і ёсць той самы Сашка, бацька 
яе дзіцяці, па сваёй звычцы верыць у дабрыню чалавека, пачынае пярэчыць 
Валі: «Не можа быць, каб у чалавека нічога не жыло ў душы глыбокага, важнага 
яму самому.

– А калі ўсё тое, да чаго ён імкнецца, зводзіцца толькі да таго, каб быць 
не работнікам, а чынам?

– Ты, мусіць, не здолела разварушыць яго душу. Заходзь з ім да мяне. Я яму 
раскажу сваю гісторыю, пакажу свайго сына, пакажу тое, што пра мяне пісалі, 
а я ж ніякай славы не дамагалася, я толькі працавала» [3, c. 350].

 Чорны то ацэньвае Сашку праз характарыстыкі, якія даюць яму сімпа-
тычныя аўтару гераіні, ягоны бацька, то дае характарыстыку ад сябе, гаво-
рачы, «што ў яго выпрацаваўся рэфлекс быць заўсёды там, дзе ўрачысты прэзі-
дыум, дзе бляск – або чалавечых душ, або модных гарнітураў» [3, c. 317].

Аўтар «Любы Лук’янскай» не заўважае ў героя ніякай самакрытычнасці, 
самааналізу, жадання самаўдасканалення. «Вельмі можа быць, – мяркуе Чор-
ны, – што ён сам жахнуўся б, каб хто-небудзь збоку сказаў яму, што ён зусім 
не якая-небудзь выдатная персона, а самы звычайны злачынец. Партызанская 
самазванасць абрасла карой далейшых поспехаў, а жонцы ён не верыў. Ён стаў 
жыць механічна, кроку не ступячы, каб не падумаць: “Ці ад гэтага мне што-не-
будзь прыбудзе, ці я проста патрачу час на бескарысную асалоду сонцам і пахам 
травы, хоць гэта і ёсць сапраўдная асалода”» [3, c. 317].

Знешні партрэт героя, «па адзежцы», вельмі прыстойны: «Гэта быў 
стройны чалавек, белатвары, спрытны ў кожным сваім руху. Цёмна-сіні гар-
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нітур ляжаў на ім вельмі дасціпна, белая, з шоўку рубашка пад пінжаком вельмі 
ўдала падперазана была каўказскім паяском з усялякімі дробнымі клямарчыкамі 
і бляшкамі. <…> Напроці ж Сашкі сам Вэня здаваўся няспрытным і мешкава-
тым, раскормленым і старым» [3, c. 307].

Праславіўся Сашка, выбрукаваўшы клінкерам у раённым гарадку, дзе 
пра цаваў, «адну вуліцу, па якой кожны дзень праязджаў у сваёй машыне, іншыя ж 
вуліцы пакінуў тапіцца ў гразі». Выбрукаваная вуліца тут жа была заўважа-
на гарсаветам, гэты факт быў адзначаны ў мясцовай газеце. Сашку хвалілі, 
ён нават атрымаў узнагароду. Герой і сам крычаў пра свае заслугі, што са
дзейнічала яго службоваму росту. Паступова Сашка перабраўся ў Мінск, 
атрымаўшы вялікае павышэнне. Але яго кар’ерысцкі сверб не спыніўся.

Як і мапасанаўскі Жорж Дзюруа, чорнаўскі герой клапоціцца толькі пра 
матэрыяльны дабрабыт, кар’еру і славу. Нагадаем, што герой французскага 
класіка яшчэ больш спрытна рухаецца па службовай лесвіцы, выкарыстоўва-
ючы дзеля гэтага інтымныя сувязі з жанчынамі, абкрадваючы іх пасля і пад-
маньваючы, бессаромна ганьбячы іх, пакідаючы без усялякага жалю. Такім 
чынам ён атрымоўвае багацце, ордэн, становішча ў свеце, дабіваецца бліску-
чай выгаднай жаніцьбы. У свеце ён лічыцца абаяльным, прыемным чалаве-
кам, «мілым другам», але сапраўднае аблічча яго страшнае, як страшнае са-
праўднае аблічча чорнаўскага героя. Паказальна, што ўнутраны псіхалагічны 
малюнак характараў гэтых герояў не даецца ні Мапасанам, ні Чорным. Ма-
пасан у асноўным паказвае свайго героя ў дзеянні, выстаўляючы напаказ яго 
грубыя, брудныя і цынічныя інтрыжкі з жанчынамі. Чорнаўскі герой таксама 
раскрываецца праз паводзіны з жанчынамі – Любай, жонкай Валяй, а такса-
ма бацькам, Вэнем. Але пісьменнік усё ж менш паказвае, а больш расказвае 
пра яго. Рэдкія выпадкі, калі аўтар аповесці спрабуе пранікнуць у Сашкавы 
думкіперажыванні: «Сашка стаяў пры акне ў вагоне, і, як толькі поезд кра-
нуўся, на душы ў яго стала страшэнна лёгка: з кожнай секундай ён аддаляецца 
ад таго месца, дзе жыве яна і з ёю нейкая малая істота, агідная і непатрэбная. 
І яна, Люба, гэтая дурная дзеўка, уздумала яшчэ шукаць яго. Станцый праз дзве 
ён пра гэта ўжо не думаў і радасна імчаўся ў сваю будучыню» [3, c. 295].

Такое агаленне аўтарам унутраных перажыванняў героя дае магчымасць 
чытачу адчуць, што Сашка, гэты, на думку ўсіх, хто яго ведае толькі па працы, 
добры службовец, на самай справе нягоднік, нелюдзь, які хаваецца ад улас-
нага дзіцяці, ад дзяўчыны, якую спакусіў.

З абурэннем сустракае ён і вестку аб жончынай цяжарнасці. Вось яго 
рэакцыя на Валіна паведамленне: «Быццам бы ён убачыў сякеру, якой рыхту-
юцца яму адцяць галаву. Ён адразу адапхнуў ад сябе Валю, і бліскучасць усіх рыс 
яго твару ў момант ператварылася ў змрочнасць.

– Трэба гэта ліквідаваць, – сказаў ён стрымана» [3, c. 352].
Аналізуючы характар Жоржа Дзюруа з рамана «Мілы друг», З. М. Патапа-

ва азначае: «Такі характар адмоўнага героя – прыкмета эпохі. Жорж Дзюруа, 
“мілы друг”, упісваецца ў кола “моцных свету гэтага” Трэцяй рэспублікі до-
сыць мірна і натуральна, яго поспех – доказ грамадскай і чалавечай дэграда-
цыі буржуазнага ладу» [4, c. 306].

І чорнаўскі Сашка Стафанковіч, яго поспех – таксама доказ дэградацыі 
савецкага грамадства.
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Нагадаем, што ў 1930я гады, калі пісаліся чорнаўскія раман «Трэ-
цяе пакаленне» і аповесць «Люба Лук’янская», у савецкай літаратуры былі 
вельмі папулярныя творы на тэму перавыхавання чалавека. Многіх чыта-
чоў і  пісьмен нікаў уразіла «Педагагічная паэма» А. Макаранкі (1934), якая 
ўшчэнт разбівала «тэорыі» аб прадвызначанасці характару чалавека, аб дур-
ной спадчыннасці як асноўнай прычыне злачынства. Пісьменнік Макаранка 
грунтаваў свае вывады на ўласным педагагічным вопыце, на фактах з жыцця 
працоўнай калоніі пад Палтавай і дзіцячай камуны ў прыгарадзе Харкава. 
Шмат расчараванняў, горкіх хвілін давялося пражыць яму, нямала давялося 
паразважаць і аб складанасці чалавечага характару, і наконт навукі педаго-
гікі: «Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мыс-
ли: Песталоцци, Руссо, Натори, Болонский! Сколько книг, сколько бумаги, 
сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хулиганом 
нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего 
нет. Какоето шарлатанство!» [5, c. 104].

Падобныя думкі, за якія дакараў сябе педагог Макаранка, бо яны пры-
ходзілі ў хвіліны смутку і бяссілля, сапраўды вельмі слушныя. Бо кожная 
сітуацыя, кожны характар унікальныя. Да кожнага чалавека патрэбен свой 
ключык. А галоўнае – маральныя якасці таго, хто хоча перавыхаваць. Педагог 
Макаранка прыходзіць да высновы, што знайсці і прывесці ў дзеянне най-
лепшыя струны душы чалавека можна толькі любоўю, што толькі яна можа 
падказаць правільныя дзеянні і патрэбныя словы, хоць з пункту гледжання 
афіцыйнай педагогікі яны і будуць здавацца недапушчальнымі.

«Педагагічная паэма» Макаранкі каштоўная цікавымі назіраннямі над ча-
лавекам увогуле і канкрэтнымі «правапарушальнікамі» і амаральнымі людзь-
мі, а таксама назіраннямі над асобаю педагога (у творы добра ўлоўліваюцца 
жывыя мітусенні яго душы, роздум над уласнымі ўчынкамі, незадаволенасць 
сабой). Нямала ўразіла Антона Сямёнавіча тое, што, ударыўшы Задорава, ад-
наго са старэйшых, вельмі нахабных юнакоў, ён прымусіў таго змяніць свае 
паводзіны. Педагог імкнецца глянуць на гэты свой учынак вачыма выхаван-
цаў: «Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, чело-
веческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы 
возвратить Задорова как неисправимого в комиссию, мог причинить им мно-
го важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошел на опасный для себя, 
но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, всета-
ки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. 
Всетаки они люди. Это важное обстоятельство» [5, c. 20].

Уменне паставіць сябе на месца іншага, яго вачыма ўбачыць сітуацыю, 
прызнаць нават у закаранелым злачынцу чалавека, строгасць і патраба-
вальнасць пры даверы і любові – вось тыя рысы, якія прыцягваюць да сябе 
ў вобліку вядомага педагога.

«Педагагічная паэма» нараджала надзею на магчымасць перавыхаван-
ня і выпраўленне нават самых дрэнных людзей – не толькі дзяцей і юнакоў, 
але і дарослых. Ад пісьменніка пачалі патрабаваць перавыхавання яго ад-
моўных герояў. І Чорнаму давялося выслухоўваць папрокі, што ў аповесці 
«Люба Лук’янская» ён нібы зусім абмінуў уздзеянне савецкай эпохі на лю
дзей з дробнаўласніцкай псіхалогіяй, не зрабіў адмоўных герояў станоўчымі.
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К. Чорны маляваў свет кантрастнымі фарбамі. Яго творам, як і творам 
Я. Коласа, Я. Купалы, Ц. Гартнага, М. Зарэцкага, М. Гарэцкага, Я. Нёманскага, 
Р. Мурашкі і інш., уласцівы пафас барацьбы за лепшую будучыню. Француз-
скіх пісьменнікаў Флабера, Мапасана, Заля, братоў Ганкураў і інш. мала пры-
цягвала сфера будучага. Расчараваныя ў сучасным ім буржуазным грамад-
стве, яны страчваюць веру ў ідэю грамадскага прагрэсу ўвогуле. Беларускія 
ж класікі ўсё станоўчае, найлепшае схільныя звязваць з будучыняй, верачы 
ў творчую актыўнасць чалавека.

Аповесць К. Чорнага «Люба Лук’янская» тут не выключэнне. У ёй не зной-
дзеш настальгіі па былым, у ёй гучыць настальгія па будучыні, якую героям 
не церпіцца ўгледзець хутчэй. Заўважаецца і асаблівае, мала характэрнае для 
герояў французскай літаратуры стаўленне да мінулага. Героі К. Чорнага не лю-
бяць свайго мінулага, з радасцю развітваюцца з ім. У рамане «Трэцяе пакален-
не» ёсць вельмі характэрны ў гэтых адносінах эпізод, дзе малая Слава, дачка 
Зосі і Міхала Тварыцкіх, расказвае «казку пра беспрытульніцу Ірынку» самой 
«гераіні» гэтай казкі – Ірыне Назарэўскай. І апошняя, цяпер ужо маладая, пры-
гожая, з густам адзетая дзяўчына, слухае гэтую гісторыю, аднаўляючы ў па-
мяці перажытае. Уражаная Ірынка нясе пасля Славу да Несцяровіча: «– Антон 
Паўлавіч, – адразу загаварыла Ірына. – У гэтага дзіцяці ўжо складваюцца ў галаве 
ні то казкі, ні то легенды нават пра маё пакаленне, пра мяне, а не то што пра 
майго, скажам, бацьку. Беспрытульніцтва, голад, сіроцтва – усё гэта ім будзе 
толькі як казка пра мінуўшчыну. Славу пасадзілі за стол, сталі частаваць, і яна 
зноў, ужо з новымі нечаканымі варыянтамі, расказала пра беспрытульніцу Ірыну.

– Не будзе яна любіць мінуўшчыну і ніколі не будзе на яе аглядацца. Яна бу-
дзе любіць сваю сучаснасць. Нам трэба навучыць ненавідзець рэшткі чорнай 
мінуўшчыны ў сучасным. Але для гэтага трэба, каб яна ведала мінуўшчыну та-
кою, якая яна была, – гаварыла Ірына» [3, c. 168].

Не ў прыклад героям Чорнага героі французскіх класікаў любяць мінулае 
і не любяць будучага. Канешне ж, людзям увогуле ўласціва любіць мінулае, 
з прыемнасцю прыгадваць вясну і лета свайго жыцця, але Чорны не дазва-
ляе сваім героям такой раскошы. Затое героі Флабера і асабліва Мапасана 
(часцей іх гераіні) проста зацыклены на былым, а будучага баяцца: «Буду-
щее представлялось ей темным коридором, упирающимся в наглухо запертую 
дверь», – сказана ў рамане «Мадам Бавары» пра ўспрыманне сваёй будучыні 
яго галоўнай гераіняй Эмай Бавары. А гераіня Гі дэ Мапасана Жана быццам 
нанава пражывае цэлыя гады мінулага жыцця, клічучы на дапамогу паслуж-
лівую памяць. Такая любоў да мінулага гаворыць аб тым, што яна нешчаслі-
вая ў сучасным. Жана адчувае сябе бабуляй, хоць ёй ледзьледзь за сорак, яна 
лічыць, «что впереди ее не ждет ничего, кроме недолгих мрачных и одиноких 
лет, что пройден весь ее путь» [6, c. 159].

Увесь сэнс яе жыцця пасля смерці Жульена і ад’езду сына Поля стаў за-
ключацца ў разглядванні старых календароў і капанні ў сваім мінулым: «Вне-
запно у нее мелькнула мысль, ставшая вскоре жестокой, неотступной, неот-
вязной манией. Ей непременно нужно было восстановить день за днем все, что 
она делала в жизни.

Она развесила по стенам эти пожелтевшие квадраты картона и про-
водила целые дни, уставив взгляд на какой-нибудь из них и припоминая: “Что 
со мной случилось в том месяце?”
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Она подчеркивала памятные даты своей истории и восстанавливала та-
ким образом некоторые месяцы целиком, припоминая один за другим, сочетая 
и связывая между собой все мелкие факты, предшествовавшие крупному собы-
тию и последовавшие за ним.

Сосредоточив внимание, всячески напрягая память и собрав всю свою волю, 
она почти полностью восстановила первые два года пребывания в Топо лях, 
так как события самого отдаленного прошлого всплывали в ее памяти удиви-
тельно легко и выпукло» [6, c. 158].

Мапасан не аднойчы скажа аб спадчыннай схільнасці Жаны да сен-
тыментальнай летуценнасці. Чытач не раз застане ў рамане баранэсу, маці 
Жаны, у слязах за скрыняй з «рэліквіямі», за чытаннем старых мілых яе сэр
цу лістоў. І маці і дачка любяць «ворошить то, что было прекрасно и что 
прошло!» Бацька Жаны, які пакутліва глядзіць на гэты сумны занятак сва-
ёй жонкі, гаворыць дачцэ: «– Жанна, душенька моя, верь мне, жги письма, все 
письма – материнские, мои, все решительно. Ничего нет ужаснее, как на ста-
рости лет окунаться в свою молодость» [6, c. 99].

Канстатуючы зменлівасць свету, Чорны паказвае кантраст паміж тым, 
што было ўчора і што ёсць сёння. Сённяшняе, безумоўна, больш даспадобы 
празаіку. Аднак, каб адцяніць прыгажосць сённяшняга, ён малюе агіднасць 
мінулага. Партрэт героя таксама задзейнічаны для гэтай мэты. Ён таксама 
выконвае сваё прызначэнне. Вось партрэт Любы Лук’янскай з аднайменнай 
аповесці: «Каля печы стаяла істота, якая сваім выглядам магла здзівіць кож-
нага. Гэта было зборышча рознакаляровых лахманоў. На падлозе відны былі 
лапці, вышэй – тоўста накручаныя анучы, пераціснутыя тонкімі вераўчанымі 
аборамі. Далей – штосьці, падобнае ні то на спадніцу, ні то на мяшок, у якім 
распаролі канец і ў які ўлез чалавек. Мяшок гэты быў зроблен з усялякіх кавал-
каў – і суконных, і паркалёвых, і чорных, і белых. Усё гэта было пасшывана суро-
вымі ніткамі, шво скрозь было буйнае, раскідзістае. Відаць было адразу: тут 
абсалютна не думалі аб зграбнасці, а толькі аб неабходнасці. Яшчэ вышэй было 
штосьці, падобнае да цёплай вопраткі. Рэшткі чорнага корту яшчэ сям-там 
захаваліся, скрозь жа вісела сфастрыгованая кудзеля, тырчала камякамі, гу-
замі, гарбамі. Гэтае хараство было падпяразана нечым брудным і раскудзеле-
ным. Цяжка было ўявіць, што ў гэтых строях можа быць хоць якая чалавечая 
зграбнасць. Ніякай формы чалавечага цела тут заўважыць нельга было, і нават 
калі пачаць уяўляць яго лініі, то яны найчасцей выклікалі б да сябе агіднасць: 
такім брудным страхоццем павявала ад усяго таго, пад чым яны хаваліся. Мож-
на было гэтыя лахманы начапіць на бервяно, на кій, на пень, на самы дасканалы 
твор скульптурнага мастацтва, на самую найпрыгажэйшую жанчыну – поспех 
быў бы той самы, што і цяпер, зграбнасць была б адна і тая ж. Пілавінне, паву-
цінне, мучны пыл і пыл драўлянай трухліны – усяго было поўна на швах, на руб-
цах, на фалдах. Тое ж самае было і на белай хустачцы, завязанай на галаве. Га-
лава ўсё ж такі мела сваю форму. З-пад хусткі выбіваліся растрапаныя валасы 
цёмнага колеру. Яны былі такія густыя, што ссоўвалі хустку назад.

Гэта была жанчына. <…> Кожны мог жахнуцца ад кантрасту паміж гэтым 
тварам і бясформенным зборышчам трантаў, пад якімі нялёгка было ўявіць 
чалавека. Гэта быў белы, паружавелы пры агні твар, з самымі тонкімі рысамі; 
высокі лоб і вялікія чорныя вочы, глянуўшы ў якія нельга было не занядбаць у дум-
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ках і ўяўленнях і лахманы і бруд. Твар быў малады, дзяўчыне гэтай нельга было 
даць больш васемнаццаці год» [3, c. 231–232].

Такая «папярэдняя формула» галоўнай гераіні К. Чорнага, яе экспазіцыя, 
падобная на экспазіцыю Плюшкіна ў «Мёртвых душах» М. Гогаля. Будучае ж раз-
віццё персанажаў Чорнага і Гогаля з гэтых падобных зярнятак вобраза рознае. 
І там, і тут робіцца намёк на знікненне і занядбанне чалавечага вобраза. Аднак 
Гогаль бачыць у гэтым віну Плюшкіна. Ніхто не штурхаў яго на такое існаван-
не, ён стаў ахвярай уласнай сквапнасці. Чорны ж бачыць прычыну знікнення 
і занядбання чалавечага вобраза ў маладой прыгожай жанчыне ў грамадскіх 
умовах. Люба Лук’янская – абарваная наймічка ў млынара – ахвяра асяроддзя, 
абставін, умоў жыцця, прагнасці гаспадара, які яе «не адзене, як чалавека». 
Люба не саромеецца сваёй адзежы, ёй не да гэтага за бясконцай цяжкой пра-
цай. Чорны не аднойчы яшчэ згадае адзенне Любы, зза якога на яе «глянуць 
страшна». «Ты ў гэтым мяшку і зімой хадзіла і цяпер, толькі што цяпер тут лат 
больш стала», − скажа пра яе спадніцу Рыльскі [3, c. 259].

Нагрувашчваннем, акцэнтаваннем пачварных дэталяў адзення Любы 
аўтар прывівае чытачу агіднасць да гэтых лахманоў, паказваючы, як яны псу-
юць прыроднае хараство маладой прыгожай дзяўчыны. З гэтай мэтай у тво-
ры прыводзіцца сцэна раздзявання Любы, пададзеная вачыма Вэні і Стафан-
ковічыка, якія ведаюць цану дзявочай прыгажосці: «Адзін за адным спадалі 
з яе лахманы і аставаліся ляжаць на падлозе: там, каля сваёй пасцелі, яна скла-
ла іх у кучу. І ў той меры, у якой вызвалялася яна з-пад сваёй агіднай адзежы, вы-
ступала стройнасць яе цела ў вялікай гармоніі з яе тварам. От яна ўжо стаіць 
у адной кашулі. Лямпа асвечвае гэту апошнюю пакрыўку на яе целе. Зрэбная 
кашуля скрозь вылатаная, але яна не можа ўжо калечыць абрысы яе цела. Люба 
стаіць такая, якая яна ёсць. Пасля яна садзіцца на пасцель, збірае на галаве 
валасы, абвязвае іх хусткай. Яе постаць, уся яе істота абуджвае радасць, ста-
віць яе вышэй сябе. Але ў гэты момант адбываецца штосьці недарэчнае і дзікае: 
дзяўчына нагінаецца, бярэ з падлогі свае лахманы і раскладвае іх на пасцелі. 
Уяўляецца, што яна сядзіць на кучы гною, душачыся ўсім тым, што ёсць агідна-
га ў чалавечым жыцці. Лахманы абкружаюць яе з усіх бакоў. Таксама як удзень 
віселі яны на ёй гузамі і гарбамі, так цяпер заўладалі яе пасцеллю» [3, c. 235].

І зноў узнікае асацыяцыя з Гогалем, са знакамітай кучай Плюшкіна. Куча 
лахманоў Любы параўноўваецца з кучай гною. Пачуцці, якія выклікаюць гэ-
тымі кучамі рускі і беларускі класікі, падобныя. У далейшым пазбаўленне 
Любы брыдкіх лахманоў азначае нібы новае нараджэнне на свет: «Заробле-
ныя і сабраныя грошы дазволілі ёй скінуць з сябе рэшткі тых лахманоў, якія вялі-
ся яшчэ з часоў млынара. У той меры, як спадалі яны з яе, яна быццам нанава 
нараджалася на свет. Нязведанае ніколі за ўсё жыццё адчуванне лёгкай і чыстай 
бялізны запоўніла яе ўсю, першае, можа, на жыцці адчуванне чыстаты туманіла 
галаву» [3, c. 297].

Вызваленне ад лахманоў як бы сімвалізуе вызваленне ад усяго брудна-
га, нячыстага, рабскага і нізкага, таго, што прыніжала чалавечую годнасць 
гераіні. Чорны яшчэ і яшчэ раз падкрэслівае значнасць гэтай падзеі ў жыцці 
Любы: «…пачала звязваць лахманы, каб цяпер увечары, без людскіх вачэй, вы-
несці іх адгэтуль назаўсёды і куды-небудзь дзець іх. Быццам усё жыццё нанава 
пачалося, так праходзіла яно перад яе вачыма. Вось рэшткі той спадніцы, па-
добнай да мяшка, у якой яна траціла свой чалавечы выгляд. От рэшткі той 
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злямцаванай кудзелі, якая адбірала ў яе дзявочае хараство і прыродную прыга-
жосць. Нарэшце яна дабралася да самай драбязы...» [3, c. 297–298].

Чорны культывуе вучонасць, дагледжанасць сваіх герояў, схільны звя-
зваць з імі іх маральны прагрэс. Цікава, што і горад бачыцца яму тым мес-
цам, дзе павінна быць вышэйшай маральнасць, пераўзыходзіць маральнасць 
вёскі. Гэтая думка аб горадзе як кандэнсатары культуры, навукі і духоўнасці 
праходзіць і ў юнацкіх аповесцях «На прасторах жыцця» Я. Коласа і «Ні госць, 
ні гаспадар» Л. Калюгі, і ў многіх іншых творах беларускай савецкай літара-
туры 1920х гг. У артыкуле «Леў Талстой» Чорны нават закрануў тэму гора-
да ў  сувязі з поглядамі на яе рускага класіка: «Талстой не бачыў ролі гора-
да ў развіцці культуры чалавечага жыцця, ён адмаўляў гэтую ролю. Гарадская 
культура для яго была чужою. Ён не прыняў пад увагу тую ролю, якую павінен 
быў адыграць горад у лёсе чалавецтва. Пан, які пакаяўся, Талстой быў сынам 
земляробчай вёскі, а горад лічыў дармаедам, які сядзіць на карку сялянства. 
І  вядома – Талстой, дзякуючы свайму сацыяльнаму паходжанню, спатыкаўся 
ў горадзе з гарадскім панствам і не заўважаў рабочых. Талстой падышоў блізка 
да сялянства. Гэта было бліжэй да яго, бо ўсё сваё жыццё ён непасрэдна бачыў, 
як абшарнікі жылі ў маёнтках, побач з галоўнымі сялянамі ў вёсках» [2, c. 97]. 
Гэтая «высокая» думка аб горадзе, якая лічылася правільнай у 1920я і паз-
нейшыя гады, вынікала з марксісцкага вучэння аб эвалюцыі маралі ў залеж-
насці ад эвалюцыі вытворчасці. У далейшым яна пераглядваецца мастацкай 
літаратурай і прызнаецца памылковай.

Па спосабах псіхалагічнага аналізу пісьменнікі Флабер і Чорны розныя. 
Праўда, спосабы гэтыя былі часам процілеглыя ў розных творах названых 
аўтараў. Напрыклад, у раманах К. Чорнага «Сястра» і «Зямля», у раманах Г. Фла
бера «Мадам Бавары» і «Выхаванне пачуццяў». Раманы «Сястра» і «Мадам Ба-
вары» – гэта «літаратура пачуццяў».

Чалавекінтэлігент ў рамане К. Чорнага «Сястра» знаходзіцца ў пастаян-
ным дыялогу з самім сабой, з іншымі людзьмі. І дыялог гэты неяк не вельмі 
падзяляецца ў свядомасці чытача на знешні (непасрэдная акустычная гавор-
ка) і ўнутраны (размова ў думках), бо яму аўтар адкрывае не толькі тое, што 
«на сцэне», але і тое, што «за кулісамі». Чорны імкнецца выдзеліць у чалавечым 
сэрцы не нейкі асноўны сардэчны «матыў», якім кіруецца герой, а састаўныя 
часткі гэтага «матыву», калейдаскапічназменлівыя, рухомапералівістыя.

У рамане ж «Зямля», героямі якога з’яўляюцца сяляне, псіхалогія герояў 
раскрываецца ў знешніх дзеяннях, жэстах. Твор уяўляе з сябе «калейдаскоп» 
карцін знешняга жыцця, бытавых замалёвак.

З трох формаў псіхалагічнага адлюстравання – прамой, пад якой разу-
меюць развітое ўзнаўленне ўнутранага жыцця з дапамогай унутранага ма-
налога, аўтарскага псіхааналізу, няўласнапростай мовы; ускоснай (фіксацыя 
знешніх – моўных, пантамімічных і фізіялагічных праяўленняў унутранага 
стану) і сумарнавызначальнай (называнне таго ці іншага псіхалагічнага ста-
ну і працэсу) – у Флабера вядучай формай з’яўляецца прамая. Ва ўсякім разе 
ў рамане «Мадам Бавары».

Імкненне пазбягаць ацэначнасці сваіх герояў прывяло французскага 
класіка да таго, што ён пачаў уключаць у сваё апавяданне галасы герояў, што 
было новым для тагачаснай французскай літаратуры.
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Менавіта Флабер адкрыў для сусветнай літаратуры няўласнапростую 
мову, якая пашырыла гарызонты псіхалагічнага адлюстравання. У рускай лі
таратуры яе памайстэрску выкарыстоўваў аўтар «Вайны і міру», у белару-
скай – аўтар «Палескай хронікі». Флабера не вельмі вабіла творчая манера яго 
сучасніка Дзюма, які лічыўся майстрам апавядання. Доўгія апісанні, уласцівыя 
Бальзаку, таксама здаваліся яму надакучлівымі. Не да душы былі яму і бяскон-
цыя дыялогі раманаў Вальтэра Скота. Аўтарская мова рамана «Мадам Бавары» 
ўбірае ў сябе ўнутраныя галасы герояў, працу іх падсвядомасці. Французскі 
класік шырока і эфектыўна выкарыстоўвае ўнутраную няўласнапростую мову 
без усялякіх фармальных адзнак чужой мовы, мову няпэўнай прыналежнасці, 
калі аўтар як быццам хавае, чый пункт гледжання выказаны – яго ці персана-
жа. Але ў многіх выпадках голас персанажа гучыць выразна.

«Как могла она (она, с ее умом!) еще раз в нем ошибиться! И вообще, какая 
это непростительная глупость – портить себе жизнь беспрестанными жерт-
вами! Она подумала о своей любви к роскоши, о своей душевной пустоте, о своем 
неудачном замужестве, о неприглядности своей семейной жизни, о своих меч-
тах, что, как раненые ласточки, упали в грязь, обо всем, к чему она стремилась, 
чем могла бы обладать и в чем себе отказала. И ради чего? Ради чего?» [7, c. 176].

Калі ў рамане «Мадам Бавары» пераважае прамая форма псіхалагічна-
га адлюстравання, і ў аўтарскай мове часта прысутнічаюць галасы герояў, 
ацэнкі «ўспрымаючай свядомасці», то ў рамане «Выхаванне пачуццяў» аўтар 
адмаўляецца ад няўласнапростай мовы, якая заключае ў сабе пэўны момант 
суперажывання героям, момант суб’ектыўнасці, што, на погляд Флабера, усё 
ж супярэчыла яго прынцыпу безасабовасці. Ён хацеў цалкам схавацца за ге-
роямі, вызваліць іх ад сябе, дасягнуць поўнай аб’ектыўнасці. Унутраны стан 
сваіх герояў у рамане «Выхаванне пачуццяў» французскі пісьменнік перадае 
з дапамогай знешняга, рэчыўнага свету. «Паток рэчаў», асяроддзе, абставіны, 
быт – у большай ступені, чым у «Мадам Бавары», задзейнічаны тут для паказу 
псіхалогіі персанажаў.

У «Выхаванні пачуццяў» няма драматычнасці, якая лічылася асноўнай 
вартасцю французскіх рамантыкаў, няма яркіх, валявых персанажаў. Не
з дарма загаловак рамана не падабаўся калегам па пяры Флабера, здаваўся 
не адпавядаючым зместу. М. Дзюкан раіў аўтару назваць раман «Пасрэдныя 
людзі». Сам французскі класік гаварыў, што твору варта было б даць назву 
«Няўдачнікі». У Расіі адзін з крытыкаў параўноўваў раман Г. Флабера з рама
нам І. Тургенева «Дым», паказваючы, што Фрэдэрык і іншыя персанажы мно-
гімі сваімі рысамі характару нагадваюць пакаленне 1840х гг. у Расіі, пра якое 
трапна сказаў М. Някрасаў:

Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано.

«Ячество», суб’ектывізм, асабісты інтарэс, паводле Флабера, з’яўляюцца 
самымі страшнымі грахамі сучаснасці. Гэтая ідэя асабліва моцна гучыць у яго 
рамане «Выхаванне пачуццяў». Флабер заклікае выйсці за межы свайго вуз-
кага свету, свайго эгаізму і сягнуць у сферу аб’ектыўнага навуковага спазнан-
ня рэчаіснасці, якое дапаможа ўбачыць больш шырокія гарызонты ў справе 
справядлівага ўладкавання грамадства і стварэння новай культуры. Ён лічыў, 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

32

што ўся Францыя хворая на адну хваробу, на індывідуалізм, лекі ад  якой 
ён бачыў толькі ў навуковым падыходзе да рэчаў. Галоўны герой «Выхавання 
пачуццяў» Фрэдэрык Маро таксама хворы на індывідуалізм, мысліць штам-
памі, «агульнапрынятымі ідэямі», падпарадкоўваючы пазнанне па чуццю.

Раман «Выхаванне пачуццяў» прысвечаны падзеям рэвалюцыі 1848  г., 
яе паражэнню, устанаўленню дыктатуры Напалеона ІІІ (1851). Ён носіць 
падзагаловак «гісторыя маладога чалавека». У цэнтры яго – малады чалавек 
Фрэдэрык Маро – шэрасць і няўдачнік, які не можа нават разабрацца ў сваіх 
настроях, захапленнях і схільнасцях.

Сваім падыходам да чалавека названы раман Флабера блізкі да рама-
на Чорнага «Сястра». Абодва класікі бачаць сваю задачу ў агаленні тых су-
пярэчлівых матываў, пабуджэнняў, з якіх выцякае валявы акт, паводзіны ча-
лавека. Грунтуючыся на дасягненнях навукі свайго часу, адкрыццях у галіне 
псіхалогіі і псіхіятрыі, Флабер лічыць, што валявы акт не з’яўляецца вынікам 
лагічнага разважання, што ўчынак мала што гаворыць пра чалавека. Таму 
ён імкнецца аналізаваць намеры і жаданні, прычыны і пабуджэнні, інстын-
кты і сацыяльныя звычкі, якія выклікаюць той ці іншы ўчынак. Без аўтарскай 
матывіроўкі многія ўчынкі галоўнага героя Фрэдэрыка Маро маглі б здавац-
ца незразумелымі чытачу. Сцэна развітання Фрэдэрыка з мадам Арну, якую 
ён любіў усё жыццё, калі б ён падаў яе толькі ў дыялогу, без паказу хаосу ду-
мак і эмоцый, без аўтарскага псіхааналізу, выглядала б вельмі неперака наўча.

Тое самае можна сказаць і пра некаторыя ўчынкі герояў чорнаўскай 
«Сяс тры», пачуцці якіх няспынна мяняюцца. Вось Ваця Браніславец, неза-
даволены сухасцю і халоднасцю гутаркі з Абрамам і Казімерам, адчувае жа-
данне пайсці і ніколі больш не прыходзіць да гэтых людзей. Ён адмаўляец-
ца абедаць з Казімерам, прыдумаўшы адгаворку: «Там мяне чакаюць якраз 
абедаць...», аднак жа, пачуўшы праз нейкі час шчырае і рашучае прызнанне 
суразмоўцы, ён перадумаў і застаўся абедаць. Але, застаўшыся, ужо шкадуе, 
бо зноў чуе фальш і няшчырасць бяседы з «халодным прыяцелем».

Даследчыца творчасці К. Чорнага А. Мельнікава пераканальна паказа-
ла, што раман «Сястра» блізкі да літаратуры «плыні свядомасці» («У пошуках 
страчанага часу» М. Пруста (1913–1927), «Уліс» Дж. Джойса (1922), хоць яны 
не былі вядомыя ў Беларусі ў 1920я гады ХХ ст. і не маглі непасрэдна ўплы-
ваць на К. Чорнага. Між тым пэўныя рысы названых адкрывальнікаў новай 
паэтыкі, спосабаў пісьма можна заўважыць і ў раманах аб сучаснасці Гюстава 
Флабера, які быў шукальнікам і вынаходцам новых форм у адлюстраванні 
ўнутранага свету чалавека. У «Сястры» ж Чорнага гэтыя рысы выступаюць 
асабліва выразна (амаль поўная адсутнасць знешнепадзейнага плана, галоў-
ны акцэнт на так званым суб’ектыўным псіхалагізме і г. д.).

Важным адрозненнем французскай літаратуры ад беларускай і ру-
скай было тое, што глыбока раскрываючы ўнутраны свет чалавека, першая 
не ставіла мэтай барацьбу за яго, за яго перавыхаванне. У флабераўскіх тво-
рах пра сучаснасць добра паказваецца, як фарміраваліся людскія характары, 
праўдзіва малюецца жыццё, але адчуваецца аўтарскае расчараванне ў  ча-
лавецтве, безнадзейнасць у плане справядлівага ўладкавання грамадства. 
Гэтаксама і ў Мапасана. Творы беларускіх класікаў пазбаўлены песімізму 
адносна чалавецтва і яго будучыні. Яны поўныя аптымізму. Сашка Стафан-
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ковіч з «Любы Лук’янскай» хоць і нелюдзь, але ёсць пэўная надзея на яго пе-
равыхаванне. За гэта бярэцца яго жонка Валя, якая сутыкае Сашку з усімі яго 
«ахвярамі» – Любай і сынам, уласным бацькам, пра існаванне якога ён зусім 
забыўся: «Будзь пэўны, што ты зараз яшчэ не так ляснешся ў гразь. І трэба, 
каб так было. Я пастараюся. Хіба ты ў самай глушы з самага пачатку возь-
мешся за сапраўдную працу. Тады ў майго дзіцяці, можа, будзе бацька – чалавек» 
[3, с. 359]. Даведзены да ганьбы і прысаромлены, поўны трывогі за магчымае 
выкрыццё яго партызанскага самазванства і крыўды на жонку і бацьку, Саш-
ка застаецца ранейшым Сашкам. Ніякага «пераломнага» моманту ў ім не ад-
бываецца. І аўтар не грашыць тут супраць праўды, бо нельга чакаць ад героя 
раптоўнай перамены, хіба што ён стане прыстасаванцам і зменіць фразеало-
гію. Будучае Сашкі застаецца невядомым. Чорны не спрашчае жыццё, разу-
меючы, што праблема маральнага выздараўлення чалавека нашмат склада-
ней, чым уяўлялася многім пісьменнікамсацрэалістам ці яму самому крыху 
раней. Відаць, гэта пісьменнік зразумеў, працуючы над раманам «Трэцяе 
пакаленне» (1935), закончаным годам раней, чым «Люба Лук’янская» (1936). 
У «Трэцім пакаленні» К. Чорны імкнуўся паказаць, як справядліва заўважала 
ў свой час крытыка, змену чалавечай псіхалогіі пад уплывам новых грамад-
скіх адносін. «У канцы рамана, – пісаў М. Луфераў, – Чорны як бы пункцірна 
вызначае далейшае развіццё характару Міхала, яго перавыхавання ў працэсе 
сацыялістычнай працы.

Праца ў калектыве і чулыя адносіны савецкай улады спрыяюць перавы-
хаванню Міхала. Ён моцна задумваецца над ранейшым сваім жыццём, па-
водзінамі і паступова перамагае ў сабе ўласніцкае» [8, с. 439].

Як вядома, у наступнай, так і не напісанай Чорным кнізе беларускі пісь-
меннік хацеў паказаць свайго героя сапраўдным савецкім чалавекам. Са-
вецкім чалавекам, для якога лічылася маральным забіць «ворага савецкага 
грамадства», Міхал, думаецца, абавязкова стаў бы, а вось Чалавекам наўрад, 
бо забойства, пазбаўленне жыцця чалавека, кім бы ён ні быў, не можа быць 
канструктыўным для забойцы. Яно гаворыць пра дэградацыю таго, хто забіў, 
бо ім здзейснены смяротны грэх. Пазбавіцца ад граху і яго вынікаў можна 
толькі прынесшы перад Богам у Царкве глыбокае пакаянне. А паколькі са-
вецкае грамадства зусім не клапацілася пра духоўнае, царкоўнае жыццё сваіх 
людзей, то ачысціцца чалавеку было немагчыма. Іншых сродкаў ачышчэння 
і перамены чалавека няма.

У рамане «Трэцяе пакаленне» К. Чорнага людзі змяняюцца пад уплывам 
абставін. Пісьменнік даводзіць, што савецкая ўлада стварыла добрыя ўмо-
вы для перавыхавання чалавека, для пераацэнкі яго каштоўнасцей. У фінале 
твора, калі Міхал вяртаецца дадому са Скуратовічавым золатам, хочучы аш-
часлівіць дачку Славу, адбываецца крушэнне яго ранейшых мар і каштоўнас-
цей. Міхал бачыць ясны позірк вачэй дачкі Славы, бачыць, што яна апранута 
ў аксамітную сукенку, у лёгкія туфлікі, бачыць, «што яна жыве радасна і весе-
ла, што яна здарова і не ведае якога-небудзь там пакутнага жыцця і страшных 
сірочых дарог» [3, с. 214]. Ён застае ў доме гасцей, стол, які «ламаўся ад усяля-
кай яды». Чорны нагрувашчвае дэталі, якія сведчаць пра матэрыяльны дабра-
быт Зосі і яе дачкі – багаты, раскошны стол, за якім сядзяць госці, аксамітная 
сукенка Славы (аксаміт, калі нават успомніць Біблію, заўсёды лічыўся вельмі 
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дарагой тканінаю, адзеннем багатых) і г. д., а самае галоўнае, што ўражвае 
Міхала, гэта тое, што ён бачыць зусім іншых людзей, непазнавальна змене-
ных у новым грамадстве. Пакладзенае ім на стале золата пакідае раўнадуш-
нымі гэтых людзей: «На стале ляжала золата. Гэтулькі багацця! Зося холадна 
глядзела на гэтыя пакуначкі. Ніводзін твар не перасмыкнуўся рысай хцівасці, 
ні ў каго вочы не кінулі позірку сквапнасці. Як быццам бы ніхто з гэтых людзей 
не мае прагнасці забраць сабе ад другіх, забраць сабе аднаму, трымаць у сябе 
далёка ад людзей. “І гэта сапраўды такія гэтыя людзі”, – такая думка мільга-
нула ў Міхала Тварыцкага. Нават кравец (яго Тварыцкі адразу пазнаў) спакойна 
стаяў, курыў папяросу і не здзівіўся нечаканаму з’яўленню тут такога чалавека. 
Кравец змяніўся! Каб ён хоць крыху паказаў свае ранейшыя рысы, гэта магло б 
паслужыць, хоць на нейкі час, апірышчам рэштцы старых ідэалаў Міхала Тва-
рыцкага. Яна, гэтая рэштка, чаплялася за ўсе цёмныя куткі чалавечай душы, 
шукала спачування ў людскіх позірках і тварах. Сам таго не заўважаючы, Міхал 
Тварыцкі перавёў свае вочы на краўца, быццам спадзеючыся, што гэты чалавек 
скажа слова ў апраўданне гэтых пакуначкаў, што ляжалі на стале» [3, с. 216].

Паводзіны людзей, якія з’явіліся сведкамі багацця, прынесенага ў дом 
Міхалам, іх абыякавасць да золата, мяняюць паводзіны Тварыцкага, прыем-
на ўражваюць. Яны, гэтыя людзі, жывуць па іншых маральных законах, чым 
жыў ён раней: «Няма хцівасці, няма скупасці, няма ў аднаго да другога нянавісці. 
Не рвуць адзін аднаго за горла, рады адзін аднаму, не ходзяць па пакутных даро-
гах босыя і галодныя, дзеці сіроцтва не ведаюць!» [3, c. 216, 217].

Карціна, як бачым, ідылічная. Пакончана з беднасцю, дасягнуты досыць 
высокі ўзровень жыцця. Людзі змяніліся ў лепшы бок, перавыхаваліся, за-
сталося змяніцца толькі Міхалу. І ён мяняецца. Далей усё павінна ісці роў-
на і гладка, без зацятай барацьбы, без перакосаў, без канфліктаў. Аднак твор 
зноў жа, нагадаем, заканчваецца забойствам. Чорны на баку пакрыўджанага 
і ненавідзіць крыўдзіцеляў. Выкананне запаведзі «не забі» з’яўляецца абавяз-
ковым толькі для крыўдзіцеля.

Такім чынам, як мы можам яшчэ раз пераканацца, этычны пафас і гу-
манізм твораў К. Чорнага адрозніваецца ад хрысціянскага гуманізму і эты-
кі зніжэннем патрабаванняў да чалавека, больш прыземленым эстэтычным 
ідэалам. Хрысціянскія этычныя ўяўленні становяцца шмат у чым чужымі 
аўтару «Трэцяга пакалення», «Любы Лук’янскай», «Лявона Бушмара» і іншых 
твораў, дзе мае месца класавы гуманізм.

Вобраз новага чалавека звязваецца ў свядомасці К. Чорнага з прыгожым, 
з густам падабраным адзеннем. Не пышным, але вельмі прыстойным і мод-
ным. Цікава, што нават узрастанне маральнасці многіх сваіх любімых гераінь 
аўтар звязвае са зменай у лепшы бок адзення. Адзенне савецкага чалавека, 
лічыў беларускі пісьменнік, павінна падкрэсліваць заможнасць яго пры са-
вецкай уладзе, якая забяспечыла яму годнае, вартае чалавека існаванне.

Пажыўшы ў горадзе і папрацаваўшы на фабрыцы, Люба Лук’янская ста-
новіцца як бы іншым чалавекам. Гэтай навізне шмат у чым «дапамагае» 
яе новае адзенне, якое шакіруе і Вэньку, і бацьку Сашкі Стафанковіча, якія 
вымушаны з павагай ставіцца да Любы: «…ён бачыў, што гэта яна, тая са-
мая Люба, ці, як ён казаў, Любка, але ён ніколі не ўяўляў, што яна такая. У яго 
ўяўленні яна павінна была быць, вядома, не абарваная, але ў якой-небудзь неса-
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мавітай адзежыне і, можа нават, у неахайным выглядзе. З такой яму было б 
лягчэй гаварыць, вальней выкласці тое, дзеля чаго ён сюды прыйшоў» [3, с. 341].

Вялікім набыткам Любы Чорны лічыў прабуджэнне ў ёй пачуцця ўласнай 
годнасці, якое ўжо не магло дазволіць гераіні хадзіць у тым брыдкім адзенні, 
у якім яна хадзіла ў час свайго парабкоўства.

Змена адзення сімвалізуе змену ўнутранага жыцця і ў рамане «Трэцяе 
пакаленне». «Беспрытульніца Ірынка» ўражвае Зосю гарадскім, раскошным 
адзеннем, што так дрэнна вяжацца з яе ранейшым гаротным воблікам: «…яна 
ўбачыла перад сабой чырвонашчокую дзяўчыну, вельмі з выгляду маладую. Сіняе 
паліто з чорным коцікавым каўняром было моднае, шчыльна аблягала яе  по-
стаць. У паліце яна здавалася высокай. Пасля ўжо, калі Ірына была без паліто, 
Зося бачыла, што яна куды меншая ростам. На галаве была такая ж чорная, 
як і каўнер, мехавая шапачка. Усё па модзе і з густам, пад гарнітур» [3, с. 166].

Пануючая ідэалогія прымушала чалавека мысліць трафарэтна, адноль-
кава. Чорны, які не любіў паноў, хацеў бачыць сваіх герояў, выхадцаў з нізоў, 
у панскім адзенні, зрабіць іх тымі самымі панамі, якія бачаць шчасце ў ба-
гацці. Гэта, відаць, ідзе яшчэ і ад беднага жыцця пісьменніка ў дзяцінстве: 
«Я прыгадваю жыццё сваіх бацькоў і сваё дзяцінства, – пісаў ён у аўтабіяграфіі. – 
Гэта быў жахлівы час, калі кавалак хлеба і палатняная кашуля – адна на год, 
здаваліся шчасцем» [9, с. 526].

Калі ў Флабера такія дробязныя дэталі партрэта, як адгадаваныя пазно-
гці (Эмы і Леона), закліканы адцяніць духоўную пустату герояў, данесці іх 
мяшчанскія ўяўленні пра чалавека, то Чорны з адабрэннем адносіцца да за-
няткаў чалавека, накіраваных на паляпшэнне сваёй знешнасці. Яму сімпа-
тычны каморнік (раман «Зямля»), які шмат часу адводзіць свайму вонкаваму 
выгляду. Аўтар як бы захапляецца і яго адзеннем, і ўменнем спакойна, годна 
трымацца з людзьмі, і зграбнасцю, дасціпнасцю, дагледжанасцю: «На малым 
пальцы ў яго быў адгадованы вялізны пазногаць, роўна падрэзаны і падскрэбены» 
[10, с. 321], – гэта заўважыць пісьменнік як быццам бы паміж іншым. Аднак 
дэталь гэта выбрана Чорным не выпадкова. І такія дробязі, як бы хацеў ска-
заць раманіст, важныя (павінны быць важнымі) для новага чалавека, у якога 
ўсё павінна быць прыгожым (тут К. Чорны быў салідарны з вялікім рускім 
пісьменнікам А. Чэхавым).

Беларускаму класіку Івану Мележу, які высока цаніў раман К. Чорнага 
«Зямля», вельмі падабалася гераіня гэтага рамана – маладая дзяўчына Бара-
новічава Ганна, прывабная знешне і ўнутрана: «і вучоная, і прыгожая, і нату-
ры добрае, і працавітая», – так характарызуе дзяўчыну нават вясковая плят-
карка Себастыяніха. Звернем увагу на тое, што на першае месца ў пахвале 
пастаўлена вучонасць гераіні. Ганна ўвесь час апранутая ў адну і тую ж рудую 
сукенку з вузенькім паяском і вузенькім чорным каўнерыкам. Сукенка гэ-
тая, унізе якой гусцяцца тонкія фалды, вельмі пасуе гераіні, дадае ёй харас-
тва і як бы падкрэслівае яе нетутэйшасць, адрознасць ад вясковых дзяўчат. 
Яна пашыта на гарадскі лад, нашмат карацейшая за тыя сукенкі, якія носяць 
яе сяброўкі. Ганна – той новы і перадавы чалавек вёскі, на якога хутка пач
нуць раўняцца і іншыя.

Са шматлікіх форм партрэта Чорны часцей за ўсё карыстаецца партрэ-
там пашпартных прыкмет і статыстычным партрэтам, радзей – партрэтам 
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з дамінантнай рысай (партрэт Ганны ў рамане «Зямля») і жывапісным, а таксама 
заменай апісання знешнасці перадачай уражання ад яе і адцягненым партрэ-
там. У Чорнага можна сустрэць і рэдкі ў беларускай прозе від партрэта – скуль-
птурны, дзе заяўляе пра сябе вопыт жывапісу і скульптуры, набыты Чорным.

У творах раманіста часта фігуруюць здымкі герояў. Прыгадаем пачатак 
рамана «Трэцяе пакаленне», дзе Кандрат Назарэўскі разглядае фотаздымкі 
на сцяне ў доме Скуратовічаў, або эпізоды з рамана «Сястра», дзе Казімер 
уважліва ўглядваецца ў здымак сястры – Мані, якую вельмі даўно не бачыў, 
параўноўваючы яго з тым вобразам, які ён помніў з дзяцінства, ці сцэну раз-
глядвання Маняй здымка, дзе яна была сфатаграфавана з бацькам. Гэтыя 
своеасаблівыя «спрэчкі» фатаграфіі з партрэтам, іх параўнанне займаюць 
досыць важнае месца ў ідэйным змесце чорнаўскіх твораў.

Партрэты Чорнага пазначаны рысамі «строгага стылю» з яго імкненнем 
да канкрэтнасці і дакладнасці, з яго грэблівасцю да залішняй эмацыянальна-
сці і каляровасці.

Чорныпартрэтыст вельмі моцна адрозніваецца ад французаў Флабе-
ра і Мапасана, партрэты якіх вельмі жывапісныя. Партрэты Чорнага бліжэй 
да  «пластычнаанатамічных» партрэтаў братоў Ганкураў. Да Флаберапар-
трэтыста больш падобны Зарэцкіпартрэтыст, хоць гэтыя аўтары і моцна 
розняцца паміж сабою.

І ў Флабера, і ў Чорнага сустракаем падобныя трагічныя сітуацыі, калі 
іх героі адчуваюць асаблівую блізкасць да прыроды, калі ім здаецца, што пры-
рода не можа не ўдзельнічаць у іх бедах, не можа не падзяляць іх настрою. 
Што яна ведае ісціну, якая ім пакуль невядома, і можа адкрыць яе. Прыгадаем 
выпадак, калі бацька Руо, атрымаўшы ліст Омэ, дзе той у вельмі туманных 
выразах паведамляў пра няшчасную смерць Эмы, баючыся занадта ўсхва-
ляваць старога, як віхор імчыць да дачкі. У сэрцы яго пануюць страшэнная 
туга і трывога, ён спадзяецца на лепшае, але баіцца горшага. Герой Флабера 
з надзеяй шукае нейкія знаменні ў прыродзе, якія маглі б прадвяшчаць бяду: 
«Минутами ему даже казалось, что, быть может, это “милая шутка”, чья-ни-
будь месть, чей-нибудь пьяный бред. Ведь если бы Эмма умерла, это сквозило бы 
во всем! А между тем ничего необычайного вокруг не происходит: на небе ни об-
лачка, деревья колышутся, вон прошло стадо овец» [7, с. 302–303].

Як моцна гэтая дэталь раскрывае гора бацькі і ўвогуле чалавечай псіхікі 
з яе вераю ў немагчымасць такой бядынесправядлівасці.

У Кузьмы Чорнага ў рамане «Зямля» вельмі хораша і кранальна апісана 
любоў хлапчука Юркі і яго маці. Настрой хлапчука як бы цалкам залежны 
ад матчынага настрою, і, наадварот, настрой маці залежыць ад настрою сына. 
Любоў прымушае маці лгаць, бо ёй хочацца бачыць шчаслівым сына. Аднак 
хлапчук ад болю за маці «месца сабе не знаходзіць».

Эпізоды, звязаныя з апошнімі днямі маці і тугой Юркі, суправаджаюцца 
апісаннямі надвор’я, якое нібы падбадзёрвае абодвух, настройвае чакаць лепша-
га: «Яна глянула на вуліцу і бачыла, як Юрка весела смяяўся з хлопцамі пад кало-
дзезем. Такім жа вясёлым ён прывёў каня дадому і такім быў усе наступныя дні.

Пагодлівыя і ветраныя ж былі яны, гэтыя дні. Два тыдні стаяла гэткае 
на двор’е. Увесь гэты час выбіралі бульбу. Мацвеіха чула сябе лепш і была на полі, 
Юрка гробся ў зямлі побач з ёю» [10, с. 345].
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І далей Чорны ставіць побач стан здароўя Мацвеіхі і надвор’е. Надвор’е 
застаецца такім самым, а Юрчынай маці то горш, то лепш: «Бульба была вы-
капана ў канцы другога тыдня. Надвор’е не змянілася. Здароўе ж Мацвеіхі пагор-
шылася» [10, с. 346].

«З таго тыдня Наталля ляжала. Дзень было ёй лепш, дзень было горш. 
І ўвесь час пагодлівым стаяла надвор’е. Пасля некалькі дзён засаб было ёй горш» 
[10, с. 346].

Пра чорнаўскі пейзаж можна сказаць, што ён «самастойны», не на-
магнічаны чалавечымі перажываннямі. Але адначасова героі звязваюць з ім 
будучыню. Надвор’е як бы вяшчуе Юрку, што маці будзе жыць, што нічога 
не можа здарыцца ў такія спакойныя сонечныя дні. І ночы як бы нагадвалі 
хлопцу, што не трэба трывожыцца: «Ночы былі месячныя. У белай віднаце маў-
чала і пахла ўсё. І ўсё клікала радавацца ды жыць» [10, с. 346].

Сонца суправаджае чорнаўскую гераіню і ў труне, калі яна ляжыць 
«на  покуце, непрывычна чыста адзетая, вялікая нейкая, белая, незнаёмая...». 
Чытач разам з аўтарам заўважыць, як «сонца ляжала на цёмным гарнітуры, 
пакідаючы твар у сіняватых ценях» [10, с. 349].

Сонца асвячае і тых, хто заняты апошнімі клопатамі пра Наталлю, тых, хто 
гутарыць у «пустым, асветленым сонцам Мацвеевым агародзе» пра неабход-
насць адпявання ў царкве і малітву аб нябожчыцы, пра тое, што кожны чалавек 
грэшны перад Богам... Гэтая сонечнасць вакол гераіні даносіць важную думку 
пісьменніка пра тое, што і сама яна, пакутніца, якая ўмела любіць, ахвяраваць 
сабой, была светлай, сонечнай, раз так сябруе з ёй, нават мёртвай, сонца.

З усіх французскіх класікаў найбольш блізка па «якасці» гуманістычнага 
пафасу да беларускай класічнай літаратуры стаіць пісьменнікрамантык Вік-
тор Гюго, пра якога К. Чорны аднойчы кінуў фразу, што ён «не разумеў сіл ходу 
гісторыі». Пра якога ў сваю чаргу разгляданы намі Флабер пры ўсёй вялікай 
сваёй павазе пісаў: «Чаму ён прапаведваў часам такую дурную мараль, якая 
так прыніжала яго? Да чаго палітыка? Да чаго Акадэмія?» [1, с. 490]. Савецкія 
пісьмен нікі любілі словы В. Гюго «Хацелася б, каб салаўі пелі “Марсельезу”», 
гэта значыць, віталі яго рэвалюцыйны запал, тэзіс аб тым, што калі дабро ака-
зваецца бяссільным, то трэба брацца за зброю, і не прымалі хрысціянскага 
духу яго творчасці. Між тым нельга не прызнаць, што мараль рамана «Адры-
нутыя» складваецца на грунце Евангелля. Бо «станоўча прыгожым» чалавекам 
(Дастаеў скі) у рамане выведзены не хто іншы, а служка Бога, епіскап Міры-
эль, з якога і пачынаецца твор Гюго, і які так шмат робіць для павелічэння да-
бра на зямлі. І рабочы Жан Вальжан сваім духоўным уваскрэсеннем абавяза-
ны епіскапу, яго высакароднаму ўчынку, што ўратаваў героя ад новай катаргі 
(за ўкрадзены бохан хлеба Жан Вальжан ужо быў на катарзе, дзе, як сказана, 
душа яго «ўсё больш чарсцвела – павольна, але беспера пынна»).

Параўнанне Чорнага з французскімі класікамі дазваляе сказаць, што бе-
ларускі класік быў не горшым аналітыкам грамадства і чалавека, не горшым 
знаўцам свету чалавечых пачуццяў. Аднак, калі Чорны, як і іншыя беларускія 
класікі, адводзіў першае месца душэўнаму боку ў паказе чалавека, то пісь-
меннікі Францыі акцэнтавалі ўвагу на перавазе фізіялагічнага боку ў ім. На-
туральна, беларускім пісьменнікам больш блізкім было рускае прапаведні-
цтва, выразна выказаныя гуманістычныя тэндэнцыі рускай літаратуры, чым 
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навуковыя, рацыянальналагічныя формы спазнання жыцця, псіхалагізм 
і аналітызм французаў з іх прыглушаным маральнаэтычным пафасам.

Спіс літаратуры

1. Флобер, Г. Собрание сочинений : в 10 т. / Г. Флобер. – М., 1937. – Т. 7. (Письма 
1830−1854).

2. Чорны, К. Збор твораў : у 8 т. / К. Чорны. – Мінск, 1975. – Т. 8.
3. Чорны, К. Збор твораў : у 8 т. / К. Чорны. – Мінск, 1974. – Т. 5.
4. История всемирной литературы : в 9 т. – М., 1991. – Т. 7.
5. Макаренко, А. С. Собрание сочинений : в 5 т. / А. С. Макаренко. – М., 1971. – Т. 1.
6. Мопассан, Ги де. Жизнь; Милый друг : романы / Ги де Мопассан. – Минск, 1980.
7. Флобер, Г. Госпожа Бовари. Воспитание чувств / Г. Флобер. – М., 1971.
8. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры : у 2 т. – Мінск, 1965. – Т. 1.
9. Пяцьдзесят чатыры дарогі / склад. і падрыхт. тэкстаў Я. Казекі. – Мінск, 1963.
10. Чорны, К. Збор твораў: у 6 т. / К. Чорны. – Мінск, 1988. – Т. 2.

Алеся Каранеўская

ЭСТЭТЫЧНАЯ РОЛЯ АНТРАПОНІМАЎ 
У АПАВЯДАННЯХ АДАМА БАБАРЭКІ

Сацыяльнае жыццё 20х гг. ХХ ст. з яго супярэчнасцямі абумовіла роз-
ныя падыходы да адлюстравання чалавека ў літаратуры. Антрапонімы – 
спецыфічныя элементы мастацкай формы, якія дапамагаюць адпаведным 
чынам маркіраваць і ідэнтыфікаваць асобу літаратурнага героя. Гэта ўлас-
ныя імёны літаратурных персанажаў (прозвішчы, імёны і імёны па бацьку, 
мянушкі, найменні персанажаў па назве населенага пункта і інш., уласныя 
імёны рэальных асоб (палітычных дзеячаў, пісьменнікаў, вучоных, сваякоў 
і знаёмых пісьменніка). Яны з’яўляюцца неад’емным кампанентам твораў 
мастацкай літаратуры і складаюць значную частку слоўніка ўсякага мастац-
кага твора, якая мае шэраг прымет і асаблівасцей, што адрознівае антра-
понімы ад іншых лексічных адзінак у мастацкім тэксце. Праз іх выяўляюцца 
адносіны пісьменніка да персанажа – носьбіта імя, сцвярджаецца аўтарская 
ідэя твора, увасабляецца моўная культура. Антрапонімы ўзмацняюць і ўзба-
гачаюць эстэтычнае ўспрыманне твора, асабліва пры ўмове ўключэння ў за-
галовачны комплекс.

Асабовае ўласнае імя, выбранае пісьменнікам і ўведзенае ў мастацкі 
тэкст, – гэта «прадуманы мастаком “прадукт” пэўнага гістарычнага перыяду, 
соцыуму, нават пэўнага рэгіёна, ускладнены эстэтычнымі задачамі» [3, с. 11]. 
А праз сістэму ўмела падабраных імёнаў, іх варыянты чытач атрымлівае свое
асаблівую падказку і частку інфармацыі, неабходнай для стварэння ў працэсе 
чытання шырокага мастацкага фону і ўяўлення пра персанажа ў разнастай-
ных сюжэтных рэаліях і перыпетыях.

Выбар імені персанажа, асабліва, калі яно ўключана ў загаловак, – вель-
мі адказны момант у напісанні мастацкага твора. Імя актуалізуе і аўтарскую 
мадальнасць, і праспектыўнасць, і прагматычную скіраванасць тэксту на чы-
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тацкі саўдзел. Называючы герояў і надаючы ім спецыфічныя імёны, пісьмен-
нікі могуць не толькі забяспечыць разнастайнасць кантэкстаў, але і стварыць 
«гаваркое імя» (speaking name), якое надае галоўнаму герою найбольш ар-
ганічную характарыстыку. Такі грунтоўны падыход да загалоўка як элемента 
мастацкай формы – адзін з паказчыкаў заўсёднай цікавасці мысляроў і твор-
цаў да праблемы асобы, яе ролі ў гістарычным лёсе грамадства. Падобная 
цікавасць асабліва абвастраецца ў пераходныя эпохі, якой і з’яўляецца пер-
шая трэць ХХ ст.

Назіранні за ўжываннем імёнаў у апавяданнях А.  Бабарэкі сведчаць, 
што пісьменнік выкарыстоўваў іх не толькі дзеля звычайнай ідэнтыфікацыі 
літаратурных персанажаў, выдуманых ці перанесеных з рэальнага жыцця, 
а з глыбокім пачуццём мастацкай мэтазгоднасці, кіруючыся галоўнай зада-
чай – не абагульняць, а вылучаць, адрозніваць, і не столькі называць чала-
века, колькі своеасабліва дапаўняць яго як пэўную асобу, выносячы імя га-
лоўнага героя ў загаловак: «Максім Трапкач», «Мікіта Шпэндзік», «Амэлька 
Хабарка», «Цупрон Хлюст».

Напрыклад, на старонках апавядання «Амэлька Хабарка» перад чытачом 
паўстае «новаспечаны сэкратар» у воласці. Нават сам загаловак утрымлівае 
характарыстыку героя, а першыя радкі дапаўняюць яго ўспрыняцце:«– Ужо 
й  сэкратаром? А то бо ўсе пудзіліся, што “нічога з майго Амэлькі ня будзе”, 
“ніяк да навук не бярэцца”» [1, с. 45].

З вуснаў іншых герояў даецца вычарпальная характарыстыка «сэкрата-
ра» Хабаркі:

«– Амэлька – сэкратаром?... – раптам хапіліся ўсе… Той дзівіўся з пракід-
касці Амэлькі, той упэўняў, што Амэлька новы парадак завядзе ў воласці, а той, 
што Амэлька закідвацьме слова за сваіх аднасельцаў, толькі Максім, мусіць, 
ня меў вока на Амэльку.

– Не чакайце з яго дабра, калі ён ужо да гэтага часу вывез сабе дзерава 
на хату і маці яго хваліцца, што “вось мой Амэлька толькі й дбае дадому”. Ні шэ-
лега ж ім не каштуе гэта дзерава…» [1, с. 45].

Падтэкст апавядання таксама сігналізуе аб вартасці дадзенага персана-
жа: «“Адна толькі курыца грабе ад сябе, ды й то заварочваецца”, – гавораць у на-
родзе. Ды хто сабе вораг? Усякі жадае для сябе як найлепш. Адны так, а другія 
гэтак. Адны сваім мазалём, а другія чужым. Адны яўна, а другія патайна. Усякія 
захады не ганьбуюцца, як то яны і захады, каб дасягнуць той ці іншай мэты… 
Кажуць: не падмажаш – не паедзеш, – разважаюць сяляне, калі якая справа за-
лежваецца пад “сукном”.

– Інакшай тут рады няма. Дзе там шукаць праўды, усё роўна — згубіш 
апошнія атопкі, а ня знойдзеш, – кажуць тыя, што ня ведаюць, куды звярнуцца, 
а другія проста, каб выкруціцца, каб “выйграць справу” далёка ня ходзяць.

Добра ведаў усё гэта Амэлька Хабарка і веды свае ўжо пробаваў на практы-
цы, як яшчэ быў прытым пісарчуком у воласці. Спанаравілася» [1, с. 46]. І далей: 
«У воласці ён ужо сядзіць за другім сталом, вялізным, і наўкола – за ўсёды кучы 
і кіпы ўсякіх папераў і дзялоў. Пісары меншыя ўжо не завуць яго таварыш Хабар-
ка, а Амяльян Стронавіч» [1, с. 47]. «Смакуючы» якасці сваёй пасады, Амэлька 
ўжо і сам не баяўся паказаць і ўказаць на тое, што яму патрэбна: «Гаварылася 
тут ціха, каб “не мешаць работаць” і па “сакрэту”. Выслухаўшы справу, раіла-
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ся: “Пудзікаў тры”, альбо “хунцікаў з пяць”, альбо “сена ў Цавілішкі завязеш”, 
ці “хату паможаш рабіць”… Гэта ўсё залежала ад справы й “палажэння”», ці на-
ват у адкрытую адбываецца самараскрыццё героя:

«– Ну, дык зайдзі заўтра, паглядзім, мо як і льга будзе… – гаварыў Амэлька, 
калі чалавек прыходзіў першы раз без “палажэння”. З “палажэннем” жа справа 
рабілася хутчэй» [1, с. 47].

У фінале ж апавядання аўтар без перабольшванняў прадказвае далейшы 
лёс такіх Амэлькаў:

«– Вельмі ўжо дзярэ. Гасцінца часамі чаму ня даць, а то дык проста сам 
вызначае, – казалі адны.

– Дзярэ, покуль з самога шкуры не здзяруць. Да пары збан ваду носіць, – ка-
залі другія» [1, с. 48].

Безумоўна, гэты герой мае гаваркое імя: хабар – грошы або рэчы, якія 
даюцца камунебудзь як подкуп з мэтай атрымання пэўнай выгады [2, с. 716]. 
Атрымоўваецца, што форму ‘Хабарка’ можна патлумачыць і як прозвішча, 
і як мянушку. Сутнасць такіх анамастычных адзінак у канве твораў асабліва 
відавочная: яны ўтварыліся на базе агульнавядомых апелятываў з матыва-
вана азначанай лексікасемантычнай характарыстыкай (ці ад звычайных 
прозвішчаў і асабовых уласных імёнаў), якая мастакамі слова адпаведным 
чынам тлумачыцца і выкарыстоўваецца як дзейсны характаралагічны сро-
дак пры апісанні персанажа. У мастацкіх тэкстах мянушка – гэта дадатковы 
сродак ідэнтыфікацыі і характарыстыкі чалавека ў пэўным соцыуме, у якім 
нярэдка прысутнічае эмацыйная ацэнка. А спалучэнне «таварыш Хабарка» 
можна патлумачыць як аксюмаран, сумяшчэнне несумяшчальнага.

У цэнтры апавядання «Мікіта Шпэндзік» – «сталы» гаспадар, не задаво-
лены ні сваім жыццём, ні сваім становішчам на вёсцы: «Жыцця няма!.. Раз-
журыліся два суседы. Іх гора, іх бяда была аднакая. Чаму гэта іх, Мікіту і Міколу, 
“сталых гаспадароў”, дзедзічаў, цяпер усюды папіхаюць? Чаму да іх няма даўней-
шае павагі? Чаму Пятрусі не йдуць больш да іх на работу, а лепш з вудаю сядзяць 
на рэчцы? Чаму Петрусям і зямля, і сенакос, а ім нічога, акром штотыдня ехаць 
у хурманкі? Многа крыўды» [1, с. 41]. І тады Мікіта пачынаў лаяць усіх, бо «яны і 
гаспадаркі не ведаюць, і жыцця нашага не знаюць». «Цяпер жа “абадранцы” 
пачалі “станавіцца на ногі”, як казалі і самі Шпэндзікі, а гэта было не пад густ 
апошнім. Вось яны ўсякім чынам стараліся перашкаджаць, каб “абадранцы” 
не зрабіліся “дзедзічамі”» [1, с. 41]. Само ўжыванне прозвішча героя ў множ-
ным ліку тыпізуе героя, гаворыць аб аўтарскіх адносінах да яго – такі тып 
«сапраўдных» гаспадароў жыцця даволі часта быў распаўсюджаны не толькі 
ў мастацкай літаратуры, але і ў паўсядзённым сялянскім жыцці. «Давядзецца 
якія зборы рабіць, ці хурманкі адбываць, зараз Мікіта крычыць: “На дзесяціны 
разлажыць”, “з двара адбываць”. Гэтак мяркуе, каб увесь цяжар клаўся на бядней-
шых. Давядзецца ж дастаць чаго з воласці або павету — і тут Мікіта не міне. 
Размяркоўваць на душы не згаджаецца, бо яму мала. У яго тры душы.

– Хто вам вінен, што ў вас многа душ, – казаў у гэткіх выпадках Мікіта» 
[1, с. 41]. І далей: «Прайшлі часы “меркавання”, насталі часы “змагання”. У гэ-
тым змаганні “абадранцы” й “сталыя” не могуць меркавацца, бо гэта смерць 
для першых. Толькі памяркуйся, а “сталы” з цябе й жылы выцягне.

Не ўсе гэта разумелі. Мікіта карыстаўся» [1, с. 42]. Адсюль і вынікае 
кры вадушнасць героя, яго дробнаўласніцкая натура: усё толькі дзеля сябе 
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і на карысць сабе. «Трэба сваіх падтрымаць. Каб не праскочылі часам такія, 
што нам калы ў калёсы будуць устаўляць» – своеасаблівы дэвіз такіх Мікітаў, 
Міколаў і да іх падобных. Яны не драмалі. Ды заможныя сяляне і рады былі: 
«“Мікіта — маладзец, усё зробіць”. Робіць, праўда, што робіць. Няма чаго ска-
заць! Сваёю нецікаўнасцю, сваёй безуважнасцю наклікалі бяду беднякі на сябе» 
[1, с. 43]. З аднаго боку, аўтар выкрывае такіх Шпэндзікаў, з другога – свядома 
ўказвае і на хібы сялян, у нашым выпадку – на сацыяльную апатыю беларусаў 
да падзей сучаснай ім рэчаіснасці. Але падыходзячы да фіналу апавядання, 
аўтар не столькі апісвае вольнасці і беззаконне ў дзеяннях галоўнага героя, 
колькі падводзіць чытача да галоўнага «выбуху», да адказнасці за ўсёдаз-
воленасць Мікіты: «Тут [у хаце Трапкача] былі, бадай, усе сябры Мікіты і ра-
білі “важную справу”. На стале чаго не было, а важней усяго выглядала вялікая 
пляшка з нечым мутным у сярэдзіне. Спраўляўся баль». Але ж баль скончыўся 
не вяселлем: Мікіту паклікалі ў павет.

«–  Там мусіць “лепшую” пасаду далі яму, — жартаваў Пятрусь Бавэлка» 
[1,  с.  44]. Так аўтар праз вобраз галоўнага героя Шпэндзіка, нібыта ўскосна, 
падводзіць чытача да высновы, што кожны атрымае тое, чаго заслугоўвае. Сло-
ва гаспадар і форма ‘Шпэндзік’ знаходзяцца ў супярэчнасці, што сведчыць пра 
суаднесенасць такой адмоўнай канатацыі як з прозвішчам, так і з мянушкай.

Аднак галоўны герой апавядання «Максім Трапкач», загаловак якога так-
сама нясе спецыфічную экспрэсіўную афарбоўку, нібы не «ўпісваецца» ў адзін  
рад з вышэй названымі героямі: «Максім Трапкач быў гаспадар не з апошніх у вёс-
цы. Памаленьку, як ён сам казаў, пракідаўся ад новага да новага, хоць часта, бадай, 
кожны год, хлеба свайго ён сточваў да Сёмухі… Усе клопаты, а іх была проць ма, 
Максім выносіў на сваіх плячох ды сваімі крэпкімі мазольнымі рукамі… Адно толь-
кі было цяжка Максіму – гэта падаткі». Максім жа не без зайздрасці да іншых 
толькі «песціў сябе неадступнаю надзеяю стаць добрым гаспадаром на дзесяцінах 
хоць пяцёх-шасцёх». І далей: «Ды што-ж быў-бы варты чалавек, ні  на вошта 
не спадзяючыся, ні да чога не прагнучы?» [1, с. 38]. Вельмі любіў слухаць Максім 
пра лепшыя гаспадаркі, пра «дахаднейшае» жыццё, ды і сам любіў памарыць. 
Прыходзіць да Трапкача доўгачаканая палёгка, і герой поўнасцю мяняецца: 
«Годзі цярпець здзек і пагарду – цяпер і Максім будзе добрым гаспадаром. Сяголета 
шмат больш прыбудзе ў яго гаспадарцы, а на той год яшчэ больш… Новыя думкі, 
думкі разгарнення апанавалі Максіма. Працуе і працуе…» [1, с. 39]. І на жыццё, 
і на аднавяскоўцаў глядзіць Максім паіншаму, нібы разу меючы жыццё і цану 
яму: «– Чорт вас ведае, чаго вам трэба. Бывала, жылі ў  дастатку. Скавыталі 
і цяпер скавычаце багацеючы». Фінал апавядання поўны светлых мар і надзей 
на доб рую будучыню: «Наперадзе ехаў Максім і голасна напяваў песню волі.

– Ён пяе, – дзівяцца некаторыя, а другія пачынаюць яму дапамагаць.
Звінела дарога, і Максім чуўся гаспадаром» [1, с. 40].
Такое апавяданне можна аднесці да своеасаблівых твораў«маніфестаў», 

заклікаў да таго, як патрэбна жыць вяскоўцам, чым кіравацца, што рабіць 
і на што спадзявацца. Гэта спроба пісьменніка дапамагчы сялянам не страціць 
той светлай мары, якая ўвасобілася ў жыцці героя Максіма Трапкача. Форма 
‘Трапкач’ уяўляецца нам больш як мянушка, якая нясе ў сабе сацыяльнаацэ
начную функцыю, бо пры суаднесенасці такой канатацыі з «добрым гаспа-
даром», якім урэшце стаў Максім, адчуваецца недаказанасць з боку аўтара.
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Такім чынам, аналіз уласных асабовых імёнаў у апавяданнях А. Бабарэкі 
паказвае, што пісьменнік пры іх выбары арыентаваўся на рэальны анамасты-
кон свайго часу. Да характарыстычнага ўспрымання прозвішча аўтар рыхтуе 
чытача паступова – праз падключэнне ў працэс «спазнавання» персанажа, 
адкрыцця яго сутнасці. Праз выбар імёнаў прасочваецца нацыянальна акрэс
леная эстэтычная пазіцыя пісьменніка, яго адносіны да персанажа – носьбіта 
імені, мэтанакіраванасць, абумоўленая ідэяй твора, аўтарскай задумай, яго да-
сведчанасць, творчы патэнцыял, моўная культура, асацыятыўнастыліс тычная 
знаходлівасць, якія, як правіла, праяўляюцца пры ўдалым выбары імені. Улас-
ныя імёны (онімы), асабліва калі яны ўключаны ў загаловак, не толькі назы-
ваюць, ідэнтыфікуюць асобу персанажа, але могуць несці сацыяльную і ідэа-
лагічную нагрузку, вызначаць асобу персанажа, абумоўліваць яго характар 
і паводзіны. Антрапонімы ў творах мастацкай літаратуры выяўляюць разна-
стайныя функцыі, важныя для асэнсавана акрэсленага ўспрымання мастацка-
га тэксту: пазнавальную, адрасную, сацыяльнаацэначную, эмацыйнаэкспр-
эсіўную, кумуляцыйную і інш., якія ў канкрэтным творы могуць рэалізоўваць 
усе або некаторыя з названых уласцівасцей з большай або меншай ступенню 
выразнасці, адпаведнасці зместу мастацкага твора, аўтарскай ідэі. Літаратур-
ныя антрапонімы нярэдка валодаюць канатацыйным значэннем, выяўленне 
якога звычайна дасягаецца падрабязным аналізам шырокага кантэксту, фак-
тамі творчай біяграфіі мастака слова, часам і глыбокім разуменнем літаратур-
нага працэсу ў перыяд стварэння мастацкага твора.
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Вера Жыбуль

АНАТОЛЬ ЗІМІЁНКА (ДЗЯРКАЧ) – ПЕРАКЛАДЧЫК 
ДЗІЦЯЧАЙ ПАЭЗІІ

Анатоль Зіміёнка, які ў савецкі час быў вядомы найперш як паэтгума-
рыст і сатырык (гэтыя творы ён друкаваў пад псеўданімам Дзяркач), нямала 
зрабіў і як перакладчык, і тут ён пераважна выступаў пад сапраўдным про-
звішчам. Ён, паза сумневамі, меў паэтычны талент, неблагую па тых часах 
адукацыю і пэўную паэтычную «школу», у якую ўваходзілі найперш дасяг-
ненні рускай літаратуры, засвоеныя ў ранні, рускамоўны перыяд творчасці. 
Гэта вызначыла і ўзровень яго перакладчыцкай працы.

З рускай і ўкраінскай моваў А. Зіміёнка перакладаў і «дарослыя» тво-
ры – вершы Дзям’яна Беднага, А. Алеся і інш., шэраг раманаў. Аднак не менш, 
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а, магчыма, і больш важкім быў яго ўнёсак у пераклад дзіцячай паэзіі. Сярод 
твораў, перакладзеных А. Зіміёнкам, шмат складаных, пазначаных слоўнай 
гульнёй або амаль афарыстычнай прастэчай і напраўду таленавітых, што вы-
магае не меншага таленту перакладчыка: гэта вершы К. Чукоўскага, У. Мая-
коўскага, С. Маршака, А. Барто, С. Міхалкова.

Да вырашэння такой няпростай задачы А. Зіміёнка збольшага падыхо
дзіў творча. Ён, фактычна, абраў шлях вольнага перакладу, імкнучыся заха-
ваць найперш «дух» твора, а затым – «літару».

Адным з першых па часе стаў пераклад вершаванай казкі К. Чукоўскага 
«Мыйдадзір» (1928, варыянт назвы на вокладцы – «Мыйдадзірак»). Варта ад-
значыць, што гэты твор на беларускую мову перакладаўся двойчы: у 1953 г. 
свой пераклад апублікаваў А. Якімовіч.

Пераклад А. Зіміёнкі адразу пазначаны як вольны. Пры гэтым аўтар-
скае жанравае і функцыянальнае вызначэнне твора мадыфікуецца: гэта ўжо 
не  чыста літаратурны атрэфакт, а «кінематограф», тэкст для мультыпліка-
цыйнага фільма (дарэчы, такія экранізацыі ў той час рабіліся: першая з іх ад-
носіцца да 1927 г., рэж. М. Бяндэрская). Сапраўды, перакладчык дапускае 
часам значныя адхіленні ад арыгінальнага тэксту. Асабліва гэта тычыцца 
фіналу, у якім замест «вечнай славы вадзе» гучыць лозунг: «Ў чыстаце зда-
роўе й сіла!» [10,  с.  24]. Перакладчык спрашчае нешматлікія «экзатызмы» 
арыгінала: кракадзільчыкі «Тотоша і Кокоша» ператвараюцца ў «Андрушу 
і Алёшу», алея – у садок. Радкі, дзе фігуруе ленінградская топіка (Сянная, Са-
довая, Таўрычаскі сад), перакладчык проста выключае з тэксту. Аднак гэты 
пераклад дынамічны, тут пераважна захаваны зыходны рытм, мова нязму-
шаная і дасціпная.

Часам А. Зіміёнка даволі далёка адыходзіць ад арыгінала, павялічвае 
аб’ём тэксту, але захоўвае яго дынаміку і ўжывае прыёмы, якімі ў іншых 
выпадках карыстаўся і сам Чукоўскі: дасціпныя рыфмы і элементы фальк
лорнай паэтыкі. Адзіная хіба тут – ногі, якія аднекуль з’яўляюцца ў піра-
га: «За алоўкам дзьве панчошкі / Паскакалі, быццам блошкі! / Бот за лялькаю 
бяжыць – / Аж пад ім зямля дрыжыць! / Лялька ўскок за піражком, / Каб злавіць 
яго цішком! / За талеркаю пірог / З чатырох нясецца ног! / <…> / Хто шпарчэй, – 
другога пхне, / Каб ня дацца ў рукі мне!» [10, с. 7].

А. Зіміёнка досыць поўна перадае гульнёвыя элементы паэтыкі зыход-
нага тэксту. Адным найважнейшым з іх у «Мыйдадзіры» з’яўляецца рытм – 
харэічны, дынамічны, ён пабуджае чытача не проста слухаць або чытаць, але 
і адначасова рухацца – падскокваць, пляскаць у ладкі і г. д.: «Одеяло / Убе-
жало,  / Улетела простыня, / И подушка, / Как лягушка, / Ускакала от меня» 
[9, с. 30]. «Скокавы» рытм падтрымліваецца гукавымі паўторамі, унутранымі 
рыфмамі. Усе гэтыя рысы захаваныя ў перакладзе А. Зіміёнкі: «Коўдра – дзёру / 
З ложка ўгору, / Прасьцірадла як махне! / І падушка, / Нібы птушка, / Паляцела 
ад мяне» [10, с. 3].

У дзіцячай паэзіі У. Маякоўскага эксперыменты з рыфмамі менш рады-
кальныя, чым у «дарослай», аднак яны, безумоўна, прысутнічаюць, і захоў
ваць іх у перакладзе трэба абавязкова.

У вершы У. Маякоўскага «Что такое хорошо и что такое плохо?», які 
адным з першых быў перакладзены на беларускую мову, эксперыменты 
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з рыфмамі памяркоўныя, але праводзяцца яны цалкам паслядоўна. У многіх 
выпадках У.  Маякоўскі выкарыстоўвае ўсячэнне канцавога зычнага ў муж-
чынскай рыфме (пришел – хорошо, заохав – плохо, птицей – пригодится), пры 
гэтым адсечаны зычны або фанетычна блізкі да яго гук досыць часта ста
іць перад рыфмай, надаючы ёй характар анаграматычнай (загрохал – плохо, 
ночи – очень, драчун – не хочу); выкарыстоўваюцца наўмысныя, падкрэсленыя 
інверсіі («сын чернее ночи ... это плохо очень» [4, с. 233]), а таксама «ўстаў-
ныя», пазбаўленыя статусу «абавязковасці» словы (рвет – это вот [4, с. 232]) 
і іншыя сродкі, што дэманструюць штучнасць паэтычнай мовы і адначасова 
выяўляюць яе гульнёвы характар.

А. Зіміёнка («Як узяць да ладу, што добра, што блага», 1932) у плане 
рыфм аказваецца нават больш радыкальным эксперыментатарам, чым сам 
У. Маякоўскі. Арыентуючыся, як і аўтар арыгінала, на вымаўленне, пераклад-
чык з гатоўнасцю ўспрымае ідэю паглыбленых у радок сугуччаў, што «пад-
трымліваюць» прыблізную рыфму: «Калі / скуру / бруд абляжа, / зробішся па-
чвараю, – / гэта значыць – / дужа блага / для / дзіцячых тварыкаў» [6, с. 6]. 
А.  Зіміёнка актыўна задзейнічае ўсечаныя рыфмы, прычым разыходжанне 
ў паслянаціскным комплексе гукаў можа быць вельмі далёкім. У цэлым рыф-
мы А. Зіміёнкі менш дакладныя, чым у арыгінале, але захаваны прынцып 
іх будовы, іх гульнёвая прырода.

Верш «Кім быць» больш просты паводле структуры. Форма пытання – 
адказу захоўваецца і тут, але пытанні герой задае сам сабе і сам жа ў пошуках 
адказу перабірае некалькі варыянтаў і ў фінале так і не прыходзіць да пэўнай 
высновы (кім жа яму быць?) – бо яшчэ ёсць час падумаць – толькі адзначае, 
што «все работы хороши», і звяртаецца ўжо да чытача з прапановай: «вы
бирай».

Рытм верша танічны, пабудаваны на свабодным чаргаванні двух і трох-
націскных радкоў. Іх парадак строга не ўрэгуляваны, але некаторыя закана-
мернасці можна вылучыць. Прэамбула да верша, у якой зададзена яго тэма, 
а таксама радкі, дзе паказана, пра якую прафесію пойдзе гаворка, заўсёды ма-
юць два націскі; наступныя радкі (звычайна два), што адкрываюць апісанне 
самой прафесіі, зазвычай трохнаціскныя. Гульнёвы элемент у рытме нарас-
тае бліжэй да фіналу. У апісаннях рабочага і шафёра з’яўляюцца скандырава-
ныя радкі, разбітыя на склады, у тым ліку графічна. Яны не толькі імітуюць 
моцны імклівы рух, але і правакуюць чытача, як найменш, на звышактыўнае, 
звышэмацыйнае чытанне, дадаючы ў працэс азнаямлення з разнастайнымі 
«працамі» гульнёвы пачатак.

Фінальныя радкі верша метрычна ўпарадкаваныя (чаргуюцца радкі ча-
тырох і трохстопнага харэя): бо гэта выснова, сур’ёзная і пэўная; акрамя 
фінальнай пазіцыі яна дадаткова вылучаная рытмам.

Звяртаюць на сябе ўвагу і лексікастылістычныя асаблівасці твора. Апа-
вядальнік у ім змяняецца: на пачатку гэта хлопец, які задумаўся над выбарам 
прафесіі. Потым роля апавядальніка часам пераходзіць да прадстаўнікоў роз-
ных прафесій – прычым герой як індывідуальны, так і калектыўны (магчы-
ма, гэта той самы геройапавядальнік спрабуе «прымерыць» на сябе розныя 
прафесійныя абавязкі і звязаныя з імі слоўныя формулы); заключнае чаты-
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рохрадкоўевыснова, аднак, яўна мае іншы суб’ект выказвання: гэта дарослы, 
які накіроўвае юнага чытача:

Книгу переворошив,
намотай на ус –
все работы хороши,
выбирай

на вкус! [4, с. 274].

Стылістыка гэтых разважанняў разняволеная, часта набліжаецца да гу-
тарковай. Мова твора пры гэтым досыць шчыльна насычаная рознымі прыё-
мамі слоўнай гульні, часта звязанымі з імітацыяй тых ці іншых бакоў раз-
настайнай працоўнай дзейнасці. Дзеля кароткага і яскравага прадстаўлення 
розных прафесій У.  Маякоўскі складае дынамічныя, часта афарыстычныя, 
а часам не пазбаўленыя гіпербалізацыі фармулёўкі. Цікавыя і ўключэнні 
ў  верш прафесійнай лексікі і характэрных выказванняў (напрыклад, іміта-
цыя навуковага стылю «лётчыкам»: «хотя луна / и масса звёзд / совсем отда-
лены» [4, с. 273]).

А. Зіміёнка ў перакладзе ў асноўным захоўвае названыя рысы, хоць і пе-
радае «не літару, а дух» твора, фарміруючы свой тэкст і часта знаходзячы 
адрозныя ад арыгінала слоўныя эквіваленты, пры гэтым пакідаючы нязмен-
най натуральнасць і энергічнасць гучання. Рытмаметрычны малюнак пры 
гэтым можа захоўвацца толькі прыблізна ці зусім змяняцца. Так, толькі адзін 
з двух скандыраваных фрагментаў – той, што імітуе магутную працу заво-
да, – перакладзены з захаваннем гэтай рысы. У фрагменце, што імітуе хут-
кую язду шафёра, імклівасць руху перададзена ўжо іначай – пры дапамозе 
харэя і фанетычнай арганізацыі (вялікая вага свісцячых зычных і ётаваных 
га лосных):

Е-
дем,
ду-
дим:
«С пу-
ти
уй-
ди!» [4, с. 272]

Едзем,
едзем,
ў дудку
граем –
усё
на свеце
абмінаем [5, с. 15].

Фанетычныя выяўленчыя прыёмы ў перакладзе часам займаюць нават 
большае месца, чым у арыгінале:

Упираются леса Браньня да раньня
в самые небеса [4, с. 274]. Расьце рыштаваньне [5, с. 5].

Часам перакладчык робіць своеасаблівыя «дадаткі» да арыгінальнага 
твора, аднак А. Зіміёнку найчасцей гэта ўдаецца вельмі арганічна. Так, на за-
водзе ў яго рабочыя збіраюць не только паравоз, як у арыгінале, але і аўтама-
біль (дакладней, «лёкомобіль»):
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Болты,
            лезьте
в дыры ровные,
части
            вместе
сбей
            огромные.
Там –
            дым,
здесь –
            гром.
Гро-
        мим
весь
        дом.
И вот
        вылазит паровоз,
чтоб вас
        и нас
                и нес
                        и вез

[4, с. 271]

Гэта – з дзіркай,
гэта – з пазам,
гэта – шворан,
гэта – штыль.
А ўсе часткі зложым разам –
і гатоў
Лёкомобіль!
Там –
            дым,
тут –
            гром.
Гра-
            мім
ўвесь
            дом.
І вось
            вылазіць
                                 паравоз,
каб вас
            і нас
                     і нёс
                                  і вёз

[5, с. 10–11]

У вобразнасці перакладу адбыліся змены, якія можна патлумачыць 
адрозненнямі як у агульнакультурным грунце, так і ў індывідуальных схіль-
насцях аўтара і перакладчыка. Так, заканамерна ў беларускім тэксце ўзніка-
юць сялянскія рэаліі як адзнака мінулага (хатка, коні, воз), што не характэр-
на для У. Маякоўскага, які першапачаткова ўспрымаў наваколле найперш 
як урба ністычнае:

План готов,
                   и вокруг
сто работ
          на тыщу рук [4, с. 268];

Плян гатоў –
            ня хатка – палац!
на тысячу рук –
            сотня прац [5, с. 5]

Хороший дом,
                        большущий дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно и просторно [4, с. 269].

Добрая хата –
            навокал кветкі
на чатыры стораны.
Хай жывуць дзеткі –
прасторна і здорава [5, с. 5].

Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы,
садись
            и грейся [4, с. 272].

Ездзім ня ўскач мы –
лепш, як на возе.
Сцеражыся, сабачка –
ня стой
             на дарозе [5, с. 13].
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Сказалася і сатырычная праца А. Зіміёнкі ў «дарослай» паэзіі, дзе знач-
ную ролю адыгрывалі антырэлігійныя творы. Адпаведныя элементы ўво
дзяцца ў пераклад

Где трудна работка,
там
     визжит лебедка [4, с. 269].

Дзе цяжка –
         ня «божа» –
лябёдка паможа [5, с. 5].

Цікавае і адрозненне ў графічным афармленні фрагментаў верша, 
пры свечаных асобным прафесіям. Калі ў арыгінале кожная такая «страфа» 
пачынаецца з параўнання па ўзоры: «… хорошо, а … лучше», то ў беларускай 
кнізе выдання 1936 г. зроблена інакш: старонку, прысвечаную той ці іншай 
прафесіі, завяршае выснова: «… добра», якая дадаткова вылучана буйным 
шрыфтам і ўпісаная ў мастацкае аздабленне. А наступная старонка пачына-
ецца з апісання той прафесіі, прадстаўнікам якой «лепш». Такім чынам віда-
вочна фіксуецца станоўчая ацэнка кожнай з «прац», нават нягледзячы на тое, 
што ёсць і «лепшыя», і канчатковы выбар любой з прафесій можа быць фізіч-
на падмацаваны выбарам адпаведнай ёй улюбёнай старонкі.

Пераклад не пазбаўлены асобных хібаў: так, не захаваная нават пры-
блізная рыфма «лучше – научат» у паўторных радках, што адкрываюць кож-
ны з «прафесійных» фрагментаў (перакладчык абышоўся зусім без рыфмы: 
«лепш… навучаць»). У беларускім тэксце прысутнічаюць русізмы (нарысована, 
звёзды). Побач з удалымі перакладчыцкімі знаходкамі прысутнічаюць і да-
волі спрэчныя змены. Напрыклад, страчана ўдалае параўнанне і разам з ім 
эмацыйнае напаўненне радкоў:

Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
           славное,
живое словно [4, с. 268].

Самае галоўнае,
каб было нарысована
усё бязумоўна
і ўсё падрыхтована [5, с. 4]

Менш афарыстычнымі, чым у арыгінале, выглядаюць і заключныя рад-
кі. Аднак у агульным пераклад верша У. Маякоўскага «Кім быць», выкананы 
А. Зіміёнкам, мае несумнеўную каштоўнасць, якую захоўвае і сёння.

Перакладаў А. Зіміёнка і вершы С. Маршака – «Пошта», «Атрад», «Багаж», 
«Лодыры і кот».

Творчасць Маршака, безумоўна, звязаная з гульнёй, у тым ліку слоўнай, 
але адначасова яго вершы вылучаюцца лаканічнасцю і трапнасцю – часам 
амаль афарыстычнымі. І тут А. Зіміёнка знаходзіць удалыя адпаведнікі.

Напрыклад, у вершы «Пошта» ён ахвяруе літаральнасцю, але захоўвае 
адчуванне лёгкасці расповеду, які нібыта сам сабою ўкладваецца ў рыфма-
ваныя радкі:

В семь часов он начал дело,
В десять сумка похудела,
А к двенадцати часам
Всё разнёс по адресам. [3, с. 76];

Ў 7 работа закіпела,
Ў 10 сумка пахудзела,
Да 12-ж гадзін
Стала тоненькай, як блін [2, с. 3];
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Пакеты по полкам
Разложены с толком,
В дороге разборка идёт,
И два почтальона
На лавках вагона
Качаются ночь напролёт [3, с. 76].

Ў парадку пакеты,
Пасылкі, газеты, –
Ў дарозе разборка ідзе.
І два паштальёны
На лаўках вагона
Працуюць і спяць па чарзе [2, с. 4]

Перакладчык захоўвае і арганічна перадае ваганні рытму, уласцівыя 
арыгіналу. У гэтым перакладзе ёсць і своеасаблівы жарт: увядзенне ў дзеянне 
«Сярожкі» – найперш дзеля рыфмы, але і не без падставы: на вокладцы ж 
напісана: «С. Маршак»:

Мой сосед вскочил с постели:
– Вот так чудо в самом деле 
[3, с. 80].

Мой сусед ўсхапіўся з ложка...
– Вось дык цуд, браток Сярожка!
[2, с. 11

Часам твор ставіць перад перакладчыкам вельмі цяжкія задачы. Пры-
кладам адной з іх можа быць рэфрэн верша С. Маршака «Багаж»:

Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка [3, с. 69].

Безумоўна, гэта аснова верша, той пералік прадметаў, вакол якога раз-
гортваецца дзеянне і вядзецца паэтычная гульня (магчымая фальклорная 
паралель – лічылка).

А. Зіміёнка замяняе асобныя складнікі «багажу» (захоўваючы істотныя 
сэнсавыя кампаненты: грувасткасць рэчаў, недарэчнасць усяе «калекцыі») 
і трохі мадыфікуе рытм, атрымліваючы неблагі вынік:

Дыван,
Чамадан,
Сакваяж,
Карціна,
Карзіна,
Дзіцячая тачка
І маленькі сабачка [1, с. 6].

Тут асноўны кампанент (маленькі сабачка) вылучаны рытмічна, і ў кож-
ным з варыянтаў (маленькага сабачку, Таварышы! а дзе-ж сабачка? Аддавайце 
майго сабачку! і інш) ён будзе існаваць «паза» агульным рытмам, што, аднак, 
не выглядае хібай, а хутчэй падкрэслівае адрознасць кампанента: бо гэты са-
бачка, у адрозненне ад астатняга багажу, жывая істота, і гэта з ім адбываецца 
асноўная падзея твора.
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Не менш цікавыя задачы ставяць перад перакладчыкам найлепшыя 
вершы С. Міхалкова. А. Зіміёнка пераклаў знакаміты вершгутарку «А што 
ў вас?». І тут ён наважваецца на змены ў тэксце дзеля захавання лёгкасці, на-
туральнасці дзіцячай гаворкі, паэтычнай «нязмушанасці»:

– А из нашего окна
Площадь Красная видна!
А из вашего окошка
Только улица немножко [7].

«А вось з нашага акна
Уся, як ёсць Масква відна!
А у вас відаць з аконца
Толькі вуліца ды сонца!» [8, с. 13]

Нават граматычную і лагічную недасканаласць як рысу дзіцячага маўлен-
ня, якая прысутнічае ў арыгінале, А. Зіміёнка відавочна цэніць і імкнецца за-
хаваць, у тым ліку кампенсаторнымі прыёмамі:

– А у нас огонь погас –
Это раз!
Грузовик привез дрова –
Это два!
А в-четвертых – наша мама
Отправляется в полет,
Потому что наша мама
Называется – пилот! [7]

«А у нас агонь пагас –
Гэта раз!
Грузавік нам дроў прывёз –
          Вось!
А па-трэцяе, што мама
Адпраўляецца ў палёт,
Бо – ўсе знаюць – наша мама
Называецца – пілот!» [8, с. 14]

«Ударны», добра запамінальны фінал арыгінала знайшоў трохі адрозны 
па сэнсе, але гэтулькі ж натуральны адпаведнік:

Мамы разные нужны,
Мамы разные важны [7].

Мамы ўсе патрэбны нам, –
Не бывае лішніх мам! [8, с. 14]

Цікава, што радкірэфрэн («Дело было вечером...» і г. д.) А. Зіміёнка адкі
нуў, гэтак жа як і некаторыя фрагменты верша. Чаму гэта адбылося, сказаць 
цяжка: не выключана, што не па волі перакладчыка.

Беларуская школа перакладу ўжо ад пачатку выявіла дзве тэндэнцыі. 
Першая – імкненне да сэнсавай літаральнасці, перадачы найперш лагічна-
га, даслоўнага сэнсу, часта за кошт мастацкай вартасці. Гэта магло прывес-
ці і да  ненаўмыснага скажэння арыгінальнай задумы аўтара, рэалізаванай 
не толькі на лексікасемантычным узроўні, але на ўсіх прыступках структур-
най іерархіі твора. Гэты напрамак у перакладах дзіцячай паэзіі стаў пераваж-
ным. Другая тэндэнцыя, якая заўважная і ў перакладах А. Зіміёнкі, імкнец-
ца да «вольнага» перакладу, бо прадугледжвае часам радыкальныя змены 
ў тэксце зыходнага твора, якія, аднак, робяцца з мэтай захаваць суадносіны 
элементаў яго мастацкай структуры на розных узроўнях. А. Зіміёнка выявіў 
высокую адчувальнасць да формы верша, што дазволіла яму ўдала перадаць 
пабеларуску складаныя для перакладу, але каштоўныя для малых чытачоў 
творы. На жаль, яны даўно не перавыдаваліся і апынуліся забытымі – у тым 
ліку і праз складаны лёс іх стваральніка. Аднак многія з перакладаў А. Зіміёнкі 
не страцілі каштоўнасці і маглі б і сёння быць прапанаванымі чытачу.
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Аксана Данільчык

НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ КРЫТЫКІ І АПАЛАГЕТЫКІ 
ЦЫВІЛІЗАЦЫІ Ў ТВОРЧАСЦІ ЎЗВЫШЭНЦАЎ

У артыкуле «Сучасныя мастацкія плыні і машына», надрукаваным у ча-
сопісе «Полымя» ў 1927 г., мастацтвазнаўца Пётр Даркевіч пісаў: «Праблема, 
якую мы тут закранаем, мае глыбокі сэнс і значэнне для будучага, таксама 
як і для сучаснага. На першы погляд, якія могуць быць узаемаадносіны між 
дзвю ма з’явамі, што процістаўляюцца ў загалоўку данага артыкула? Аднак, 
калі ўгледзецца глыбей, то прамысловая тэхніка, – якая будзе іншы раз на-
зывацца намі проста словам “машына”, – мела на працягу ХІХ ст. такі ўплыў, 
з якога выцекла зусім новая як тэорыя, так і практыка эканамічнай, палітыч-
най і культурнай устаноўкі... Машына ўкаранялася ва ўсе сітавіны сацыяль-
нага арганізму, і бясспрэчна ўзрост прамысловай тэхнікі не абмінуў маста-
цтва і мастацкай прамысловасці» [8, с. 121].

У 20я гг. ХХ ст. у беларускай гуманітарнай прасторы назіралася павыша-
ная ўвага да ўзаемадачыненняў цывілізацыі і культуры. Гэта было звязана як 
з агульнымі тэндэнцыямі еўрапейскай філасофіі і мастацтва, так і з тым фак-
там, што пасля рэвалюцыі 1917 г. быў кінуты заклік ствараць культуру нова-
га тыпу, развіты ў шматлікіх публікацыях таго перыяду. Напрыклад, у 1925 г. 
у часопісе «Полымя» выйшаў даволі характэрны для таго часу артыкул філо-
сафа Сямёна Вальфсона «Аб пралетарскай культуры», які пачынаўся з паста-
ноўкі пытання, што такое культура ўвогуле: «Пад культурай трэба разумець 
увесь матэрыяльны і адбіваючы яго духоўны быт данага грамадзянства; толь-
кі злучнасць матэрыяльнатэхнічных і ідэалагічных форм, у якія адліваец-
ца існаванне грамадзянства, утварае тое, што можна назваць “культураю”» 
[6, с. 80].

У тым самым нумары быў надрукаваны артыкул выкладчыка матэма-
тыкі Белпедтэхнікума, выпускніка Маскоўскага ўніверсітэта Аляксандра Кру-
талевіча «Эвалюцыя алгебраічнай мыслі і значэнне алгебраічнага сімваліз-
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му», дзе таксама найперш гаворка ішла пра дыялектычныя стасункі паміж 
тэхнікай і культурай, аднак на зусім іншым, куды больш глыбокім узроўні: 
«Нашу сучасную эпоху звычайна называюць векам навукі і тэхнікі, бо ніколі 
не наглядалася такога імкнення з боку чалавека падпанаваць сабе матэры-
яльную дзейнасць, як зараз. Такое імкненне ідзе па двух кірунках. Адзін 
кірунак мае на мэце развіццё матэрыяльнай культуры, гэта значыць тэхніч-
ныя вынаходкі, другі – мае на мэце прасякнуць у свет з’явішчаў, стварыць 
агульную сістэму светабудовы. Абодва гэтыя кірункі, безумоўна, раўнацэн-
ны. Першы – гэта здавальненне нашых фізіялагічных патрэб, і дзіўна было 
б не прызнаваць навочнай яго паважнасці. Другі – гэта здавальненне нашых 
інтэлектуальных патрэб, і мы павінны тутака ясна зразумець справядлівасць 
палажэння, што інтэлектуальныя патрэбы вельмі моцныя і з’яўляюцца такім 
самым фактам, як голад і смага, часта яны бываюць нават мацней за фізіч-
ныя патрэбы» [9, с. 158].

Калі звярнуцца непасрэдна да тэрміна «цывілізацыя» (ад лац. civilis — 
грамадзянскі, дзяржаўны), то ўвогуле ў філасофіі ён выкарыстоўваецца ў роз-
ных сэнсах. Папершае, як гістарычная ступень у развіцці чалавецтва, якая 
пачалася пасля барбарства і характарызуецца ўтварэннем класаў. Падругое, 
як характарыстыка цэласнасці ўсіх культур, іх агульначалавечага адзінства 
(«сусветная цывілізацыя», «цывілізаваны лад жыцця» і г. д.). Патрэцяе, як 
сінонім тэрміна «матэрыяльная культура»: тое, што дае камфорт, зручнасць 
(жыллё, бытавая тэхніка, транспарт і сувязь). Пачацвёртае, як характарысты-
ка адзінства гістарычнага працэсу. Цывілізацыя вызначае характар і скіра-
ванасць жыццёвага існавання людзей. У дадзеным выпадку нас найбольш 
цікавіць вызначэнне цывілізацыі як «матэрыяльнай культуры» і адзінства 
характарыстык пэўнага перыяду ў развіцці сістэмы сацыяльных стасункаў, 
заснаваных на тэхнагенных пераўтварэннях.

Многія выдатныя мысляры, такія як О. Шпенглер, Х. АртэгаіГасэт і ін-
шыя, інтэрпрэтавалі стасункі паміж цывілізацыяй і культурай як драма-
тычныя: культура стварае цывілізацыю і адначасова цывілізацыя разбурае 
культуру, а І. Кант называў цывілізацыяй знешні, «тэхнічны» бок культуры. 
Як адзначае А. В. Гулыга, «Кант бачыць бурнае развіццё цывiлiзацыi i тры-
вожна адзначае яе адрыў ад культуры: апошняя таксама iдзе наперад, але 
значна павольней. Гэтая дыспрапорцыя з’яўляецца прычынай многiх бедаў 
чалавецтва» [7, с. 26].

Адной з асноўных прац пачатку ХХ ст., у якой разглядаліся пытанні цы-
вілізацыі, стала праца Освальда Шпенглера «Заняпад Еўропы» (у 1918 г. быў 
апублікаваны першы том, у 1922 г. – другі). Паводле меркавання нямецкага 
філосафа, цывілізацыя ёсць непазбежны лёс культуры, аднак найвышэйшыя 
кропкі ўздыму культуры і цывілізацыі не супадаюць. Культура не развіваецца 
бясконца, цывілізацыя – гэта пераход ад культуры, ад сузірання, ад вытвор-
часці каштоўнасцяў да жыцця. Шпенглер лічыў, што кожная з вялікіх культур 
валодае таемнай мовай светаадчування, цалкам зразумелай толькі таму, чыя 
душа належыць да гэтай культуры, а цывілізацыя ёсць завяршэнне любой 
культуры.

Відавочна, што змест працы быў вядомы ўзвышэнцам. Зборнік артыку-
лаў Мікалая  Бярдзяева, Якава  Букшпана, Фёдара Сцепуна і Сямёна Франка 
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«Освальд Шпенглер і “Заняпад Еўропы”» выйшаў у 1922 г.; 10 тысяч экзэм-
пляраў разышліся за два тыдні, а ў 1923 г. быў выдадзены на рускай мове пер-
шы том кнігі з вялікім уступам, які крытыкаваў працу філосафа з марксісцкіх 
пазіцый. У артыкуле «Перадсмяротныя думкі Фаўста» са згаданага вышэй 
зборніка «Освальд Шпенглер і “Заняпад Еўропы”» М. Бярдзяеў, які стаяў 
на блізкіх да нямецкага філосафа пазіцыях у дачыненні да разгледжанай 
апошнім тэмы, аналізаваў параўнанне лёсу Фаўста Гётэ з лёсам еўрапейскай 
культуры («Фаўст на шляху сваім пераходзіць ад рэлігійнай культуры да без
рэлігійнай цывілізацыі» [5]), а душу Фаўста з душой Заходняй Еўропы, якое 
сустракаецца ў нямецкага філосафа. Бярдзяеў прызнаецца, што чытаў кнігу 
Шпенглера з асаблівым хваляваннем, пры гэтым адзначае, што не ўсе думкі 
нямецкага філосафа з’яўляюцца новымі для рускай філасофіі: «Цывілізацыя 
па сутнасці сваёй прасякнута духоўным мяшчанствам, духоўнай буржуазна-
сцю. Капіталізм і сацыялізм абсалютна аднолькава заражаны гэтым духам. 
Пад варожасцю да Захаду многіх рускіх пісьменнікаў і мысляроў хавалася 
не варожасць да заходняй культуры, а варожасць да заходняй цывілізацыі» [5].

Засваенне заходнееўрапейскай думкі адбывалася не толькі апасрод-
кавана, праз пасярэдніцтва ў дадзеным выпадку расійскай культуры, але 
і наўпрост. Напрыклад, беларускі філолаггерманіст Яўген Барычэўскі надаваў 
вялікую ўвагу нямецкай філасофіі і мастацтву і спрыяў іх распаўсюджанню. 
У 1925 г. у часопісе «Полымя» быў апублікаваны яго артыкул «Літаратурныя по-
гляды і густ сучаснай Нямеччыны», у якім разглядаўся нямецкі экспрэсіянізм 
і яго філасофскае абгрунтаванне. Аўтар не спыняецца спецыяльна на працы 
О. Шпенглера, але адзначае, што «...экспрэсіянізм – ужо ўчарашні дзень літара-
туры і мастацтва. Падобна таму як прарочы тон Шпенглера аб захадзе Еўропы, 
гэтак і вера ў тое, што ратунак у экспрэсіянізме, аб якім яшчэ гэтак нядаўна 
друкаваліся дзесяткі кніг і брошур, цяпер выклікае ўсмешку» [3, с. 113].

У згаданым вышэй артыкуле «Сучасныя мастацкія плыні і машына» Пётр 
Даркевіч распавядае пра мастацкія плыні Германіі, Францыі і Савецкага Са-
юза з пункту гледжання заяўленай на яго пачатку праблемы ўзаемаадносінаў 
цывілізацыі і культуры: «Неадпаведнасць у развіцці і росквіце машыны ды 
мастацтва да гэтага часу займае думку як на Захадзе, так і ў Савецкім Саюзе. 
У мастацказнаўчай літаратуры, а таксама і ў маніфестах сучасных мастацкіх 
плыняў можна заўважыць два кірункі: захопленыя і, з другога боку, адмоў-
ныя адносіны да машыны. Машына пазнаецца спачатку ў сваёй дынаміцы 
і механічнарытмічнай сутнасці. Ужо першае дзесяцілецце ХХ ст., у мастац-
кіх плынях кубізму і супрэматызму, паказвае, што мастакі знаходзяцца пад 
уплывам машыны нават у метадзе свае мастацкае працы» [8, с. 122]. Аўтар 
падрабязна разглядае экспрэсіянізм у дачыненні да мастацтва і архітэкту-
ры, не абыходзячы ўвагай Першую сусветную вайну: «Калі б Нямеччына пе-
рамагла ў імперыялістычнай вайне, дык магчыма, што мы бачылі б іншыя 
адносіны да машыны з боку мастацкіх плыняў. Такі ж самы настрой заўва-
жаецца ў выйшаўшых кнігах О. Шпенглера, Г. Зімеля ды шэрагу іншых аб “за-
каце еўрапейскай культуры”, – сэнс якіх той, што еўрапейская культура ідзе 
да пагібелі, і ратунку ёй няма» [8, с. 125].

Глыбокую цікавасць да праблем філасофскага характару выяўляў галоў-
ны тэарэтык «Узвышша» Адам Бабарэка. Разважаючы аб дамінантах света-
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погляду чалавека [1931–1932], ён адзначаў: «Адзін вось глядзіць на свет праз 
мыслі, другі праз патрэбнасць. Такжа, як гэтыя, магчымы погляды на свет праз 
волю, пачуццё, асобнае якое-небудзь паняцце або ідэю (прыкл[адам], шчасце 
(Шапенгаўэр), асалода (Мантэгацца), гора, пакута, лёс (Шпенглер), “я”, чала-
век (Ніцшэ), Бог (Спіноза), народ і інш.), што і знаходзім у асобных мысліўцаў... 
На даннай стадыі мы робім пераацэнку свету і бачым, як часта тое, што выда-
ецца людзьмі за золата, ёсць усяго толькі начышчанае сухазлоцце, фальшывае 
золата або толькі яго відомасць, яго мара» [2, т. 2, с. 169]. У артыкуле «Аквітызм 
творчасці Ул. Дубоўкі» крытык даў вызначэнне «фармальным рэальнасцям» 
(пад якімі можна разумець культуру) і «рэальнасцям матэрыяльнага харак-
тару» (пад якімі можна разумець цывілізацыю) у творчасці паэта, пашыра-
ючы іх на ўвесь панятак літаратурнай творчасці. Акрамя таго, крытык пад-
крэсліваў: «Ажыўленне быцця праявамі прыгожага, узвышанага, велічавага, 
узмоцненага, словам, праявамі ідэальнага жыцця, ажыўленне жыцця самога 
мастацтва – вось кірунак мастацкай творчасці на гэтым пралетарскім шляху. 
Гэта кірунак выражэння вядомага (значыць многа трэба ведаць, адчуць і пе-
ражыць), як невядомага і – наадварот» [2, т. 1, с. 219].

Антон Адамовіч, разглядаючы паэму «Кругі» У. Дубоўкі, адзначаў: 
«У трэцім “крузе” Дубоўка... малюе лірычныя вобразы дзвюх савецкіх сталіц – 
Масквы, сталіцы ўсяго Саюзу, і Менску, сталіцы Беларусі. У Маскве прайшла 
яго маладосць “бежанца”-апатрыда, ён зачараваны гэтым вялікім сучасным 
горадам, яго радуе рокат няспынны... скрозь жыццё, электрыка, машыны... 
Ён хацеў бы, каб і Менск стаўся такім горадам, запраўднай сталіцай, роўнай 
сярод роўных, “свабодна аб’яднаных” савецкіх рэспублік і народаў. Менск, аднак, 
пакуль што, як і да рэвалюцыі, – правінцыйны горад, поўны сярэднявечнага бру-
ду і беднасці» [1, с. 202]. У гэтым горадзе «сцень мінулага» гаворыць:

– Вы пашырайце культуру,
стварайце паэмы,
пішэце карціны...
Мы вам з музыкай справім хаўтуры,
мы вам вянкі узложым на дамавіны...

А.  Адамовіч інтэрпрэтуе гэты ўрывак з паэмы як супрацьпастаўленне 
цывілізацыі і культуры з палітычнымі мэтамі: «Так Дубоўку ўяўляецца сут-
насць нацыянальнай палітыкі бальшавікоў на яе нэпаўскім этапе як свое
асаблівы падзел сфераў уплыву: вам – “нацыяналам” – культура, літаратура, 
мастацтва; нам – мудрым гаспадаром – улада і эканамічная моц» [1, с. 202]. 
Такім чынам, у дадзеным выпадку цывілізацыя з дапамогай палітыкі падпа-
радкоўвае культуру.

Язэп Пушча ў артыкуле «За стыль эпохі» (1929) выкладае свае погляды 
на ўзаемадзеянне цывілізацыі і мастацтва (культуры), грунтуючыся і на ідэях 
Шпенглера, пэўным чынам адмаўляючы іх: «Паэзія не ёсць ізаляваны арганізм 
ад іншых галін мастацтва, не з’яўляецца нечым адасобленым ад агульнага ста-
ну культуры ў краіне, ад бытавога, сацыяльнага ўкладу грамады, а тым больш 
ад дзяржаўна-палітычнага і грамадскага жыцця ў шырокім разуменні слова. Усе 
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гэтыя нормы знаходзяцца ва ўзаемадзеянні, уплываюць адна на другую і тво-
раць стыль эпохі, у якім б’ецца пульс сучаснага і ўласцівага толькі гэтай эпосе 
генія» [10, с. 78]. У тым жа артыкуле аўтар сцвярджае: «У нас не можа быць 
Шпенглераўскага погляду на мастацтва, падставай для з’яўлення якога было 
не толькі тое, што ён буржуазны вучоны, але, мабыць, у большай ступені тое, 
што ён якраз вучоны Нямеччыны, якая ў імперыялістычнай вайне згубіла сваю 
славу магутнай еўрапейскай дзяржавы і падпала пад поўную палітычную і эка-
намічную залежнасць...» [10, с. 80] (думка, як відаць, падобная да выказанай 
П. Даркевічам). Аднак з чым менавіта ў падыходзе Шпенглера да культуры 
і мастацтва ён не згодны, аўтар не тлумачыць. Верш Язэпа Пушчы «Еўропа...», 
апублікаваны раней у часопісе «Узвышша» (1927, № 2), з’яўляецца ў пэўным 
сэнсе мастацкім увасабленнем выкладзеных у артыкуле тэзісаў:

Еўропа душу закавала ў металы,
на сэрцы сталёва-халодная бронь;
гарачага сонца праменні зматала,
электра-мігценнем акропіла скронь.
Найшла на Еўропу разгульная похаць:
пусціліся ўсе у шалёны факстрот.
Цвярозымі быць там сягоння не могуць, –
у поглядзе кожнага хворы настрой.

Ад роскашы цела струхнела на гніль, –
канцэрты па радыё ран не залечаць.
Ўжо ноч разаслала свой чорны дыван,
паўзе па ім звораны дух чалавечы, –
жыццю ён аддаў сваю творчую дань...

Аўтар падкрэслівае відавочнасць «заняпаду» духоўнай еўрапейскай 
культуры ў параўнанні з матэрыяльнай (дарэчы, за гэта яго пакрытыкаваў 
Алесь Дудар у артыкуле «Пад шыльдай пралетарскай культуры», надрукава-
ным у часопісе «Полымя», 1927, № 4 пад псеўданімам Тодар Глыбоцкі). З вер-
шам, а найперш з артыкулам Я. Пушчы, тэматычна перагукаецца верш Тода-
ра Кляшторнага «Ці варта сёння быць паэтам?..» (1929):

Ну, як прыйсці да пэўных рэчаў?
Мне зноўку новае пытанне
Страшэннай згадкаю пярэчыць:
Старой культуры творчы геній
Ці можа вабіць і палохаць?
Ці творца творчаму гарэнню
Павінен даць і стыль эпохі?

У паэме «Калі асядае муць» Т. Кляшторны разважае над роляй інтэліген-
та ў сучасным яму грамадстве, дэкларуючы, як і Я. Пушча ў сваім артыкуле, 
пераемнасць «новай культуры»:
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Сягоння наш інтэлігент
Другога складу і натуры.
Ты паглядзі: у новы свет
Нясе ён новую культуру.
...........................................
Не адмаўляю я таго,
Што мы й не наша так жа прымем...
З чужых далёкіх берагоў
Мы ўсё здаровае успрымем.

Хіба патрэбна гаварыць,
Тут зразумеюць нават куры,
Руйнуюць толькі дзікары
Крывёй здабытую культуру.

У цэлым у паэзіі ўзвышэнскага перыяду прасочваюцца дзве супраць-
леглыя тэндэнцыі – шкадаванне аб патрыярхальным свеце, у якім абсалют-
ная большасць узвышэнцаў вырасла і які новая цывілізацыя непазбежна 
разбурала, і прыманне (вітанне) тых зменаў, што хуткімі тэмпамі адбываліся 
ў гарадскім і сельскім асяродках, змяняючы звыклы ўклад жыцця і стасункі 
паміж людзьмі. Часта адбываецца супрацьпастаўленне горада і вёскі, але 
не толькі. Думаецца, што сярод узвышэнцаў менавіта ў творчасці Т. Кляштор-
нага ўвага да індустрыяльных пераўтварэнняў і іх станоўчая ацэнка выявіліся 
ці не найбольш выразна. І, трэба сказаць, згаданы аўтар шчыра вітае развіц-
цё цывілізацыі і непазбежныя змены з ім звязаныя. Пры гэтым, калі многія 
ўзвышэнцы, як справядліва заўважыла Ірына Багдановіч у сваім даследаван-
ні «Авангард і традыцыя», супрацьпастаўляюць горад і вёску як цывілізацыю 
і яе адсутнасць, то ў Т. Кляшторнага будучае развіццё вёскі бачыцца якраз 
у звязку з развіццём цывілізацыі:

Калі ж, калі,
Калі у ціш нямую
Сталёвыя
Засвішчуць салаўі,
I новы спеў,
I радасць закрасуе
Над дываном засмучаных далін?..

(«Раджаўся дзень…»)

У творчасці Тодара Кляшторнага супрацьпастаўленне адбываецца хут-
чэй па лініі «мінулае – сучаснасць», «старая культура – новая культура». І калі 
ў паэме «Калі асядае муць» гаворка ідзе пра пераўтварэнні ў духоўнай культу-
ры, то ў вершы «У вёсцы» паэт вітае пераўтварэнні ў культуры матэрыяльнай:

Максім, Максім...
Часы – бы хвалі валяць...
Заезджаных дарог
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Нам не таптаць ізноў...
Цябе асіліў плуг,
А сыну зь сініх даляў
Вясна сталёвых гоніць рысакоў.

(«У вёсцы»)

Аўтары дапаможніка «Беларуская літаратура і свет» падкрэсліваюць: 
«Адмовіўшыся ад павярхоўнарамантызаванага погляду на рэвалюцыю, 
якую маладнякоўцы разумелі як увасабленне “лірычнага праекта”, узвышаў-
цы асэнсоўвалі яе ў сваіх творах найперш як духоўную з’яву, як вялікую пра-
цу мільёнаў людзей па паляпшэнню ўмоў свайго існавання і ачалавечванню 
ўласнай прыроды» [4, с. 287]. Таму і развіццё духоўнай беларускай культуры 
Т. Кляшторны звязвае з развіццём цывілізацыі:

І пад новай жалезнай страхой,
Дзе спляліся світальныя цені,
Нарадзіўся Шэкспір і Талстой,
Заспяваў беларускі Ясенін...
....................................................
Мы ідзем не плятні апяваць,
Мы складаем паэмы машынам...
(«Задыміўся імжою сырбор...»)

І, такім чынам, будучыня, што паўстае з твораў Т. Кляшторнага, – гэта 
будучыня новага храма, храма цывілізацыі, як у вершы «Цені даўняга»:

Будаваць той храм патрапім мы,
Дзе пад сонцам сінявым
Міліёны новых трактараў
Запяюць жалезны гімн.

Аляксандр Круталевіч напрыканцы артыкула «Эвалюцыя алгебраічнай 
мыслі і значэнне алгебраічнага сімвалізму» дае адказ на верагоднае пытан-
не ўяўнага суразмоўцынематэматыка, ці не з’яўляюцца «ўсе гэтыя новыя 
і складаныя алгебры» толькі «бясплоднымі фокусамі чалавечай мыслі, якія 
выклікаюцца інтэлектуальнымі запатрабаваннямі некаторых творчых на-
тур? – Бо ад іх мы не бачым рэзультатаў, накірованых да здавальнення нашых 
фізічных патрэб» [9, с. 169]. Аўтар абараняе свабоду навуковай думкі (што 
ў дадзеным выпадку тоесна культуры), звяртаючыся да гісторыі матэматыкі, 
якая дае нам «шматлікіх прыкладаў тэорый, якіх спачатку не прымалі, а по-
тым з поспехам прыстасоўвалі на практыцы» [9, с. 169]. А. Круталевіч імкнец-
ца папярэдзіць аб небяспецы, якая хаваецца ў ігнараванні развіцця «ідэаль-
най» культуры і звядзенні яе выключна да практычных (цывілізацыйных) 
мэтаў.

У цэлым, у творчасці ўзвышэнцаў прасочваецца выразнае вітанне імклі-
вага развіцця цывілізацыі, з якім звязвалася і развіццё культуры «ідэальнай» 
(Т. Кляшторны), выяўляецца тэндэнцыя да асэнсавання актуальных праблем 
сучаснасці, хоць той самы Т. Кляшторны дэкляраваў у вершы «Аб чым шумяць 
над возерам бярозы...»: «Як разгадаць?! / А ўрэшце і не варта / Канцоў прычын 
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няведамых шукаць. / О, не філосаф я... і не на зорнай варце, / Каб таямніцы све-
ту вартаваць». Тым не менш, літаратура, а ў дадзеным канкрэтным выпадку, 
паэзія зафіксавала адну з глабальных праблем філасофіі пачатку ХХ ст.:

Тут не гуляе конніца,
Не блудзіць цемрашал.
Тут выйшлі на спаборніцтва
Машына і... душа1.
(Т. Кляшторны, «Па слядох мінулага»)

Мы акрэслілі толькі некаторыя аспекты тэмы, якая вымагае далейшага вы-
вучэння, але відавочна, што ўзгаданыя творы ўзвышэнцаў, як і ўвесь кантэкст 
беларускай літаратуры і культуры 1920х – пачатку 1930х гг., сведчаць не толь-
кі аб высокім эстэтычным узроўні паэзіі і крытыкі, але і аб філасофскай на-
сычанасці тэкстаў, імкненні да асэнсавання на беларускім нацыянальным 
матэрыяле самых надзённых праблем чалавечага існавання, у  прыватнасці, 
тых няпростых стасункаў, што звязваюць цывілізацыю і культуру.
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Ганна Запартыка

ВЯРТАННЕ «УЗВЫШША» Ў ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧЫ КАНТЭКСТ

Літаратурнае аб’яднанне «Узвышша» афіцыйна перастала існаваць 
у снежні 1931 г., калі пастановай, якую падпісалі З. Бядуля, П. Глебка, С. Да-
рожны, Л. Калюга, Т. Кляшторны, К. Крапіва, М. Лужанін, А. Мрый і К. Чорны, 
аб’явіла аб сваім роспуску, як і пра тое, што часопіс «Узвышша», з прычыны 

1  Выдзяленне маё. – А. Д.
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роспуску арганізацыі, з 1932 г. выходзіць не будзе. Фактычна сваё існаван-
не згуртаванне спыніла намнога раней – яшчэ ў першай палове 1930 г., калі 
цкаванне «Узвышша» і ўзвышэнцаў дасягнула сваёй найвышэйшай ступені, 
а ацэнкі яго дзейнасці з літаратурнакрытычнага аспекту (хоць найчасцей 
вульгарызатарскага) цалкам перайшлі ў аспект палітычны. Вядома, што 
ўсё гэта скончылася арыштам улетку 1930 г. і высылкай у красавіку 1931 г. 
яго стваральнікаў і найбольш яркіх і актыўных прадстаўнікоў. Калі пісала-
ся пастанова аб ліквідацыі «Узвышша», Уладзімір Дубоўка ўжо жыў у Яран-
ску Кіраўскай вобласці, Адам Бабарэка ў Слабадскім бліз Кірава, Язэп Пуш-
ча ў Шадрынску Уральскай вобласці, Антон Адамовіч у Глазаве Удмурцкай 
АР, Уладзімір Жылка ў Уржуме. Тым не менш, літаратурным жыццём Мін-
ска ссыльныя ўзвышэнцы цікавіліся, кожная вестка з Радзімы была дарагой 
для іх падзеяй, хоць далёка не кожная прыносіла адчуванне радасці і добрыя 
спадзяванні. У 1932 г. Адам Бабарэка ў дзень 26 траўня ў сваім нататніку за-
пісаў: «Гэты ж год прынёс нам вестку аб самагубстве “Узвышша”, аперырава-
нага, зноў чужой воляю, у 1930 г. ад ягонага сэрца і ягонага мозгу. Такім чынам, 
гэты год завяршае гісторыю таго, што жыло пад імем “Узвышша”» [1, с. 318]. 
Гэтым запісам адзін з заснавальнікаў і ідэолагаў аб’яднання абазначыў ролю 
тых, хто апынуўся, па яго ж вызначэнні, «на ўздаллі» і пэўнасць таго, што 
і павінна было адбыцца пасля «аперыравання». З прычыны «самагубства» 
шкадавання не было, як  не  было і злой радасці, а згаданы фактар «чужой 
волі», якая падзяліла на два лагеры былых сяброў, трэба разумець і як спа
дзеў на іх будучае прымірэнне. Адама Бабарэку нельга папракнуць у заліш-
нім узвелічэнні ролі тых, каго ён назваў «сэрцам і мозгам» «Узвышша». Без 
У. Дубоўкі, Я. Пушчы, А. Бабарэкі літаратурнае аб’яднанне не магло існаваць, 
зноў жа, па выказванні апошняга, як «“Узвышша” беларускае мастацкае літа-
ратуры». Па сутнасці, вялікая трагедыя беларускай літаратуры са знішчэн-
ня «Узвышша» толькі пачыналася. Пройдзе ўсяго некалькі гадоў, і трагічна 
абарвуцца жыцці Т. Кляшторнага, А. Мрыя, Л. Калюгі, С. Дарожнага, В. Шаша-
левіча і многіх іншых. На доўгія дзесяцігоддзі імёны узвышэнцаў А. Бабарэкі, 
У. Дубоўкі, Я. Пушчы, У. Жылкі, Ф. Купцэвіча і яшчэ некалькіх дзясяткаў бе-
ларускіх літаратараў знікнуць з кантэксту беларускай літаратуры, а згурта-
ванне «Узвышша» – з літаратуразнаўчага абсягу і творчых біяграфій тых, хто 
ацалеў і хто мог публікаваць творы і выдаваць кнігі.

У кожнага з пісьменнікаў, хто не па сваёй волі трапіў «на новабудоўлі 
ў аддаленыя раёны СССР», быў свой шлях вяртання ў літаратуру. Максім Лу-
жанін, да прыкладу, пасля дзесяцігадовага творчага «адпачынку» свой першы 
твор апублікаваў у 1943 г. (паэма «Шырокае поле вайны». Масква, альманах 
«Беларусь»). Але гэта ці не адзіны выпадак у гісторыі беларускай літаратуры. 
Бальшыня імён на літаратурным даляглядзе з’явіцца намнога пазней, ужо 
пасля развянчання культу асобы і рэабілітацыі бязвінна забітых і высланых.

Першай публікацыяй узвышэнца першай хвалі арышту быў верш Язэпа 
Пушчы «Адама Міцкевічу», апублікаваны ў часопісе «Полымя» № 10 за 1956 г. 
Некалькі вершаў паэта «Полымя» апублікуе ў наступным 1957 г., і  толькі 
з 1958 г. яго творы стануць часцей з’яўляцца на старонках часопісаў і газет. 
У 1960 г. у Белдзяржвыдавецтве выйдзе зборнік Я. Пушчы «Вершы і паэмы» 
з  прадмовай былога ўзвышэнца Пятра Глебкі. У гэты ж перыяд вернецца 
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ў літаратуру і Уладзімір Дубоўка. У 1958 г. у снежаньскім нумары часопіса «Бе-
ларусь» будзе апублікаваны яго верш «Маленькая гераіня». У 1959 г., на год 
раней Пушчавага зборніка, Белдзяржвыдавецтва выпусціла зборнік У.  Ду-
боўкі «Выбраныя творы», прадмову да якога напісаў таксама Пятро Глебка.

Першыя творы паэтаўузвышэнцаў Тодара Кляшторнага, Сяргея Дарож-
нага, Уладзіміра Жылкі пасля дваццаціпяцігадовага перапынку, – а У. Жылка 
не публікаваўся ажно трыццаць адзін год, – з’явіліся ў Анталогіі беларускай 
паэзіі ў трох тамах, выпушчанай Белдзяржвыдавецтвам у 1961 г. А ў 1967 г. ужо 
ў выдавецтве «Беларусь» выйшла Анталогія беларускага апавядання ў двух 
тамах, у якой укладальнікі змясцілі апавяданне Адама Бабарэкі «Як  крас-
назорцы зямлі сцураліся». Толькі ў 1966 г. вернецца ў літаратуру імя Лука-
ша Калюгі публікацыяй у лютаўскім нумары часопіса «Полымя» апавядан-
ня «Цеснаватая куртачка»; у 1975 г. – Васіля Шашалевіча публікацыяй п’есы 
«Рой» у «Хрэстаматыі па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі»; у 1988 г. – 
Андрэя Мрыя публікацыяй пяці апавяданняў у часопісе «Маладосць» і «Запі-
сак Самсона Самасуя» ў першым нумары «Полымя». Асобнымі кнігамі творы 
згаданых паэтаў і празаікаў пабачаць свет яшчэ пазней: Т.  Кляшторнага – 
у 1964 г. («Пра зайца, ваўка і мядзведзя»), С. Дарожнага – у 1966 г. («Выбраныя 
вершы»), У. Жылкі – у 1970 г. («Вершы»), Л. Калюгі – у 1974 г. («Ні госць ні га-
спадар»).

Асобна ў гэтым шэрагу стаяць крытыкі «Узвышша»: Адам Бабарэка, Ан-
тон Адамовіч, Фелікс Купцэвіч. Уся творчая спадчына А. Бабарэкі была сабра-
на і ўкладзена калектывам супрацоўнікаў БДАМЛМ пры ўдзеле дачкі крытыка 
Алесі Адамаўны Бабарэкі і выдадзена ў двух тамах у 2011 г. Антон Адамовіч – 
адзіны ўзвышэнец, дзейнасць якога мела працяг у эміграцыі, а значыць, 
трывала развіццё ў іншых умовах і мела іншыя вынікі, у тым ліку публікацыі 
па гісторыі «Узвышша» і творчасці ўзвышэнцаў. А вось спадчына Ф. Купцэвіча 
амаль невядомая і пакуль рэдка згадваецца ў літаратуразнаўчых працах.

Большая частка са згаданых тут кніг і часопісных публікацый маюць 
прадмовы ці невялікія ўступныя словы, дзе коратка ўзгадваюцца жыццё
выя і творчыя біяграфіі пісьменнікаў. Трэба адзначыць, што амаль усе яны 
не  ўказваюць на факт прыналежнасці таго ці іншага пісьменніка да літа-
ратурнага згуртавання «Узвышша». Як прыклад, можна назваць прадмовы 
П. Глебкі да першых павыгнанніцкіх зборнікаў У. Дубоўкі і Я. Пушчы. Прад-
мова да зборніка У. Дубоўкі пачынаецца з класічнай біяграфічнай часткі, але 
неспадзявана спыняецца на эпізодзе паступлення паэта ў Вышэйшы літа-
ратурнамастацкі інстытут імя В.  Я.  Брусава ў 1921 г. Наступная яе частка 
прысвечана характарыстыцы твораў паэта. Як пра аўтарскую волю гаворыць 
П. Глебка і пра тое, чаго вымагалі ад У. Дубоўкі абставіны і цэнзура, а інакш 
ці мог адбыцца такі жаданы і такі чаканы паэтам амаль трыццаць гадоў факт 
творчай рэабілітацыі? П. Глебка піша: «Вярнуўшыся зноў да актыўнай літа-
ратурнай дзейнасці, ён уважліва і крытычна перагледзеў свае творы, многія 
з іх адкінуў зусім, многія перапрацаваў нанава, дамагаючыся большай іх ідэйнай 
і мастацкай выразнасці. Поруч са старымі ў зборнік выбраных твораў паэта 
ўключаны і новыя, напісаныя ім у апошні час. Ул. Дубоўка не падзяляе іх у храна-
лагічным парадку, а размяшчае ў кнізе ў адпаведнасці з жанравымі і тэматыч-
нымі асаб лівасцямі» [2, с. 10]. Можна меркаваць, што жанраватэматычная 
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структура зборніка была «рэкамендавана» паэту, бо змясці вершы ў хранала-
гічным парадку – і адразу становіцца відавочнай жахлівая творчая пярэрва 
ў дваццаць дзевяць гадоў.

У прадмове да зборніка Я.  Пушчы біяграфічная частка ўвогуле адсут-
нічае. Аўтар прадмовы адзначае толькі выданні паэта 1920х гг. і тое, што 
«ў 1923 годзе разам з іншымі беларускімі пісьменнікамі Я. Пушча з’яўляец-
ца ўжо адным з арганізатараў літаратурнага аб’яднання “Маладняк”», і яшчэ, 
што ў 1927 г. ён вучыўся ў Ленінградзе [6, с. 3].

Так пачыналася вяртанне імён і твораў узвышэнцаў у беларускі літа-
ратурны кантэкст: з адзнакай «творчага крызісу» другой паловы 1920х гг. 
і стрыманай крытыкай змешчаных у зборніках і публікацыях твораў, але без 
адзінага слова пра «Узвышша» як з’яву іх творчай гісторыі і гісторыі белару-
скай літаратуры ўвогуле.

Тым не менш, зварот да «Узвышша», пачатак перагляду ацэнак яго 
дзейнасці прыпадае таксама на час выхаду першых зборнікаў У.  Дубоўкі 
і Я. Пушчы і з’яўлення публікацый узвышэнцаў у часопісах. У 1960 г. у выда-
вецтве Акадэміі навук БССР выйшла кніга Ю. С. Пшыркова «Беларуская са-
вецкая проза». Упершыню ў беларускім літаратуразнаўстве аўтар названай 
кнігі спасылаецца на крытычныя працы А. Бабарэкі, аналізуе творы М. Зарэц-
кага, З. Бядулі, К. Чорнага, згадвае імёны С. Дарожнага, Я. Пушчы, У. Дубоўкі 
і іншых. Амаль дзевяць старонак кнігі прысвечана непасрэдна літаратурна-
му згуртаванню «Узвышша». Ю. С. Пшыркоў вельмі асцярожна і, трэба адзна
чыць, дастаткова ўзважана, наколькі гэта было магчымым у тых палітычных 
умовах, падышоў да асвятлення гісторыі і ролі аб’яднання. Ён упершыню 
звяртаў увагу на заслугі арганізацыі, прапаноўваў многаму з яе дзейнасці, 
як і творам яе сяброў, даць станоўчую ацэнку. Вельмі выразна адчуваецца 
імкненне аўтара раскласці на вагах сваіх ацэнак «станоўчае» – «адмоўнае» 
ў дзейнасці «Узвышша». З аднаго боку, гаворачы пра «Тэзісы» літаратурнай 
арганізацыі, Ю.  Пшыркоў даводзіць, што «многае ў «Тэзісах» заслугоўвае 
сур’ёзнай увагі і станоўчай ацэнкі», з іншага – сцвярджае памылковасць не-
каторых палажэнняў, «якія неабходна крытыкаваць, таму што яны ў пэўнай 
ступені вызначылі памылкі ў творчай практыцы паасобных членаў аб’яднан-
ня». Аналізуючы літаратурную сітуацыю 1920х гг., аўтар піша: «Праціўнікі 
“Узвышша” звычайна абвінавачвалі яго членаў у адрыве ад сучаснасці. Гэтыя 
абвінавачванні надта галаслоўныя і абвяргаюцца сцвярджэннямі процілеглага 
характару. […] Арганізатары “Узвышша” дэкларавалі, што іх мэтай з’яўля-
ецца стварэнне такіх мастацкіх твораў, якія будуць садзейнічаць выхаванню 
чалавека сацыялістычнага грамадства і па свайму мастацкаму майстэрству 
будуць стаяць вышэй твораў буржуазнага мастацтва. Яны абяцалі садзейні-
чаць культурнаму росквіту Беларусі, каб паказаць усяму свету, як расце і раз-
віваецца рэспубліка пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі ў Саюзе Савецкіх 
Сацыялістычных Рэспублік. Гэтыя высакародныя задачы, абвешчаныя ў пра-
грамных дакументах аб’яднання, вызначылі напрамак дзейнасці большасці чле-
наў “Узвышша”» [7, с. 79]. Называе Ю. Пшыркоў і прыклады «большасці», гэта, 
зразумела, імёны пісьменнікаў і іх творы, якія на той час былі дазволены 
і адпавядалі «палітычнаму моманту»: З. Бядуля, К. Чорны, К. Крапіва, П. Глеб-
ка. І толькі сціплым радком аўтар адзначае: «Да дасягненняў “Узвышша” трэ-
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ба аднесці лепшыя паэмы і патрыятычныя вершы У. Дубоўкі і паэму Я. Пушчы 
“Песні вайны”» [7, с. 79]. Дае аўтар ацэнку і друкаванаму выданню аб’яднання: 
«Часопіс друкаваў цікавыя і змястоўныя артыкулы аб літаратурным жыцці на-
родаў Савецкага Саюза і зарубежных краін, дыскусійныя матэрыялы па пытан-
нях гісторыі і тэорыі савецкай літаратуры і мовы» [7, с. 80]. Далей Ю. Пшы-
ркоў робіць наступнае заключэнне: «Але нельга разглядаць усё аб’яднанне 
як аднародную арганізацыю. Адначасова з К. Крапівой, К. Чорным, З. Бяду-
лем у  “Узвышша” ўваходзілі і буржуазныя нацыяналісты Антон Адамовіч, 
Л.  Калюга і А.  Мрый. Сур’ёзна былі абцяжараны грузам дробнабуржуазнай 
ідэалогіі У. Дубоўка, Я. Пушча, А. Бабарэка і інш.

Адзначаючы станоўчы бок дзейнасці “Узвышша”, нельга абысці і яго 
сур’ёзныя памылкі, якія заключаліся галоўным чынам у падкрэсліванні на-
цыянальнага моманту. У асобных творах выяўляліся матывы ўпадніцтва 
і песімізму» [7, с. 80].

У тым жа 1960 г. пабачыла свет манаграфія яшчэ аднаго вучонага – 
Н. С. Пер кіна – «Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры 1920–1930х гг.:  
праблема сацыялістычнага рэалізма». У сваёй працы аўтар, гаворачы пра 
дзейнасць літаратурных аб’яднанняў 1920х гг., зразумела, не абыходзіць 
увагай і «Узвышша». Н. Перкін, выяўляючы «ідэйнатворчыя супярэчнасці» 
аб’яднанняў, адзначае, што «нават самыя “паслядоўныя” маладнякоўцы вы-
мушаны былі прызнаць наяўнасць пэўнага крызісу, нават “зацяжнога крызі-
су”, і неабходнасць у адпаведнасці з  гэтым рашучай перагрупоўкі сіл “Малад-
няка”, каб узняцца да ўзроўню новых патрабаванняў» [6, с. 88]. Менавіта гэта 
ён лічыць, і справядліва лічыць, прычынай выхаду з «Маладняка» групы 
пісьменнікаў і стварэння новага аб’яднання «Узвыш ша». Трэба адзначыць, 
што аўтар дадзенай манаграфіі гаворыць пра «Узвышша» як пра арганіза-
цыю нежыццяздольную, характарызуе палажэнні яе «Тэзісаў» як павярхоў-
ныя, дзе «няма ніякай магчымасці вызначыць спецыфічнае творчае аблічча», 
называе іх толькі знешне «глыбокадумнаарыгінальнымі і малаўразлівымі», 
а на справе – «за некаторымі яе тэзісамі хаваюцца думкі досыць невыраз-
ныя і блытаныя» [6, с. 92–93]. Н.  Перкін, як і Ю.  Пшыркоў, аддае належнае 
пісьменнікамузвышэнцам З. Бядулю, П. Глебку, К. Крапіве, К. Чорнаму, па-
драбязна аналізуе некаторыя творы «рэабілітаваных» У. Дубоўкі і Я. Пушчы. 
Пра А. Бабарэку ў дадзенай манаграфіі толькі некалькі радкоў, усяго тры ад-
сылкі да артыкулаў Ф. Купцэвіча з негатыўнымі іх характарыстыкамі, асобна 
пра «хваравітыя настроі» і «ўшчэрбныя матывы» ў творчасці Дудара, Пушчы, 
Кляшторнага, Дубоўкі і інш. пісьменнікаў канца 1920х гг. Трэба сказаць, што 
нават частковай рэабілітацыі літаратурнага аб’яднання «Узвышша» названая 
манаграфія не дапускае.

У 1965 г. у выдавецтве «Навука і тэхніка» выйшла «Гісторыя беларускай са-
вецкай літаратуры» ў 2х тамах – першая грунтоўная калектыўная манаграфія, 
прысвечаная паўвекавой гісторыі беларускай літаратуры. Артыкул па гісторыі 
літаратуры 1920х гг. належыць Н. С. Перкіну. Аўтар у многім паўтарае напіса-
нае ў згаданай вышэй манаграфіі і ў большай ступені аналізуе творы і твор-
часць асобных пісьменнікаў, у тым ліку некаторых узвышэнцаў. «Узвышшу» 
прысвячае ўсяго дзве старонкі «аналітычнай крытыкі», вінавацячы арганіза-
тараў і тэарэтыкаў аб’яднання ў «блытанасці пазіцый», «надуманасці форму-
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лаў», «пафасе “антымаладнякізму”», «эстэцкай зняважлівасці да надзённых 
задач мастацтва» [5, с. 24]. Атрымліваецца, што і на гэты раз было пастаўлена 
пад сумнеў значэнне «Узвышша», яго роля ў творчасці значнай часткі пісьмен-
нікаў. Але ці варта вінаваціць аўтара сярэдзіны 1960х гг. за тэндэнцыйныя 
ацэнкі аб’яднання. Галоўнае – замоўчваць такую з’яву, як «Узвышша», ён ужо 
не мог. У. М. Конан у прадмове да сваёй кнігі «Адам Бабарэка» адзначыў важ
насць прац Ю. Пшыркова і Н. Перкіна, назваўшы «аб’ектыўнай ацэнкай» апош-
няга крытычнай спадчыны «Маладняка» і «Узвышша». «Гэта быў добры пача-
так. Ісці далей ужо было лягчэй», – напісаў У. Конан у прадмове [3, с. 10].

У пазнейшы перыяд пачалі выходзіць асобныя працы і з’яўляцца пу-
блікацыі, дзе не абміналася ўвагай «Узвышша» і творчасць узвышэнцаў. Але 
першыя пазіцыі ў даследаванні эстэтычнай каштоўнасці твораў узвышэнцаў, 
гісторыі самога аб’яднання, вывучэнні жыццёвага і творчага шляху яго вы-
датных прадстаўнікоў належыць перш за ўсё У. Конану. У 1965 г. артыкулам 
«Адам Бабарэка. Літаратурная дзейнасць і эстэтычныя погляды», надрукава-
ным у часопісе «Полымя» № 4, ён адкрыў новую старонку ва ўзвышшазнаў-
стве. Адной з выдатных прац У. Конана такога плана трэба лічыць яго мана-
графію «Адам Бабарэка», якая выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» 
ў 1976 г. Праз даследаванне жыццёвага і творчага шляху аднаго з выдатных 
дзеячаў «Узвышша» ён упершыню зрабіў грунтоўны аналіз дзейнасці аб’яд-
нання, даў аб’ектыўную ацэнку намаганням узвышэнцаў вывесці літаратуру 
на высокі мастацкі ўзровень. У адным з раздзелаў сваёй кнігі У. Конан на-
пісаў: «Стваральнікі “Узвышша” марылі пра такую беларускую літаратуру, 
якая паставіла б Беларусь па развіцці мастацкай культуры на сусветны ўзро-
вень… Нашай літаратуры, паводле Бабарэкі, трэба было падняцца “з даліны 
на ўзвыш ша”. Тэарэтычнаму абгрунтаванню гэтай новай, якасна больш вы-
сокай стадыі ў развіцці савецкай мастацкай культуры і эстэтычнай думкі Бе-
ларусі была прысвечана літаратурнакрытычная дзейнасць Адама Бабарэкі 
ва “Узвышшы”» [3, с. 70–71]. Гэта ўжо былі сутнасна новыя паваротныя ацэнкі 
дзейнасці аб’яднання і яго сяброў, ацэнкі, якія адчынялі вялікія перспектывы 
для даследавання гісторыі «Узвышша» і вяртання імён выдатных яго прад-
стаўнікоў у сучасную беларускую літаратуру.
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Наталля Сяргеенка, Віктар Жыбуль

ПАЭТ АЛЯКСАНДР СІМАКОЎ: 
ПОЛАЦКІ ПЕРЫЯД ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ (1925–1928)

Трагічная гісторыя беларускай літаратуры 1920–1930х гг. захоўвае ў са
бе яшчэ шмат загадак і белых плямаў. Здавалася б, ужо многае вядома і пра 
справу Алеся Дудара, арыштаванага ў 1929 г. за вершы антысавецкага харак-
тару, і аб працэсах «Саюза Вызвалення Беларусі» (1930) і «Беларускай Народ-
най Грамады» (1933), калі пад лозунгам барацьбы з «нацыяналдэмакратыз
мам» былі адпраўлены ў турмы і высылкі сотні прадстаўнікоў беларускай 
інтэлігенцыі. Аднак ёсць у гэтай гісторыі і такія старонкі, якія пачынаюць 
адкрывацца толькі цяпер. Сярод іх – «Справа Сімакова – Брэскага», заведзе-
ная ў 1928 г., яшчэ да пачатку масавых рэпрэсій. Галоўны фігурант справы – 
рускі паэт Аляксандр Сімакоў, жыццё якога ў 1923–1928 гг. было звязана з Бе-
ларуссю. Менавіта тут найбольш яскрава раскрыўся яго літаратурны талент 
і быў напісаны галоўны твор А. Сімакова – паэма «Третья», адметная сілай 
выкрыцця і асуджэння бальшавіцкага тэрору. Паэма і з’явілася прычынай 
арышту яе аўтара Аляксандра Сімакова, а таксама распаўсюдніка – Сямёна 
Брэскага. У поле зроку даследчыкаў твор трапіў толькі нядаўна [2, с. 297–298; 
3, с. 45–46], а таму дагэтуль не разглядаўся як набытак ні рускай, ні белару-
скай літаратуры. Між тым, паэма, як і астатняя творчасць А. Сімакова, заслу-
гоўвае ўвагі, а біяграфія паэта патрабуе грунтоўнага вывучэння.

Аляксандр Сцяпанавіч Сімакоў нарадзіўся ў 1896 г. у сяле Отруб Цвяр-
ской губерні ў сям’і Сцяпана Паўлавіча Сімакова (1869–?), дыякана мясцовай 
Богаяўленскай царквы [4]. З 1901 г. разам з бацькамі жыў у сяле Отмічы Цвяр-
ской губерні (цяпер Калінінскі раён Цвярской вобласці). Маці, Лідзія Геор-
гіеўна Сімакова (у дзявоцтве Прэабражэнская [12]; 1873–1908), памерла, калі 
хлопчыку было адзінаццаць з паловай гадоў, а бацька, па прычыне духоўнага 
сану, не меў права на другі шлюб. Нягледзячы на ўсе жыццёвыя складанасці, 
бацька здолеў забяспечыць сыну навучанне: Аляксандр атрымаў сярэднюю 
адукацыю ў Цвярской класічнай гімназіі.

Пра ўдзел А. Сімакова ў Першай сусветнай вайне поўных звестак няма – 
вядома толькі, што ў лютым 1917 г. ён быў накіраваны ў тагачаснае Міка-
лаеўскае інжынернае вучылішча (г. Петраград) для здачы іспытаў на першы 
афіцэрскі чын, потым вучыўся ў Петраградскай школе прапаршчыкаў. Пас-
ля Кастрычніцкага перавароту ўступіў у партыю РКП(б). Быў накіраваны 
пад Арол; пазней прымаў удзел у падаўленні антыбальшавіцкага сялянска-
га паўстання ў тагачасным Старыцкім павеце Ржэўскай воласці (лістапад 
1918 г.). Служыў на пасадах сакратара палітаддзела КаспійскаКаўказскага 
фронту, камісара Астраханскага батальёна. Ваяваў у Астраханскай губерні, 
быў камандзірам батальёна 19га Астраханскага палка, камандзірам 131га 
асобнага батальёна войскаў ваенізаванай аховы (ВОХР). На рыбацкім барка-
се дастаўляў грошы і зброю падпольнай арганізацыі УКП(б) на тэрыторыю 
А. Дзянікіна ў Баку. У Дагестане ў 1920 г. займаў пасаду сакратара палітад-
дзела Дагестанскай рэспублікі, потым – каменданта горада ПортПятроўск 
(з 14 мая 1921 г. – Махачкала).
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Пасля заканчэння баявых дзеянняў Аляксандр Сімакоў быў адкаман
дзіраваны на Заходні фронт у якасці камісара Асобнага батальёна г. Вязьмы, 
потым прызначаны камісарам Упраўлення Дывізіённага інжынера 5й дыві
зіі, камісарам штаба той самай дывізіі, пазней быў пераведзены ў палітаддзел 
на партыйную працу. Сваю прафесію ў гэты час сам паэт акрэсліў як «кан-
цылярскую службу» [1, арк. 15]. Яшчэ ўвосень 1916 г. А. Сімакоў пазнаёміў-
ся са сваёй будучай жонкай Марыяй Мацвееўнай, а ў 1918 г. у іх нарадзілася 
дачка Ірына.

Вайсковую і партыйную службу А. Сімакоў сумяшчаў з творчай працай. 
Першы з вядомых нам вершаў, «Довольно нам терпеть страданья…», паэт на-
пісаў у лютым 1917 г. А ў 1918 г. у Смаленску аддзелам народнай адукацыі За-
ходняй Камуны быў выдадзены літаратурны альманах «Зори» (Выпуск 1–2), 
куды побач з вершамі такіх вядомых аўтараў, як Андрэй Белы, Пётр Арэшын, 
Уладзімір Волькенштэйн (будучы драматург і тэатральны крытык), увайшоў 
і верш Аляксандра Сімакова «Слышишь? Там в лазури бледной, безгранич-
ной и бесследной...» [9, с. 5].

У 1923 г. за невялікую растрату А. Сімакоў быў асуджаны рэўтрыбуна-
лам 4 корпуса па 109 арт. Крымінальнага кодэкса («дыскрэдытацыя ўлады») 
і выключаны з партыі. З гэтага часу лёс звязаў паэта спачатку з Віцебскам, 
дзе ён адбываў пакаранне ў выпраўдоме, а з 1924 г. – з Полацкам. Менавіта 
такі год пераезду ў Полацк зафіксаваны ў паказаннях А. Сімакова ў следчай 
справе; подпісы ж пад вершамі даюць нагоду сцвярджаць, што ў лютым – 
маі 1925 г. паэт жыў яшчэ ў Віцебску (ці, прынамсі, перыядычна бываў там), 
а ў ліпені 1925 г. – у вёсцы Дрэтунь Полацкай акругі. Але так ці інакш, не ў
забаве Аляксандр Сімакоў стала пасяліўся ў Полацку, дзе працаваў чорнара-
бочым і жыў у будынку былога езуіцкага кляштара.

Пры гэтым паэт працягваў займацца творчай дзейнасцю, але яго стаўлен-
не да рэвалюцыйных падзей і бальшавіцкай палітыкі паспела змяніцца. Калі 
ў ранніх вершах 1917–1918 гг. А. Сімакоў радасна вітаў рэвалюцыю як сродак 
абнаўлення свету, вызвалення народа ад сацыяльнага прыгнёту, то на  па-
чатку 1925 г. у яго вершах загучалі матывы расчаравання, незадаволенасці 
савецкай рэчаіснасцю. У не прызначаным для друку вершы «Настроение» 
(4.02.1925) А. Сімакоў паказвае СССР як краіну «нищих ликующих», але гэ-
тае «ликование» мае павярхоўны і паказны характар: насамрэч за знешняй 
урачыстасцю хаваюцца «томительная скука» і бясконцая хада «дорогой сож
женною» к  «вечно зовущей цели», да самой магчымасці дасягнення якой 
паэт ставіцца скептычна. Яму надакучыла манатоннае жыццё, накрытае 
«ситцевой красной ермолкою» і зняволенае ў «водосточную трубу», г.  зн. 
цалкам падпарадкаванае татальнаму «жалезнаму» кантролю і ідэалагічнай 
прапагандзе. Вядома ж, у такім жыцці няма месца для праяўлення яркай 
індывідуальнасці – прыходзіць да высновы паэт, параўноўваючы жаночыя 
ідэалы дасавецкага і савецкага часоў. Аўтар адчувае настальгію па мінулым, 
калі можна было пабачыць вытанчаную даму, «женщину тонную, тонную», 
«прежнюю львицу». Але цяпер такіх жанчын не сустрэнеш, і адна з прычын 
гэтага – бальшавіцкі тэрор, пра што адкрыта кажа паэт:
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Что-же делать? Уж, видно, судьбою поверено,
Чтоб не стало в России изысканных дам:
Часть бежала, а сколько, а сколько расстреляно
И схоронено в глуби незнаемых ям [1, арк. 126].

Месца былой рамантыкі і пэўнай культурнай разнастайнасці заняла 
ру цінная савецкая абывацельшчына з яе аднолькавымі кароткімі стрыж-
камі, бледнымі, сумнымі тварамі і казённымі «шавровыми портфелями». 
І прыміраецца з новай рэчаіснасцю паэт зусім не ад радасці, а ад безвыход-
насці, ад таго, што яму больш нічога не застаецца. Хвалюючыся за лёс сваёй 
дачкі, ён піша:

Ах, как трудно, как трудно дорогой сожженною,
В эти годы, в томительной скуке, брести…
Ведь не вырастишь женщину тонную, тонную.
Плачь, а все ж комсомолку расти [1, арк. 126].

У гэтым вершы адбіліся і факты з асабістай біяграфіі А. Сімакова: у 1925 г. 
яго сямігадовая дачка засталася пад апякунствам бацькі, бо яе маці была 
асуджана па 108м артыкуле Крымінальнага кодэкса («халатныя адносіны да 
службы, г. зн. няўважлівыя і неахайныя адносіны да ўскладзеных па службе 
абавязкаў»). Такім чынам, каля года (менавіта такі тэрмін пакарання прад
угледжваўся па гэтым артыкуле) А. Сімакоў гадаваў дачку адзін. Пазней 
ён застаўся без працы і, па вяртанні жонкі, жыў на яе сродкі.

Тагачасную афіцыйную літаратуру А. Сімакоў называў «литературой 
на  Советской каторге» [3, арк. 55]. Вядома ж, апазіцыйна настроены паэт 
не  мог разлічваць на паўнавартасную літаратурную дзейнасць ва ўмовах, 
калі цэнзура не прапускала творы з крытыкай савецкага ладу. Заставала-
ся альбо прапаноўваць для друку халтуру, альбо… звяртацца да мастацкай 
крыптаграфіі і выкарыстоўваць эзопаву мову, каб выказваць сваю нязгоду 
хоць у прыхаванай форме. Невядома, што з гэтага пераважае ў вершы А. Сі-
макова «Там и здесь (1 мая)» (11.05.1925), але створаны ён па схеме, павод-
ле якой пісаліся многія тагачасныя ўзоры агітацыйнай паэзіі – з уласцівым 
ёй супастаўленнем савецкіх і замежных рэалій, а таксама поўным наборам 
ідэалагічнапаэтычных штампаў, нагрувашчванне якіх стварае эфект, блізкі 
да камічнага: калі гаворка пра савецкае жыццё – гэта ўсеагульная эйфарыя 
пад чырвонымі сцягамі, а калі пра замежнае – суцэльныя «пытки, тюрьмы, 
униженья». Антытэза, аформленая сінтаксічным паралелізмам, падкрэслівае 
і выпукляе вонкі грубы схематызм падобных твораў, якія пісаліся на поўным 
сур’ёзе:

Это где в день Первомая1,
В праздник воли и труда,
Лапа жирная и злая
Давит радость без стыда?

1  У асобніку, перадрукаваным для следчай справы, відавочна, памылка: «Это где в день 
первое мая», зза чаго ў радку атрымаўся рытмічны збой.
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Где же песнь освобожденья,
Где ненависть к богачам,
Пытки, тюрьмы, униженья?
Это – там.

Это где в день Первомая
Веселятся без конца,
Песнь свободы распевая,
Окрыленные сердца?
В день Интернационала
Не измерить и не счесть
Где знамен и флагов алых?
Это – здесь [1, арк. 126].

Майстэрскае валоданне эзопавай мовай дазволіла паэту ў далейшым 
яшчэ больш удасканаліць стыль і пісаць творы з разлікам на публікацыю 
ў  акруговай газеце «Полоцкий пахарь», адпаведна, атрымліваючы ганарар, 
так неабходны паэту ў яго цяжкім матэрыяльным становішчы. Некалькі такіх 
твораў прайшлі рэдактарскую цэнзуру і былі змешчаны ў згаданым выданні 
цягам 1925 г. Першым з іх быў кароткі нарыс «Дретуньский лагерь», прысве-
чаны адкрыццю ў Дрэтуні ваеннага лагера для баявой летняй вучобы чырво-
наармейцаў. Апісанне лагера паэт ператварае ў тонкую гульню, пабудаваную 
на стылістычных неадпаведнасцях, якія часам мяжуюць з двухсэнсоўнасцю: 
«Вхожу в палатку. Здесь мир Ленина. Он царит здесь. Его уголок. Большинство 
его фотографий. Не преувеличивая, чувствуешь какое-то благоговение, ка кое-
то несказанное наслаждение, попадая в этот уголок под перекрестные взгля-
ды покойного вождя». Іранізаванне ў фінале дасягае кульмінацыі за кошт су-
мяшчэння акцэнту ў апошнім сказе: «Перехожу полотно. Опять попадаю в лес 
непроходимый и бесконечный. Издали доносится пение… Поют красноармейцы. 
Останавливаюсь… Слушаю.

…“Смело мы в бой пойдем
За Власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это”…

Пойдут и умрут – я в этом уверен» [6, с. 2].
Выглядае, што аўтар падкрэслівае глупства чырвонаармейцаў, якія ду-

маюць, што пагеройску паміраюць за пэўныя ідэалы, а насамрэч проста 
паміраюць; яны – не больш як марыянеткі ў руках камандавання, якое можа 
аддаць любы загад.

Два апублікаваныя неўзабаве вершы напісаны ў Дрэтуні і прысвечаны 
сельскай тэматыцы. У першым з іх – «Белоруссия» (16.07.1925) – паэт са спачу-
ваннем ставіцца да мужыкаселяніна і, бачучы ў яго вачах «щемящую тоску», 
спрабуе яго суцешыць і абнадзеіць – «Рассказать ему про Власть Советов, / 
Как они для мира счастье ткут». Аднак пра ўласныя дачыненні да бальшавіц-
кай партыі ён можа казаць ужо хіба толькі ў мінулым часе: «Памятуя в раз-
говоре свято, / Что пять лет / Я был большевиком» [5, с. 2]. У вершы «Солнце 
льет тепло ушатами…» (28.07.1925) паэт прыходзіць у поле, каб натхніцца 
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вяс ковай працай і апець яе ў сваіх творах, але ў вачах сялянаў выглядае «гос
тем непрошенным», да таго ж і ўпартым:

Тихо. Душно… Мухи колются,
Мысли тают, грезы мрут…
Выйду, выйду за околицу
Посмотреть мужичий труд.
[…]

Пусть я в поле гость непрошенный,
Чуждый тяжкому труду, –
От пластов травы накошенной
И от бабок – не уйду… [10, с. 3].

Паэма «Октябрь» вызначаецца выкарыстаннем грубых, непрыгладжа-
ных, знарок схематызаваных вобразаў, якія паходзяць з той самай эстэтыч-
най плоскасці, што і «лапа жирная и злая» з верша «Там и здесь (1 мая)»: 
«Не раз постылую / Калечили злобно барскую кость!!»; «А на бедных окраинах, / 
В рабочих кварталах / Готовились уничтожить буржуазную мразь». А апісан-
не страшных, крывавых падзей ажыццяўляецца з дапамогаю неадпаведных, 
часам кантрастных эпітэтаў: «На подножках машин / Веселые люди, / Припав 
на крыло, / Стреляли в упор» [8, с. 3]. Паэт нібыта звяртае ўвагу на тое, што 
забойства людзей было для бальшавікоў лёгкай, звыклай, «вясёлай» справай.

Мяркуючы па матэрыялах следчай справы А. Сімакова – С. Брэскага, 
рэдактарам полацкай акруговай газеты Сцяпану Сямашку і Петрусю Броўку 
быў вядомы іншы варыянт паэмы «Октябрь», які пачынаўся са словаў «Не лю-
блю я цвет красный». На думку С. Сямашкі, «этим стихотворением он [А. Сіма
коў. – Н. С., В. Ж.] выразил своё недовольство существующим положением» 
[1,  арк. 49]. Падобна, што найбольш рэзкія і недвухсэнсоўныя выказванні 
былі выкрасленыя з паэмы цэнзурай і ў друк твор пайшоў ужо ў змененым 
выглядзе.

У вершы «Карнавал советский» (1925) аўтар паказвае радасць з нагоды 
Кастрычніцкай рэвалюцыі як усеагульны карнавал і маскарад, сярод якога 
ўжо не застаецца месца ні для чаго гераічнага – уся ўвага паэта скіроўваецца 
на паказ менавіта працэсу святкавання, удзельнікі якога, уключна з лірыч-
ным героем, знаходзяцца ў стане, блізкім да эйфарыі, і нагадваюць збоку 
неўтаймаваных гарэзлівых дзяцей. У фінале верша гэтая эйфарыя дасягае 
сваёй найвышэйшай кропкі:

Я не даром весел был по-детски,
Я не даром прыгал,
Как баран,
Верю –
Скоро Карнавал Советский
Будет праздником всех стран [7, с. 2].

Вялікае ўражанне на паэта зрабіла трагічная смерць яго таленавітага 
земляка Сяргея Ясеніна. Невядома, ці адбілася неяк гэтая падзея непасрэдна 
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ў творчасці А. Сімакова (яго архіў не захаваўся), але вядома, што абставіны гі-
белі знакамітага паэта, адносіны да трагедыі з боку афіцыйных колаў абмяр-
коўваліся паміж Сімаковым і яго сябрамі. Адзін з іх, Аляксандр Юрага, паз-
ней напісаў у паказаннях: «Симаков говорил, что: “Сергей Есенин, последний 
из могикан, пал жертвой большевистскокритического террора”, – отчего он, 
Симаков, в знак протеста теперь пьёт...» [1, арк. 134].

Вось менавіта такімі настроямі быў ахоплены А. Сімакоў у студзені 
1926 г., калі пісаў – магчыма, на замову газеты – два вершы, прысвечаныя 
2м угодкам смерці У. І. Леніна (абодва датаваныя 18.01.1926). У першым з іх, 
«2я годовщина смерти вождя», вобраз чалавека, засмучанага смерцю савец-
кага правадыра, яўна гіпербалізаваны:

Вспомню только, что был он и нет его,
Посмотрю на любимый портрет,
В его взгляде безмерно приветливом,
Годы бедствий и радость побед.
[…]

И я плачу, рыдаю и сетую,
Сил не стало, ослаб и угас,
И лишь этой печальною метою
Освещаю последний час.
[…]

Каждый год, каждый год двадцать первого,
Меня горе сгибает в дугу,
И с больными, разбитыми нервами,
Совладать я никак не могу [1, арк. 125].

Лірычны герой А. Сімакова чымсьці нагадвае Мікіту з паэмы «Ленін» 
(1924) Міхася Чарота, раскрытыкаваную сучаснікамі менавіта за празмерна 
плаксівыя, слязлівыя інтанацыі: чаротаўскі герой «вельмі ёмка стогне, га-
лосіць, глядзіць на портрэт і моліцца ды плача, плача без канца і меры, дзе 
трэба і ня трэба – напрудзіў сьлёз лужу» [11, с. 189].

Другі верш, «Детское сердце», напісаны ад імя хлопчыкапіянера, які 
ўпрошвае бацьку схадзіць у Маўзалей і пакланіцца «дорогому Ильичу»:

Папа, я его жалею,
Я к нему сейчас хочу,
Сходим, милый, поскорее,
К дорогому Ильичу.

Он детям дарил игрушки,
Он любил несчастный люд –
Слышишь, папа. Это пушки
Отдают ему салют.
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Я возьму ему на гробик
Свой веночек положу,
Поцелую в светлый лобик
И тихонечко скажу,

Прошепчу ему на ушко,
Что его все дети чтут…
Слышишь, папа. Снова пушки
Отдают ему салют [1, арк. 125].

Верш уяўляе з сябе стылізацыю пад такі фальклорны жанр, як сіроцкія песні, 
што ў дадзеным кантэксце выглядае недарэчным (з’яўляецца элемент парадый-
насці) і зноў жа выклікае не той эфект, якога маглі чакаць літаратурныя ідэолагі. 
Разам з тым, аўтар не даводзіць вобразы да поўнай карыкатурнасці – магчыма, 
асцерагаючыся, што яго эзопаву мову расчытае цэнзура. Але з 2 лютага 1926 г. га-
зета «Полоцкий пахарь» атрымала новую назву «Чырвоная Полаччына» і амаль 
цалкам перайшла на беларускую мову, якой А. Сімакоў не валодаў настолькі, каб 
пісаць на ёй. Паэт пачаў больш практыкаваць публічныя выступленні і меў пэў-
ны аўтарытэт у літаратурнамастацкім асяродку Полацка.

У канцы 1925 – пачатку 1926 г. адбываецца знаёмства Аляксандра Сіма
кова з вядомай у колах полацкай інтэлігенцыі сям’ёй Брэскіх – Сямёнам Мак-
сімавічам (1898 – пасля 1936), мастаком, настаўнікам, загадчыкам Полацкага 
краязнаўчага музея (26.12.1926 – 08.02.1928) [2] і Ганнай Яфрэмаўнай (1901 – 
пасля 1936), паэткай, удзельніцай «Маладняка» [3]. Паводле сведчання Г. Брэ
скай, А. Сімакоў прыйшоў да іх разам з вядомым паэтаммаладнякоўцам 
Анатолем Вольным (1902–1937) і прынёс свае вершы «Васильки» і «Красный 
платок» [1, арк. 25]. Ганна Брэская лічыла А. Сімакова вельмі добрым і сумлен-
ным чалавекам. Паважліва ставіўся да рускага паэта і Сямён Брэскі, які пачаў 
маляваць яго партрэт [2, с. 296]. На падставе агульных поглядаў на мастацтва 
і паэзію С. Брэскі і А. Сімакоў пасябравалі. Паэт адзначаў, што мастак даваў 
яму добразычлівыя парады па вершах, цікавіўся яго творчасцю, яны мелі 
агульны светапогляд і менавіта С. Брэскі пазнаёміў А. Сімакова з большасцю 
настаўніцкай інтэлігенцыі Полацка.

11–21 сакавіка 1926 г. Сімакоў напісаў свой асноўны (з вядомых на сён-
ня) твор – паэму «Третья» і адрасаваў яе Сямёну Брэскаму. Той быў настолькі 
ўражаны паэмай, што, у сваю чаргу, перапісаў яе з пазнакай «Посвящается 
Бресскому Максиму» [2, с. 296–297], г. зн. нядаўна народжанаму сыну.

Сваім эмацыйным накалам і грамадзянскай смеласцю паэма сапраўды 
робіць моцнае ўражанне. Яна ўяўляе з сябе лірычны маналогроздум пра тра-
гічны лёс Расіі, якая апынулася пад крывавай уладай бальшавікоў. Як чала-
век, які пяць гадоў свайго жыцця звязаў з камуністычнай партыяй, А. Сімакоў 
адчуваў цяпер сябе глыбока падманутым: «Тоскую я, что будучи поэтом – / 
Принял  за истину –  трескучий  красный  вздор…» Цяпер паэт асуджае баль-
шавіцкую ідэалогію, якая вяла народ да абвешчаных светлых ідэалаў коштам 
шматлікіх чалавечых ахвяр. Дзіравыя чарапы, могілкі, трупы, кроў, курок ля 
ілба, шкілеты – вось характэрныя вобразы паэмы. Паэт кідае смелы выклік 
савецкаму таталітарнаму рэжыму, параўноўваючы панаванне бальшавікоў 
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з колішнімі нашэсцямі печанегаў і Залатой Арды, ужываючы гіпербалізава-
ныя, гратэскназавостраныя выказванні: «Что пирамида злого Чингисхана – / 
Ему б уборщиком в Российское Чека»; «Мы были злы, как царственные барсы, / 
Наш каждый шаг равнялся сотням миль. / Мечтали мы изрезанному Марсу / 
Пропеть октябрьскую пленительную быль»; «И вот теперь – что только глаз 
не тронет, / Повсюду кладбище моих надежд и грез. / И некий Хам кощунствует 
на троне, / И где конец – вот в чем вопрос?» [1, арк. 127].

Крывавая савецкая рэчаіснасць абуджае ў паэта настальгію па былых ча-
сах патрыярхальнай Русі і мінулым дзяржаўным ладзе:

Меня зовут покинутые дети,
Гудят в набат Руси колокола.
И вижу я в необъяснимом свете
Российский герб – двуглавого орла [1, арк. 128].

У другой частцы паэмы А. Сімакоў звяртаецца непасрэдна да «друга», 
«живописца» – Сямёна Брэскага, – заклікаючы і яго да змагання (але мірнага, 
мастацкага) з гвалтам і несправядлівасцю:

Далеко то… Любимую распяли,
Святую Русь втоптали в кровь и грязь.
Подумай друг – не время ль, не пора ли,
Остановить зарвавшуюся мразь…

Всему предел… Давай же, живописец,
Объявим бой… Поэт уже готов.
Меня зовут скелеты многих тысяч,
Меня зовут скелеты городов [1, арк. 128].

Паэт звяртае ўвагу на тое, што народ, нягледзячы на ўсю прапаганду, 
не  надта хоча мець над сабой уладу «неприглашенного гостя» – хай народ 
«притих», але за гэтым маўчаннем хаваецца «придавленная злость». Аўтар 
намякае на неабходнасць трэцяй рэвалюцыі, якая змяніла б паноўны дзяр-
жаўны лад, што падкрэсліваецца і самой назвай твора – «Третья».

Па стылістыцы, ідэйнай скіраванасці, а таксама ступені асуджэння са-
вецкага ладу паэма А. Сімакова супастаўная з этапнымі творамі беларускай 
антысавецкай паэзіі – вершамі «За ўсе краі, за ўсе народы свету…» (1926) Ула
дзіміра Дубоўкі і «Пасеклі наш край папалам…» (1927) Алеся Дудара – з той 
розніцай, што творы згаданых паэтаў напісаныя з гледзішча беларускіх на-
цыянальных і геапалітычных праблем, а паэма А. Сімакова – расійскіх. Маг-
чыма, што сяброўства рускага патрыёта Аляксандра Сімакова і працаўніка 
на ніве беларусізацыі Сямёна Брэскага адбылося ў тым ліку і на глебе агуль-
нага расчаравання палітыкай савецкай улады.

Разам з А. Сімаковым С. Брэскі пачаў чытаць паэму ў сяброўскіх кам-
паніях; яны абмяркоўвалі магчымасць апублікаваць твор у Рызе, бо на тэры-
торыі Беларускай ССР гэта ажыццявіць, безумоўна, было нельга. Верш пад 
назвай «Родина» (ёсць меркаванне, што гэта частка паэмы «Третья» ці другая 
яе назва) быў дасланы бацьку Аляксандра Сімакова ў сяло Алфер’ева Старыц-
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кай воласці Ржэўскага павета. Бацька чытаў верш сялянам, адчуваючы гонар 
за сынаў талент. Такім чынам, паэма – не без удзелу Сямёна Брэскага – рас-
паўсюджвалася ў рукапісах, набыўшы папулярнасць у колах «правай» полац-
кай інтэлігенцыі. Непасрэдна ў поле зроку ўладаў яна тады яшчэ не патрапіла, 
таму А. Сімакоў працягваў жыць у Полацку, выступаць з публічнымі чытан-
нямі вершаў і, мала таго, здзяйсняць экстравагантныя ўчынкі, якія прыносілі 
яму скандальную вядомасць. Як піша полацкая краязнаўца На дзея Жук, па
эту былі ўласцівыя «скандальное поведение, невыдержанность, публичные 
высказывания против власти, агрессивное поведение в пивных, хулиганские 
выходки на собраниях в рабочекрестьянском клубе […] Он стал считаться 
крайне правым по своим политическим взглядам. Его личность приняла об-
раз “художникапьяницы”, способного в нетрезвом виде на дебоши и другие 
выходки вплоть до антисоветских выкликов» [2, с. 297].

Напрыклад, увосень 1926 г. Аляксандр Сімакоў і двое яго сяброў, руска-
моўныя паэты Аляксандр Юрага (1902, Мінск – ?) і Анатоль Церпілоўскі (1907, 
Рослаўль – ?), зладзілі ў партыйным клубе (былым «доме Мінца») творчую 
вечарыну. Выйшаўшы на сцэну, яны адрэкамендаваліся як «зоркі ў паэ-
зіі» і пачалі чытаць парадыйныя вершы, што мелі, як зазначана ў следчай 
справе, «антысеміцкі і парнаграфічны» змест [1, арк. 49 адв.]. Адзін з гэтых 
скандальных вершаў, прадэкламаваны асабіста А. Сімаковым як уласны, за-
хаваўся ў матэрыялах следчай справы: «Пионер купил свечу, / Вставил в ж… 
Ильичу. / Ты гори, гори свеча / В красной ж... Ильича» [1, арк. 124]. (Цікава, што 
разнастайныя варыяцыі гэтага верша – найчасцей з удакладненнем: Леониду 
Ильичу – былі папулярныя ў 1970я гг. у часы Л. Брэжнева і, адпаведна, лічылі-
ся фальклорнымі. Сёння ж мы ўжо можам назваць і першакрыніцу, і імя аўта-
ра – Аляксандр Сімакоў.)

Паэтаў вывелі з партыйнага клуба, але не арыштавалі: дапамог аўта-
рытэт былога чырвонага камісара А. Сімакова і яго асабістыя сувязі з прад-
стаўнікамі мясцовай улады. Хоць, безумоўна, змест агучаных са сцэны вер-
шаў на той час падыходзіў пад крымінальнае пакаранне.

Той выпадак быў не апошнім скандальным учынкам Аляксандра Сі-
макова. Наадварот, яго паводзіны ўсё болей выходзілі за межы ідэалагічна 
акрэ сленых нормаў і нагадвалі паводзіны юродзівага. На пачатку 1927 г. 
Аляксандр Сімакоў пабіўся з чырвонаармейцам у сталовай, прычым нагодай 
для бойкі сталі вершы, якія паэт пачаў там чытаць. Гэтым разам А. Сімакову 
не ўдалося пазбегнуць пакарання: 14 лютага ён быў затрыманы і асуджаны 
на 10 месяцаў прымусовай працы. Яго асоба прыцягнула ўвагу следчых, якія 
пачалі збіраць дадзеныя на Сімакова, і на працягу года яны даведаліся пра 
ўсё, што датычыла контррэвалюцыйнай паэмы.

Пакаранне А. Сімакова не прадугледжвала турэмнага зняволення, і ён, 
не зважаючы на свой статус асуджанага, вырашыў заснаваць Полацкую філію 
аб’яднання рускіх літаратараў «Звенья», якое існавала ў Мінску ў 1925–1928 гг. 
Акрамя самога А. Сімакова, ядро філіі павінны былі скласці ўжо згаданыя яго 
сябры А. Юрага і А. Церпілоўскі. З нагоды заснавання новай філіі ў верас-
ні 1927 г. на кватэры А. Сімакова адбылася сустрэча, на якой прысутнічалі 
і прадстаўнікі Полацкай філіі «Маладняка»: Пятрусь Броўка, Янка Відук і Ма-
кар Грашчанка, а таксама супрацоўнік газеты «Чырвоная Полаччына», про-
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звішча якога ў справе не названа. Аляксандр Сімакоў чытаў паэму «Разду-
мье» (не захавалася), якую прызналі за выдатны мастацкі твор.

Аднак разгарнуць сваю дзейнасць філія не паспела. На кватэрах Сямё-
на Брэскага і Аляксандра Сімакова былі праведзены ператрусы. У першага 
з іх былі знойдзены два вершы Аляксандра Сімакова і кніга «300 лет дома 
Романовых» (кніга належала краязнаўчаму музею, мела № 9 па сістэматыч-
ным каталогу, № 158 – па храналагічным), што дало падставу сцвярджаць 
пра «манархічныя погляды» С. Брэскага. У самога А. Сімакова канфіскавалі 
тры сшыткі з вершамі, змест якіх пацвердзіў апазіцыйны настрой літаратара.

Справа аб «контррэвалюцыйнай дзейнасці» паэта Аляксандра Сімако-
ва і мастака Сямёна Брэскага была заведзена згодна з загадам АДПУ № 172 
ад  2.05.1924 г. і спецыяльнай нарадай 1927 г., якія датычыліся адміністра-
цыйных высылак, ссылак і зняволенняў у канцлагеры.

8 лютага 1928 г. быў  выкліканы  на  допыт  Сямён  Брэскі (як сведчаць 
матэрыялы следства, у той самы дзень ён быў звольнены з пасады дырэктара 
Полацкага краязнаўчага музея і настаўніка малявання ў школах [1, арк. 91]), 
10га – Аляксандр Сімакоў. 14 лютага абодвух арыштавалі. 21 лютага А. Сіма-
коў даў паказанні аб тым, што напісаў паэму «Третья», але не прызнаў сваю 
віну ў абвінавачаннях у контррэвалюцыйнай дзейнасці. Былі дапытаныя 
18 сведкаў: сябры, паэты, рэдактар «Чырвонай Полаччыны» Сцяпан Сямашка 
[1, арк. 139]. У маі 1928 г. Асобай нарадай Калегіі АДПУ быў вынесены пры-
суд па справе Сімакова А. С. і Брэскага С. М. аб высылцы іх у Сібір у лагер 
на тры  гады з 7 лютага 1928 г. [1, арк. 175, 181]. Пасля высылкі А. Сімакоў 
і С. Брэскі былі пазбаўлены права пражывання ў 12 гарадах СССР і памежнай 
Беларусі, таму далейшы іх лёс звязаны з далёкім усходнім рэгіёнам савецкай 
дзяржавы. Аляксандр Сімакоў у 1930х гг. жыў у сяле Казачынскае Іркуцкай 
вобласці і працаваў планавіком у КазачынскаЛенскім райвыканкаме.

Сямён Брэскі тым часам адбываў высылку ва Усходняй Сібіры. Спа-
чатку, у 1928–1930 гг. ён жыў у горадзе Керанску, потым – у Навасібірску, 
дзе працаваў выкладчыкам у Першамайскай школе і мастаком у клубе ме-
талістаў. У лістападзе 1934 г. С. Брэскі атрымаў дакумент аб вызваленні і вы-
ехаў на цэнт ральны руднік Цісульскага раёна, дзе да жніўня 1935 г. выкладаў 
у школе чарцёжную справу. У 1936 г. ён пераехаў у горад Семіпалацінск Ка-
захскай АССР [2, с. 299].

Неўзабаве справа «па контррэвалюцыйнай дзейнасці» ў адносінах 
да А. Сімакова і С. Брэскага атрымала працяг [1, арк. 4]. 15 сакавіка 1936 г. 
С.  Брэскі быў арыштаваны ДПУ Казахскай АССР па абвінавачанні ў шпія-
нажы. Такое самае абвінавачанне (арт. 5810, ч. 1 Крымінальнага кодэкса 
РСФСР) было прад’яўлена і А. Сімакову, арыштаванаму 10 лістапада 1937 г. 
Тройкай УНКУС Іркуцкай вобласці 31 декабря 1937 г. ён быў прыгавораны 
да вышэйшай меры пакарання. 1 красавіка 1938 г. Аляксандра Сімакова рас-
стралялі. Дакладных звестак пра лёс Сямёна Брэскага пакуль не выяўлена. 
І паэт, і мастак былі пасмяротна рэабілітаваныя 12 снежня 1989 г. [3, с. 46]

На аснове захаваных дакументаў Аляксандр Сімакоў выступае перад 
намі смелым і неардынарным чалавекам з цікавым і трагічным лёсам, а яго 
паэма «Третья» з’яўляецца яскравым прыкладам апазіцыйнай літаратуры 
1920х гг. Цікавасць уяўляюць і творы А. Сімакова, апублікаваныя ў газеце 
«Полоцкий пахарь» і захаваныя ў следчай справе, у якіх аўтар дэманструе 
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бліскучае валоданне эзопавай мовай. Паэма «Третья» была надоўга пакінута 
ў сакрэтных сховішчах таталітарнай дзяржавы, а жыццё і творчая дзейнасць 
полацкага паэта А. Сімакова засталіся паза ўвагай даследчыкаў.

Але слова паэта заўсёды дасць сваё зерне... Думаецца, што і творы, 
і бія графія Аляксандра Сімакова павінны ўвайсці ў літаратуразнаўчы ўжы-
так і  ашырыць кантэкст апазіцыйнай літаратуры раннесавецкага перыяду. 
Было б цікава адшукаць і іншыя творы А. Сімакова, якія маглі захавацца як 
у перыя дычным друку, так і ў архіўных фондах.

P. S. Калі артыкул быў ужо завершаны і чакаў сваёй публікацыі, нам стала 
вядома, што ў Расійскім дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва (РГАЛИ, 
фонд 341, оп. 1, ед. хр. 693) захоўваецца невялічкі рукапісны зборнік Аляк-
сандра Сімакова, куды ўвайшлі вершы «Белоруссия», «Крестьянин и поэт», 
«Отсмеялся июль, отсмеялся…», «День ушёл беспокойный и грозовый…», 
«М.  М. Симаковой», «Васильки», «Зима», «Перед приездом», «С. А. Есени-
ну (В годовщину смерти)». З іх першыя два друкаваліся ў «Полоцком паха-
ре» ў 1925 г. (другі – без назвы, як «Солнце льет тепло ушатами…»), а самы 
апошні датаваны 28/ХІІ.26, з чаго можна зрабіць выснову, што зборнік быў 
падрыхтаваны паэтам прыкладна ў пачатку 1927 г. і склалі яго вершы ме-
навіта полацкага перыяду. Збярогся рукапіс у фондзе літаратурнага крытыка 
і бібліёграфа Еўдаксіі Фёдараўны Нікіцінай (1895–1973), якая ў 1922 г. засна-
вала карпаратыўнае выдавецтва «Никитинские субботники». Магчыма, А. Сі-
макоў спадзяваўся апублікаваць там свае творы, але яго сувязі з маскоўскімі 
літаратарамі – яшчэ адна недаследаваная тэма ў біяграфіі паэта.
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XII Узвышаўскія чытанні
Да 100-годдзя з дня нараджэння

Барыса Мікуліча
25 траўня 2012 г.

Віктар Жыбуль

БАРЫС МІКУЛІЧ І ПІСЬМЕННІКІ «УЗВЫШША»: 
З ГІСТОРЫІ ТВОРЧЫХ СТАСУНКАЎ

ХІІ Узвышаўскія чытанні прысвечаны 100годдзю з дня нараджэння Ба-
рыса Мікуліча – пісьменніка, які не быў сябрам літаратурнага аб’яднання, 
што дало назву канферэнцыі. Але ранні перыяд яго творчай біяграфіі храна-
лагічна супадае з часам дзейнасці «Узвышша», і ў сувязі з гэтым было б ціка-
ва прасачыць, якія ж узаемастасункі складваліся ў Б. Мікуліча з «Узвышшам» 
і ці мелі яны адбітак у ягонай творчасці.

Літаратурны дэбют Барыса Мікуліча прыпадае на 1927 г. – час, калі на Бе-
ларусі кіпела літаратурнае жыццё, актыўна дзейнічалі і выяўлялі сябе на ста-
ронках друку некалькі пісьменніцкіх згуртаванняў: «Маладняк», «Узвышша», 
«Пробліск», «Беларуская ЛітаратурнаМастацкая Камуна», «Полымя». Мена
ві та ў 1927 г. пачаў выходзіць і часопіс «Узвышша». Барысу Мікулічу на той 
момант было ўсяго 15 гадоў, і жыццёвы шлях прывёў юнага аўтара ў «Ма-
ладняк», дакладней – у яго Бабруйскую філію, якой кіраваў Міхась Лынькоў, 
на той час – рэдактар бабруйскай газеты «Камуніст». Афіцыйна Б. Мікуліч 
стаў сябрам «Маладняка» ў траўні 1928 г., а ўжо ў лістападзе гэтае літаратур-
нае згуртаванне было рэарганізавана ў Беларускую асацыяцыю пралетарскіх 
пісьменнікаў (БелАПП). Малады аўтар пачаў актыўна друкавацца на старон-
ках як бабруйскіх («Камуніст», «Вясна», «Уздым»), так і мінскіх («Маладняк», 
«Полымя», «Савецкая Беларусь» і «Літаратурны дадатак…» да яе) выданняў, 
актыўна выступаючы з празаічнымі і крытычнымі творамі.

Першы асабісты кантакт Барыса Мікуліча з некаторымі сябрамі «Узвыш
ша» адбыўся ў 1928 г., калі ў Бабруйск прыехалі выступаць з чытаннем сваіх 
твораў Змітрок Бядуля, Максім Лужанін, Пятро Глебка, а таксама маладнякоў-
цы Паўлюк Трус, Мікола Хведаровіч і Алесь Салагуб. Яны запрасілі маладога 
бабруйскага празаіка выступіць разам з імі на творчых вечарынах – як прызна-
ваўся сам Б. Мікуліч, гэта была яго «першая вылазка на літ. эстраду» [1, с. 136]. 
Пасля апошняга выступлення пісьменнікі сабраліся на таварыскую гутарку 
ў  гасцініцы «Гарні». Для Б. Мікуліча была вельмі істотнай пахвала З.  Бядулі, 
які адзначыў у яго творах «мілагучнасць мовы» і пазычыў поспехаў. Мінскія 
госці падарылі маладому калегу свае кнігі з аўтографамі і, у сваю чаргу, так-
сама зацікавіліся яго творчасцю. Нашмат пазней, калі Барыс Мікуліч у пе-
рыяд паміж дзвюма высылкамі ізноў жыў у Бабруйску (1947–1949), ён збіраў 
па сябрах і знаёмых выданні са сваімі ранейшымі творамі, і высветлілася, што 
яго першыя кнігі «Удар», «Чорная Вірня» (абедзве 1931) і «Наша сонца» (1932) 
захаваліся ў асабістым архіве Пятра Глебкі. Прычым П. Глебка не быў схіль-
ны расставацца з гэтымі кнігамі і прызнаўся, што «захаваліся яны не толькі 
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з бібліяграфічнай, а і з літаратурнай цікавасці», прапануючы Б. Мікулічу ўзяць 
іх толькі ў часовае карыстанне [2, арк. 1]. «Трэба будзе падзякаваць», – зазначыў 
Б. Мікуліч у аповесцідзённіку 3 студзеня 1948 г. [1, с. 178]1.

Паколькі БелАПП, у які ўвайшоў і Б. Мікуліч, быў у даволі ваяўнічых ад-
носінах з «Узвышшам», малады пісьменнік быў таксама ўцягнуты ў гэтую 
літаратурную барацьбу. Пра ўласны ўдзел у кампаніі супраць узвышанцаў 
ён распавёў у «Аповесці для сябе». Успамінаючы ўжо мінскі перыяд жыцця 
(1930–1934, 1936), Б. Мікуліч пісаў: «…на квартире у “мстиславцев”… все чаще 
и чаще стали появляться “узвышанцы”, что меня и удивляло, и настраивало на-
стороженно, т. к. “узвышанцы” на меня косились – с 1928 года в печати появи-
лось несколько моих агрессивных рецензий и статей; “Узвышша” не выдержало 
и ответило мне в своем журнале, – значит, заело» [1, с. 36].

Што ж уяўлялі з сябе гэтыя публікацыі і ці былі яны такія ўжо «агрэсіў-
ныя», як амаль праз два дзесяцігоддзі ахарактарызаваў іх сам аўтар? Дзве рэ-
цэнзіі на часопіс «Узвышша» знаходзім у газеце «Савецкая Беларусь» пачатку 
1929 г. У першай з іх Б. Мікуліч разглядае 6ты нумар часопіса за 1928 г.

Параўноўваючы фрагменты рамана Змітрака Бядулі «Язэп Крушынскі» 
з яго ранейшай аповесцю «Салавей», Б. Мікуліч адзначае ў гэтых творах «ад-
нолькавы падыход да матэрыялу», што, на яго думку, негатыўна адбіваецца на 
рамане, у якім Бядуля вырашыў звярнуцца да новай для яго і актуальнай на той 
час тэматыкі. «Павявае крыху штампам, або немагчымасьцю авалодаць новым» 
[3, с. 3], – зрабіў выснову Б. Мікуліч. З пазіцый «ступені авалодання новым» кры-
тыкуюцца і іншыя творы, змешчаныя ў часопісе. Так, у вершах Тодара Кляштор-
нага рэцэнзент пабачыў «звычайную гістэрычнасьць і “пахавальныя вобразы”», 
у Язэпа Пушчы – «беспрасьветную нуду» і «хадульныя надломы». Антона Ада-
мовіча Б. Мікуліч папракнуў у недастатковай увазе да новых твораў М. Гарэцка-
га (параўнальна са старымі), хоць і адзначыў артыкул пра гэтага пісьмен ніка як 
«цікавы». А вось Ф. Купцэвічу, наадварот, ставілася ў віну тое, што ён разглядаў 
творчасць Ц. Гартнага «без залежнасьці часу, жыцьцёвых праяў, падыходзячы 
з загадзя ўстаноўленай меркай». Самы станоўчы водгук Б.  Мікуліча атрымаў 
надрукаваны без подпісу артыкул «“Узвыш ша” перад новым годам БССР» (па-
водле У. Конана, аўтарам з’яўляецца А. Бабарэка [4, с. 113]) – на думку крытыка, 
«вельмі цікавы з боку гістарычнага і з боку… самакрытыкі».

Асаблівае ж непрыманне Б. Мікуліча выклікала аповесць «Ні госць, ні гас
падар» Лукаша Калюгі. «Пачатак першай (!?) часьціны аповесьці “Ні госьць,  
ні гаспадар” Калюгі – вытрыманы цалкам у духу аўтара, – пісаў рэцэнзент. – 
Яго аповесьць, побач з перайманьнямі Кузьмы Чорнага ў псыхолёгічных моман-
тах, характарызуецца надзвычайнай цягучасьцю, сваеасаблівай архаічнасьцю, 
характарызуецца, нарэшце, высьвятленьнем жыцьця вёскі праз аб’ектыў сугу-
ба-сялянскай псыхікі, дзе аб падыходзе да рэчы з боку пралетарскага разгавору 
і няма… Асобныя мясьціны аповесьці нагадваюць славутых самоў з “Кліма Самгі-
на”, аб якіх гэтак слушна некалі пісаў Віктар Шклоўскі» [3, с. 3]. Тут Б. Мікуліч 
адсылае да выказванняў расійскага пісьменніка і крытыка В.  Шклоўскага 
пра першапублікацыю рамана М. Горкага «Жыццё Кліма Самгіна», першая 
частка якога ў 1927 г. друкавалася на старонках газет «Известия» і «Правда». 
У  прыватнасці, В. Шклоўскі ставіў у віну М. Горкаму зацягнутасць рамана: 

1  «Аповесць для сябе» Б. Мікуліча напісана часткова на беларускай, а часткова на рускай 
мове, таму ўсе цытаты прыводзяцца, адпаведна, на мовах арыгінала.
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«Ловят сома из номера в номер. Изменяет Фын ЮйСян, происходят события 
в Ухане, в Вене революция, а сом все еще ловится. Это совершенно комично 
по несовпадению темпа рома на с темпом газеты, в которой он печатается» 
[5, с. 348]. Віктар Шклоўскі, якога ставіў у прыклад Б. Мікуліч, у той час быў 
блізкі да творчага аб’яднання «Левы фронт мастацтваў» (ЛЕФ), захапляўся 
тэорыяй «літаратуры факта» і сябраваў з адным з яе ідэолагаў Сяргеем Тра-
цяковым. Відавочна, лефаўскія тэарэтычныя ўстаноўкі ў пэўнай ступені паў-
плывалі і на літаратурнае станаўленне Б. Мікуліча, які ў ранні перыяд твор-
часці сімпатызаваў эстэтыцы «Левага фронту мастацтваў», чым прыцягнуў 
увагу беларускіх «лефаўцаў» – удзельнікаў «Беларускай ЛітаратурнаМастац-
кай Камуны» Паўлюка Шукайлы і Алеся Гародні.

Ацэнка, дадзеная маладым крытыкам аповесці «Ні госць, ні гаспадар», 
была тут жа выкарыстана ў «стратэгічных» мэтах больш сталымі і вопыт-
нымі белаппаўцамі. Так, роўна праз тыдзень у «Савецкай Беларусі» з’явіўся 
ваяўнічы і разгромны артыкул Іларыя Барашкі «Інжынерыканструктары 
з “Узвыш ша”», у якім аўтар у асобнай зносцы пад тэкстам выказваў сваю зго-
ду і з Мікулічавай ацэнкай аповесці Л. Калюгі [6, с. 3].

Цікава, што рэакцыя на рэцэнзію Б. Мікуліча, пададзеная на старон-
ках «Узвышша», належыць не самім узвышэнцам, а чытачу з Гомеля Юрыю 
Грынкевічу. Ён аспрэчваў ацэнку, дадзеную часопісу Б. Мікулічам («Пад якім 
соусам падае Барыс Мікуліч часопісь шырокім масам? Усё ў яго дрэнна тут, 
пачынаючы ад пачатку да канца»), і даводзіў «надзвычайную мастацкасьць 
і апрацаванасьць твораў» узвышаўскіх аўтараў [7, с. 102].

Наступную рэцэнзію Барыс Мікуліч прысвяціў 1му нумару «Узвышша» 
за 1929 г. У ёй аўтар ставіў у віну ўзвышаўскім крытыкам Ф. Купцэвічу і А. Васі
леню (псеўданім П. Глебкі) залішнюю задзёрыстасць, а Я. Пушчу – пераказван-
не чужых (напрыклад, Бабарэкавых) думак у артыкуле «За стыль эпохі». Так, 
у  прыватнасці, рэцэнзент зазначыў, што Купцэвіч і сам не пазбаўлены той 
«хлестакоўшчыны», у якой абвінавачвае іншых крытыкаў, а Васіленя з зусім 
незразумелай нагоды вырашыў аблаяць вершы Аркадзя Моркаўкі. Як нега-
тыўныя праявы рэцэнзент адзначыў містычныя вобразы ў вершах Я. Пушчы 
і У. Хадыкі, «экстравагантную трагічнасць і рамантычнасць» у апавяданні «Мя-
целіца» М. Лужаніна, залішнюю «грубасць» у байках К. Крапівы, хоць у цэлым 
і не пазбаўленых фармальных дасягненняў. У той жа час артыкулы «Лацінка 
ці кірыліца» У. Дубоўкі, «Франц Шубэрт» Ю. Дрэйзіна, «Слова – чытачу» К. Кра-
півы атрымалі ў Б. Мікуліча цалкам дадатны водгук – як і цыкл вершаў «Пярэ
сты букет» Дубоўкі, урывак з рамана «Вецер і пыл» К. Чорнага і п’еса «Воўчыя 
ночы» В. Шашалевіча. Агульная ж яго выснова наконт гэтага нумара часопіса 
атрымалася наступная: «Часопісі трэ’ адмовіцца ад “выбрыкаў” літаратурных 
Хлестаковых, трэ’ пільней прыглядацца да твораў (асабліва вершаў) сваіх супра-
цоўнікаў, трэ’ іх памылкі не захінаць, а сур’ёзна і ўважліва выкрываць для хут-
чэйшага скону. Толькі такім шляхам часопісь зробіць вартую справу, якую, калі 
хочаце, “угледзяць вякі і народы”. Выдадзена часопісь надзвычайна прыгожа і ста-
ранна, але аднэй пекнаты для беларускай культуры мала…» [8, с. 4].

Некаторыя рэцэнзіі Барыса Мікуліча 1928–1929 гг. – прысвечаныя як ча-
сопісу «Узвышша», так і аўтарам, да аднайменнай суполкі не прыналежным, – 
зафіксаваны ў бібліяграфічным нататніку і картатэцы Адама Бабарэкі  [9]. 



77

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

Можна зрабіць выснову, што А. Бабарэка сачыў за крытычнай дзейнасцю 
Б.  Мікуліча і, як сведчаць пазнакі, дакладна ведаў, што пад крыптанімам 
М. Б., подпісам Барыс М. хаваецца менавіта ён [10, арк. 2, 6].

Пазней Барыс Мікуліч прызнаваў, што ў крытычных нападах на «Уз-
вышша» ён, як і іншыя маладыя літаратары, дзейнічаў не заўсёды самастойна, 
а часта «па наводцы» старэйшых калегаў па пяры, кіраўнікоў БелАППа, пра што 
таксама згадаў у «Аповесці для сябе»: «У Слуцку была моцная група прыхільнікаў 
“Узвышша”, і я ездзіў туды па даручэнні Лынькова [вылучэнне наша. – В. Ж.] 
“граміць”. Дзіўна, але і Крысько і Кохан былі тады на баку БелАППа, – думаю, што 
гэтаму спрыялі іх сувязі з Міхасём Лыньковым [вылучэнне наша. – В.  Ж.], 
тут грала вялікую ролю пэўная літаратурна-арганізацыйная сузалежнасць іх 
ад Лынькова і “Вясны”» [1, с. 139]. Дарэчы, у БДАМЛМ захоўваецца цікавы фо-
таздымак таго часу. На ім – Барыс Мікуліч, Цімох Крысько (будучы Васіль Віт-
ка) і Яўхім Кохан, якія зняліся разам на памяць у Слуцку ў 1929 г. [11, арк. 1].

І ўсё ж, нягледзячы на ўдзел Б. Мікуліча ў «антыўзвышаўскай» кампаніі, яго 
рэцэнзіі на часопіс «Узвышша» яшчэ не зазналі яскравага ўплыву вульгарнага 
сацыялагізму, уласцівага артыкулам і рэцэнзіям М. Байкова, І. Барашкі, Л. Бэн-
дэ, А. Гародні, Т. Глыбоцкага, З. Жылуновіча, А. Кучара, Я. Ліманоўскага, А. Сян-
кевіча. У параўнанні з тым, што пісалі тады пра «Узвышша» згаданыя аўтары, 
рэцэнзіі 16гадовага Б. Мікуліча выглядаюць даволі бяскрыўднымі крытычнымі 
практыкаваннямі, пагромніцкі і ваяўнічапракурорскі тон у іх амаль адсутнічае. 
Мала таго, Б. Мікуліч адкрыта выказаў сімпатыю да Дубоўкавага «Пярэстага бу-
кету», у якім паэт іранізуе з савецкай рэчаіснасці, выступае «супраць намагань-
няў бальшавікоў падпарадкаваць сабе літаратуру ды змусіць яе прытарнавацца 
да новага ладу» [12, с. 934], – варта згадаць хоць бы такія завостранаіранічныя 
вершы, як «На правох рукапісу. Гутарка з самім сабой», «Палёты пад шкляным 
каўпаком, або Замест запоўненае анкеты» і інш. «Рэч цікавая, хоць і залішне 
цынічная» [1, с. 3], – напісаў пра гэтую нізку малады крытык.

Пераезд Барыса Мікуліча ў Мінск адбыўся ўвосені 1930 г. – акурат тады, 
калі беларускую інтэлігенцыю ахапіла хваля масавых арыштаў у сувязі 
з сфаб рыкаваным працэсам «Саюза Вызвалення Беларусі». Былі зняволеныя 
і заснавальнікі «Узвышша». «Так мне никогда и не удалось видеть и слышать 
“легендарных” Дубоўку і Пушчу, но обояние их чувствовалось очень сильно […] 
Яны  ўвайшлі ў маё юнацтва ўжо як “міф”» [1, с. 22; 137], – пісаў Б. Мікуліч 
у «Аповесці для сябе». Літаральна адным штрыхам пісьменнік акрэсліў мес-
ца, якое займала на той час «Узвышша» ў літаратурным жыцці: «Была создана 
“Федерация”, куда входили БелАПП, остатки “Узвышша”, “Полымя” и “дикие”. 
Две первые организации задавали тон, “Полымя” почти не было слышно, во вся-
ком случае – ни собраний, ни деклараций, ни иных каких-либо публичных актов 
оно не организовывало» [1, с. 36]. Такім чынам, «Узвышша», застаўшыся без 
сваіх таленавітых удзельнікаў – А. Бабарэкі, У. Дубоўкі, Я. Пушчы, У. Жылкі, 
А. Адамовіча, Ф. Купцэвіча, – уяўляла з сябе ўжо толькі «рэшткі», але пры гэ-
тым выяўляла творчую актыўнасць і пры гэтым нават яшчэ спрабавала ады-
грываць вызначальную ролю ў літаратурным жыцці.

Высока цаніў Б. Мікуліч і эпічны талент празаікаў «Узвышша». Так, разва-
жаючы ў красавіку 1947 г. пра тое, хто з беларускіх пісьменнікаў мог бы напі
саць значны твор пра паўстанне 1863–1864 гг., ён называе найперш прозвішчы 
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З. Бядулі і К. Чорнага [1, с. 105], якіх на той момант, на жаль, ужо не было ў жы-
вых. Згадваючы пра творчасць З. Бядулі, Б. Мікуліч адзначыў эвалюцыю, якую 
прайшоў гэты пісьменнік цягам больш як двух дзесяцігоддзяў творчай дзейна-
сці: «Рассказывали (да и он иногда вспоминал об этом), что в юности он был горяч 
и влюбчив, – этот сатир с рыжей шевелюрой, которая постепенно превратилась 
почти в черную, чтоб позже поседеть. Эволюционировала и поэзия – от стихов 
и “абразков” через эпические поэмы к повестям и к самым совершенным и круп-
ным для белорусской литературы романам, чтоб завершиться своеобразными 
мемуа рами. В отличие от Купалы, который до последних дней своих остался ли-
риком, Бядуля был талантом эпическим, и корни его творчества уходили в на-
родные сказки и предания и в еврейские (библейские) легенды» [1, с. 29].

Са Змітраком Бядулем – бадай адзіным з усяго «Узвышша» – у Барыса 
Мікуліча склаліся цесныя сяброўскія стасункі. Два літаратары бліжэй пазнаё
міліся, калі аднойчы зза спынення трамвайнага руху ім давялося разам ісці 
ад Дома пісьменніка да вуліцы Даўгабродскай, дзе яны жылі праз паўквар-
тала адзін ад аднаго. Як прызнаваўся Б. Мікуліч, менавіта З. Бядуля аказаў-
ся тым суседам, які першы прапанаваў заходзіць да яго. «Неўзабаве кватэ-
ра Бядулі зрабілася для мяне месцам, куды я мог прыносіць усе свае “клопаты” 
і “расчараванні”, і Бядуля і яго клапатлівая жонка былі для мяне сапраўднымі 
сябрамі» [1, с. 141], – прыгадваў Б. Мікуліч. Змітрок Бядуля браў у яго кнігі, 
чытаў яму свае новыя творы: другі том рамана «Язэп Крушынскі» (пісаўся 
ў  1931–1932 гг.), аповесць «Набліжэнне» (1934–1935), сцэнічную перапра-
цоўку аповесці «Салавей» (1936). Заўвагі Барыса Мікуліча Змітрок Бядуля 
лічыў для сябе вельмі каштоўнымі, яму было важна, як, напрыклад, «чалавек 
новага пакалення» ўспрыме другі том «Язэпа Крушынскага», бо мусіў пісаць 
яго з вялікай перасцярогай, адчуваючы над сабой пільнае вока Лукаша Бэн-
дэ і іншых афіцыёзных крытыкаўвульгарызатараў, на думку якіх у першым 
томе «образ кулака затмил все и вся» [1, с. 25].

Факты творчага супрацоўніцтва З. Бядулі і Б. Мікуліча ўяўляюць ціка
васць для сённяшніх даследчыкаў. Так, напрыклад, малады пісьменнік дапа-
мог старэйшаму адабраць вершы і паэмы, якія потым склалі першы том Збору 
твораў З. Бядулі (выйшаў у 1937 г.). Да таго ж, гісторыя першага беларускага 
нацыянальнага балета пачалася з таго, што Барыс Мікуліч пазнаёміў свай-
го суседа, тады яшчэ студэнта Беларускай кансерваторыі Міхаіла Крошнера 
са Змітраком Бядулем і даў яму пачытаць томік «Салаўя» з факсіміле аўтара, 
пасля чаго і нарадзілася ідэя стварыць балет (прэм’ера адбылася 5.11.1939). 
У сваю чаргу расповедыўспаміны З. Бядулі пра М. Багдановіча натхнілі 
Б. Мікуліча на аповесць «Развітанне» (1947) пра апошні прыезд цяжкахворага 
паэта на Беларусь незадоўга да смерці. Папярэдні кароткі планнакід гэтага 
твора Б. Мікуліч спачатку зрабіў у «Аповесці для сябе» [1, с. 26–27], асаблівую 
ўвагу надаўшы эпізоду пра тое, як сястра Бядулі выпадкова разбіла Багда-
новічава люстэрка і гэта з’явілася своеасаблівым «нядобрым прадвесцем». 
Пазней згаданы эпізод увайшоў у фінальны раздзел аповесці «Развітанне» 
[13, с. 350–351]. Асабістае знаёмства з З. Бядулем дазволіла Б. Мікулічу рас-
крыць яго вобраз найбольш поўна і ярка. Гэта датычыць як «Развітання», так 
і «Аповесці для сябе». Старонкі згаданых аповесцяў, прысвечаныя Змітраку 
Бядулю, уяўляюць цікавасць і з мастацкага, і з дакументальнага боку: тут пе-
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рад чытачом паўстае дэталёвы і запамінальны партрэт Бядулі – такога, якім 
ён быў у паўсядзённасці, – і разам з тым утрымліваюцца рэальныя факты з яго 
жыццяпісу, якія могуць стаць карыснымі даследчыкам біяграфіі пісьменніка. 
Яго вобраз Б. Мікуліч вымалёўвае з асаблівай цеплынёй і сімпатыяй: «Гэта 
быў дужа ветлівы, крышку па-старамоднаму далікатны чалавек, змены ў рэ-
чаіснасці ўспрымаў досыць марудна, але, засвоіўшы, цалкам пераходзіў на “бок” 
гэтых змен. Але спачатку да якой-небудзь новай з’явы ён падыходзіў з нейкім 
вонкава-наіўным здзіўленнем, гэтая новая з’ява выклікала ў яго багатай памяці 
безліч асацыяцый, выпадкаў, з якімі ён параўноўваў убачанае. Працэс “паэтыч-
нага асэнсавання” ў яго быў да нейкай ступені затарможаны, але трывалы. У ім 
сумяшчаліся як бы дзве паэтычныя існасці – крайняга рамантыка і чыстага 
рэаліста, дзівоснае спалучэнне гэтых дзвюх існасцяў давалі такі выдатны плён, 
як “Салавей”. Пэўная “затарможанасць” з’яўлялася прычынай таго, што ў ха-
рактары гэтага мілага чалавека часта паяўлялася некаторая няўпэўненасць, 
нясмеласць. Любімае “Божа ж мой!” мела вялікую гаму адценняў – ад здзіўлення 
да захаплення» [1, с. 141–142].

Згадвае Б. Мікуліч і пра несправядлівыя абвінавачанні з боку крыты каў
вульгарызатараў, якія З. Бядуля, як і многія іншыя пісьменнікі, зведаў на пачат
ку 1930х гг. Не дзіўна, што такія напады выводзілі З. Бядулю з  душэўнай 
раўнавагі: «У той час Бядулю “данімалі” крытыкі тыпу Бэндэ і Кучара, і гэтыя 
“крытычныя практыкаванні” каштавалі пісьменніку вельмі дорага. Пасля тако-
га артыкула ці выступлення ён вельмі мучыўся, шукаў у самім сабе “супярэчнас-
цяў”, не знаходзіў іх, і тады патрэбна была яму таварыская падтрымка: “Што 
яны хочуць?” – настойліва дабіваўся ён. Яго жонка насцярожана ставілася да ўся-
го, што датычылася мужавай рэпутацыі, вельмі часта станавілася на яго абаро-
ну, і хоць Бядуля з гэтым быў згодзен, але саромеўся жончынай абароны» [1, с. 142].

Напэўна, такая небяспечная абстаноўка і была адной з прычын таго, што 
З. Бядуля ў 1930я гг. пачаў паводзіць сябе вельмі асцярожна, пазбягаў ча-
стых кантактаў з людзьмі. Гэтая «адзінота» таленавітага пісьменніка кінулася 
ў вочы Барысу Мікулічу, які за пяць гадоў іх стасункаў сустракаў у Бядулевым 
доме толькі яго малодшага брата – паэта Ізраіля Плаўніка і некалькі разоў – 
Кузьму Чорнага. «И это было странно, – зазначаў Б. Мікуліч. – Тем более что 
одно время – и до революции и в революцию – Бядуля был на гребне жизни, на нем 
(на еврее!) как бы сконцентрировались все противоречия определенной группы 
белорусской культурной интеллигенции» [1, с. 25].

Некалькі радкоў у «Аповесці для сябе» прысвечана цёплай атмасфе-
ры, якая панавала ў сям’і З. Бядулі і пакінула настальгічны след у памяці 
Б.  Мікуліча: «Вечера у Бядули были чудесные. Его жена, прекрасная хозяйка, 
потчевала нас изделиями еврейской кухни, а сам хозяин был олицетворени-
ем отца – вечно или сын, или дочь Зорка на руках. Иногда открывался шкаф. 
Там был большой беспорядок, извлекались “Абразкі” и многие старые рукописи, 
книги, и начиналась бесконечная река воспоминаний. Здесь впервые я услышал 
о трагических днях Максіма Багдановіча…» [1, с. 25]. Жонка Змітрака Бядулі, 
Марыя Ісакаўна Плаўнік (1900–1984), у «Аповесці для сябе» згадваецца не-
аднойчы: «Жена его великолепно дополняла этого человека, сообщала своей де-
ловитостью и энергичностью его немного нерешительной натуре уверенность 
в его силах. Она не была ни красивой, ни очень образованной, но практичный ум 
и такт были свойственны этой женщине» [1, с. 30].
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Апошні дзень перад арыштам, 25 лістапада 1936 г., Б. Мікуліч правёў так-
сама разам з З. Бядулем. Напярэдадні ў Мікуліча здарыліся праблемы на пра-
цы ў рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва», і Бядуля па дарозе з  Дома 
пісьменнікаў усяляк супакойваў яго, а потым запрасіў на абед у сваёй но-
вай кватэры ў Доме спецыялістаў на Залатой горцы. Пісьменнікі доўга раз-
маўлялі, слухалі па радыё паведамленні пра грамадзянскую вайну ў Іспаніі, 
чыталі свежыя старонкі Бядулевай сцэнічнай пераробкі «Салаўя». «Ушел 
от него я поздно и навсегда исчез для него. И он исчез для меня, но если бы он был 
жив – он понял бы меня лучше всех» [1, с. 30], – напісаў потым Б. Мікуліч.

З сям’ёй З. Бядулі Б. Мікуліч працягваў падтрымліваць адносіны і пас-
ля смерці пісьменніка. Прыехаўшы 4 лістапада 1947 г. па справах у Мінск, 
ён спыніўся на суткі на кватэры ў Марыі Плаўнік, якая жыла ў доме № 183 
па вуліцы Савецкай (цяпер праспект Незалежнасці, д. 43). Марыя Ісакаўна 
расказала Б. Мікулічу пра апошнія хвіліны Бядулі, падаравала дзве кніжкі. 
«Яна такая ж, як і раней, гаваркая, клапатлівая. Адразу ж пачала даваць пара-
ды. Большасць з іх зводзілася да аднаго – жаніцца і нікуды з Мінска не ехаць…» 
[1, с. 165], – прыгадваў пісьменнік.

Пазней яны абменьваліся лістамі і тэлеграмамі. У БДАМЛМ захоўваюцца 
тэлеграмавіншаванне Б. Мікулічу ад М. Плаўнік з новым 1948 г. [14, арк. 2], 
а таксама яе ліст, адпраўлены, калі меркаваць па штэмпелі, 7 студзеня 1948 г. 
У гэтым лісце жонка беларускага класіка пісала:

«Глыбокапаважаны Барыс Міхайлавіч!
Выбачайце, што да гэтага часу не напісала Вам. Як Вашы справы? Што 

адказаў тав. Панамарэнка? Як ідзе ў Вас праца над аповесцю [“Цяжкая гадзіна” 
(у першым варыянце – “Выпрабаванне”. – В. Ж.)]? Пішыце аб усім падрабязна. 
Кнігі Бядулі, “Выбраныя творы”, якія Вы шукаеце ў Бабруйску, я ўжо знайшла 
тут і шмат накупіла. Барыс Міхайлавіч, Вы павінны быць тут. Канчайце Вашу 
аповесць і прыязджайце. Вы заўсёды знойдзеце ў мяне прытулак.

Клімковічы шлюць Вам прывітанні. Таксама і Люся Якушка. У мяне асаблі-
вых навін няма. Дзеці вучацца, скора ўжо будуць канікулы. Прывітанне ад іх.

Жадаю Вам поспехаў у працы і хуткага прыезда ў Мінск. Да пабачэння. 
М. І. Плаўнік-Бяд[уля].

P. S. Пішыце аб Вашых родных. С прывітаннем» [14, арк. 1].
Калі меркаваць па запісе ў дзённікуаповесці ад 12 студзеня 1948 г., ехаць  

у Мінск Барыс Мікуліч на той момант не меў магчымасці [1, с. 179]. Запісы ў дзён-
ніку заканчваюцца 30 чэрвеня 1948 г., і болей згадак пра прыезды ў сталіцу там 
няма. Аднак вядома, што да свайго другога арышту (красавік 1949  г.) Барыс 
Мікуліч яшчэ здолеў наведаць Мінск і нейкі час нават пажыць у сям’і Плаўнікаў. 
Гэты эпізод захаваўся ў памяці сына Змітрака Бядулі – Яфіма Самуілавіча 
Плаўніка, які таксама прысутнічае на нашай сённяшняй канферэнцыі.

Творчае сталенне Барыса Мікуліча прыпала на складаны гістарычны 
перыяд, усе супярэчнасці якога адбіліся на яго стасунках з пісьменнікамі 
«Узвышша» – стасунках няроўных і часам даволі напружаных. Ён рана быў 
уцягнуты ў літаратурную барацьбу паміж тагачаснымі творчымі аб’яднан-
нямі, аднак, успамінаючы пазней той час, зазначаў, што «не творчыя, а гру-
павыя прынцыпы былі асновай тых аб’яднанняў» [1, с. 140]. У сваіх рэцэнзіях 
Б. Мікуліч дазваляў сабе рэзкія ацэнкі ў дачыненні, напрыклад, да Я. Пушчы, 
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але ў прыватных нататках пазней прызнаўся, што быў зачараваны яго тво-
рамі. Са Змітраком Бядулем жа (напачатку таксама не надта шанаваным 
Мікулічамкрытыкам) яго звязала моцнае сяброўства, якое пачалося яшчэ 
ў часы існавання «Узвышша» і абарвалася толькі ў сувязі з арыштам Б. Мікулі-
ча і заўчаснай смерцю З. Бядулі.
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Ефим Плавник

ВОСПОМИНАНИЯ О БОРИСЕ МИКУЛИЧЕ

Среди присутствующих на этой конференции я – единственный человек, 
который лично знал Бориса Микулича, непосредственно разговаривал с ним.

…Во время войны наша семья жила в Уральске. Понятное дело, что жилось 
нам нелегко. Одно время мы даже жили в шалаше, как Владимир Ильич, – но, 
правда, всего два месяца. Вернувшись из эвакуации, мы жили у знакомых, пока 
не получили квартиру. Сначала Союз писателей отказывал нам в этом, но по-
могла Купалиха – Владислава Францевна Луцевич. Можно сказать, что наши 
семьи были почти родственными. Все знают, что отец когдато жил в одной 
квартире с Янкой Купалой. Купала забирал из роддома сестру Змитрока Бядули 
с ее первенцем, и они с женой считали Валентину как бы своей «дачушкай». 
Так вот, в 1947 г. Владислава Францевна пошла в Союз писателей и в более 
высокие инстанции, и нам тут же дали двухкомнатную квартиру – маленькую, 
но настоящую, со всеми удобствами. Конечно, мама и представить себе не мог-
ла, что наша маленькая семья будет пользоваться отдельной квартирой!
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И наша квартира стала, можно сказать, «перевалочной станцией» для 
тех, кто освобождался из мест заключения и приезжал в Минск. Им некуда 
было деться. Бывало, что они жили у нас по несколько недель, а может быть, 
и по месяцу. Дольше всех – месяцев восемь – жила у нас Дина Харик (жена 
поэта Изи Харика), но это уже исключение. Жили у нас в основном женщины, 
мужчин было только двое. Один из них – Цодик Довгопольский. Он жил у нас 
два месяца, и больше никогда я его не встречал. Он был совершенно боль-
ной, жил в отдельной комнате, почти все время лежал в постели и занимался 
со мной математикой. Я в это время был таким патологическим двоечником, 
потому что вместе с квартирой появились и книги: Алексей Толстой, Чехов… 
И мне казалось просто глупым делать уроки вместо того, чтобы читать. Мама 
всегда старалась, чтобы ктонибудь из жильцов меня увещевал, говорила, что 
так делать не надо, нужно заниматься и уроками…

И вот появился Микулич. Он был необыкновенно красив. Это видно уже 
по фотографиям, но если наблюдать вживую – бросались в глаза какоето бла-
городство и движения – такие, как бывают у танцовщиков. И мама его тоже 
попросила, чтобы он меня убедил, что читать – это хорошо, но все надо делать 
вовремя, а в первую очередь – уроки. Ну, мы с ним побеседовали немножко. 
И, в общемто, я его запомнил очень хорошо, потому что, как я уже говорил, 
мужчин у нас почти не бывало. Мне тогда было тринадцать лет – уже вполне 
внятный возраст. Если я в эти годы читал Чехова – то значит, все было нор-
мально. Сестра моя говорила о Микуличе: «Ты посмотри, он же похож то ли на 
Чацкого, то ли на Печорина – это такого вот типа, такого склада человек».

Потом он исчез – переехал в Бобруйск. Мама с ним переписывалась. 
Он ей написал письмо из второго места заключения, и мама ему ответила. 
Хотя Михаил Николаевич Климкович, у которого мы когдато жили около 
года, маме советовал: «Не отвечай!» – видимо, была реальная опасность. 
Но, тем не менее, мама Микуличу ответила. В предыдущем письме он напи-
сал маме: «Мария Исааковна, поверьте, я ни в чем не виноват» – я запомнил, 
потому что это обсуждалось у нас в семье.

У нас дома никогда ничего не терялось, все было аккуратно сложено: 
в  семейном архиве хранились и письма к отцу, и это письмо от Микулича 
тоже. Но белорусские музеи тогда не собирались устраивать какуюто посто-
янную экспозицию Змитрока Бядули, и мама отправила все наши архивы в 
Уральск, где обещали организовать музей…

Светлана Калюта

ТАЛАНТА ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
(Из опыта работы Бобруйской городской библиотеки № 4 

по популяризации творчества белорусского писателя 
Бориса Михайловича Микулича)

Бобруйщина в 20–30е гг. XX века жила интересной литературной жиз-
нью. Здесь издавался альманах «Уздым», ежемесячно выходило литературное 
приложение к газете «Камуніст» – «Вясна». Здесь началась творческая биогра-
фия Михася Лынькова. Здесь жил и работал старейший белорусский поэт Янка 
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Журба. В бобруйских изданиях появились первые произведения известных 
прозаиков и поэтов – Хвядоса Шинклера, Бориса Микулича, Василя Витки, 
Платона Головача, Алексея Зарицкого, Алеся Жаврука и многих других.

В эти же 1920–1930е гг. литературная жизнь заметно политизировалась, 
что привело в конце концов к трагедии. Арестовывали и расстреливали та-
лантливых писателей и поэтов, высылали за пределы Беларуси. Кузьма Чор-
ный в своих дневниках с горечью отмечал: «У Беларусі асталося сем пісьмен
нікаў беларускіх… Беларускай інтэлігенцыі бадай што ўжо няма… Колькі 
нашай інтэлігенцыі без дай прычыны гніе ў турмах і на высылцы!.. Я гіну 
і не магу выкарыстаць як бы трэба свой талент». У Міхася Чарота есть такие 
строки:

…Мяне заціснулі за краты,
Я прысягаю вам, сябры,
Мае палі,
Мае бары,
Паверце – я не вінаваты,
Кажу вам – я не вінаваты!

С таким же отчаянием и надрывом вопрошал наш земляк Борис Мику-
лич: «За что? Сколько бы я мог сделать полезного на воле…»

В свое время мне предложили поработать над чьимнибудь именем 
в  целях присвоения библиотеке. Весь наш коллектив сошелся во мнении, 
что библиотека должна носить имя белорусского писателя, уроженца нашего 
родного города. Имя Бориса Микулича, на наш взгляд, подходит как нельзя 
лучше, тем более что и к нашей профессии он имел отношение, в свое время 
работал в старейшей библиотеке г. Бобруйска – ГБ им. А. С. Пушкина.

Так случилось, что Борис Михайлович Микулич стал невинной жертвой 
политических репрессий, и его таланту не суждено было раскрыться до кон-
ца. И наш долг – увековечить имя Бориса Микулича в нашем городе, и пусть 
это будет не улица, а библиотека. Библиотека № 4 имени Бориса Микулича! 
Он это заслужил как человек, как гражданин, как патриот. Незадолго до смер-
ти в своем письме в Бобруйск к сестре Тамаре Борис писал из ссылки: «…Мо-
жет быть, вам покажется странным, но вот скоро три года, как я живу здесь, 
а мысли, сравнения, примеры – все на родине. И, несмотря на то, что у меня 
приличная квартира, что я семейный человек, Верина каморка или та комната 
на комплощадке по сей день кажутся уютными и заманчивыми. – Уж так, види-
мо, скроен человек: тоска по Родине сильнее смерти».

Бобруйская городская библиотека № 4 много лет (с 1993 г.) работает в кра-
еведческой направленности. Эта работа близка нашему коллективу. С 2004 г. 
библиотека работает по программе «Край: мінулае і сучаснасць». Основной 
целью этой программы является формирование у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, любви к своей Родине, развитие интереса учащихся 
к истории родного города. В этих целях в 1993 г. был создан клуб «Искатель», 
и как результат этой работы с 1996 г. в библиотеке открыты двери комнатыму-
зея «Бобруйская крепость». Экспонаты музея рассказывают о славной истории 
Бобруйской крепости – историкоархитектурного памятника г. Бобруйска.
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С 2007 г. мы целенаправленно работаем над сбором материалов о жизни 
и творчестве нашего земляка – белорусского писателя Бориса Михайловича 
Микулича, умершего в ссылке на чужбине, для увековечивания его имени.

В ходе подготовки библиотекарями велась работа по пропаганде литера-
туры о жизни и творчестве писателя:

2003 г. – проведен библиографический обзор «Репрессированная лите-
ратура».

2007 г. – беседа «Возвращение из небытия».
2008 г. – урок знаменитой личности «Память о них неизбывная».
2008 г. – урок гражданственности «Жертвы репрессий».
2008 г. – составлен и издан биобиблиографический обзор «Сколько бы 

я мог сделать полезного…».
В марте 2009 г. нами был создан мультимедийный слайдфильм «Осуж-

ден за талант».
2009 г. – краеведческое чтение «Осужден за талант» из цикла краеведче-

ских чтений «Наши знаменитые земляки».
2009 г. – мультимедийная презентация «Осужден за талант».
2009 г. – вечервоспоминание «Вечна малады пакутнік».
2010 г. – урок памяти «Не обмануть историю враньем».
2012 г. – литературный портрет «Он остается молодым».
О проделанной работе публиковались статьи в местной газете «Коммер-

ческий курьер» («Путидороги Б. Микулича», 8 октября 2008 г., № 4; «Кто знал 
Бориса Микулича…», 4 марта 2009 г.), в которой звучало обращение к жителям 
города о помощи в сборе материалов о нашем земляке. Обращение возыме-
ло пользу: в этом году читателями нашей библиотеки были подарены книги 
семьи Микуличей. В 2012 г. в газете «Коммерческий курьер» от 28 марта была 
опубликована статья «Находка, ставшая сенсацией» и в газете «Бабруйскае 
жыццё» за 4 апреля – «Письма из сибирской ссылки» с последующим про-
должением. Кроме местных газет, о событии, связанном с даром библиотеке 
книг семьи Микуличей, была опубликована заметка «Сто книг – в дар библио
теке» в газете «Рэспубліка» за 13 апреля 2012 г. Все вырезки из газет и копии 
из книг, а также информация, полученная в интернете, хранятся в папкедо-
сье «Вернуты з нябыту. Барыс Міхайлавіч Мікуліч (1912–1954)».

За пять лет была проведена большая работа по сбору материала о жизни 
и творчестве Бориса Микулича. Известно, что он дважды в разные периоды 
своей жизни (1927–1928 і 1947–1949 гг.) работал в библиотеке им. А. С. Пуш-
кина в Бобруйске. Нам передали во временное пользование две книги Б. Ми-
кулича, подаренные библиотеке имени А. С. Пушкина сестрой Бориса Мари-
ей Михайловной Микулич. Дарственные надписи датированы 1959 и 1960 гг.

Библиотека № 4 много лет тесно сотрудничает с городским краеведче-
ским музеем, сотрудники и администрация которого предоставили архив 
Бориса Микулича. Все документы (его личное дело, конспекты лекций и бе-
сед, проводимых им в библиотеке им. А. С. Пушкина, письмо М. Лынько-
ва, квитанции, телеграмма с сообщением о смерти вдовы Б. Микулича Ма-
рии Смеляковой его сестрам в Бобруйск, фотографии) были отсканированы 
и хранятся в нашей библиотеке, как в электронном, так и в печатном вари-
антах.



85

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

Отдел ЗАГС администрации Ленинского района г. Бобруйска выслал нам 
копии записи актов о смерти матери писателя Марии Антоновны Микулич 
и сестры Марии Михайловны Микулич.

Ведется самостоятельная работа в Бобруйском государственном зональ-
ном архиве. Нами найден список сотрудников библиотеки им. А. С. Пушкина 
на 1 июля 1948 г., где в то время работал Б. М. Микулич, личное дело на его 
сестру Евгению Михайловну Микулич, учительницу 26й школы. Документы 
были ксерокопированы.

В Белорусском государственном архивемузее литературы и искусства 
(БГАМЛИ) был предоставлен личный фонд белорусского писателя Бориса 
Михайловича Микулича, состоящий из рукописей некоторых произведений, 
рецензий на прочитанные книги, тетради с его переводами и стихами, с его 
сценариями к праздничным концертам, переписки с сестрами, друзьями 
(Т. Бондарчик, С. Граховским), а также писателями, например М. Лыньковым, 
П. Бровкой, М. Танком, Я. Брылем и др. Среди писем – одно наиценнейшее – 
письмо жены Марии Смеляковой к сестре писателя Марии Микулич о послед-
нем дне жизни Бориса Михайловича Микулича. Для самостоятельной работы 
в архиве с этими документами были организованы командировки и част-
ные поездки. Большая часть документов отсканирована и хранится на двух 
дисках. В 2012 г. я была приглашена в БГАМЛИ с докладом о работе проекта 
«Таланта прерванный полет» на конференцию «XII Узвышаўскія чытанні», 
посвященную 100летию со дня рождения Б. Микулича. Меня очень тронуло 
выступление Лидии Савик, исследователя и составителя книги Б. Микулича 
«Аповесць для сябе», а также сына белорусского писателя Змитрака Бядули – 
Ефима Плавника, который, единственный из всех присутствовавших участ-
ников конференции, знал лично Бориса Микулича.

Ведется самостоятельная работа в Национальном историческом архиве 
Беларуси (НИАБ) по исследованию генеалогического древа рода Микуличей. 
В одной из метрических книг о рождении 1912 г. Никольского собора г. Боб-
руйска обнаружена запись за № 172 о рождении и крещении нашего земляка 
Бориса Микулича. В другой метрической книге за 1903 г. значится: при кре-
щении Веры Захаровны Хоружей, уроженки г. Бобруйска, восприемником яв-
ляется отец Бориса – Михаил Викентьевич Микулич, фельдшер Бобруйской 
земской больницы.

Архив КГБ Республики Беларусь предоставил копии документов: анкеты 
арестованного, ордера на арест, протокола допроса, выписки из протокола, 
выписки из постановления Президиума Верховного совета БССР.

С начала 2008 г. библиотека ведет переписку с краеведом, учителем Ма-
шуковской СОШ Красноярского края Михаилом Георгиевичем Захарцовым, 
который в сентябре 2007 г. обращался в Бобруйский краеведческий музей 
за помощью. Он ведет огромную работу по увековечиванию памяти нашего 
земляка, похороненного в поселке Машуковка. Наша переписка очень пло-
дотворна, мы обмениваемся друг с другом недостающими материалами, 
книгами, фотографиями. Благодаря этой переписке у нас в архиве имеются 
фотографии Б. Микулича, его родных из Логойщины, его могилы и открытия 
нового памятника, суровой, но красивой природы Красноярского края, копия 
«Воспоминаний о брате» М. Микулич, статьи из газет, издаваемых в Красно-
ярском крае, стихи местного поэта о белорусском писателе. Весь материал 
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собран на двух дисках. Недавно Михаил Георгиевич прислал в библиотеку бу-
клет, разработанный им к 100летию со дня рождения писателя. Мы, в свою 
очередь, поделились своими материалами. Хочется надеяться, что наше со-
трудничество не ограничится только перепиской и обменом материалов, что 
будут и совместные встречи, как в Бобруйске на родине белорусского писа-
теля, так и в далекой Сибири, где нашел свое последнее пристанище Борис 
Микулич. Во всяком случае, мы бы хотели видеть у себя в Бобруйске тех, кто 
не забывает нашего уважаемого земляка, ухаживает за его могилой, делает 
все для того, чтобы Борис Микулич навсегда остался в памяти жителей Крас-
ноярского края. Мы, бобруйчане, хотим выразить большую благодарность 
всем жителям поселка Машуковка и особенно – Михаилу Георгиевичу Захар-
цову за память и подвижничество.

Еще живы люди, кто знал семью Б. Микулича, кто ухаживает за могилами 
его родных здесь, в Бобруйске, на Минском кладбище. Они также готовы нам 
помочь, передав копию редакционного заключения на сборник Б. Микули-
ча «Избранные повести и рассказы», вырезки газетных статей, касающиеся 
жизни и творчества Бориса Микулича, и несколько адресов, один из которых 
принадлежит школьному музею «Литературная Логойщина» в г. Логойске.

В нашем районе живет семья Шинкоренко, дружившая с семьей писа-
теля и недавно передавшая в Бобруйскую городскую библиотеку № 4 кни-
ги из личной библиотеки Микуличей. Члены семьи Шинкоренко поделились 
своими воспоминаниями о жизни сестер Бориса Микулича, принесли фото-
графии, хранившиеся в их семейном архиве.

В гимназии № 1 работает музей «Бабруйшчына літаратурная». Фонды 
этого музея комплектовались благодаря сотрудничеству с редакцией мест-
ной газеты, музеями городов Минска и Бобруйска, откуда были получены 
газетные статьи о белорусских писателях, работавших в Бобруйске: М. Лынь-
кове, С. Граховском, М. Аврамчике, а также и о Б. Микуличе. Большую помощь 
оказала сестра Бориса Микулича Мария Михайловна, передав музею статьи, 
книги, фотографии, открытки. Копии некоторых документов мы сделали для 
своей экспозиции.

При библиотеке работает клуб «Искатель», со школьниками ведется 
большая краеведческая, военнопатриотическая работа. Сотрудники смогли 
заинтересовать ребят трагической судьбой нашего знаменитого земляка, пе-
редать наше настроение и желание помогать в работе над присвоением име-
ни белорусского писателя Бориса Микулича библиотеке № 4. Неоднократно 
посещались могилы родных Б. Микулича, была совершена экскурсия в музей 
«Бабруйшчына літаратурная» Бобруйской гимназии № 1. Ребятами велось 
фотографирование интересующих объектов и экспозиций. Кроме того, чле-
ны клуба «Искатель» участвовали в конкурсе на лучшую исследовательскую 
работу, позже представленную ими же на краеведческой конференции сре-
ди кружковцев детскоюношеского центра путешествий и краеведения «Ба-
браня» в рамках 2го этапа акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Работа 
была посвящена жизни и творчеству Бориса Микулича и называлась «Осуж-
ден за талант». Это же название и у мультимедийной презентации, с которой 
мы выступили. Работа клуба «Искатель» (в ДЮЦПК «Бабраня» проходит как 
кружок «Туристыкраеведы»), как самая лучшая, была отмечена дипломом. 
В этом году члены клуба «Искатель» представили мультимедийную презен-
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тацию «Таланта прерванный полет». В июле 2012 г. мы совершили поездку 
на Логойщину, где встретились с родственниками Б. М. Микулича по отцов
ской линии и посетили музей в г. Логойске, а также дом в д. Тереховичи, 
где творил свои лучшие произведения писатель.

С 2008 г. в библиотеке работает экспозиция «Вечна малады пакутнік», 
по  которой постоянно проводятся экскурсии. Она периодически пополня-
ется, а особым украшением экспозиции стали книги из личной библиотеки 
семьи Микуличей, доставшиеся нам в марте 2012 г.

Мы проводим большую массовую и просветительскую работу по пропа-
ганде литературы о жизни и творчестве Бориса Микулича. С этой же целью за-
нимаемся издательской деятельностью. К 100летнему юбилею мы издали бро-
шюры «Письма из сибирской ссылки», «Воспоминания о брате» М. Микулич, 
книжные закладки, посвященные книге Б. М. Микулича «Аповесць для сябе».

Собранный нами материал мы поместили в папку для рассмотрения во-
проса о присвоении имени в Бобруйском горисполкоме.

Весь 2012 г. мы работали по проекту «Таланта прерванный полет», посвя-
щенному 100летнему юбилею со дня рождения Бориса Микулича. Результатом 
работы стало знаменательное для Бобруйска событие – присвоение библиоте-
ке имени нашего земляка. Это событие можно поставить в один ряд с други-
ми культурными мероприятиями не только городского, но и государственного 
масштаба: ведь именно 2012 г. был объявлен в нашей стране Годом книги.

Уладзімір Лякін

МІНСКІ ПЕРЫЯД ЖЫЦЦЯ І ТВОРЧАСЦІ 
ЗМІТРА ВІТАЛІНА (СЕРГІЕВІЧА)

Улетку 1928 г. выпускнік калінкавіцкай чыгуначнай сямігодкі, будучы 
пісьменнік Зміцер Сергіевіч (псеўд. Віталін; 1912–2004) адправіўся ў Мінск, 
збіраючыся паступаць у палітэхнікум. Ехаў туды поўны радасці і надзей, але 
яго чакала няўдача: «...На жаль, не паступіў, зрэзаўся на экзаменах, падвяла 
матэматыка. Дамоў не вярнуўся, застаўся ў Мінску, пачаў працаваць на бу-
доўлі на падсобных работах, а пасля ўзяў кельму і тынкоўшчыка. Затым па-
ступіў на 5-месячныя курсы радыёманцёраў, якія закончыў паспяхова і пачаў 
працаваць у радыемайстэрні Белрадыёцэнтра» (Ліст П. Пруднікаву, 1993 г.). 
Не паступіўшы ў тэхнікум, Зміцер стаў навучэнцам Мінскай прафшколы бу-
даўнікоў, дзе, сумяшчаючы навучанне і працу, займаўся два гады. Праз не-
каторы час, асвоіўшыся на новым месцы, ён паступіў і на курсы радыёман-
цёраў, якія таксама паспяхова закончыў.

Увесь вольны час Зміцер прысвячаў чытанню літаратуры, асабліва сучас-
най паэзіі, а таксама складанню сваіх вершаў. Малады калінкавічанін марыў 
уступіць у літаратурнае аб’яднанне «Маладняк» альбо «Узвышша», друкавац-
ца ў іх аднайменных часопісах і моладзевых газетах. «Я пачаў пісаць па-бела-
руску, калі апынуўся ў Мінску. Стаў пахажываць у Дом пісьменніка» (Размова 
з В. Жыбулем, 13.07.1998 г .).

У лістападзе 1928 г. стала вядома, што літаратурнае аб’яднанне «Малад-
няк» ператворана ў «Беларускую асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў» 
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(БелАПП), туды ўвайшлі шматлікія вядомыя беларускія літаратары. І Зміцер 
наважыўся штурмаваць гэты Алімп. У канцы снежня ён прыйшоў у рэдак-
цыю «Чырвонай змены» на вуліцы Камсамольскай, каб аформіць газетную 
падпіску на наступны год (яна каштавала тады 3 рублі 30 капеек). Набраўся 
смеласці, зайшоў у кабінет адказнага рэдактара Платона Галавача, паказаў 
яму свае вершы і прапанаваў паслугі ў якасці няштатнага карэспандэнта. Той 
выслухаў юнака, пагартаў яго сшытак, задаў некалькі пытанняў і прапана-
ваў для пачатку падрыхтаваць невялікую нататку на якуюнебудзь актуаль-
ную палітычную тэму з жыцця чыгуначнікаў. Неўзабаве тэматычны рэпар-
таж, азагалоўлены «Узяць царкву пад клуб», падпісаны псеўданімам Паўла 
Мазырскі, з’явіўся на апошняй, чацвёртай старонцы камсамольскай газеты. 
Хоць ад прапанаванага тэксту рэдакцыя пакінула ўсяго два дзясяткі радкоў, 
радасці хлопца не было канца: яго нататку надрукавалі!

Тым часам у «Чырвонай змене» памяняўся адказны рэдактар (ім стаў 
Аляксандр Джалюк), і Зміцер ізноў прапанаваў газеце свае вершы для пу-
блікацыі. Іх прынялі, і з таго дня малады паэт пачынаў прагляд кожнай газе-
ты першым чынам з «Літаратурнай старонкі», спадзеючыся ўбачыць там сваё 
імя. І 18 лістапада 1929 г., нарэшце, дачакаўся... Нехта Альстасін, літаратур-
ны крытык, змясціў у гэтым нумары вялікі артыкул «Па ўхабах творчасці». 
У ім дасталося шматлікім пачынаючым паэтам і празаікам: А. Слаўковічу – 
за  малапісьменнасць, З.  Протчанку – за мяшчанскую мову, М.  Бабіцкаму – 
за  адсутнасць мастацкага густу і г. д. Дасканала, з бязлітаснымі адзнакамі, 
была разабрана і творчасць калінкавіцкага вершапісца.

«…Зм. Сяргеевіч, пішучы верш “Беспрытульніку”, сам не заўважыў таго, 
як дапусціў такія ляпсусы:

...А самавар блішчыць
Падушкі йдуць на ложак,
Бы авечкі
І вось заціхла ўсе...

Аўтар цікавую тэму апісвае надумана, даючы цэлы шэраг шурпатасцей, 
як з боку мовы (русізмы: “занавеска”, “уют” і інш.), так і з боку параўнанняў.

У другім вершы “Хто дасць” пішучы:

Я вершы лью пра мора жыта,
Пра індустрыю, Беларусь...
Хто дасць патэнт на вечны жытак –
Я ўвесь на вершы разальюсь.

Можа таму вам і не даюць патэнту на вечны жытак, каб вы не разліліся 
на вершы, а пажылі яшчэ трохі працавітым жыццём».

Гэта была важкая і цалкам заслужаная аплявуха. Кагосьці іншага яна 
магла б, мабыць, і збіць з ног, але Зміцер быў хлопцам упартым, умеў думаць, 
аналізаваць, а галоўнае, рабіць правільныя высновы з памылак.

У той час рэдакцыя «Чырвонай змены» была перагружана матэрыяламі 
і раіла пачынаючым пісьменнікам і паэтам дасылаць свае творы ў кансуль-
тацыйнае бюро пры рэдакцыі часопіса «Маладняк» (тагачасны адрас: Мінск, 
клуб Карла Маркса, пакой № 2). Менавіта туды неўзабаве наведаўся і Зміцер 
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Сергіевіч. Спачатку ён прынёс самавіты опус на, здавалася б, бяспройгрыш-
ную тэму – першыя ўдарныя брыгады, арганізаваныя толькі што, у лютымса-
кавіку 1930 г., на прамысловых прадпрыемствах горада. Затым зарыфмаваў 
свае захапленні з нагоды прыняцця 1га пяцігадовага плана развіцця на-
роднай гаспадаркі БССР, 1га Усебеларускага злёту піянераў, склаў оды пра-
цаўнікам швейнай фабрыкі «Кастрычнік», на адкрыццё першай у Мінску 
трамвайнай лініі... Не надрукавалі!

Паэтычны ж дэбют Змітра Сергіевіча адбыўся 11 лютага 1930 г. на літара-
турнай старонцы «Чырвонай змены». Побач з творамі паэтаў П. Броўкі, Э. Аг-
няцвет, І. Субача, С. Дарожнага быў змешчаны і яго верш «На каньках» – свет-
лы, лірычны, з характэрнымі звонкімі рыфмамі. Верш ілюстраваўся малюнкам 
двух хлопцаўканькабежцаў у спартовых гарнітурах на рачным лё дзе.

У красавіку 1930 г. З.  Сергіевіча ўзялі ў «Чырвоную змену» няштат-
ным літсупрацоўнікам. Гэта было выданне ЦК ЛКСМБ, разлічанае не толь-
кі на камсамольцаў, але і на шырокія масы беларускай моладзі. Праца ў ім 
беспартыйных, але ідэйна блізкіх літаратараў (такім і быў Зміцер) заахвочва-
лася і віталася. Прыняцце ў літсупрацоўнікі было новай кропкай адліку ў яго 
творчасці, і лепш за ўсё гэта можна было зрабіць, прыняўшы гучны літара-
турны псеўданім. У вялікім фаворы ў творчай моладзі былі тады псеўданімы 
«класаванародныя»: Вольны, Каваль, Баец, Маёвы, Ленінец і таму падобныя. 
Зміцер, чалавек філасофскага складу, прыняў на пачатку 1930 г. літаратур-
ны псеўданім Змітро Віталін: «У мяне была тады такая думка: “Vita” – па-ла-
тыні – “жыццё”, і я выбраў сабе псеўданім “Віталін” – “Жыццёвы”, так бы мо-
віць» (Размова з В. Жыбулем 13.07.1998).

Суботні выпуск «Чырвонай змены» за 26 красавіка 1930 г. малады паэт 
захоўваў да самага дня арышту, а сям’я Сергіевічаў у Калінкавічах – да акупа-
цыі горада фашыстамі, калі газету, як і ўсе савецкія выданні, дзеля выратаван-
ня ўласнага жыцця прыйшлося спаліць. Гэты святочны нумар, прысвечаны 
9ым угодкам заснавання газеты, зрабіў Змітра Віталіна вядомым усёй краіне, 
а ў сваіх Калінкавічах – проста знакамітым! На першай старонцы, пад прывітан-
нямі ад ЦК КП(б)Б, Мінскага акружкама партыі, газет «Звязда» і «Піянер Бела-
русі» быў змешчаны калектыўны здымак рэдакцыі «Чырвонай змены». Сям-
наццаць маладых літаратурных і тэхнічных супрацоўнікаў газеты размясціліся 
перад аб’ектывам фотакамеры ў тры шэрагі. Уперадзе, крайнім справа сядзіць 
Змітро Віталін, побач з ім – юнкар Дзежыц, за спінай – супрацоўніца рэдакцыі 
Хмялеўская. На здымку былі таксама загадчык аддзела адукацыі і побыту ЦК 
ЛКСМБ Шоламаў, адказны сакратар рэдкалегіі Адашчык, кіраўнікі сектараў, літ-
супрацоўнікі і раз’язныя карэспандэнты. Але гэта было яшчэ не ўсё! На другой 
старонцы, побач з прывітаннямі Я. Коласа і М. Чарота, змяшчаўся верш Змітра 
«Давайма танк!» – з фатаграфіяй аўтара! Гучныя радкі заклікалі юнкараў:

У юбілейны
Дзень
«Чырвонай Зьмены»
Давайма, хлопцы,
Закладзема танк,
Як наш адказ
Сучасным чэмбэрленам!
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Маладога аўтара ведалі і ў творчым літаратурным аб’яднанні «Узвышша», 
дзе намеснікам старшыні быў ужо вядомы да таго часу філолаг і літаратар 
Кандрат Крапіва.

...Прынёс вершы я ў «Узвышша».
Бачу, Крапіва мне рад:
– Гэта добра, што ты пішаш,
Будзе большы наш атрад.
Нам паболей вельмі трэба
Тых свядомістых байцоў,
Хто не за скарынку хлеба,
А за праўду ў бой гатоў.

(«Крапіва», 1993 г.).

У чэрвені 1930 г. у жыцці З. Сергіевіча адбылася важная падзея – ён быў 
прыняты ў толькі што створаную Літаратурную студыю БелАПП і, адпаведна, 
атрымаў рэальную магчымасць друкавацца ў розных беларускіх перыядыч-
ных выданнях. Час паказаў, што гэта была вельмі ўдалая форма падрыхтоўкі 
творчай моладзі. «Студыйцаў» апекавалі і навучалі вядомыя беларускія пра-
заікі і паэты, перадаючы ім свой багаты літаратурны і жыццёвы досвед. Там 
Зміцер пазнаёміўся з легендарным «дзядзькам Коласам». Да гэтага прачытаў 
усе яго творы, асабліва падабаліся «Новая зямля» і «Сымонмузыка». Сёетое 
пераймаў ад яго і ў сваёй творчасці.

Вялікі нумар «Чырвонай змены» за апошні ліпеньскі дзень 1930 г. адкры-
ваўся вялікай перадавіцай «Мацней агонь па велікадзяржаўным расійскім 
шовінізме!» На другой старонцы, пад рубрыкай «Пяцігодка ў чатыры гады» 
змяшчалася некалькі нататак і верш Змітра Віталіна «Пазычым краіне!» Вольна 
ці мімаволі, але гэтыя каваныя рыфмы, што заклікалі моладзь на будоўлі пяці-
годкі, на перавыкананне планаў і ў падтрымку пазыкі індустрыялізацыі, мала-
ды паэт напісаў, капіюючы стыль У. Маякоўскага, разбіваючы асобныя словы 
на часткі. Напэўна, гэта была ўсё ж пасмяротная даніна павагі вялікаму пра-
летарскаму паэту; у далейшым вершы З. Віталіна набылі больш традыцыйны 
выгляд. 8 жніўня, у дзень нараджэння Змітра, «Чырвоназменка» зрабіла свай-
му карэспандэнту сапраўдны падарунак, надрукаваўшы яго вялікі верш «Песня 
натхнення». Тут 19гадовы паэт упершыню выступіў ужо як настаўнік юнкараў, 
які дзеліцца з імі досведам, ідэямі і сакрэтамі літаратурнага рамяства.

І рады я,
Што не адзін
Гару такім імпэтам.
Нас многа, многа!
Паглядзі:
Ідуць, пяюць паэты.

Камсамольцам, перадавікам працы былі пасвечаны яго вершы «Дзе сяць» 
і «Ударніку», апублікаваныя ў гэтай самай газеце праз два месяцы. Аднак 
неўзабаве адбылася непрыкметная, на першы погляд, падзея, якая паўплы-
вала на «кар’еру» Змітра Віталіна ў «Чырвонай змене». Кагосьці ў ЦК ЛКСМБ, 
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а можа быць, і вышэй, асвяціла ідэя стварыць у калгасах адмысловыя кам-
самольскамоладзевыя брыгады па адкорме свінняў, ад якіх, вядома ж, ча-
калі выдатных вынікаў. Як водзіцца, прынялі адмысловую пастанову і далі 
распараджэнне «Чырвоназменцы» правесці адпаведную агітацыйную пра-
цу. Апрануць заклікі і лозунгі ў вершаваную форму даручылі З. Віталіну. Але 
замест таго, каб добрасумленна збудаваць чарговую стандартную рыфмава-
ную «агітку», малады паэт вырашыў, як уяўляецца, злёгку пажартаваць. Апу-
блікаваныя 14 кастрычніка, аб’ёмам амаль на старонку, «Вершы пра свіней» 
пачыналіся неардынарна:

Мы голасна песьні і вершы пяём
Пра сонца, пра зоры, машыны,
Але вось чаму па-за нашым акном
Стаяць неапетыя свінні?

Былі там яшчэ «свінарнікпалац», «свінаматкаўдарніца» і іншыя паса-
жы, відавочна недарэчныя на старонках органа ЦК ЛКСМБ. Застаецца загад-
кай, як гэты верш увогуле быў надрукаваны. «Аргвысновы», зразумела, былі 
зроблены, і на працягу доўгіх месяцаў вершаў Змітра Віталіна камсамольская 
газета не друкавала… З іншага боку, «Вершы пра свіней» сталі для паэта пер-
шым досведам падобнага роду. Праз 60 гадоў у яго набярэцца цэлая складанка 
розных гумарыстычных і сатырычных баек (на жаль, так і не апубліка ваных).

Але тым часам яго верш «На сонечны бераг!» змясціў на сваіх старон-
ках папулярны часопіс «Беларуская работніца і сялянка». (За два гады тут 
будзе апублікавана шэсць яго вершаў.) Увосень 1930 г. літаратурны часопіс 
«Узвыш ша» апублікаваў верш Змітра Віталіна «Будоўля», поўны пафасу пер-
шай пяцігодкі:

Ідуць гады,
Яснее даль,
І, дзе дыміліся руіны, –
Ўстаюць муры –
Бэтон і сталь,
Як сымболь росквіту краіны…

Прыкладна ў гэтыя дні сябар і паплечнік Змітра па БелАПП Алесь Пруд-
нікаў, які працаваў на будоўлі, пазнаёміў яго са сваім стрыечным братам, 
паэтам Паўлам Пруднікавым, што прыехаў з Магілёва і ўладкаваўся груз-
чыкам на чыгуначнай станцыі МінскТаварная. Гэтыя два хлопцы, ды яшчэ 
Клім Грыневіч і Рыгор Хацкевіч, таксама маладыя літаратары, сталі аднымі 
з самых блізкіх і адданых сяброў Змітра Віталіна ў Менску.

Амаль праз паўстагоддзя, на схіле свайго жыцця, Павел Пруднікаў, які 
нічога не ведаў тады пра лёс свайго сябра Змітра, напісаў пра яго праніклівы 
нарыс «Абарваная струна». Гэтае невялікае, у некалькі старонак, апавядан-
не, з’яўляецца, мабыць, галоўнай крыніцай інфармацыі пра мінскі перыяд 
жыцця і творчасці маладога паэта Змітра Віталіна. «…Мы аказаліся ў адной 
літаратурнай арганізацыі – Цэнтральнай літаратурнай студыі пры БелАППе. 
Гэта кузня, ці школа літаратурных кадраў, як яе тады называлі, аб’ядноўвала 
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ў сваіх радах у асноўным рабочую і студэнцкую моладзь. […] Там мы калек-
тыўна абмяркоўвалі свае творы, дапамагалі адзін аднаму, знаёміліся паміж 
сабою. Тым больш што мы мелі свой калектыўны орган – насценную газе-
ту, у склад рэдкалегіі якой уваходзілі і Змітро Віталін, і я. Там мы, магчыма, 
і пазнаёміліся як след, а затым і добра пасябравалі. […] Змітро Віталін быў 
вышэй сярэдняга росту, крыху сутулы, русавалосы, заўсёды акуратна апра-
нуты, насіў прычоску “ёрш”, якая ніколі не закрывала яго высокі лоб. Вызна-
чаўся даволі сур’ёзным тварам і выключна разумнымі шэрымі вачамі. Быў 
заўсёды ўраўнаважаным, ветлівым і немнагаслоўным. Лішняга слова на ве-
цер не кідаў. Неяк не па гадах быў сур’ёзным, за што мы, яго сябры, празвалі 
“дзядком”. Паважаў і цаніў сяброўства. Гэта быў верны і надзейны сябар. […] 
Жыў Змітро Віталін у раёне станцыі МінскТаварная ў маленькім пакойчыку 
прыватнага дома неахайных гаспадароў, якія, відаць, вельмі спачувалі кла-
пам (Безыменны зав. Прывакзальнай пл., д. 6, кв. 1. – У. Л.). Так што яго кватэр-
ныя ўмовы былі не лепшымі, чым у герояў Дастаеўскага. Яго пакой нагадваў 
пакой Раскольнікава, і мы жартам празвалі яго “Раскольнікавым”, за што ён 
на нас, сваіх сяброў, не крыўдаваў, а толькі аджартоўваўся:

– Які ж я Раскольнікаў, калі не магу ні клапа раздавіць, ні мышы забіць. 
А ён жа дзвюх жанчын укакохаў!

Добра, што ў гэту кватэру ён прыходзіў толькі пераначаваць, а ўвесь 
астатні час праводзіў у майстэрні, бібліятэцы, у Доме пісьменніка».

Напачатку 1931 г. па Змітровым хадайніцтве яго сябра Паўла Прудні ка
ва ўзялі працаваць на Беларускае радыё, а Алесь Пруднікаў уладкаваўся ў Бел-
дзяржвыдавецтва. Яны часта наведвалі розныя літаратурныя сустрэчы, памяць 
пра якія захавалася у З. Сергіевіча і праз дзесяцігоддзі: «1931 год. Я жыву і вучуся 
ў Мінску. У другі раз прыязджаюць украінскія пісьменнікі ў Беларусь. У вялікай зале 
нядаўна пабудаванага клуба працаўнікоў прамкааперацыі – першы літаратурны 
вечар. Я сяджу амаль у самай сцэны і з захапленнем слухаю выступы ўкраінскіх 
літаратараў. Захапленне ўсёй залы выклікаў Астап Вішня. Мне ўсё зразумела. 
Мая маці, ураджэнка Піншчыны, гаворыць гэтак жа, як і ўкраінскія госці. Я адчу-
ваю – прыехалі браты» (газета «Сцяг камунізму», 18.06.1975).

Вясна ў тым годзе выдалася ранняй і паўнаводнай, Свіслач, выйшаўшы 
з берагоў, нават затапіла частку прылеглых вуліц. У тыя дні маладыя паэты 
сталі сябрамі «Дома пісьменніка», арганізацыі, якая выконвала тады функ-
цыі пісьменніцкага саюза. «На адным з пасяджэнняў, – піша П. Пруднікаў, – 
сакратар прачытаў нашы заявы і запытаў у членаў праўлення, якая будзе 
думка. Нечакана для нас бярэ слова сам старшыня, Янка Купала, і гаворыць:

– Гэтых хлопцаў трэба прыняць, яны і самі неблагія, і вершы пішуць до-
брыя.

З думкай народнага паэта не змаглі не пагадзіцца члены праўлення. Ніх-
то не асмеліўся пярэчыць. Так мы сталі паўнапраўнымі членамі Дома пісь-
менніка, а значыць, мелі права карыстацца сталовай, буфетам, бібліятэкай 
і наведваць клуб, у якім праводзіліся розныя вечары і дыскусіі на літаратур-
ныя тэмы, што было тады ў модзе».

Яшчэ больш прыцягвала іх сталоўка ў сутарэнным памяшканні, дзе мож-
на было папросту апынуцца побач з літаратурнай знакамітасцю і нават пад-
мацавацца ў крэдыт. «У гэтым цьмяным сутарэнні, – піша Сяргей Грахоўскі, – 
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за  столікам можна была часам убачыць Купалу поруч з Міхасём Зарэцкім, 
Баранавых, Хадыкам. Прыходзячы, ён звычайна вітаўся з гардэробшчыцай 
і  ўсімі, хто быў у вестыбюлі, пытаўся пра здароўе, пра справы, ці ўсё добра 
дома, ішоў у суседні пакойчык з адзіным акном, і тое ўпіналася ў глухую сця-
ну суседняга дома, садзіўся на цыратовую канапу, і адразу вакол яго збірала-
ся купка маладых паэтаў. Сяргей Астрэйка, Змітрок Віталін, Алесь Пруднікаў, 
Паўлюк Буравей просяць дазволу пачытаць свае вершы. Дзядзька Янка слухае 
ўважліва, ацэнкі дае кароткія і канкрэтныя […] Калі нешта сапраўднае яму па-
дабалася, шчыра радаваўся і не скупіўся на пахвалы. Памятаю, як хваліў паэму 
Сяргея Астрэйкі “Бенгалія”, моцныя і празрыстыя вершы Змітрака Віталіна».

Тым часам вершы калінкавічаніна ахвотна друкавалі літаратурныя часо-
пісы «Маладняк» і «Узвышша». 2 ліпеня 1931 г. на пасяджэнні Літаратурнай 
студыі БелАПП сабраліся тры дзясяткі яе членаў, сярод якіх быў і З. Сергіевіч. 
Даклад па выніках першага года існавання творчай арганізацыі зрабіў яе 
кіраўнік А. Сячко, адзначыўшы З. Віталіна сярод найбольш таленавітых сту-
дыйцаў, рэкамендаваных у БелАПП.

Атмасфера частых сустрэч у Доме пісьменніка была прыемная, узаемныя 
адносіны – простымі і роўнымі. «Седзячы на цыратовых канапах, – успамінае 
С.  Грахоўскі, – даволі голасна чыталі адзін аднаму вершы Змітрок Віталін 
і Алесь Пруднікаў. Чытанне адзін аднаму часта перарастала ў шырокае аб-
меркаванне, у творчую дыскусію – далучаліся паэты, што выпадкова зайшлі ў 
пакой. Разгараліся гарачыя спрэчкі пра ўдалы ці слабы радок, трапнае ці не-
дарэчнае слова, за думку, за ідэю верша».

Зрэшты, досыць хутка З. Віталін пераканаўся, што сталічнае літаратурнае 
жыццё – гэта не ідылія. Неўзабаве пасля прыёму ў Дом пісьменніка яму да-
вялося прысутнічаць там на нейкай літаратурнай вечарыне. Трыбуну «акупа-
ваў» сумнавядомы ў тыя часы сваімі правакацыйнахамскімі выхадкамі літа-
ратурны крытык у чыне навуковага сакратара Інстытута літаратуры Л. Бэндэ. 
Гэта была асоба ў галіфэ і гімнасцёрцы без знакаў адрознення ў малінавых 
пятліцах, але з рэвальверам на баку. Ён гаварыў на рускабеларускай «трасян-
цы» з моцным акцэнтам. Ваяўнічы дагматык марксізму і вульгарнага сацы-
ялізму, цэлую гадзіну ён бушаваў на трыбуне, граміў Я. Купалу, Я. Коласа і ін-
шых… Ды што там адкрыты слуга партапарата Бэндэ, калі ў ганенне сваіх жа 
калегаў уключыўся адзін з вядучых беларускіх паэтаў – Міхась Чарот! Цяжкае 
ўражанне пакідае на душы напісаны ў 1930 г. і шырока распаўсюджаны перы-
ядычным друкам яго вершаваны заклік да расправы над іншадумцамі – «Су-
ровы прыгавор падпісываю першым». Неўзабаве З. Сергіевіч адчуе на сабе, 
наколькі несумяшчальны таталітарызм са свабодай творчасці. Гэта магутная 
і бязлітасная сістэма маральна ламала самастойна думаючую творчую асобу. 
Калі гэта не атрымоўвалася – знішчала фізічна.

З канца 1920х гг. відавочна азначыўся і затым усё мацнеў падзел грамад-
скай свядомасці. З усіх трыбун абвяшчаліся дэмакратычныя лозунгі, а ў жыц-
ці набірала звароты жорсткая рэпрэсіўная палітыка, шырыліся арышты, рас-
правы, пакаянні. Усё гэта прымушала творчую інтэлегенцыю, як і ўвесь народ, 
прыстасоўвацца, жыць як бы падвойным жыццём. Маладыя паэты, кола знаё-
мых Змітра Віталіна, удзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах БелАППа, публіка-
валі ў друку ідэалагічна вывераныя вершы і, адначасова, выказвалі ў сваім 
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вузкім крузе зусім іншыя думкі. У адным з аператыўных дакументаў ГПУ (ор-
гана палітычнага вышуку) той пары гаворыцца, што «...на кватэры Астапенкі 
збіраліся пісьменнікі... для праслухоўвання па радыё замежных перадач бела
гвардзейцаўэмігрантаў. Там жа вяліся гутаркі, што літаратар павінен пі саць, 
што яму жадаецца, а не выконваць сацыяльную замову партыі». Хто ведае, 
можа, менавіта тады ўпершыню патрапіў пад падазрэнне і паэт з Калінкавіч.

У рэдакцыі «Чырвонай змены» ляжала ўжо некалькі новых твораў 
З. Віталіна, але друкавалі ўсё іншых – С. Ракіту, Э. Агняцвет, А. Сячко. Не было 
яго вершаў і ў вялікай паэтычнай падборцы твораў маладых беларускіх паэ-
таў да 10гадовага юбілею камсамольскай газеты. Нарэшце, пасля прыёму 
Змітра ў БелАПП, у нумары за 29 чэрвеня 1931 г. з’явіўся яго верш «Прэ-
соўшчык Ахрэмыч» – ідэалагічна вывераны і актуальны аповед пра старога 
працоўнагарацыяналізатара, які змог наладаваць дарагі імпартны прэс.

25 ліпеня ў вялікім суботнім нумары «Чырвонай змены», прысвечаным 
2му Усебеларускаму злёту піянераў, убачыў свет верш Змітра Віталіна «Злёт», 
які апяваў вялікую перабудову жыцця і яе маладую рухальную сілу. У жніўні 
група паэтаў і празаікаў, якую ўзначальваў Ю. Таўбін (у ёй былі С. Дарожны, 
П. Пруднікаў, З. Віталін, Л. Калюга і М. Багун), ездзіла да студэнтаў Мар’іна-
горскага сельскагаспадарчага тэхнікума. Напачатку восені Змітро Віталін 
быў у творчай паездцы ў Шклове, пасля чаго «Чырвоназменка» апублікавала 
напісаны там верш «Ліст Эдуарду Мацэвічу». Падзагаловак абвяшчаў: «Удар-
ніку Шклоўскай папяровай фабрыкі “Спартак”, прыйшоўшаму ў літаратуру 
па закліку, майму падшэфнаму». Гэта быў пакладзены на вершы пераказ уро-
каў літаратурнага майстэрства, якія Зміцер добра засвоіў у «майстаркласах» 
Я. Купалы і Я. Коласа. Увесь верш працяты галоўнай думкай:

Упартасць –
Сястра мая і твая,
Іначай –
Не жыць маладому!

Што гэта быў не проста літаратурны прыём, а глыбокае ўнутранае пера-
кананне аўтара, даказала ўсё яго жыццё.

Гэтай жа восенню З. Віталін напісаў вялікі, у некалькіх частках, лірычны 
верш «Вераснёвае». У рэдакцыі камсамольскай газеты цалкам яго друкаваць 
не сталі, змясцілі толькі ўрывак у тры калонкі (дзе гаворка ішла пра ўдар-
нікаў на ўборцы ўраджаю), з назвай «Маладосць б’е крыніцаю». У поўным 
аб’ёме верш ніколі не публікаваўся і да нашых дзён не захаваўся. У лістападзе 
«Чырвоная змена» змясціла верш «Мы змяняем твар зямлі». Там былі адны 
з самых праніклівых радкоў беларускай паэтычнай спадчыны З. Сергіевіча:

Адчыніце хаціну стагоддзяў,
Зазірніце пад нізкую столь –
Там, хістаючыся, праходзяць
Продкі нашы – цемра і боль...

Можна сказаць, што 1931 г. быў для Змітра вельмі паспяховым і плён-
ным, зрабіў яго даволі вядомым беларускім паэтам.
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«Вясной 1932 года, – піша П. Пруднікаў, – Змітро Віталін па закліку камса-
мола Беларусі, членам якога ён з’яўляўся (Віталін камсамольцам не быў. – У. Л.), 
паехаў працаваць адказным сакратаром Крычаўскай раённай газеты. Тады 
многія з яго сяброў паследавалі яго прыкладу, у тым ліку і аўтар гэтых радкоў. 
Я паехаў у Клімавічы, Ян Субач – у Оршу, Клім Грыневіч – у Самахвалавічы, 
Рыгор Хацкевіч – у Чэрвень і г. д. У маі месяцы таго ж года, калі я накіроўваўся 
да месца прызначэння з Янам Субачам (ён далучыўся да мяне на ст. Орша), 
я заехаў да Віталіна ў Крычаў. Там мы ўтрох на беразе сівога Сожа правялі цэлы 
дзень. Гутарылі аб літаратуры, чыталі свае новыя вершы. […] У верасні 1932 г. 
Змітро Віталін паступіў на творчае аддзяленне Вышэйшага педагагічнага ін-
стытута (зараз гэта педінстытут імя Максіма Горкага). Якраз у той самы час 
я паехаў на вучобу ў Ленінград. I вось цяпер ужо мы не мелі магчымасці, як 
раней, сустракацца, гутарыць па цэлых гадзінах. Затое рэгулярна перапісвалі-
ся. Памятаю, ён пісаў мне ў канцы 1932 года: “Вось я і студэнт. Як і ты, «грызу 
граніт навукі», слухаю лекцыі надзвычай разумных людзей – прафесараў Ніколь-
скага, Замоціна, Барычэўскага, Бузука, Піятуховіча і іншых. Ад іх лекцый галава 
робіцца святлейшай. Слухаючы іх, здаецца, што я  да  гэтага нічога не ведаў”. 
А я, у сваю чаргу, хваліўся яму тым, што слухаю лекцыі яшчэ больш вучоных 
мужоў — акадэмікаў Арлова, Дзяржавіна, Тарле, а таксама прафесараў Шчэр-
бы, Бархударава, Дзясніцкага, Андрэева, Андрыянава і г. д. А ўжо ў студзені 
1933 года ён пісаў мне наступнае: “Мы ўсе, твае сябры, у тым ліку Алесь Пруд-
нікаў, Клім Грыневіч і я, займаемся на адным курсе і нават у адной групе. Па-ра-
нейшаму збіраемся дзе-небудзь і чытаем адзін аднаму свае новыя творы. Не хапае 
толькі цябе аднаго. Кідай ты свой Піцер і пераводзься сюды, у родны Мінск. А то 
ты там і ад роднай мовы адвыкнеш, не толькі ад нас”».

На ростані абодва Пруднікавы, Сергіевіч і яшчэ двое іх сяброў (настаўнік 
Васіль Баранаў і журналіст Пятро Старавыбарны) зайшлі ў адно са сталіч-
ных фотаатэлье зрабіць здымак на памяць. Гэтае фота захавалася ў архіве 
П. Пруднікава і з’яўляецца адзіным (не лічачы фота са следчай справы ОГПУ 
і вышэйзгаданага здымка з «Чырвонай змены»), дзе ёсць З. Віталін у мінскі 
перыяд свайго жыцця. У верасні, пасля паступлення ў інстытут, вырашылася 
і пытанне з новым месцам працы. Яго выклікалі на гутарку ў адзін з адпавед-
ных партыйных органаў, што кіраваў выдавецтвамі. Паглядзелі прынесеныя 
газетныя і часопісныя выразкі, характарыстыкі, задалі пытанне пра шэсць 
умоў тав. Сталіна па пабудове сацыялізму і – прызначылі адказным сакрата-
ром рэдкалегіі часопіса «Шляхі калектывізацыі». Галоўным рэдактарам гэтага 
ведамаснага выдання быў член БелАППа Сцяпан Сямашка. Рэдакцыя займа-
ла тры пакоі ў адной з пабудоў на Барысаўскім гасцінцы, у паўночназаход-
няй частцы Мінска. Часопіс з’яўляўся органам Наркамзема БССР і выходзіў 
два разы ў месяц тыражом у 2 200 асобнікаў. Па выглядзе гэта была мізэрная 
шэрая брашурка ў 14 старонак з абавязковым наборам палітычных заклікаў, 
нарматыўных дакументаў, артыкулаў пра перадавыя калгасы і найлепшых 
калгаснікаў, а таксама лозунгаў накшталт «Сарнякі – зброя класавага ворага». 
Клопатаў у адказнага сакратара было нямала: падрыхтоўка ўсіх, што пасту-
палі ў рэдакцыю, матэрыялаў і нумара да друку, кантроль за наборам тэксту 
ў друкарні і яшчэ шмат чаго. Уставаць у сваім пакоіку на Прывакзальнай пло-
шчы Змітру даводзілася на досвітку, а вяртацца, іншы раз, ужо ў змярканні. 
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Малады супрацоўнік прыўнёс у працу рэдкалегіі шмат новага, яркага, цікава-
га. Ён зрабіў у гэтым сумным выданні «літаратурную старонку», дзе змясціў 
верш А. Пруднікава «На штурм другой пяцігодкі» і шэраг іншых твораў.

1932гі быў цяжкі для краіны, неўрадлівы год. Ідучы з навучання ці пра-
цы дадому, праз сквер на месцы былога Віленскага рынка, малады паэт бачыў 
мноства маўклівых, знясіленых галечай і голадам людзей. Іх вялікая частка да-
бралася сюды з абхопленай засухай Украіны, але былі і свае, з «раскулачаных». 
Яны сядзелі на ходніках, ля хат амаль бесперапынным ланцужком: старыя, 
жанчыны, дзеці, цэлыя сем’і. На рагожцы ці старой газеце выстаўляліся на про-
даж убогія пажыткі, кавалачкі калісьці звычайнага жыцця: скруткі саматкана-
га палатна, ручнікі, нейкі гафт, нават падушкі. Выбірай, што жадаеш, за самую 
мізэрную плату, лепш кавалкам хлеба, прыгаршчай круп. Тады Змітро і яго та-
варышы ўпершыню пачулі і зразумелі страшнае слова «галадамор»…

Гэтая бездань чалавечага гора не магла не знайсці водгуку ў душы 
З. Віталіна. Паэту Сяргею Астрэйку пасля арышту прад’явілі абвінавачванне, 
што ён перафразоўваў некалькі радкоў са сваёй паэмы «Бенгалія» пра цяжкае 
жыццё бенгальцаў пад ангельскім каланіяльным прыгнётам. Атрымалася:

Бэнгалія,
Бэнгалія...
Не сьпяшы ў чырвоны «рай»,
Дзе пакутуе, Бенгалія,
Беларусь, твая сястра.

Напэўна, пасля штосьці падобнае «шылі» і калінкавічаніну, але што ме-
навіта – можна будзе вызначана сказаць, толькі азнаёміўшыся са следчай 
справай № 14618з з зачыненага архіва на праспекце Незалежнасці ў Мінску.

У снежні 1932 г. у Дзяржаўным выдавецтве Беларусі выйшла ў свет ты-
ражом у 2 тысячы асобнікаў першая кніжка Змітра Віталіна – невялікі паэ-
тычны зборнік «Будзем жыць». З дваццаці ўключаных туды вершаў многія 
(«Зямлянка», «Сталяр», «Млын» і іншыя) былі напісаны на калінкавіцкім 
матэрыяле. Яны малявалі яркае, аптымістычнае бачанне будучыні.

Нешматлікім тыражом раней выйшлі з друкарні і зборнікі маладых 
паэтаў Кліма Грыневіча, Алеся Пруднікава і Юлія Таўбіна. Сябры памкнулі-
ся адзначыць літаратурны поспех у маленькую ўтульную піўную недалёка 
ад Дома пісьменніка, дзе налівалі добрае «пельзеньскае» і «венскае». Жыццё, 
нягледзячы на часовыя цяжкасці, уяўлялася ім ясным і выдатным, перспек-
тывы – светлымі і абнадзейлівымі. Але гэта быў ілжывы світанак...

Жанна Шаладонава

МАСТАЦКІ ФЕНОМЕН ГОРАДА Ў ПАЭЗІІ «УЗВЫШША»

У гісторыкакультурным працэсе горад адыгрывае найважнейшую 
функцыянальную ролю, выступаючы цэнтральным звяном прасторавачаса-
вай арганізацыі грамадства, дэманструючы яго цывілізацыйныя характары-
стыкі, духоўнаматэрыяльныя каштоўнасці, складаную іерархію сацыяльных 
сувязей і адносін.
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У беларускай літаратуры ХІХ ст. быў назапашаны некаторы мастацкі 
вопыт інфарматыўназмястоўных, гістарычна заглыбленых, дакументаль-
на і тапаграфічна дэтальных і дакладных апісанняў гарадскіх ландшафтаў, 
як і спробы іх эмацыянальнага асэнсавання – у вершах, баладах, успамінах, 
падарожных нататках беларускапольскіх пісьменнікаў: Уладзіслава  Сыра-
комлі (цыкл санетаў «Згадкі Нясвіжа», нарысы «Вандроўкі па маіх былых 
ваколіцах», 1853; «Мінск: беглы позірк на цяперашні стан Мінска», 1857); 
Вінцэся Каратынскага («Наваградчына і Наваградак», 1858; «Віцебск», 1867); 
Яна Чачота («Наваградскі замак», «Радзівіл, альбо Заснаванне Вільні», 1818–
1819) і інш. Адносна творчасці Адама  Міцкевіча даследчык Ю.  Кляйнер 
заўважыў: «да фізіяноміі горада Міцкевіч не так адчувальны, як да вясковай 
прыгажосці. У яго няма зацікаўленняў урбаніста (курсіў наш. – Ж.  Ш.)». За-
яўленая ў сатырычнаіранічным ракурсе ўспрымання селяніна ў творах Він-
цэнта ДунінаМарцінкевіча («Халімон на каранацыі»), Францішка Багушэвіча 
(«Не люблю я места»), тэма горада атрымала арганічны працяг у паэтычным 
асэнсаванні Максіма Багдановіча, Змітрака Бядулі, Якуба Коласа, Янкі Купа-
лы. На думку даследчыкаў (У. Лобач), у беларускай культуры ХІХ – пачатку 
ХХ стст. горад успрымаўся ў пераважнасці як чужародная стыхія, бо беларусы 
«ўяўлялі з сябе этнас з няпоўнай сацыяльнай структурай (паводле перапісу 
1897 г. сяляне складалі 93 %)» [6, с. 81].

У паслярэвалюцыйны перыяд 20–30 гг. ХХ ст., калі ў краіне быў узяты інтэн-
сіўны курс на індустрыялізацыю, рост прамысловай вытворчасці, сітуацыя па-
чала паступова змяняцца. Дынаміка духоўнакультурнага, сацыяльнапалітыч-
нага, індустрыяльнага развіцця суправаджалася пашырэннем гарадской 
цывілізацыі, мадэрнізацыяй мыслення і эстэтычнай свядомасці. Трансфарма-
цыя спрадвечнага жыццёвага ўкладу, развіццё і рост гандлёвых, прамысловых, 
адміністратыўнапалітычных і культурных цэнтраў і звязаная з гэтым менталь-
наструктурная рэарганізацыя грамадства робяць гарады аб’ектам павышанай 
цікавасці, арганічна ўпісваюць іх культурнафіласофскі і этычнапсіхалагічны 
каштоўнасны кантэкст у нацыянальную мастацкавобразную мадэль свету.

У гарады накіроўвалася моладзь у пошуках працы, асветы, культуры, год-
нага месца ў жыцці. Працэсы трансфармацыі нядаўна традыцыйнага тыпу 
вяскоўца і звязанай з гэтым змены спосабу мыслення, каштоўнасных прыя-
рытэтаў, ментальных установак пачалі адлюстроўвацца ў літаратуры, аднак 
вельмі паступова і павольна, і тую ж самую адсутнасць «зацікаўленняў ур-
баністаў» можна канстатаваць у творчасці пераважнай большасці беларускіх 
паэтаў першай паловы ХХ ст. Нягледзячы на шчыльны духоўнакультурны 
гарадскі кампанент у жыцці паэтаўўзвышэнцаў, цікавасць да вясковай пра-
блематыкі заставалася для іх дамінантнай, а ўсхваленне прамысловых буд-
няў гучала спрошчана, пафасна і дэкларатыўна:

Глянь, таварыш!
Паслухай, тут стань, –
Лепшай песні не зложыць ніхто, –
Як пяе гаварлівая
Сталь,
Як грыміць мураваны
Бетон!..

(«Грыміць мураваны бетон» [4, с. 58.])
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Застаючыся адданымі прыхільнікамі вясковага ладу жыцця («Вёска род-
ная, / Вёска мілая, / Не магу я цябе не любіць…»), паэтыўзвышэнцы ў многіх 
вершах усё ж прыхільна ставяцца да працэсаў урбанізацыі, выкліканых пра-
мысловаіндустрыяльнымі задачамі, імкненнем да прагрэсіўнай арганіза-
цыі форм жыцця. Аднак вартасці і перавагі гарадской вытворчасці цікавяць 
мастакоў у залежнасці ад ступенні іх карысці і рэальнай дапамогі той жа вёс-
цы. Сяргей Дарожны, вітаючы цесную і плённую сувязь паміж вёскай і гора-
дам, канстатуе выключную ролю апошняга ў вялікіх пазітыўных зменах пры 
арганізацыі сялянскай працы, яе тэхнічным аснашчэнні, павышэнні ўзроўню 
і камфортнасці вясковага жыцця.

Нездарма ж
Трубы фабрык не белым
Дымам мажуць блакітнае неба, –
Горад хоча,
Каб вёска мела
Сукно і дасыта хлеба.
Каб свяціла электрыкай яркай,
Уздыхаюць машыны-асілкі.
Сніцца ім, што ляскоча жняярка
І што косіць стальная касілка…

(«Рытмы вясковай працы» [4, с. 8–9])

Уладзімірам Дубоўкам урбаністычныя матывы звяваюцца з тэмай са-
цыялістычнага будаўніцтва, абнаўлення, кахання («Выйду, выйду, дзе гора-
ду грукат…»). Горад выступае плёнам стваральнатворчай працы чалавека 
па развіцці і ўдасканаленні ўсіх форм і праяў жыцця, асяродкам дасягненняў 
не толькі прамысловага, але і духоўнакультурнага прагрэсу.

Растуць заводы, гарады,
Надзея наша – без трывогі.
Праз незлічоныя сляды
Раўнейшай робіцца дарога.

(«Да дзясятай гадавіны кастрычніка» [5, с. 144])

Аднак, як заўважыла даследчыца ўрбаністычных працэсаў сучаснасці 
Т. АляксееваБескіна, «сутнасць горада складае не так субстрат – матэрыяль-
ная аснова ўсіх працэсаў, з’яў – дамы, вуліцы і да т. п., колькі субстанцыя – 
працэсы, што працякаюць у гэтых дамах, на гэтых вуліцах, прадвызначаныя 
этнагеаграфічнымі ўмовамі, структурай насельніцтва» [1, с. 163].

Паэтычныя спробы Язэпа Пушчы па ўспрыманні і асэнсаванні горада як 
жывога арганізма ў складанасупярэчлівым узаемадачыненні з пачуццямі 
і  дзеяннямі чалавека можна звязаць з брусаўскай урбаністычнай паэзіяй, 
што парадаксальна сумяшчае як шчырае захапленне, так і іранічназ’едлівыя 
ацэнкі дзівосаў «капіталістычнага монстра»:
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Кричат афиши, пышно-пёстрые,
И тонут вывесок слова,
И магазинов светы острые
Язвят как вопли торжества.

Прорезан длинными колодцами
Горящих улиц, – город жив,
Киша бессчётными уродцами,
Вечерний празднует прилив.

(«Вечерний прилив» [2, с. 516–517])

Апісанні горада Я. Пушчы характарызуюцца падобнай дынамікай, нер
воваімпульсіўнай энергетыкай, выяўленнем ступені распаўсюджанасці 
іх  улады над чалавекам. Я.  Пушча дэталізуе ўрбаністычную прастору ў не-
гатыўным ключы («Лісты да сабакі»), узмацняе іранічны пафас, канстатуе 
азлобленасць, распуснасць, няўпэўненасць, нівеляванне індывідуальнасці 
і абясцэньванне духоўнасці ў жорсткіх умовах антыпрыроднай рэальнасці.

Міма радыё мчыцца
Электразіянне.
У маторна-аўтобуснай чытцы,
Вечар распустаю мямліць.
Няма вуліц маўклівых,
– Гармідар плюскоча.
Сэрцы сціскаюцца клінам,
Туга націскае на вочы.
Тут аддаюцца за грошы,
Блуд па калена.
Няма лепшых і горшых…
Завінаюць душу ў бакалею.

(«Міма радыё мчыцца…» [8, с. 92])

Як «шматслойная структура прадметных і духоўных каардынат», асяро-
дак дасягненняў прамысловага і культурнага прагрэсу, навуковатэхнічных 
інавацый, прадвеснік будучыні паўстае горад у паэзіі Змітрака Бядулі.

Казка з каменя і сталі.
Горад
У зморшчынах
Глыбокіх, гулкіх вуліц,
У павуціне дротаў,
У рогаце машын,
У маланках-агнявіцах электрыцтва,
У хмельных скоках самаходаў і трамваяў.

(«З сказаў буры і віхораў» [3, с. 169–170])
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Адчуўшы адмысловую паэзію і прэстыжнасць гэтага штучна ўтворанага 
асяроддзя жыццядзейнасці чалавека, мастак прадбачыць і небяспеку «мон-
стра, што развіваецца па сваіх законах», фіксуе празмерную ўшчыльненасць, 
мітуслівасць, псіхалагічную некамфортнасць і, урэшце рэшт, экалагічна не-
спрыяльнае наступства прамысловага мегаполіса на прыроднае наваколле:

Нервовы і вар’яцкі горад
Кіпеў жыццём.
Як мурашкі
На карчы ў лесе,
Кішмя кішэлі людзі.
Штодзень злаваўся горад,
Бы асілак грозны.
Гэта фабрыкі, заводы
Крычалі ў неба,
Высунуўшы ўверх страшныя коміны,
Што чадзілі абшары вышыні
Туманна-шызым дымам…

(«З сказаў буры і віхораў» [3, с. 170])

І тым не менш, «горад павінны быць разгледжаны і як культуралагіч-
ная з’ява ў шырокім разуменні тэрміна, як свайго роду матрыца культуры 
ў дынаміцы, дзе стагоддзе за стагоддзем ідзе назапашванне матэрыяль-
накультурнага пласту памяці пакаленняў ва ўсёй складанасці іх жыцця
дзейнасці – працоўнай, сацыяльнай, духоўнай і г. д.» [1, с. 99]. Акультураныя 
гарадскія ландшафты з прадуманай логікай забудоў і вытанчанасцю архітэк-
турных форм прадстаўляюцца З. Бядулем плёнам стваральнатворчай працы 
чалавека, выяўленнем яго жыццесцвярджальнай энергетыкі.

Ён (горад. – Ж. Ш.) увесь выглядаў, нібы казка,
Напісана богам самім
На глебах застыўшай зямлі.
Кожна літара – гмах шматкалёрны.
Кожна слова – рад замкаў высокіх
З узорамі, з башнямі, ў рамках
Садоў, і лясоў, і вады.
Цудоўная казка вякоў
Мела выгляд вялікага сфінкса,
Што загадку людзям загадаў адгадаць:
Дзе захован у цябе, чалавек,
Геній шчасця і творчы агонь?

І людзі тварылі красу
Пакаленне адно за другім!
Будавалі ўсё болей і болей –
І вырас вялізарны горад.

(«На Замковай гары» [1, с. 314–315])
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Цікавасць да горада як гісторыкакультурнай і эстэтычнай з’явы, аб’екта 
выяўлення здольнасцей чалавека зыходзіць да пушкінскай традыцыі. Усве-
дамляючы супярэчнасці гарадскога ладу жыцця, А.  Пушкін тым не менш 
аддае перавагу выяўленню яго светлых, узнёсламанументальных старо-
нак, – у гэтым адрозненне яго ракурсу гарадскіх пейзажаў ад, скажам, таго ж 
Ф. Дастаеўскага ці М. Някрасава. У паэме «Медны коннік» урачысты і велічны 
вобраз Пецярбурга ў сваім вытанчаным харастве і дасканаласці падобіцца 
мастацкаму шэдэўру і таму адмыслова ўздзейнічае на пачуцці, душэўны стан 
чалавека, дэманструючы матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці цывіліза-
цыі, выступаючы паказчыкам магутнасці, велічы і стабільнасці Расійскай 
дзяржавы.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный.

(«Медны коннік» [7, с. 222])

У стройным, прадуманым і цэласным шэрагу гарадскіх вуліц, дамоў, 
помнікаў, храмаў паўнакроўна рэалізавалася крэатыўнасць чалавечага розу-
му, праявілася таленавітасць, адоранасць і жыццястойкасць народа, здольна-
га згарманізаваць, упарадкаваць і акультурыць прыродную дадзенасць, ства-
рыць з хаосу цуд і прыгажосць. Маляўнічую і велічную панараму гарадскіх 
ландшафтаў Вільні ў паэзіі З. Бядулі вянчае касцёл святой Ганны, сакраль-
наідылічная прыгажосць і дасканаласць якога ўзвышаюць над паўсядзён-
насцю, сімвалізуюць духоўную сутнасць горада і яго жыхароў, указваюць 
на Бос кае (незямное) паходжанне:

Спіць Вільня. Адзін паглядаю
На цудны касцёл святой Ганны –
Красуецца контур прыгожы
У гладзі блакітнага неба.

Узор, барэльеф і арнамент –
Малюнак да казкі-царэўны.
Гатычныя конусы, башні
У высі шыбаюць да зорак.

Бы сон хараства, гмах з’явіўся,
Як геній сказаў: «Няхай будзе!»
Людзей, адароных душою,
Ён кліча на шчыру малітву.

(«Касцёл св. Ганны» [3, с. 319])
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Д. Сегал заўважыў: «Прастора фарміруе чалавека». У заключных, пада
гуль няльных радках верша З.  Бядуля, тым не менш, некалькі абстрагуецца 
ад апетых ім каштоўнасцей гарадской цывілізацыі і культуры. Мастак у чар-
говы раз засведчыў сваю сутнасную прыхільнасць да вясковай тэматыкі, 
абумоўленую повязямі ментальнага тыпу беларуса, засяроджанага, няспеш-
на разважлівага, з акумулюючай энергетыкай менавіта прыроднавясковых 
ландшафтаў, якія фарміруюць асаблівую «дыялектыку душы», што ў сулад-
дзі з навакольнымі часампрасторай транслюе спецыфіку і сэнс нацыяналь-
нагістарычнага быцця.

А мяне кліча месяц за горад,
Між лясоў там ратаі жывуць.
…
І душой я бліжэй да каплічкі
Убогіх, гаротных людзей…

(«Касцёл св. Ганны» [3, с. 320])

Такім чынам, асэнсаванне гарадской праблематыкі ў паэзіі «Узвышша» 
ха рактарызуецца шматвектарнасцю і шматаспектнасцю, што адпавядала 
скла дана арганізаванай сутнасці сацыяльнакультурнага арганізма горада, 
нацыянальнаментальнымі і індывідуальнапсіхалагічнымі асаблівасцямі 
яго аўтарскага ўспрымання, арыентацыяй на мастацкаэстэтычныя трады-
цыі і культурныя ўніверсаліі.
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Валерый Назараў

ПУБЛІКАЦЫІ А. МРЫЯ Ў «НАШЫМ КРАІ»

Вывучэнне матэрыялаў «Нашага краю» прывяло да крыху нечаканых 
вынікаў: у друкаваным органе Цэнтральнага бюро краязнаўства ўвогуле 
няма публікацый А. Мрыя. Дакладней, няма артыкулаў, якія былі б змешча-
ны пад гэтым вядомым псеўданімам. Самыя розныя творы пісьменнік дру-
каваў у часопісе пад сваім сапраўдным прозвішчам. Але гэта не адзінкавая 
цікавая акалічнасць. Большасць артыкулаў А. Шашалевіча – інструктара ЦБК 
(справаздач аб паездках, аглядаў літаратуры і інш.) былі апублікаваны без 
указання прозвішча іх аўтара, што значна ўскладняе праблему збірання на-
званай часткі творчай спадчыны А.  Мрыя і ўвядзення яе ў навуковы ўжы-
так. Трэба сказаць, што ў выпадках «ананімнасці» матэрыялаў іх аўтарства 
ўсё ж высвятляецца, прычым даволі дакладна, з дапамогай «Хронікі» часо-
піса – адпаведнага раздзела, у якім чытачам паведамлялася аб пасяджэннях 
ЦБК, аб даручэнні пэўным супрацоўнікам канкрэтных заданняў, у тым ліку 
аб службовых камандзіроўках. Нарэшце, у «Нашым краі» змяшчалася да-
датковая інфармацыя аб аўтарстве апублікаваных за год матэрыялаў. І ўсё 
ж, у адзіную кнігу твораў пісьменніка ўвайшло прыкметна менш артыкулаў, 
чым некалі было ім апублікавана на старонках часопіса, а гэтая частка яго 
спадчыны і цяпер – terra incognita для аматараў і даследчыкаў беларускай 
літаратуры.

Праца А. Мрыя як краязнаўца афіцыйна пачалася з 1926 г., яго першыя пу-
блікацыі ў часопісе з’явіліся ўвосень 1927 г. 2 верасня гэтага года пісьменніка 
камандзіравалі на Гомельшчыну з мэтай вывучэння дзейнасці Гомельскага 
акруговага таварыства краязнаўства, а 17 лістапада разам з С. Жураўскім – 
у Аршанскую і Магілёўскую акругі. Адпаведны справаздачны матэрыял 
быў змешчаны ў № 12 без пазначэння аўтарства. У № 10 пад прозвішчам 
А. Шашалевіч і крыптанімам А. Ш. былі паслядоўна апублікаваны артыкулы 
«Краязнаўчы друк на БССР к 10 гадавіне кастрычніка» і «Інструкцыйнакрая
знаўчая літаратура, выдадзеная Ц. б. краязнаўства», у № 11 – азнаямляльны 
даклад А. Шашалевіча «Арыентовачны план працы раённага таварыства края
знаўства» і ўласна «План працы раённага тва краязнаўства», укласці каторы, 
як можна даведацца з «Хронікі» № 8–9, было даручана яму ж.

Прозвішча пісьменніка даволі часта фігуруе ў «Нашым краі» за 1927 г.: 
яго вылучалі сталым прадстаўніком у камісію па ахове помнікаў і ў склад 
групы лектараў на радыё, напрыканцы года на пасяджэнні ЦБК была абрана 
камісія па арганізацыі выстаўкі краязнаўчых фатаграфій і зарысовак, у склад 
якой увайшоў таксама А. Шашалевіч. Як лепшага фалькларыста і выдатнага 
карэспандэнта слоўнікавай камісіі яго згадалі ў сваіх артыкулах А. Шлюбскі 
і М. Байкоў. У працы А. Шлюбскага «Год збірання фальклорнага матэрыялу» 
гаворыцца, апрача іншага, аб паступленнях з Калініншчыны: «З рэшты ма-
тар’ялу гэтае акругі трэба адзначыць, як найлепшыя фонэтычныя запісы, 
казкі, якія запісаны А. Шашалевічам; для дыялектолёгіі гэта самы каштоўны 
матар’ял з ліку ўсяго сабранага ў БССР на працягу мінулага году пры дапамо-
зе краязнаўчых організацый […] Ім запісана ў Краснапольскім раёне 6 ціка-
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вых казак, 22 прыказкі, 3 замовы і прарэдагавана 7 казак, 4 замовы, 86 зага-
дак, якія запісаны ў гэтым самым раёне вучнямі Палускае школы» [1, с. 32]. 
За ўсёды крытычна настроены даследчык таксама прывёў як узорны запіс 
адной з дасланых казак, дакладней, антыклерыкальнага анекдота. У падсу-
мавальным артыкуле М. Байкова «Збіранне слоўнікавага матэрыялу» прыве
дзены ўдакладненыя вынікі працы: з сабраных карэспандэнтамі картакслоў 
больш за ўсё было даслана А. Шашалевічам – 2915 [2].

У студзені 1928 г. у якасці прадстаўніка ЦБК пісьменнік знаходзіўся на 
акруговай краязнаўчай канферэнцыі ў Магілёве, пасля вывучаў работу ад-
паведных арганізацый Бабруйскай акругі (наведаў Бабруйск, Рагачоў, Па-
рычы і Глуск). У лютым быў камандзіраваны ў Мазырскую акругу (Мазыр, 
Жыткавічы, Тураў, Петрыкаў і Лельчыцы), у маі – у Полацкую (Полацк, Ула, 
Ушачы, Лепель). У пачатку восені ён вывучаў працу Пухавіцкай, Чэрвеньскай 
і Бярэзінскай раённых краязнаўчых арганізацый Менскай акругі, крыху паз-
ней – Уваравіцкай, Брагінскай, Церахоўскай, Хойніцкай, Рэчыцкай раённых 
і Гомельскай акруговай арганізацый.

Павялічылася колькасць публікацый: у «Нашым краі» былі змешчаны 
артыкулы «ІІІ Магілёўская акруговая краязнаўчая канферэнцыя», «Бабруй-
ская акруга», «Мазырскае акруговае таварыства краязнаўства», «Матэрыялы 
рэдакцыі “Нашага краю”, якія не надрукаваны», «Першая Усебеларуская вы-
стаўка краязнаўчых фатаграфій і зарысовак», «Полацкая акруга», «Менская 
акруга», «Праца некаторых краязнаўчых арганізацый у Гомельшчыне». У раз
дзеле «Матэрыялы з месц» быў надрукаваны нарыс «Па Гомельскай акрузе».

На працягу года пісьменнік выступаў па радыё, яму даручалася такса-
ма ўкладанне спісу праграм і рэферацыйных аглядаў метадычнай літарату-
ры з культурнагістарычнай галіны. 1928й стаў годам актывізацыі выклад-
чыцкай дзейнасці А. Мрыя. Вясной ён удзельнічаў у рабоце шасцітыднёвых 
нядзельных краязнаўчых курсаў у БДУ, дзе вёў раздзел «Арганізацыя края
знаўчага руху ў БССР». Пра гэта паведамлялася ў артыкуле А.  Аніхоўскага 
і  В.  Невядомскага «Праца таварыства краязнаўства пры Беларускім дзяр-
жаўным універсітэце ў 1927–1928 годзе» [3]. У другой палове года ён праца-
ваў на студыікурсах пры Студэнцкім таварыстве краязнаўства БДУ, у края
знаўчым гуртку пры Менскім белпедтэхнікуме.

У 1929 г. А. Мрый вывучаў краязнаўчую дзейнасць Мазыршчыны, у тым 
ліку Азарыцкага, Капаткевіцкага, Петрыкаўскага раённых і Мазырскага акру-
говага таварыстваў, падарожнічаў па Полацкай і Віцебскай акругах (наведаў 
Лепель, Віцебск і Сураж), унікаў у працу першых калгасаў Чачэрскага раёна 
Гомельскай акругі. Увосень, верагодна, у другой палове кастрычніка, разам 
з С. Жураўскім ён атрымаў пастанову аб камандзіраванні ў Менскую і Магі-
лёўскую акругі.

На вялікі жаль, з 1929 г. працы пісьменніка друкаваліся менш актыў-
на, у некаторых выпадках толькі называліся. Так, вядома, што, акрамя на-
званага спіса праграм і рэферацыйных аглядаў з культурнагістарычнай 
галіны, А.  Шашалевіч склаў арыентовачны план працы школьнага гуртка 
краязнаўства і гэты праект быў прыняты за аснову для распрацоўкі больш 
падрабязнага плана, чым заняліся пазней сам пісьменнік і яго супрацоўнікі 
Г. Аляксандраў і В. Самцэвіч. Вылучаўся ён таксама прадстаўніком у інстытут 
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сяляндаследчыкаў, справаздача аб дзейнасці якога таксама магла б з’явіцца 
ў «Хроніцы».

На старонках часопіса ў 1929 г. былі апублікаваны даклад на Другой Усе-
беларускай краязнаўчай канферэнцыі «Краязнаўчая праца ў раёне», спра-
ваздачы «Краязнаўчая праца ў Мазырскай акрузе», «Краязнаўчая экспеды-
цыя ЦБК у Чачэрскі раён». У канцы года надрукаваны прыкметна пашыраны 
артыкул «Краязнаўчая праца ў раёне», у якім пісьменнік улічыў вопыт сваіх 
падарожжаў. У раздзеле «Матэрыялы з месц» быў змешчаны таксама другі 
краязнаўчы нарыс «Па Дзвіне ў Сураж».

Год «вялікага пералому» не стаў апошнім у працы пісьменніка, хаця коль-
касць яго публікацый прыкметна зменшылася. На жаль, так і не быў надру-
каваны ў часопісе «Агляд метадычнакраязнаўчай літаратуры за 1928/29 г.» – 
даклад на Трэцяй Усебеларускай краязнаўчай канферэнцыі, што адкрылася 
25 студзеня 1930 г. і дзе А. Шашалевіч быў задзейнічаны таксама ў якасці ад-
наго з сакратароў. Аднак пазней пісьменнік апублікаваў свой справаздачны 
артыкул аб дзейнасці Полацкага акруговага і Асвейскага, Дрысенскага і Ва-
лынецкага раённых таварыстваў краязнаўства Полацкай акругі, паспеў даць 
агляд «Кароткага нарысу манаграфічнага апісання паўднёвазаходняй часткі 
Лельчыцкага раёна Мазырскай акругі» А. Шаўковіча і М. Курыловіча.

Барацьба з «нацдэмамі», якой адзначаны ў беларускай гісторыі 1930 г., 
зламала далёка не адзін лёс, перарвала далёка не адну творчую біяграфію. Тым 
больш уражвае, што ў № 4 «Нашага краю» (на той момант ужо быў арыштава-
ны А. Шлюбскі) усё ж паспеў з’явіцца трэці краязнаўчы нарыс А. Шашалевіча 
«Арганізацыя працы і быт у калгасах Чачэрскага раёна», напісаны паводле 
матэрыялаў экспедыцыі ЦБК у Чачэрскі раён у верасні 1929 г.

Сярод разнапланавых матэрыялаў, апублікаваных А. Мрыем у часопісе, 
краязнаўчыя нарысы займаюць асаблівае месца. Як заўважыў М. Мушынскі, 
яны «чытаюцца з неаслабнай цікавасцю, хоць мы, здавалася б, маем справу 
з газетным жанрам, з аператыўным асвятленнем актуальных праблем часу» 
[4, с. 19]. На думку даследчыка, так адбываецца таму, што ў нарысах шмат 
праўды пра беларускага селяніна, пра яго жыццё, адметнасці нацыянальна-
га характару, што яны насычаны «гісторыямі, выхапленымі з самай гушчы 
народнага жыцця, звесткамі пра мясцовыя звычаі, норавы, паданні, пра аса-
блівасці мовы, пра песні, якія спяваюць тутэйшыя людзі, пра археалагічныя 
знаходкі, культурнаасветную працу, пра краязнаўчы рух…» [4, с. 20]. Нарыс 
«Арганізацыя працы і быт у калгасах Чачэрскага раёна», нягледзячы на ўсе 
акалічнасці, пацвярджае гэтае меркаванне. Больш за тое: у тэксце твора 
пазнаецца ранейшы аўтар сатырычнага рамана.

Унутраная нязгода А. Мрыя з палітыкай калектывізацыі асабліва выраз-
на выяўляецца з дапамогай параўнання адмысловых малюнкаў новага жыцця 
ў калгасах з ранейшымі апісаннямі прыватнага гаспадарання. Так, у нарысе 
«Па Дзвіне ў Сураж» дбайны селянін абсадзіў дарожку ад свайго хутара да пра-
езджага шляху дрэўцамі – каб прыгажэй было. Калгаснікі Чачэршчыны да та-
кога ўпрыгожвання паставіліся без энтузіязму: «Прытульнасьці ў кватэрах кол-
гасьнікаў мала бывае. Думка ня гэтым занята. Таксама і якіх-небудзь украс каля 
дамоў – садзікаў з кветкамі, гародзікаў, ці проста дрэўцаў няма яшчэ. У колгасе 
Адзінства да гэтага так роўнадушны, што ўся вялікая плошча двара зарасла ма-
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гутным у 2 м. вышынёю палыном (відаць глеба добрая) і нагадавае нейкія амэры-
канскія прэрыі. Увосень гэта нават вельмі прыгожа, але нікому ў галаву ня пры-
ходзіць думка гэтую плошчу скарыстаць больш мэтазгодна» [5, с. 46].

Хата селяніна з першага нарыса мае аздабленне ў выглядзе елачкі, 
на галінкі якой насаджаны разнастайныя велікодныя пісанкі, а перад упрыго-
жанымі рушнікамі абразамі на куце ўвесь час круціцца ад лёгкага руху паве-
тра галубок, выраблены з паперы і саломы. У хатах калгаснікаў убранне пры-
кметна адрозніваецца: «Унутры кватэры маюць некаторыя ўпрыгожваньні, 
асабліва ў комуне імя Леніна. Там, напр. кватэра старшыні колгасу (там жыве 
4 сям’і) аздоблена портрэтамі нашых правадыроў, фотографіямі розных груп 
комунараў, малюнкамі з часопісаў, веерамі і г. д. Портрэт[ы] Леніна і Каліні-
на знаходзяцца ў пярэднім куце і апраўлены нібы ў раму з рушнікоў, прыгожа 
пратканых народным орнамэнтам. Кватэры ў колгасах Адзінства і Пролетары 
ніякага ўбранства ня маюць. Зрэдка можна ўбачыць на сьценах портрэты пра-
вадыроў, але яны так зжоўклі і заседжаны мухамі (а іх у мінулую сухую восень 
у колгасах было вельмі многа), што часта і пазнаць цяжка» [5, с. 46].

Праз восемдзесят гадоў пасля пачатку творчай дзейнасці А. Мрый толь-
кітолькі пачынае адкрывацца чытачам усімі гранямі свайго таленту. Гэты 
працэс не павінен спыняцца.
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Ігар Шаладонаў

АДЛЮСТРАВАННЕ АРХЕТЫПАЎ ПРАСТОРЫ 
Ў «МАЛОЙ» ПРОЗЕ «УЗВЫШША»

Гарманічнае жыццё чалавека ў свеце вызначаецца яго неадольным імк-
неннем да ўпарадкаванай сувязі ўспамінаў аб мінулым у злучэнні з аптыміс
тычнымі ўяўленнямі пра будучае. Кожны індывід, як і народ, заўсёды адчувае 
вострую патрэбу і непахіснае жаданне ў тым, каб прыстасаваць увесь знешні 
свет і вопыт да сваіх душэўных эмоцый і перажыванняў.

Чалавек становіцца самім сабой найперш дзякуючы традыцыі, якая да
зва ляе яму заглянуць у цёмныя глыбіні свайго паходжання і разам з тым 
жыць, адчуваючы адказнасць за будучыню сваю, сваіх блізкіх і чалавецтва 
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ўвогуле Дзеля часавагістарычнай трансляцыі свайго вопыту кожная нацы-
янальная традыцыя выпрацоўвае сваю сістэму знакаўсімвалаў, праз якую 
адбываецца яе самаідэнтыфікацыя і выдзяленне з шэрага іншых культур-
нацывілізацыйных сістэм.

Гэтыя знакісімвалы з’яўляюцца асноўнымі духоўнапсіхалагічнымі 
формамі і прыладамі асваення чалавекам навакольнапрыроднага свету. 
З цягам часу яны ўтвараюць пэўную ўстойлівую псіхікасемантычную матры-
цу паводзін і думак індывідаў той ці іншай людской супольнасці, што ў сваю 
чаргу паступова ўтварае спецыфічны ўстойлівы комплекс духоўнакультур-
нага ядра нацыі, якое затым уплывае на ўвесь фізіялагічны і сэнсавы вопыт 
гістарычнага развіцця народа.

Слушнай і правамернай з’яўляецца цяпер агульнапрызнаная думка пра 
тое, што нацыі адрозніваюцца адна ад адной найперш тым, што розным ты-
пам рэчаў свету апрыёры зададзены, адпаведна, і розныя першавобразы, 
якія могуць узнаўляцца паверх рэлігійных і маральных пластоў псіхікі нацыі.

Нямецкі філосаф і псіхолаг Карл Густаў Юнг назваў гэты глыбінны пласт 
чалавечай псіхікі калектыўным падсвядомым. Яно ўключае ў сабе, у супраць-
вагу асабістай душы, такі змест і вобразы паводзін, якія з’яўляюцца паўсюль 
і ва ўсіх індывідаў нацыі аднолькавымі. Ён даў назву такому тыпу падсвядо-
мага – архетып.

Архетып паводле К. Юнга – гэта «такі тып падсвядомага, які стварае ўсе-
агульную аснову душэўнага жыцця кожнага індывіда нацыі, з’яўляючыся ра
зам з тым па сваёй прыродзе звышіндывідульнай праявай» [3, с. 69].

У архетыпе мы маем справу са старажытнымі, першапачатковымі ты-
памі вобразнага мыслення, якія спакон вякоў замацаваліся ў ментальнасці 
таго ці іншага народа. Яркімі прыкладамі выяўлення архетыпаў з’яўляюцца 
тыя спосабы вобразнага выражэння, якія ўтрымліваюць значны пласт пад-
свядомаснай чалавечай псіхалогіі.

Добра вядомымі спосабамі выражэння архетыпаў выступаюць такія 
вобразныя сістэмы, як міфы, сны, казкі і інш. Яны разам з тым вельмі актыў-
на падключаны да мастацкалітаратурнага працэсу асваення свету і найперш 
сучаснай рэчаіснасці.

Трэба адзначыць яшчэ і тую акалічнасць, што архетып – гэта не проста 
нязменнае калектыўнае падсвядомае, а па сутнасці ён з’яўляецца такім пад-
свядомым, змест якога мае магчымасць змяняцца і рабіцца па гэтай прычы-
не ўсвядомленым і ўспрынятым на кожным этапе гістарычнага развіцця.

Гістарычнае развіццё свядомасці ўвесь час уплывала на знакавую сім-
воліку архаічных пластоў народнай псіхікі, уступаючы з імі ў асэнсаваныя 
гарманічныя адносіны ці наадварот імкнучыся разарваць першасныя ма-
трычныя формы архаікі. Асабліва вострыя формы супастаўлення архаікі 
і інавацыі набываюць у часы перамен, калі надыходзіць час так званага «іна-
вацыйнага шоку» – эпоха нарастання крызісных праблем у розных сферах 
соцыумнага жыццебудаўніцтва.

Паспешлівае жаданне прымерыць і апрануць на маскарадзе жыцця ін-
шую мантыюадзенне, без суадноснасці са сваімі прыродай дадзенымі па-
раметрамі, заўсёды прыводзіла да камічных і трагічных форм праяўлення 
імітацыі і мімікрыі.
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Вось чаму страта і выхалашчванне нацыянальнагістарычных сімвалаў 
без іх творчага пераасэнсавання і развіцця былі б у наш няпросты час глаба
лі зацыйных працэсаў з’явай звышнегатыўнай, якая балансуе на мяжы на
цыя нальнага самагубства.

Па гэтай прычыне сучасная беларуская літаратура актыўна імкнецца 
ў эстэтычных формах звязаць і асэнсаваць нацыянальныя архетыпы з неар-
дынарнай, хутказменнай сімволікай і вобразнасцю нашай рэчаіснасці.

У апавяданнях такіх узвышаўскіх празаікаў, як К. Чорны, З. Бядуля, Л. Ка-
люга, А. Мрый, Б. Мікуліч, і іншых пісьменнікаў архетыпным формам мыс-
лення і сімвалізацыі адводзіцца важнае значэнне. Архетыпы нярэдка высту
паюць мастацкай формай эстэтызацыі, тыпізацыі, сугестыі і ідэалізацыі 
тэкставай і сэнсавай прасторы аўтарскага мыслення.

У мастацкай практыцы ўзвышэнцаў вельмі актыўна праяўляла сябе ме-
навіта паэтыка вобразатварэння і мадэліравання самых розных варыянтаў 
таго ці іншага першавобраза, карані якога вядуць у глыбокую даўнасць, пра-
гісторыю і матэрыяльнасць чалавецтва, народа.

Моц мастацкай і этыкаэстэтычнай вартасці празаікаў 20–30х гг. міну-
лага стагоддзя, на нашу думку, з найлепшага боку праявілася ў тым, што яны 
здолелі вельмі арганічна ўпісаць беларускі вербальны сімволікавобразны 
пласт лексікі ў прыроднаматэрыяльны кантэкст нацыянальнай ментальна-
сці, ці, кажучы паіншаму, ім удалося ў сваёй творчапаэтычнай рэалізацыі 
«загаварыць архетыпамі».

Рэч у тым, што беларуская нацыя на пачатку ХХ ст., актыўна імкнучы-
ся стварыць свае сацыяльныя, духоўныя, прававыя і дзяржаўныя атрыбуты 
функцыянавання, найбольш выяўна пазіцыянавала сябе на полі мастац-
калітаратурнай, адраджэнскай плыні.

Вядомасць і запатрабаванасць у народзе мастацкалітаратурнай прак-
тыкі стварала спрыяльныя ўмовы для ўспрыняцця беларускіх пісьменнікаў 
і паэтаў як валадароў дум і спадзяванняў народных, як стваральнікаў і правід-
цаў ідэальных форм далейшага самаразвіцця нацыі. З гэтай нагоды сіла 
і  магнетызм літаратурнага архетыпа ў грамадскім уяўленні першай чвэрці 
ХХ ст. станавілася амаль усеахопнай і дамінантнай з’явай у ментальнаэтыч-
ным і эстэтычным працэсе самастварэння нацыі.

Архетып як літаратурная ідэальная мадэль аб’ектыўнага духу папярэдніх 
пакаленняў у такіх варунках пачынае выступаць і функцыянаваць не толь-
кі ў якасці культурнай парадыгмы, але і ў якасці своеасаблівага патэнцыялу 
развіцця традыцыі, і разам з тым выяўляць сябе як спосаб назапашвання 
вобразаў і сэнсаў культуры, а гэтым самым ён становіцца рэальнай і эфек-
тыўнай умовай пераемнасці найлепшых традыцый культуры, яе прадуктыў-
нага пераасэнсавання ў новых варунках жыццядзейнасці грамадства.

Няма сумнення ў тым, што культурная, каштоўнасная структура кожна-
га чалавека амаль поўнасцю дэтэрмінавана яе архетыпамі. Культура – гэта 
ў нейкай меры шлях душы чалавека да самой сябе, дзе душа ёсць у рэальнасці 
нечым большым, чым яна з сябе ўяўляе ў індывідуальнай свядомасці кож-
нага імгнення. Гэта тлумачыцца тым, што пранізанасць індывідуальнай свя-
домасці калектыўнымі ўяўленнямі і практыкамі надзвычай высокая і амаль 
што татальная.
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Таленавітыя асобы, у тым ліку паэты і пісьменнікі, тым, магчыма, 
і адрозніваюцца ад іншых звычайных людзей сваёй супольнасці, што з на-
многа большым энергетычным запалам адчуваюць сябе прадстаўнікамі 
гэтага грамадства, гэтага народа, яны, быццам плашчаніцу, насыцілі сваім 
целам ментальную матэрыю народа, з вялікай душэўнай шчодрасцю і без рэ-
шты. І таму ўдзячныя нашчадкі, якія павінны зберагаць і папаўняць скарбы 
той матэрыяльнаанталагічнай цэльнасці, з якой яны сябе індэфікуюць, за ў
сёды могуць весці несупынны, рэальны дыялог з творцамі як з сапраўднымі 
жывымі прадстаўнікамі нашага сучаснага грамадства.

У сваім даследаванні пра архетыпы прасторы мы ў першую чаргу будзем 
абапірацца на вучэнне вядомага французскага філосафа Гастона Башляра, 
які лічыў, што шлях да спазнання мастацкай творчасці найперш ляжыць 
праз прарыў да нейкай першаматэрыі, якую вычарпаць амаль немагчыма. 
І ў сваім вучэнні ён звяртаецца да даследавання чатырох стыхій прыроды, 
якія, на яго думку, найбольш поўна і насычана выяўляюць першавобразы 
матэрыі – гэта агонь, вада, зямля і паветра.

Мы ў працы звяртаем увагу толькі на тыя вобразы, якія будуць скіро ў
ваць нас да архетыпа вады, бо яны, на нашу думку, найбольш поўна выража-
юць ментальную сутнасць беларускай нацыі, што і знайшло сваё адэкватнае 
выражэнне ў мастацкай практыцы беларускіх празаікаўузвышэнцаў.

Паэтыка кожнага пісьменніка заўсёды актуалізавана выступае склада-
най сістэмай у сваіх вобразных выяўленнях. Апантана імкнучыся раскрыць 
і выявіць свой паэтычны і вобразны свет, кожны пісьменнік, часцей за ўсё 
падсвядома, становіцца медыятарам якоганебудзь любімага вобраза, ства-
раючы разам з тым сваю індывідуальную і непаўторную сістэму паэтычнай 
і пачуццёваэмацыйнай эмпатыі ў адносінах да той ці іншай першаснай 
матэрыяльнай рэальнасці.

Такой першаснай матэрыяльнай рэальнасцю ў мастацкавобразнай 
сістэме прозы Лукаша Калюгі, на наш пункт гледжання, выступае прыродная 
стыхія вады. Нават свой паэтычны псеўданім пісьменнік звязвае з вобразам 
вадаёма. Калюга – гэта, па мясцовых гаворках, невялічкая копанка ці выбоі-
на, залітая вадой. Выбіраючы сабе такі псеўданім, нам думаецца, пісьменнік 
хацеў тым самым падсвяціць сваю мастацкаэстэтычную праграму.

Невялікая водная прастора выступае алегарычным вобразам лакальна-
га аб’ектыўнага прыроднага люстэрка, якое незалежна ад сімпатый і анты-
патый тых ці іншых людзей і ідэалогій фіксуе праўдзівы сапраўдны ход па
дзей рэчаіснасці. Быць праўдзівым, шчырым і чыстым у сваёй споведзі перад 
людзьмі і светам – галоўнае творчае крэда празаіка.

Чысціня пачуццяў і ўражанняў, якая перапаўняла душу зусім яшчэ маладо-
га творцы, імкнулася ўвасобіцца ў чысціню, шчырасць і праўдзівасць мастац-
кага ўвасаблення. А найбольшым матэрыяльнаэнергетычным патэнцыялам 
першаснай прыроднай чысціні валодае вобразсімвал вады. Вада – менавіта 
той першаэлемент матэрыі, які асацыіруецца ў чалавека з паняццем чысціні 
не толькі знешняй, але і ўнутранай. Вада – сімвал анталагічнай чысціні, яна 
ўбірае і ўтрымлівае ў сабе ўсе вобразы і адценні чысціні, бялюткасці.

Так, у адным з сваіх першых апавяданняў «Вясна» пісьменнік, жадаю-
чы раскрыць духоўны і этычны патэнцыял свайго галоўнага героя Тодара 
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Сітнюка, былога парабка, а цяпер самастойнага гаспадара, якому савецкая 
ўлада дала магчымасць мець і весці сваю гаспадарку, вельмі ўдала ў мастац-
касюжэтнай тканіне твора выкарыстоўвае сімвалічную шматаспектнасць 
вобраза вады.

Зачын твора пачынаецца з апісання прыроднай замалёўкі: «Як маленеч-
кія люстэрачкі, мяняюцца ад прамення вясенняга сонца растрэсеныя па полі 
сняжынкі. Весела міргае шыр палявая… Заве шыр на свае загоны» [2, с. 292].

Гармонія прыроды дакладна супадае і суадносіцца з унутраным станам 
героя, снаваннем яго думак. Тодар сядзіць ля вакна і радасна ўглядаецца 
ў дзірваны сваіх палеткаў. Вобраз сняжынак як крышталізацыя бялюткасці, 
чысціні, дабрыні думак, намераў і спадзяванняў героя ярка выяўляе духоў-
ны патэнцыял будучага ашчаднага і клапатлівага гаспадара гэтых палеткаў. 
Аўтару вельмі хочацца з самага пачатку твора заявіць аб глыбіні жаданняў 
героя выйсці з гаротнага стану парабкоўства, аб вялікім жаданні маладога 
селяніна быць самому гаспадаром на сваім кавалку зямлі.

Толькі складаная рэчаіснасць наяўнага жыцця пакуль не дае такой маг-
чымасці Сітнюку. Вось як ён сам характарызуе сваё сучаснае становішча: 
«Добра таму, у каго работнікаў поўная хата. А ў мяне – дзятва ды мы ўдваіх, – 
снаваў свае думкі Тодар. – Рвеш свае вантробы, з скуры пнешся, а ўсё недахват-
кі. Хоць бы на сваё насенне ўзбіцца. Чужое зерне воўк. Аддасі яго, а ў засеку адны 
пазадкі астаюцца. Канцы з канцамі не сходзяцца. Ну, але налета іначай будзе. 
Перакідаемся сяк-так гэты год» [2, с. 294].

Такі гаротны стан існавання сям’і Тодара Сітнюка найбольш выразна 
падаецца праз слёзы яго жонкі, якая сварыцца з Тодарам штодня і жаліцца 
на сваю горкую долю, таксама слёзы дзяцей, якія пачынаюць «галасіць на ўсю 
печ», калі пачынаецца бойка і калатнеча паміж бацькам і маці. Вобраз слёз як 
забруджанай несправядлівасцю жыцця вады таксама з’яўляецца яркім ідэй-
наэстэтычным сімвалам у пабудове і раскрыцці сюжэтнасэнсавай фабулы 
твора.

Ідучы далей па фабульнай канве апавядання, празаік стварае даволі 
сур’ёзны і галоўны ідэйнасацыяльны канфлікт твора, які ўзнікае паміж за-
можным селянінамхутаранцам Вінцэсем і Тодарам, яго суседам па надзеле 
зямлі. Сам канфлікт мае ярка выражаны сацыяльнаэканамічны і палітыч-
ны храктар, бо зямлю Тодару далі, якраз абрэзаўшы надзел Вінцэся. Таму 
і не вельмі спагадае Вінцэсь бядотнаму стану жыцця Тодаравай сям’і. Больш 
таго, ён вельмі быў бы рад, каб падохла «гэта галытра акаянная…» [2, с. 296].

У стварэнні вобразнай характарыстыкі Вінцэсевай сям’і аўтар выкары-
стоўвае сітуацыю, калі Вінцэсь з сынам гоняць самагонку і баяцца, каб гэтага 
не ўгледзеў Тодар, які рухаецца ў вёску, каб параіцца з бядняцкім камітэтам 
пра свой жабрацкі стан жыцця. У кульмінацыйны момант апавядання, калі 
Тодар па дарозе сустракаецца і гутарыць з Вінцэсем, празаік стварае сітуа-
цыю антыдыялогу.

Героі як бы і размаўляюць, але не хочуць ці не могуць паразумець адзін  
другога. Адбываецца «дыялог глухіх». І галоўным сімвалам непаразумен-
нядыялогу паўстае зноў жа канцэпт «мёртвай» вады – самагонкі, што ста-
новіцца праявай забруджання людскіх душ, якія хціва жадаюць і імкнуцца 
ўсталявацца ў гэтым свеце.
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У фінале твора, калі Тодар вяртаецца з вёскі, атрымаўшы ў бядняцкім 
камітэце мяшок зерня, мы чуем з вуснаў галоўнага героя наступную слоўную 
сентэнцыю: «Вось мы ўкаранімся тут, тады падзівіцца свет. З гэтым абшарам 
нам саўладаць – плёвая справа» [1, с. 297].

І хоць развагі Тодара падаюцца крыху заліхвацкааптымістычнымі, але 
пісьменнік не сумняваецца, што свабодная воля чалавека, падтрыманая 
калектыўнай салідарнасцю і спачуваннем навакольных, валодае настолькі 
моцным энергетычным патэнцыялам стваральнасці і гарманізацыі жыцця 
і свету, што яна ў поўнай меры мае права на хуткасную рэалізацыю. Словы 
«плёвая справа» як сімвал вадысліны, якая валодае антыбактэрыяльнымі, 
ачышчальнымі сродкамі, таксама як і сімвал сняжынак, які аўтар падае нам 
на пачатку апавядання, і заключаюць у сабе сюжэтнафабульную акантоўку 
твора.

Вобраз вясны з яе перапоўненасцю воднай стыхіяй і вызначае галоўную 
ідэю твора як праяву вызвалення, ачышчэння, адраджэння духоўных чала-
вечых сіл ад усіх прыродных і людскіх ліхіх праяў і бед.

Вялікую частку гідранімічнай сімволікі нясе ў сабе і мастацкая творчасць 
«малой» прозы Змітрака Бядулі. Прыгадаем хоць бы для прыліку толькі наз-
вы такіх твораў, як «Акорды мора», «Загадка», «Снілася мне казка», «Шчасце 
не ў золаце», «На балоце», «Над сажалкай» і інш. Справа ў тым, што манера 
пісьма празаіка стылістычна ўтрымлівае ў сабе магутны зарад настальгічна-
га матыву.

Настальгія як праява суму, засмучэння характарызуе людзей, якія пад-
парадкаваны стыхіі вады з яе бязмежнымі магчымасцямі ўбіраць у сябе ўсю 
цяжкасць свету, раствараць яе ў сабе. Можа, таму такім самотным, гаротным, 
сумназадуменным, філасафічным паўстае часта вобраз беларуса ў апавя-
даннях З. Бядулі. Паэтыка пісьменніка ўзмоцнена працуе на праекцыю ня-
бачнага, таго, што яшчэ толькі крыху праяўляецца, але непазбежна імкнецца 
да прабуджэння.

Прыгадаем для прыкладу невялічкі празаічны твор, апавяданне ў вер-
шах «Над сажалкай». У вершыімпрэсіі З. Бядуля вывеў чароўны вобраз 
дзяўчыны, якая сядзела і ўглядалася ў сажалку і бачыла, што там «купаўся… 
анёл з распушчанымі шаўковымі валасамі. Над галавой яго быў залаты мала-
дзік» [1, с. 29]. Вобраз дзяўчыны міжволі адсылае нас да архетыпа асацыятыў-
нага выяўлення вобраза Нарцыса.

Як і Нарцыс, дзяўчынка з апавядання З. Бядулі імкнецца перастварыць 
рэальны адбітак прыроднага люстэрка, узвышана дамаляваць яго. Гераіня 
ўключае ў працэс бачання, сузірання энергію ўяўлення, тым самым ствараю-
чы галоўны творчы механізм выпіхвання сябе з матэрыяльнасці гэтага свету, 
каб заноў, ужо па законах сваёй узвышанай душы, стварыць ідэальную ма
дэль рэчаіснасці ў сваёй свядомасці, каб потым паспрабаваць рэалізаваць яе 
ў наяўным свеце. Ці не ў гэтым хаваецца галоўны духоўнаэтычны механізм 
сублімацыі жыцця, яго сэнсастваральны характар.

У творы рэзанансна да самой сітуацыі гучаць словы герояапавядаль-
ніка, які даводзіць нам, што «не разумела дзяўчынка вясковая, што яна гэты 
воблік свой бачыць у вадзе, і зашаптала малітву – тую самую, каторую калісьці 
стары дзед вучыў яе…» [1, с. 29].
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Менавіта малітва як праяўленасць высокай духоўнай цэльнасці дзяў
чын кі і ёсць галоўны фактар яе ўзвышанай субліматыўнасці ў поглядзе 
на рэальнасць. Яе ідэалізацыя сублімуе ласку, дабрыню, тым самым абуджае 
ў ёй самы сапраўдны першавобраз яе і людзей. Реальнае жыццё адчувае сябе 
нашмат лепш, калі здараецца магчымасць яго ўзвышэння, хай нават пакуль 
толькі ідэалістычнага. Сімптаматычна яшчэ і тое, што ў сваім быццам сам-
намбулічным поглядзесне дзяўчынка арыентуецца на дзеда як вобраз, які 
выразна характарызуе і сімвалізуе паняцце традыцыі.

Аўтар у прытчаваалегарычнай форме хоча нам давесці тую думку, што 
толькі ў стварэнні ідэальнай прасторы, у «адлюстраванніадбітку сажалкі» 
чалавек можа знайсці сакральнае месца для сябе і іншага, каб паспрабаваць 
перастварыць рэальны свет па законах любові, дабра і ісціны.
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Анатоль Трафімчык

ПАДЗЕЛ БЕЛАРУСІ Ў АСЭНСАВАННІ МАЛАДЫХ ПАЭТАЎ  
САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ Ў 1920-Я ГГ.

Маладое пакаленне, хоць і прыходзіла ў літаратуру «бурапенна», 
але не  магло пазбегнуць уплываў тых, каго прынята называць нашаніў-
цамі – на той час фактычна класікамі. Прычым, трэба адзначыць, уплываў 
як мастацкіх, так і ў многім сацыяльнапалітычных. Нават пры адмаўленні 
гэтых уплываў, творчым супрацьстаянні ім залежнасць ад іх была канцэп-
туальнай. Тэма падзелу Беларусі як адна з самых гучных на той час у паэзіі 
маладых творцаў не магла не ўсплываць.

З іншага боку, паэтычная моладзь Савецкай Беларусі, згуртаваная ў ас-
ноўным пад дахам «Маладняка», ці не цалкам наследавала новую, рэва-
люцыйную аксіялогію. Паводле яе, савецкая ўлада, увасобленая ў розных 
вобразахсімвалах (напрыклад, Усходу), мела станоўчае значэнне, а польская 
(у Заходняй Беларусі) адназначна асуджалася. Новае пакаленне паэтаў, па-
раўноўваючы дзве часткі Беларусі, стварала палярныя карцінкі. Такі матыў 
праходзіць чырвонай ніткай, напрыклад, праз зборнікі Алеся Дудара «Бела-
русь бунтарская» і «Сонечнымі сьцежкамі» (абодва 1925), у якім адзін з тво-
раў прысвечаны савецкапольскай вайне. Яе вынік, паводле Алеся Дудара, 
недарэмны: «Беларусь – свабоднаю краінай, Беларусь – рэспублікай савецкай».

Толькі ў сэрцы – крывавая рана
Па целе жывому межы…
Толькі Вільня ў няволі у пана,
І сякеры зьвіняць ў Белавежы.

(«З поэмы 1920 год» [1, с. 24])
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Паэт прадчувае рух да паўстання па заходні бок мяжы:

Кастуся Каліноўскага покліч
сёньня зноў – ад Вяльлі да Бугу.

(«Не сягоньня было і ня ўчора…» [2, с. 11])

А ўвогуле Беларусь, паводле слоў паэта, хоць і мае «стан пакалечаны», 
«сёньня новаю зьзяе красой…» [1, с. 12].

Паэтычная моладзь, прасякнутая рэвалюцыйным пафасам, выяўляла 
шчырасць, у якой сумнявацца не даводзіцца. Але малады максімалізм за 
прасавецкімі настроямі не хаваў і кантрастуючых момантаў, якіх чэпкім во-
кам уважлівага аналітыка знаходзілася не так і мала. Ва ўмовах, калі цэнзура 
з кожным годам толькі ўзмацняла пільнасць і строгасць, «адным з найбольш 
удзячных і знайшоўся тут мэтад “пераапрананьня”», – піша Ант. Адамовіч 
і падае даволі шырокі спіс твораў, у якіх ён убачыў прымяненне такога метаду 
(паэмы «Там, дзе кіпарысы» (1924) і «Браніслава» (1924–1929) Ула дзіміра Ду-
боўкі, аповесць «Салавей» (1927) Змітрака Бядулі, паэма «Цень Консула» 
(1928) Язэпа Пушчы і інш.). «Асабліва часта, – як сцвярджае крытык, – прак-
тыкавалася “пераапрананьне” Савецкае Беларусі ў Заходнюю, акупаваную 
Польшчай. Блізу ўсе вершы, прысьвечаныя Заходняй Беларусі ў Дубоўкі, 
Пушчы й некаторых іншых, напісаныя гэткім спосабам» [3, с. 530]. Думаецца, 
аднак, што ў прыведзеных прыкладах антысавецкасць аўтараў Ант. Адамові-
чам перабольшваецца і патрабуе больш скрупулёзнай верыфікацыі, але такі 
падыход мае падставы, а значыць, і права на існаванне.

Не сакрэт, што маладнякоўцы знаходзіліся пад значным уплывам са-
цыяльнапалітычнага кантэксту, дамінавання ў ім бальшавіцкай дактрыны. 
Ант. Адамовіч, найбольш глыбокі даследчык гэтага аспекту, бачыць іх твор-
чыя водгукі на задуму згаданага вышэй «мангольскага праекта»:

«Так, Чаротава паэма “Атаман” (лістапад 1924 году) поўніцца ідэяй бела-
рускага паўстаньня, што пачынаецца ў Заходняй Беларусі й пашыраецца на 
ўсход. У паэме Андрэя Александровіча “Паўстанцы” (1924) заходнебеларускія 
партызаны чакаюць сыгналу да такогаж усебеларускага паўстаньня. А «ма-
ладняковец» Дубоўка ў вершы тагож году “Тым, хто на Захадзе” зьвяртаец-
ца да станкоў Беластоку, кавадлаў Вільні, да глыбоцкіх гарбароў, гродзенскіх 
грабароў, да ўсіх тых, хто на Захадзе, заклікае іх рашчыняць квас і выражае 
надзею, што недалёкі той час, калі Беларусь аб’яднаецца. <…>

Тут характэрная згадка Смаленску й Гомеля – беларускай тэрыторыі, 
якая яшчэ знаходзілася ў складзе РСФСР і на якой, згодна з “мангольскім 
праектам”, павінна было ўспыхнуць паўстаньне» [3, с. 851–853].

З цягам часу антыбальшавіцкія пасажы на тэму падзеленай Баць-
каўшчыны ў маладых савецкіх паэтаў здараліся часцей і часцей. У кантэксце 
аналітыкі Ант. Адамовіча акрэсліваецца авангардная роля ў гэтым кірунку 
У. Дубоўкі. Напрыканцы паэмы «Наля» (1926) паэт «выказвае палкую надзею, 
што няроўнасьць нацыяў, якая вядзе да антаганізму, будзе зьнішчана:
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Каб толькі хутчэй
                         зруйнаваць
                                              той падзел –
дзяржаўны
                      і
                                недзяржаўны.
Тады
             шавіністаў
                                 ня будзе
                                                  нідзе
і крыўды
                        загояцца
                                            раны.

Апрача паэмы “Наля”, у тым самым зборніку Дубоўкі ўпершыню была 
вы друкаваная й другая, жанрам аналягічная паэма “Плач навальніцы”, 
прысьвечаная вядомай ідэі “ўсебеларускага паўстаньня”, якая на мамэнт 
выхаду зборніка ўжо страціла сваю актуальнасьць. Ідэя гэтая часткова за-
краналася і ў паэме “Наля”, але “Плач навальніцы”, напісаны падчас най-
вышэйшага ўздыму нацыянальнарэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі 
(18.1.1926), прысьвечаны спэцыяльна й выключна ёй. У кожным радку гэтай, 
з мастацкага боку ці не наймацнейшай рэчы Дубоўкі, “надзея ільсьніцца, 
у змаганьні народзіцца дзіва”. Гэта надзея на блізкае “дзіва” аднаўленьня 
вольнай і адзі най Беларусі ва ўсенародным паўстаньні, гэтай “навальніцы, 
якая ўзьвіецца для помсты праўдзівай”, натхняе паэту пафасам “праўдзівай 
помсты” народнай, якой поўніцца паэма, – расплаты з усімі ягонымі прыгня-
тальнікамі» [3, с. 886–887].

У пацверджанне Ант. Адамовіч прыводзіць урывак з паэмы, прасякнуты 
і эмоцыямі, і ідэйнасцю: «Даруем усё, што ў стагодзьдзях крышыла... а под-
ласьць вам вашу нацэпім на шыю, каб з вамі пайшла і ў гліну... столькі абяцань-
няў, столькі подлых дзеяў, што, калі паўстанем, – дзе тады вас дзенем?... Гэта 
будзе помста, гэта будзе Раньне. Закасуем межы, згіне Ростань. Кон адзін: ці вы, 
ці мы... Гэта мы залічым, гэта – мы успомнім, калі словы стануць агнявейнай 
дзеяй... І за ўсе за мукі і за воцат горкі, і за ўкрыжаваньне гэтых і наступных – 
на ушэсьці скажа дух нязломны горда: мы пазналі радасьць, вы – пазнайце сму-
так» [3, с. 887].

Крытык робіць выснову: «Усе гэтыя выпады, скіраваныя ў аднолькавай 
ступені і супраць заходнепольскіх і супраць усходнебальшавіцкіх прыгня-
тальнікаў, ня толькі не гублялі сваёй актуальнасьці на мамэнт зьяўленьня 
паэмы ў друку, але набывалі новую сілу пасьля выяўленай пры раптоўным 
разгроме народнага руху правакацыйнасьці ўсіх “подлых абяцаньняў і дзе-
яў”» [3, с. 887].

Сучасны даследчык М. Арочка піша: «Змястоўнасць лірычнага перажы-
вання ў ранніх паэмах (У. Дубоўкі. – А. Т.) абумоўлівалася тым цікавым фак-
там, што амаль усе яны так ці інакш звязаны з яго асабліва балючай “тэмай” 
разарвання Беларусі на Усходнюю і Заходнюю. Спачатку дужа верылася, што 
тут, на ўсходзе, у родным Мінску, і сапраўды будуецца Беларускі Дом. Ды з вы-
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сокіх пасад у Маскве, спрыяючы як мага гэтаму адраджэнскаму будаўніцтву, 
У. Дубоўка пільным вокам улаўліваў дзіўныя праявы знешне вонкавай тын-
коўкі і абмалёўкі “этнафасаду” гэтага Дома. Спакваля ўжо чыніліся імпер-
скія захады рабунку над свядомымі нацыянальнымі коламі інтэлігенцыі, 
зманьвання яе зза мяжы да вяртання і актыўнай нібыта “адбудовы” нацыі. 
Над інтэлектам нацыі згушчаўся навальнічнататалітарны гвалт» [4, с. 485].

Апагеем паэтычных перажыванняў У. Дубоўкі на тэму падзелу ра дзімы 
стаў яго сёння даволі вядомы верш «На ўшанаваньне новага падзелу бела-
рускай зямлі», які часам называюць па першых радках: «За ўсе краі, за ўсе 
народы свету…» (29.09.1926). Верш з пачатку кастрычніка 1926 г. хадзіў 
у машынапісным варыянце сярод творчай інтэлігенцыі Мінска. Твор меў эпі-
графы з вершаў Янкі Купалы і Якуба Коласа. «Пад вершам стаяў подпіс – Янка 
Крывічанін. Усе, хто чытаў верш, разумелі, што гэта псеўданім» [5, с.  216]. 
Упершыню твор быў апублікаваны без назвы і без подпісу ў віленскім часо-
пісе «Беларуская культура» ў № 1 за 1927 г. Ва ўступе да верша пад загалоўкам 
«Ненадрукаваны ў Менску» ад імя рэдакцыі гаварылася:

«Ніжэй падаем верш невядомага паэты, прысланы нам з Менску, верш 
надзвычайнае дынамікі. У Менску ён ня мог быць надрукаваны, бо востра 
выступаець проціў бальшавікоў, крытыкуючы іх акупантскую палітыку. 
Не прыдворная, казённая савецкая паэзія, – а гэты верш адбіваець праўдзі-
выя настроі і думкі беларускага народу, у нетрах якога накіпаець пратэст про-
ціў камісарскіх гвалтаў. Грамадзкае значэньне верша сягоньня трудна яшчэ 
ацаніць: – так далёка ў будучыню сягаець думка і імкненьне паэта» [8, с. 25; 
5, с. 218].

Памастацку моцны памфлет стаў свайго роду квінтэсенцыяй падоб-
ных настрояў многіх беларускіх паэтаў (NB: у тым самым годзе адбыўся «вы-
бух» Янкі Купалы, які тады напісаў шмат вершаў, сугучных Дубоўкаваму, – 
гл. вышэй). У гэтым вершы У. Дубоўка нібы ўвабраў усе папярэднія здабыткі 
на гэтую тэму, наследуючы перадусім Янку Купалу (які, дарэчы, высока цаніў 
талент У. Дубоўкі), што заўважна хоць бы па лексіцы, а таксама па экспрэсіі 
выказвання, па вобразнасці, па лірычнай кампазіцыі, па наяўнасці прароцкіх 
матываў. Такая сугучнасць прывяла нават да дыскусіі аб аўтарстве [6]. Аўтар 
аддаваў належнае ў сваім вершы і наследаванню Якубу Коласу, узяўшы эпі-
графам сёння шырока вядомую страфу класіка «Нас падзялілі…» [7].

Прывядзём толькі некаторыя строфы, бо нават найбольш характэрныя 
ці канцэптульныя і выбраць складана:

Скараліся і моўчкі ўсё прыймалі:
Самохаць можа прыйдзе лепшы час.
Як лісьцінку на поплаве качалі
І зневажалі чужаніцы нас.

Калёнія праз некалькі сталецьцяў,
Наедак ненажорным груганом...
Я прысягаю – праклянуць нас дзеці...
За апяшаласьць нашу нам праклён.
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На плечы ганьбы мы прынялі многа:
Нявольніцтва, жабрацтва навакол.
Сьлязьмі сясьцёр чужынцам мыем ногі,
Заместа песен – стогны бедакоў.
<…>
На нашым карку торг спраўляе сьмела
Масква з Варшавай, з Рыгай і Літвой,
І наша змучанае катам цела
Штогодна новай кроіцца мяжой.

Масква сусьвету вушы прашумела
Пра самавызначэньне аж да зор.
Смаленск дзе? Нэвель? Гомель дзе падзела?
Стварыла Гомельскі ганебны калідор [8].

Што гэта за новы падзел? Думаецца, што тут паэт меў на ўвазе не толькі 
вынікі Рыжскага дагавора, але і той факт, што ў 1924 і 1926 гг. бальшавіцкі 
Крэмль адарыў Савецкую Беларусь далучанымі да Расіі падчас ваенных пе-
рыпетый усходнімі землямі. Пры ўсёй карысці для цэласнасці Беларусі, раз-
віцця яе дзяржаўнасці У. Дубоўка ўбачыў за гэтымі падзеямі чарговы свавол, 
з якім Масква падыходзіла да лёсу народаў – «малодшых братоў». Яе прын-
цып – divide et impera, а не клопат пра нацыянальнае развіццё народаў, якія 
паранейшаму знаходзіліся ў «турме», як называў Расію У. Ленін. Таму і барскі 
падарунак У. Дубоўка ўспрымаў неадназначна, тым больш і сапраўды, як по-
тым выявілася, «узбуйненне» Беларусі было прадыктавана не філантропнымі 
намерамі бальшавікоў (спачатку яны былі супраць павелічэння рэспублікі), 
а перадусім звесткамі, што Польшча збіраецца палепшыць адносіны да бе-
ларускай нацыянальнай меншасці [9]. (Да таго ж Савецкая Расія вярнула да-
лёка не ўсе беларускія этнічныя землі: вельмі шырокая паласа, прылеглая 
да ўсход няй мяжы Савецкай Беларусі, уключна са Смаленскам, так і не была 
перададзена ў склад БССР, а падверглася асіміляцыі.) Паэтычная інтуіцыя 
У. Дубоўкі імпульсіўным вершам пакупалаўску зрэагавала на латэнтныя па 
тым часе палітычныя працэсы.

Неўстаноўлены аўтар «Кароткага нарыса беларускага пытаньня» звяртае 
ўвагу, што «28 верасьня 1926 г. урад Ковенскай Літвы заключыў з савецкім 
урадам дамову, згодна зь якой Савецкая Расея і Літва абавязаліся захоўваць 
поўны прыязны нэўтралітэт у выпадку нападу на адзін з бакоў трэцяй дзяр-
жавы або групы дзяржаў. <...> Пра Польшчу і Віленшчыну, як і пра балтый-
скія дзяржавы, у пагадненьні ня згадвалася. Затое да галоўнай канвэнцыі 
быў далучаны адмысловы дадатак, у якім Літва атрымала ад Савецкай Расеі 
запэўненьне, што савецкі ўрад не прызнае заняцьця Віленшчыны Польшчай 
і лічыць Віленшчыну часткай тэрыторыі літоўскай дзяржавы, згодна з пры-
нятымі ў галоўнай дамове абавязкамі. Паняцьце Літвы ў дадатку акрэсь
лівался межамі, вызначанымі літоўскарасейскай дамовай ад 12 ліпеня 
1920 г.» [10, с. 277] У сувязі з гэтым сучасны беларускі гісторык А. Пашкевіч, 
які рыхтаваў нарыс да друку, слушна мяркуе, што «менавіта заключэньне гэ-
тай савецкалітоўскай дамовы стала штуршком для напісаньня ў той самы 
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дзень (па нашых звестках днём пазней. – А. Т.) беларускім паэтам У. Дубоўкам 
вядомага верша “На ўшанаваньне новага падзелу беларускай зямлі” (“За ўсе 
краі, за ўсе народы сьвету…”). У арыгінале верша былі такія радкі, апушчаныя 
рэдакцыяй (відаць, з самацэнзурных меркаваньняў) пры яго першапубліка-
цыі ў 1927 г. у віленскай палянафільскай газэце “Беларуская культура”». Пра-
пушчаныя радкі тут жа прыводзяцца:

Дзе наша Віленшчына, Нёмну хвалі?
Зь іх лупіць скуру, узяўшы ў Рызе, пан.
І сёньня вось Літве замацавалі
Наш гэты край, стаптаны на дзірван [10, с. 277].

Думаецца, У.  Дубоўка, узрушаны чарговымі палітычнымі гульнямі за 
спінай Беларусі, якія пагражалі ёй яшчэ адным крэмзаннем межаў, пішучы 
твор, кіраваўся ў цэлым падзеламі і перападзеламі зямлі беларускай, якіх ад-
былося шмат за апошні тузін гадоў, а самае галоўнае – тая дзяльба стала пра-
цэсам і працягвалася нават у мірны час.

Варта таксама звярнуць увагу на тое, што паэт не абмяжоўваецца на-
раканнямі толькі на адрас адвечных прыгнятальнікаў беларускага народа – 
Польшчы і Расіі, далучаючы да іх шэрага дзве прыбалтыйскія новапаўсталыя 
дзяржавы. І тут У.  Дубоўка мае рацыю: падчас Першай сусветнай і савец-
капольскай войнаў кожны з суседзяў беларусаў, наколькі хапала ім сілы, 
прэтэндаваў на тэрыторыю, на якой не змаглі замацавацца беларускія неза-
лежнікі. (У вершы, аднак, не фігуруе Украіна, якая адносіла БрэсцкаПінскае 
Палессе да сваёй этнаграфічнай тэрыторыі, прэтэндавала на яе і нават карот-
кі час – у 1918 г. – мела на ёй якуюніякую нацыянальную ўладу, – магчыма, 
паэт улічыў, што ўкраінцы апынуліся ў падобнай з беларусамі сітуацыі – па
дзеленасці і савецкай няволі, таму і спачувальна абышоў паэтычнай увагай 
гэты гістарычны момант.)

Нават у савецкім друку У. Дубоўка не баяўся казаць тое, што думаў на-
самрэч, прычым яшчэ і падкрэсліваючы гэта назвай верша з цыкла «Пярэсты 
букет» (1928) – «На правох рукапісу. Гутарка з самім сабой»:

Я мяркую так: ня родзіць поле, –
не накормяць і суседзі вельмі.
Трэба сьмела моцнаю рукою
бязупынна сеяць, сеяць зерня.

Каб расло і красавала збожжа,
каб былі мы сытымі заўсёды.
Вось тады адчуць мы толькі зможам
Радасьць чыстую і слодыч [11, с. 48].

Нельга не заўважыць, што ў наступным вершы «Згадка пра маю баць-
каўшчыну – пра Заходнюю Беларусь» аўтар, кажучы пра нядолю краіны, 
не  суправаджае свой роздум верай у будучае савецкае вызваленне. Далей 
У. Дубоўка следам за Янкам Купалам, якому «сніліся сны аб Беларусі», пры-
знаецца, што не змог перавыхавацца:
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У васнове я ўсё той-жа самы,
калі хочаце – юнацтвам хворы [11, с. 50].

Паэт тлумачыць чаму, указваючы праз узвядзенне жанру частушак у сім-
вал усёй культуры ўсходняга суседа на сваю адчужанасць ад расейшчыны:

Гадавалі дух мой не частушкі,
а легэнды, песень пералівы.
Бор няспынным шалясьценнем гушкаў
то пахмурны, змроклы, то гульлівы [11, с. 50].

А самае галоўнае: «За сабой віны не пачуваю» [11, с. 50], – прызнаецца 
творца, прадбачаючы ў наступным вершы – «У парадку самакрытыкі (Дубоў
ка ў сабачую скуру ўшыўся, або Насьледаваньне некаторым крытыкам)» – 
сваю незайздросную будучыню.

Не варта падрабязна нагадваць, як савецкая ўлада «ацэньвала» падоб-
ную творчасць. Верш У. Дубоўкі «За ўсе краі, за ўсе народы свету…» стаў адной 
з галоўных падстаў таго, што аўтар прабыў больш чым чвэрць веку ў зняво-
ленні, далёка ад Бацькаўшчыны. Тым не менш яго дух заставаўся нязломным. 
«У перасыльнай турме Волагды Дубоўка напісаў “Песьні беларускіх выгнан-
цаў”, якія сталіся запраўдным гімнам ссыльных беларусаў. Гімн, дзякуючы 
выгнанцам, выйшаў на “волю”, захаваўся ў людзкой памяці й праз гады быў 
выдрукаваны ў беларускай эміграцыйнай прэсе. Увесь тэкст незамаскавана 
антыбальшавіцкі:

Забраны ў няволю з Забранага Краю,
Узяты за краты з спустошаных хат...
Для нас пачалася часіна ліхая,
Мой родны, мой бедны пакрыўджаны брат.
Жыве наш народ, як гарох пры дарозе,
Прасьвету ня бачыць у гэтым жыцьці:
Учора на працы, сягоньня ў вастрозе,
А заўтра за працу ў выгнаньне ісьці...
<…>
Ніколі й нідзе Беларусь не загіне,
Ніколі й нідзе Беларусь не памрэ.
Ні ў турмах, ні ў концах, ні ў клятых краінах,
Ні ў дзікім прыгоне, ў маскальскім ярме!
Сячэце, сячэце высокія хвоі,
Пілуйце вы дошкі адна ў вадну:
Зьбянтэжаны вораг ня знае спакою –
Сабе ўжо самому складае труну...» [3, с. 1002–1003].

Пагодзімся з І. Багдановіч: «…канцэпцыя Беларускага Шляху для Дубоўкі 
заўжды была звязана з ідэяй незалежнасці… Яго палітычны вектар не  меў 
“ўсходняга” ці “заходняга” накірунку» [12, с. 28]. Тым больш непрымаль-
ным для паэта быў падзел краіны. Нават у пагранічных абставінах (паводле  
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Ж.П. Сартра) абмежавання волі і смяротнай пагрозы пазіцыя творцы аказа-
лася нязломнай.

Другім па гучнасці на тэму савецкапольскага падзелу Беларусі можна 
лічыць верш Алеся Дудара «Пасеклі наш край папалам…» (1928). Трэба ска-
заць, што на пачатку творчага шляху паэт не выяўляў нейкіх ідэалагічных 
хібаў у сваёй творчасці (гл. вышэй). Паранейшаму «правільна», пасавецку 
ён глядзеў і на становішча распалавіненай Беларусі:

Вось доля наша,
чорная, злая:
ў самоце Вільня,
ў жальбе Беласток…
Апякуны з Варшавы –
мы іх знаем,
чый кожны зірк прадажны, кожны крок!..

(«Прайшлі гады» [13, с. 14; гл. таксама тут вершы «На захадзе», «Братом на 
захадзе»])

Алесь Дудар паўстае як шчыры вернік у сакраментальную светлую бу-
дучыню, у тым ліку адносна сваёй падзеленай на кавалкі краіны.

Яшчэ парэзаны
прасторы Украіны
і беларускія шляхі.
            («Шлях рэволюцыі» [13, с. 31])

Але паэт не сумняваецца, што савецкая ўлада неўзабаве ахопіць усю Бе-
ларусь і яна стане цэласнай, што

…ўжо хутка разам
на агульным полі
спаткаем мы чырвоную зару [13, с. 20].

На такім ідэйным фоне верш «Пасеклі наш край папалам…» (датаваны, 
дарэчы, годам цытаванага толькі што зборніка – 1928м) стаў неверагоднай 
нечаканасцю, выбухам не меней чым купалаўскага маштабу:

Пасеклі наш край папалам,
Каб панскай вытаргаваць ласкі.
Вось гэта – вам, а гэта – нам,
Няма сумлення ў душах рабскіх.

І цягнем мы на новы строй
Старую песню і чужую:
Цыгане шумнаю талпой
Па Бесарабіі качуюць...
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За ўсходнім дэспатам-царком
Мы бегаем на задніх лапах,
Нью-Ёрку грозім кулаком
І Чэмберлена лаем трапна.

Засыплем шапкамі яго,
Ура, ура – патопім ў соплях.
А нас тым часам з году ў год
Тут прадаюць ўраздроб і оптам.
<…>
Не смеем нават гаварыць
І думаць без крамлёўскай візы,
Без нас ўсё робяць махляры
Ды міжнародныя падлізы.

Распаўся б камень ад жальбы
Калі б ён знаў, як торг над намі
Вядуць маскоўскія рабы
З велікапольскімі панамі.
<…>
А дзень чырвоны зацвіце,
І мы гукнем яму: «Дабрыдзень».
І са шчытом ці на шчыце
Ў краіну нашу зноў мы прыйдзем [14, с. 14–15].

Мастацкі пафас твора, усіх строф якога дванаццаць, падштурхоўвае да 
максімальнай колькасці цытат, што сведчыць пра эмацыянальную насыча-
насць, шчыльнасць верша, ідэйнасць якога скіравана перш за ўсё супраць 
Расіі – ва ўсіх яе дзяржаўных праяўленнях. Антыпольскіх выпадаў відавочна 
менш. Характэрна, што, як і ў пераважнай большасці вершаў на тэму падзе-
лу Беларусі, паэтычныя эмоцыі маюць не толькі ваяўнічы бок, дэструктыў-
ны характар, але і нясуць у сабе сцвярджальнасць – паэт знае, чаго ён хоча: 
не толькі разбурыць гнёт, але і «прыйсці» «ў краіну нашу», падкрэсліваючы 
бескампраміснасць мэты і жаданняў («ці са шчытом, ці на шчыце»).

І.  Багдановіч адчула ў вершы «асацыятыўнасць з радкамі купалаўска-
га верша «Наша гаспадарка» (1918): «Ці доўга будзе нам заломам Варшава 
панская і рабская Масква?!» Верш А. Дудара надзвычай экспрэсіўны, у ім гу
чыць гнеўнае расчараванне, што лепшыя надзеі на адбудову роднага краю 
не спраўдзіліся, што ўсё жыццё наскрозь прасякнута ілжывай цынічнай пра-
пагандай, а ідэал вольнай квітнеючай бацькаўшчыны адсоўваецца ўсё далей 
у нябыт. Паэт не баіцца выказаць сваё абурэнне тым, што беларускія справы 
вырашаюцца не на Беларусі, а ў Маскве «мураўёўскімі нашчадкамі». Моц
ным акордам гучала таксама канцоўка верша, у якой паэт не сумняваўся, 
што за сапраўдныя вольнасці і росквіт Беларусі трэба яшчэ змагацца, і гэтае 
змаганне канчаткова вызначыць лёс Беларусі. Такое разуменне Беларуска-
га Шляху вяртала паэзію ў рэчышча нацыянальнаадраджэнскай традыцыі, 
апосталам якой быў Я. Купала, але надавала ёй ноты новага трагізму, звяза-
ныя з прадчуваннем будучых ахвяр» [12, с. 30–31].
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Ужо на допыце аўтар спрабаваў даць свайму вершу як мінімум ней-
тральную інтэрпрэтацыю, кажучы, што «верш быў напісаны пад уплывам 
суда над Грамадой» [14, с. 21]. У такім выпадку знаходзіцца нават прасавец
касць у ідэйнасці твора: афіцыйна ў Савецкім Саюзе асудзілі рэпрэсіі супраць 
стотысячнага беларускага руху. Але ж навошта было тады паэту сцвярджаць: 
«Прад’яўлены мне верш “Пасеклі наш край папалам, каб панскай вытарга-
ваць ласкі, вось гэта вам, а гэта нам і г. д.” напісаў я ў прошлым годзе ў сябе 
дома, будучы ў нятрэзвым становішчы» [14, с.  21]. Тым самым аўтар пэў-
ным чынам супярэчыў сабе: хіба ж можна ствараць добрыя савецкія творы 
ў нецвярозым стане?

Несумненную цікавасць выклікае і гісторыя вакол гэтага верша Алеся Ду
дара і самой яго асобы, сканструяваная Ант. Адамовічам.

Алесь Дудар, на думку Ант. Адамовіча, наклікаў на сябе ўвагу ДПУ. Пры
чынай таму – некалькі яго твораў: апавяданне «Вецер з усходу» (1928) і асабліва 
верш «Стары лясун» (1929). Няўдала закладзены падтэкст у іх быў двухсэнсоў-
ным. Напрыклад, у апошнім са згаданых твораў «Дудар абураўся дзікунскай 
эксплюатацыяй народных багацьцяў Беларусі іншаземцамі, што хутка “прый
дуць, прыйдуць у нас адабраць гэты апошні корч”, пад якім хаваецца алегарыч-
ны герой верша – “стары лясун”, пэрсаніфікаваны нацыянальны дух Беларусі, 
што нішчыцца чужынцамі разам з матэр’яльнымі багацьцямі краіны. Верш быў 
расцэнены бальшавіцкай крытыкай як “нацыяналдэмакратычная вылазка”» 
[3, с. 917]. Па версіі крытыка, Алесь Дудар, будучы такім чынам на кручку ў ДПУ, 
вымушаны быў стаць сакрэтным агентамправакатарам: «Ягоным першым за-
даньнем было напісаць штонебудзь яшчэ больш вострае, чым “Стары лясун”, 
і паспрабаваць зацікавіць Алеся Адамовіча (беларускі дзяржаўны і партыйны 
дзеяч, на той момант – намеснік наркама земляробства БССР. – А. Т.) перасыл-
кай гэтага “контррэвалюцыйнага твора”, каб нарэшце злавіць яго на гарачым 
учынку. Дудар напісаў верш “Пасеклі наш край папалам” з рэзкімі выпадамі 
супраць бальшавікоў за падпісаньне імі Рыскага міру 1921 г., як зазначыў Ка-
накоцін, – рэмінісцэнцыю Коласавых вершаў на туюж тэму.

Аднак Алесь Адамовіч быў папярэджаны, – працягвае свой аповед эмі-
гранцкі крытык, – і калі Дудар зьявіўся да яго са сваёй прапановай, узяў верш 
і адразу аднёс у ГПУ, зьдзекліва папрасіўшы “не пасылаць да яго больш такіх 
дурняў”. У ГПУ зрабілі выгляд, што ня маюць да гэтай гісторыі ніякага дачы-
неньня, і “выслалі” Алеся Дудара ў Смаленск, самы блізкі горад да БССР, улад-
каваўшы яго на працу ў мясцовую газэту. Кульмінацыя гэтай гісторыі зусім 
нечаканая: Алесь Адамовіч неадкладна вядомым яму шляхам пераправіў за 
мяжу зробленую зараней копію верша Дудара, і ён у хуткім часе быў выдру-
каваны віленскім часапісам “Беларуская культура”» [3, с. 919].

Наколькі праўдзівая інфармацыя ў Ант. Адамовіча, варта яшчэ ўстанаўлі-
ваць даследчыкам (думаецца, неабходна звярнуць увагу на асабістыя стасункі 
Алеся Дудара і Ант. Адамовіча, якія пэўна не былі прыязнымі). Асабліва рэжа 
вока непаслядоўнасць у храналогіі стварэння твораў паэтам: атрымліваецца, 
што «Стары лясун», зза якога аўтар патрапіў на кручок, быў створаны пазней 
за нібыта заказны верш, апісаны вышэй.

Але і без адказу на азначанае пытанне ясна – верш моцны, пра што свед-
чыць не толькі мастацкавобразнае выкананне, экспрэсіўнасць гранічнай 
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шчырасці, але і купалаўская правідэнцыяльнасць, якую заўважыла І.  Баг-
дановіч (гл. вышэй). Фактычна застаецца неразгаданым характар феноме-
на верша Алеся Дудара (да таго ж з улікам яго выступленняў як літаратур-
нага крытыка – пад псеўданімам Тодар Глыбоцкі, у якіх ён мала чым адстаў 
ад сумна славутых Л. Бэндэ і А. Кучара, нават апярэдзіў апошніх).

Як бы там ні было, паэт патрапіў пад ператрус. «З дзевятнаццаці вершаў, 
якія былі канфіскаваны ў час вобыску, да крымінальнай справы далучылі, 
акрамя «Пасеклі наш край…», толькі два… На погляд супрацоўнікаў ДПУ, яны 
найбольш яскрава адлюстроўвалі контррэвалюцыйны, антысавецкі і, вядома 
ж, нацыяналістычны характар творчасці паэта» [14, с. 16]. Дадамо, што адзін  
з іх таксама ўздымаў тэму гвалту на беларускай зямлі, у мужыцкай хаце з боку 
ўсходняга і заходняга агрэсараў:

Хто ж мой край асьмяяў, абняславіў,
Згвалтаваў беларускія мары –
Хай спытае паноў у Варшаве,
Хай спытае маскоўскіх жандармаў.
                    («Я радзіўся за хатай пад плотам…» [14, с. 18])

А таму верш «Пасеклі наш край…» ужо пераставаў быць выключэннем: 
значыць, паэт думаў над тэмай падзелу і тыя рэфлексіі мелі заканамерны 
літаратурны вынік.

Чым пазней з’яўляліся падобныя творы, тым больш выразнай уяўляла
ся пазіцыя аўтараў стасоўна савецкай улады, якая так намагалася ўкара
ніць бальшавіцкія ідэалагемы і ў мастацкай літаратуры, прывіўшы адзіна 
правільнае меркаванне на дзяльбу Беларусі паміж Савецкай Расіяй і Польш
чай, паводле якога абвінавачвалася толькі апошняя – у процівагу Саветам. 
Тым больш варожымі сталі такія творы і самі іх аўтары пасля 1929 г. – года так 
званага вялікага пералому.

У другой палове 1920х гг. узмацняюцца грамадзянскія ноты ў лірыцы 
Язэпа Пушчы. Зарэзка для тагачаснага кантэксту глядзіцца яго паэма «Кры-
вавы плакат» (1930) – «апошні ягоны твор, што зьявіўся ў друку. Твор адлю-
строўваў запраўды трагічныя падзеі ў жыцьці Беларусі – разгул польскага 
тэрору ў 1920 г. – і быў прысьвечаны “Памяці расстраляных белапалякамі 
партызанаў Сяргея й Сымона Плашчынскіх” (сапраўднае прозвішча Язэпа 
Пушчы – Плашчынскі. – А. Т.). Пры гэтым, кіруючыся тэзісам аб раўназнач-
насьці тэрарызму польскага й бальшавіцкага акупацыйных рэжымаў, Пушча 
шляхам лёгка распазнаванага “пераапрананьня” паказаў бальшавіцкі крыва-
вы тэрор дваццатых гадоў. І ўжо зусім, адкідаючы маску, разгортваў пэрспэк-
тыву будучыні. <…>

У атмасфэры крывавага падаўленьня сялянскіх паўстаньняў, выкліка-
ных раскулачваньнем, гэтыя радкі Пушчы мелі бяссумлеўна выбуховую сілу. 
Але рабства турма была ўжо моцна збудаваная за папярэднія гады; перамож-
нага мужыцкага маршу не дапусьціў добра падрыхтаваны вораг, і непакор-
ным прыйшлося “маршыраваць” пад канвоем за гатовыя турэмныя краты, 
а то й адразу “пад сьценку”» [3, с. 995–997].
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Меркаванні Ант. Адамовіча (гэтыя і некаторыя іншыя) будуюцца на зда-
гадках, інтуіцыі, ускосных аргументах. Але аналагічныя праявы ў творчасці 
Язэпа Пушчы сапраўды знаходзяцца. Прычым нават яшчэ раней:

На ростані ўсходне-заходніх дарог
Цябе, дарагая, яны (чужынцы. – А. Т.) ўкрыжавалі;
Твой сын весялосці таму й не збярог,
Згубіў ён яе у шалёных навалах.
                            («На ростані», 1926 [15, с. 93])

Прыкметныя змены ў палітычных настроях паэтычнай моладзі Савец-
кай Беларусі насталі недзе ў 1925 г. Паказальным тут з’яўляецца прыклад ад-
наго з літаратурных лідараў – Язэпа Пушчы, які стаяў у грамадзянскай лірыцы 
на «правільных» пазіцыях, выяўляючы кантрасты паміж заходняй і савецкай 
часткамі Беларусі (гл. вершы «Тут і там», «Вецерразбэшчаны шэльма…», 
абодва 1925 [16, с. 17–19, 29–21]). Але ўжо тады пранікалі моманты, якія мож-
на прачытаць двухсэнсоўна:

Здаецца, што гавораць шчыра,
а здрада ў сэрцы палыноў цвіце.
Расчынеце дзьверы шырай, шырай…
О, як шмат найшло «гасьцей»!..

Зарос наш шлях тугой праклятай;
ў самотнасьці маўчыць быльнёг.
Прывыклі ў родных сваіх хатах
схіляць мы голавы да ног.
<…>
Ўсю крыўду за сваю Айчыну
мы вылічым у судны дзень.

(«Здаецца, што гавораць шчыра…» з цыклю «Заходняя Беларусь», 1925 
[17, с. 55])

У далейшым вобразнасць становіцца больш відавочнай (у тым ліку дзя-
куючы «чужымчужаніцам» – оніму, які з падачы Янкі Купалы ўстанавіўся да-
тычна якраз і Польшчы, і Расіі):

Шмат было іх чужых-чужаніцаў,
і кожны нам косьці крывіў.
З нашымі сёстрамі праглі жаніцца,
выпіць каб болей крыві.

(«Затрасьліся у лесе асіны…» з цыклю «Заходняя Беларусь», 26.05.1926 
[18, с. 61])

Я-ж тулюся ў суме да самотных статуй,
І сьляза спадае на граніт і мармур.
Беларусь краіна, найміцай астатняй, –
Ў апранасе рванай днём і ноччу хмарнай.

(«Сам ня знаю, што сягоньня я сыграю…» [19, с. 109])
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Тэма падзеленай Беларусі дае магчымасць паэтам гаварыць нібыта пра 
заходнюю частку краіны, але часам указаць пра гэта яны (свядома ці не) за-
бывалі – і атрымлівалася, што сказ вядзецца пра ўсю краіну. Так, Язэп Пушча 
пачынае верш «Панская навала» (2.07.1927) з канкрэтных указанняў на За-
ходнюю Беларусь («павялі беларусаў паны на Лукішкі»1), а пры падагульненні 
кажа пра ўсю краіну:

О, мая ты Краіна ў адвечнай няволі,
навалу ты церпіш чужую!
<…>
А ўсё-ж веру, што сонечна-сьветлае раньне
шчэ Краіну атуліць, прыгорне [20, с. 62–63].

Ант.  Адамовіч у творах многіх аўтараў знаходзіць антысавецкія ноткі. 
Пры ўсёй нацягнутасці яго інтэрпрэтацый паэтычных радкоў, якія могуць 
быць памастацку полівалентнымі, трэба адзначыць яшчэ факт асабістага, 
часта зусім не шапачнага, знаёмства з паэтамі. Таму і ігнараваць яго мерка-
ванні на гэты конт нельга.

Апазіцыйныя матывы ў сувязі з падзеленасцю Беларусі Ант. Адамовіч 
разглядзеў нават у П. Глебкі, які сёння мае трывалы стэрэатып прабальшавіц-
кага паэта. «Сярод твораў маладых “узвышэнцаў” вылучаецца невялікая паэ-
ма Пятра Глебкі, які заўсёды быў пад моцным уплывам Дубоўкі, – “У дарогу”. 
Гэтая паэма пераклікаецца з Дубоўкавай паэмай “Плач навальніцы”, аднак 
у Глебкі вобраз Заходняй Беларусі перарастае ў вобраз усёй Беларусі, Бела-
русі на парозе паўстаньня, што здавалася верагодным у часы распачатых 
“ліквідацыяў” сялянства й нацыянальнай інтэлігенцыі» [3, с. 958–959]:

З усходу на захад – вазёры, лясы,
палеткі, балоты, аблогі.
І ворагі топчуць каралі красы,
як людзі пясок на дарогах.

З палеткаў зрабілі для гульбішчаў пляц
(ня чуюць ні скарг, ні дакораў).
І носіцца ціхі надломаны плач,
і хвалі шумяць на вазёрах.

Пракоцяцца хвалі і сьлёзы зьбяруць,
нясуць аж у мора рыданьні.
– Краіна пакуты, мая Беларусь,
ці зьдзейсьніш калі парываньні?

– Ці збудуцца мары, жаданьні людзей,
твае, дарагая, таксама?
І чую ў адказ: –
Набліжаецца дзень,
паўстанем, адважна паўстанем!
                                             («У дарогу» [20, с. 25])

1  Лукішкі – ускраек Вільні, на той час належнай Польшчы, дзе знаходзілася вядомая тур-
ма. – А. Т.
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І хоць далей у вершы паэт кажа, што «будзе краіна любая мая / адной 
Беларусьсю Савецкай», варта яшчэ раз падкрэсліць, што антысавецкасць гэ-
тых радкоў павялічваецца з улікам часу іх напісання – 1929 г., г. зн. кароткі 
перыяд, калі бальшавікі і іх цэнзура дазвалялі тыражаваць такія думкі, мінуў, 
наступіў так званы год вялікага пералому, які прынёс пакаранне за кожнае 
неасцярожнае слова.

Такім чынам, стасункі паэтычнай моладзі і сацыялістычнай рэвалю-
цыі складваліся трохі адрозна ад рэцэпцыі паслярэвалюцыйных падзей на 
Беларусі паэтаў, што былі на той час класікамі [параўн.: 21; 22]. Прыняўшы 
сацыяльныя перамены ўсёй душою, маладыя творцы, сталеючы, пераасэн-
соўвалі і адносіны да тых зменаў. Прычым часам радыкальна. Гэта датычыц-
ца і вынікаў Рыжскага дагавора. Калі спачатку маладнякоўцы, ничтоже сум-
няшеся, славілі Савецкую Беларусь, абураючыся захопам Польшчай Заходняй 
Беларусі, то  пакрысе абурэнне пачало распаўсюджвацца і на бальшавікоў. 
У  многіх вершах яно прысутнічала, але не ў якасці асноўнага матыву. 
А два паэтычныя творы – Уладзіміра Дубоўкі і Алеся Дудара – сталі апагеем 
хвалі «антырыжскіх» настрояў беларускіх паэтаў новай генерацыі.
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XIII Узвышаўскія чытанні
Да 90-годдзя заснавання

літаратурнага згуртавання «Маладняк»
23 траўня 2013 г.

Аксана Данільчык

АД «МАЛАДНЯКА» ДА «УЗВЫШША» (1927–1930): 
ІТАЛЬЯНСКІ КАНТЭКСТ

На Узвышаўскіх чытаннях у 2006 г. мы разглядалі літаратурнае жыццё 
ў Італіі і Беларусі, грунтуючыся на матэрыялах часопіса «Узвышша», у асноў-
ным хроніках замежнай літаратуры [1]. Аднак у працэсе далейшага вывучэн-
ня матэрыялаў давялося пераканацца, што беларускаітальянскія літаратур-
ныя сувязі 1920х гг. значна шырэйшыя і, думаецца, нават тымі звесткамі, 
якія сёння прапануюцца вашай увазе, не вычэрпваюцца.

У працэсе аналізу публікацый у часопісах «Маладняк» і «Полымя» перыя-
ду «Узвышша» высветлілася, што і ў гэтых часопісах падаваліся звесткі аб іта-
льянскай літаратуры. Напрыклад, у часопісе «Маладняк» таксама час ад часу 
друкаваліся «Хронікі замежнай літаратуры», дзе Італіі прысвячаліся асобныя 
раздзелы, прыкладна так, як і ў часопісе «Узвышша» (узвышаўскія хронікі 
выходзілі ў 1927–1928 гг., раздзелы, прысвечаныя італьянскай літаратуры, 
з’яўляліся ў наступных нумарах: 1927, № 1, 3, 5, 6; 1928, № 1, 2, 3). У гэты ж 
перыяд яны выходзілі і ў згаданых часопісах, аднак калі з 1929 г. «Узвышша» 
больш не публікуе хронік, то ў «Маладняку» і ў «Полымі» яны працягваюць 
з’яўляцца і далей. Прычым маладнякоўскія хронікі куды больш экcпрэсіўныя 
за ўзвышаўскія, хоць часта выкарыстоўваюць аналагічны матэрыял.

Так, на старонках «Узвышша» неаднаразова згадваюцца Габрыэле Д’Анун
цыё (1863–1938) і Луіджы Пірандэла (1867–1936), якія даволі лаяльна ставілі-
ся да фашысцкага рэжыму Мусаліні. Гэтыя імёны сустракаюцца і ў хроніках 
«Маладняка». Іншым разам узнікае ўражанне, што крыніца інфармацыі – адна 
і тая самая (магчыма, гэта адзін з часопісаў, які выдаваўся ў Маскве). Трэба 
адзначыць, што «Хронікі…», як і іншыя публікацыі, сёння з’яўляюцца для нас 
сведчаннем літаратурнага і культурнага жыцця той эпохі. Напрыклад:

«Маладняк», 1927, № 6. «*Згодна новага закону аб “абароне духоўнай ма-
ёмасьці”, выдавец, які купіў твор і ня выдаў яго ў працягу 3 гадоў, траціць на яго 
права”. / *Фашыстаўскі дыктатар Мусоліні аддае вялікую ўвагу тэатру, і ўсімі 
мерамі стараецца узьняць і італьянскі тэатр. Але за апошняе дзесяцёхгодзь-
дзе ў Італіі не зьявілася ніводнага новага драматурга, і італьянскаму тэатру, 
ня  гледзячы на ўсе стараньні фашыстаўскіх “тэатралаў”, прыходзіцца аб-
мяжоўвацца творамі старых драматургаў Д. Аннунцыо і Л. Пірандэлё. Апошні 
нядаўна напісаў новую п’есу “Прыяцель жанчын”. / *У апошнім нумары часопісі 
“Рывіста ді летэратурэ славэ” зьмешчаны артыкул вядомага славянаведа 
Э. Ляцкага пра Якуба Коласа» (выдзелена намі. – А. Д.).

Гаворка ідзе пра Яўгена Аляксандравіча Ляцкага, які жыў у Празе; у часо-
пісе «Полымя», 1927, № 7, у раздзеле «Хронікі культурнага жыцця замежных 
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краін», таксама была апублікавана невялікая нататка: «Профэсар расійскай літа-
рутуры пры Чэскім унівэрсытэце Е. Ляцкі зьмясьціў цэлы шэраг артыкулаў аб бе-
ларускай літаратуры ў італьянскай, францускай і швэдзкай пэрыодычнай прэсе». 
Часопіс Rivista di letterature slave быў створаны ў 1926 г., і пра яго бу дзе весціся 
гаворка ніжэй. Але мы не маглі не звярнуцца да сусветнага сеціва, каб адшукаць 
патрэбную інфармацыю, і знайшлі яе па наступнай спасылцы: https://www1.
columbia.edu/sec/cu/lso/tocdata/5313306/CM00028525/130Volume_13.pdf.

Такім чынам, маецца на ўвазе артыкул: EUGENIO LIACKIJ. Il poeta della 
Russia Bianca rinascente: Iakub Kolos. – Rivista di letterature slave, 1927, 
№ 3. Акрамя таго, мы праглядзелі ўсю інфармацыю па спасылцы і знайшлі 
звесткі пра яшчэ адзін артыкул таго ж аўтара: EUGENIO LIACKIJ. Un poeta 
Bianco-russo. – Rivista di letterature slave, 1928, № 4. – C. 193–201 (?). 
М. Чмарава, даследчыца дзейнасці Я. А. Ляцкага, згадвае, што вучоны рых-
таваў артыкул пра Максіма Багдановіча для дадзенага часопіса [2], так што, 
магчыма, гэта той самы артыкул і ёсць.

«Маладняк», 1927, № 7–8: «*Вядомы італьянскі пісьменьнік і гісторык – 
Гульельмо Фэрэро выдаў другі том свайго цыклю романаў: “Трэці Рым”. Кры-
тыка адзначае, што другі том значна жывейшы і конкрэтнейшы за першы. / 
*Гэтымі днямі вышаў з друку зборнік лірыкі і прозы Ады Нэгры, пад назваю “Вулі-
цы”. / *Пісьменьніца Клярыса Тартуфары выдала роман пра фашызм пад назваю 
“Карабль гэрояў”. / *Вышаў з друку прысьвечаны “Comedia del’arte” пасьмертны 
твор маладога нэапалітанскага пісьменьніка Енцо Пэтраконэ (вучня Бэнэдэ-
то Крочэ), які загінуў пад час вайны. / *У італьянскіх літаратурных колах зра-
біў вялізарнае ўражаньне новы роман выдатнае пісьменьніцы Сыбілі Алерамо 
“Я кахаю, значыць я існую”. Роман, напісаны ў эпістолярнай форме. / *Дэкрэтам 
Італьянскага караля будынак, у якім радзіўся Габрыэль д’Анунцыо, абвешчаны 
“нацыянальным помнікам” і незачэпнай маёмасьцю».

Заслугоўвае ўвагі згадка пра пісьменніка Гульельмо Фэрэра (1871–1942), 
паплечніка Чэзарэ Ламброза, аднаго з тых, хто падпісаў маніфест інтэлекту-
алаўантыфашыстаў Бенедэта Крочэ. Цыкл раманаў, які Фэрэра пачаў пісаць 
у сталым узросце, называўся «Трэці Рым». Першы раман цыкла – «Дзве праў-
ды» – выйшаў у 1926 г., другі – «Паўстанне сына» – у 1927 г. Пасля выйшлі яшчэ 
дзве кнігі: у 1930 і ў 1933 гг., апошняя была забаронена фашысцкай цэнзурай.

Трэба адзначыць, што аўтары хронік дапускаюць шмат памылак у іта-
льянскіх імёнах, прычым адно і тое ж імя яны маглі пісаць парознаму.

У «Хроніцы…», змешчанай у часопісе «Маладняк», 1928, № 1, італьян-
ская літаратура фігуруе два разы. Першы раз у нататцы «Хто атрымаў Но-
белеўскую прэмію па літаратуры?»: «Калі падыходзіў час, увесь Заходня-Эўро-
пэйскі друк пачаў выстаўляць кандыдатаў на атрыманьне прэміі. Першым 
называлі М.  Горкага, потым яшчэ Бласка-Ібаньеса, Анры Бэргсона, Томаса 
Манна і Уэльса. Але зусім неспадзявана, на зьдзіўленьне ўсіх, Нобэлеўская прэмія 
прысуджана была другараднай італьянскай пісьменьніцы Марылі Дэледда (?!)». 
Трэба сказаць, што пісьменніца больш вядомая як Грацыя Дэледа, аднак яе 
поўнае імя Maria Grazia Cosima Deledda (1871–1936), магчыма, таму малад-
някоўцы ўзялі яе першае імя.

Другі раз – у раздзеле «Італія»: «...*Па распараджэньні Мусаліні за кошт 
дзяржавы выдаецца поўны збор твораў Габрыэля д’Аннунцыо. Усяго выйдзе 
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80 тамоў у трох выпусках. Цана кожнага тома першага выпуска будзе 150 лір, 
другога – 450 лір і трэцяга – самага раскошнага – 8.000 лір кожны том. Дарага-
вата будзе каштаваць Італіі Габрыэль д’Аннунцыо».

Як бачым, звесткі суправаджаюцца гумарыстычнымі заўвагамі. Яшчэ 
адна цікавая дэталь маладнякоўскіх хронік – у іх падаваліся звесткі аб пе-
ракладной літаратуры на італьянскую мову. Увогуле, маладнякоўскія хронікі 
больш шырокія ў плане падачы матэрыялу, хоць, на жаль, і яны абмяжоўва-
юцца толькі канстатацыяй факта, не расшыфроўваючы інфармацыі аб іта-
льянскіх пісьменніках.

«Маладняк», 1928, № 3: «*Да 100 гадавіны сьмерці італьянскага поэта 
Уго Фосколо ў Італіі перавыданы яго творы. У Мілане вышаў 4-х томны твор 
пра жыцьцё і творчасьць пісьменьніка. / *Нядаўна арганізаваны “Саюз кнігі”, 
мэта якога распаўсюджваньне літаратуры, мае больш за 150 філій па буйней-
шых гарадох Італіі і 700 сэкцый пры школах і др. установах. / *Фашысцкім ура-
дам будынак, дзе жыў і памёр вядомы італьянскі гісторык літаратуры Франчэ-
ско де Санкціс, абвешчаны нацыянальным помнікам...»

«Маладняк», 1929, № 11–12: «*Вялікім посьпехам у Італіі карыстаец-
ца сатырычны роман маладога пісьменьніка А. Моравіо – “Роўнадушныя”. / 
*Італійскай цэнзурай забаронена вядомая кніга Рэмарка “На заходнім фронце 
бяз зьмен”».

Побач у раздзеле «Швецыя» гаворка ізноў ідзе пра Нобелеўскую прэмію, 
аналізуюцца прэтэндэнты: «Імя Эрыха Марыя Рэмарка, відаць, адпадае, бо яго 
кніга выйшла ў канцы студзеня г.г., што можа быць формальным адводам. На-
зываюць Чэстэртона, але Англіі больш па густу Гэлсуорсі. Італія спадзяецца, 
што прэмію атрымае Фарэр. Ізноў, як і летась, выплываюць імёны Максіма 
Горкага і Сынклера Люіса. Літаратурныя колы Нямеччыны высоўваюць Р. Гух 
ці Томаса Манна». Напэўна, маецца на ўвазе Гульельмо Фэрэро. Дарэчы, Но-
белеўскую прэмію за 1929 г. у выніку атрымаў Томас Ман.

Хронікі працягваліся ў «Маладняку», 1930, № 2, а таксама ў «Маладня-
ку», 1930, № 6–7:

«Выданьне твораў Галілея. – У Флёрэнцыі выйдзе поўны зборнік твораў 
Галілея ў 20 тамох; першыя 8 – навуковыя працы і полеміка, а рэшта 12 – літа-
ратурныя творы. / Новыя літаратурныя часопісі. З новых часопісяў, што 
пачалі выходзіць, варта адзначыць такія: “Convivint” – літаратурна-крытыч-
ная часопісь. Супрацоўнічаюць у ім Стэфані, Рагаціні і Бэкар. Рэдагуе Караль 
Кальватэр. Выходзіць у Рыме. / Па выдавецтвах. Сярод новых выданьняў выда-
вецтва братоў Трэрэс зьвяртаюць на сябе ўвагу такія кніжкі: Лірычная драма 
Сэм Бэнэлі “Орфэй і Прозэрпіна” (гэтая драма карыстаецца вялікім посьпехам), 
“Усьміхаецца сонца” – роман Біянкі і “Сокал у гнязьдзе” Мая. / Кніжны гандаль 
Італіі. – Будаўнічы сэзон у Італіі надзвычайна рознастайны. Італьянскія газэ-
ты даюць багата месца на трэцяй старонцы абгаворваньню і крытыцы літа-
ратуры. Крытыкі адзначаюць адсутнасьць у чытача цікавасьці да свае літара-
туры і аддаюць вялікую ўвагу славянскай літаратуры.

Супроць гэтай літаратуры выступае фашыстаўская цэнзура. Яна знахо-
дзіць, што расейскія клясыкі, якія перакладаюцца за кардонам, простага зьвяз-
ку з дзяржаўнай дзейнасьцю ня маюць, але ўсё-ж яны спрыяюць пропагандзе 
расійскага рэволюцыйнага руху».
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Цяжка зразумець, да чаго тут «будаўнічы сезон», хоць немагчыма не ад-
значыць актуальнасць інфармацыі аб цікавасці да славянскай літаратуры.

Увагу культурным навінам з Італіі надаваў і часопіс «Полымя», прычым 
яны падаваліся парознаму: часам размяркоўваліся па краінах, часам ішлі 
адна за адной. Дарэчы, «Полымя» меў нават замежных супрацоўнікаў, сярод 
якіх, прынамсі, добра нам вядомы Ёганэс Бэхер. Некаторыя навіны паўтара-
юцца двойчы, прычым у розных перакладах.

«Полымя», 1929, № 2, асобныя звесткі ў «Хроніках культурнага 
жыцця замежных краін»: «Д’Анунцыо напісаў дзьве драмы “Сон вясеньняй 
раніцай” і “Сон восеннага вечару”. / У Арэнцо ў Тосканіі, дзе нядаўна паставілі 
вялізны помнік вядомаму поэту італьянскага рэнэсансу Пэтрарку, распачаты 
работы па адкапаньні рымскага амфітэатру і адбудаваньні яго ў даўнейшым 
выглядзе».

Думаецца, што рана ці позна «Хронікі…» павінны быць перавыдадзены 
з адпаведнымі каментарыямі, паколькі сапраўдная назва горада, дзе нара
дзіўся Петрарка, – Арэца (Arezzo).

«Полымя», 1929, № 3. Інфармацыя аб культурных падзеях у Італіі вы-
несена ў асобны раздзел «Італія», у той час як у «Полымі», 1929, № 5, зноў 
жа пададзены асобныя звесткі ў «Хроніках культурнага жыцця замежных 
краін»: «Надоечы ў Рыме з вялікім посьпехам прайшла прэм’ера опэры Рэспіджы 
“Патануўшы звон”. На прэм’еры быў пісьменьнік Гауптман. / Мусоліні назначыў 
вядомага італьянскага пісьменьніка Луіджы Пірандэлё членам нанава заснава-
най італьянскай акадэміі, якая мае тып францускай акадэміі».

У тым самым нумары ў рэцэнзіі А. Вазнясенскага на часопіс «Славянскі 
агляд» (Slavische Rundschau) у пераліку славяназнаўчых выданняў сустракаем 
наступныя звесткі: «Урэшце ў Італіі Istituto per l’Europa Orientale ў Рыме выпу-
скае часопісь: “Revista di litterature slave” (“Часопісь славянскіх літаратур”) пад 
рэдакцыяй профэсара Ettore Lo Gatto (Е. Лёгато)». Апошні з’яўляецца знакавай 
фігурай для італьянскай славістыкі. Часопіс выходзіў у 1926–1932 гг., і, маг-
чыма, паміж беларускімі ўстановамі і гэтым выданнем падтрымліваліся ней-
кія сувязі (расійскія іх дакладна падтрымлівалі: за перыяд з 1928 па 1932 гг. 
Ло Гатто чатыры разы прыязджаў у Савецкі Саюз).

Інфрамацыя аб італьянскай літаратуры і культуры пададзена таксама 
ў «Полымі», 1929, № 6 (асобныя звесткі ў «Хроніках культурнага жыц-
ця замежных краін»); «Полымі», 1929, № 7 (падзеі з музычнага жыцця 
Італіі); «Полымі», 1929, № 11–12:

«...“Здарэньнем” у літаратурным жыцьці Італіі зьяўляеццца выхад у Мі-
ла не сатырычнага роману 23-гадовага Альбэрт Люравіо “Льі Індзіфэрэнці” 
(“Раўнадушныя”). У романе ёсьць элемэнты гострай сатыры на пасьляваенную 
буржуазію і на дэморалізацыю сучаснай італьянскай моладзі. Кніга прызнана 
лепшым романам у Італіі за шэраг гадоў. Вялікі посьпех кнігі тлумачыцца ў пер-
шую чаргу тым, што італьянская мастацкая літаратура знаходзіцца ў стане 
поўнага застою. / Кніга Рэмарка “На заходнім фронце без перамен” забаронена 
італьянскай цэнзурай».

Такое ўражанне, што інфармацыя перапісвалася ад рукі, бо інакш цяжка 
патлумачыць памылку ў прозвішчы Альберта Маравія («Люравіо»). Заўважым, 
што інфармацыя аб рамане пададзена ў хроніках «Маладняка», 1929, № 11–12, 
гэта значыць, адначасова з «Полымем», аднак у маладнякоўскіх хроніках імя 
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аўтара пададзена без памылак, хоць у «Полымі» з’яўляецца назва твора на іта-
льянскай мове.

У 1930 г. у часопісе «Полымя» звесткі аб італьянскіх падзеях выдзяляюц-
ца ў асобны раздзел і публікуюцца даволі часта. Паўтараюцца навіны пра ра-
ман А. Маравія «Абыякавыя» і пра выданне твораў Галілея. «Полымя», 1930, 
№ 1; «Полымя», 1930, № 2: «Італія: *Часопісь “Salaria” прысьвяціла вялікі 
ну мар памяці пісьменьніка Італо Свэво, які трагічна памёр у мінулым годзе. 
Адначасна ў выд-ве Морэале ў Мілане выйшаў том твораў пісьменьніка, які 
зьмяшчае багата ненадрукаваных яшчэ новэль. Кніга мае назву аднаго апавя-
даньня “Гісторыя пра добрага старога і добрую дзяўчыну”. Думаюць, што гэта 
апавяданьне мусіла быць сканчэньнем вялікага роману “Стары”, над якім Свэво 
працаваў перад сьмерцю і пакінуў няскончаным...».

Робіцца абсалютна зразумелым, што аўтары хронік не валодалі італьянскай 
мовай, бо вельмі шмат недарэчных памылак, якія засталіся незаўважанымі.

«Полымя», 1930, № 3: «Італія. *У Італіі пачалі выходзіць новыя літара-
тур на-мастацкія часопісі: ў Рыме – “Strabizenzio” і ў Палермо “Corriere 
letteraria”. Пад назваю “2000” выходзіць новая часопісь, якая мае на мэце стаць 
органам “артыстычнае рэволюцыі”. / *У Нэаполі знойдзен рукапісь Арыоста, 
які складаецца з пятнаццаці актаў. / *Памёр славуты скульптар Джэміто і вя-
домы мастак, прыяцель Д’Анунцыо, Франчэска Карло Мікэцьці. / *Італьянская 
крытыка адзначае новы роман Альфрэда Паньціні – “Жыцьцё Кавура” (“La vita 
di Cavour”). Роман цікавы ня толькі з боку гістарычна-біографічнага, але і май-
стэрствам выкананьня. Рымская часопісь “L’Italia litteraria” (Літаратурная 
Італія) друкуе на сваіх старонках урыўкі з гэтага роману».

Такім чынам, наконт «Хронік…» можна зрабіць наступны вывад: аўтар 
(аўтары), хутчэй за ўсё, не валодалі італьянскай мовай; інфармацыя пера-
пісвалася ад рукі і перадавалася для публікацыі. Сама інфармацыя датычы-
лася як актуальных літаратурных падзей, так і культурных і не падзяляла-
ся па палітычным прынцыпе. На падставе «Хронік…» можна скласці пэўнае 
ўражанне аб культурным жыцці Італіі канца 1920х гг., называюцца даволі 
значныя падзеі і аўтары.

Як мы ўжо бачылі вышэй, інфармацыя аб італьянскіх публікацыях на 
тэму Беларусі часам з’яўлялася ў беларускіх перыядычных выданнях, напры-
клад у часопісе «Полымя», 1926, № 7, дзе даецца агляд часопіса L’Europa 
Orientale, Roma. 1926 г. № 1–6. Працытуем цалкам:

«“Усходняя Эўропа” – часопісь, якая выдаецца Інстытутам Вывучэньня Ўс-
ходняе Эўропы, заснаваным у 1921 г. у Рыме, зьмяшчае ў першых шасьці выдань-
нях шэраг артыкулаў А. Пальміеры, прысьвечаных Савецкаму Саюзу, напісаных 
на аснове аграмаднага матэрыялу, пераважна савецкага, вывучанага аўтарам 
з вялізарнаю ўвагаю.

Пяру А. Пальміеры (Palmieri) прыналежыць пяць артыкулаў: 1) Політыч-
ная геаграфія Савецкай Азіі (№ 1), 2) Політычная геаграфія Савецкай Украіны 
(№ 2), 3) Савецкая Беларусь (№ 2), 4) Савецкі Каўказ, 5) Сярод Савецкіх рэспу-
блік. Аўтар дае зусім аб’ектыўнае і ўсебаковае апісаньне вывучаемай ім рэспу-
блікі, альбо вобласьці.

Гэта летапісная аб’ектыўнасць і робіць артыкулы А. Palmieri вельмі 
каштоўнымі для Заходня-эўропэйскага чытача. У артыкуле “Савецкая Беларусь” 
(La Bielorussia sovietista) А. Palmieri, на аснове літаратуры, якая выдана ў Беларусі і 
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за яе межамі, даў вельмі здатны нарыс, які дазваляе скласьці ўпаўне яснае ўяўлень-
не аб Савецкай Беларусі. Аўтар дае кароткую політычную гісторыю Беларусі 
ўключна да нашага часу, кранае этнографічны склад насельніцтва, нацыянальную 
політыку, адміністрацыйны падзел Беларусі, лічбы насельніцтва наогул і па га-
радох у васобнасьці, а таксама і асноўных культурных дасягненьняў Савецкай Бе-
ларусі: Унівэрсытэту, Інбелкульту, Інстытуту Сельскай Гаспадаркі, Дзяржаўнай 
Бібліотэкі. І ў гэтым артыкуле А. Пальміеры выявіў знаёмства з усёй літаратурай 
аб Беларусі. З іншых артыкулаў заслугоўваюць увагі артыкулы E. Lo Gatto “Стефан 
Жеромскій”, “Історія літературной дружбы” (Storia di un’amicizia letteraria) Пуш-
кіна і Міцкевіча». Агляд падпісаны У. П. (хутчэй за ўсё, Уладзімір Пічэта).

Часопіс L’Europa Orientale быў заснаваны ў 1923 г. пры Інстытуце Ус-
ходняй Еўропы ў Рыме (l’Ipeo), адкрытым у 1921 г., і, у прынцыпе, працаваў 
у рэчышчы палітыкі Мусаліні, накіраванай на папулярызацыю італьянскай 
культуры за межамі краіны. Аўтар артыкула Аўрэліё Пальмьеры – італьянскі 
ўсходазнавец і тэолаг (1870–1926), які вывучаў усходняе хрысціянства1.

Другі аспект, па якім мы можам меркаваць аб італьянскім літаратурным 
кантэксце, – згадкі пра творы італьянскай літаратуры і філасофіі ў творах 
беларускіх літаратараў. Так, Юры Бярозка ў артыкуле «Коласава алегарыч-
ная навэла» («Узвышша», 1927, № 4, с. 94–117) дэманструе не толькі ведан-
не гісторыі жанру, у якой немалую ролю адыгралі творы Джавані Бакача, 
але і цікавасць да тэарэтычных распрацовак італьянскага філосафа пачатку 
ХХ ст. Бэнэдэта Крочэ (Benedetto Croce, 1866–1952), з якім нават спрачаецца: 
«Яшчэ пэўней выказваецца наконт алегорыі Бэнэдэто Крочэ, але алегорыя ёсьць 
поэтычны спосаб de facto і, як усякі поэтычны спосаб, алегорыя – зьява гісто-
рычная. Кожная літаратурная эпоха мае свае любімыя жанры і свае ўлюбёныя 
спосабы поэтычнага афармленьня: тое, што не зьяўляецца эстэтычным для 
Крочэ, было найвышэйшым у літаратурным мастацтве для Дантэ і Наваліса» 
[3, с. 98]. Цытаты з Крочэ прыводзяцца па расійскім выданні («Эстетика, как 
наука о выражении и как общая лингвистика», ч. 1, М. 1920 г., стар. 39–40). 
Далей у спасылцы Ю.  Бярозка параўноўвае думкі Крочэ з ідэямі Наваліса 
і прыходзіць да высновы, што «…у вагульнай эстэтычнай канцэпцыі Б. Крочэ 
поэтычная дыскрэдытацыя алегорыі ўцалку органічная, але, як бачым, Крочэ 
выкідае за межы мастацтва такія наскрозь алегорычныя рэчы, як “Боскую 
комэдыю” Дантэ, “Генрыка фон Офтэрдынгена” Новаліса, гравюры Альбрэхта 
Д’юрэра да апокаліпсу, “Трыумф гэроя” Рубэнса і шмат іншых» [3, с. 98].

На расейскае выданне «Эстэтыкі» Б. Крочэ спасылаецца і В. Бухаркін 
у «крытычным этудзе» «Літаратуразнаўчыя вопыты праф. Барычэўскага», дзе 
ён выяўляе сябе даволі падкаваным у пытаннях італьянскай літаратуры.

Асобнай гаворкі заслугоўвае Адам Бабарэка. У нашым артыкуле «Літара-
турны рух у Беларусі і ў Італіі ў 20–30я гады ХХ стагоддзя» мы цытавалі яго 
запісы аб артыкуле Усевалада Шчэбедзева, прысвечаным беларускай літа-
ратуры і апублікаваным у часопісе L’Europa Orientale [А. Бабарэка. Сшытак 
з выпіскамі з друкаваных і перыядычных выданняў... [1926–1927]] [1]. Але бе-

1 Стасункам паміж славянскімі краінамі і рэжымам Мусаліні прысвечана змястоўная ма-
награфія Стэфана Сантора (Stefano Santoro) L’Italia e l’Europa orientale: diplomazia culturale e 
propaganda 1918–1943 (2005) / «Італія і Усходняя Еўропа: культурная дыпламатыя і прапаганда 
ў 1918–1943 гг.». У кнізе разглядаецца палітыка Італіі ў міжваенны перыяд у дачыненні да 
краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропы ў цэлым і да Савецкага Саюза ў прыватнасці. 
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ларускі крытык увогуле цікавіўся італьянскай філасофіяй і навукай. Напры-
клад, у яго нататках Паола Мантэгаца (Paolo Mantegazza, 1831–1910) згад-
ваецца некалькі разоў. Разважаючы пра дамінанты светапогляду чалавека 
[1931–1932], ён адзначаў, што чалавек Мантэгаца глядзіць на свет праз аса-
лоду [4, т. 2, с. 169]. Далей у сваіх натаках ён піша пра італьянскага навукоўцу 
больш падрабязна: «Кніга Мантэгацца [“Фізыялёгія асалодаў”] зьяўляе сабою 
калекцыю, складзеную з апісаньняў асалод. Яна разглядае чалавека як звычайны 
сьвет, у якім жывуць і дзейнічаюць асобныя сілы. Дзякуючы таму, што ўсе ўлась-
цівасьці чалавека ўвасабляюцца і прадстаўляюцца як асобныя сілы, дык і ўяўля-
ецца чалавек як сьвет, напоўнены і населены гэтымі сіламі, якія і складаюць 
чалавека. Па гэтай кнізе, чалавек – гэта адчуваньні, пачуцьці і розум, – гэтыя, 
як выр[ажаецца] М[антэгацца], тры царствы чал[авечай] прыроды; чалавек – 
гэта і зрок, і слух, і ошчуп, і каханьне, і замілаваньне, і асалода, і мысьль, і г. д., 
і больш за ўсё, па ёй, гэта разнастайнасьць асалодаў. Жыцьцё гэтага чалавека – 
гэта пераход ад аднэй асалоды да другое або ад пакуты да пакуты і ад пакуты 
да асалоды, ці то ўладаньне гэтых зьяў на[д] ім» [4, т. 2, с. 384].

У артыкуле «Аквітызм творчасці Ўл. Дубоўкі» («Узвышша», 1928, № 2) кры-
тык спасылаецца на італьянскага філосафа, заснавальніка італьянскага марксіз-
му Антоніё Лабрыёла (Antonio Labriola, 1843–1904): «І вось калі чытаеш “Credo” 
Ўл. Дубоўкі, сredo ісьціва пралетарскае ў сваёй аснове, то дзіву даешся, як маглі яго 
зьвінаваціць у ідэолёгічнай нявытрыманасьці і ўсякіх іншых грахох. Думаецца мне, 
што тут сталася тое, што бывае з тым, хто прабуе тлумачыць “Боскую камэ-
дыю” Дантэ накладнымі на тое сукно, якое адсылалі флорэнційскія купцы сваім 
заказчыкам, як гэта казаў італьянскі сацыяліст Антоніо Лябрыоля» [4, т. 1, с. 215].

Творы італьянскіх пісьменнікаў і філосафаў (і не толькі, безумоўна, іта-
льянскіх) давалі А. Бабарэку падставы для глыбокіх развагаў, што сведчыць 
пра непавярхоўнае іх веданне: «Пэтрарку больш за ўсё займалі зьявы яго ўну-
транога жыцьця, па якіх ён вывучаў наогул прыроду чалавечага духу. Ён сказаў: 
“Хоць-бы ты і ведаў усё тайнае, шырыну зямлі, глыбіню мора, вышыню неба, але 
калі ты ня ведаеш сябе, то ты будзеш падобны чалавеку, што ўзводзіць будо-
ву без падмурку: ня будову ты робіш, а разбурэньне” (“De vera sapienta”). Чаму 
Пэтрарка лічыў, што самапазнаньне ёсьць вышаннае з чалавечых знаньняў (ве-
даў)? Што значыць ведаць сябе?» [4, т. 2, с. 375].

Увагі заслугоўваюць і звесткі з італьянскай літаратуры, раскіданыя 
па розных артыкулах. Так, абазнанасць у італьянскай літаратуры дэманструе 
Мікола Аляхновіч у раздзеле «Кнігапіс» у рэцэнзіі на выданне «Твораў» Мак-
сіма Багдановіча, апублікаванай у раздзеле «Кнігапіс» у часопісе «Маладняк», 
1928, № 3, дзе праводзіць цэлае навуковае даследаванне. Аналізуючы неда-
кладнасці выдання, ён піша: «Да вершаванага апавяданьня “Вераніка” (184), 
аўтарам дадзены эпіграф з нейкага Джыованьні. Паміж іншым мы маем цэлы 
шэраг Джыованьні ў італьянскай літаратуры. Вось хоць бы для прыкладу Джыо-
ваньні дэлла-Каза (1503–56), Дж. Гвідычоні (1500–41)...» [5, с. 103]. Аўтар рэцэн-
зіі звяртаецца да працы нямецкага даследчыка Шэра і з яе дапамогай пры-
ходзіць да высновы, што «эпіграф да “Вэронікі” належыць Джыованні Праці, 
поэце эпохі італьянскае рэволюцыі (1830–1870)» [5, с. 103].

Веданне італьянскага кантэксту, хоць і зусім іншага плана, дэманструе 
і Т. Глыбоцкі1 ў артыкуле «Пад шыльдай пролетарскай літаратуры», прысве-

1 Псеўданім Алеся Дудара.
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чаным творчасці узвышэнцаў: «І тут справа стаіць, як з Беларусьсю: сапраўд-
най Эўропы ня можа ўбачыць Пушча, як ня бачыць і сучаснай Беларусі:

Найшла на Эўропу разгульная похаць
Пусьціліся ўсе ў шалёны фокстрот...

Тут сказваецца тое ганебнае верхаглядзтва, якім хварэе не адзін Пушча. 
Трэба быць надзвычайна павярхоўным і няўважлівым, каб не разглядаць са-
праўднага стану рэчаў у Эўропе, каб ня ўбачыць напружанага і нясупыннага гру-
паваньня сіл, вялікага браджэньня... Мы параілі-б Пушчы часьцей падчытваць 
газэты: адтуль Пушча даведаўся-б, што ў Эўропе, апрача фокстроту, ёсьць 
і другія цікавыя зьявы. З другога боку, мы б адаслалі Пушчу да надзвычайна ціка-
вага артыкула Д. Ільінскага “Муссолини и его партия”1, які паказвае, што на-
ват і буржуазія здольная яшчэ на нешта іншае, апрача фокстроту» [6, с. 223].

І, такім чынам, узнікае яшчэ адзін кантэкст, якога мы не можам не ўлі-
чваць. У названы перыяд публікуюцца артыкулы, прысвечаныя актуальнай 
палітычнай сітуацыі: І. Герчыкаў «У сьвеце імпэрыялістычных адносін» («По-
лымя», 1928, № 2), І. Герчыкаў «Ліга нацый» («Полымя», 1928, № 6), у тым 
ліку італьянскаму фашызму («Полымя», 1929, № 7): М. Канаплін «Да харак-
тарыстыкі ідэолёгіі фашызму» (пазначана, што гэта раздзел з кнігі). Артыкул 
Канапліна натуральна пачынаецца з інфармацыі аб фашысцкай партыі Італіі 
і яе праграме: «Сам Мусоліні ў пачатку не зусім ясна ўяўляў сабе, у што вы-
льецца гэты новы рух, не цікавіўся распрацоўкай спэцыяльнай праграмы. На яго 
думку, кожны, седзячы за зялёным сталом, можа вырашаць праблемы сусьве-
ту» [7, с. 122]. Аўтар вельмі падрабязны ў апісанні аб’екта артыкула, робіць 
пры гэтым цікавыя і актуальныя заўвагі: «Уся організацыйная структура 
фашыцкай партыі пабудавана па прынцыпу зрошчваньня партыі і дзяржаўна-
га кіраваньня. Дыктатура фашыцкай партыі выпукляецца на кожным кроку» 
[7, с. 140]. Сюды ж адносіцца артыкул А. Сталевіча «Тэорыя і практыка бела-
рускага нацыяналфашызму: Прычыны актывізацыі агентаў фашызму» («По-
лымя», 1930, № 2), дзе распавядаецца пра дзейнасць Антона Луцкевіча, а так-
сама артыкулы пра польскі фашызм М. Вісьмянскага і нямецкі М. Канапліна.

Натуральным чынам узнікаюць некаторыя лагічныя пытанні:
1. Хто з беларускіх аўтараў валодаў італьянскай мовай?
Непрацяглы час італьянскую мову ў пачатку 1920х гг. у Мінску выкладаў 

Аляксандр Яўлахаў (1880–1966), аднак пакуль невядома, хто з вядомых бела-
рускіх літаратараў быў сярод яго студэнтаў.

Падаецца мажлівым, што гэта Юрка Гаўрук, які вучыўся ў 1922–1925 гг. 
у Маскве, у Вышэйшым літаратурнамастацкім інстытуце імя В. А. Брусава, 
а ў 1928 г. апублікаваў кнігу перакладаў «Кветкі з чужых палёў», куды ўвай-
шлі пераклады з Петраркі, Д. Кардучы, А. Негры. Ёсць звесткі, што італьян-
скай мовай валодаў П. Росіч (Пётр Бузук). Цікавасць да італьянскай мовы вы-
яўляў Юлі Таўбін, але звесткі пра гэта адносяцца да больш позняга перыяду, 
прынамсі, пасля 1935 г. Максім Лужанін згадвае: «За кароткі час свайго жыц-
ця ў Маскве, ён значна пасунуўся наперад у мовах. Аднойчы, нібыта жартам, 
пахваліўся, што тыдні за два пачне чытаць і перакладаць з італьянскай. Га-
ворка забылася. Але прыкладна счакаўшы вызначаны тэрмін, з’явіўся ў пад-

1 «Прожектор», № 9 за 1927 г. Раім гэты артыкул як найбольш даступны і папулярны. – 
Спасылка Т. Глыбоцкага.
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маскоўны пасёлак, дзе мы мелі прытулак у халодным пакойчыку недабудава-
нага дома. Прынёс томік у скураным пераплёце і з парога, не распрануўшыся, 
пачаў чытаць Дантэ» [8, с. 392]. Магчыма, калі б не намаганні пэўных органаў, 
беларуская літаратура атрымала б яшчэ аднаго італьяніста.

2. Ці выкладалася італьянская літаратура ва ўніверсітэтах Беларусі ў тыя 
часы? У кантэксце сусветнай і еўрапейскай літаратуры – безумоўна. Пра гэта 
сведчаць запісы Я. Барычэўскага да заняткаў, дзе можна сустрэць імя Леапардзі.

Такім чынам, можна выдзеліць некалькі аспектаў літаратурных белару-
скаітальянскіх сувязяў і, адпаведна, італьянскага кантэксту беларускай літа-
ратуры 1920х гг.:

І. Хронікі літаратурнага і культурнага жыцця Італіі ў беларускіх часопісах 
(«Маладняк», «Узвышша», «Полымя»).

ІІ. Артыкулы на тэму беларускай літаратуры і культуры ў італьянскіх 
часопісах L’Europa Orientale i Rivista di letterature slave, на сённяшні дзень 
выяўлена як мінімум чатыры артыкулы, прысвечаных Беларусі і беларускай 
літаратуры, апублікаваных на італьянскай мове ў 20х гг. ХХ ст.:

1. Scebedew Vsevolod. La letteratura biancorutena. – L’Europa Orientale, 1923, 
№ 1. – С. 14–25 // Шчэбедзеў Ус. Беларуская літаратура.

2. Palmieri Aurelio. La Bielorussia sovietista. – L’Europa Orientale, 1926, 
№ 2. – C. 129–141. // Пальміеры А. Савецкая Беларусь.

3. Lіаскіj Eugenio. Il poeta della Russia Bianca rinascente: Iakub Kolos. – 
Rivista di letterature slave, 1927, № 3. – С. 116–122 (?). // Ляцкі Я. Паэт Беларусі, 
што адраджаецца: Якуб Колас.

4. Lіаскіj Eugenio. Un poeta Biancorusso. – Rivista di letterature slave, 1928, 
№ 4. – C. 193–201 (?). // Ляцкі Я. Беларускі паэт.

ІІІ. Цытаты з італьянскіх аўтараў у артыкулах і нататках беларускіх паэтаў.
ІV. Сацыяльнапалітычны кантэкст: артыкулы на тэму фашызму.
На жаль, пакуль цяжка нешта сказаць пра пераклады з італьянскай мовы 

на беларускую і наадварот. Застаецца спадзявацца, што далейшы пошук даз-
воліць адказаць станоўча і на гэтае пытанне.
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Тетяна Опришко

УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ 
НА ШПАЛЬТАХ ЖУРНАЛУ «МОЛОДНЯК» (1927–1932 РР.)

Перші згадки про письменників білоруського «літературного молодняка» 
з’явилася вже в першому номері щомісячного літературнохудожнього і гро-
мадськополітичного журналу, органу Центрального Комітету Ленінської Ко-
муністичної Спілки Молоді України «Молодняк» [20, с. 101]. В замітці подава-
лася інформація про письменника М. Зарецького, який після публікації своєї 
першої повісти «Голи Зьвер» працював над романом, що незабаром мав дру-
куватися уривками в часописі «Маладняк»; про А. Дудара, автора поеми «Па-
ланянка» та збірника лірики «І залацісьцей і сталівей»; про А. Якімовича, який 
подав до друку нову збірку віршів, написаних у 1926 р. та повість для дітей. 
В згадуваній статті йшлося також про молодого критика А. Бабарека, який під-
готував до друку свої критичні праці, де розглядався тодішній стан білоруської 
літератури; про В. Дубовку, який підготував збірник віршів «Наля»; про К. Чор-
ного та дві його повісті «Земля» й «Вясна», а також драму «Вуліца», які неза-
баром мали вийти у Державному видавництві Білорусі; про поетів Я. Пушча 
та П.  Труса; про переклади збірки оповідань Джека Лондона «Надзвичайни 
адрывок» маладнякцівцем А.  Мардвілком. Разом з тим подавалася хроніка 
подій, зокрема повідомлення про трьохрічний ювілей організації «Маладняк», 
який відбувся 28.11.27 р. У бібліографічному відділі першого номеру журналу 
«Молодняк» була вміщена схвальна рецензія українського письменника, члена 
літературної організації «Молодняк» Т. Масенка на збірку оповідань для дітей 
білоруського письменника А. Якімовича «Гул бубна» [15, c. 104].

У четвертому числі журналу «Молодняк» за 1927 р. повідомлялося, що 
Комісія з історії Жовтневої революції та РКП(б) підготувала до друку літе-
ратурний збірник, присвячений 10річчю Жовтневої революції. До збірни-
ка увійшли твори «маладняківців» (членів літературної організації «Малад-
няк»), переклади з російської, української та інших літератур. Збірник мав 
вийти білоруською, польською та єврейською мовами [3, c. 99]. Тут також 
йшлося про публікацію нової збірки поезій А.  Вольного «Тобі», наступною 
мала вийти друком збірка поезій молодого білоруського поета П.  Труса. 
Крім того, в цьому числі журналу була опублікована рецензія В. Кузьмича на 
книжку творів одного з відомих тогочасних письменників Білорусі Я. Коласа 
«На просторах життя», який саме святкував 20літній ювілей своєї творчості 
[10, c. 103–104]. Письменник був названий «білоруським Гомером» (оцінка, 
дана професором Державного білоруського університету М.  М.  Пятухови-
чем), який разом з такими білоруськими митцями як Я.  Купала, З.  Бядуля 
й іншими «творить широкий вплив на білоруську культуру» [10, c. 103].
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В одинадцятому числі журналу «Молодняк» була вміщена розгорну-
та стаття Т.  Глибоцького про розвиток білоруської літератури за останні 
10 років «Шляхи Жовтня». Автор статті порушив багато питань, зокрема про 
існування двох літературних течій того періоду а саме: осередок «нашанів-
ців» (письмен ники, що гуртувалися навколо часопису «Наша Ніва»), які «опи-
нилися на роздоріжжі», та групу білоруської інтелігенції, об’єднаної навко-
ло видань «Зажынок», «Дзяньніцы». У статті також згадується час створення 
першого товстого часопису «Полымя», що став «центром тяжіння» для пись-
менників різного віку. Окрема увага приділялась тогочасним суперечкам 
навколо проб леми форми й змісту, «маладнякізм» названо «осібною шко-
лою», що була протиставлена всій дожовтневій білоруській літературі. Про-
те, як зазначає сам автор статті, попри всі намагання, теорія «маладнякіз-
му» виявилася нежиттєздатною і сам термін ніколи не мав широкого вжитку. 
Крім цього, автор статті подав власну інтерпретацію причин виходу частини 
письменників з літературної організації «Маладняк» та утворення нової лі-
тературної організації «Узвишша», а також виключення «зайвих товаришів» 
з їхніх лав, які згодом утворили групу «Пробліск» та «Літературномистецьку 
комуну». Відтак, «Маладняк» був класифікований як «група селянських пись-
менників із неухильною тенденцією до оформлення елементів пролетарсь-
кої ідеології в своїй творчості» (тенденція, обґрунтована в декларації «Ма-
ладняка» [13]), а «Узвишша» як «група інтелігентських письменників із дея кими 
міщанськими й селянськими ухилами, яка свою творчість прагне виявити в най-
більш досконалій формі, а вади змісту прикриває утворенням туманної і повної 
“лівими фразами” платформи» [7, c. 94–103]. Висвітливши ідейний зміст біло-
руської літератури за останні десять років, автор статті перейшов до якісних 
і кількісних показників, назвавши свій час «періодом розгортання широких 
полотен», а зростання журнальної та книжкової продукції підтвердженням 
«широких можливостей, які відкрила Жовтнева революція для білоруських 
робітників та селян».

Деякі тогочасні критики проводили аналогію між літературною органі-
зацією білоруських письменників «Узвишша» та українською Вільною ака-
демію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ). Таких висновків припускаєть-
ся у  розгорнутій статті «Про фальш камертонів» Т.  Глибоцькі (повідомляє 
український журнал «Плужанин»). Характеризуючи групу «Узвишша», він 
пише: «Як і українська “Вапліте”, група орієнтується на шари висококваліфіко-
ваної міської інтелігенції. Договорилися вони до якоїсь “пролетарсько-селянської 
класи”, а в своїх статтях оминають слово “пролетаріат” і замінюють – “пра-
цюючий люд”» [22, c. 19]. Пророчими виявилися слова автора статті в журналі 
«Плужанин» про те, що членам літорганізації «Узвишша» слід пам’ятати гір-
кий досвід свого «українського товариша» «Вапліте» [6, c. 36]. Як відомо, лі-
тературне об’єднання ВАПЛІТЕ виникло у Харкові, та існувало з січня 1925 р. 
до 28 січня 1928 р. Приймаючи офіційні вимоги комуністичної партії, в пи-
таннях літературної політики ВАПЛІТЕ займало незалежну позицію і стояло 
на засадах творення нової української літератури кваліфікованими митця-
ми, що ставили перед собою вимогу вдосконалення, засвоєння найкращих 
здобутків західноєвропейської культури. Лідером організації був М.  Хви-
льовий, який висунув гасло «Геть від Москви!». Президентами – М. Яловий 
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(пізніше М. Куліш), секретарем – А. Любченко. Опозиційна політика призвела 
до того, що члени ВАПЛІТЕ стали одними з перших жертв репресій сталінсь-
кого режиму.

Свідченням тісних взаємозв’язків між українською та білоруською лі-
тературними організаціями є не лише численні публікації зарубіжних пись-
менників, а й взаємні запрошення до участі у різного роду заходах (зокрема, 
конференцій). Відтак троє українських письменників (І.  Ковтун, Т.  Масен-
ко, І. Момот) в лютому 1928 р. відвідали Білорусь. Візит був довготривалим, 
письменники мали можливість познайомитися ближче з білоруськими ко-
легами, відвідати найвизначніші місця столиці, взяти участь у диспуті «Чи-
тач та письмен ник», що проходив у «Доме асьветы», привітати учасників 
Всебілоруської конференції «Маладняка» та виступити з доповіддю про то-
гочасний стан українських літературних організацій, зокрема про роботу 
«Молодняка». Від присутніх надійшло чимало питань, письменники Білорусі 
виявляли жвавий інтерес до літературного життя України. У розділі літера-
турномистецької хроніки «Молодняка» міститься детальний звіт про ро-
боту конференції, підготовлений білоруським письменником І.  Барашком 
[1, c. 130–132], а також оповідь в гумористичному тоні про власні враження 
від поїздки українського письменника Т. Масенка [14, c. 100–110].

Співпраця мала постійний характер, в українському журналі «Молод-
няк» продовжували систематично друкувати рецензії на твори білоруських 
письменників. Відтак, в другому та третьому числі журналу за 1928 р. було 
вміщено статті І. Райда про збірку поезій В. Маракова «На залатым пакосе» 
[19, c. 133–134] та книгу В. Каваля «Як вясну гукалі» [18, c. 139–140].

Окрім цього, чи не в кожному числі журналу публікувалися повідомлення 
з культурного життя Білорусі. Так, у четвертому номері за 1928 р. була вміще-
на замітка про вечір, присвячений творчості одного з найвидатніших поетів 
та письменників України Т. Шевченка. Білоруські літературознавці, зокрема 
професор П. Бузук, виступили з розгорнутими доповідями про життя й твор-
чість поета, маладняківці підготували переклади його творів. Після виступу 
відбувся перегляд двох серій кінофільму «Тарас Шевченко», який дав гляда-
чам часткове уявлення про життєвий і творчий шлях Кобзаря. Серед літера-
турномистецької хроніки цього числа журналу зустрічаються різноманіт-
ні повідомлення, у т. ч. про видання альманаху «Маладняк», до якого мали 
увійти найновіші твори членів літоб’єднання, про реорганізацію білорусько-
го державного студійного хору в Білоруську державну капелу, про відкриття 
у Мінську спеціального кінотеатру для дітей, про організацію Краєзнавчого 
музею в Гомелі, про складання ленінської бібліографії білоруською мовою 
та вихід друком у Білоруському державному видавництві першого білорусь-
кого роману «СьцежкіДарожкі» М. Зарецького. Таку посилену увагу до Біло-
русі, на нашу думку, можна пояснити не лише зацікавленістю проблемами 
розвитку країни найближчих сусідів, а й неухильним виконанням директиви 
партії про необхідність тісного культурного зв’язку між усіма народами СРСР.

Початком творчої співпраці з білоруськими письменниками молод-
няківці визначають 1923 р., коли в Україну приїздили делегати Інбілкуль-
ту (Інституту білоруської культури) та білоруські філологи, які взяли участь 
в роботі української правописної конференції. З того часу відбувався систе-
матичний обмін інформаційними статтями, які публікувалися в українських 
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та білоруських газетах, журналах, тощо. Наприкінці 20х років ХХ ст. активно 
тривав переклад різних творів з білоруської мови на українську і навпаки, 
видавалися альманахи української літератури білоруською мовою та альма-
нахи білоруської літератури українською. Як зазначалося вище, ці культурні 
зв’язки щораз підтримувалися взаємними відвідинами. Так, у п’ятому числі 
журналу «Молодняк» за 1928 р. повідомляється про приїзд до тодішньої сто-
лиці України – Харкова групи білоруських письменників на чолі з Цішком 
Гартним (колишнім першим головою радянського білоруського ревкому, 
а на той час головою Державного видавництва Білорусі). Про цю подію ба-
гато повідомлялося в українській пресі. Білоруські письменники Я.  Колас, 
Я. Купала, М. Чарот та М. Зарецькі неодноразово виступали перед українсь-
кою публікою. У свою чергу Народний комісаріат освіти України відряджав 
до Білорусі українських письменників. Так, до складу делегації, що виїхала 
з Харкова 12.05.28 р., увійшли П. Тичина, В. Сосюра, В. Поліщук, А. Любчен-
ко, П. Панч, П. Усенко, А. Панов та С. Пилипенко. Письменників делегували 
не лише від таких установ як Наркомос УСРР, а й від Товариства культурного 
зв’язку, Будинку літератури ім. В. Блакитного, Місцевого комітету письмен-
ників та інших літературних організацій України. Ця подорож тривала тиж-
день, а її програма передбачала відвідування білоруських заводів, сіл, огляд 
наукових інститутів та мистецьких закладів (театрів, музеїв і т. ін.).

До п’ятилітнього ювілею всебілоруського літературного об’єднання «Ма-
ладняк» була приурочена стаття І. Барашка «До нових досягнень» (опубліко-
вана в одинадцятому числі журналу «Молодняк» за 1928 р.) У статті автор 
подає коротку історію створення спілки з весни 1924 р. та аналіз кількох ета-
пів її розвитку. Першим він визначає період, що охарактеризований в дек
ларації «Маладняка» періодом «літературної революції». Другий – це доба 
так званого «мирного будівництва» (листопад 1926 р. – грудень 1927 р.), що 
включає в  себе вироблення «маладняківської» тематики, диференціацію 
складу об’єднання, відхід від «Маладняка» групи «Узвишша», а також так 
званий другий «призив» членів об’єднання, що влилися в «Маладняк» протя-
гом 1925–1926 рр., затяжну кризу та самоусунення від роботи керівної лан-
ки «Маладняка». Початок третього періоду «Маладняка», як зазначає автор, 
припадає на 09.12.27 р., коли на зібранні центральної Мінської філії «Ма-
ладняка» було обрано тимчасове керівництво, замість колишнього централь-
ного бюро, яке фактично розірвало зв’язки з об’єднанням, створивши разом 
з білоруськими письменниками старшого віку літературну організацію «По-
лымя» (січень 1928  р.). Одним з найбільших досягнень було названо вступ 
до Всесоюзного об’єднання асоціації пролетарських письменників (ВОАПП), 
попри протести частини білоруської національної інтелігенції, яка визнача-
ла таких хід «ошуканством і зрадою».

Крім того, у дванадцятому числі журналу були опубліковані статті, присвя-
чені 20річчю творчої діяльності білоруського письменника Цішки Гартного 
(стаття – переклад з «Літаратурнага дадатку» до газети «Савецкая Беларусь»), 
а також проведенню Першого з’їзду Білоруської асоціації пролетарських пись-
менників, що відбувся у Мінську 25–30.11.1928  р. Письменник В.  Кузьмич 
(як делегат з’їзду від українського «Молодняка») зазначав, що одним із рішень 
засідання було перейменування «Маладняка» на ВсебілАПП. Журнал лишався 
з тією ж назвою, змінивши лише титульний напис «орган ВсебілАПП’у».
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Перші півроку 1929 р. були позначені відсутністю інформації про події 
літературного життя Білорусі на сторінках українського журналу «Молодняк». 
Лише в шостому числі журналу з’явилася стаття білоруського письменника 
І.  Барашка «За гегемонію пролетарської літератури» (з пленуму Білорусь-
кої асоціації пролетарських письменників) [2, c. 74–81]. У наступні півроку 
ця тенденція не змінилася. В одинадцятому числі журналу серед літератур-
номистецької хроніки була вміщена поодинока замітка, присвячена вшану-
ванню пам’яті білоруського поета Павлюка Труса [16, c. 112–113] та рецензія 
на першу збірку поезій, перекладену українською мовою і видану в Україні, 
білоруського письменника М. Багдановіча [17, c. 123–124].

У 1930 р. змістове наповнення журналу зазнало суттєвих змін, у літера-
турнокритичному розділі публікувалося значно менше полемічних статей, 
зокрема у бібліографічному відділі журналу відсутні рецензії на твори біло-
руських письменників. З’явилася лише одна стаття С.  Будзінського «Ворог 
у хаті», передрукована з білоруського літературного та громадськополітич-
ного журналу «Полымя» за 1929  р., в якій автор розглядає питання «анти-
радянських поглядів» білоруського письменника М. Зарецького в його книзі 
«Подорож на нову землю» [5, c. 58–76]. У відділі художньої прози було опу-
бліковано оповідання «Ілько» В. Каваля в перекладі українського письмен-
ника і технічного секретаря журналу «Молодняк» С. Ковганюка [9, c. 12–21].

Пояснити такий спад зацікавленості до творчості білоруських письмен-
ників можна, розглянувши ситуацію, яка склалася в самій літорганізації «Мо-
лодняк». На початку 1930  р. молодий літературний критик І.  Момот заявляв 
про необхідність самоліквідації «Молодняка» як літературної організації, вва-
жаючи, що на даному етапі розвитку країни він не потрібний. Його одразу зви-
нуватили у зраді, нерозумінні нових завдань та здаванні «правильних позицій». 
Після виключення з «Молодняка», він приєднався до новоутвореної літоргані-
зації «Пролітфронт», яку очолював опальний український письменник М. Хви-
льовий. Аналогічно вчинили Ю. Вухналь, О. Донченко, О. Кундзіч, Т. Масенко та 
ін. Відтак, «Молодняк» покинули письменники, які складали головний творчий 
актив, суттєвих змін зазнав склад редакції. Принципову позицію групи І. Мо-
мота та її перехід до «Пролітфронту» їхніми колишніми колегами було розціне-
но не як творче зростання, а як «капітуляцію перед труднощами у боротьбі з во-
рожою ідеологією» [21, c. 2–3]. На нашу думку, цей конфлікт був лише свідченням 
того, що до «Молодняка» в свій час приєдналися молоді, талановиті письмен-
ники, які не могли миритися з тотальним контролем творчості з боку влади. 
Це і стало головною причиною переходу до іншої організації.

У першому числі журналу за 1931  р. білоруський письменник І.  Ліма-
новський опублікував програмову за своїм змістом статтю «У боротьбі 
за білоруське напостовство», в якій розглянув причини виходу основної ча-
стини письменників з білоруської літорганізації «Маладняк» та називав кни-
гунарис тогочасної білоруської літератури 1905–1928 рр. Л. М. Клейнборта 
«Молода Білорусь» «вилазкою націоналдемократизму, покликаною приглу-
шити класову свідомість» (вийшло російською мовою в Білоруському дер-
жавному видавництві) [12, c. 139–140].

Дискусія продовжилася публікацією у третьому числі журналу «Молод-
няк» статті Р.  Мурашки про боротьбу проти нацдемівщини (націоналде-
мократії) в білоруській літературі та резолюції БелАПП’у від 01.12.1930  р. 
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Незабаром в харківському Будинку літератури ім. В.  Блакитного відбулася 
доповідь першого заступника народного комісара освіти УСРР Є.  Гірчака 
на тему «Білоруський націоналдемократизм на культурнім фронті». Одним 
із основних пунктів доповіді було твердження про те, що «білоруський націо-
налізм – нацдемівщина своєю класовою природою, методами боротьби подібна 
до українського націоналізму (СВУ)» [4, c. 123–124]. Як відомо, Спілка визво-
лення України (СВУ) та суд над нею був показовою судовою справою, сфа-
брикованою органами ОГПУНКВД УСРР задля дискредитації української 
наукової інтелігенції. В 1930 р. у рамках цієї справи під слідством перебу-
вало 474 особи. До найвищої міри покарання були засуджені 15, засуджені 
до  різних термінів ув’язнення – 192, вислані за межі України – 87, умовно 
засуджені – 3, звільнені від покарання – 124 особи [8] . Серед репресованих 
опинились такі знані українські вчені як С. Єфремов, М. Слабченко, Й. Гер-
майзе, В. Отамановський та ін. Процес мав величезний громадський резо-
нанс. Сторінки тогочасної преси рясніли від повідомлень про «зрадників» 
і «контр революціонерів». Як згадує у своїх листах колишній молодняківець 
С. Ковганюк, вже на другий день після повідомлення про суд над СВУ, пото-
ком пішли колективні листи та звернення, відбувались мітинги «трудящих 
мас», учасники яких засуджували «треклятих націоналістів». Під такими 
зверненнями були підписи багатьох молодняківців, у т. ч. згадуваного С. Ков-
ганюка. Лише в роки незалежності України він у листі до дослідника твор-
чості молодняківців О. КухаряОнишка зізнавався, що тоді інакше не можна 
було, хоча «вакханалія лише починалася» [11].

Є. Гірчак у своїй доповіді звинуватив Білоруське державне видавництво 
у «шкідницькій» роботі, мовляв їхні видавничі плани були складені під ве-
ликим впливом нацдемівщини. З виданої ними продукції лише сім книжок 
були названі марксистськими, а решта псевдомарксистською та нацдемівсь-
кою літературою. Основного ідейного впливу білоруських націоналдемо-
кратів, як зазначав доповідач, зазнали літорганізації «Полимя» та «Узвиш-
ша», а саме письменники: В. Дубовка, Т. Гуща, Ц. Гартни, Я. Купала, Я. Колас 
і зокрема, М. Зарецький з його книгою «Подорож на нову землю» і романом 
«Кривічи». З метою дискредитації Є. Гірчак навіть звинуватив цю групу біло-
руських письменників у сповідуванні фашистської ідеології, провівши пара-
лель між поглядами М. Зарецького та М. Хвильового. Критики зазнали і літе-
ратурні твори, видані за межами Білорусі, зокрема альманах «Нова Білорусь», 
в передмові до якої М. Бойків обґрунтував теорію самобутності білоруської 
нації. Відтак, як йшлося в літературномистецькій хроніці журналу «Молод-
няк», існувала нагальна «потреба широкого вивчення уроку боротьби БелАПП’у 
і комуністичної критики проти нацдемівщини» та підтримання «пильнішого 
зв’язку з братніми республіками» [4, c. 123–124].

На цьому повідомлення з Білорусі припинилися. До кінця 1932 р., коли 
в Україні відповідно до постанови ЦК ВКП про перебудову літературноху-
дожніх організацій від 23.04.32 р. була створена єдина Спілка письменників 
України, теми, пов’язані з білоруською літературою, не обговорювались. 
Літорганізація «Молодняк» припинила своє існування, хоча журнал з цією 
назвою продовжував виходити (нині він видається під назвою «Дніпро»).

За досліджувані п’ять років на сторінках українського журналу «Молод-
няк» під справжніми іменами білоруських письменників було надрукова-
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но 12 поезій, 2 прозові твори, 13 літературнокритичних статей, понад два 
десятки повідомлень літературної хроніки та 6 рецензій, в їх числі: поезія 
«Перед майбутнім», «Пісня» А. Александровіча; «Піснядзвін» А. Гаруна; «Іду 
межею» А.  Гурло; «О, Білорусь, моя шипшино», «Далеке ми кохаєм надто» 
В. Дубовки; «Фрагмент з “Кленових завірюх”» Т. Кляшторного; «Біле зимове 
поле», «Знову холод, і вечір, і синя пітьма» В. Маракова; «А в полях, полях» 
П. Труса; «Молоді», «Прив’ялу славу давніх днів» Я. Купали, а також оповідан-
ня «Проводи» Ц. Гартного та «Ілько» В. Каваля. Перекладали твори білорусь-
ких письменників П.  Голота, С.  Ковганюк, І.  Кулик, Т.  Масенко, М.  Хмарка 
та  ін. Крім того, в статті про подорож до Мінська Т. Масенко пише про те, 
що білоруський письменник А. Дудар під одним зі своїх псевдонімів з самого 
початку публікувався в українській пресі, зокрема в журналі «Молодняк» [14].

Відтак, підсумовуючи викладене можна зробити висновок, що потреба 
ознайомлення і органічного зв’язку між українською та білоруською літера-
турами в кінці 20х – на початку 30х рр. ХХ ст. неодноразово ставилася на 
порядок денний літературних з’їздів та конференцій. Політика зближення 
«братніх» народів СРСР давала певні результати. З кожним роком з’являло-
ся все більше статей, перекладів творів інших літератур Радянського Союзу, 
при Державному видавництві РСФРР був утворений сектор літератури на-
родів СРСР, Державне видавництво України також провадило роботу в цьому 
напрямі.

Український читач, напевно, був найбільше ознайомлений з літературою 
білоруською, проте систематичний огляд змісту білоруських літературних 
журналів на сторінках тогочасних українських часописів не проводився, зу-
стрічалися лише поодинокі статті, яким часто бракувало аналітичності. Фак-
тично єдиним винятком з цього правила був український літературномис-
тецький та громадськополітичний журнал «Молодняк», бо на його сторінках 
доволі часто публікувалися наукові розвідки про білоруських письменників, 
рецензії на їх книжки, хроніка подій з літературного життя білоруської ор-
ганізації «Маладняк», матеріали спільних нарад, звіти з відряджень тощо. 
Перешкодою на шляху подальшої творчої співпраці стала політична ситуа-
ція в України 1930х рр., коли були ліквідовані всі літературномистецькі ор-
ганізації, а сама країна опинилася у вирі Великого терору. Попри ідеологічні 
нашарування, притаманні творчості письменників кінця 1920х – початку 
1930х  рр., та тотальний тиск влади, літератури двох сусідніх слов’янських 
народів взаємозбагачували одне одного. Відтак, досліджуючи тему українсь-
кобілоруських літературних зв’язків, постає питання необхідності перегля-
ду оцінок діяльності двох літературних організацій з однойменною назвою 
«Молодняк», які були дані ще за радянських часів, що й намагалася зроби-
ти авторка цієї публікації. Нині, на наш погляд, дві літератури – українська 
та білоруська – активно розвиваються, проте окремими шляхами, не маючи 
значного взаємозв’язку.
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Жанна Шаладонава

ГОРАД І НАЦЫЯНАЛЬНАЯ САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ 
ПАЭТАЎ-УЗВЫШЭНЦАЎ І НЕАКЛАСІКАЎ

Старажытнаруская дзяржава была вядомаая скандынавамнорманам як 
Гардарыка – «краіна гарадоў». Назва горада звычайна прэзентавала дзяржаву 
(Кіеў – Кіеўская Русь), і гэты момант падкрэсліваў цэнтрычныя функцыі гора-
да ў дзяржаўным аб’яднанні і духоўнакультурным развіцці народа. У «Слове 
пра паход Ігара» Кіеў, Галіч, Полацк, Чарнігаў вылучаюцца сваім каштоўна-
снапазітыўным сэнсам культурна арганізаванай прасторы. Кіеў прэзенту-
ецца як своеасаблівы ідэйны і сакральны цэнтр старажытнай Русі, галоўнае 
аб’яднальнаарганізуючае звяно ў сімфоніі вялікай краіны: «Коні рзуць за Су-
лою-ракою, – / Слава ў Кіеве звоніць з зарою!»; «…у Полацку рана званы / Па-
званілі ў Сафеі святой / Да завутрані, – ён жа праз сны / Ужо ў Кіеве звон чуе 
той»; «Красны дзевы пяюць на Дунаю, / Галасы іх плывуць і лятуць / Неўгамонна 
ад краю да краю, / Цераз мора да Кіева йдуць» («Песня аб паходзе Ігаравым», 
пераклад Я. Купалы). З часоў старажытнасці гарады выступалі значнымі 
аб’ектамі мастацкага адлюстравання ў беларускай і ўкраінскай літаратурах. 
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Пры гэтым яны набывалі выразную эстэтычную афарбоўку і функцыяналь-
ную змястоўнасць у фарміраванні свядомасці чалавека, сацыяльнапалітыч-
най, духоўнакультурнай кансалідацыі народа ў межах пэўнага дзяржаўнага 
аб’яднання (Кіеўская Русь, Вялікае Княства Літоўскае).

Напачатку ХХ ст. трансфармацыя спрадвечнага ўкладу жыцця ў Бела-
русі і Украіне, развіццё і рост буйных гандлёвапрамысловых і культурных 
цэнтраў і звязаная з гэтым ментальнаструктурная рэарганізацыя грамад-
ства робяць гарады аб’ектам павышанай цікавасці, арганічна ўпісваюць іх 
культурнафіласофскі і этычнапсіхалагічны каштоўнасны кантэкст у на-
цыянальныя мастацкавобразныя мадэлі свету. Традыцыйна нацыянальная 
ментальнасць беларусаў і ўкраінцаў звязваецца найперш з рысамі сялянскай 
земляробчай цывілізацыі, якая арганічна паядноўвае прыроду і чалавека, 
выступае натуральным улоннем яго жыцця і працы, фарміравання пачуцця 
Айчыны.

Зямля не зменіць і не здрадзіць,
Зямля паможа і дарадзіць,
Зямля дасць волі, дасць і сілы,
Зямля паслужыць да магілы,
Зямля дзяцей тваіх не кіне,
Зямля – аснова ўсёй айчыне.
                    (Я. Колас, «Новая зямля»)

Выяўляючы горад як падзейны фон, тып прасторавай арганізацыі, дзе-
ючы персанаж і г. д., беларускія і ўкраінскія мастакі слова характарызавалі 
ўрба ністычную прастору як чужую для пераважнай большасці насельні-
цтва, у комплексе яе супярэчлівых характарыстык. Горад раскрываецца праз 
успрыманне селяніна, які з цяжкасцю імкнецца адаптавацца ў нязвыклай для 
яго рэальнасці. Як дамінантную рысу ў псіхалагічных адчуваннях і ўнутрана
эма цыянальным стане герояў і як тэндэнцыю народнанацыянальнага жыц-
ця пісьменнікі перадаюць супраціўленне вяскоўцаў працэсам урбанізацыі 
і звязаным з імі пераўтварэнням правінцыялаў у гараджан. Інфернальнадэ-
манічны пачатак, бездухоўнасць і распусту гарадскога асяроддзя, якое ўва-
брала ў сябе парокі і спакусы цывілізацыі, раскрывае Янка Купала ў вершы 
«Шуман». Празмернасці бязмежнай весялосці ў шыкоўным рэстаране выгля-
даюць недарэчна і непрыстойна на кантрасным фоне вясковых рэалій. За-
ключным акордам у татальным адмаўленні амаральнага і бездухоўнага ладу 
жыцця становіцца яго супрацьпастаўленне вобразу радзімы: «Гэй, да «Шума-
на» на ўцеху – / Ўтапіць долю, славу, край!».

Украінскі дзяржаўны дзеяч, гісторык літаратуры С. Яфрэмаў пісаў: «Горад 
адыходзіў ад украінскіх форм. Нацыянальна ўкраінскай была толькі вёска, 
і калі пісьменства імкнулася трымацца грунту, яно мусіла на гэтую «сваю» 
вёску аглядацца і з яе чэрпаць свой матэрыял. Гарадскія матывы стаялі ў нас 
дзесьці далёка на заднім плане…» [2]. Адаптацыя сялянэмігрантаў (і бела-
русаў, і ўкраінцаў) у нязвыклым гарадскім асяроддзі адбывалася надзвычай 
складана. Але шырокая маса сялянства, што ў сваёй магутнай, непарыўнай 
повязі з нацыянальнымі каранямі, светапоглядам, традыцыямі, мовай і на-
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роднай культурай улілася ў гарадскую прастору, садзейнічала яе пераўва-
сабленню, нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Спрыяльныя наступствы гэтых 
працэсаў у Беларусі і Украіне сталі адчувальнымі пасля абвяшчэння дзяржаў-
насці (БССР і УССР у 1918 г.) і правядзення адпаведнай палітыкі па развіццю 
нацыя нальнакультурнай інфраструктуры гарадоў.

На пачатку ж ХХ ст., на этапе нацыянальнага аб’яднання, самасцвярджэн-
ня і самаідэнтыфікацыі, горад, што нівелюе асобасны пачатак, уніфікуе ін-
дывідуальнае і этнічнакультурнае аблічча, яшчэ і з гэтай прычыны ўспры-
маўся як варожая стыхія, асноўнай прыкметай якой выступала атмасфера 
адчужэння і раз’яднанасці. Дынамічнае, ажыўленае вялікай колькасцю лю
дзей апісанне прамысловага мегаполісу ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля» 
канстатуе прынцыповы факт адсутнасці паміж імі кантакту, любых, нават 
нязначных праяў узаемнай зацікаўленасці і духоўнай еднасці: «А тут – адзін, 
бо ўсе чужыя, / Не знаеш, хто яны такія, / І сам для іх ты чужаніца».

Касмапалітычныя ўстаноўкі новага класа, насельніка горада – прале-
тарыяту – перадаў Я. Купала ў вершы «…О так! Я – пралетар!». Сацыяльная 
трансфармацыя ўчарашняга селяніна суправаджаецца катэгарычнай пазі-
цыяй адмаўлення ад «ганебнага» пачуцця ўласнасці, пазбягання (забыцця) 
вясковага жыцця, прызнання бацькаўшчынай цэлага свету. Аднак супраць 
такога паспешлівага самасцвярджэння новага «ўладара зямлі» пратэстуе 
падсвядомасць героя, яго глыбінная ўнутранадухоўная сутнасць, якая пра-
яўляецца на ўзроўні сноў, пакутлівага трызнення спрадвечнымі, сапраўднымі 
і непераходнымі каштоўнасцямі малой радзімы, сімвалам якой выступаюць 
родныя гоні:

Мне бацькаўшчынай цэлы свет,
Ад родных ніў я адвярнуўся…
Адно… не збыў яшчэ ўсіх бед:
Мне сняцца сны аб Беларусі!

Для ўкраінскіх паэтаў 1920–1930х гг. у абліччы горада вельмі важным 
з’яўляецца яго гісторыкакультурны кантэкст, знакавая сімволіка нацыя-
нальнай ідэнтычнасці, сувязь не толькі з мінулай славай і веліччу, але і з пер-
спектывамі цывілізацыйнага развіцця, што і акцэнтуе Міхайла ДрайХмара:

Стою над порохом віків
І думаю: пройшло могутне…
І раптом череда гудків
Неждане розрыва майбутнэ.

Гісторыя Украіны цесна звязана з гісторыяй утварэння, змагання, раз-
віцця гарадоў: Кіева, Чарнігава, Глухава, Харкава і г.  д. Паэтынеакласікі1 
М. Рыльскі, М. Зераў, М. ДрайХмара пановаму ахарактарызавалі ўкраінскую 
нацыянальную карціну свету, дадаўшы горад да канцэптуальных прастора-
вых структур. Яго сімволіка выступіла адной з ключавых у фарміраванні на-

1 Неакласікі – група ўкраінскіх паэтаў, якія арыентаваліся на класічную літаратурную тра-
дыцыю (антычнае мастацтва), выступалі за паяднанне нацыянальных традыцый і досведу 
сусветнай і еўрапейскай літаратуры, вялікае значэнне надавалі мастацкай форме і ўзвышана-
му зместу твораў.



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

146

цыятворчых імпульсаў паэзіі. Паэзію «пяцярняй гронкі» адрознівае асаблівы 
піетэт стаўлення да знакавых у нацыянальнай гісторыі гарадоў. Хоць сталі-
цай Савецкай Украіны з 1918 па 1934 гг. быў аб’яўлены Харкаў, менавіта Кіеў 
прэзентуецца як гістарычнае і духоўнае ядро нацыі, новы славянскі Іеру
салім, сакральнасць якога была ў свой час прамоўлена аўтарам «Кабзара»: 
«Мов на небі висить Святий Київ наш великий».

Паэты ўславілі сакральнакультурную прастору Кіева, цэнтра старажыт-
нарускай дзяржаўнасці, горада вечнасці і прыгажосці, які ва ўсёй магутнас-
ці свайго сфарміраванага стагоддзямі патэнцыялу, увасобленага ў помніках 
гісторыі, архітэктуры, літаратуры і мастацтва, выяўляе квінтэсенцыю ду-
хоўнага жыцця нацыі, выступае выразным сімвалам яе непераходнай славы 
і велічы. Такое класічнае аблічча Кіева пададзена ў вершах Міколы Зерава:

Вітай, замріяний, золотоглавий
На синіх горах… Загадався, спить,
І не тобі, молодшому, горить
Червлиних наших днів ясна заграва.

Давно в минулім дні твоєї слави,
І плаче дзвонів стоголоса мідь,
Що вже не вернеться щаслива мить
Твого буяння, цвіту і держави.

Але, мандрівче, тут на пісках стань,
Глянь на химери бароккових бань,
На Шеделя білоколонне диво:

Живе життя, і силу ще таїть
Оця гора зелена і дрімлива,
Ця золотом цвяхована блакить.

Гісторыкакультурная памяць гарадоў спрыяе развіццю адчування 
адзін ства і ўнікальнасці і тым самым – замацаванню нацыянальнай ідэн-
тычнасці. У беларускай паэзіі першай трэці ХХ ст. нацыянальнааб’яднальны 
пачатак звязваецца з Вільняй, сталіцай ВКЛ. Архітэктурныя помнікі горада 
ў  іх вытанчанай і велічнай прыгажосці, набываючы значэнне нацыяналь-
най эмблемы, нагадваюць пра залаты век, гарманічную цэласнасць развіцця 
народа, дзяржаўнасці. Так, касцёл Св. Ганны ў вершах М. Багдановіча, З. Бя-
дулі, У. Жылкі ўспрымаецца ў якасці важнага духоўнага арыенціра ў межах 
не толькі гарадской прасторы, але і народа, а сама Вільня выступае як магут-
ны фактар нацыянальнай ідэнтыфікацыі.

О, Вільня, крывіцкая Мекка!
О, места, – ўсё цуд, хараство!
Дзяржаўная думнасць павекаў,
Узнята рашуча брыво!
                         (У. Жылка, «Вершы аб Вільні»)
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Філосаф І. Бабкоў лічыць, што доўгі час, прынамсі да першай трэці ХХ ст. 
уключна, культурныя межы Беларусі былі адкрытыя і «беларуская культур-
ная прастора ўваходзіла як складовая частка ў больш шырокія, макрарэ-
гіянальныя культурныя альянсы, цэнтры, сталіцы, якія знаходзіліся паза 
тэрыторыяй сучаснай Беларусі, але інтэлектуальная прадукцыя ў якіх твары-
лася (і спажывалася) пры істотным удзеле беларусаў» [1, с. 39]. У якасці такіх 
культурных цэнтраў вучоны называе Вільню, Кіеў, Пецярбург. Таму вобраз 
сталіцы як кансалідуючага ядра быў у мастацкіх творах неканкрэтны, аднос-
ны, пазначаны пэўнай доляй умоўнасці. Гэты факт ускосна тлумачыць тое, 
чаму беларуская нацыянальная ідэнтыфікацыя, асноўнымі складнікамі якой 
выступаюць тэрыторыя, мова, этнічныя сувязі, традыцыйна звязвалася ме-
навіта з тэрыторыяй правінцыі, з сялянскім асяроддзем, з зямлёй.

Я. Пушча ў апеляцыі да мінулага краю як асноўнага нацыятворчага чын-
ніка звяртае ўвагу на нематэрыяльнасць увасаблення духоўнай спадчыны 
беларусаў. Сапраўды, на той час архітэктурная спадчына Беларусі была на-
лежным чынам не асэнсавана, нацыянальна не адаптавана, многія славутыя 
помнікі (замкі, палацы, касцёлы) успрымаліся як элементы польскай культу-
ры. Таму феномен праявы нацыянальнай свядомасці грунтаваўся не на зна
кавых матэрыяльных атрыбутах гісторыкакультурнай памяці, а на ўсведам-
ленні найперш духоўнай блізкасці, сфарміраванай далучанасцю да зямлі 
продкаў.

О, Беларусь!
Тваё мiнулае ў мармурах не застыла
I меддзю-бронзай не звiнiць.
Яно не знае готыкi, антычных стыляў,
Не знае колераў сузорчатых зарнiц.
Яно пахована ў глыбокiя курганы,
Крывёй-бальзамам гоiць сны.
                                (Я. Пушча, «Песня юнацтву»)

У 1920–1930я гг. рост, развіццё, функцыянальнае прызначэнне гара-
доў цесна звязваліся з задачамі сацыялістычнага і дзяржаўнага будаўніцтва, 
паказчыкамі паспяховасці якога і выступалі буйныя гісторыкакультурныя 
і прамысловаіндустрыяльныя цэнтры. Менавіта ў гарадах – асяродках аду-
кацыі, навукі, грамадскакультурнай і мастацкай дзейнасці – пачала кан-
цэнтравацца нацыянальная інтэлектуальная эліта, з якой найперш атая-
самліваліся нацыянальнаадраджэнскі рух, фарміраванне нацыянальнай 
самасвядомасці. Украінская паэзія ў гэты час упэўнена дэманструе новы 
фармат чалавечага існавання ва ўрбанізаванай прасторы, чым засведчыла 
«інтэнсіўнае перакадзіраванне ментальнай матрыцы ўкраінцаў, што падалі-
ся ў гарады». Лірычны герой Міколы Хвылявога ўпэўнена абжываецца ў но-
вым асяроддзі, рамантызуе яго, пачынае прымаць і любіць як неад’емную 
частку жыцця: «А тепер я кохаю город, / цей сторожкий трамвайний дзвін. / 
Він в мені неможливо скоро / дорогим димком зацвів». У беларускай паэзіі гэтыя 
працэсы адлюстраваны куды больш стрымана, хаця многія паэты, застаючы-
ся адданымі сынамі вёскі, прызнаюцца ў прыхільнасці да новага дынамічна-
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га і дэмакратычнасвабоднага ладу жыцця: «Я горад палюбіў з яго змаганнем, / 
Бо тут жыццё ідзе зусім інакш» (П. Глебка); «Растуць заводы, гарады, / Надзея 
наша без трывогі, / Праз незлічоныя сляды / Раўнейшай робіцца дарога» (У. Ду-
боўка); «Казка з каменя і сталі» (З. Бядуля) і г. д.

Такім чынам, выступаючы складнікам маштабнага гістарычнага працэ
су, горад – не толькі маркёр, але і ключавое звяно дзяржаўнакультурнага 
будаўніцтва і нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Прычым украінская літаратура 
1920–1930х гг., на думку даследчыка Ю.  Шэвялёва, у сцвярджэнні поступу 
індустрыяльнага грамадства робіцца нават «антысельскаю», кансалідацый-
ны цэнтр нацыі пераносіцца з вясковага асяроддзя ў мадэрновае гарадское, 
у сувязі з чым больш пераканальна паказаны культурнаэнергетычны рэсурс 
гарадоў у нацыянальнай ідэнтыфікацыі. У беларускай паэзіі адлюстрава-
ны тэрытарыяльналакальны характар фарміравання нацыянальнай ідэн-
тычнасці, арганічная паяднанасць нацыятворчых чыннікаў з прыродным 
ландшафтам малой радзімы, зямлёй продкаў, якая схіляла да роздумнасці, 
засяроджанасці. Праведзены аналіз дазваляе выявіць адрознасць рэсурсаў 
нацыянальнай ідэнтыфікацыі, выяўленых беларускай і ўкраінскай паэзіяй 
1920–1930х гг.
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Алена Вальчук

ПАЭМА «ШТУРМУЙЦЕ БУДУЧЫНІ АВАНПОСТЫ!» 
УЛАДЗІМІРА ДУБОЎКІ І РАМАН «ДОН КІХОТ»  

МІГЕЛЯ ДЭ СЕРВАНТЭСА:  
СТЫЛІСТЫЧНА-КАМПАЗІЦЫЙНЫЯ ПАРАЛЕЛІ

Уладзімір Дубоўка належыць да ліку тых аўтараў, чыя творчасць ста-
ла яскравым адлюстраваннем маштабных сацыякультурных зрухаў, якія 
ў 1920–1930я гг. ХХ ст. ахапілі ўсе сферы беларускага грамадства. Не абмінулі 
яны і літаратуру. Шукаючы новыя формы самавыяўлення, пісьменнікіаван-
гардысты актыўна звяртаюцца да сусветнай класікі як асновы для ўласных 
мастацкіх эксперыментаў. Відавочна, што глыбіня як маральнаэтычных, так 
і філасофскіх праблем, закранутых у cервантэсаўскім «Дон Кіхоце», а таксама 
яго жанравая спецыфіка не маглі не прыцягнуць увагу айчынных творцаў, 
у тым ліку і У. Дубоўкі.

Да паэтыкі іспанскага рамана ён звярнуўся, распрацоўваючы мастац-
кавобразную сістэму будучай паэмы «Штурмуйце будучыні аванпосты!», 
пра што сведчыць ліст аўтара, адрасаваны Адаму Бабарэку. У ім У. Дубоўка 
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між іншым адзначае, што «пачаў пісаць поэму, пра якую гаварыў (з Цікавым – 
пра Вока і г. д.). Галоўны гэрой, які прыходзіць мяне лаяць, – ня дон Кіхот, як 
я думаў раней, а дон Пуза. Гаворыць ён і думае Пузам, дзе знаходзіцца і галава» 
[4, c. 486]. Як вынікае са словаў паэта, ад моманту зараджэння да канчатковай 
рэалізацыі ў творы гэты вобраз зазнаў эвалюцыйныя змены.

 Адмовіўшыся ад першапачаткова задуманай асацыятыўнай сувязі яго 
з постаццю ламанчскага ідальга, У. Дубоўка звярнуўся да вобраза Санча Пан-
сы, які асноўнымі рысамі свайго характару ў найбольшай ступені адпавядаў 
Дону Пузу. Аб генетычным сваяцтве персанажаў сведчаць не толькі іх про-
звішчы (у перакладзе з іспанскай мовы Панса азначае «пуза»), але і нека-
торыя дэталі. Так, у тым самым лісце да Бабарэкі аўтар паэмы, апісваючы 
магчымы ход развіцця падзей у творы, адзначае: «Сьніцца мне, што прыехаў 
да мяне на ішаку Дон Пуза. Спрэчка з ім. Я даю яму запытаньні, бо ён падра
дзіўся быць аракулам» [4, c. 496]. Як вядома, свайго гаспадара Дон Кіхота 
Санча Панса суправаджаў у падарожжах на падобнай жывёле. Аднак у кан-
чатковым варыянце паэмы У. Дубоўка апусціў гэтую дэталь, таму ў сонным 
трызненні галоўнага героя твора Дон Пуза ўзнікае з ніадкуль:

Дарога ўсё хіліць на сон,
бадай што праз сон і даносіць:
прыходзіць пачвара ў вагон,
брыдкая і звыклая досыць.
Няма галавы на плячах,
на сховах знаходзіцца ў пузе [1, c. 183].

У адрозненне ад Сервантэса, які, выяўляючы ў характары Санча Пансы 
рысы здаровага народнага практыцызму, тым не менш з сімпатыяй ставіцца 
да свайго тварэння, беларускі паэт не прымае гіпербалізаваны меркантылізм 
Дона Пуза, увасоблены ў знешне непрывабным вобразе:

Глядзіць адным вокам праз пуп,
праз пуп і гаворыць пачвара.
Здаецца, што некалькі труб
уладжана ў гэту бачару [1, c. 183].

Уражаны агідным выглядам персанажа, аўтар вуснамі лірычнага героя 
называе ў запале яго кашчэем. Такім чынам, У. Дубоўка падкрэслівае, што 
прырода гэтай дзейнай асобы мае не толькі літаратурныя, але і фальклорныя 
карані. Калі ў беларускай народнай вуснапаэтычнай творчасці, у прыватнас-
ці ў казках, вобраз Кашчэя «заўсёды адмоўны персанаж, носьбіт зла» [3, c. 681], 
то характар сервантэсаўскага Санча Пансы не такі адназначны, тым не менш 
вызначальнымі маркерамі яго характару становяцца такія рысы, як лянота, 
ненажэрнасць, хітрасць. Выяўляючы злы пачатак чалавечай сутнасці, яны 
збліжаюць раманны і фальклорны вобразы, дазваляючы паэту на іх грунце 
стварыць сімбіятычны персанаж Дона Пуза як увасаблення прымітыўнай, 
спусташальнай заглыбленасці ў быт.

Аднабаковасць гэтага вобраза яскрава раскрываецца праз дыялог з ім 
лірычнага героя. Адказ на любое пытанне ён зводзіць да праблемы напаў-
нення свайго пуза:
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– Ды чым ты ў змаганні памог,
Для гэтай што ўнёс асалоды?

– Я больш на суніцы налёг,
яны ж гаркаваты заўсёды…

– Ты ўсё на прысмакі павёў.
Галоўнага бачу я мала!

– У-га!
Насаліў і грыбоў,
а рыжыкі –
проста мігдалы… [1, c. 184]

Відавочна, зварот паэта да гэтай тэматыкі не быў выпадковым. Яму ўда-
лося адчуць і дакладна паказаць тэндэнцыйныя змены, якія пачалі адбывацца 
ў тагачасным грамадстве, калі ідэалістычнае гарэнне пачало паступова ату
хаць пад напорам будзённых клопатаў. Тыповасць адлюстраванай у паэме з’я-
вы адзначыў і А. Бабарэка, які ў лісце да У. Дубоўкі пісаў: «То-ж мне ўяўляецца 
гэты час у вобразе гэтага “Пуза”, якое разраслося да таго, што ўвабрала ў сябе 
і галаву з яе мазгамі і думкамі, не таму, каб бліжэй да іх наедак зрабіць, а таму, 
каб яны былі бліжэй да “наедку” і яму служылі. Як ніколі перада мною паўстала ўся 
веліч гэтага, толькі шчэ назначанага ў саркастычных, я б сказаў, абрысах вобра-
за Дон Пуза ў “Штурмуйце будуч[ыны] аванпосты!”. Гэта што той Мамона, які 
прымусіў сабе служыць цэлыя народы. Але пра яго думаю яшчэ пагутарыць асоб-
на. Тут жа я хачу толькі адзначыць, што гэты “Дон Пуза”, у выглядзе звычайных 
штодзённых турбот і клопатаў аб пражытку, адбіраў у мяне ўвесь мой час. Калі, 
часам, і аставалася якая капля яго вольнаю, дык і то яна была атручана ягоным 
паветрам, і ані дзела, ані работы вольнай мысьлі яна не давала. Калі што й ду-
малася такімі часінамі, дык гэта толькі як высновы з гэтага стану – калі хочаш, 
каб чалавек ня меў вольных думак, зрабі яго нявольнікам Дон Пуза, аддай яго ў ня-
волю да гэтага пана, і будзеш тады ты спакойны ад усякай “крамолы”, – Дон Пуза 
ўжо паклапоціцца аб тым, каб і тхнуць яму ня было калі, ня то шчэ аб чым-не-
будзь вольна думаць. То-ж бо, сказана ў чалавечых пісаньнях, пэўнаму палажэньню 
ўласьцівы пэўныя й думы. Ото-ж і палажы ты чалавека ў Дон Пуз[авы] ўлоньні, 
калі хочаш, каб думаў ён, як уласьціва гэта гэтаму палажэньню! – Ды як прыслу-
хаўся я да гэтага голасу, то лягчэй на сэрцы і ў думках весялей стала – то голас 
быў вольных хвілін, вольных ад донпузавых палажэньняў» [4, c. 539].

Грунтоўнае апісанне падобнай з’явы толькі падкрэслівае яе маштаб
насць. Аднак, на думку аўтара паэмы, ёй няма месца ў цягніку, які, паводле 
назіранняў даследчыкаў твора, «сімвалізуе “гісторыю” (А. Бабарэка), “імклівы 
нацыянальны прагрэс” (А. Адамовіч)» [2, c. 29], таму, перканаўшыся ў нікчэм-
насці Дона Пуза, лірычны герой пазбаўляецца ад яго, сцвярджаючы непера-
можнасць ідэалу чалавечай духоўнасці.

Выявіўшы сувязь паэмы У. Дубоўкі з раманам Сервантэса на мастац-
кавобразным узроўні, нельга не адзначыць відавочныя тыпалагічныя 
сыходжанні, заўважаныя ў кампазіцыйнай пабудове абодвух твораў. Так, 
у структуру «Дон Кіхота» ўключаны пралог, у якім аўтар раскрывае спецыфіку 
ўласных падыходаў да напісання рамана, якая выходзіць за межы прынята-
га ў тыя часы канону з уласцівымі яму адсылкамі да антычных аўтарытэтаў, 
шматлікімі ўпрыгожаннямі ў выглядзе цытат з антычных аўтараў, біблейскіх 
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рэмінісцэнцый, устаўных санетаў, напісаных тытулаванымі асобамі. Тым 
не менш варыянты апошніх усё ж такі змешчаны ў кнізе, але толькі з той мэ-
тай, каб найбольш поўна выявіць парадыйную сутнасць «Дон Кіхота» ў дачы-
ненні да рыцарскіх раманаў.

Падобна да іспанскага пісьменніка, У. Дубоўка ў прадмове, якая скла-
даецца з празаічнай і вершаванай частак, прапануе сваё бачанне канцэп-
цыі паэмы «Штурмуйце будучыні аванпосты!». Падкрэсліваючы арыгіналь
насць формы твора, аўтар зазначае, што, нягледзячы на вонкавую простасць, 
«яна  падначалена пэўнаму кампазіцыйнаму адзінству, яна суладжана ва ўсіх 
сваіх частках, але яна выбіваецца з вядомых жанравых рамак. З прычыны гэта-
га я ўзяў для яе і новую назву – “Камбайн”. Гэта замежнае слова, узятае мною 
ў англійскай вымове, азначае ў дакладным перакладзе “камбінаваць, сула джваць, 
спалучаць, змешваць”» [1, c. 140].

Пры аналізе структуры рамана Сервантэса звяртае на сябе ўвагу імкненне 
пісьменніка пашырыць лірычную плынь твора праз увядзенне ў яго тканіну 
рамансэра як прыкладу народнага мастацтва іспанцаў, а таксама ўстаўных 
навэл. Такі самы прыём выкарыстоўвае і У. Дубоўка, калі ўводзіць у паэму пе-
раклады літаратурных класікаў – А. Пушкіна, Дж. Байрана, прыклады вуснай 
народнай творчасці беларусаў, прадстаўленыя ў казках, нататкі.

Відавочна, што зварот У. Дубоўкі да вопыту «Дон Кіхота» Сервантэса да-
воліў яму не толькі пашырыць гарызонты ўласнай творчасці, але і адлюстра-
ваць спецыфіку беларускага светабачання, выяўленую праз засваенне твора 
іншанацыянальнай літаратуры.
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Александр Раппопорт

«ВОТ ЭТОТ ДЯДЯ – МОЙ ПАПА!»
(по материалам семейного архива и личным воспоминаниям)

Несколько лет назад я купил антологию «Современная японская драма-
тургия». Автора одной из пьес – Акита Удзяку – в предисловии почтитель-
но именуют японским Шекспиром. Именно этот худощавый и пышноусый 
«японский Шекспир» глядит с нескольких снимков, сохранившихся в нашем 
семейном альбоме. Один из них опубликован в белорусском журнале «По-
лымя» (№ 3 за 1928 г.), также у меня сохранившемся. Под снимком в журна-
ле подпись: «Японскi пролетарскi пiсьменьнiк Удзяку Акiта сярод беларускiх 
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пiсьменьнiкаў аб’яднаньня “Полымя”». Один из шести «пiсьменьнiкаў», запе-
чатленных на снимке, юноша в полосатом кашне, переброшенном одним 
концом за плечо, – мой отец, Григорий Павлович Раппопорт (19.06.1909 – 
8.10.1966). На снимке ему 18 лет.

Семейные предания гласят, что я, впервые увидевший отца воочию лишь 
в четыре года (сразу после моего рождения он ушел добровольцем на фронт, 
а вернулся лишь в 1946м, «отвалявшись» после ранения под Берлином 
в мос ковском госпитале), проявлял интерес к семейному фотоальбому и кон-
кретно к этой фотографии. Ходил с ней к соседям по коммуналке, показывал 
пальцем на юношу в полосатом кашне и говорил: «Вот этот дядя – мой папа!»

Годы спустя, готовясь в школе, а потом и в институте к экзаменам по 
истории, я часто обращался за помощью к отцу. Не было вопроса, на кото-
рый он бы не знал ответа – с цифрами, точными датами, фактами, причем 
на каждый вопрос в билете он давал два разных ответа: 1) как надо отвечать, 
2) как все было на самом деле. Однажды на зачете по истории, когда препо-
даватель сложил наши зачетки в пачку, готовясь после небольшого опроса 
проставить всем «автоматы», я в ходе опроса сознательно стал излагать вто-
рую версию. С изумлением посмотрев на меня, преподаватель отложил мою 
зачетку в сторону: «А с Вами мы побеседуем отдельно!..» Думается, отец был 
из тех, кто мог бы и сегодня написать настоящий учебник истории.

Между тем он всю жизнь был журналистом. А в качестве историка зани-
мался лишь историей литературы в Сибири, издав несколько литературовед-
ческих книг, ей посвященных.

В 1966м отца не стало.
А первые воспоминания о нем самом и о моем брате появились в газете 

«Западносибирский железнодорожник» (в которой оба успели поработать) 
лишь в 1992 г. Автор оправдывался, что не сделал этого раньше:

«То искался подходящий повод, то прямой щепетильный характер главы 
этой семьи Григория Павловича останавливал меня от публикаций. Он всегда 
умело рассказывал, писал о других, но никогда не распространялся о себе. Слу-
шая его, ты никогда не уловишь и намека на причастность рассказчика к собы-
тию. Себя он оставлял в тени. А ведь он был не только описателем, но зача-
стую и действующим лицом, творцом Истории!

Добрый, глубоко образованный человек, окончив свои “главные универси-
теты” в старинных библиотеках Томска, Барнаула, Новосибирска, прошедший 
всю Великую Отечественную войну от рядового до капитана, он всегда был 
окружен целой ватагой молодых журналистов, которые за энциклопедичность 
втайне называли его Шкловским. Был такой патриарх русской журналистики, 
который знал все: от возраста Везувия до имени жены китайского императо-
ра времен Конфуция. Шкловский не Шкловский, но если кому-то понадобилось 
узнать что-либо из сибирской старины, бегали к дяде Грише. Так его называла 
молодая поросль журналистского племени из “Советской Сибири”, “Вечернего 
Новосибирска” и других местных редакций».

Отец очень рано начал трудовую жизнь – репортером в одной из мин-
ских газет. Его первым «гвоздем номера» была опубликованная в 1924 г. 
заметка о  поимке под Минском Бориса Савинкова. Газета вышла, а ночью 
отца поднял звонок редактора. Удивленный осведомленностью 15летнего 
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репортера, а также не найдя этому факту никакого подтверждения у всезна-
ющих газетных «волков», редактор грозил наказанием за дезинформацию. 
Но утром московские «Известия» сообщили: «Вчера в Минске пойман и аре-
стован злейший враг Советской власти…». Вместо наказания последовала 
первая похвала.

В конце 1920х гг. отец поступил в КИЖ (Коммунистический институт 
журналистики), где учился вместе с Иосифом Уткиным и многими другими 
широко известными впоследствии писателями и журналистами. Но про
учился недолго – посчитал, что учеба там не дает новых и нужных знаний. 
Все же, направляясь потом на работу в Сибирь, захватил несколько учебни-
ков по журналистике. Один из них, испещренный его карандашными помет-
ками, сохранился до сих пор.

Уроженец Минска, отец прекрасно знал белорусский язык, говорил и лю-
бил петь на нем песни (я и теперь помню наизусть в его исполнении «Ля-
воніху», «Чаму ж мне не пець ды чаму ж не гудзець, калі ў маей хаце пара-
дак ідзець», «Мы маладняк бунтовы рабочых ды сялян» и другие), но писал 
порусски. И когда все минские газеты перевели на белорусский язык, поехал 
«осваивать» Сибирь – в Новосибирск. Оставшейся в Минске невесте – моей 
матери – он с восторгом писал, что город – сытный, повсюду задешево про-
дают огромные пироги и расстегаи с мясом и рыбой, что ему сразу дали жи-
лую комнату прямо в здании редакции «Советской Сибири» (мой старший 
брат потом показывал мне ее как «комнату, где он родился», там в то время 
находился редакционный отдел кадров, а впоследствии все здание на Совет-
ской, 6 заняла областная научная библиотека, и только в торце здания нахо-
дятся теперь помещения Союза журналистов), о том, что это самая крупная 
газета в Сибири и у редакции есть даже свои аэросани! Сманил не только 
мать, но и своего родного брата, которого «пристроил» в сельхозотдел редак-
ции газеты «Советская Сибирь», где тот и проработал всю свою жизнь.

А отец проявлял тогда завидную журналистскую хватку. И не только ее. 
В газете печатались тогда его большие репортажи и интервью с героямиче-
люскинцами, и мало кто тогда знал: чтобы первым из журналистов попасть 
на специальный поезд, в котором приближались к Новосибирску участники 
легендарного дрейфа, автор репортажей один на ручной железнодорожной 
вагонетке проехал сотню километров навстречу поезду.

В 1936 г. В. Чкалов, А. Беляков и Г. Байдуков возвращаются через Ново-
сибирск из легендарного беспосадочного полета Москва – остров Удд. Отец 
разыскал в Новосибирске родственников Г. Ф. Байдукова и с удостоверением 
его брата прорвался в оцепленном милицией аэропорту к приземлившемуся 
самолету. Пока шла дозаправка, он упросил Чкалова взять его на борт и дать 
интервью в полете. Великий летчик согласился, но уже в полете поставил ус-
ловие: налил полную кружку спирта и заявил: «Выпьешь одним глотком – 
завизирую интервью, ну а не выпьешь…». Отец выпил в два глотка. Чкалов 
засмеялся, похлопал его по плечу и, заявив: «Из этого парня выйдет толк», – 
интервью завизировал.

В том же 1936м отец делает многостраничный спецвыпуск «Советской 
Сибири» и командируется с ним в Москву. Там он попал на проходящий 
в Кремле съезд комбайнеров страны и вместе с его участниками сфотографи-
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ровался со Сталиным и другими госдеятелями. Этот снимок он потом, ожи-
дая ареста в 1938м, порвал, так как на нем, как он рассказывал, «кроме меня 
и Сталина, оказались сплошные враги народа»…

Впрочем, некоторые тогда считали иначе. И лишь чудом отец не оказал-
ся тогда, в 1938м («под занавес», как говорил посаженный тогда же физик, 
профессор Ю. Б. Румер), среди репрессированных «врагов»…

1956й, Новосибирск. Уже прошел ХХ съезд, в одну ночь таинственно ис-
чез, оставив на своем месте невесть где и когда выросший аккуратный зеле-
ный газон, памятник И. В. Сталину на Красном проспекте, стоявший на месте 
вновь появившейся много лет спустя часовни, построенной когдато в «гео
графическом центре России»; бесследно исчезли бесчисленные портреты 
«родного и великого», а проспект Сталина в Новосибирске еще не  успели 
переименовать в улицу Ленина. И вот мы (я тогда еще школьник) с отцом, 
Раппопортом Григорием Павловичем, идем по проспекту Сталина мимо де-
ревянного неказистого магазинчика с вывеской «Вино» (сейчас на его месте 
гостиница «Центральная» с рестораном), как вдруг из магазинчика выхо-
дит скверно одетый, худой и невысокий мужчина – лысый, с ввалившимися 
в беззубый рот щеками. Он смотрит на отца, и оба останавливаются. «Гри-
ша, – произносит мужчина. – Не узнаешь?» В следующую минуту они ярост-
но обнимаются, отец отправляет меня домой, а вечером они оба с бутылка-
ми вина появляются в нашем доме и долго сидят, рассказывая каждый свою 
историю. Мужчину звали Яков Михайлович Альперович.

После встречи с Я. М. Альперовичем отец дома рассказал об этих давних 
событиях.

Тогда, в 1938м, он был заведующим отделом культуры и искусства ре-
дакции газеты «Советская Сибирь», а Я. М. Альперович – зам. главного редак-
тора газеты. Осенью 1938го в кабинете Я. М. Альперовича шла редакцион-
ная летучка. Готовился некий «журналистский десант», возглавить который 
должен был мой отец. Едва начали обсуждать подробности, как у Альперо-
вича зазвонил телефон. Он снял трубку, выслушал чтото и, переменившись 
в лице, сказал: «Все свободны, Раппопорт, останься». Отец, ничего не подо-
зревая, остался, готовясь выслушать инструкции. Но услышал совсем другое: 
«Сейчас звонили из органов. Тебя запретили кудалибо отправлять, сказа-
ли, что ты враг народа. Пиши заявление на увольнение, прямо сейчас». «Я – 
враг?! – изумился отец. – Но ведь ты меня уже много лет знаешь!» – «Ну ты 
же не маленький, надеюсь, понимаешь, что с органами не спорят! Иди домой 
и подумай – как себя вести...» – был ответ.

Дома отец на всякий случай уничтожил все свои бумаги, включая фото-
графию (на которую он попал в качестве журналиста), где он с группой участ-
ников Всесоюзного съезда комбайнеров был запечатлен со Сталиным и дру-
гими деятелями ЦК партии, многие из которых к тому времени оказались 
«врагами» и были уничтожены. Выбросил в толчок именной револьвер с гра-
вировкой, полученный им еще в Минске, связал узелок и стал ждать ареста.

За ним, однако, не пришли ни на следующий день, ни в последующие 
три недели, хотя имя его попало в опубликованный той же «Советской Си-
бирью» список «врагов народа». Деньги кончились, все, что было можно 
продать, было продано, а на работу отца не брали никуда. Ходил даже нани-



155

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

маться разнорабочим на строительство Оперного театра – не взяли. (Ходил, 
кстати, с тогда товарищем по несчастью, а впоследствии – членом Политбю-
ро ЦК КПСС Н. И. Беляевым.) Промытарившись довольно долго, отец решил-
ся на отчаянный поступок. Взял узелок, попрощался с родными и отправился 
на прием к первому секретарю крайкома партии, написав предварительно 
заявление, смысл которого был в том, что он себя врагом народа не считает 
и просит либо дать ему возможность работать, либо посадить в тюрьму, где 
все же кормят, а не дают умереть от голода. Секретарша, взяв его заявление, 
унесла своему шефу, а он сидел в приемной на стульчике, ждал – довольно 
долго... Наконец она вышла и отдала отцу его заявление с резолюцией. «Меня 
всего трясло, руки “плясали” так, что я долго ничего не мог прочесть», – рас-
сказывал отец. Наконец разобрал: «Директору ЗападноСибирского краевого 
издательства. Трудоустроить корректором». И подпись «первого». Это было 
спасением. И через какоето время жизнь вошла в нормальное русло, отец 
уехал в Барнаул, вернулся в журналистику. А в 1952 г., спасаясь от новых го-
нений – на сей раз в качестве «безродного космополита», вернулся в Новоси-
бирск. Подробности об этом – чуть ниже.

Я. М. Альперовича же тогда, в 1937м, вскоре арестовали, и он получил 
10 лет без права переписки. «За что?!» – спросил он «судей». – «За связь с вра-
гами народа». – «С какими врагами?! С кем именно?» – «Вот с Раппопортом, 
например». – «Так он же гуляет на свободе!» – «А это не ваше дело, сегодня 
гуляет, завтра сядет...»

Вот так, невесть за что, всего Я. М. Альперович отсидел 18 лет!.. С отцом 
они остались друзьями, и он потом еще не раз бывал в нашем доме, незадол-
го до своей смерти (в 1971 г.) передал моему брату – литературоведу Евге-
нию Григорьевичу Раппопорту снимок группы «Юный Товариш», создателем 
и руководителем которой он являлся и членом которой был А. Т. Твардов-
ский. Брат собирался сделать публикацию, но не успел. После смерти бра-
та ее сделал я («Сердцем привязанный к газете» // «Вечерний Новосибирск», 
14.10.1977).

Корректорская работа в издательстве, спасшая отца от лагерей, а воз-
можно и от гибели, все же угнетала его. Но о возвращении в журналистику 
в Новосибирске нечего было и думать. К тому же опасность ареста здесь со-
хранялась – из списков «врагов» его в органах вряд ли вычеркнули.

За годы работы в «Сов. Сибири» он успел объездить всю Сибирь вдоль 
и поперек, завел множество друзей. И в Барнауле, куда он теперь отправился 
на разведку, ему предложили вполне адекватную работу – заведующего отде-
лом культуры в редакции «Алтайской правды», с предоставлением квартиры. 
К тому же в Барнауле жил родной брат моей матери, мой дядя Исаак, дирек-
тор Барнаульской обувной фабрики, впоследствии вернувшийся с фронта без 
ноги и в шутку утверждавший, что хотя бы все левые ботинки на его фабрике 
делают хорошо. Семья переехала в Барнаул.

Отец не был кабинетным «завом», он был настоящим журналистом 
и  не  ограничивался материалами по вопросам культуры, писал и статьи, 
и очерки, и фельетоны, мотался по командировкам и «ради нескольких стро-
чек в газете». Объявление войны застало его в командировке в селе Лебя-
жьем, и уже 23 июня «Алтайская правда», публикуя речь по радио В. Молотова 
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и приказ о мобилизации, среди материалов о первой реакции жителей Алтая 
на страшное известие помещает и материал отца на ту же тему: «Из Лебяжь-
его сообщают».

Постоянные командировки, стрессы привели к тому, что у отца откры-
лась язва желудка. Несмотря на это, он записался добровольцем и ушел на 
фронт в составе впоследствии легендарной 56й Сибирской Гвардейской, 
Смоленской и т. д. добровольческой дивизии. Почти полвойны был рядо-
вым в пехоте, ходил в разведку, получил медаль «За боевые заслуги». Всту-
пил в ВКП(б) в то время, когда многие закапывали свои партбилеты во время 
отступления, боясь попасть с ними в плен. После награждения второй ме-
далью – «За отвагу» – к нему прислали из дивизионной газеты журналиста, 
оказавшегося знакомым, тот доложил редактору, и отца забрали в редакцию 
дивизионки.

Номер дивизионки со статьей отца, оказавшегося свидетелем подви-
га Александра Матросова и первым написавшего о нем, сейчас хранится в 
музее боевой славы 42й школы г. Барнаула. А вот выдержки из писем отца 
с фронта:

«9 августа 1943. Родные мои! Писать некогда и особенно не о чем. Газеты вы 
и сами читаете, и что мы делаем – знаете. Бьем фрицев крепко. Рассказывать об 
этих незабываемых днях будет что, если будет кому. Надеюсь, что вы услышите 
этот рассказ. Чувствую себя хорошо – сами понимаете, что болеть сейчас нель-
зя, а язва у меня “умная” и знает, когда можно болеть, а когда нельзя…»

«9 сентября 1943 г. Не писал подробно потому, что некогда было (в проти-
воположность тебе, у меня бумаги более, чем хватает). Месяц наступательных 
боев – таково объяснение моим открыткам. Свободного времени ни минуты, 
а когда она появляется – сплю беспробудным сном. Умею спать не только лежа, 
но и сидя, и даже стоя. Фронт многому научил, что в гражданских усло виях 
не  представляется даже возможным. Иногда рассуждаем между собой: вот 
приедем домой и долго не сумеем привыкнуть к семейной обстановке, спать бу-
дем ложиться обязательно на жестоком (как говорил Женюрка) полу, подкла-
дывать под голову вещевой мешок вместо подушки, перину, простыню и одея-
ло заменим своей единственной солдатской шинелью. Сядем за стол обедать 
и, покушав, вытрем бумажкой ложку, заложив ее за голенище сапога… Вообще, 
долго не сумеем отвыкнуть от своих фронтовых привычек.

По тому, как наши войска неудержимо движутся на запад, ежедневно осво-
бождая сотни населенных пунктов – можно рассчитывать на скорое окончание 
нашей разлуки. Сегодня ты, наверное, слышала приказ Сталина в связи с осво-
бождением Донбасса. Все эти приказы и салюты Москвы окрыляют фронто-
виков. И как они разлагают паршивую фашистскую орду! Характерно: сколько 
десятков пленных фрицев я ни видел за последний месяц – все они в голос повто-
ряют: “Гитлеру – капут!” И каждый из нас без этих слов, может быть дикту-
емых обстановкой плена, видит, что наступает час расплаты, что война под-
катывается к Германии, откуда она и началась. Там она и закончиться должна.

Ну ладно, хватит об этом – начал вроде письмо, а получается целая пере-
довая статья. Сказывается, как видишь, профессия журналиста…»

При форсировании Днепра, спеша, как всегда, первым сообщить в газе-
ту победные реляции, отец забрался в один из танков, наглухо задраенных 
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и вброд переходящих Днепр. При спуске танка в воду в броню прямиком уго-
дил немецкий снаряд. Водителя контузило, и он потерял сознание. Отец сел 
за рычаги управления, вывел танк из воды на немецкий берег и погнал впе-
ред, не зная, собственно, как его остановить, и, с трудом открыв смотровую 
щель, видел, как в панике разбегаются немцы. По дороге раздавил два не-
мецких дота и прошелся по немецким окопам. За этот «бой» отец получил 
орден Красной Звезды, наиболее почитаемый фронтовиками. Потом еще 
долгое время отца «догоняли» боевые награды, орден Отечественной вой-
ны в частности, его неоднократно вызывали в военкомат, но он за «этими 
цацками» не ходил и никогда не надевал имеющиеся. Уже под Берлином был 
ранен и домой вернулся не сразу после Победы, а «отвалявшись» в госпитале.

После войны некоторое время работал уполномоченным ТАСС по Алтай-
скому краю («упал намоченный в таз», – комментировал отец). В 1947 г. у него 
произошло прободение язвы желудка. Хирург С. Черлицов, которому сейчас 
в Барнауле стоит памятник, разрезав брюшную полость отца, присвистнул 
и велел позвать родных прощаться. А сам занялся другой операцией, время 
от времени подходя к столу, на котором лежал распластанный отец, и промо-
кая салфетками обильный гной из раны... Потом все же довершил операцию, 
за которой последовала вскоре вторая. И отец выжил. На всю оставшуюся 
жизнь у него остался «животик» послеоперационной грыжи и часто мучив-
шие его боли в «спайках», но к врачам он больше никогда не обращался. Уйдя 
из ТАСС, он работал главным редактором Алтайского краевого радио.

Когда в 1952м разразилась компания по борьбе с космополитами, отец 
устраивал на работу на радио, давал заработать гонорарами многим постра-
давшим. Потом дошла очередь и до него. Ему придумали «перевод по пар-
тийной линии» в нынешний ГорноАлтайск (тогда он назывался ОйротТу-
ра  – «Ойрот Дыра», грустно комментировал отец). А когда отец выразил 
несогласие, придумали еще более глухую «дыру» – г. Алейск. Иначе, сказали, – 
партбилет на стол. («Не вы давали, не вам и отбирать», – парировал отец.)

Отец отправился на прием к первому секретарю Алтайского крайко-
ма партии. Им был тот самый Н. И. Беляев, с которым в 1937м они вместе 
пытались устроиться разнорабочими на строительство Оперного театра 
в Новосибирске, тот, кто впоследствии стал членом Политбюро, м. б. ктото 
помнит: «…на трибуну Мавзолея поднимаются товарищи Аристов, Беляев, 
Брежнев...». Не слушая отца и не поднимая на него глаз, «первый» заявил, 
что отцу надо подчиниться партийной дисциплине – раз партия не сочла 
возможным оставить его здесь на работе, значит, он это заслужил. Тут отец 
(«Откуда только силы взялись?!» – как он вспоминал) поднял одной рукой 
стул и с размаху хрястнул им по тому месту, где сидел вовремя отскочивший 
первый секретарь крайкома.

В тот же вечер нам пришлось всей семьей отправиться ночевать к друзьям: 
семья была выселена, а все наши пожитки выставлены во двор. В нашу квар-
тиру в доме редакции «Алтайской правды» была срочно вселена другая семья.

А наутро немалое число друзей пришло провожать нас на вокзал. Случайно 
встреченный на вокзале журналист и поэт Алексей Сотников, выслушав в крат-
ком изложении от отца его историю, сочувственно спросил: «И куда вы сейчас 
едете?» – «В город, где еще осталась советская власть», – ответил отец.
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Поезд вез нас в Новосибирск.
Жена отцовского брата тогда была беременна моей двоюродной сестрой 

и к появлению незваных гостей – жильцов на неопределенный срок и в коли-
честве 4 человек отнеслась довольно нервно. И, заняв у брата денег, отец снял 
комнату, в которой мы поселились, – на Трудовой улице, 11, рядом с нынеш-
ним офисом моей службы. Теперь этот дом числится по Вокзальной маги-
страли за № 18. А я живу теперь в 17м, который отнюдь не рядом. Странные 
совпадения! Словно жизнь возвращается на круги своя...

Отец сходил к первому секретарю обкома на прием. Им был тогда Иван 
Дмитриевич Яковлев, отца хорошо знавший и сразу определивший его на ра-
боту в Новосибирскую кинохронику главным редактором, пообещав в тече-
ние полугода решить вопрос и с квартирой. Обещание он выполнил.

Наша домохозяйка была директором клуба «Темп», находившегося тогда 
на месте нынешнего ДК «Строитель». Время от времени, пользуясь ее при-
глашением, мы – то с братом, а то и всей семьей – ходили к ней в кино, где 
перед фильмом нередко показывали журнал «Сибирь на экране», в титрах 
которого неизменно стояла теперь фамилия отца.

Много лет спустя один из этих выпусков, запечатлевший плачущих лю-
дей, стоящих на улице во время похорон Сталина, показывали по телевизору. 
Народ смеялся. А отцу тогда указали на недостаточно почтительный текст 
об «отце народов» и слабое отражение «всенародных» митингов.

Сама киностудия находилась в нынешнем соборе Александра Невского – 
старейшем в городе сооружении. За узкой дверью из просмотрового зала, 
на  которой шутники время от времени вывешивали рукописную надпись 
«Царь, Бог и Главный редактор» со стрелкой, указывающей вверх, находилась 
крутая лестница в кабинет отца, расположенный под самым куполом. Внизу 
висели различные объявления, и хорошо помню, как я еще школьником с за-
вистливым почтением прочитал там об условиях очередного набора через 
творческий конкурс во ВГИК. Тогда я впервые узнал о существовании этого 
вуза, где мне довелось потом учиться, но тогда я читал этот текст так, словно 
это было приглашением в полет на Марс – как нечто совершенно ирреальное.

На кинохронике отец проработал недолго – счел за благо перейти на ра-
дио, где у него был больший опыт. Его взяли заведующим отделом инфор-
мации. Здесь он проработал много лет, пока не вступил в тяжелый конфликт 
с одним из редакторов, тупым самодуром и никаким журналистом, специали-
зировавшимся на освещении спортивных соревнований и никогда не прихо-
дившим на работу трезвым. Сей субъект, по фамилии Черноусов, стал строчить 
доносы на отца по поводу его антисоветских настроений и высказываний. 
На открытом партсобрании радиокомитета отец спокойно подтвердил, что он 
такое действительно произносил, рассказывая анекдоты, но просил обратить 
внимание и на личность доносчика. Начальство этой просьбе не вняло, отец 
уволился. Через несколько дней в эфире новосибирского радио прозвучала 
«Сказка о коте Черноусе», написанная бывшими коллегами отца. Они соби-
рались у нас дома и намечали план действий. Вопреки просьбам отца, они хо-
дили в высокие инстанции, требуя восстановить отца на работе. Им отказали. 
Тогда 9 ведущих журналистов из и без того немногочисленной редакции по-
дали заявления об уходе и уводились. 10й – Александр Метелица – пришел к 
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отцу объясняться: он бы уволился тоже, но без радио он своей жизни не мыс-
лит – как быть? Отец заявил, что никому не советовал увольняться, все это – 
самодеятельность, и попросил Сашу в ней не участвовать. Но через непродол-
жительное время уволился и Метелица – перешел на ТВ.

А мой брат, придя однажды домой, застал отца запечатывавшим конверт 
с адресом: «В ЦК КПСС». В пакете он собирался отправить свой партбилет и ко-
роткое письмо о том, что он разуверился в необходимости своего членства 
в партии и просит больше не считать его ее членом. Брат отобрал у него кон-
верт и спрятал, а отец никогда не просил его назад, так что билет сохранился.

В последние годы жизни отец работал собственным корреспондентом 
столичного издательства «Колос», много занимался литературоведением, 
продолжая работы, начатые еще в Барнауле. В многотомном «Литератур-
ном наследстве Сибири» было сделано множество ссылок на эти его рабо-
ты. А  по  его литературоведческому очерку «Великий граф и гениальный 
мужик» – о дружбе и переписке Льва Толстого и сибирского крестьянина Ти-
мофея Бондарева – в 1980е гг. я написал сценарий, и на студии «Центрнауч-
фильм» вышел фильм «Граф и мужик», который с экрана предварял не сдер-
жавший слез при его просмотре писатель Юрий Нагибин.

Как известно, рукописи не горят.
Нетленна и память об их авторах. Особенно – для их прямых потомков.

Валерый Назараў

ЛІСТ А. МРЫЯ «ДРУГУ ТРУДЯЩИХСЯ…»: ПІСЬМЕННІК І ЎЛАДА

Адзін з апошніх дакументаў, пакінутых А. Мрыем нам у спадчыну, – ліст 
«Другу трудящихся Иосифу Виссарионовичу Сталину», неацэнная крыніца 
ведаў аб жыцці, творчасці, асновах светапогляду, урэшце, пакутным шляху 
таленавітага беларускага пісьменніка. На першы погляд, яго назва гаворыць 
пра вернападданіцкі і самаапраўдальны характар выкладзенага матэрыялу. 
Аднак ці магчымым было б у такім выпадку паяўленне наступнага меркаван-
ня, што належыць М. Мішчанчуку: «Дакумент гэты ў многім унікальны і сілай 
заключанага ў ім пачуцця, і манерай апавядання, што дазваляе аўтару адкрыц-
ца чытачу ўсімі гранямі свайго характару, і высокім лірызмам, пераплеценым 
з філасофскім роздумам, медытатыўнасцю, і жанравай раскаванасцю… Усё сы-
шлося ў гэтым дакуменце велізарнай сілы, згустку пачуццёвай энергіі» [1, c. 183]?

Зразумела, нельга забывацца на ўмовы, у якіх быў напісаны ліст. Голад, 
холад, невыносная праца, прыгнёт і здзек кіраўніцтва і крымінальнікаў у са-
вецкіх папраўчапрацоўных установах хутка ламалі чалавека фізічна і  ду-
хоўна, змянялі яго асобу. Стан крайняй прыніжанасці пазбаўляў вязня ад-
чування ўласнай годнасці, ад безвыходнасці ён схіляўся да самапрыніжэння 
і самавысмейвання (падобныя, а дакладней тыя самыя, матывы сустракаюц-
ца і ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага, ці не найвялікшага генія нацыянальнай 
літаратуры, знішчанага сталінскай рэпрэсіўнай машынай). Але нават у такіх 
пачварных умовах існаванне працягвалася, і жывому яшчэ чалавеку немаг-
чыма было сядзець склаўшы рукі, не рабіць нічога для хоць якоганебудзь 
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змянення свайго лёсу. Многіх непакоіла і будучыня ўласных сямей, што на-
давала сэнс, здавалася б, безнадзейнай справе. Таму імкненне апраўдацца 
нязменна прысутнічае ў такіх дакументах. А да каго ў такім выпадку і звяр-
тацца зняволеным, як не да галоўнага ўвасаблення савецкай улады?

Аднак тлумачэнне зместу і характару ліста «Другу трудящихся…» не вы
чэрпваецца адно жаданнем А. Мрыя апраўдацца перад сістэмай. Тым больш 
што гэтае жаданне даволі штучнае, непраўдзівае, як канстатаваў яшчэ А. Сал-
жаніцын: зэкі «…отдают себе отчёт […] в поддельности просьб о помиловании, 
которые они вынужденно и без веры пишут» [2, с. 222]. Не менш праніклівым 
у асэнсаванні падобных сітуацый задоўга да ўсталявання савецкай папраў-
чапрацоўнай сістэмы аказаўся Л. Талстой, што адзначыў у дзённіку: «Какой 
честности, правдивости требовать от человека по отношению к разбойникам, 
которые ограбили и захватили его?» [3, с. 216]. Ды нават і такое – са знешнім 
імкненнем выявіць лаяльнасць – самаапраўданне А.  Мрыя ўсё ж не вельмі 
блізкае да самаапраўдання па сваёй сутнасці.

Пісьменнік пачаў з таго, што нагадаў І. Сталіну яго ж словы аб чулым, 
уважлівым стаўленні да чалавека. Цвёрда памятаючы аб іх, аўтар быццам бы 
і вырашыў напісаць другу працоўных пра свае няшчасці, каб знайсці ў яго 
найвышэйшую праўду і справядлівасць. Аднак, выклаўшы гісторыю сяміга-
довых мучэнняў, А. Мрый напрыканцы дакумента паўтарыў выраз правады-
ра ў зусім іншым ключы, на гэты раз у якасці пытання: «Где же чуткое внима-
тельное отношение к человеку?» [4, арк. 18]. Словы, якія вяртаюць у пачатак 
ліста і замыкаюць кола апавядання, даюць зразумець: заяўленыя І. Сталіным 
прынцыпы адносін да маленькага чалавека ў савецкай дзяржаве не пацвяр-
джаюцца рэчаіснасцю.

У лісце пісьменнік адзначыў: пасля першага арышту, прайшоўшы належ-
ную апрацоўку ў камеры, на допыце ён пачуў ад следчага, што ўсё яго адрод-
дзе контррэвалюцыйнае, што па адукацыі і выхаванні ён не можа не быць 
контррэвалюцыянерам. У прамой сувязі з гэтым А.  Мрый назваў навучан-
не ў духоўнай семінарыі адным з мінусаў сваёй біяграфіі. Аднак для дасвед-
чаных людзей не было сакрэтам, што І. Сталін таксама быў з семінарыстаў 
(праўда, недавучак). Атрымліваецца, ён таксама меў мінус у біяграфіі, пра 
што яму і нагадаў пісьменнік.

Яшчэ адзін недахоп – служба А. Мрыя ў царскай арміі. Праўда, ён адра-
зу ж паведаміў пра сваё добраахвотнае ўступленне ў Чырвоную армію, але, 
калі б аўтар ліста жадаў апраўдацца, ён наўрад ці згадваў бы далей, што ў яго 
няма ваенных заслуг перад новай уладай.

Расказваючы пра сваё жаданне цалкам раззброіцца перад следствам, 
А. Мрый у наступны момант адзначыў, што пасля гэтага ў лагеры да яго вяр-
нуўся розум, адчуванне жыцця і праўды. Апавядаючы пра адказную бух-
галтарскую працу ў рыбкаапе пад кантролем НКУС, ён тут жа паведаміў, як 
уладкаваўся простым бухгалтарам, а пасля ўвогуле настаўнікам – і з вялікай 
радасцю – у звычайную школу. А гаворачы аб прабачэнні ўладай і аднаўленні 
ў правах, адразу ўспомніў лёс свайго брата, абвінавачанага ў антысавецкай 
агітацыі і асуджанага на дзесяць гадоў лагераў. У апошнім выпадку аўтар ча-
мусьці напісаў пра адмену суровага прыгавору, арыентуючыся, верагодна, 
выключна на чуткі: вядома ж, што В. Шашалевіч так і не быў вызвалены.
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Звяртаючыся да лідара атэістычнай дзяржавы, А. Мрый аперыраваў тра-
дыцыйнымі паняццямі хрысціянскай культуры. Цяжка сказаць, кіравала ім 
жаданне абудзіць у Сталіне пачуцці семінарыста і праз гэта выклікаць спа-
гаду да сябе ці тое было асабістае ўнутранае імкненне прымірыць савецкую 
ідэалогію з хрысціянствам, але факт застаецца фактам. Апісваючы, як на ас-
нове бяздоказных паказанняў і даносаў была ўстаноўлена яго прыналежнасць 
да чарговай контррэвалюцыйнай групоўкі, А. Мрый, напрыклад, рэзюміра-
ваў: «Таким же простым способом можно приписать мне любую сатанинскую, 
изуверскую и человеконенавистническую организацию» [4, арк. 15]. Кантэксту-
альныя сінонімы, як кажуць, гавораць самі за сябе.

Цікавейшай асаблівасцю дакумента з’яўляецца яго сувязь з папярэд-
няй творчасцю пісьменніка. Ліст ніякім чынам не супярэчыць напісанаму 
А. Мрыем у 1920я гг. Болей за тое, ён дазваляе паставіць пад сумненне нека-
торыя папулярныя цяпер тэорыі.

Напрыклад, даволі распаўсюджаным з’яўляецца меркаванне аб знішчэн-
ні аўтарам трэцяга скрутка «Запісак…». Ідэя ўпершыню паяўляецца ў прад-
мове Р. Склюта (А. Адамовіча) да мюнхенскага выдання рамана 1953 г. Былы 
супрацоўнік «Узвышша» адзначае, што трэці скрутак «ужо ня быў прапушчаны 
бальшавіцкаю цэнзураю; напалоханы гэтым аўтар знішчыў усе рукапісы гэта-
га “скрутку” і зусім адыйшоў ад літаратуры, замоўк» [5, с.  4]. Я. Лецка, аба-
піраючыся на «сведчанні некаторых сучаснікаў» [6, с. 148], пад якімі разумеў, 
відавочна, Р.  Склюта, узгадаў пра гэта ў сваім пасляслоўі да палымянскай 
публікацыі рамана 1988 г. Д.  Бугаёў назваў меркаванне цікавым [7, с. 236], 
а Л. Маракоў узгадаў аб ім ужо як аб нечым само сабой зразумелым [8, с. 99].

Аднак Р. Склют у прадмове дапусціў шэраг яўных недакладнасцей, вы-
правіць якія цяпер дазваляюць архіўныя дакументы. З ліста А. Мрыя такса-
ма ясна, што ён працягваў займацца літаратурнай працай да другога арышту 
ў 1940 г., хоць і не публікаваў напісанага. Вынікае, што не ўсе звесткі з прад-
мовы Р. Склюта можна браць напавер: яго кантакты з А. Мрыем былі самымі 
павярхоўнымі і кароткачасовымі.

Не трэба забывацца і на тое, што ніякага сэнсу знішчаць рукапіс трэця-
га скрутка не было. Для разгрому крытыкай (і асуджэння савецкай сістэмай) 
цалкам хапіла дзвюх апублікаваных частак рамана. Ды і сам А. Мрый, які мог 
бы «пахваліцца» знішчэннем заганнага твора і адрачэннем ад яго, у лісце 
заявіў літаральна наступнае: «Однако, с 1930 [п]о 1934 год в печати продол-
жалось огульное поношение романа. Опять таки никакой критики, одна ругань 
в 2–3 строчках.

Я призадумался. Неужели действительно вредную книгу написал? Может 
быть на самом деле высмеивание администраторов, подобных Самосую, дости-
гает обратных результатов и совершенно не нужно советскому читателю?

Я теряю ориентировку в своей работе. Роман кажется мне ненужным ша-
гом в жизни, тяжелым заблуждением. Я перестал работать над ним.

И когда меня арестовали в 1934 г. в Минске, я вначале думал, что причи-
на ареста – этот злосчастный роман. Однако во время следствия мне ни сло-
ва не сказали о романе, о моей литературной работе, хотя при обыске была 
захвачена вся моя литературная продукция. Следствие потребовало от меня 
признания в принадлежности к национал-фашистской организации» [4, арк. 4].
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Такім чынам, А. Мрый сведчыць: ён проста перастаў працаваць над тво-
рам, а пры вобыску была захоплена ўся яго літаратурная прадукцыя. (Іншымі 
словамі, кампраматны ў вачах савецкага следства матэрыял не быў знішча-
ны.) Раман жа пісьменнік ацэньваў як небяспечны і шкодны толькі вельмі 
непрацяглы час, ды і тое пад ціскам крытыкі. Адсутнасць сур’ёзнага разгляду 
«Запісак…» даследчыкамі ў пачатку 1930х гг. гаворыць акурат на карысць 
таго, што А.  Мрый і тады канчаткова не паверыў у заганнасць свайго тво-
ра, а пра адмоўнае ці нават проста супярэчлівае стаўленне аўтара да рамана 
ў 1941 г. у лісце і размовы не ідзе.

Каб адпалі апошнія сумненні, прывядзём яшчэ адну цытату: «Даже те-
перь, спустя 10 лет, у меня мелькает еретическая мысль, что если бы случайно 
эта книжонка была просмотрена Вами, она вызвала бы у Вас веселый смех и ни-
какого неприязненного чувства к “реакционному писаке, низвергающему устои 
новой жизни”. Были случаи, что чтение отрывков романа в публике вызывало 
единодушный смех. Этот смех, по моему мнению, свидетельствует о безвредно-
сти романа, если даже отрицать, что он прямо попадает в цель, высмеивая по-
шлых людей» [4, арк. 3]. Такім чынам, нават прызнаючы за сабой «памылкі» (але 
ніводная з іх так і не названа) і знаходзячыся ў значна больш складаных умо-
вах, аўтар тым не менш становіцца на абарону свайго твора. Цяжка ўявіць, што 
пісьменнік увогуле калінебудзь мог дайсці да думкі знішчыць трэці скрутак 
рамана пры такой любові да яго. Для гогалеўскага ўчынку перш за ўсё патрэб-
на разуменне аўтарам неадпаведнасці напісанага ўласнай задуме, яго глыбокі 
ўнутраны ідэйны крызіс. У А. Мрыя такога пачуцця няма і блізка: ён напісаў 
акурат тое, што хацеў. І надзея на прачытанне і разуменне ў яго аніяк не знікла.

Яшчэ адна сур’ёзная праблема – стаўленне А. Мрыя да ўсёй сваёй твор-
часці і магчымасць яго ідэйнай пераарыентацыі ў 1934–1940 гг.

На першым допыце ў 1934 г. пісьменнік даў два самаасуджальныя адказы, 
што тычыліся ранніх апавяданняў, апублікаваных у «Савецкай Беларусі», і ра-
мана. Ён прызнаў іх за такія, што высмейваюць лад і заклікаюць на змаганне 
з ім. Пад ціскам следчага ён пагадзіўся з заганнасцю сваіх прац [8, с. 98, 99].

На апошнім допыце ў 1940 г. А. Мрый засведчыў, што, хаця члены «Уз
выш ша» і цікавіліся прыватнай асобай больш, чым калектывам, ігнаравалі 
класавую барацьбу і адрываліся ад вытворчага жыцця краіны, распрацоўвалі 
нацыянальнае пытанне, што ішло ўразрэз з савецкай рэчаіснасцю, іх прагра-
ма, на яго думку, не асабліва супярэчыла савецкай ідэалогіі. Пісьменнік так-
сама падкрэсліў перабудову ўнутры арганізацыі і яе самаліквідацыю. Ацэнку 
сваім працам ён не даў, па крайняй меры, яна не адлюстравана ў публікацыях 
даследчыкаў.

На гэты раз відавочнае жаданне А. Мрыя змякчыць ідэалагічныя разы-
ходжанні і адзначыць змены ў светапогляднай пазіцыі былых пісьменнікаў 
«Узвышша», але ўсё ж не прыходзіцца сумнявацца, што свае работы ён і тады 
не мог апраўдваць.

У лісце да Сталіна аўтар ацаніў уласную творчасць як ерэтычную, поўную 
памылак, а літаратурную працу назваў «зудам», раскайваўся ў самой думцы 
аб ёй. У той самы час ён ледзь не з гонарам адзначыў, што з 1934 г. напі-
саў шмат навел, аповесцей і раман з лагернага жыцця «Жывы дом», а твор-
чы працэс назваў справай тонкай, патрабуючай асцярожнасці і ўважлівасці. 
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Тэкст адлюстроўвае хаатычнасць думак пастаўленага ў роспачнае становіш-
ча чалавека: «В моей жизни и работе были заблуждения и ошибки. Я не считал 
себя безгрешным. Я любил литературную работу, но ведь эта работа – дело 
весьма тонкое, требующее осторожного внимательного к себе отношения. 
В  этом направлении мною было сделано порядочно ошибок. Во время ареста 
в Мурманске было задержано большое количество моих литературных работ. 
Их можно было бы досконально, по косточкам, разобрать, чтобы выяснить мое 
[подлинное?] лицо» [4, арк. 18].

Атрымліваецца, што А. Мрый у 1941  г. раскайваўся ўжо ў самой любові 
да літаратурнай працы, у самім жаданні пісаць. Аўтар таксама прызнаваў свае 
памылкі: яго творчасць ішла ўразрэз з савецкай рэчаіснасцю, як яму даказвалі 
следчыя. Аднак сам пісьменнік усё ж добра не ўсведамляў, якія іменна памылкі 
зрабіў, і ніяк не бачыў канкрэтных ідэалагічных заган ці дрэннай якасці сваіх 
работ. Ён нават спрабаваў абараніць іх перад вышэйшым суддзёй савецкай 
дзяржавы, карыстаючыся пры гэтым традыцыйнымі паняццямі хрысціян-
скай культуры. Відавочна: А. Мрый проста не мог унутрана пагадзіцца з тым, 
што агульначалавечыя каштоўнасці не патрэбны пры сацыялізме. Яго просьба 
прааналізаваць арыштаваныя ў Мурманску творы па сутнасці з’яўляецца ідэн-
тычнай ранейшай ерэтычнай думцы аб прачытанні і апраўданні І. Сталіным 
заганных «Запісак…». Усё гэта прыводзіць да наступнай высновы: у ідэйным 
плане з творчасцю пісьменніка 1934–1940 гг. не адбылося колькінебудзь знач-
най эвалюцыі. Таму думку аб карэннай змене светапогляднай пазіцыі аўтара 
(прынамсі, у названыя гады) трэба адкінуць.

Пытанне, ці застаўся А. Мрый верным сатырычнаму прынцыпу адлюстра-
вання рэчаіснасці, застаецца адкрытым. На думку М. Мушынскага, па аб’ек-
тыўных прычынах пісьменнік не мог ужо больш працягваць лінію «Запісак…» 
[9, с. 20]. Аднак немагчыма ігнараваць той факт, што нават у лісце «Другу тру-
дящихся…», напісаным у 1941 г., аўтар фактычна іранізаваў са свайго высо-
кага адрасата і павучаў яго. Так, І. Сталіну нагадана яго колішняе навучанне 
ў  духоўнай семінарыі, што ў падуладнай тырану дзяржаве роўна абвінава-
чанню ў контррэвалюцыйнасці і асуджэнню на шматгадовае зняволенне 
ў  папраўчапрацоўным лагеры; сказана пра свядомае і ангажаванае ўладай 
парушэнне гуманістычных прынцыпаў у краіне, якая імкнецца ашчаслівіць 
усё чалавецтва і заяўляе аб свабодзе і роўнасці ўсіх сваіх грамадзян, пра якіх 
няўсыпна клапоціцца; прапануецца прачытаць твор рэакцыйнага пісьмен-
ніка, які руйнуе асновы савецкага жыцця, што ўжо даказана следчымі. Гэтыя 
факты дазволілі П. Васючэнку зрабіць наступны вывад: «У зняволенні А. Мрый 
не губляў ні надзеі, ні іранічнага погляду на жыццё. Ён піша ліст “Другу працоўных 
Іосіфу Вісарыёнавічу Сталіну”, які ўяўляе сабой разгорнутую апалогію жыццёва-
га шляху пісьмен ніка і ягонага галоўнага твора. Разам з тым у гэтай спробе са-
маапраўдання раз-пораз пракідаюцца “ерэтычныя”, паводле вызначэння самога 
Мрыя, выпады, якія сведчаць пра ранейшы насмешліва-іранічны погляд пісьмен-
ніка на рэчаіснасць. Блюзнерствам, па сутнасці, была сама прапанова Сталіну 
прачытаць твор, у якім аб’ектыўна выкрываюцца пачварныя праявы сталінізму. 
Прыхаваная іронія змяшчаецца ў назве напісанага ў зняволенні рамана “Жывы 
дом” (па аналогіі з “Мёртвым домам” Дастаеўскага), дзе пісьменнік дзяліўся ўра-
жаннямі аб “гулагаўскім” побыце» [10, с. 672].
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Не кажучы пра «выпады» А. Мрыя, заўважаная даследчыкам сувязь «Жывога 
дома» з «Запіскамі з Мёртвага дома» Ф. Дастаеўскага падаецца вельмі слушнай. 
Не выключана, што і на гэты раз (як у выпадку «Запіскі з падполля» – «Запіскі 
Самсона Самасуя») малодшы з аўтараў імкнуўся да напісання твора, напоўнена-
га новым матэрыялам і суправоджанага новымі вывадамі, гэтым матэрыялам 
абумоўленымі. Калі «Запіскі з Мёртвага дома» сведчылі, што царская катарга 
нязменна заклікана да таго, каб калечыць і разбураць душы асуджаных, «Жывы 
дом» мог у іранічным ключы паказаць «выпраўленне» і «ажыўленне» ідэалагіч-
на заганных і схільных да рэфлексіі індывідаў адміністрацыяй і крымінальным 
элементам савецкага папраўчапрацоўнага лагера. І калі імперскі «Мёртвы 
дом» не здолеў усё ж перашкодзіць напаўненню душы Ф. Дастаеўскага жыццё
вай сілай і энергіяй, савецкі «Жывы дом» ужо мог калечыць і знішчаць душы 
даведзеных да адчаю і пазбаўленых надзеі зняволеных. Новы раман А. Мрыя 
сапраўды мог быць сатырычным: з вялікай ступенню асуджэння рэчаіснасці, 
на гэты раз лагернай, і тонкай прыхаванай насмешкай са мноствам адценняў, 
што абумоўлівалася б як аптымістычным настроем ужо вызваленага аўтара, так 
і адносна мяккімі ўмовамі вядомай яму даваеннай папраўчай установы.

Аднак будзе няправільна адмаўляць меркаванню М. Мушынскага ў вя
лікай ступені справядлівасці: публікацыя твораў, падобных да «Запісак…», 
у савецкіх умовах не ўяўляецца магчымай. Калі прытрымлівацца думкі да
следчыка пра далейшы шлях А.  Мрыя ў кірунку сацыяльнааналітычнага, 
паглыбленапсіхалагічнага мастацкага даследавання, «Жывы дом» мог бы 
тонка і пераканаўча адлюстраваць, як нават ва ўмовах зняволення і здзеку 
некаторыя людзі аказваюцца непадуладнымі сілам разбурэння і становяцца 
на шлях духоўнага самаўдасканалення. Хацелася б спадзявацца, што і такім 
мог аказацца жыццёвы досвед А. Мрыя.

На аснове ўсяго сабранага і прааналізаванага матэрыялу можна нарэш-
це праліць святло на апошняе пытанне: дык быў ці не быў А. Мрый ворагам 
савецкай улады? З пазіцый самой тагачаснай савецкай улады і сістэмы ён, 
безумоўна, з’яўляўся ворагам – як прадстаўнік контррэвалюцыйнай аргані-
зацыі, гэтакай банды настаўнікаў. Механічнасць работы рэпрэсіўнай машы-
ны не выклікае сумнення: ніхто нават не спрабаваў разабрацца, што з сябе 
ўяўляе арыштаваны А. Шашалевіч.

Аднак пісьменнік, выразна асуджаючы негатыўныя праявы сістэмы, 
ніколі не спрабаваў змагацца з ёй са зброяй у руках ці мабілізаваць для гэ-
тага іншых. Такія рысы ніяк не ўласцівы яго светаразуменню. Сам А. Мрый 
калі і лічыў сябе вінаватым перад сістэмай у апошняе дзесяцігоддзе жыцця, 
дык толькі ў плане літаратурнай працы – невыпадкова пасля 1930 г. ён не 
публікаваў свае творы. Нельга адмаўляць, яго творчасць сапраўды была пры-
знана заганнай і варожай, нават без разгляду. А калі б і была ў той час належ-
ным чынам разгледжана, наўрад ці пісьменнік аказаўся б апраўданым: гэта 
даказваецца самім фактам «забыцця» яго ажно да гарбачоўскай перабудовы 
і апошніх гадоў існавання СССР. У любы перыяд савецкай эпохі яго творчасць 
асэнсоўвалася як варожая камуністычнаму ладу, як такая, што не павінна не 
тое што прапагандавацца, але наогул вывучацца, хай сабе вузкім колам спе-
цыялістаў. Сітуацыя змянілася толькі ў гады капітуляцыі сацыялістычнага 
гуманізму перад гуманізмам хрысціянскім.
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З разгляду творчасці пісьменніка бачна, што А.  Мрый з’яўляўся пасля-
доўным ідэйным супраціўнікам прынятых савецкай уладай метадаў пра-
вядзення пераўтварэнняў, які ўсімі сіламі і ўсімі магчымымі негвалтоўнымі 
спосабамі імкнуўся паўплываць на яе і пасадзейнічаць змяненню сітуацыі 
ў краіне на лепшую. Падсумоўваючы сказанае, можна прыйсці да наступнай 
высновы. Пісьменнік у адносінах да ўлады выступаў як доктар у адносінах да 
хворага: ён быў ворагам хваробы, якая цалкам авалодала арганізмам, а не са-
мога арганізма. Ідэю ўлады (нават сацыялістычнай) ён не адмаўляў, хаця, 
безумоўна, чакаў ад яе абавязковых праяў гуманізму. А ў адносінах да сістэ-
мы роўна настолькі быў яе ворагам, наколькі яна была сістэмай пачварнай 
і чалавеканенавісніцкай.
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МЕТАДЫ МАСТАЦКАЙ КРЫПТАГРАФІІ 
Ў ПРОЗЕ 1920–1930-Х ГГ.

Як адзначае прафесар Ю.  Бораў, насустрач вопыту мастака, зафіксава-
наму ў творы, рэцыпіент (даследчык) кідае свой вопыт, які асучаснівае, вы-
яўляе і нават узбагачае сэнс твора. Мастацкія зносіны дазваляюць людзям 
абменьвацца думкамі, даюць магчымасць чалавеку далучацца да гістарыч-
нага і нацыянальнага вопыту, які адстаіць далёка – эпахальна і геаграфіч-
на. Гэтым самым мастацтва павышае духоўны патэнцыял і агульнасць чала-
вецтва [1, с. 268]. Л. Гумілёў піша адносна гісторыі: «Відавочнасць і інтуіцыя 
ляжаць на мяжы навукі і мастацтва. Вось таму ў гісторыі і ёсць свая муза – 
Кліо» [2,  с.  265]. Нам падаюцца надзвычай значнымі наступныя высновы 
вучонага: навука гісторыя – гэта барацьба з часам. Для тых, хто памёр, час 
знікае. Але ўсе арганізмы біясферы звязаны адзін з другім. І сыход аднаго – 
гэта страта для многіх, бо гэта перамога адвечнага ворага жыцця – Хронаса. 
Але супраць Смерці паўстае Памяць – перашкода, якую ставіць энтрапіі ўжо 
не быццё, а свядомасць. Менавіта памяць падзяляе час на мінулае, сённяш-
няе і будучае, з якіх рэальна… толькі мінулае! Бо сённяшняе – толькі момант, 
які імгненна робіцца мінулым. Будучага няма, бо не здзейснены ўчынкі, якія 
вызначаюць тыя ці іншыя наступствы, і невядома, ці будуць яны здзейсне-
ны. Будучае можна разлічыць толькі статыстычна, з допускам, які пазбаўляе 
разлікі практычнай вартасці. А мінулае існуе; і ўсё, што існуе, – мінулае, 
бо ўсякае здзяйсненне адразу ж робіцца мінулым. Кажуць, і не толькі пра-
фаны, што веданне мінулага для нашага практычнага жыцця не мае карысці. 
У старажытнасці такія людзі звярталіся да варажэй і астролагаў гадаць пра 
будучае. І тыя гадалі, часам надзіва дакладна. Але як яны дабіваліся поспе-
ху? Вывучаючы мінулае, правяраючы магчымыя варыянты і ўдакладняючы 
прагнозы, бо колькасць варыянтаў у дадзенай сітуацыі заўсёды абмежаваная. 
Так добры шахматыст разлічвае партыю на шмат хадоў уперад дзякуючы 
таму, што ён не пашкадаваў сіл на вывучэнне соцень эцюдаў і партый, якія 
гуляліся задоўга да яго нараджэння. Гісторыя шахматнай гульні дапамагае 
яму будаваць найбольш верагодныя, а таму практычна дакладныя прагнозы 
і пасля выйграваць у турнірах і матчах. Мінулае, якое мы ведаем («знаемое 
прошлое» [2, с. 264]), увасабляецца ў сённяшняе, г. зн. у поспех. «Фіксаванае 
мінулае» дазваляе нам, пры ўмелым абыходжанні, «знаходзіць аптымальныя 
варыянты паводзін для здзяйснення мэт, якія сягаюць у прывідную будучыню» 
[2, с. 264].

Але мінулае тады перастае быць рэальным, калі яго падмяняюць вымыс-
лам, ці скажаюць няпоўнай перадачай, ці абцяжарваюць непатрэбнай мішу-
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рой бессэнсоўных падрабязнасцей. Патрабавальны да сябе майстар, К. Чорны 
не пасаромеўся прызнацца: «Другая частка рамана “Трэцяе пакаленне” канча-
ецца тым, што Несцяровіч выходзіць слухаць шум ветру. Ніхто з другіх герояў – 
ні Зося, ні кравец – гэтага не робяць, ім я здолеў даць іншую, важнейшую работу. 
А Несцяровіч не быў мне да канца ясны, тут я не меў матэрыялу, і я прымушан 
быў рабіць непатрэбнае апісанне прыроды, якое, калі і выкінуць, не зменіць нічо-
га ў рамане» [3, с. 309–310]. І яшчэ адна значная і цікавая цытата з Л. Гумілёва: 
«Бацька маны нашэптвае даверлівым невукам, што ў гісторыі няма праўды, 
а толькі асабістае ўспрыманне, што яе з’явы – не ланцуг падзей, каўзальна звя-
заных паміж сабой, а бессэнсоўны калейдаскоп, які запомніць немагчыма, што 
тэксты варта разумець літаральна, нібыта храніст пісаў іх не для сучаснікаў, 
а для нашчадкаў…» [2, с. 264–265]. Як адзначаў у 1927 г. М. Прышвін, «не верце 
пісьменніку, калі ён піша гістарычную аповесць, што ён у мінулым: ён апісвае 
яго сапраўднае жыццё ў вобразах мінулага» [4, с. 139].

Вернемся да выказанай раней думкі, што на мяжы навукі і мастацтва 
ляжаць відавочнасць і інтуіцыя. Што ж да самога мастацтва, то яму, як ін-
туіцыі, часам увогуле адмаўляюць у здольнасці да канцэптуальнага спазнан-
ня. І ўсё ж «мастацкая рэальнасць канцэптуальна нагружана» [1, с. 262]. Таму 
не будзем спяшацца залічваць слова інтуіцыя ў разрад заганных. Інтуіцыяй, 
у прыватнасці, з’яўляецца эстэтычная здольнасць мастака. Паводле азначэн-
ня А. Шапенгаўэра, інтуіцыя – вольная гульня розуму, яго прыхільнасці, вы-
бару, намацванне нейкіх аналогій, адказаў, што вынікаюць невядома з якіх 
падстаў, аднак тым не менш зусім выразных. «Інтуіцыя – уласцівасць натур 
мастацкіх і да таго ж надзвычай значных» [5, с. 148].

Інтуіцыя – адзін з тэрмінаў сінергетыкі, дзе яна вызначаецца як свай-
го роду інтэлектуальная сімпатыя. Псіхолагі лічаць, што чалавечай інтуіцыі 
ўласцівы эфект «самадабудоўвання», падобны да біялагічнай рэгенерацыі. 
Вы спачатку ўхопліваеце частку праблемы, а потым яе дабудоўваеце чыста ін-
туітыўна, а не лагічна, бо вы трапілі ў сферу прыцягнення атрактара. (Атрак-
тыўнасць – аналаг пасіянарнасці ў сферы свядомасці: памкненне да ісціны, пры-
гажосці і справядлівасці. – А. Б.) «Інтуіцыя – гэта падарунак прыроды чалавеку» 
[6, с. 197–198]. Як адзначае прафесар Ю. Бораў, інтуіцыя дазваляе асэнсаваць 
некаторыя ісціны як самавідавочныя, у тым ліку і карціны будучыні. Мастак 
здольны яскрава і пераканаўча прадбачыць будучае, што выяўляецца ў фан-
тастычных, утапічных, сацыяльна прагназуючых творах мастацтва. «У літа-
ратуры жыве дух Касандры. Яна праектуе тэхнічную будучыню чалавецтва, 
спрабуе пранікнуць у яго маючую быць сацыяльную структуру і прадугадаць лёс 
асобы» [1, с. 265].

Як пісаў Г. Бёль, каб у надзённым («злободневном») убачыць рэчаіснае 
(«действительное»), сутнаснае, трэба прывесці ў рух нашую фантазію, сілу 
ўяўлення, якая дае нам здольнасць стварыць вобраз. Надзённае – шлях да рэ-
чаіснага. Тыя, хто прымае надзённае за рэчаіснае, насамрэч вельмі далёкія 
ад пазнання рэчаіснасці. Надзённасць, як гэта часта бывае, можа аказацца 
кароткачасовай, а тое, што сапраўды адбылося ў той дзень, яшчэ не зрабілася 
«цалкам зразумелым». (Напрыклад, выбух у Чарнобылі – надзённае, «злоба 
дня», а рэчаіснасць – новая смерць, якая можа ўпасці на нас з дажджом, тра-
піць з ежай і да т. п.) Рэчаісная і наша фантазія, рэальны дар, атрыманы намі 
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для таго, каб мы навучыліся расшыфроўваць факты і за імі бачыць рэчаіс
насць. Фантазія – гэта «сіла ўяўлення, гэта нашая здольнасць ствараць сабе 
пэўны вобраз… злучыўшы на першы погляд незлучальныя рэчы» [7, с. 680]. Як, на-
прыклад, раман К. Чорнага «Трэцяе пакаленне» і тэорыю колераў І. В. Гётэ. 
Не ўсе сёння ў захапленні ад рамана. Бо да яго якраз стасуюцца падмена са-
праўднага вымыслам, скажэнне няпоўнай перадачай, неістотнымі дэталямі, 
што пераважна было аб’ектыўна абумоўлена. Тым даражэйшыя «залацінкі» 
агульначалавечага. «У самую пяшчотную пару сваю, – пісаў Л. С. Выгоцкі, – дзі-
ця павінна прывыкнуць да сям’і, да любові, а не да нянавісці і зайздрасці; да спа-
койнай мужнасці і самадысцыпліны, а не да страху, прыніжэння, даносаў і здрад-
ніцтва. Бо і сапраўды – свет можна перастварыць, перавыхаваць з дзіцячага 
пакоя, але з гэтага ж пакоя можна яго і пагубіць» [8]. Слава Тварыцкая знайшла 
кавалак шкла ад жоўтай бутэлькі і прыклала яго да вока. Шырокі і прывабны 
свет – зялёныя хвоі, жоўтыя дубы, абліты сонцам ельнік – «адразу змяніўся. 
Ельнік стаў страшным, неба жудасным. <…> Здавалася, што расцярушаная 
па полі салома палае агнём» [9, с. 117]. Дзяўчынка называе шкло «фарфурак», 
што выклікае гукавую асацыяцыю са словам «пурпур». Да асацыяцый вар-
та мець давер: яны растуць на інтэлектуальным полі. Паводле І. П. Паўлава, 
гэта ёсць веды, веданне пэўных адносін знешняга свету, набыццё ведаў. Ка-
рыстанне імі – ведамі, набытымі сувязямі – ёсць разуменне. Першапачатко-
вая асацыяцыя яшчэ больш умацоўваецца, робіцца апраўданай у суаднясенні 
з тэорыяй колераў І. В. Гётэ. Яе аўтар характарызуе пурпур як абсалютна чыс
ты чырвоны колер. Ён, акрамя таго, піша: «Пурпуровае шкло паказвае добра 
асветлены пейзаж у жахлівым святле. Такі тон павінен быў бы ахапіць зямлю 
і неба ў дзень страшнага суду» [10]. Адзін асобны колер, адзначае Гётэ, праз 
спецыфічнае адчуванне ўзбуджае ў воку імкненне да ўсеагульнасці. Такім 
колерам для гераіні з’яўляецца жоўты. Для герояў рамана, што лагічна, апа-
каліптычныя карціны асацыююцца з вайной. І ўсё ж шкло менавіта жоўтае, 
а не, да прыкладу, сіняе, якое, паводле Гётэ, паказвае прадметы ў журботным 
выглядзе. У вышэйзгаданай пейзажнай карціне пераважаюць натуральныя 
колеры навакольнага свету – жоўты і сіні. Яны маюць тэндэнцыю «ўздымац-
ца» да чырвонага колеру. Гэтак рэалістычна вытлумачваецца ўбачанае Сла-
вай. Але ў сімвалічным полі эпізод з «фарфуркам» можа разглядацца як адна 
з яскравых праяў прагнастычнай функцыі мастацтва слова. «Многае расказ
вае нам гісторыя пра цягу правіцеляў да пурпуру», – заўважае Гётэ.

Ключавое паняцце нашага артыкула ўзята з працы Ант. Адамовіча «Мас
тацкая крыптаграфія ў нашай літаратуры» [12], дзе зроблены «агульны і абег
лы агляд ужываных нашай літаратурай метадаў мастацкай крыптаграфіі», 
які, па словах аўтара, не прэтэндуе на вычарпальнасць. Аўтар адзначае, 
што ў спадчыну ад дасавецкай пары беларуская літаратура атрымала ме-
тад грамадзянскапалітычнай алегарызацыі з’яў прыроды. Ён быў уласці-
вы адраджэнству, але ў канцы 1920х – 1930я гг. саступае месца метадам 
мастацкай крыптаграфіі, вядучую ролю сярод якіх адыгрываюць «метад 
пе рададзенай трыбуны», «пераапрананне», «натураграфія», узаемадзеянне 
мастацкіх і немастацкіх жанраў (выкарыстанне дакумента), крыптаграфіч-
нае выкарыстанне ўсякай сэнсавай двухпланавасці ў спалучэнні з метадам 
іранізацыі, графічнае і літарнае зашыфроўванне ідэі. У пераходныя эпохі, 
адзначае А.  Крыўцун, тыя віды мастацтваў, што былі звязаны з пошукамі 



169

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

яскравай і агульназначнай формы, у тым ліку празаічныя жанры літарату-
ры, вычуваюць стан крызісу [13, с. 276]. Думаецца, мастацкая крыптаграфія 
таксама ў пэўнай ступені звязана з імкненнем кампенсаваць гэты дэфіцыт. 
«Метад» літарнага зашыфроўвання ідэі (мы выдзяляем прыклады асобным 
шрыфтам у нашым артыкуле) выяўлены намі на апошніх старонках апошня-
га рамана Платона Галавача «Праз Гады», дзе дыскутуюць Прафесар Галынскі 
і надзвычай дзівакаваты паэт (у мінулым земскі аграном) ЯГуПла. Дыскусія 
вельмі вострая, пра лёс навукі і мастацтва пры бальшавіцкім ладзе. І най-
больш шчыры ў ёй Ягупла (хоць і вобраз Галынскага на працягу раманнага 
дзеяння, безумоўна, рэпрэзентуе пэўныя аўтарскія інтэнцыі). Раман выйшаў 
у 1935м, Галавача расстралялі ў 1937м. Узнікае перакананне, што пад ка-
нец жыцця ён нібыта імкнуўся сказаць самае важнае, праўдзівае, выяўляючы 
ўласную атрактыўнасць і вымушаючы даследчыка падпасці пад яго ўздзе
я нне як атрактара. Гэта і стымулюе літарны шыфр ПГал. Такое ўражанне, 
што аўтар крычыць: «Пачуйце! Я, Галавач Платон, увагі прашу!» Здольнасць 
убачыць наяўнасць сувязі там, дзе ніколі яшчэ яе не бачылі, А. Шапенгаўэр 
называе ўжо і зусім ненавукова – містыка. Містычны цуд, піша ён, «мы адчу-
ваем толькі адно імгненне, яно абмежаванае, агляднае; скарыстаўшы яго, розум 
потым папоўніць тое, чаго не дадала яшчэ матэрыя. А затым логіка з адкрыц-
цяў містыкі і розуму зробіць самыя ўражлівыя і вытанчаныя высновы. Нават 
калі гэтае цудоўнае тварэнне рухне пад цяжарам эмпірычных дадзеных, нашыя 
ўяўленні пра фізічны свет пацерпяць невялікую страту. <…> Матэрыя знікне, 
а тыпы суадносін застануцца. Расчараваўшыся ў фізіцы, можна будзе захапляц-
ца геаметрыяй» [5, с. 149].

Устойлівыя ў індывідуальнай і шырэй – нацыянальнай свядомасці воб
разныя аналагаваасацыятыўныя сувязі рэалій адлюстроўваюцца ў так зва-
ных метафарычных канцэптах – ментальных канструктах, якія эксплікуюцца 
ў працэсе крэатыўнай вербальнай дзейнасці аўтара ў выглядзе канкрэтных 
метафарычных рэалізацый. Кантэкстуальным сінонімам тут можа быць 
паняцце «локусы культуры», «нацыянальныя локусы культуры». Локусы 
культуры – прасторавыя паняцці (канкрэтныя назоўнікі), якія рэгулярна 
ўзнаўляюцца ў тэкстах культуры і надзяляюцца сімвалічным значэннем, 
г.  зн. метафарызуюць нейкую ўласцівасць быцця [14, c.  138]. Возьмем для 
прыкладу локус балота, але не ў тым ходкім значэнні, у якім ён найчасцей 
ужываецца. Вось выказванне А. Бабарэкі: «У нашых балотах ёсць жыццё, ёсць 
тое, ад чаго можа ўзрасці яшчэ нечуванае. Кіньце ж туды адпаведнае зерне, што 
ўмее і з балота ўзяць патрэбную для сябе страву» [15, с. 373]. Гісторыя славян-
ства, пісаў М. Прышвін, «падобная да гісторыі тарфяных напластаванняў у ля-
сах: закладзеная ў зеляніне раслін сонечная сіла, агонь, не дзейнічае, а кісне ў ва-
дзе і назапашваецца стагоддзямі, зялёная звонку і чорная ва ўнутранай масе. 
Але варта высушыць торф, і сабраная вогненная сіла дзейнічае, і зноў не вада, 
а агонь вызначыць рух» [4, с. 349]. Крытыкуючы раман М. Зарэцкага «Крывічы», 
А. Канакоцін пісаў: нацдэм Беразоўскі пакідае запавет, «што трэба збіраць 
усе сілы з нізін, з балот, збіраць народ на паўстанне супраць пануючых баль-
шавікоў» [12, с. 923]. Сляпень у гэтым жа рамане выказвае перакананне: «Бе-
ларускае адраджэнне будзе ісці з карэнняў беларускага народа. Усякія штучныя 
формы, у якія б захацеў хто-небудзь укласці яго, рассыплюцца ў прах. <…> Знізу, 
з зямлі, вырасце наш рэнесанс» [12, с. 925]. Ліпін, які «прыехаў з вёскі ў Менск 
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шукаць Беларусь… а знайшоў бе-ла-ру-сі-за-цы-ю…», усё ж заклікае: «Малайцы, 
хлопцы, працуйце – ліха на вас, працуйце. Знізу браць трэба, знізу – з зямлі, з ба-
лот…» [12, с. 925]. «Прававерны» герой Буднік (П. Галавач, «Праз гады») гаво-
рыць прафесару Галынскаму аб тым, што ўрад прыняў пастанову пра пабудо-
ву на Яснаўскім балотным масіве энергахімічнага камбіната па вытворчасці 
з торфу пластычных мас. І трыумфуе: «Не дзе-небудзь на Урале або ў Данбасе, 
а на балоце, разумееце? Дзе нават каровы грузлі, дзе адным ваўкам толькі і мож-
на было жыць…» [10, с. 282]. Вучоны Галынскі кажа камуністу Будніку: «Ваша 
ідэя… я тут ні пры чым. Я проста рабіў сваю справу, якой займаюся два дзясят-
кі гадоў, і зусім не думаў пра тое, будзеце вы будаваць калі-небудзь камбінат на 
балоце ці не. – Апошнія словы прафесар вымавіў з адценнем злосці» [10, с. 282]. 
Як вынікае з логікі, падказанай інтуіцыяй (!), сімволіка пластычных мас род-
насная сімволіцы «вінціка». У фінале рамана Галынскі ўсё ж заканчвае кнігу 
«Хімія торфу», чым набліжаецца да «прававерных» герояў.

Канцэптуальна падобны эпізод ёсць у аповесці Я. Коласа «Адшчапенец»: 
«Людзі! Што такое людзі? – запытаў муляр Лапко і сам адказаў: – Гліна! З гліны 
добры майстар зробіць усё, што хочаш… усё!» [16, с. 181]. Гледзячы, праўда, хто 
будзе рабіць гэтае «ўсё». Бо ёсць творчасць Бога і творчасць д’яб ла. Як пісаў 
В. Быкаў: «Людзі! Што з імі рабілі і яшчэ чагосьці ад іх чакалі. Усе гады рознага 
будаўніцтва яны, аднак, не былі мэтай, а толькі сродкам для ажыццяўлення тых 
вялікіх і не надта разумных, часам надуманых, а то і бязглуздых планаў. Хут-
чэй матэрыялам, з якога ляпілі розныя прыдуманыя кімсьці фігуры, не дбаю чы, 
а ці трэба людзям тая лепка і тыя фігуры» [17, с. 115].

Прыведзеныя ў артыкуле прыклады сведчаць пра эстэтычныя магчымас-
ці метафарычнага мадэлявання аб’ектыўнай рэчаіснасці на аснове яе суб’ек-
тыўнай інтэрпрэтацыі. Сёння тэрмін «інтэрпрэтацыя» мы бачым у пераліку 
метадаў даследавання літаратуры, і асабліва літаратуры пераходных перыя-
даў. Інтэрпрэтацыя тэксту – гэта свайго роду гіпотэза, якую мы правяраем на 
здольнасць растлумачыць максімум элементаў тэксту, як заўважыў вядомы 
французскі філолаг А. Кампаньён. Інтэрпрэтацыя – выяўленне максімальнай 
колькасці сувязей і суадносін аналізаванага аб’екта з іншымі. Гэта шырокая 
і разгорнутая ацэначная з’ява; яна ўтрымлівае ў сабе як ацэначны кампанент, 
так і абгрунтаванне – доказ справядлівасці менавіта такой ацэнкі. У адрознен-
не ад ацэнкі яна носіць сістэмны і шматмерны характар. Цяжкасці інтэрпрэ-
тацыі абумоўліваюцца складанасцю зместу, выразнай супярэчлівасцю аб’ек-
та. Ацэнкі этычнага плана могуць абумоўліваць канфлікт інтэрпрэтацый (дзе 
мяжа паміж дабром і злом?..). Таму дарэчным будзе рэзюмаваць словамі пісь-
менніка і мысляра: «Мудрэц сказаў: “Бойся філасофіі”. І вось чаму: гэта значыць 
бойся думаць без удзелу сэрца (без любові). І добра сказана, што “бойся”, – гэта 
значыць: думаць трэба, думай, але бойся!» [4, с. 358]. Бойся занядбаць ісціну, што 
прадмет інтэрпрэтацыі – не сума кампанентаў, а цэласнасць твора.
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Анатоль Трафімчык

ЗМЕНА ГРАМАДЗЯНСКАЙ ПАЗІЦЫІ 
Ў ТВОРЧАСЦІ КЛАСІКАЎ 1920-Х ГГ.

Класікамі беларускай літаратуры ў 1920я гг. былі ўсеагульна прызнаны 
Янка Купала, Якуб Колас, Змітрок Бядуля. Іх сацыяльнапалітычныя погляды 
да 1920х гг. непахісна эвалюцыянавалі ў бок нацыяналдэмакратызму. Гэтая 
пазіцыя адбівалася на мастацкай творчасці.

Неаспрэчным лідарам, можна сказаць, «запявалам» у грамадзянскай 
лірыцы беларускай літаратуры быў Янка Купала. Ён не толькі запачаткаваў 
асноўныя матывы ў паэзіі публіцыстычнага кірунку, але і залажыў падваліны, 
традыцыю адпаведнай паэтыкі, мастацкіх сродкаў па выражэнні тых маты-
ваў (напрыклад, у структуры твора стаў частым зварот у мінулае беларускага 
народа, своеасаблівы экскурс у гісторыю, а вобразы «ворагаў беларушчыны» 
сталі выпісвацца груганамі, крукамі ці да т. п.).

Выплескі нацыяналдэмакратычнай пасіянарнасці творчага генія Янкі 
Ку палы не заўсёды выглядалі лагічнымі, іх амплітуда не паддавалася на-
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следаванню іншымі творцамі. Так, да Першай сусветнай вайны голас нацы-
янальнага трыбуна з кожным годам мацнеў («Годзе...», «Сваякі», «Груганы» 
і інш.). Але пасля прыходу фронту на Беларусь (1915) ліра Янкі Купалы, нібы 
загадзя выказаўшыся, на пэўны час прымоўкла. Перапынак, на працягу яко-
га выспелілася ідэя беларускай дзяржаўнасці, доўжыўся прыблізна тры гады. 
Аднавіў гучанне сваёй ліры Янка Купала толькі пад пагрозай знішчэння за-
родку дзяржаўнасці Беларусі ў выглядзе БНР. Разумеючы, што якраз нады-
шоў той час, які ім прадказваўся гадоў колькі таму, паэт спрабуе прадухіліць 
драматычную падзею раз’яднання народа [гл., напрыклад: 25]. Па абазнача-
най тэме свядома не пералічваем вершы Прарока – такія творы займалі ў яго 
лірыцы прыярытэтнае месца.

У перыяд ваенных ліхалеццяў значна ўзмацнеў грамадзянскі пафас 
у творчасці многіх паэтаў. У першым шэрагу знаходзіліся тыя, каму накана-
вана было стаць класікамі, – Змітрок Бядуля і Якуб Колас. Яны, нягледзячы 
на рознасць лёсаў, займаюць адназначна беларусацэнтрычныя пазіцыі. Яс-
кравым прыкладам – вершы «Тры сцежкі» (1917), «Беларуская зямля» (1918) 
першага з названых. Змітрок Бядуля марыў нават пра негрыцянскую акупа-
цыю Беларусі – «абы не было ў ёй бальшавікоў» [паводле: 3, с. 100]. Зварот 
Змітрака Бядулі «Да нашага настаўніцтва», апублікаваны ў газеце «Звон», 
якая выдавалася ў Менску падчас польскай акупацыі 1919–1920 гг., дзе, апра-
ча іншых антыбальшавіцкіх выказванняў, было сказана літаральна наступ-
нае: «Бальшавікі так абрыдлі нашым беларускім сялянам сваімі рабаваньнямі 
і рознымі зьдзекамі, што па вёсках былі-б рады, каб хоць і нэгры прышлі іх рата-
ваць і даць ім мажлівасьць спакойна працаваць» [2].

Антон  Адамовіч адзначае «раптоўны на той час выбух нацыяналізму 
ў  Якуба Коласа, у дарэвалюцыйнай паэзіі якога блізу поўнасьцю адсутнічала 
нацыянальная ідэялёгія» [1, с. 757]. Паводле сведчання малодшага брата Яку-
ба Коласа Міхася Міцкевіча, «час побыту ў Куршчыне быў таксама до сыць 
плённым у творчасьці Коласа. Жыцьцё-ж яго ў гэтым часе было, сказаць-бы, 
таксама вастрожнае, толькі там вастрог быў дабравольны. <...> У прыват-
ным-жа лісьце да найбліжэйшага суродзіча, пісаў пра бальшавікоў: “Толькі вось 
каб не  захапілі ўлады гэтыя “голаштанныя варвары” (ліст быў пісаны пара-
сейску), яны могуць зьнявечыць усё і ўстанавіць самадзяржаўе горшае за цар-
скае”», – цытуе ў дадатак Коласаў брат меркаванні, якія як найлепш праяўля-
юць сацыяльнапалітычныя погляды будучага класіка беларускай літаратуры 
[17,  с.  26–27]. Гэтыя перажыванні Якуб Колас занатоўвае ў творчасці таго 
часу. Абыходзячы адпаведныя вершы («Свайму народу», «Наша гаспадарка», 
«Новы год» і інш.), адзначым, што найбольш экспрэсіўна палітычныя настроі 
Песняра выплеснуліся ва ўступе да ІІІ часткі паэмы «Сымонмузыка» (канец 
1917 г.) – «найболей дакладнай кардыяграмы душы паэта і найбольш выдатнага 
дасягнення беларускага нацыянальнага мастацтва» [18, с. 6], дзе, па слушных 
словах А.  Каўкі, «глыбока асэнсавана і выкладзена з надзвычайнай мастац-
ка-філасофскай лапідарнасцю кардынальная праблема гісторыі, нацыянальнай 
выжывальнасці беларусаў як супольнасці на драматычным скрыжаванні паміж 
Усходам і Захадам, Расіяй і Польшчай, дзеля самасцвярджэння свайго беларуска-
га – самабытнага й незалежнага – “Я” пры зацятым каланізацыйна-асіміля-
тарскім націску з абодвух бакоў» [11, с. 15–16]. На гэты конт У. Конан сказаў: 
«Настаўнік Кастусь Міцкевіч жыў далёка ад роднай Беларусі. Але здалёк бачыў 
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яе драматычнае ўзыходжанне да дзяржаўнай незалежнасці. Беларусь 25 са-
кавіка 1918 года абвясціла сваю незалежнасць. Пасля перажыла нямецкую, поль-
скую, урэшце – бальшавіцкую акупацыю. Падзеі гэтыя леглі ў аснову сюжэтаў 
трагікамедыі Янкі Купалы “Тутэйшыя”. Заключныя раздзелы першай рэдакцыі 
паэмы “Сымон Музыка” – гэта рамантычнае, мастацкае ўвасабленне трагіч-
най незавершанасці дзяржаўнага адраджэння Бацькаўшчыны ад нанесеных ёй 
цяжкіх ранаў, сімвалічна пазначаных непрытомнасцю і смерцю Ганны, кашмар-
ным сном і адчаем Сымона. Але паэт дае ім шанец на ўваскрэсенне і чарговае 
прабуджэнне для новага, свабоднага і творчага жыцця» [13, с. 336].

Агулам кажучы, беларускія класікі як напярэдадні Кастрычніцкай рэва-
люцыі, так і першыя гады пасля яе займалі строга патрыятычную пазіцыю, 
у парадыгме якой не знаходзілася месца прабальшавіцкім палітычным сім-
патыям і поглядам. Гэты факт дае ўсе падставы лічыць, што сама па сабе са-
цыялістычная рэвалюцыя не з’яўляецца пераломнай падзеяй для творчасці 
класікаў беларускай літаратуры, што ў сваю чаргу ставіць на абмеркаванне 
пытанне пра слушнасць прынятай перыядызацыі гісторыі айчыннага літара-
турнага працэсу.

***
З 1921 г. робіцца ясна, што бальшавікі – гэта ўсур’ёз і надоўга. Неўзабаве 

дабіраюцца яны і да мастацтва. Летам 1922 г. у СССР паўстае такая інстанцыя, 
як Галоўліт, аналаг якой у Савецкай Беларусі з’яўляецца 3 студзеня 1923  г. 
Такім чынам над пісьменнікамі ўсталёўваецца кантроль. Як жа яны зрэага-
валі? Кожны пасвойму.

Янка Купала насуперак кан’юнктуры якраз у 1922 г. выдае нагара пару 
вершаў («Перад будучыняй» і прыпеўкі «Бах, нашу Айчыну…») і п’есу «Тутэй-
шыя», ідэйна скіраваных выразна супраць любых прэтэндэнтаў на Беларусь, 
але ў той сітуацыі, пасля падзелу краіны, творы прагучалі варожа не толькі 
і нават не столькі адносна Польшчы, колькі ў адрас бальшавіцкай улады.

Бах, нашу Айчыну
Без нашае волі,
Як тую аўчыну
Ў шматкі папаролі.

А нам чужы статут
Паднёс пяць паветаў, –
Жыві і ўладай тут!
Ну, дзякуй за гэта!..

Не плюй у карытца –
Прыдасца напіцца.

І «польскі» і «рускі»,
І ўсякі чорт іншы
На сказ беларускі
Плюе, не купіўшы… [16, т. 9, кн. 2, с. 8, 376]

Нягледзячы на жанр, А. Каўка называе прыпеўкі пэўнай сінтэзай Купала-
вай паэтычнай публіцыстыкі [10, с. 196].



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

174

Тым не менш непажаданая Саветам вастрыня Купалавай лірыкі спадае. 
На гэты конт Цішка Гартны (З. Жылуновіч) казаў: «1923 і 1924 гг. канчаткова 
замацавалі савецкую ідэю наогул ва ўсіх галінах беларускае пасьлярэволюцый-
нае культуры і прыватна ў беларускай літаратуры. І старыя і маладыя пісь-
меннікі спыніліся на аднэй пляцформе і з аднакавай энэргіяй прыняліся за пра-
цу. К гэтаму часу не асталося ў беларускай літаратуры ніводнага пісьменніка, 
які-б шукаў іншых шляхоў да беларускае будучыні» [9, с.  39]. Не выключана, 
што Цішка Гартны – літаратар і палітычны дзеяч – меркаваў па сабе або ха-
цеў «выгарадзіць» перад бальшавікамі землякоў – калег па пяры, а за адно 
і сябе – выключанага ў чэрвені 1924 г. на год з партыі, што было, безумоўна, 
сімптаматычным сігналам (прычым для ўсёй беларускай творчай эліты1). 
З. Жылуновіч не мог жа не заўважыць падазроных нотак у Купалавай паэме 
«Безназоўнае» (1924) – пачынаючы, дарэчы, з кідкай назвы. Не паўплываў 
на меркаванне Цішкі Гартнага і 8радковік «...О так! Я – пралетар!..» (1924) 
з  даволі падазроным для таго часу заключэннем, што лірычнаму герою 
«сняцца сны аб Беларусі» [16, т. 4, с. 124], якія – тым больш! – расцэньваюцца 
як бяда.

***
Працытаваныя словы Цішкі Гартнага тым не менш мелі пад сабой пэўную 

логіку – пры тэндэнцыйным падборы матэрыялу, якога да таго часу сапраўды 
набралася дастаткова. У прыватнасці, паказальным прыкладам стаў Змітрок 
Бядуля. Яшчэ ў 1922 г. ён публікуе выразна нацыяналістычны вершманіфест 
«Беларусь», у якім асуджае «шмат такіх, што… на Ўсход, Заход халопскімі 
вачыма, як вапрукі зьдзічэлыя, глядзяць» [27, с. 6]. Аднак ужо праз год Змітрок 
Бядуля піша яшчэ адзін верш маніфестальнага характару, і называецца ён... 
таксама «Беларусь». Аўтар быццам перакрэслівае сваё папярэдняе бачанне 
беларускай краіны. І сапраўды, паэтычная танальнасць кардынальна змяня-
ецца на аптымістычны лад. Паэт, апісаўшы ў змрочных колерах мінуўшчыну, 
у тым ліку зусім свежую, услаўляе «Акцябр» і «Маскву», прадказваючы хут-
кае аб’яднанне пад савецкім скіпетрам. «У той паспешлівасці, з якой З. Бя-
ду ля напісаў і выдаў свае паэмы “Чырвона-чорная жалоба” (1924), “Са сказаў 
буры і віхроў” (1924), цыкл вершаў “Чырвоны каляндар”, гэтак жа як і пераробка 
верша-паэмы “Беларусь” (1921), якая ў рэдакцыі 1923 г. мае зусім іншы, можна 
сказаць, процілеглы першапачатковаму ідэйны змест, трэба бачыць не толькі 
жаданне пісьменніка вітаць новую, прынесеную рэвалюцыяй яву, але і як бы рэа-
білітавацца перад ёй. Бо ў перыяд нямецкай, затым белапольскай акупацыі ніх-
то так востра, бязлітасна не асуджаў савецкія, бальшавіцкія парадкі, як гэта 
рабіў Бядуля» [20].

***
У першай палове 1920х гг. першая скрыпка ў «сімфоніі гневу» (назва та-

гачаснай антытаталітарысцкай п’есы В. Шашалевіча) нечакана перайшла да 
Якуба Коласа, які раней не прэтэндаваў на ролю трыбуна (ва ўсялякім выпад-

1 Тым больш з улікам таго, што недзе за год да выключэння разглядалася нават пытанне 
аб наданні Ц. Гартнаму звання народнага паэта Беларусі і пленум ЦК КП(б)Б прыняў адпавед-
ную прапанову, якая, аднак, выканана не была [8].
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ку, купалаўскага маштабу). Былы ваеннаслужачы, на той момант настаўнік 
К.  Міцкевіч, вымучаны вайной і напаўгалодным існаваннем на чужацкай 
Куршчыне, неўзабаве пасля падзелу вяртаецца ў Беларусь – у Менск. Жыццё 
паэта наладжваецца. Але не быў бы ён народным Песняром, калі б не жыў ін-
тарэсамі краіны. А яе тады брутальна распалавінілі, навязваючы на абедзвюх 
частках каланізацыйныя парадкі. І калі датуль антысаветызм Якуба Коласа 
быў яшчэ дастаткова аморфным (у нечым змешаным з антырасейскасцю, ан-
тымаскальскасцю, сінанімізаваўшыся з гэтым пачуццём стасоўна ўсходняга 
суседа: «Все жду, когда же наступит возможность оставить эту Московщину 
и вновь очутиться среди своих людей. Скажу тебе, друже, татарский здесь на-
род» (з ліста 1918 г.) [14, c. 19]), то ў 1921 г. ён канкрэтызуецца, «выкрышталі-
зоўваецца».

Яшчэ да пераезду на радзіму, адразу па падпісанні Рыжскага мірна-
га дагавора, – 23 сакавіка 1921 г. – Якуб Колас піша глыбока алегарычны 
верш «Дубы», дзе коратка ў традыцыйным для сябе іншасказальным ключы 
апісвае, што сталася з дубамі – сімвалам беларускага краю:

Наляцелі ж буры злыя,
              Толькі ўжо не з неба:
Дзеі, засевы ліхія
              Ўзгадавала глеба,

Глеба цёмная, сляпая,
              Глеба злосці, гневу…
<…>
Эх, дубы, дубы! вякамі
              Вы збіралі сілы,
Не звалодаў віхар з вамі,
              Вас здалелі пілы.

Ашальмованы вам чолы,
              Ссечаны кароны,
І, пасеўшы на верх голы,
              Там крычаць вароны [12, т. 2, c. 89].

Вобраз аселых на дубы варон рэмінісцыруе ранейшых Купалавых гру-
ганоў, што прыляцелі з усходу і захаду «на сяло, на чужую шкоду». Аднак 
такая цьмяная вобразнасць робіць складанай расшыфроўку твора (у ім тым 
не менш сацыялагізатарская цэнзура ўбачыла пэўную непрымальнасць, таму 
пасля «Водгулля» пры жыцці аўтара твор быў апублікаваны толькі адзін раз, 
і то з купюрамі найбольш вострых момантаў [12, т. 2, c. 375]).

У гэтым тэматычным рэчышчы Якуб Колас неўзабаве (20.08.1921) ства-
рае больш ясны верш, твор з грамадзянскім пафасам – «Родныя малюнкі», 
у якім матыў шкадавання, эмпатыі, які пераважае ў вершы «Дубы», набывае 
ноты абурэння. Акрамя таго, аўтар выяўляе тых, супраць каго тое абурэнне 
скіравана. Працытуем найбольш яскравыя моманты верша:
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Ды ляглі над краем
Хмары-навальніцы,
Рубяжоў няма ім,
Ім няма граніцы!
<…>
Ты ідзеш, бажаеш,
Повен ты надзеі,
Ды не прачуваеш,
Дзе твае зладзеі.

Наплывуць туманы
Горкае нядолі,
І куюць кайданы
Цяжкае няволі.
<…>
Кавалі другія,
А ланцуг той самы –
Песні ўсе старыя
Неаджытай гамы [12, т. 2, c. 95–96].

«Гэтыя апошнія Коласавы радкі пра “кавалёў другіх” бальшавіцкая кры-
тыка сваім часам асабліва вытыкала як адно з найбольш антысавецкіх выказ-
ваньняў у цэлай беларускай літаратуры. Адылі, Колас не абмежыўся адно 
на  гэт кім мэлянхалічным агульным канстатаваньні сумнага фактычнага 
стану рэчаў на сваёй бацькаўшчыне па тым “устанаўленьні пралетарскай ды-
ктатуры” (цытата з работы Л. Бэндэ. – А. Т.) над ёй. Ад гэтай мэлянхоліі паэ-
тавай не застаецца й знаку, калі паэта яшчэ ўніклівей углядаецца, учуваецца 
ды ўдумваецца ў той стан роднага краю, што вытварыўся там у выніку неза-
доўга перад ягоным зваротам туды праведзенага тымі-ж “кавалямі другімі” 
Рыскага падзелу Беларусі між Польшчай і Саветамі, які адорваў непраходнай 
мяжой двух сьветаў самыя родныя Коласавы мясьціны, так мілыя сэрцу яго-
наму куткі маленства і юнацтва, бацькаўшчыны ў вузейшым сэньсе, дзе жылі 
яшчэ бліжэйшыя родзічы, у тым ліку і сама маці паэтава, ды даўныя сябры, 
паплечнікі й настаўнікі-правадыры ў беларушчыне, зь якімі з усімі цяпер нельга 
было нат пабачыцца. І тут паэта выбухае вялікім гнеўным абурэньнем… вер-
шу “Беларускаму люду” (1921. – А. Т.). Ізноў, як раней у “Сымону-музыку”, пры-
гадвае ён свайму народу пра ягоных гістарычных прыгнятальнікаў, абазнача-
ных тутака, ізноў-ткі, у тых-жа нацыяналістычных тэрмінах, каб за гэтым, 
заклейнаваўшы новаўчынены імі акт гвалту падзелам, узьняць клічам і ўвесь 
народ на іх» [1, c. 595].

Сёння некаторыя радкі верша ўжо шырока вядомыя нават масаваму чы-
тачу. У сваім творы паэт мінімізаваў вобразнасць, але экспрэсіўнасць толькі 
павялічыў: за кошт клічных і рытарычных зваротаў, адпаведнага сінтаксісу, 
эмацыйна афарбаванай лексікі – сродкаў, якія і раней выкарыстоўваліся Яку-
бам Коласам, а ў гэтым творы набылі найбольшую канцэнтрацыю.
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Хіба забудзем мы тыя межы,
Што правадзілі без нас?
Раны глыбокі, ох, яшчэ свежы!
Помсты агонь не пагас.

Нас падзялілі – хто? Чужаніцы,
Цёмных дарог махляры.
К чорту іх межы! К д’яблу граніцы!..
Нашы тут гоні, бары!
<…>
Родны вы сэрцу нашаму, гмахі
Лесу, лугоў і палёў!
Досыць ўшчувалі нас паны-ляхі,
Ведаем ціск маскалёў… [12, т. 2, c. 104–105]

Фактычна ў гэтым творы, «найболей выразным у сэнсе нацдэмаўска-неза-
лежніцкіх матываў» [12, т. 17, c. 159] (NB аўтарскае азначэнне з пазнейшых 
паказанняў ДПУ), Якуб Колас як грамадзянін выяўляе сябе напоўніцу, не ха-
ваючыся за далікатна лірычнымі інтанацыямі алегорый. Прычым тут паэт 
не абмяжоўваецца, як гэта рабіў уперад, канстатацыяй і ўздыханнямінара-
каннямі на долю беларускага народа, а адкрыта заклікае:

Люд! Праканайся: толькі мы самі –
Долі сваёй кавалі!
Годзі жа, досыць панукаць намі,
Гнаць з нашай роднай зямлі! [12, т. 2, c. 104]

Гучным заклікам распачынаецца лірычная кампазіцыя верша, ім жа і за-
канчваецца, што сведчыць пра ідэйную канцэптуальнасць Коласава закліку, 
першачарговае акцэнтаванне менавіта на ім, а не на перажываннях за гарот-
нае жыццё беларусаў:

Люд! Вызваляйся, рві свае путы,
Новыя песні спявай! [12, т. 2, c. 104]

Першая рэцэнзія на Коласаў зборнік «Водгулле» была рэзка адмоўнай. 
Аднак нават яе аўтар, які схаваўся за крыптанімам П.  Л. (верагодна, гэта 
быў Павел Каравайчык, які побач размясціў яшчэ колькі сваіх водгукаў 
пад псеўданімам Павал Любецкі), выдзяляе верш «Беларускаму люду»: «Ча-
тырохступовы дактыль з сярэдзіннай цэзурнай ліпомэтрыяй у няпарных рад-
кох і трохступовы дактыль з мужчынскаю рыфмаю ў парных радкох робяць ура-
жаньне кароткіх бліскучых удараў: гэта звон мяча па латах анцібеларусізму. 
Верш надзвычайна моцны па настрою, зьместу і форме» [21, c. 312].

Паэт пасля, можна сказаць на допытах, сам прызнаў, што «адна ж страфа, 
нягледзячы на тое, што вастрыё яе накіроўвалася аўтарам у бок белапольскіх 
бандытаў, гучыць выразна контррэвалюцыйна» (далей цытуюцца радкі «Нас 
падзялілі…») [12, т. 17, c.  159]. З чаго вынікае, што і «спавядаючыся» перад 
ДПУ, Якуб Колас не хаваў сваю антысавецкасць пры напісанні гэтага верша, 
а таксама іншых пералічаных у заяве твораў. Не хаваў, як думаецца, з прычы-
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ны адсутнасці магчымасці іншых інтэрпрэтацый – такіх, якія б дазволілі тую 
контррэвалюцыйнасць бачыць вынікам сэнсавай полівалентнасці паэтыч-
ных радкоў, што ў цэлым характэрна для паэзіі.

Антысавецкія матывы, іншы раз з акцэнтам на тэме падзелу Беларусі 
ворагамічужаніцамі, не абмінаў Якуб Колас і пры дапісванні самага славу-
тага свайго (дый усёй беларускай літаратуры) твора – паэмы «Новая зямля». 
У перыяд 1921–1923 гг. былі створаны 17 (з усіх 30) раздзелаў «энцыклапе-
дыі беларускага сялянства» (Алесь Адамовіч). Па назіраннях Ант. Адамовіча, 
у гэтых раздзелах, напісаных ужо ў Савецкай Беларусі, выпады супраць су-
часнасці асабліва вострыя (трэба разумець, у параўнанні з ранейшымі, нават 
астрожнымі, раздзеламі): «Гэтак, у разьдзеле ХVІ (1922) знаходзім абураную 
філіпіку супраць спраўцаў Рыскага падзелу Беларусі, бяз вырозьненьня сярод іх 
бальшавікоў ды палякаў, праўда, толькі з крыху меншай вайстрынёй і выразна-
сьцяй, чымся ў крыху ранейшым лірычным вершы таго-ж Коласа “Беларускаму 
люду”» [1, c. 374]. Паэт, які адчувае сваё перабыванне пад Саветамі, як пад «ва-
рожай пятою» (выраз з апошняга раздзела «Новай зямлі», датаванага 1922 – 
пачаткам 1923 г.) [12, т. 8, c. 282, 328], дэкларуе, што «нявіднымі ніцямі» «мо-
цнамоцна звязан» з «малюнкамі роднае краіны», хоць і зараслі «пуцявіны / 
У гэты мілы мой куточак» [12, т. 8, c. 142]. Паэт праклінае «вусны, рукі», якія 
на «мілы край адвечнай мукі» «ланцуг кавалі / І ў твар зняважліва плявалі!» 
[12, т. 8, c. 142] (у чым бачыцца перагуканне з кавалямі разгледжаных вышэй 
«Родных малюнкаў»), разам з тым выражаючы надзею,

Што хоць не мы, дык нашы дзеці
Убачаць цэльным цябе ў свеце! [12, т. 8, c. 143]

У гэтых словах бачыцца і страчванне надзеі – на тое, што сам аўтар не-
калі ўбачыць «цэльным» родны край, вольным ад вышэй згаданых чужані-
цаўкавалёў. Аднак ступень рэзкасці ў раздзелах, створаных Якубам Коласам 
апошнімі, ніжэйшая.

Апошняя, трэцяя, рэдакцыя паэмы «Сымонмузыка» – 1925 г. – была кан-
цэптуальна трансфармавана ў параўнанні з пачатковай. Найперш Якуб Колас 
прыбірае рэлігійныя матывы і выпады супраць расіян (знікае онім ‘маскаль’), 
перароблівае развязку на аптымістычны лад. Тым не менш і тут захавала-
ся шмат падазроных (з гледзішча тагачаснай дзяржаўнай ідэалогіі) матываў. 
Да таго ж даволі цьмянай паўстае гісторыя перапісвання паэмы [23; 26].

У цэлым творчасць Якуба Коласа перыяду першай паловы 1920х гг. выяўляе 
грамадзянінапатрыёта, у многім нязгоднага з уладай, якая тым часам усталява-
лася. Разам з тым рэгламентацыйнае рэдагаванне адной са сваіх пярлін – паэмы 
«Сымонмузыка» – гаворыць пра паэтавы крокі насустрач паноўным Саветам.

***
Янка Купала пасля 1922 г. нібыта перайшоў на савецкую платформу. Не-

каторыя рэзанансныя моманты былі не сістэмнымі, не складваліся ў тэндэн-
цыю. Улада паверыла – і надала ў 1925 г. званне народнага паэта (першага на 
Беларусі). Але не прылашчыўся Прарок: неўзабаве ў яго творчасці «здарыўся» 
цыкл антысавецкіх вершаў. Янка Купала не быў бы сам сабою, каб не адчу-
ваў, якая палітычная перспектыва чакае беларускі народ неўзабаве. Таму ле-
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там 1926 г. народны паэт, «прыгрэты ўвагай дзяржавы», па словах Н. Гілевіча, 
«выбухнуў»: «У апошні раз. Выбухнуў такімі вершамі, як “Акоў паломаных жан-
дар”, “За ўсё”, “І прыйдзе”, “Вецер”, “Каб…”, “Ёсць жа яшчэ…”, “Царскія дары”, 
“Праз гультайства”. Кожны з іх – паэтычная публіцыстыка вышэйшай пробы. 
І пры гэтым – усе зусім не падобныя адзін да аднаго: у кожнага – свой тон, свой 
жанр, свая вобразная мова. Гэта – і адкрытая водпаведзь аскаліўшым іклы ім-
першавіністам» [5, с. 538].

Купалаў выбух тым больш рэзанансны напярэдадні запланаванай на во-
сень канферэнцыі па праблемах беларускага правапісу, на якую былі запроша-
ны ў большасці сваёй усе вядучыя беларусісты свету, у першую чаргу дзеячы 
БНР, і якая ў сувязі з гэтым павінна была адыграць ролю своеасаблівай рэкла-
мы, піярходу савецкай нацыянальнай палітыкі, перадусім стасоўна Беларусі.

У якасці найяскравейшага прыкладу прывядзём верш «У лесе». Яго «але-
горыя тут вельмі празрыстая, і абурэньне паэты выступае яшчэ больш выраз-
на, калі ён успамінае пра лёс дзяўчыны, тутэйшай» [1, с. 863–864]:

…І здарылася з ёй прычына,
Прычына жудкая адна:

Кашульку ёй знялі ў няшчасці –
Суседзі, а не іншы хто –
І падзялілі ўсю на часці,
Як бы дзяліць не мелі што (1926) [16, т. 4, с. 146].

Асабліва высокую ступень гневу паэт адрасуе «звяр’ю», якое «збрыло-
ся мяса параскрасці», г. зн. падзяліць цела маціБеларусі, накіроўваючы су
праць іх «непасрэдны, цалкам вытрыманы ў стылі народнай парэміялогіі, пра-
клён, з уласцівай гэтаму вуснамоўнаму жанру градацыяй» [5, с. 538]:

Каб вады гарачай
На таго нагрэлі
І не ўстаў ён болей
Са сваёй пасцелі, –

Хто над Беларусяй
Хоча распрасцерці
Свой бізун чужацкі
І народ усмерціць.

Каб таго парвала
З сэрцам на тры часці
І звяр’ё збрылося
Мяса параскрасці, –

Хто быў прычыніўся
Нашаму падзелу,
На кускі парваўшы
Маці роднай цела.
                («Каб…», 1926) [16, т. 4, с. 151]
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«Публіцыстычны па зместу, ён (верш “Каб…”. – А. Т.) увабраў у сябе рэд-
касныя па інтанацыі, рытмах, вобразнасці россыпы вуснай народнай творчасці. 
Купала тут увесь у дзеянні, у дынаміцы, яго вобразнасць мае яскрава вырашаны 
кантрастны характар» [7, с. 41]. Больш таго, аўтар не цураецца смелай для 
варункаў тагачасся алюзіі – на зварот урада БНР «Усяму культурнаму свету» 
ад 25 сакавіка 1921 г. Варта супаставіць радкі з абедзвюх крыніц – паэтычнай 
і палітычнай адпаведна:

На кускі парваўшы
Маці роднай цела

«…Раздзерлі жывое цела Беларускага 
народу на двое» [6, с. 190].

Гэтыя вершы Янкі Купалы сацыялагізатарская крытыка 1930х гг. назаве 
вяртаннем «да тых жа нацыяналдэмакратычных матываў», ахарактарызуе 
ўпадніцтвам з глыбокімі слядамі буржуазнанацыяналістычнай ідэалогіі [па-
водле: 16, т. 4, с. 408–409]. Праўда, у выпадку неабходнасці скарыстаць купа-
лаўскую энергетыку, скіраваць яе супраць ворагаў верш «Каб…» публікуецца 
ў газетах падчас германасавецкай вайны.

Паэт акрэсленне сваёй грамадзянскай пазіцыі не абмяжоўваў вершамі. 
Дзякуючы таму, што ён ужо знаходзіўся пад пільным чэкісцкім вокам, мы ве-
даем: Янка Купала дазваляў сабе кулуарныя антысавецкія выказванні на тэму 
падзеленасці Беларусі і – што важна – рабіў гэта зусім не ў вузкім коле сяб роў
аднадумцаў, а ў кантэксце, які цалкам патрэбна прызнаць міжнародным:

«В 1926 г. в г. Минске происходила Академическая конференция Инбелкуль-
та, на эту конференцию съехались из Латвии, Польши и других стран белору-
сы-эмигранты – Езовитов и др., в беседах с которыми Купала заявил:

“...Мы живем в Сов. Белоруссии потому, что нет другого места, нет где 
прислониться, пока Белоруссия разорвана на несколько частей – нет Белорус-
сии”», – паведамляў (праз дзясятак гадоў!) нястомны супрацоўнік органаў За-
вадскі [22, с. 237].

Паводле слушнай думкі У. Навумовіча, «нягледзячы на тое, што секвестр 
купалаўскіх твораў адбываўся па ідэалагічных меркаваннях, шматлікія радкі 
Купалы з тых вершаў, што падпалі пад забарону, сёння маглі б служыць верай 
і праўдай для кансалідацыі нацыі, з поспехам могуць быць і павінны аб’ядноўваць 
беларускі народ дзеля будаўніцтва Маладой Беларусі: “Збяры ў адну ўсю Беларусь 
сям’ю”, – кажа паэт у вершы “Паўстань з народу нашага…”, заклікаючы, праро-
чачы, спадзеючыся на прыход Прарокаў, Песняроў, Ваякаў, Уладароў, якімі багаты 
наш люд, што забяспечыць росквіт краіны» [19, с. 179]. Аднак 1926 г. аказаўся 
апошнім, калі можна так сказаць, выразна антысавецкім годам Янкі Купалы.

***
Першую палову 1920х гг. дысідэнцкасць Якуба Коласа ішла на спад. Урэ-

шце, як ён сам выказаўся адным вершам, паэт «павесіў музу» [гл. падрабязней: 
24]. Потым у 1930 г. творца сам прызнаваўся, што ў 1925 г. быў завершаны нац
дэмаўскі этап у яго творчасці. Маўляў, з 1926 г. я савецкі наскрозь. Але ў 1926 г. 
улада, надаючы званне «народнага» Якубу Коласу, не рабіла з гэтага помпы, як 
год назад у выпадку з Янкам Купалам. У выніку закрытага пасяджэння Бюро 
ЦК КП(б)Б 15 кастрычніка пастанавілі: «1. Провести юбилей Якуба Коласа как 
литературный, культурнический юбилей, не придавая ему общественного харак-
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тера. 2. Объявить Як. Коласа народным поэтом, при этом в наших выступлениях 
подчеркнуть его последние политические заявления (осуждение листопадовщи-
ны, признание диктатуры пролетариата), возлагая на него определенные полит. 
обязательства...» [14, с. 102]. Відавочна, такім чынам прапаноўваўся гешэфт. 
Паэт павінен быў зразумець, што, кажучы народнай прымаўкай, хто плаці-
ць, той і заказвае музыку. А каб мацней прышпіліць творцу, карысна было ў 
адміністрацыйным парадку акцэнтаваць увагу не столькі на яго творчасці, 
колькі на палітычнай пазіцыі – прасавецкай. Не выключана, што так зрабілі, 
бо ўлічылі досвед надання «народнага» Янку Купалу, які пасля гэтага так «па-
хуліганіў» у літаратурнамастацкім дыс курсе (летам 1926 г.), што гэта стала вы-
разным і гучным палітычным феноменам.

Тым не менш штучная настройка Коласавай ліры часам яшчэ давала 
збоі (у савецкасацыялагізатарскім разуменні). У 1928 г. (калі «пачаў мацней 
адчувацца ціск ГПУ ў галіне літаратуры» [1, с. 898]) народны паэт яшчэ змог 
размясціць у двухтомным зборы твораў некаторыя свае антысавецкія вер-
шы, у тым ліку пра падзел радзімы (у першую чаргу трэба назваць «Белару-
скаму люду»), што варта лічыць таксама свайго роду ідэалагічнай дыверсіяй 
для тагачаснага кантэксту.

Былі ў Якуба Коласа і больш сур’ёзныя разыходжанні з «генеральнай 
лініяй партыі». Так, непадцэнзурны верш «З мінулага», напісаны 2 чэрвеня 
1933 г., апублікаваны ўпершыню толькі ў Зборы твораў 2007–2012 гг. Прын-
цыповыя разыходжанні з метадам сацыялістычнага рэалізму ў савецкі час 
пакідалі твор паза бальшавіцкім друкам.

Лірычны герой верша аддаецца ўспамінам пра лета і родныя краяві-
ды. Знаёмая па колішніх творах Песняра алегарычнасць падказвае, наколькі 
цяжка і смутна лірычнаму герою [12, т. 2, с. 177–178].

Нават пры першапачатковым і павярхоўным поглядзе пейзажнафіла-
софская замалёўка мае, як і некаторыя ранейшыя творы Якуба Коласа, 
палітычны падтэкст. Аўтар прадастаўляе шырокае поле, каб разгуляцца дэ-
шыфравальшчыкам. Некаторыя метафары вельмі празрыстыя: лета – як пэў
ны росквіт, дуб – як сімвал Беларусі (а значыць, меўся на ўвазе якраз яе рос
квіт), урэшце каса – як прылада смерці (адпаведна смерці Беларусі) і г. д.

Янка Купала, выйшаўшы з перыяду маўчання напрыканцы 1928 г., ужо 
быў схільны прызнаць рацыю за Саветамі, асудзіўшы «панскую Польшчу», 
усклаўшы цалкам на яе віну за рыжскі падзел («Летапіснае» – верш, напісаны 
да дзесяцігоддзя БССР), за што быў ухвалены сацыялагізатарскім крытыкам 
Л. Бэндэ. Тым не менш хвалі «энтрапічных» сілаў паэтычнага Купалавага вы-
буху 1926 г. дакаціліся нават да гэтага, свайго роду згодніцкага, верша:

Вораг польскі і рускі
Шчыра множыў курганы, –
Не было Беларусі,
Толькі быў «Край забраны».

Расіяне, палякі
Ды французы і шведы
Беларускай крывёю
Палівалі край гэты [16, т. 4, с. 170–173, 414].
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А як можна інтэрпрэтаваць публікацыю (толькі сам факт!) «Недрука-
ваных дарэволюцыйных твораў» у 1929 г.? Зразумела, з улікам таго, што ці 
не кожны з вершаў мае канфрантацыйныя радкі адносна сацыяльнай рэчаіс-
насці: фармальна – царскага часу, бо напісаны да рэвалюцыі, фактычна – са-
вецкага, бо апублікаваны – NB упершыню! – у так званы год вялікага перало-
му. Можна ўявіць, наколькі рэзка гучалі, напрыклад, наступныя радкі:

Дарма хэўры чужынцаў мяне застаўляюць
Пакланяціся ім, прадаюць і купляюць
І апекай сваёй зьневажаюць мяне, –
З сваім людам ня дамся ў сваёй старане [15, с. 71].

Ці не апошні антысавецкі пасаж Янкі Купалы, таксама звязаны з падзе-
ленасцю Беларусі, фіксуе аналітык супраціву саветызацыі ў беларускай літа-
ратуры Ант. Адамовіч, кажучы пра прымяненне беларускімі паэтамі прыёму 
«пераклічкі» – размяшчэння твораў «такім чынам, каб яны так ці інакш “пера-
клікаліся” па сэнсу й гэтай “пераклічкай” стваралі нейкі новы сэнс, адсутны ў кож-
ным зь іх, узятым ізалявана. Для дасягненьня такой мэты творы разьмяшчаюцца 
звычайна побач або насупраць на разгорнутай старонцы або ў суадносных мясь-
цінах розных старонак. Найбольш зыркі выпадак ужываньня такой “пераклічкі” 
знаходзім у зборніку Янкі Купалы “1918–1928”, які выйшаў у 1930 годзе. Зборнік 
гэты адкрываецца Купалавым перакладам вядомага бальшавіцкага “міжнарод-
нага гімна” “Інтэрнацыянал”, усьлед за якім зьмешчаны выразна-нацыяналі-
стычны верш паэты “Паўстань!”, напісаны ў часы белапольскай акупацыі. Абодва 
вершы “пераклікаюцца” ўжо сваім аднолькавым зачынам – “Паўстань...”, і, ста-
вячы іх побач, паэта як-бы зьмяшчае на аднэй дошцы абодва акупацыйныя рэжы-
мы – чырвоны бальшавіцкі й “белапольскі”. Гэта вельмі выразнае супастаўленьне, 
“пераклічка”, адрасаваная варожым сілам, што падзялілі між сабою тэрыторыю 
Беларусі мяжой Рыскага міру 1921 году. Ня менш паказальнае й супрацьстаўлень-
не: нацыяналізм – інтэрнацыяналізм. Красамоўны камэнтар бальшавіцкай кры-
тыкі: “Такое правакацыі ў 1930 г. мы не чакалі, нават ведаючы ўсё цёмнае міну-
лае паэты”» [1, с. 741]. У  анцы 1937 г., паглыбляючы сваю кар’ерную каляіну 
плугам сацыялагізатарства, В. Вольскі і А. Кучар пісалі: «Пад уплывам нацыя-
налістаў прадстаўнікі старэйшага пакалення беларускіх пісьменнікаў – Янка Ку-
пала і Якуб Колас у “Полымі”, Змітрок Бядуля ва “Узвышшы”, працягвалі жыць 
сваімі нацыяналістычнымі ілюзіямі і на гэтым этапе барацьбы беларускага на-
рода. Усё яшчэ не разумеючы гістарычнага значэння падзей, якія разгортваліся 
навокал, яны працягвалі марыць пра нацыяналістычную самастойнасць Бела-
русі... Яны ўсе яшчэ заставаліся ў палоне ідэалогіі “адраджанізма” і займалі хіст-
кія пазіцыі, зрэдку толькі ствараючы творы, сугучныя совецкай рэчаіснасці. На-
цыяналістычныя блуканні Купалы, Коласа і Бядулі працягваюцца на працягу ўсяго 
аднаўленчага перыяду. Спыняюцца яны канчаткова толькі пасля выкрыцця і раз-
грому контррэволюцыйных арганізацый беларускіх буржуазных нацыяналістаў» 
(1930 г. – А. Т.) [4, с. 259–260].

Янка Купала прадбачаў перагляд савецкіх ацэнак мінулага, прычым са-
мага нядаўняга. Тая правідэнцыяльнасць таксама адлюстроўвалася ў вершах. 
Успомнім наступныя радкі:
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А ўжо свой выдасць непадкупны
Аб нас гісторыя прысуд,
Калі аглядам гляне рупным
І разбярэ, ў чым справа тут.

У сведкі запісы пакліча,
Паданні клікне ў час такі
І ўсё паліча, пераліча...
А суд гісторыі цяжкі!..
                       («І прыйдзе», 1926 [16, т. 4, с. 141–142])

Прыйдзе новы – а мудры – гісторык,
А ён прыйдзе – ужо ён ідзе –
І сказ дзіўны, праўдзівы ад зорак
І да зорак аб нашых прасторах,
Аб падзеях, людзях павядзе.
                       («Песня будаўніцтву», 1931 [16, т. 5, с. 13])

Гэтак прамаўляў класік не толькі з аглядкай на пройдзенае, але і з пры-
кідкай на бліжэйшыя дні, у якіх, відавочна, ён не бачыў магчымасці здзяйс-
нення «суда гісторыі» і прыходу «новага а мудрага гісторыка», адкладаючы іх 
на далейшае потым.

Ант. Адамовіч лічыць, што і Змітрок Бядуля захаваў некаторую дысідэнц-
касць, што пранікла і ў творчасць. Антысавецкія матывы эмігранцкі кры-
тык заўважае ў аповесці «Салавей» (1927) [1, с. 880–881]. Думаецца, тут маем 
справу з нацяжкай, падставы для якой былі створаны самімі савецкімі цэнза-
рамі, але дзесяццю гадамі пасля выхаду літаратурнага твора. Рэч у тым, што 
ў 1937 г. быў пастаўлены мастацкі фільм па Бядулевай аповесці. На яго адразу 
наклалі забарону. Такім чынам сама ўлада ўказала на антысавецкасць і кіна-
карціны, і літаратурнага твора. Але за гэтым не праглядаецца імкнення пісь-
менніка да ўмацавання нейкіх апазіцыйных ідэй, якія Ант. Адамовічу маглі 
ўбачыцца «заднім чыслом».

Больш правільна будзе лічыць, што на 1927 г. усе трое класікаў прымірылі-
ся з сацыяльнапалітычнай рэальнасцю, прынамсі ў рэпрэзентаванай імі 
творчасці. Пераломнымі гадамі варта лічыць 1923ці – для Змітрака Бядулі, 
1925ты – для Якуба Коласа, 1926ты – для Янкі Купалы. Хоць два апошнія да-
звалялі яшчэ па першым часе ноткі колішніх поглядаў. Што рабілася ў іх ду-
шах, можна толькі здагадвацца. Але нават па разгледжанай тут нешматлікай 
інфармацыі ясна: спакою паэты не мелі.
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Валерый Назараў

КРАЯЗНАЎЧЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ А. МРЫЯ: 
АДБІТКІ Ў «ЗАПІСКАХ САМСОНА САМАСУЯ»

Работа ў Цэнтральным бюро краязнаўства, пастаяннае наведванне ра-
ённых і акруговых таварыстваў і вывучэнне іх дзейнасці, азнаямленне з ба-
гатай краязнаўчай літаратурай не маглі не адбіцца на мастацкай творчасці 
А. Мрыя. Зразумела, найбольш пашанцавала ў гэтым плане «Запіскам Самсо-
на Самасуя» – апошняму і найбуйнейшаму твору пісьменніка.

А.  Шашалевіч некалькі разоў публікаваў у «Нашым краі» агляды края
знаўчай літаратуры па грамадскаэканамічным, культурнагістарычным і 
прыроднагеаграфічным вывучэнні Беларусі. Магчыма, што нават частыя 
жывёльныя прозвішчы герояў яго рамана – водгалас вывучэння аўтарам 
шматлікіх зборнікаў і самых разнастайных артыкулаў па фаўне Беларусі. Не-
каторыя параўнанні і супастаўленні дазваляюць адчуць, а часам нават уба
чыць, першакрыніцы створаных пісьменнікам вобразаў.

У главе рамана «Трагладыт» між іншым высмейваецца навуковая дзей-
насць герояў. Пасля спробы вывучэння прадметаў рэлігійнага культу ў жыт-
ле трагладытаў Самасуй паведаміў: «Ніякіх абразоў выявіць не ўдалося, затое 
недалёка ад хаты, сярод двох карчавых дубоў стаіць вялікі каменны статуй 
(Мамон кажа, што гэта каменная баба, я ня ведаю, ці так гэта, бо родавыя 
адзнакі адсутнічаюць)…» [1, с. 67]. У артыкуле Д. Васілеўскага «Помнікі стара-
светчыны на Аршаншчыне» (1927), апублікаваным у «Нашым краі», паведам-
лялася аб знаходцы каменных баб у курганах каля вёсак Стайкі і Журавічы 
Багушэўскага і Коханаўскага раёнаў, быў нават змешчаны малюнак [2, с. 43] 
адной з іх – грубай крыжападобнай фігуры з поўнай адсутнасцю партрэтных 
рыс і родавых прыкмет. Упэўненасць аўтара артыкула ў знаходцы жаночай 
выявы бянтэжыла, відаць, многіх чытачоў. Яна ж магла паслужыць асновай 
для змешчанага ў дужках удакладнення ў тэксце рамана А. Мрыя.

Адзін з загадкавых фрагментаў твора – трактат Самасуя аб розных відах 
вугалю, напісаны для Акадэміі навук. Герой інфармаваў: «У раёне ёсьць жоўты 
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вугаль (сонца), белы вугаль (вада), блакітны вугаль (вецер), як аснова для засна-
ваньня грандыёзнага ветрабуду, зялёны вугаль (торф) і чырвоны вугаль (чала-
век, жывёла). Пільныя досьледы ў раёне праводзяцца ў мэтах адшуканьня чор-
нага вугалю, якога покуль што не ўдалося выкрыць» [1, с. 66]. Як вядома, другі 
скрутак рамана, у якім знаходзіцца глава, мае дату пад тэкстам – 31 ліпеня 
1929 г. А ўжо 26 чэрвеня – 13 ліпеня 1930 г. прайшоў XVI з’езд партыі, які пры-
знаў неабходным фарсіраваць скарыстанне мясцовых крыніц энергіі. Амаль 
годам пазней часопіс «Савецкая краіна» (1931, №  3, с.  77) зрабіў спасылку 
на апублікаваны напярэдадні з’езда артыкул Вангенгейма «Цветной уголь» 
(«Искра», 1930, № 4), у якім паведамлялася пра белы вугаль (прэсную ваду), 
сіні (марскія прылівы і г. д.), блакітны (вецер), жоўты (сонца), зялёны (раслін-
ны апал), чырвоны (жывёлу), пурпуровы (атмасферную электрычнасць), 
шэры (зямны магнетызм) і фіялетавы (сілу марозу). Цяжка сказаць, ці быў 
знаёмы А. Мрый з працай Вангенгейма на момант падрыхтоўкі «Запісак…», 
да яе публікацыі ў «Искре», ці гэта яшчэ адзін момант аўтарскага прадба-
чання, што гэтак часта праяўляецца ў рамане, аднак супадзенні тэкстаў віда-
вочныя і тычацца пяці відаў вугалю з дзевяці. Пісьменнік апісаў гэтыя віды 
з сатырычным перабольшаннем, але, калі разабрацца, не такім ужо і вялікім. 
Днепрабуд (рэальны аб’ект мастацкага параўнання) быў распачаты ў 1927 г., 
а першы агрэгат ДнепраГЭС запушчаны толькі ў 1932 г., і напрыканцы 1929 г., 
калі публікаваўся раман, здзяйсненне гэтай задумы сапраўды магло здавац-
ца пусканнем слоў і сродкаў на вецер. Праца чалавека ў СССР таксама доўгі 
час выкарыстоўвалася з тым самым поспехам, што і праца жывёлы, таму ча-
лавек і аднесены Самасуем да чырвонага вугалю разам са скацінай.

Уласна краязнаўчыя даследаванні і вандраванні пісьменніка таксама 
пакінулі след у яго творчасці. Ён яшчэ больш канкрэтны і адчувальны ў главе 
«Запісак…» «Прапаганда агіды да старога», дзе апісваецца стварэнне раён-
нага краязнаўчага музея. А. Мрый, зразумела, вітаў разгортванне музейнай 
справы, лічыў неабходнымі захаванне і папулярызацыю скарбаў нацыяналь-
най культуры і цудаў прыроды. Аднак адчуваў пісьменнік і непрадуманасць 
многіх рашэнняў, і нават поўную прафанацыю першапачатковай высокай 
мэты.

У нарысе «Па Дзвіне ў Сураж», напісаным на матэрыяле падарожжа 
13–15 чэрвеня 1929  г., аўтар падаў звесткі аб створаным пры местачковай 
школесямігодцы музейчыку і аб змешчаных у ім фотаздымках мясцовай 
банды: «Самае цікавае – гэта матар’ялы па гісторыі бандытызму ў Сураскім 
раёне: фотографічны здымак усяго бандыцкага батальёну (фотограф, які рабіў 
здымак, быў растрэлены), фотографія бандыцкага атамана Ардэна, докумэн-
ты аб зьверствах і г. д.» [3, с. 69]. Інтарэс пісьменніка, выяўлены ў нарысе, 
толькі вяршыня айсберга. Ён гаворыць хутчэй не пра зацікаўленасць аўтара 
як такую, а пра атрыманне ім найбольшага ўражання ад яўнай нечаканас-
ці. Недарэчнасць змяшчэння ў экспазіцыі музея здымкаў банды паспрыяла 
ўзнікненню ў «Запісках...» наступнага паведамлення Самасуя: «Зьмясьцілі 
мы ў музэі і здымкі банды Сапліўца ў поўным складзе і зброю бандытаў» [1, с. 58]. 
З тэксту мастацкага твора бачна, што ў музей паступае безліч экспанатаў не-
вялікай вартасці, у чым адчуваецца намёк аўтара на адсутнасць адбору для 
экспазіцыі сапраўды каштоўных рэчаў.
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Хаця прозвішча атамана было заменена насмешлівай мянушкай, уплыў 
на А.  Мрыя адпаведных экспанатаў школьнага музея ў Суражы відавочны. 
Не  менш цікава таксама, што ў свой час на Краснапольшчыне дзейнічала 
банда Чырвонца, і менавіта гэтая рэальная мянушка магла натхніць пісьмен-
ніка на стварэнне літаратурнай.

Напрыканцы года часопіс «Наш край» (1929, №  11, с.  69) паведаміў 
аб справаздачах інструктараў А. Шашалевіча і С. Жураўскага па выніках іх ка-
мандзіровак у Менскую і Магілёўскую акругі. Адпаведныя матэрыялы былі 
змешчаны ніжэй без указання прозвішчаў аўтараў. Зразумела, толькі адна 
са справаздач можа належаць А. Мрыю і мець паралелі з тэкстам «Запісак…», 
і такой з’яўляецца справаздача аб краязнаўчай працы ў Менскай акрузе.

Фрагмент паведамлення аб дзейнасці Капыльскага раённага таварыства 
краязнаўства ўключыў інфармацыю пра невялікі раённы музей, «які вель-
мі адважна наведваецца сялянамі» [4]. Аўтар падкрэсліў адвагу сялян, з чаго 
вынікае, што ў экспазіцыі былі прадстаўлены нейкія незвычайныя і, магчы-
ма, нават страшныя экспанаты. У главе «Прапаганда агіды да старога» можна 
прачытаць аб двух вагонах мамантавых костак, што былі сабраны камандай 
Самасуя ў Шапялёўскім раёне і часткова змешчаны ў экспазіцыі мясцовага 
музея: «Гэтыя косткі мы не змаглі ўсе разьмясьціць і экспонавалі толькі са-
мыя вялікія сулдыгі, якія сваімі звышнормавымі разьмерамі выклікалі жах у лю-
дзей. Сяляне […] нават божкаліся […]. Усё мястэчка з жахам глядзела на рэшткі 
вымерлых зьвяроў» [1, с. 57]. Кароткае паведамленне справаздачнага артыкула 
развілася ў рамане ў разгорнутае асвятленне падзеі.

З наступнага падраздзела аб Грэскім таварыстве краязнаўства можна 
даведацца, што пры Грозаўскай сямігодцы «…распачата кампанія па збо-
ру экспонатаў для музэю, сабраны: жорны каменнага веку, колекцыі вапнякоў, 
акамянеласьцяй і г. д.» [5]. У рамане А. Мрыя таксама згадваюцца каменныя 
экспанаты, і іх безліч: «Перавезьлі ў музэй знойдзеную каменную труну і майс-
тэрню каменных прылад і нейкую дагістарычную міску вагою да 40 пудоў. <…> 
нейкі надмагільны камень з фашысцкім знакам, значэньня якога ніхто з нас 
не зразумеў, і толькі Мамон выказаў дагадку:

– Пад гэтым камянём яшчэ ў X ст. уземляўпарадкаваўся, кажучы сучаснай 
мовай, нейкі млынар» [1, с. 57]. І ў сапраўдным музеі, і ў выдуманым прысутні-
чаюць рэчы, якія маюць непасрэднае дачыненне да млынара: жорны камен-
нага веку і надмагільны камень са свастыкай, прынятай Мамонам адначасова 
за выяву млына і рымскую лічбу Х, якая нібыта азначае дзясятае стагоддзе. 
Пры параўнанні гэтых фрагментаў тэксту выяўляецца не толькі аўтарская 
іронія з устанаўлення сутнасці рэчы і яе датавання. У рамане ра зам з «надма-
гіллем млынара» прысутнічае каменная труна і, нарэшце, помнік памерламу 
сабаку князя Мрачкоўскага. Такі збег падобных рэчаў, які адсутнічае ў даку-
ментальным матэрыяле, наводзіць на думку аб аўтарскім намёку на «паха-
ванне» музейнай справы ў БССР прафанамі ад навукі.

У «Запісках…» А.  Мрый нярэдка іранізуе з недарэчных сцвярджэнняў 
і  праектаў сваіх сучаснікаў. Амаль цалкам нейтральныя дакументальныя 
паведамленні яго краязнаўчых справаздач ператвораны ў рамане ў папя
рэджанні аб надзвычайнай распаўсюджанасці і сістэматычнасці памылак, 
аб збочванні грамадства з правільнага шляху ў справе захавання нацыяналь-
най культуры. Параўнанне рэальных крыніц вопыту А.  Мрыя з мастацкімі 
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тэкстамі дазваляе зазірнуць у свет яго пачуццяў і думак і асвятляе некаторыя 
асаблівасці яго творчага метаду. Яно ж дапамагае пазбягаць памылак і неда-
кладнасцей у інтэрпрэтацыі.
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Любоў Глазман

РОЛЯ ЗВЫШНАТУРАЛЬНАГА Ў ЖЫЦЦІ ГЕРОЯЎ АПАВЯДАННЯЎ 
МАКСІМА ГАРЭЦКАГА І ЛЕАНІДА АНДРЭЕВА

Адлюстраванне Максімам Гарэцкім і Леанідам Андрэевым так званага 
«патаемнага», неспасцігальнага боку жыцця займае асобнае месца ў малой 
прозе абодвух пісьменнікаў праз прызму светаадчування герояў іх апавядан-
няў. Схільнасць персанажаў М. Гарэцкага да раскрыцця жыццёвых таямніц 
адзначаецца амаль усімі яго даследчыкамі, напрыклад А.  М.  Адамовічам 
[1, с. 83–84], М. І. Мушынскім [2, с. 50–51, 53] і інш. Але гэтыя заўвагі но сяць 
у  сваёй большасці спадарожны, канстатавальны характар, яны падпарад-
каваны больш агульным мэтам. Між тым якраз у супастаўленні са своеаса-
блівым андрэеўскім стаўленнем да «праклятых пытанняў» жыцця названая 
творчая адметнасць набывае самастойны сэнс і раскрываецца больш ярка, 
што дазваляе глыбей паглядзець на постаць героя, які не знаходзіць сабе 
месца ад пытанняў: «Адкуля ўсё і што яно?» [3, с. 70].

Пазначаная тэма мае розныя адценні і спосабы выражэння ў малой про-
зе пісьменнікаў. Гэта дазваляе вылучыць пэўныя аспекты, якія набываюць 
падчас аналізу найбольшую значнасць. Так, у апавяданнях і Л. Андрэева, 
і  М.  Гарэцкага сцвярджаецца роля звышнатуральных з’яў у жыцці чалаве-
ка. Аднак калі ў Л. Андрэева яны падаюцца як цуд, увогуле здольны карэн-
ным чынам паўплываць на лёс чалавека, яго светаўспрыманне, то ў прозе 
М.  Гарэцкага ўспрыманне «патаемнага» нясе яшчэ і дадатковую сэнсавую 
нагрузку. У тых культурнагістарычных умовах, якія дыктаваў пачатак ХХ ст. 
для беларускага народа, яно паўстае, акрамя іншага, неад’емным кампанен-
там нацыянальнай самабытнасці, багатай духоўнай спадчынай беларусаў.

Ужо ў першым сваім апавяданні М. Гарэцкі адзначае такія матывы і дум-
кі, якія пройдуць потым праз усё яго творчае жыццё. Пісьменнік паказвае 
свайго роду пераломны момант у самавызначэнні галоўнага героя, Кліма Ша-
моўскага, «“прымача ў “панстве” і пасынка вёскі» [3, с. 51], да якога ўпершыню 
прыходзяць і разуменне сваёй адасобленасці ад роднай вёскі, і ўсведамленне 
любові да яе. Непасціжнай таямніцай паўстае перад Клімам радзіма, яе дзікія 
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звычаі і «цёмныя» павер’і. Унутранае перараджэнне героя, пераход на новы 
ўзровень светаўспрымання адбываюцца праз сэнсавую нагрузку на прасто-
равачасавыя адметнасці апавядання. Невыпадкова Клім праходзіць сваё 
духоўнае ачышчэнне ў лазні, вядомай для нашых продкаў сваімі ініцыяль-
нымі функцыямі, адметна таксама, што здараецца гэта ў пераломны этап 
пераходу да новага года. Кульмінацыйны момант твора – разважанні героя 
падчас вяртання з лазні. Праз думкі пра расстанне, нязгоду з родным краем 
прыхо дзіць разуменне немагчымасці «ўцяміць» [3, с. 52] яго і адначасова бяз-
мернай любві да радзімы. Аўтар паказвае, што калі рацыянальна зразумець 
жыццё беларускай вёскі немагчыма, а многае з таго, што ў ёй адбываецца, 
супярэчыць розуму, то трэба ўмець падыходзіць да яе сэрцам. Бо і ў самім 
чалавеку рацыянальнага вельмі мала, а душа яго – таямніца.

У апавяданні «Роднае карэнне» паглыбляецца псіхалагічны канфлікт 
у свядомасці героя паміж разумным і «патаемным». Адсюль узнікае відавоч-
нае супрацьстаянне навуковага і народнага светабачання. Але гэтае пытанне 
ў студэнтамедыка Архіпа Лінкевіча вырашыць атрымліваецца: «Навука ніколі 
не дасць, бо не можа даць, адказу на праклятыя пытанні. Ды ў яе і цэль зусім ін-
шая» [3, с. 66]. Насамрэч, навука, народжаная чалавекам, павінна зрабіць яго 
жыццё больш зручным, але яна ніколі не здолее спасцігнуць, змясціць у сабе 
ўсю сусветную неахопную мудрасць жыцця, якая мае звышнатуральнае па-
ходжанне. Наступнай адметнасцю з’яўляецца надаванне праблеме «патаем-
нага» статусу ідэнтыфікацыйнай. Для Архіпа прыняцце «патаемнага», уласная 
прыналежнасць да гэтага міфалірычнага светабачання продкаў з’яўляецца 
адной з галоўных падстаў, сцвярджаючых яго прыналежнасць да ўсяго наро-
да, што сведчыць пра поўнасць, цэласнасць яго асобы. Пісьменнік даводзіць 
да нас думку пра тое, што чалавек павінен навучыцца суіснаваць у свеце не-
адназначнасцей, неахопных пытанняў, якія ніколі не дадуць паспажывецку 
зручнага, правільнага, поўнага адказу на пытанне пра сэнс чалавечага жыцця.

Некалькі іншае ўспрыманне «патаемнага» ў рускага пісьменніка. У твор-
часці Л. Андрэева яно таксама няўлоўнае, невытлумачальнае, але паўстае пера-
важна не як мэта і накірунак да традыцыі, якога трэба прытрымлівацца, не як 
складнік асобаснага светабачання, а, хутчэй, як цуд, нейкая знешняя сіла, якая 
натхняе чалавека на змены ў светаўспрыманні. Значнае месца з гэтага пун-
кту гледжання займаюць найперш велікодныя і калядныя аповеды пісьмен-
ніка. Гэта «Баргамот і Гараська», «З жыцця штабскапітана Каблукова», «Свя-
та», «Што бачыла каўка» і г. д. Штосьці невядомае ўрываецца ў жыццё герояў 
кожнага з дадзеных твораў і пераварочвае іх звыклыя шаблоны паводзін. Неш-
та звышнатуральнае прымушае гарадавога Баргамота паіншаму паглядзець 
на п’яніцу і парушальніка грамадскага парадку Гараську, які, нягледзячы на 
сваю «подлую натуру» [4, с. 46], ішоў у велікодную ноч пахрыстосавацца з вора-
гам. Чаканне цуду пранізвае апавяданне «Свята». Дарэчы, яно перагукваецца 
з творам Гарэцкага «Роднае карэнне», паколькі Качэрын таксама шукае адка-
зы на «праклятыя пытанні». Але яго пошукі патрабуюць хутчэй не тлумачэн-
ня «патаемнага», а больш чакаюць яго праяў, якія б напоўнілі жыццё сэнсам. 
Цудоўныя змены адбываюцца і са штабскапітанам Каблуковым, які «в мелкой 
погоне за завтрашним днем растерял по дороге по частям свою душу» [4, с. 71], 
але цудоўным чынам здабывае жыццёвыя асновы, паіншаму паглядзеўшы 
на адданага яму дзеншчыка Кукушкіна. Таямніцай паўстае «всепобеждающий 
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свет» [4, с. 77], які схіляе галоўнага героя павярнуцца тварам да блізкага чала-
века. Характэрна, што ранейшыя запоі больш з ім не здараюцца.

Часам штуршком да пераасэнсавання ўласнага шляху з’яўляецца та-
ямніца нараджэння новага жыцця, з яго чысцінёй, бязгрэшнасцю і надзеямі 
на будучыню, што добра адлюстроўвае апавяданне «У падвале». Ачышчаль-
ным становіцца з’яўленне немаўляці для Хіжнякова, які дажывае свой век 
«на самым дне», сярод злодзеяў і прастытутак. Яно становіцца праменьчы-
кам радасці ў шэрым, амаль нежывым існаванні героя.

Атрымліваецца, што нейкія звышнатуральныя праявы жыцця могуць 
паўплываць на лёс чалавека, унесці ў яго душу новыя перажыванні, узбагаціць 
яе, падштурхнуць да добрых спраў. Цікава, што ў творчай спадчыне М. Гарэц-
кага ёсць творы, у якіх гучаць такія самыя матывы – напрыклад, у лірычным 
апавяданні «Габрыелевы прысады». У ім сцвярджаецца неспасціжная і веч-
ная каштоўнасць жыцця, якое складваецца і з «каравага, чорнага і аграмад-
нага» [3, с. 213], і з «гарманічнага, музыкальнага і харошага» [3, с. 213], якія 
адчуліся малому хвораму Габрусіку і засталіся ў яго душы, падштурхнулі на-
саджаць дрэвы, лёс кожнага з якіх, як і чалавечае жыццё, непрадказальны, 
але пасвойму каштоўны. Тое, што здарылася з героем, немагчыма лагіч-
на патлумачыць, але, напэўна, адчуванне цудоўнай таямніцы, успрыманне 
жыцця як цуду і спарадзіла ў Габрыеля звычку няспынна садзіць дрэвы.

Абодва пісьменнікі сваімі творамі звяртаюць увагу на тое, што «пата-
емнае» можа мець не толькі знешнюю, але і ўнутраную, чалавечую прыроду. 
Увага на гэтым акцэнтуецца ў апавяданнях «Меў быць крадзёж» Л. Андрэева 
і «Неразгаданыя людзі» М. Гарэцкага. Першае з іх ідэйна перагукваецца з «Габ
рыелевымі прысадамі» і малюе злодзея, які па дарозе на крадзёж, а магчыма, 
і забойства, ратуе бездапаможнае шчанё ад смерці, шчанё, міма якога абыя-
кава праходзілі ўсе астатнія, добрапрыстойныя людзі. Герой сам не разумее, 
якая «непостижимая тайна» [4, с. 434] прымусіла яго, вопытнага і жорсткага 
злодзея, ахвяраваць сваёй сур’ёзнай, цёмнай справай дзеля «паршивого ма-
ленького щенка» [4, с. 434]. Як бачым, аўтар з верай у перамогу найлепшых ры-
саў у кожным чалавеку раскрывае перад чытачом непадуладнасць чалавечай 
душы, матываў і ўчынкаў логіцы, механічным разлікам. Такой непрадказаль-
насцю працяты і адзін з позніх аповедаў М. Гарэцкага «Неразгаданыя людзі», 
дзеянне ў  якім адбываецца ў савецкай рэчаіснасці. Спробу «разгадаць» лю
дзей пісьмен нік перадае старому жабраку Адаму Скарыну, праз жыццёвы во-
пыт якога і характарызуюцца астатнія персанажы. Адам Скарына становіцца 
своеасаблівай «лакмусавай паперкай», якая высвятляе людзей на шчод расць, 
міласэрнасць і дабрыню. Самыя непрадказальныя ў  апавяданні – вобразы 
інтэ лігента (на прататыпаў якога, дарэчы, на момант напісання твора пачаліся 
ўжо ганенні) і службоўца. Нечакана былы слуга графа Чапскага, таварыш ка-
лекі, цяпер савецкі камісар, не вытрымлівае выпрабавання на чалавечнасць. 
Яго чэрствасць звязана з жаданнем адгарадзіцца ад таго, хто не здолеў пры-
стасавацца да новых умоў, каб выбіцца ў людзі, як зрабіў гэта ён сам. У гэты ж 
час прафесар, «небяспечны» для ўлады чалавек з характэрным прозвішчам 
Старабыльскі, што сведчыць пра яго прыналежнасць да  старога ладу, шчод-
ра падае жабраку. Такім чынам Гарэцкі сцвярджае рэальнасць незалежнасці 
маральнага складу чалавека ад сацыяльнагістарычных умоў (пры тым, што 
для большасці – залежнасць, на жаль, ёсць), немагчымасць вывесці адну алге-
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браічную формулу для вымярэння яго душы. Глыбіню чалавечай душы абодва 
пісьменнікі бачаць таямніцай свету, непадлеглай разгадцы.

Вядома, што пісьменнікі не давалі моцнай веры ў звышнатуральнае. 
Ды і не заўсёды ў апавяданнях такая вера спраўджваецца. Напрыклад, «Ста-
ры прафесар» М.  Гарэцкага альбо «Анёлачак» Л.  Андрэева дэманструюць 
падманлівасць спадзяванняў на цудоўнае ўмяшанне тагасветных сіл. Зварот 
да жыццёвых таямніц быў па сваёй большасці сродкам спасціжэння «пата-
емнага» не ў свеце, а ў чалавеку. Стаўленне да яго асобы дазваляе пранікнуць 
у таямніцы яе света і самавызначэння, высвятляе найважнейшы складнік 
аўтарскай канцэпцыі асобы. Абодва пісьменнікі нагадваюць сваімі творамі, 
што чалавек не механічны апарат, цалкам пабудаваны на рацыянальнай ас-
нове, а своеасаблівы і непаўторны сплаў эмацыянальнага і разумнага, най-
вялікшай таямніцай у якім з’яўляецца яго сумленне. Менавіта жыццё ў згодзе 
са сваёй прыродай і азначае прыслухоўванне да ўласнага сумлення.

Такім чынам, маючы на ўвазе міфапаэтычную спадчыну і рэлігійную, 
хрысціянскую традыцыю, Максім Гарэцкі і Леанід Андрэеў адлюстроўваюць 
розныя праявы цудоўнага, маркіраваныя беларускім і рускім культурнымі 
кантэкстамі. Пісьменнікі не супярэчаць, а дапаўняюць адзін аднаго ў асэн-
саванні «таямніц жыцця», раскрываючы разнастайныя адценні, акцэнтуючы 
ўвагу на розных момантах гэтай шматграннай з’явы.
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Юлія Мацук

УПЛЫЎ ТВОРЧАСЦІ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА НА ФАРМІРАВАННЕ 
ТВОРЧАЙ КАНЦЭПЦЫІ АБ’ЯДНАННЯ «УЗВЫШША»

Адно з найбольш вядомых у беларускай літаратуры аб’яднанняў «Уз-
вышша» цалкам справядліва лічыцца многімі даследчыкамі непераўзыдзе-
ным, бо сапраўды «такой канцэнтрацыі мастацкіх канцэпцый, разнастай-
насці фармальных, стылёвых пошукаў, неардынарнасці літаратуразнаўчых 
і крытычных артыкулаў не ўдасца адшукаць на старонках пазнейшых літа-
ратурных выданняў» [5, с. 172]. Феномен «Узвышша» дасюль яшчэ не поўна 
асэнсаваны, і доўгі час даследчыкі тлумачылі поспех аб’яднання як нешта 
выключнае. У апошні час, аднак, пачынае набіраць моц слушная думка аб 
тым, што поспех узвышаўцаў быў выкліканы не проста шчаслівым збегам 
абставін, а з’явіўся заканамерным вынікам развіцця новай беларускай літа-
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ратуры, падмуркам якой стала «нашаніўская» школа. Адным з найяскравых 
прадстаўнікоў апошняй з’яўляецца Максім Багдановіч, паэт, празаік, публі-
цыст, літаратурны крытык, творчыя і ідэйныя ўстаноўкі якога сябры «Уз-
вышша» ўзялі за аснову ў першую чаргу.

 Дастаткова аргументавана, чаму менавіта Максім Багдановіч стаў «пуця-
воднай зоркай» для ўзвышаўцаў, патлумачыла І. Э. Багдановіч: «Шануючы Купа-
лу, “узвышаўцы” ўсё ж аддалі перавагу Багдановічу, якога ў 20-я гады ўжо не было 
сярод жывых. Ён застаўся ў тым папярэднім, падзеленым мяжой рэвалюцыі часе, 
цалкам выявіўшы сябе як адзін з нацыянальных класікаў, і быў самім лёсам паз-
баўлены ідэалагічнай неабходнасці вызначаць свае адносіны да пралетарскай 
рэвалюцыі» [1, с.  318]. Як вядома, у 1920я гг. «зялёнае святло» ў  літаратуры 
атрымлівалі найперш пісьменнікі, якія ў сваёй творчасці апявалі пралетарскую 
рэвалюцыю. Безумоўна, на першым этапе, да сярэдзіны 1920х гг., практычна 
кожнаму з іх, у тым ліку будучым узвышаўцам, нельга адмовіць у  шчырасці 
ва ўслаўленні новых рэалій і новага ладу. Хутка, аднак, многія пачалі вызваляц-
ца ад рэвалюцыйнай эйфарыі, вяртаючыся на нацыянальную глебу. І абсалютна 
лагічна, што менавіта Максім Багдановіч як творца, які «ўсё сваё нядоўгае жыц-
цё… цалкам аддаў бацькаўшчыне… сам пасвяціў сябе ў рыцары гэтай “даме” свайго 
юнацкага рамана» [4, с. 110], быў абраны ўзвышаўцамі за арыенцір.

Уплыў Максіма Багдановіча назіраецца ўжо ў «Тэзісах “Узвышша”» – 
тэарэтычных пастулатах аб’яднання, выкладзеных у першым нумары аднай-
меннага часопіса. Так, у сёмым тэзісе зазначаецца: «Падзяленне на тэндэнцыі 
ў самай літаратуры, з аднаго боку... а з другога – павелічэнне патрабаванняў 
да мастацтва... паставіла перад беларускай мастацкай літаратурай задачу 
ўзня цца на сталае культурнае творчае ўзвышша... цераз выяўленне і выражэнне 
таго, чым багата Беларусь. Беларусі як крыніцы творчасці новых формаў культу-
ры яшчэ не ведаюць, а таму трэба гэтак сказаць і гэтакае выявіць, каб увесь свет 
пачуў, што жыве Беларусь...» [5, с. 123]. Перагуканне гэтага тэзісу з поглядам 
М. Багдановіча на перспектыву развіцця беларускай літаратуры, выкла дзенае 
ў  арты куле пісьменніка «Забыты шлях», відавочнае. Максім Багдановіч пер-
шым сказаў пра тое, што «хоць многа шляхоў прайшла пры сваім развіцці наша 
паэзія, але адзін дасюль яшчэ абмінае яна – свой родны, беларускі шлях...» [3, с. 287]. 
Прычым ён не проста зрабіў гэтую заўвагу, але і ў сваёй творчасці пачаў рас-
працоўваць канцэпцыю мастацкага фалькларызму (паэмы «Максім і Магда-
лена», «Мушказелянушка і камарыкнасаты тварык», «Страцімле бедзь»). 
Узвышаўцы таксама падмацоўвалі свой тэзіс творамі, дзе выкарыстоўвалі на-
быткі менавіта беларускага фальклору. Адметна, што сябры згуртавання па-
спелі зрабіць шмат грунтоўных напрацовак, выкарыстоўваючы нацыянальны 
пласт не толькі ў лірычнай паэзіі, але і ў эпічных жанрах, мастацкай прозе. Так, 
асаб лівых поспехаў дасягнуў у распрацоўцы байкі К. Крапіва, які сапраўды ўвёў 
у «высокую» літаратуру гэты надзвычай папулярны сярод беларускага народа 
жанр. У прозе ўзвышаўцаў найбольш жанрава адметнай з’яўляецца творчасць 
Л. Калюгі і А. Мрыя, якія для напісання сваіх апавяданняў, аповесцей і раманаў 
карысталіся яшчэ адной эпічнай формай, што мае выразана народнае пахо
джанне, – сказам. Цікава, што і гэтых пісьменнікаў апярэдзіў геніяльны М. Баг-
дановіч, скарыстаўшы сказ у сваёй паэме «Страцімлебедзь».

Найбольшы ўплыў творчасць М. Багдановіча зрабіла на аднаго з самых 
таленавітых паэтаў згуртавання – У. Дубоўку. Ён разам з А. Бабарэкам актыўна 
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займаўся тэарэтычнымі распрацоўкамі ва «Узвышшы», і, зразумела, Дубоўкава 
захапленне Багдановічам садзейнічала таму, што канцэптуальная лінія аб’яд-
нання грунтавалася найперш на творчасці апошняга. Максім Багдановіч тры-
маўся меркавання, што мэтанакіраваная інтэлектуальная праца над развіццём 
таленту з’яўляецца не менш істотнай, чым уласна натхненне. Паэт свядома 
трымаўся свайго крэда: «трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш, аб ра біць 
яго трэба з цярпеннем» [2, c.  126], што і дазволіла яму стаць распачыналь-
нікамнаватарам і ў распрацоўцы ўрбаністычнай тэматыкі, і ў прышчаплен-
ні беларускай паэзіі класічных вершаваных формаў. Не меншую ўвагу, чым 
М.  Багдановіч, надаваў грунтоўнай тэарэтычнай падкаванасці ў літаратуры, 
а таксама свядомай працы над творамі і У. Дубоўка. Так, яго паэмыкамбай-
ны «І пурпуровых ветразей узвівы», «Штурмуйце будучыні аванпосты!» сталі 
не проста чарговым эксперыментам у галіне формы, што было распаўсюджа-
най на той час з’явай, як і не проста засведчылі высокі ўзровень эрудыцыі паэ-
та, але сталі вартымі ўвагі мастацкімі тво ра мі. Прыклад У. Дубоўкі найбольш 
паказальны, але не адзінкавы: кожны з  пісьменнікаўузвышаўцаў паступо-
ва эвалюцыянаваў у сваёй творчасці, не  задавальняючыся ўжо створаным. 
Імкне нне да пастаяннага самаразвіцця і ўдасканальвання ў творчасці выраз-
на адрознівала членаў «Узвышша» ад «маладнякоўцаў», і, безумоўна, прыклад 
М. Багдановіча тут быў для іх найяскравым.

 Неабходна зазначыць, што таксама новазаяўлены аквітызм (лац. aqua 
vita – ‘жывая вада’) – тэрмін, вынайдзены сябрамі літаб’яднання, – «імклі-
васць, якою прасякаецца мастацкі твор у сваім ідэале і праз гэта ажыўляе па-
трачаную... энергію працоўнага люду на творчасць вялікага і прыгожага жыцця» 
[5, с. 123], стаў своеасаблівым працягам паэзіі «чыстай красы» М. Багданові-
ча. На практыцы гэта праяўлялася ў тым, што ў сваіх творах узвы шаўцы 
вярталіся «ад жыцця матора» ў сферу пачуццяў і рэфлексіі...» [1, с. 322], су-
працьпастаўлялі ідэйнай пралетарскай паэзіі творы, прасякнутыя багданові-
чаўскай эстэтыкай. Пры гэтым пісьменнікіўзвышаўцы не імкнуліся капіра-
ваць М.  Багдановіча стылістычна, захоўваючы кожны сваю манеру пісьма, 
а таксама творчую свабоду. Адпаведна, чытач «Узвышша» найменш сустра-
каў на старонках часопіса хваласпеваў у гонар сацыялістычнага будаўніцтва, 
затое мог пазнаёміцца з творамі, якія шмат у чым адпавядалі эстэтычным 
канонам сусветнай літаратуры.

У другой палове 1920х гг., як выявілася, такія творчыя ўстаноўкі аказалі-
ся не проста смелым, але і небяспечным крокам. Новай уладзе не былі па-
трэбныя ні аматары, ні прафесіяналы ў прыгожым пісьменстве, апантаныя 
любоўю да Бацькаўшчыны. У пачатку 1930х гг. аб’яднанне «Узвышша» выму-
шана было самаліквідавацца, а большасць яго членаў была рэпрэсавана. Тым 
не менш нават тое, што яны паспелі зрабіць, стала залатым фондам белару-
скай літаратуры, як і творчасць іх улюбёнага папярэдніка М. Багдановіча.
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Станислава Ковалева

О БЕЛОРУССКОМ ПОЭТЕ В. И. КОЗЛОВСКОМ: 
ВОСПОМИНАНИЯ ПЛЕМЯННИЦЫ

Мой дядя, Козловский Виктор Иванович, родился в 1905 г. в д. Мрочки 
Узденского района в бедной крестьянской семье. В семье было восемь детей: 
три брата и пять сестер. Братья жили в этой деревне, сестры – в других дерев-
нях. Родители его – белорусы католического вероисповедания.

Своего дядю в период его активной деятельности я не знала, так как ро-
дилась в 1936 г.

По рассказам отца, это был красивый, интеллигентный молодой человек 
с густой пышной шапкой вьющихся темных волос, с дивными светлыми гла-
зами, стройной фигурой, аккуратно одет.

С ранней юности много читал, всем интересовался и сочинял небольшие 
четверостишия еще в школьные годы. Вокруг него всегда собиралась моло-
дежь, которой он читал свои стихи.

Дядя очень хотел учиться, закончил Белпедтехникум, затем литератур-
нолингвистическое отделение БГУ. И остался работать в Минске. С 1925 г. 
начал печататься в газетах, журналах.

Часто по выходным ходил пешком из Минска в родную деревню. И вот 
однажды, когда дядя возвращался домой, на него напали бандиты в лесу, из-
били, нанесли ножевое ранение. Он очень испугался. Дядю отвезли в Минск, 
в больницу, лечить раны. Вскоре от хозяйки квартиры, где жил дядя, пришло 
сообщение, что с ним произошло какоето конфликтное событие, он сидит 
дома очень расстроенный, никому не открывает дверь. Мой отец с соседом 
Козловским Павлом поехали за ним и привезли в деревню. В деревне дядя 
пробыл недолго и обратно вернулся в Минск.

Однако гдето в 1936–1937 гг. его снова привезли в деревню больного, 
беспомощного, без средств к существованию и здесь оставили.

Некоторое время дядя жил в нашей семье. Хата была небольшая, достат-
ка не было. Жилось очень трудно.

 Для Виктора Ивановича был отведен угол, где стояли небольшой шкафчик, 
этажерка с книгами и кровать возле стены. Напротив кровати был «полок», че-
рез который мы с братом лазили на пень и проводили там много времени.

Хорошо помню, как Виктор Иванович играл с нами в прятки, придумы-
вал разные игры, смеялся, бегал, поднимал нас на руки, подбрасывал вверх.

По вечерам на него находили страхи, он ходил из угла в угол, бормотал 
чтото, когото ругал: «Сукины дети, оставьте меня в покое!» – и махал нога-
ми. Начинали сказываться психические расстройства.

Вскоре обустроил себе землянку и ушел в ней жить.
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В годы войны мне было 5–7 лет, и я помню некоторые эпизоды из жизни 
дяди. Он был талисманом для нас в эти годы.

Деревня в 1941–1944 гг. была оккупирована немцами. Както в хате по
явился немецкий офицер с автоматом через плечо и овчаркой. Собака вско-
чила на стол, все поскидывала и поела. Мама ударила немца по лицу, он навел 
автомат на нее, потом на нас. Мы с братом сидели на печи и плакали. Дядя 
быстро вскочил с кровати, заслонил нас собой и крикнул: «Не тронь их!». 
Они долго смотрели друг на друга, потом немец опустил автомат и ушел.

Однажды над деревней пролетал самолет. Дядя схватил нас под мышки 
и побежал в землянку, которая была вырыта в огороде. За нами следом очень 
низко летел самолет, были слышны пулеметные очереди. Дядя шептал: «Спа-
си нас, Господи, пожалей». Было так страшно. Когда мы добежали до землян-
ки, самолет развернулся и улетел в другую сторону.

Вторая землянка находилась в лесу, недалеко от деревни. Когда налета-
ли самолеты, мы там прятались вместе с детьми старшего брата отца. Днем 
женщины уходили домой, чтобы принести чтонибудь поесть из огорода. 
Нам приказывали сидеть тихо и не вылезать. Как только взрослые уходили, 
мы, шестеро детей, вылезали из этого «жилища», бегали по лесу, играли. По-
являлся Виктор Иванович, ругал нас и никуда не выпускал до прихода взрос-
лых. А затем уходил в свою «нору».

Так мы ютились то в одной, то в другой землянке.
Во время войны наша деревня почти сохранилась и жители не пострадали, 

по мнению сельчан, потому что несколько человек из нее служило в полиции.
После войны был страшный голод. Мы ходили на луг собирать щавель и ва-

рить из него щи. Виктор Иванович тоже ходил и собирал щавель, варил из него 
щи на костре возле своей землянки. Он часто ходил в лес, собирал грибы, ягоды.

Так как в землянке было сыро, холодно, дядя временами жил в малень-
кой пристройке возле колхозного коровника и варил картофель для скота.

В 1950е гг. я с 5го класса училась в Сосновской средней школе Копыль-
ского района. На занятия ходила через речку. И когда весной разливалась 
она, я жила некоторое время у тети. Двоюродный брат Анатолий (старше 
меня) собирал вечерами молодежь и читал стихотворения Виктора Ивано-
вича. Это были рукописи. Я их сама видела. Среди них была поэма «Рахиль». 
О ней среди молодежи ходило много разговоров, будто бы дядя посвятил эту 
поэму девушке, которую любил. Она жила недалеко от Сосновки, в местечке 
Песочное. Когда дядя приезжал в Мрочки, часто ходил туда.

Я не знаю, где сейчас эти рукописи. Спустя годы мы с братом просили 
Анатолия отдать рукописи нам, он отказался, даже не показал их.

Вплоть до 1960х гг. Виктор Иванович жил впроголодь. Иногда родствен-
ники и соседи приносили ему чтонибудь поесть. Когда мама на Рождество 
и Пасху приносила ему пироги, он был очень рад и благодарен.

В эти годы и в начале 1960х гг. его психические расстройства проявля-
лись особенно сильно. Он был недоверчив, держался особняком, часто пря-
тался. Очень пугался людей в военной форме. Даже когда приезжал в отпуск 
мой братофицер, он вообще не показывался на улице долгое время, обхо-
дя стороной наш дом. Чтобы не пугать дядю, брат по приезде домой быстро 
снимал форму. И вообще, когда к нему приезжали из города посторонние 
люди или, в частности, из Союза писателей, дядя пугался и сторонился их. 
К нему приезжали многие известные писатели: С. Шушкевич, И. Шамякин, 
А. Якимович и др. Интересовались жизнью, здоровьем.
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В 1960е гг. Виктору Ивановичу построили небольшую хатку (позаботился 
Союз писателей), была назначена небольшая пенсия. Он повеселел, успокоился, 
реже впадал в депрессию. Появились «друзья», просили денег на выпивки, скло-
няли его принять участие. Но дядя редко выпивал, старался вести себя достойно.

Иногда дядя рассказывал о себе, как его вызывали в органы НКВД, до-
прашивали, заставляли давать показания о своих друзьях, как по вине со-
служивца Климковича он оказался в психиатрической больнице и увидел 
там ужасы, которые никак не мог забыть. В то время я в это не очень верила, 
думала, он больше фантазирует. Тогда еще не представляла, что это был пе-
риод репрессий, связанный с культом Сталина. Както я рассказала дяде, что, 
когда в 1953 г. умер Сталин, я и мои однокурсники очень плакали, он строго 
посмотрел на меня и прекратил всякие разговоры о себе надолго.

Еще помню, когда в 1962 г. я выходила замуж, Виктор Иванович прихо-
дил на свадьбу поздравить нас с мужем. Был побрит, аккуратно одет, в белой 
сорочке с закатанными рукавами и брюках темного цвета со стрелками, весе-
лый, подтянутый. Мы пригласили его за стол. Дядя отказался, стоя пригубил 
рюмочку, подарил подарок и ушел.

Виктор Иванович любил природу, животных. Был такой случай. Както 
пьяный сосед привез сено в повозке и стал ногами избивать лошадь, дядя 
подошел к нему, поругал, погладил лошадь по голове, прижался к ней, чтото 
пошептал, глядя на нее, и по лицу текли слезы.

Возле его хатки росли цветы. Над ними порхали пестрые бабочки, он лю-
бовался ими, говорил нараспев: «Мотыльки мои, мотыльки» – и не разрешал 
детям трогать их за крылья, объяснял, что там находятся чешуйки и если ба-
бочек брать за крылья, то чешуйки стираются и бабочки не станут летать. 
Поэтому разрешил только наблюдать.

Виктор Иванович часто ходил на берег речки, долго стоял, любовался 
природой и читал стихотворения мелодично, нараспев. Я издали наблюдала 
за ним, стараясь не нарушать его покой.

Стихотворения он читал часто, но нигде не записывал. Думаю, что это 
были новые стихотворения, не вошедшие в его сборники. Вспоминаю отдель
ные строчки, но за достоверность не ручаюсь:

«…Нам не суджана было быць разам…»;
«…Лес! Колькі разоў я хадзіў па тваіх сцяжынах...»;
«…Рэчка, рэчачка, што з табой зрабілі…» (вероятно, имелась в виду ме-

лиорация);
«…Луг! Любуюся тваёй прыгажосцю…».
И были стихотворения, которые он читал сердито, с вызовом, отрывисто.
В 1970е гг. Виктор Иванович совсем успокоился, часто болел, был по-

хож на старика, из хатки редко выходил и в феврале 1975 г. умер. Похоронен 
на родине в деревне Мрочки. В 1976 г. отец поставил ему скромный памят-
ник, которому требуется реставрация1.

Очень жаль, что долгое время имя Виктора Ивановича было забыто. По
этому я от всей души благодарна сотрудником Белорусского государствен-
ного архивамузея литературы и искусства и журналистам В. Соболевскому 
и Л. Селицкой за большую работу по воскрешению памяти и литературного 
наследия моего дяди.

1 На гэты момант сваякамі паэта ўсталяваны новы помнік. – Рэд.
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XV Узвышаўскія чытанні
Да 115-годдзя з дня нараджэння  

Уладзіміра Жылкі  і Уладзіміра Дубоўкі 
26 траўня 2015 г.

Ігар Шаладонаў

ПАЭТЫКА БЯСКРАЙНАСЦІ Ў ПАЭЗІІ УЛАДЗІМІРА ЖЫЛКІ

Тэма перастварэння, перайначвання свету і чалавека была надзвычай 
актуальнай і надзённай для беларускай паэзіі 1й трэці ХХ ст. Бурныя падзеі 
рэвалюцыйнай эпохі, з яе востра пастаўленымі анталагічнымі і духоўнымі 
пытаннямі быту і быцця свету, атрымалі ў паэтаў адраджэнскай і ўзвышэн-
скай генерацый самую шырокую мастацкаэстэтычную праблематыку адлю-
стравання.

Кожны з беларускіх паэтаў на практыцы меў большменш устойлівы ха-
рактар сваіх ідэйнапалітычных і мастацкаэстэтычных установак і перака-
нанняў, але фундаментам іх літаратурнапаэтычнай практыкі хутчэй за ўсё 
выступаў феномен падсвядомай псіхалагічнай энергетыкі імкнення ў прас-
тору ідэальнай бясконцасці, у Вечнасць і нават за яе межы.

Сапраўдны, таленавіты паэт – гэта заўсёды згустак магутнай неўтайма-
вальнай энергіі духу, які ў сваім памкненні да шчырага дыялогу са светам 
знаходзіць магчымасць выйсці на новую ўзаемасувязь паміж прадметамі рэ-
чаіснасці, да новага сузірання містэрыі свету.

Менавіта такім апантаным творцам па сацыяльнанацыянальных і ідэй-
намастацкіх задачах сваёй эпохі і выявіў сябе паэт Уладзімір Жылка. На па-
чатку ХХ ст. агульны пафас рэвалюцыйнай перабудовы свету, рэалізаваны 
для паэтычнамастацкай звышзадачы, геніяльна выявілі, на наш погляд, 
радкі рускага паэтасімваліста А. Блока:

О, весна, без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита! [1, с. 85]

Рускі сімваліст бачыць найперш у паэцетворцы асобу рыцара, які моц
ным духам сваім падрыхтаваны да сустрэчы з жыццём ва ўсёй яго паўна-
це, не баючыся яго як гармоніі, так і дысгармоніі. Вобразысімвалы «вясны» 
і «мары» як найлепш даводзяць да нас думку аб тым, што актыўная матэрыя 
духу разліта ва ўсім – і ў вітальным свеце прыроды, і ў ідэальным унутраным 
свеце чалавечай думкі.

Такім жа адданым рыцарам паэзіі, з яе роллю заступніцы за зняважаныя 
маральнадухоўныя каштоўнасці чалавека, абаронцы высокіх эстэтычных 
ідэалаў мастацтва, змагаркі за нацыянальнадзяржаўную самастойнасць бе-
ларускага народа, выявіў сябе ў творчасці і У. Жылка, які вельмі захапляўся 
лірыкай А. Блока.
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Выглядае сімптаматычным тое, што першы свой зборнік вершаў, які 
выйшаў у Вільні ў 1924 г., У. Жылка назваў «На ростані». Менавіта такая назва 
сімвалічна яскрава акцэнтуе паэтычнае і эстэтычнае крэда паэта. «Ростані», 
«скрыжаванне», «капцы канцовыя» – частыя вобразысімвалы яго зборніка-
вых вершаў – выяўляюць маштабы пошуку паэтам пашырэння граніц бу
дзённай рэчаіснасці, якая сваёй коснасцю, інертнасцю стрымлівае парыван-
не чалавека і народа да развіцця і ўдасканалення.

Панаванне будзённай замаруджанасці і коснасці жыцця ўтрымліваец-
ца на боязі ўспрымання чалавекам новага, нязведанага. Такі стан унутранай 
няўпэўненасці, палахлівасці ўласцівы і мастацкаму свету самога паэта, які 
ў  аднайменным са зборнікам вершы «На ростані» перадае трывожны на-
строй душы свайго лірычнага героя:

І торба вось, і кій дарожны:
Пара ў пуціну мне даўно…
А я – нясмелы і трывожны,
А я – на ростані адно [2, с. 47].

Але паэт, наканаванай яму воляй лёсу роляй, вымушаны шмат у чым 
першым зрабіць крок наперад, крок у нязведанае, каб развеяць туман і флёр 
з прыадчыненай яго ўяўленню новай рэчаіснасці. Ён павінен выйсці за край 
бачнага, звыклага, каб паспрабаваць асвяціць шлях іншым. Глыбока пачуц-
цёваэмацыянальна і сімвалічна ярка перадае У. Жылка такую рэалізацыю 
творцы ў вершы «Напярэдадні» (1923):

Ў амшарах, балотах, лагчыне
Бялявы, празрысты туман;
А неба – глыбока і сіне,
А неба – бязмежны дыван.

І лес у чаканні бязмоўным
Зялёнай жывою сцяной
Стаіць, маліцвеннасці поўны,
Ўрачыста, як на мшы святой.

Зацвіркала першая птушка,
І ветрык павеяў свяжэй.
Ружова-ядвабная стужка
Палае ярчэй і ярчэй [2, с. 48].

Чалавектворца, чалавекнаватар, чалавекідэя тут паўстае ў вобразе 
«пер шай птушкі», якая будзіць наваколле пасля сну. Пададзенае ў вершы 
наваколле бязмежна ахоплена глыбокім сном «бялявапразрыстага тума-
ну». З гэтай «амшарнабалотнай лагчынай» спрадвечнага жыцця, жыцця на 
паніжэнне прадуктыўнай духоўнай моцы народа паэт не згодзен мірыцца, 
таму і пачынае свой шлях пад «ружовым сцягамстужкай» пераўтварэння.

Сімвалы вясны, жыцця, смерці, ветру, туману, ночы, балота, лілеі, мары – 
паўстаюць у лірыцы У. Жылкі быццам бы канкрэтнымі, добра даступнымі на-
шаму нацыянальнаментальнаму ўяўленню вобразамі, але для нас гэтыя сімва-
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лы пад энергетычным уздзеяннем аўтарскай паэтыкі пачынаюць азначаць ужо 
штосьці цьмянае – незразумелае, недасяжнае нашаму досведу і ўяўленню. Так 
працуе мастацкі сімвалічнаметафарычны спосаб рэпрэзентацыіпаказу недася-
гальнага, містычнага праз канкрэтнаўяўнае, тактыльнае, бачнае і адчувальнае.

Словасімвал як бы само па сабе ў лірыцы паэта набывае здольнасць 
самавызначэння і далучэння да працягласці ў часе, тым самым уступаючы 
ў самавольны дыялагізм са светам рэчаў. Марфема сімвала выступае жывым 
маніфестантам і рэкламатарам яго метамарфемы.

Сімвал – заўсёды дыялектычны і дыялагічны знакметафара. Логіка яго 
існавання – логіка супярэчнасці, і існуе сімвал як канкрэтны арганічны сінтэз 
зменлівага і ўстойлівага, формы і зместу, руху і спакою, канечнага і бяскон-
цага, абмежаванага і бяскрайняга. Паэзія заўсёды ўзнікае на аснове сімваліч-
нага, знакавага перастваральнага характару, своеасаблівага спосабу пашы-
рэння свету.

У ёй прадметам, рэчам, з’явам свету даецца магчымасць «гаварыць» 
з чалавекам, «валодаць мовай». У такой духоўнамастацкай атмасферы чала-
век пачынае дыхаць з прыродай адным жыццём, ён атрымлівае магчы масць 
любіць, адчуваць, разумець, гаварыць з прыродным светам – адухаўляць яго, 
пашыраць яго межы і паглыбляць нашыя веды пра гэты навакольны свет. 
Вось як выразна духоўнасветасузіральна падае нам гэту містэрыю ўзаема-
адносін паэта і прыроды У. Жылка ў вершы «Я люблю густыя шумы» (1923):

Я люблю густыя шумы,
Перагуд высокіх хвой.
Ў цень і ціш лясной задумы
Я люблю прыйсці вясной.

Спачываючы ад болю,
Ад няпраўды і маны,
Пазнаваць чужую волю,
Дыхаць пахам сасніны.

І, спусціўшыся лагчынай
У зарослы дол сыры,
Між бяроз, густой ляшчынай
Заблудзіцца ў гушчары.

Дзе таёмна, сцішна, змрочна,
Дзе вільготны мяккі мох,
Дзе ўзіраецца ставочна
Збуджаны Перапалох [2, с. 50].

Менавіта «ставочным Перапалохам» павінен быць паэт, каб уразіць, 
здзі віць, пераканаць вузкі абывацельскі, мяшчанскі свет звычайнага чалаве-
ка. Праз творчы пачатак у чалавеку і асабліва праз высокі крэатыўнадухоў-
ны запал паэтаў прырода заўжды актыўна рэалізуе сваю асноўную духоўную 
місію – эвалюцыйную функцыю. Як вядома, магчымае, імавернае ці неабход-
нае выступаюць заканамернымі сувязямі, па лекалах якіх развіваецца жыц-
цё, сучаснае пераходзіць у будучае.
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Таленавіты мастак слова таксама ўлоўлівае сваёй інтуіцыяй магчымасці 
тых ці іншых характараў, пазіцый ці сітуацый, якія потым рэалізуюцца ў са-
мой рэчаіснасці. Гэта так званая прарочая місія паэта. Яна ўтрымлівае пад 
сабой неабавязковую задачупраграму поўнай і неад’емнай сваёй рэаліза-
цыі, адбыцця. Але будучыня не аўтаматычна выцякае з сучаснасці, па логіцы 
рэалізацыі толькі адзінай магчымай заканамернасці.

Заканамернасць не проста аўтаматычнанаканавана пераліваецца, пе-
раходзіць у рэчаіснасць, бо існуе заўсёды не адна, а па меншай меры дзве 
ці болей альтэрнатыўныя магчымасці, якія прабіваюць сабе дарогу ў бараць
бе розных тэндэнцый гістарычнага працэсу, кіраванага чалавечымі інтарэ
самі і  жарсцямі. Сапраўдны паэтпатрыёт не можа не ўключыцца ў гэтую 
барацьбу за новую заканамернасць, новую будучыню, ствараючы вобразы 
як жаданага, так і не жаданага заўтра.

У. Жылка як адданы сын свайго народа, сваёй зямлі, Бацькаўшчыны ак-
тыўна быў уключаны як у бурлівае сацыяльнапалітычнае жыццё Беларусі, 
так і ў творчамастацкае перастварэнне рэвалюцыйнай рэчаіснасці паводле 
жаданых для яго маральнадухоўных ідэалаў, што давала яму магчымасць 
не толькі штосьці прыкмячаць і прадбачыць, але і пасапраўднаму гераічна 
змагацца за найлепшыя наступствы. І нават пакласці на алтар гэтай бараць-
бы сваё жыццё.

У вершы «Покліч» (1920) тады малады яшчэ паэт адкрыта прамаўляе 
кодэкс сапраўднага патрыёта Айчыны:

Не плач, не плач па сыну, маці, –
Сягоння сорам быць у хаце,
Бо ўзнят за волю грозны меч,
Бо хутка будзе злая сеч,
Няхай і ён юнак адважны,
Ідзе туды, дзе б’ецца кажны
За волю новую без слёз,
За лепшы Бацькаўшчыны лёс. [2, с. 25]

Ісці на змаганне за волю, свабоду і шчасце свайго краю – ёсць звыклы, 
ганаровы і пачэсны абавязак кожнага грамадзяніна, і калі Айчына ў небяспе-
цы, абарона яе – святое паняцце для кожнага яе жыхара. Але ва ўмовах доўгай 
сцёртасці сваёй нацыянальнай і грамадскапалітычнай прыналежнасці, сама
індэфікацыі заклік да змагання за паўнавартасную дзяржаўнасць Беларусі так-
сама ёсць, у пэўным сэнсе, крок за край – для інертнай псіхалогіі згодлівай пе-
рад сілай і маўклівай большасці супляменнікаў. Гэты крок і з’яўляецца для паэта 
набатампрарывам, заклікам для сваіх землякоў ступіць на шлях бараць бы 
за ўстойлівую, сапраўдную, вечную рэальнасць духу і цела народа, яго бессмя-
ротнасці – свабодную, незалежную нацыянальную дзяржавуРадзіму.
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Жанна Шаладонава

«ХАМРЫЙЯТ» УЛАДЗІМІРА ЖЫЛКІ

Хамрыйят – апяванне віна, вершы пра віно і застольныя асалоды – жанр, 
што ўзнік ва ўсходняй паэзіі. Заснавальнікам яго лічыцца арабскі паэт Абу 
Нувас (VIII–IX стст.). Улічваючы канструктыўную стратэгію сучасных даслед-
чыкаў [6] тэрмінам хамрыйят абазначаць корпус тэкстаў віннай тэматыкі ўво-
гуле, з пэўнай доляй умоўнасці дазволім сабе аднесці да гэтага жанру вершы 
У. Жылкі, у якіх ідзе гаворка пра віно, вінапіццё. Такіх вершаў у паэта няшмат, 
але яны маюць дастаткова яркае мастацкавобразнае афармленне, пазначаны 
канцэптуальнай светапогляднай змястоўнасцю, што сведчыць на карысць іх 
выяўленчага патэнцыялу. Вобразы віна ў літаратурнай традыцыі амбівалент-
ныя, стасуюцца з такімі магістральнымі тэмамі, як жыццё, каханне, сяброў-
ства, весялосць, згуба, вар’яцтва і інш. У семантычнай напоўненасці вобраза 
ў вершах У. Жылкі, вершы якога «адкрытыя да свету» (А. Бахарэвіч), ключавую 
ролю адыгрывае арыгінальнасць уласнааўтарскай трактоўкі і, бясспрэчна, на-
следаванне літаратурнай традыцыі ў асвятленні гэтай у многім экзатычнай для 
айчыннага прыгожага пісьменства тэмы – перш за ўсё А. Пушкіну і А. Блоку.

У беларускай паэзіі сфарміравалася пераважнае стаўленне да віна як 
панскага напою. «Сам заморскае віно пі / І насі саеты», – адказвае Банда-
роўна распуснаму князю ў аднайменнай паэме Я. Купалы. Без меры ліюцца 
віны ў княжацкіх пакоях у купалаўскай паэме «Гусляр», указваючы на марна-
сць і непрыстойнасць баўлення часу. Больш моцныя напоі («вудка», гарэлка) 
у адпаведнасці з нацыянальнай традыцыяй спажываюцца ў творах Я. Коласа 
(паэма «Новая зямля» і інш.). Не абыдзена ўвагай пазітыўная змястоўнасць 
вобраза віна хіба М.  Багдановічам, што сведчыць на карысць яго творчых 
сувязей з паэзіяй французскіх, рускіх сімвалістаў, для якіх характэрна ціка
васць да віннай тэмы. Таямнічая прыцягальнасць возера ў аднайменным 
вершы М. Багдановіча ўзмацняецца арыгінальным аўтарскім параўнаннем:

У чарцы цёмнай і глыбокай
Плешча, пеніцца віно;
Хмелем светлым і халодным
Калыхаецца яно [1, с. 59].

Віно звязваецца мастаком слова з непрадказальнай і хвалюючай стыхіяй 
творчасці, натхнення, а сіла ўздзеяння сапраўднай паэзіі падобіцца вытанча-
най гульні смакаў і водараў, якія з цягам часу робяцца ўсё больш насычанымі 
і моцнымі:

Верш такі – як дар прыроды,
Вінаграднае, густое, цёмнае віно:
Дні ідуць, праходзяць годы, –
Але ўсё крапчэй, хмяльнее робіцца яно [1, с. 120].

Прысутныя ў паэзіі У. Жылкі атрыбуты вінапіцця (хмель, хмельны солад, 
хмель валасоў, келіх пенны, карчомны чад, вакхавыя ружы і г. д.), як і вершы він-
най тэматыкі, арганічна ўспрымаюцца ў кантэксце беларускай паэзіі 1920х гг. 
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Прыгадаем, шэрагу творцаў у свой час указвалася на непрымальна багемныя ад-
ценні мастацкай палітры, недапушчальную цікавасць да варыяцый хмелю, сва-
вольнае апяванне разгулу і чаркі. Падобныя з’едлівыя выпады крытыкі бліскуча 
парыраваў М. Рыльскі, паставіўшы віно ў адзін асацыятыўны рад з маладосцю, 
узвышанымі памкненнямі, жыццялюбствам і аптымізмам:

Молодість не розпач топить в склянці,
А вином окроплює порив [10, с. 98].

«Вінныя» вобразы каларытна і ярка афармляюць партрэт лірычнага ге-
роя Т. Кляшторнага, актуалізуюць юнацкі максімалізм і абвострананасыча-
ную пачуццёвасць успрымання ім жыцця і пакут кахання:

Не глядзі з дакорам, дарагая,
Не глядзі,
Не будзі загубленага мая,
Не будзі…
Не адна ты сэрца хвалявала,
Не адна.
Пі юнацтва палкія бакалы,
Пі да дна [5, с. 41].

Стыхія ап’янення дасягае сапраўды касмічных памераў у паэзіі Я. Пушчы, 
якога «сонца віном пахмяліла» і які марыць:

Пад хмелем моцным-моцным
Мы прыедзем на паўстанак
Новага сталецця [9, с. 40].

Хмель і віно шырока прадстаўлены аўтарам неад’емнымі спадарожнікамі 
натхнення і апантанага творчага ўзлёту, падкрэсліваюць несумяшчальнасць 
творчасці з прагматычнай зададзенасцю, рэгламентацыяй і абмежаваннем.

Красу жыцця
Я поўнай чарай п’ю [9, с. 134].

Польскі пісьменнік, культуролаг Я. Парандоўскі ў сваёй працы «Алхімія 
слова» тэарэтычна абгрунтаваў дабратворнае ўздзеянне ўмеранага спажы-
вання віна на творчы працэс: «Віно надае палёт, яснасць думцы, і тую асаб-
лівую радасць, якая творыць гармонію, лад, прыемнасць… Стакан добрага віна, 
выпіты падчас творчасці, рассейвае змрок, распальвае ўяўленне, акрыляе дум-
ку – ключом пачынаюць біць метафары, разгортваюцца шырокія разгалінаван-
ні самых нечаканых асацыяцый» [7, с. 124].

Вобраз віна выступае адной з праяваў дыянісійскага пачатку творчас-
ці У.  Жылкі, рэалізаванага праз тэматыку спапяляльнай улады натхнен-
ня («Узысці на вогнішча натхнення»), стыхій віхору, ветру ў аднайменных 
вершах, палкае апяванне кахання і пачуццёвых радасцей жыцця. Магчыма, 
імпульсам да больш разгорнутага і смелага ўвасаблення тэмы сталася наву-
чанне аўтара ў Карлавым універсітэце (Прага, 1923–1926). Аналізуючы вы-
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токі «багемнакарчомных рыс» лірычнага героя У. Жылкі, вядомы даследчык 
яго творчасці У. Калеснік у адным з лістоў звярнуўся да сяброўкі студэнцкіх 
гадоў паэта Л.  Краскоўскай з пытаннем аб наяўнасці ў карчомных маты-
вах аўтабіяграфічнай падаплёкі, на што атрымаў катэгарычнае пярэчанне. 
«Яна лічыць налёт рэстараннай багемнасці літаратурным прыёмам. Прыгад-
ваючы асобу паэта, адрасатка падкрэсліла: “Што датычыцца характару: быў 
бескампрамісна чэсным з самім сабою, над усё ставіў любоў да народа, да Бела-
русі”» [4, с. 160]. Даследчык лічыць карчомны зігзаг у творчасці паэта штуч-
ным, знешнім літаратурным прыёмам, што аслабіў арыгінальнасць вершаў 
[4,  с.  161]. Але, як нам думаецца, ва ўвязцы са знешняй літаратурнай тра-
дыцыяй апявання віна, вінаграду выяўляецца арыгінальнасць індывідуаль-
нааўтарскай трактоўкі гэтай універсальнай тэмы.

Паводле меркавання Цыцэрона, сяброўская гутарка паміж адукаванымі 
людзьмі ні з чым не параўнальная па прыемнасці, калі яна суправаджаецца 
віном. Датаваныя 1925 г. «Пентаметры», магчыма, адпавядаюць тагачасным 
настроям, стану душы беларускага паэта. Выяўленае ў вершы сяброўскае за-
столле абрамляе глыбакадумныя філасофскія развагі пра хуткаплыннасць 
маладосці, насычанасць і разнастайнасць форм і праяў жыцця, метафарыч-
ным увасабленнем якіх з’яўляецца поўны келіх віна, што надае дадатковую 
ўрачыстасць моманту:

Келіхі, сябры, паўней! Асыпаюцца яблыняў кветы,
Гіне вясны хараство – бела-ружовы убор,
Дзеці ўздыхаюць па ім, але мудрага яснасць няўзрушна;
Там, дзе распукваўся квет, к восені выспее плод.
Келіхі, сябры, паўней! Час прызначаны кожнай праяве:
Моладасць прочкі міне. Сталасці прыйдзе чарга! [3, с. 81]

Класічнае афармленне геданістычнага імператыву, праяўленага ў вы-
ключным жыццялюбстве, аптымізме і таварыскасці лірычнага героя У. Жыл-
кі, адсылае да напісанай 100 гадоў таму, у 1825 г., славутай «Вакхічнай песні» 
А. Пушкіна, якая гучыць дыфірамбам асалодам жыцця і радасцям сяброўства, 
узмоцненым культавым значэннем віна, што аб’ядноўвае аднадумцаў:

Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно,
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум! [8, с. 138–139]

Віно афармляе сімволікапаэтычную інтэрпрэтацыю тэмы кахання 
ў вершы У. Жылкі «Віно звініць» (1924). Услед за А. Пушкіным і А. Блокам бе-
ларускі паэт наўмысна ігнаруе старажытнагрэчаскую традыцыю ўжываць 
разбаўленае віно:

Адно для нудных рэзанёраў
Віно разбаўліваць вадой.
Я светам недасяжных зораў
Гару іскрыста прад табой [3, с. 71].
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Лірычны герой верша прапаноўвае каханай насычаную палітру колераў 
і смакаў: «У келіху, да краю поўным, / Чырвона-цёмнае, бы кроў». Да краю поў-
ны келіх і гасціннае запрашэнне «Прыйдзі і пі!..» дэманструюць душэўную 
шчодрасць і шырыню пачуццяў, высакародства героя. «У патаемна-церп-
кім хмелі» чакаецца смелае і відовішчнае здзяйсненне чароўных сноў, запа-
ветных спадзяванняў, высокіх парыванняў духу насуперак непрыгляднай 
рэальнасці. Віно выступае як дэкларацыя жыццёвых каштоўнасцей героя, 
памежна шчырае, палкае выяўленнеадкрыццё ўласнай душы. Эмацыяналь-
най дамінантай верша выступае агучаная ў канцы натхнёная прага радасцей 
жыцця, але здзяйсненне гэтага адчайнага парыву магчыма толькі праз рата-
вальнае пазбаўленнезабыццё сумнадраматычнай рэальнасці:

Праз лёс крывавы і лядачы
Я прывяду цябе к вясне…
О, ўсё згубіўшы да астачы,
Ты знойдзеш радасці ў віне! [3, с. 71]

Апошнія радкі верша асабліва выразна перагукваюцца з «Незнаёмкай» 
(1906) А.  Блока, дзе агучана прага жаноцкасці і прыгажосці і наталенне яе 
таксама магчыма толькі праз забыццё і сыход ад рэальнасці:

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине [2, с. 187].

Перыпетыі лёсу, знясільваючая хвароба ўзмацнілі драматычнае гучанне 
паэзіі У. Жылкі, прывялі да горкага ўсведамлення: «Жыццё – атруты келіх». 
У  да чыненні да віна актуальнае шырокавядомае выслоўе Парацэльса: «Усё 
ёсць яд і ўсё ёсць лекі. І толькі доза робіць лекі ядам і яд лекамі». Віно, што 
было для па эта «ўцехай у няшчасці», ператворыцца ў напоўнены негатывам 
сімвал самаразбурэння. Нізвядзенне культавага рытуалу да ўзроўню бытаво-
га п’янства і неад’емных ад яго спакусы і граху абвастрае жорсткае супраць-
стаянне віна і розуму:

Свядомасці горач мацней алкаголю,
Ўжо чарка распутала дзікую волю,
Ўжо мэрам бурштыны ў чарцы налітай,
Няякавасць гіне і гора пазбыта.
Свабодны – і згадкі няма аб устрыманні
Бяссорамней рухі, крыклівей жаданні,
І штосьці язык недарэчнае плешча… [3, с. 107]

У выніку мы назіраем, як пад уздзеяннем чаркі мяняецца ракурс успры-
няцця рэчаіснасці: ад узнёсланатхнёнага, вытанчанага яе варыянта ў вершы 
«Віно звініць» (1924) да брутальнага, карыкатурнапачварнага ў вершы «Свя-
домасці горач мацней алкаголю» (1927).

Тэма віна ў паэзіі У. Жылкі мае класічнае эстэтычнае ўвасабленне, знамя-
нуючы праяву дыянісійскай прагі духоўнага разняволення, жыцця, кахання, 
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услаўленне іх радасцей, вітанне паэтычнатворчага пачатку ва ўспрыманні 
рэчаіснасці. Віно выступала для паэта атрыбутам прыгожага, магчыма, і ба-
гемнага жыцця, крыніцай натхнення і знакам узвышэння над паўсядзённас-
цю, сімвалам высокіх ісцін. Акрамя таго, як вынікае з беларускага паэтычна-
га кантэксту 1920х гг., віно і застольная атрыбутыка прыўносілі свае нюансы 
ў партрэт лірычнага героя, задавалі філасофскае вымярэнне рэчаіснасці. 
Піетэт, з якім ставіўся У.  Жылка да тэмы, можа быць звязаны з культавым 
значэннем віна ў хрысціянскай традыцы, і таму «чырвона-цёмнае, бы кроў» 
віно можа ўспрымацца як адна з варыяцый хрысціянскай вобразнасці ў твор-
чай спадчыне паэта.
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Інэса Баўтрэль

САНЕТНАЯ СПАДЧЫНА УЛАДЗІМІРА ЖЫЛКІ 
Ў СВЯТЛЕ МАСТАЦКІХ ПОШУКАЎ ЦВЁРДЫХ ФОРМ 

У БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 2-Й ПАЛОВЫ ХХ СТ.

Сучасная беларуская літаратура – неад’емная частка нацыянальнай ду-
хоўнай культуры мяжы тысячагоддзяў. Яе актыўнае і плённае развіццё не-
магчыма ўявіць без багатых набыткаў пісьменнікаўкласікаў, якія стаялі 
ля  вытокаў айчыннага слоўнага мастацтва ХХ ст. У кагорце пачынальнікаў 
адным з першых згадваецца Уладзімір Жылка – таленавіты самабытны паэт, 
чый жыццёвы і творчы лёс непадзельна звязаны з самымі трагічнымі па
дзеямі ў найноўшай гісторыі Бацькаўшчыны. Хвароба, студэнцкая эміграцыя, 
рэпрэсіі, сібірская ссылка – усё было на яго кароткім трыццацітрохгадовым 
зямным шляху. Узгадаваная на скразняках пераломнага часу, паэзія У. Жылкі 
ўражвае як сваім глыбокім патрыятызмам, смеласцю думкі, эмацыйнасцю, 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

206

так і вытанчаным майстэрствам слова, высокай мастацкай культурай выказ
вання пачуццяў і перажыванняў.

Шматгранны талент У. Жылкі раскрыўся ў многіх галінах творчай дзей-
насці, пакінуўшы прыкметны след і ў нацыянальнай санетыстыцы – унікаль-
най з’яве айчыннага прыгожага пісьменства, якая нязменна прыцягвае піль-
ную ўвагу даследчыкаў.

Санет – адзін з самых старажытных, распаўсюджаных і папулярных жан-
раў ва ўсёй сусветнай паэзіі. Да яго прад’яўляюцца вельмі строгія патрабаванні 
адносна зместу і формы. Авалоданне канонамі санета (чатырнаццаць радкоў, 
напісаных адпаведным памерам, рыфмуюцца і групуюцца па зададзенай схе-
ме, будова цесна звязваецца з разгортваннем зместу і інш.) сведчыць пра твор-
чую сталасць як асобнага аўтара, так і ўсёй нацыянальнай літаратуры.

Беларуская санетыстыка ўзнікла на пачатку ХХ ст. (у 1910 г. Я. Купала на-
пісаў верш «Жніво», які лічыцца першым узорам згаданага жанру ў айчын-
най паэзіі). У ёй склаліся дзве традыцыі. Адна з іх – кананічная, са строгімі 
правіламі. Яе пачынальнік М.  Багдановіч стварыў класічныя ўзоры санета. 
Другая – традыцыя Я. Купалы, якая парушае агульнапрынятыя законы дзе-
ля свабоды творчасці. І хоць паміж кірункамі з часу іх узнікнення не было 
строгага падзелу (дастаткова ўспомніць, што сам М. Багдановіч пісаў далёкія 
ад класічных узораў санеты і выбраў для перакладу на рускую мову самыя 
«няправільныя» санеты Я. Купалы), большасць пісьменнікаў аддавала адна-
му з іх відавочную перавагу.

У. Жылка развіваў багдановічаўскую традыцыю. Яго пяру належаць сане-
ты «Замчышча» (1921), «Каханне» (1921), «Сёмуха» (1921), «Хараство» (1923), 
«Меч» (1924), «Восень» (1925), «Максім Багдановіч» (1927). Пра названыя 
творы як пра вершы пэўнага жанру пісалася не раз – выпадак не выключ-
ны, але падобнае назіраецца далёка не заўсёды. Найбольш поўным і грунтоў-
ным даследаваннем жыцця і творчасці паэта, дзе належная ўвага надаецца 
і  санету, з’яўляецца манаграфія «Ветразі Адысея» (1977) У.  Калесніка. Паз-
ней пытанне разглядалася І. Навуменкам у «Гісторыі беларускай літаратуры 
ХХ стагоддзя» (т. 2, 1999) і У. Сенькаўцом у кнізе «Беларускі санет: ля вытокаў 
жанра» (2007).

Як характэрныя асаблівасці санетаў У. Жылкі аўтарамі вылучаюцца «кан-
серватызм» цвёрдай формы, яе імкненне да адпаведнасці кананічнаму ўзору, 
філасафізм, сувязь з набыткамі сусветнай літаратуры і фальклорам, стварэн-
не арыгінальных вобразаўсімвалаў. Усе яны маюць непаўторнае мастац-
кавобразнае выяўленне і дазваляюць казаць не толькі пра творчае развіццё 
ідэй папярэднікаў, але і пра асабісты важкі ўнёсак у паэзію згаданага жанру.

Спадчына У.  Жылкі зрабіла значны ўплыў на беларускую санетыстыку 
2й паловы ХХ ст., які прасочваецца найперш не на ўзроўні рознага кштал-
ту прамых запазычанняў і тэкставага падабенства, а ў спосабах мастацкага 
адлюстравання рэчаіснасці, у ідэйнаканцэптуальным плане. Прыкладам 
таму служыць творчасць пісьменнікаў, якія актыўна заявілі пра сябе ў паэзіі 
цвёрдых форм на розных этапах яе станаўлення.

Алесь Звонак, адзін з пачынальнікаў беларускай літаратуры навейша-
га часу, як санетапісец дэбютаваў творамі філасофскага гучання. Яго цыкл 
«Жаданні» (1956) – гэта жыццёвы і творчы маніфест, дзе зварот да высокіх 
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абстрактных катэгорый падмацоўваецца глыбокім лірычным перажыван-
нем і далучанасцю да нацыянальнай і сусветнай літаратурнай традыцыі. Да-
сягнуўшы найбольшага росквіту ў паэзіі А.  Звонака ў 1970–1980я гг., калі 
ўбачылі свет зборнікі «Прадчуванне» (1974), «Санеты» (1982), «Ружовая чай-
ка» (1985), «Сябрына» (1987), бясконца разнастайны па змесце санет заўсёды 
напаўняўся глыбокай думкай, псіхалагізмам і інтэлектуалізмам. Філасофская 
катэгорыя хараства, цэнтральная ў паэзіі У. Жылкі, атрымала інтэрпрэтацыю 
і ў вершах А.  Звонака. Тут яна страціла моцную сувязь з паняццем трагіч-
нага, стаўшы найперш неабходным элементам паэтычнага роздуму над пы-
таннямі творчага характару, што абумоўліваецца асаблівасцямі самога жан-
ру. Як пісаў вядомы даследчык І. Бехер, у санеце «можа знайсці выказванне 
толькі думка, якая развіваецца па законах прыгажосці» [1, с. 200]. Трэба зазна
чыць, А. Звонак належыць да ліку тых нямногіх беларускіх пісьменнікаў, хто 
памастацку даследаваў санет як цвёрдую вершаваную форму.

Даследчыкі неаднаразова падкрэслівалі адзінства асабістага і грама
дзянскага ў паэзіі У. Жылкі. Любоў да Радзімы, яе маляўнічай прыроды, як 
і пачуццё да дзяўчыны, жанчыны, пісьменнік называе каханнем. Непарыўная 
сувязь тэмы кахання з тэмай Бацькаўшчыны з цягам часу стала характэрнай 
для беларускай санетыстыкі. Гэта ў першую чаргу датычыць вялікіх па аб’ёме 
твораў – цыклаў, вянкоў санетаў, вянкоў вянкоў санетаў, дзе аўтары выка-
рыстоўваюць іх падабенства да ліраэпічных жанраў і ствараюць маштабныя 
мастацкія палотны. Цікавым прыкладам служыць кніга Я. Сіпакова «Усміхні-
ся мне» (1984). Яе структурную аснову складаюць вершы аднайменнага цык-
ла, пабудаванага паводле прынцыпу вянка: апошні радок першага санета 
паўтараецца ў першым радку наступнага і г. д. Гісторыя кахання расказана 
на фоне канкрэтных гістарычных падзей, у кантэксце актуальных планетар-
ных праблем. Аўтар даў зборніку падзагаловак «кніга трывогі», абазначыўшы 
тым самым непадзельнасць шчасця дваіх і шчасця ўсяго чалавецтва.

Вяршыня санетнай творчасці У. Жылкі – верш «Меч», напоўнены, як пі-
саў У.  Калеснік, «грамадзянскім пафасам і баявым запалам» [3, с.  172]. Дра-
матызм, экспрэсіўнасць, напружанасць паэтычнага радка адлюстроўваюць 
вастрыню закранутых праблем: «І вось няма нясмеласці, разваг. / Для сэрца 
вернага – чужынцам страх: / Радзімы схоў вартуйце, маткі, сёстры! // Я з гра-
мадой іду па шчасце нам. / Мой меч зіхціць, непераможны, востры. / Змагуся 
сам – дык сотням перадам!» [2, с.  65]. Ад моманту ўзнікнення і на працягу 
свайго існавання беларускі санет актыўна развіваецца як жанр грамадзян-
скай паэзіі. Гэта пацвярджае адзін з самых значных паэтычных узораў – 
першы ў еўрапейскай літаратуры вянок вянкоў санетаў «Апакаліпсіс душы» 
(1989–1990) З. Марозава, які не толькі засведчыў паспяховае пакарэнне вяр-
шынь сусветнай вершатворчасці, але і прадэманстраваў глыбокае напаўнен-
не нацыянальным зместам аднаго з самых складаных відаў верша. У цэнтры 
кожнага з яго цыклаў – важная праблема як грамадскага, так і мастацкага 
характару. Лёс краіны, гісторыя Бацькаўшчыны, сацыяльныя пытанні, духоў-
ныя каштоўнасці, творчыя памкненні сталі прадметам паэтычнага роздуму. 
У творы з аднолькавай паўнатой і мастацкай пераканаўчасцю выяўляюцца як 
глыбокі драматызм пераломных часоў, так і заключаны ў ім вялікі патэнцыял 
адраджэння народа і краіны.
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Названыя творы – адзінкавыя прыклады з вельмі багатай скарбонкі бе-
ларускага санета. Дзякуючы таленту аўтараў і жанравым уласцівасцям, гэтая 
цвёрдая вершаваная форма стала своеасаблівым перастварэннем рэальнас-
ці, дзе хаатычнасць жыцця пераадольваецца дасканаласцю радка, а шырокі 
дыяпазон пачуццяў і думак пераплятаецца з тэхнічным майстэрствам. Вы-
сокі мастацкі ўзровень сучаснай беларускай санетыстыкі грунтуецца на паэ-
тычных здабытках і адкрыццях пісьменнікаўпачынальнікаў, сярод імён якіх 
непагаснай зоркай ззяе імя У. Жылкі.
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АПАВЯДАННЕ «ПАД НОВЫ ГОД» ЯКУБА КОЛАСА: 
КАЛЯДНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ

«Калядныя» апавяданні як жанр шырока распаўсюджаны ў сусветнай 
літаратуры (напрыклад, Э. Т. А. Гофман і інш.), а ў Расіі жанр «святочных рас-
сказов» стаў асабліва папулярным у ХІХ – пачатку ХХ ст. (М. Ляскоў, А. Чэхаў, 
У. Караленка, А. Купрын, Л. Андрэеў і інш.).

Менавіта ў гэты перыяд штогод у снежні на кніжных паліцах можна было 
знайсці зборнікі пад назвай «Калядныя апавяданні». Часам гэта былі творы 
аднаго пісьменніка, часам – апавяданні розных аўтараў. Такі зборнік быў до-
брым калядным падарункам як для дарослых, так і для дзяцей.

 Калядныя апавяданні мелі, бадай, не столькі мастацкі, колькі жыццё
вапрактычны сэнс. Яны пастаўлялі чытачам адпаведнае для іх каляднага 
настрою чытанне, яны былі насычаны імкненнем зменшыць беспадстаў
насць каляднага чакання. Колькасць такой літаратуры павялічвалася штогод, 
і ў канцы ХІХ ст. да Каляд пісаліся сотні апавяданняў, часта з сюжэтамі, якія 
паўтараюцца, што выклікала ўрэшце мноства пародый на іх.

 У Расіі святкаванне Каляд здаўна прыходзілася на дні зімняга сонцава-
роту. Гэта было каляндарнае свята, якое пачыналася з Каляд і працягвала-
ся да Вадохрышча. Прыстасаванне Каляд да дзён зімняга сонцавароту тлу-
мачыцца паганскім культам сонца, якое ў гэты час пачынала падымацца ўсё 
вышэй над гарызонтам і мацней грэць зямлю. З нараджэннем новага сонца 
пачынаўся новы гадавы цыкл, і лічылася, што чым весялей год пачнецца, тым 
спрыяльней пройдзе ён да канца. Таму нястрымная весялосць стала самай 
характэрнай рысай Каляд – яна была заклінаннем часу, сілай, якая павінна 
была забяспечыць урадлівасць зямлі і скаціны.

Моладзь на працягу ўсіх Каляд збіралася на ігрышчы, якія наладжвалі-
ся згодна з даўно ўсталяваным звычаем. Акрамя спеваў, гульняў, скокаў 
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і  ўсялякіх сцэнак абавязковай асаблівасцю калядных ігрышчаў было пера-
апрананне. Удзельнікі святкаванняў апраналіся ў касцюмы жывёл і птушак, 
якія лічыліся сімваламі ўрадлівасці, хлопцы апраналіся дзяўчатамі, дзяўча-
ты – хлопцамі, маладыя прыбіраліся старымі, а найбольш адчайныя апраналі 
на сябе касцюмы чарцей і нябожчыкаў, што лічылася не толькі грэшным, але 
і небяспечным. Першапачатковы сэнс пераапранання складаецца з магічнага 
ўздзе яння на сілы прыроды, але поруч з гэтым яно, разам з іншымі забавамі, 
стварала непаўторную, вясёлую і адначасова жудасную калядную атмасферу.

Жудаснай гэтая атмасфера была таму, што Каляды перажываліся не толь-
кі як час весялосці, але і як час страху. Яны размяшчаліся на стыку двух га-
доў – старога і новага, а такі часавы рубеж заўсёды ўспрымаўся як перыяд 
згушчэння варожых чалавеку сіл. Лічылася, што нячыстая сіла ў гэты час 
атрымлівае поўную свабоду і бесперастанку разгульвае па зямлі, палохаючы 
людзей. Чалавек, які спяваў, скакаў і надзяваў маску, як бы збліжаўся з нячы-
стай сілай і пры гэтым станавіўся больш слабым і даступным ёй – у такіх аб-
ставінах ён губляў пільнасць і мог лёгка трапіць у палон да нячысцікаў.

Асаблівую і выключна важную ролю ў калядным комплексе адыгрывала 
варажба. Варажыць чалавек мог і ў іншы час, але на мяжы двух часоў думкі 
пра будучае рабіліся асабліва напружанымі. Акрамя таго, варажба, якая ад
бывалася на Каляды, лічылася самай дакладнай, паколькі адказ на сваё «за-
пытанне» варажбіт атрымоўваў ад нячыстай сілы, на кантакт з якой ён ішоў 
свядома, пазбавіўшы сябе анёлаўахоўнікаў і выбраўшы для гэтага самы не-
бяспечны час сутак – ноч. З тых самых прычын прадказальнымі лічыліся ка
ляд ныя сны і прывіды, якія ўзмацнялі інтэнсіўнасць калядных перажыванняў.

На вясковых калядных вячорках існаваў звычай апавядаць пра тое, што 
адбывалася на Каляды ў мінулыя часы. Такія гісторыі часцей за ўсё былі 
прысвечаны сустрэчы чалавека з нячыстай сілай у небяспечных месцах, 
на калядных вечарынках або ў час варажбы. Гэтыя вусныя калядныя апавя-
данні і сталі правобразам літаратурнага каляднага апавядання, упадабанага 
расійскім гараджанінам, які не атрымліваў на Калядах столькі вострых адчу-
ванняў, як вясковы жыхар.

У адрозненне ад сусветнай і рускай, беларуская літаратура не вель-
мі багатая на «калядныя» апавяданні, хоць Каляды адзначаліся гэтак жа, 
як і ва ўсім хрысціянскім свеце. Першай ластаўкай у гэтым жанры можна на-
зваць апавяданне Марыі Багдановіч «Накануне Рождества (Святочный рас-
сказ)», якое было надрукавана ў газеце «Гродненские губернские ведомости» 
ад 29 снежня 1893 г. Своеасаблівым працягам «каляднага» апавядання ў бела-
рускай літаратуры можна лічыць і апавяданне Якуба Коласа «Пад Новы год». 
Гэты твор напісаны ў 1922 г., праз пяць гадоў пасля Кастрычніцкай рэвалю-
цыі, калі калядная літаратурная традыцыя пачала інтэнсіўна адміраць, толь-
кі зрэдку напамінаючы пра сябе ў навагодніх нумарах часопісаў і газет. Гэтыя 
тэксты абгульваюць толькі асобныя, самыя павярхоўныя матывы каляднай 
літаратуры, пакідаючы ўбаку ўласна калядную тэматыку. Не ўсе абавязковыя 
калядныя элементы прысутнічаюць і ў коласаўскім творы, але перш звернем 
увагу на тыя, якія пісьменнік захаваў у сваім апавяданні.

Так, дзеянне апавядання «Пад Новы год» адбываецца ў перыяд зімняга 
сонцавароту, калі сонца пачынала паварочвацца ў бок вясны, лета і мацней 
грэць зямлю:
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«– Новы год? – прамовіў бацька і задумаўся, каб прасцей растлумачыць 
дзецям. – А вось бачыце, дзеці: была вясна, было лета, восень. Цяпер у нас зіма, 
дзянёк прыбывае, і мы будзем чакаць другую вясну. Дык вось гэты час, у які пра-
ходзіць вясна, лета, восень і зіма, і называецца годам. Адно кола змен часу мы пе-
рабылі, а з заўтрашняга дня зачнем другое. Вось гэты першы дзень, які зачынае 
сабою новае кола часу, і называецца Новым годам» [1, с. 302–304].

Згодна з каляднай традыцыяй, Якуб Колас захаваў у апавяданні элемент 
весялосці, гульні, спеваў і скокаў:

«У адзін момант апынуліся яны сярод мноства народу, у вялізарным пакоі. 
У бакавым пакоіку грала музыка, грала так чароўна, што нельга было наслухац-
ца. Пад гэту музыку вяліся скокі. Скакалі дзесяткі, сотні пар; яны кружыліся, 
перавіваліся, і ва ўсім гэтым быў нейкі лад, пэўны парадак.

Па баках стаялі сталы, застаўленыя бутэлькамі віна і загружаныя заку-
скамі. Маладыя людзі, пабраўшыся за рукі, падыходзілі да гэтых сталоў і часта-
валіся. Тут было шумна, весела і гаварліва» [1, с. 307].

Не адышоў пісьменнік і ад элемента жудаснай атмасферы. Але ў творы 
Якуб Колас час страху ў калядны перыяд замяніў на паказ галодных людзей, 
іх страшэннага становішча, што таксама выклікае пачуццё спалоху, жалю, 
жудасці:

«Перад вачыма падарожных выніклі зусім новыя малюнкі. Першае, што 
ўбачыў тут Лявонка, яго моцна ўразіла. Цэлая грамада людзей, сухіх, як ску-
раты, худых – адны косці, тонкіх, як палкі, з глыбока запалымі вачыма, кудысь 
беглі, кагось лавілі. Як ні прыглядаўся Лявонка, ён не мог прымеціць, за кім гналі-
ся гэтыя няшчасныя. Ці гэта былі проста шалёныя? Яны абганялі адны другіх, 
штурхаліся, кусаліся зубамі, некаторыя падалі ад знямогі і слабасці. Іх тап-
талі нагамі, яны сіліліся ўстаць, але не было сілы, і яны больш не падымаліся. 
Яны ўміралі, а жывыя ўсё беглі і беглі. Вось яны спыніліся, збіліся ў адну кучу, 
і  між імі пачалася страшэнная, жудасная бойка. Людзі звіліся ў адзін клубок, 
качаліся на зямлі і штось вырывалі з рук адзін у другога» [1, с. 309].

Уведзены Якубам Коласам у апавяданне і такія калядныя элементы, як 
сон і прывіды, з мэтаю ўзмацнення інтэнсіўнасці перажыванняў. Прывіды 
ёсць як у прыведзеным вышэй урыўку, так і ў наступным, у якім пісьменнік 
пагрузіў галоўнага героя Лявонку ў сон:

«Прабегшы адну дарожку, Лявонка выйшаў на шырокую круглую палян-
ку і спыніўся: тысячы, дзесяткі тысяч дзетак бегала тут, дзетак такіх мілых, 
такіх добрых. Тут былі і хлопчыкі і дзяўчаткі. Яны кружыліся так лёгка і ціха, 
што, здавалася, у іх не было цела, як бы яны былі вытканы з лёгкага, чыстага 
паветра. Яны так згодна, так весела забаўляліся, што Лявонку здавалася – гэта 
былі нашчаслівейшыя дзеці. Ён стаяў, глядзеў на іх. Яму дужа хацелася прылучыц-
ца да гэтых дзетак, але не хапала смеласці. Тут Лявонка заўважыў, што пясочак, 
на якім бегалі дзеці, быў гладзенькі – не было ніякіх слядкоў ад іх ножак.

Вось дзеці пабраліся за рукі і зрабілі шырокае кола. Але ў адно кола яны 
не змясціліся, прыйшлося зрабіць яшчэ адно і яшчэ. Дзеці так міла кружыліся, што 
няможна было адвясці ад іх вачэй. І не бегалі яны, а плавалі ў паветры» [1, с. 311].

Прытрымліваючыся літаратурнай каляднай традыцыі, Якуб Колас выка-
рыстоўвае ў мастацкай тканіне свайго апавядання многа абавязковых эле-
ментаў гэтага жанру: сон, які мяжуе з явай; палёт у чароўную краіну; размовы 
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з людзьмі, якія на самай справе даўно ўжо нябожчыкі; незвычайныя казач-
ныя істоты. Але Якуб Колас уносіць сваю адметную рысу ў жанр «калядных» 
апавяданняў: ён акцэнтуе ўвагу на холадзе, галодных дзецях, на жахах, якія 
былі звычайнымі ў беларускай рэчаіснасці таго часу; на вайне, якая выглядае 
як крывавы і страшны цень; на небяспецы, якая мае воблік сабакі, што бегае 
па вуліцах і ўглядваецца ў вокны дамоў; на гэтым фоне зусім нявіннымі зда-
юцца людскія зайздрасць і злосць.

Галодныя дзеці пад Новы год мараць атрымаць у падарунак не цацкі, 
а булкі, пажадана белыя, ці яблыкі. Голад лейтматывам праходзіць праз усё 
апавяданне і дасягае свайго апагею ў эпізодзе, калі на гары танцуюць памер-
лыя ад голаду дзеці.

Літаратурная каштоўнасць Коласавага апавядання «Пад Новы год» за-
ключаецца ў тым, што яно з’яўляецца адным з нямногіх прыкладаў маларас-
працаванага ў беларускай літаратуры жанра «каляднага» апавядання.
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XVI Узвышаўскія чытанні
Да 140-годдзя з дня нараджэння 

Цёткі (Алаізы Пашкевіч)
і 130-годдзя з дня нараджэння Змітрака Бядулі

26 траўня 2016 г.

Вольга Шаталава

ЖЫЦЦЁ Ў ПЕРЫЯД «ВЯЛІКАЙ ПАЎЗЫ»: 
УЛАДЗІМІР ДУБОЎКА Ў 1930–1957 ГГ.

20 ліпеня 1930 г. Уладзімір Дубоўка быў арыштаваны, асуджаны і высланы 
на пяць гадоў ў Яранск (РСФСР). У 1935 г. тэрмін яго высылкі быў падоўжаны 
на два гады, у 1937м – яшчэ на дзесяць. У 1949 г. у Грузіі быў вынесены чарговы 
прысуд – новыя дваццаць пяць гадоў зняволення. 11 лістапада 1957 г. ён быў 
канчаткова рэабілітаваны. Сваё пакаранне У. Дубоўка адбываў у Кіраўскай воб-
ласці, Чувашыі, на Далёкім Усходзе, у Грузіі і Краснадарскім краі.

Лічыцца, што ў гэты час ён не пісаў мастацкіх твораў. Тым не менш не-
калькі яго вершаў з’явіліся ў замежным друку [3]. Творчую цішыню, назва-
ную Альгердам Бахарэвічам «Вялікай Паўзай Дубоўкі» [2, с. 169], прынята 
тлумачыць унутраным надломам паэта. Надломам, выкліканым страхам 
перад савецкай рэпрэсіўнай машынай і бездапаможнасцю ў абароне ўлас-
най свабоды і поглядаў. Так, Уладзімір Арлоў, адзін з вядомых шанавальнікаў 
У.  Дубоўкі, з пэўным шкадаваннем сцвярджаў: «Сталінскім катам удалося 
на ўсё жыццё пасяліць у душы выдатнага паэта страх <…> Мае старэйшыя ка-
легі-пісьменнікі, якія пераведвалі Дубоўку, апавядалі, што той і на схіле дзён 
пазьбягаў размоваў на хоць крыху рызыкоўныя тэмы, мог прапанаваць тост 
за дарагога Леаніда Ільліча і захоўваў валізку з сваім сібірскім сталярскім ін-
струмэнтам, думаючы, што той можа зноў прыдацца» [1, с. 239].

Аднак аўтабіяграфічныя гісторыі, занатаваныя Уладзімірам Дубоўкам (на-
прыклад, у «Маім жыццяпісе» (1963) і кнізе «Пялёсткі» (1973)), зафіксаваныя 
ў гутарках з Яўгенам Лецкам (лістапад – снежань 1970 г.) [6, 1–21], а таксама 
змешчаныя ва ўспамінах жонкі паэта – Марыі Пятроўны Дубоўкі [4], дазваляю-
ць больш шырока ўбачыць прычыны і сутво так званай «Вялікай Паўзы».

Першы момант, пра які часта гавораць іншыя, – гэта страх паэта перад 
сістэмай і яе прадстаўнікамі. У размове з Я. Лецкам У. Дубоўка распавёў гісто-
рыю, якая адбылася з ім у 1933 г., калі па чарговым прадпісанні ён быў пера-
ведзены з Яранска ў вёску Шэшурга, а потым – у Чэбаксары: «Даехаць туды 
[у Чэбаксары – В. Ш.] можна было толькі на параходзе. <…> Туды ж накіроўва-
ецца і [мой – В. Ш.] знаёмы – Мамчыц. <…> Пад раніцу міліцыянер кажа, каб усе 
разбіраліся па лініях: першая – кіруючыя партыйныя і дзяржаўныя работнікі, 
другая – члены партыі, трэцяя – камандзіровачныя, чацвертая – маці з дзець-
мі і пятая – усе астатнія. Было ясна, што шансаў дастаць білет вельмі мала. 
Заставацца ў гэтым горадзе на ўсю зіму таксама не выпадала – маглі абвіна-
ваціць у нарочнай затрымцы, а па-другое, без работы, без кватэры цэлую зіму… 
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Трэба было што-небудзь прыдумаць. Першая лінія ўжо строілася да касы. Рас-
парадкаваў малады міліцыянер-лейценант.

Дубоўка ўздзеў свой яшчэ прыстойны вайсковы плашч, падышоў да міліцыя-
нера і моўчкі працягнуў “прадпісанне”, дзе вялікімі тлустымі літарамі было вы-
друкавана “ГПУ”. Убачыўшы такое, лейценанцік адразу ўзяў пад казырок: “Чем 
могу служыць?” – “Нам надо два билета”, – коратка прыказаў У. Дубоўка. Лей-
ценант узяў пад казырок, кружнуўся на абцасах, шпарка падбег да касы. “Изви-
ните, товарищи! Прошу расступиться! Здесь едут по особому распоряжению”, – 
гаварыў ён голасна да першай лініі, відаць, спрабуючы паказаць, што тут ёсць 
нехта важнейшы за іх і што гэтая важная персона не каму-небудзь, а яму, лей-
ценанту, скажам, Скварцову, даручыла такую важную справу, як  афармленне 
білета. “Два билета в каюту первого класса, да поскорее”, – прыказаў ён касірцы.

Пасля прынёс іх да Дубоўкі, узяў пад казырок: “Дазвольце пазваць міліцы-
янера, ён дапаможа вам з рэчамі?” – “Дзякуй, дзякуй”. – “Тады дазвольце, я вас 
правяду на параход?” Дубоўка бачыў, што гэты лейценант занадта ўслужлівы. 
Гэтая ўслужлівасць якраз была тут непатрэбная, бо яшчэ, чаго добрага, маг-
ло праз яе выкрыцца яго ашуканства, і тады б маглі ўзнікнуць непрыемнасці. 
Ён па-дружбацку ўзяў лейценанта за руку, нахіліўся над ім і напаўшэптам пры-
казаў: “Ведаеце, таварыш лейценант, мы едзем па асобаму даручэнню і хацелі 
б, каб наш побыт на параходзе быў у сакрэце. Тут і так некаторыя ўжо звярнулі 
ўвагу. Вам трэба было больш асцярожна. Мы лепш самі, цішком, неўзаметку”, – 
ён змоўніцкі падмігнуў лейценанту вокам. Той адразу перамяніўся з твару, ка-
зырнуў і адыйшоў да сваёй першай лініі» [6, арк. 6–8]. Як відаць з наратыву, 
у некаторых сітуацыях У. Дубоўка не проста не баяўся сістэмы, але ўступаў 
з ёй у небяспечныя гульні.

Што ж тады сапраўды выклікала творчую паўзу ў жыцці паэта? Можна на-
зваць некалькі верагодных прычын. Першай стала неабходнасць выжываць 
ва ўмовах ссылкі, адаптавацца да новага сацыяльнага асяродку, прыродных 
умоў, часта – абжываць цалінныя надзелы, некалькі разоў – будаваць ці пе-
рабудоўваць жытло для сям’і. Ва ўспамінах пра побыт у пасёлку Почат Абан-
скага раёна Краснаярскага краю жонка паэта пісала: «Дасталося Ула дзіміру 
Мікалаевічу вельмі цяжка. Будаваў [дом – В. Ш.] у часы да працы ў сталярнай 
майстэрні і пасля працы, гэта значыць, увесь светлы час сутак. А будавалі мы 
за ручаём, так што на кані пад’ехаць было нельга, пад’езду не было. Да гэтага 
часу памятаю крывавыя рубцы на яго плячах ад пераноскі па кладцы праз ру-
чай цэглы на рускую печку, падтопак і пліту. Бывала прыходжу дамоў са школы 
і бачу па ўсім, што абедаць ён не прыходзіў. Я збіраю сёе-тое, нясу на будоўлю, 
а ён толькі бурчыць: “Калі мне абедаць? Працаваць трэба, ты толькі час у мяне 
адымаеш, адцягваеш увагу. <…> Пасля трэба ж было падымаць цаліну пад ага-
род, ды яшчэ і выкарчоўваць пні на 25 сотках, адведзеных мне як настаўніцы» [4]. 
Толькі пасля смерці мужа Марыя Пятроўна даведалася пра сапраўдную цану 
такой звышпрацы – два перанесеныя мужам «на нагах» інфаркты, няздоль-
насць адпачываць і пераключацца, нават у спрыяльных для гэтага ўмовах [4].

Патрэба ў паляпшэнні побыту сям’і, а таксама прыродная прадпры-
мальнасць штурхалі У. Дубоўку да самарэалізацыі ў гаспадарчым і прававым 
сектарах як у Кіраўскай вобласці, так і ў Чувашыі. Падчас знаходжання ў Чэ-
баксарах (1933–1937) ён двойчы дапамог мясцоваму кіраўніцтву пазбегнуць 
судовага пакарання за фінансавыя парушэнні. У гэты перыяд Чувашыя была 
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буйным пастаўшчыком яек у Савецкім Саюзе. Па дамоўленасці з саюзным 
кіраўніцтвам вызначаліся месяцы, у якія аўтаномная рэспубліка забяспе-
чвала цэнтр. Калі пастаўкі выконваліся, Чувашыя напаўлегальна абменьвала 
яйкі (напрыклад, у Грузіі) на прамысловыя тавары ці дэфіцытныя прадукты. 
Аднак, як узгадваў Уладзімір Дубоўка: «У канцы аднаго з сезонаў іх падлавілі 
і  аштрафавалі на значную суму. [Яны – В. Ш.] доўга радзіліся, як адкруціцца 
ад пакарання. Выхаду, здавалася, не было. Дубоўка прапанаваў узяць дакумен-
тацыю па гэтаму пытанню. Уважліва праглядваў адзін дакумент за другім. 
Радасна ўскрыкнуў: “Ёсць!” […Высветлілася – В. Ш.]: на інструкцыйным блан-
ку, запоўненым высокім начальнікам, была дапушчана памылка ў датах. Пры 
тым на адной палове бланка дата была пастаўлена правільна, а на другой – 
памылкова. Дубоўка ўзяў нажніцы, беражна перарэзаў бланк, паклаў побач абе-
дзве палавіны і пальцам указаў на лічбы. […Пасля суду ў Маскве гэты начальнік 
пры ехаў з пераправеркай дакументацыі. – В. Ш.] Спрабаваў абвінаваціць чу-
вашоў у падробцы, але судовая экспертыза падцвердзіла сапраўднасць дакумен-
та, а суд, нягледзячы на яго пратэсты і пагрозы, прызнаў чувашоў невіноўнымі 
і пастанавіў цэнтру сплаціць ўсе расходы на суд і вядзенне справы» [6, арк. 8]. 
Другі раз У. Дубоўка выйграў справу ў сферы гандлю хмелем.

З аднаго боку, праз гэтую дзейнасць Уладзімір Мікалаевіч павялічваў 
свой аўтарытэт і паляпшаў жыццёвыя ўмовы для сваіх родных, з іншага – 
пераключаўся з сапраўды цяжкіх сітуацый, якія не меў магчымасці змя ніць 
ці ігнараваць, – страты блізкіх для сябе людзей – сябра Адама Бабарэкі (1938) 
і сына Альгерда (1941). Вялізным ударам для У. Дубоўкі стала развітанне 
са сваёй рукапіснай спадчынай: двойчы – у 1930 і 1947 гг. – былі выняты вер-
шы і напрацоўкі паэта [4].

Увесь час у высылцы і першыя гады пасля вяртання Уладзімір Дубоўка 
жыў у стане глыбокага асэнсавання жыцця, пераацэнкі сваіх колішніх ся-
броў і знаёмых. Ён не рашыўся на публікацыю гэтых думак, але расказаў пра 
частку з іх Яўгену Лецку. Сярод тых, хто сапраўды непакоіў У. Дубоўку, былі 
Пятро Глебка, Кандрат Крапіва і Язэп Пушча. У нейкім сэнсе ён падазраваў 
іх у супрацоўніцтве з рэпрэсіўнай сістэмай і, як вынік, у сваім арышце. Ула
дзімір Мікалаевіч казаў: «Пасля звароту атрымаў ліст ад Пушчы. Той пісаў, 
што вельмі хацеў сустрэцца, расказваў аб тым, што бачыў К. Крапіву. Уражан-
не [Я. Пушчы – В. Ш.]: Кандрат поўнасцю зрабіўся чыноўнікам <…> Ранейшай 
дружбы быццам і не было. У лісце былі вершы, яны [мне – В. Ш.] не спадабаліся. 
На ліст не адказаў. Пасля атрымаў быў яшчэ адзін, але і на гэты прамаўчаў. 
[На запытанне Я. Р. Лецкі, чаму ён так абышоўся са сваім сябрам, адказаў – 
В. Ш.]: “Ведаеш, тут такая справа. <…> З Пушчам мы жылі вельмі добра, як, 
дарэчы, і са ўсімі “ўзвышэнцамі”. А пасля [мяне – В. Ш.] забралі. Дык вось, калі 
я быў у лагеры, то ён у той час займаў пасаду дырэктара ў Чаадаеўскай школе. 
Я не ведаю, за якія такія заслугі яму даручылі гэтую пасаду. Можа я і памыля-
юся. Але <…> мне ў свой час прапаноўвалі зрабіць сякія-такія паслугі і абяцалі 
палепшыць жыццё, але я катэгарычна адмовіўся. Баюсь, што ў Пушчы не хапіла 
мужнасці застацца Чалавекам да канца» [6, арк. 16–17].

Пра сустрэчу з К. Крапівой паэт узгадваў так: «Пагаварылі, але, каб па 
шчырасці, ад душы – то нельга сказаць. Усе было неяк нацягнута. На развітанне 
Крапіва прапанаваў у разе чаго званіць да яго. А пра тое, дзе [Дубоўка збіраецца 
ўладкоўвацца – В. Ш.] пасля вяртання на волю не спытаўся». І гэта ў перыяд, 
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калі адзін мог дапамагчы, а другі вельмі патрабаваў дапамогі – У. Дубоўка 
туляўся па кватэрах знаёмых і толькі праз выпадак знайшоў сабе пастаянны 
куток. З жыллём дапамаглі не ранейшыя сябры, а малазнаёмая жанчына – 
жонка размеркаванага ў Германію афіцэра, якая перад ад’ездам за мяжу са-
ступіла паэту сваю кватэру [6, арк. 16–17]. Крыўда на К. Крапіву ўзмацнялася 
тым, што ён пакінуў без падтрымкі сям’ю іх колішняга сябра Адама Бабарэкі 
і ні разу не наведаўся да яго жонкі і дачок [6, с. 16–17].

Сустрэча з Пятром Глебкам была не менш непрыемнай. Пасля рэабіліта-
цыі У. Дубоўка заняўся зборам фальклорнага матэрыялу, рабіў гэта пры любой 
магчымасці – падчас паездак па Беларусі, на кірмашах у Маскве, пры раптоў-
ных сустрэчах з беларусамівяскоўцамі. Як узгадвала Марыя Пятроўна, ад-
нойчы ён даведаўся, што «недзе на Гомельшчыне жыве яшчэ адна вельмі старая 
кабета, якая памятае шмат паданняў, песень. Сустрэўшы Глебку, Уладзімір 
Мікалаевіч параіў яму, як кіраўніку Інстытута, паслаць каго з супрацоўнікаў 
з магнітафонам да гэтай старой, каб запісаць ад яе тое, што ўяўляе ціка васць. 
Глебка сказаў: “Што ж, ты хочаш, як і раней, даваць нам дырэктывы з Масквы?” 
Уладзімір Мікалаевіч замоўк. Зразумеў, напэўна, што актыўнасць з яго боку 
ўспрымаецца скажона» [4].

Варта ўзгадаць, што ад паэта адмовіліся нават блізкія сваякі – малодшы 
брат, вядомы пад літаратурным псеўданімам Язэп Вазёрны (пэўны час ён вы-
ступаў супраць У. Дубоўкі ў вершах), і старэйшы брат Вячаслаў, які напісаў ліст 
да М. М. Галадзеда, у якім выказаў гатоўнасць выракчыся ганебнага сваяцт ва [3].

Таму, калі былыя сябры – П. Глебка, П. Броўка і К. Крапіва – наведаліся да 
У. Дубоўкі і папрасілі паказаць нешта з таго, што пісалася апошнім часам, той 
спакоўна адказаў, што за трыццаць гадоў не напісаў нічога: «Паперы не было, 
дык і не пісаў» [2, с. 171].

Ці толькі барацьбой за жыццё, вырашэннем паўсядзённых пытан-
няў, перажываннем страты блізкіх людзей і расчараваннем у былых сябрах 
тлумачыцца творчая цішыня паэта? На маю думку, ёсць яшчэ адна, адразу 
няўлоўная прычына. Гэта мадэль паводзінаў, якая сфармавалася ў дзяцінстве 
і праяўлялася ў пазнейшыя гады: кепскі вопыт блакіраваўся назаўсёды, паэт 
пазбягаў паўтарэння сітуацый, у якіх хоць раз перажыў траўму. Звернемся да 
яго ўспамінаўапавяданняў, змешчаных у кнізе «Пялёсткі». Назвы гавораць 
самі за сябе: «Не спакушай двойчы свой лёс», «Каму гульня – а мне навука» 
і інш. У якасці прыкладу хацелася б прывесці апавяданне пад назвай «Стары 
пазалотнік, гітара і шашкі»: «Знайшлі мы [чацвёра навучэнцаў настаўніцкай 
семінарыі] сабе добрую кватэру. <…> Гаспадыня займалася хатнімі справамі 
<…> Гаспадар <…> лічыўся чэмпіёнам горада Невеля.

Жылі мы вельмі добра, спакойна. <…> Але вось стары гаспадар заўважыў, 
што я хутчэй за сваіх сяброў спраўляюся з падрыхтоўкай да чарговых заняткаў 
і пачынаю чытаць кнігі. <…> Вось ён і пачаў мяне запрашаць: “Давай згуляем 
у шашкі”. Я катэгарычна адмаўляюся: “Што вы, што вы! Я буду з вамі гуляць 
у шашкі?! З чэмпіёнам?” А ён – згуляем ды згуляем. І спакусіў ён так мяне пачаць 
з ім гуляць у шашкі. <…> Трэба было зірнуць, пацікавіцца, як ён са мной гуляў! 
Праводзіў мяне ў дамкі, пасля – закрываў. Закрываў па дзве, па тры, па чатыры 
шашкі. Карацей і прасцей кажучы, ён гуляў са мной рыхтык так, як гуляе кот 
з мышкай, не даючы ёй ніякай магчымасці пазбавіцца ягоных кіпцюроў. Гуляем 
мы з ім тыдзень, два, гуляем мы з ім месяц, два. На трэцім месяцы пачалі нашы 
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партыі канчацца разыгранкамі – не перамагаў ён, не перамагаю я. І вось блізка 
каляд селі мы з ім гуляць. Згулялі партыю, і я ўзяў ды закрыў ягоную шашку. Вы-
бегла на гэтае відовішча гаспадыня, спынілі свае заняткі мае сябры, ды ў голас: 
“Гаспадар! Што гэта вы? Як гэта вы?!”

Мой стары партнёр, самае сапраўднае прозвішча якога было Бабаха, як ба-
бахнуў кулаком па шашках, дык яны і пакаціліся па ўсёй падлозе. Тут жа спа-
вяшчае: “Машэнства – і больш нічога! Давай новую партыю”. Пачалі мы новую. 
Мае сябры і гаспадыня не адыходзяць. Кантроль! Скончылі мы нарэшце і гэтую 
партыю. Закрыў я зноў шашку. Вінаваты, відаць, ва ўсім далейшым мае сябры. 
Яны зноў, у адзін голас: “Га-га-га! Ды што ж гэта за такое?!”

А гаспадар, – так яго самалюбства за старое сэрца ўзяло, – схапіў нож, 
якім золата рэзаў для пазалоты сваёй, ды з гэтым нажом на мяне. <…> Адно 
паўтарае: “Зарэжу!” Ледзь-ледзь угаварылі яго і адвялі ў спальню. Я ўсю ноч 
не спаў, баяўся. Днём, пасля заняткаў, знайшоў сабе новую кватэру, прыйшоў 
на старую толькі разрахавацца ды забраць свае сціплыя рэчы.

<…> Прыходзіў пасля разы са два ў госці да іх, да хлопцаў. Але з таго дня 
больш ніколі і ні з кім за ўсё сваё жыццё не гуляў ні ў шашкі, ні ў шахматы» 
[5, с. 88–91].

У 1920я гг. Уладзімір Дубоўка жыў ідэяй абуджэння Беларусі. Ён імкнуў-
ся ўвасобіць яе праз вершы, удзел у «Маладняку» і «Узвышшы», сустрэчы 
з іншымі беларусамі, прапаганду сваіх поглядаў. Яго верш «О, Беларусь, мая 
шыпшына» (1921) для пэўных колаў ператварыўся ў неафіцыйны гімн краіны. 
Аднак раптоўная страта волі і магчымасці быць творцам падвяла У. Дубоўку 
пад звыклую мадэль паводзінаў – адмову ад дзейнасці, якая ў нечым прынес-
ла праблемы. Такім чынам, паэт увайшоў у сваю «Вялікую Паўзу» свядома, 
ён бачыў у гэтым правільнае рашэнне. Пазнейшыя творы, якія пісаліся пасля 
1957 г., сталі спробай Уладзіміра Дубоўкі падарыць Беларусь сабе, адказаць 
на пытанне, чым яна ёсць для яго самога, а таксама зразумець, які жыццёвы 
шлях ён прайшоў і што ён мае ў выніку. Калі першы перыяд стаў творчасцю 
для іншых, то наступны, да якога паэт выспяваў амаль трыццаць гадоў, стаў 
творчасцю для сябе. Перапынак паміж перыядамі быў не «Вялікай Паўзай», 
а «Вялікай Перазагрузкай Дубоўкі».
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Наталля Гардзіенка

ЦЁТКА АПАЛОНІЯ І ПЕРШЫ «БЕЛАРУСКІ ЛЕМАНТАР» 
У ПАВАЕННЫХ ЛАГЕРАХ ДЫ-ПІ

Па сканчэнні Другой сусветнай вайны ў Нямеччыне, дзе разам з баць-
камібеларусамі апынулася значная колькасць дзяцей, у лагерах ДыПі ўжо 
ад 1946 г. актыўна адчыняліся беларускія школкі. І адразу ж яны сутыкалі-
ся з вялікай праблемаю – адсутнасцю падручнікаў. Прычым калі старэйшыя 
вучні маглі пісаць канспекты са словаў настаўніка або перапісваць патрэб-
ную інфармацыю па чарзе з наяўных нешматлікіх яшчэ даваенных навучаль-
ных дапаможнікаў, то малодшым вучням неабходныя былі лемантары.

Аўтаркай першага такога «Беларускага лемантара» ў паваенных лагерах 
стала прафесійны педагог Апалонія Радкевіч (Савёнак). Кніга была выда
дзеная ў 1946 г. у амерыканскай зоне акупацыі Нямеччыны і стала, паводле 
сведчання Вітаўта Кіпеля, асноўным падручнікам для навучання некалькіх 
пакаленняў беларускіх дзетак на эміграцыі.

Менавіта Вітаўт Кіпель і спрычыніўся да з’яўлення асобніка гэтага ле-
мантара, разам з іншымі дакументамі Апалоніі Радкевіч (Савёнак), у фондах 
Беларускага дзяржаўнага архівамузея. У 2000 г. ён перадаў асобнік выдан-
ня з кароткім уласным тлумачэннем яго значнасці для эмігрантаў, а пазней 
да лемантара сталі дадавацца перадаваныя з ЗША іншыя матэрыялы педа-
гагічнай дзейнасці аўтаркі. Апошняя вялікая частка дакументаў, сярод якіх 
канспекты лекцый па беларускай мове для розных класаў, тэксты дыктовак 
і іншае, прыйшла ў архіўмузей у 2015 г. З’яўленне тых дакументаў і стала 
добрай нагодай прыгледзецца таксама да лемантара і да асобы яго аўтаркі.

Апалонія Радкевіч нарадзілася на Лагойшчыне 8 кастрычніка 1901 г. 
Ад 1916 г. яна стала актыўнай наведніцай «Беларускай хаткі» ў Менску, пра 
што пакінула вельмі цікавыя ўспаміны. Дзяўчына апынулася ў коле творчай 
інтэлігенцыі, якая прыцягвала моладзь да беларушчыны. Ва ўспамінах згад-
ваюцца Ядвігін Ш., Уладзіслаў Галубок, Максім Багдановіч, Аркадзь Смоліч, 
Людвіка Сівіцкая (Зоська Верас), Алесь Гарун і шмат іншых, хто натхніў Апа-
лонію Радкевіч стаць беларускай настаўніцай. Яна пісала:

«Так i расла, вучачыся ў рускай школе, а выхоўваючыся ў беларускай гра-
мадзе. Калi ў 1918 годзе адчынiлiся беларускiя школы, я была якраз скончыўшы 
кароткатэрмiновыя настаўнiцкiя курсы (мiж iншага, гэтыя курсы з красавiка 
па верасень 1918 году скончыла Ванда Лёсiк, Стэфа Шыманская, Вера Каралец-
кая). I была далучаная да групы першых беларускiх настаўнiкаў, хоць мела тады 
толькi сямнаццаць гадоў. Неспрактыкаванай маладой настаўнiцай (некато-
рыя вучнi былi ад мяне большыя ростам), без падручнiкаў. У нашай пачатковай 
школе № 22 на рагу Аляксандраўскай i Старажоўскай працавалi, акрамя мяне, 
Макар Краўцоў, Апалонiя Гiркант. Яны мне вельмi памагалi ў працы, а таксама 
даў знаць мой удзел у Тэатры. Скончыўшы, як магла, урокi арыфметыкi, я раска-
звала вучням, што сама любiла й ведала, спявала беларускiя песнi – у дадатак 
да тых школьных, што саматугам ператлумачвала на беларускую мову, на лек-
цыях спорту вучыла танцаваць нашыя танцы.

Восень 1920 году. Мая група ў школе 3-я, мае больш урокаў, i пасля таго, як 
малодшыя класы скончылi заняткi, я маю яшчэ лекцыю спеваў. Адна класа на ўсю 
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школу – радасць, прастор, свабода. Надвор’е цудоўнае, вокны адчынены, i вучнi, 
а мо найбольш я сама, цешымся з магчымасцi паспяваць на поўны голас. Раптам 
дзверы прыадчыняюцца – i ўваходзiць Купалiха. <…>» Вынікам гэтага знаёмства 
стала наступная сумесная праца Апалоніі з Уладзіславай Францаўнай у садку 
і доўгія прыяцельскія дачыненні паміж імі.

На пачатку 1920х гг. Апалонія пазнаёмілася, а ў хуткім часе і пабрала-
ся шлюбам з іншым педагогам, а потым журналістам Лявонам Савёнкам. 
У 1927 г. у іх нарадзілася дачка Зора (пазней – грамадская дзяячка, бібліёграф, 
літаратуразнаўца Зора Кіпель). У 1933 г. па справе «Беларускага нацыяналь-
нага цэнтру» быў арыштаваны і атрымаў шэсць гадоў лагераў Лявон Савё-
нак. У 1936–1941 гг. Апалонія з дачкой (а ад 1939 г. і з мужам) жыла ў свая-
коў у Крычаве. Толькі ў часе нямецкай акупацыі сям’я вярнулася ў Мінск, каб 
у 1944 г. назаўсёды выехаць з Беларусі ў Нямеччыну, а пазней – у ЗША.

У паваеннай Нямеччыне Апалонія Радкевіч (Савёнак) аднавіла сваю пе-
дагагічную дзейнасць, выкладаючы ў школе і гімназіі ў Остэргофене ды ін-
шых беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў. Менавіта тут, убачыўшы 
вялікую патрэбу вучняў у навучальных дапаможніках, цётка Апалонія ства-
рыла «Беларускі лемантар».

Лемантар уяўляе з сябе друкаванае выданне на 88 старонках фармату 
150 × 205 мм, у чырвонай вокладцы, на якой пазначана «А. Радкевіч / БЕЛА-
РУСКІ / ЛЕМАНТАР / рысункі М. Кругловіча / вык. літар З. Шпак». Тая самая 
інфармацыя дублюецца на тытульнай старонцы. У лемантары вельмі якас-
ныя чорнабелыя малюнкі (у асобніку, што захоўваецца ў БДАМЛМ, часткова 
размаляваныя каляровымі алоўкамі, відавочна, кімсьці з вучняў) і добра вы-
пісаныя літары. Цалкам верагодна, што пад імем «З. Шпак» у якасці выканаў-
цы літараў у лемантары хаваецца Эдвард Шабуня – пляменнік Антона і Івана 
Луцкевічаў, брат пазней вядомай эміграцыйнай дзяячкі Яніны Каханоўскай. 
Ён, паводле сведчанняў сучаснікаў, добра маляваў і ў беларускіх лагерах Ды
Пі займаўся афармленнем розных выданняў. Відаць, менавіта і ягонымі на-
маганнямі афармленне «Беларускага лемантара» Апалоніі Радкевіч (Савё-
нак) магло б паспяхова канкураваць з прадукцыяй дзяржаўных беларускіх 
выдавецтваў. Да таго ж калі параўнаць якасць друку гэтага лемантара з ана-
лагічным выданнем, што таксама ўбачыла свет у 1946 г., але ў брытанскай 
акупацыйнай зоне Нямеччыны і належыла іншаму беларускаму педагогу – 
Язэпу Гладкаму, то апошняе значна саступае кнізе з амерыканскай зоны.

Тое самае датычыць і зместу. «Беларускі лемантар» Апалоніі Радкевіч 
(Савёнак) адлюстроўвае наяўнасць у аўтаркі прафесійных ведаў пра методы-
ку складання дапаможнікаў для пачатковай школы.

Лемантар 1946 г. мае традыцыйную структуру: першая частка – паступо-
вае ўвядзенне ва ўжытак вучняў літараў беларускага алфавіту, другая – тэкс-
ты для чытання. Пры гэтым у парадку тэкстаў вылучаныя два акцэнты – Ка-
ляды (з іх пачынаецца другая частка) і Вялікдзень. Паміж імі змяшчаюцца 
маленькія апавяданні і вершы на іншыя тэмы, пераважна пра жывёлаў і дзя-
цей, з знаёмым для беларускіх дзетак прыроднавясковым кантэкстам. Змест 
«Беларускага лемантара» Апалоніі Савёнак пазбаўлены ідэалагічных устано-
вак, мае свецкі характар (але не антырэлігійны). Выконваючы прагматычную 
функцыю навучання чытанню і пісанню, лемантар скіраваны на тлумачэн-
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не дзецям на роднай мове звыклых для іх сітуацый. Гэта працуе на ўспры-
манне беларускага як звычайнага, натуральнага, жывога і дае магчымасць 
пазбегнуць настойлівых паўтораўнатацыяў пра неабходнасць любіць Баць-
каўшчыну. Ва ўмовах эміграцыі, калі распрацоўкі навучальных дапаможнікаў 
Савецкай Беларусі выкарыстоўваць было немагчыма, Апалонія Радкевіч 
(Савёнак) склала ўласна нацыянальны «Беларускі лемантар», добра прыста-
саваны для патрэбаў пачатковага навучання чытанню і пісанню на роднай 
мове. Нездарма ў 1961 г. ужо ў ЗША з ініцыятывы настаяцеля Беларускай пра-
васлаўнай царквы Св. Еўфрасінні Полацкай у СаўтРыверы той лемантар быў 
факсімільна перавыдадзены, што дало магчымасць яшчэ аднаму пакаленню 
дзетакбеларусаў навучацца па ім.

Сама Апалонія Радкевіч (Савёнак) разам з мужам на пачатку 1950х гг. 
выехала ў ЗША, дзе пражыла ў мястэчку Памон у штаце НьюДжэрсі яшчэ 
амаль 30 гадоў. Яна памерла 10 красавіка 1982 г. і пахаваная на беларускім 
могільніку ў ІстБрансвіку.

Сапраўды высокая якасць зместу лемантара Апалоніі Радкевіч (Савёнак) 
прымушае задумацца пра тое, што ў складальніцы быў пэўны вопыт ва ўкла-
данні навучальных дапаможнікаў. Відаць, падставаю была тая актыўная пе-
дагагічная дзейнасць у 1920х гг. Настаўніца згадвала:

«…самая цяжкая справа ў нашай працы была, што не было падручнікаў да 
чытання для вучняў. З арыфметыкай, прыродаведай, геаграфіяй, пісаннем да-
валі сабе рады. Асаблівы любілі лекцыі спеву. Бадай усе настаўнікі бралі ўдзел 
у хорах, пры аматарскім беларускім тэатры ды й так.

З чытаннем было найцяжэй. Выручалі вершы. Так, вершы. Калі цяпер чуеш 
часам “вершыкамі жывіліся” – так, “вершыкамі”! Яны былі лёгкімі для памяці 
ды так адпавядалі актуальнаю тэматыкаю тагачаснаму ўздыму нацыяналь-
най сведамасці маладых настаўнікаў, якія імкнуліся перадаць яе дзецям і іхным 
бацьком».

Паводле сведчанняў Вітаўта Кіпеля, Апалонія Радкевіч (Савёнак) сапраў-
ды супрацоўнічала з стваральніцай першых савецкіх беларускіх буквароўле-
мантароў Надзеяй Сіўко. Праўда, у даваенных выданнях навучальнай літара-
туры прозвішча Радкевіч ці Савёнак не фігуруе.

Ад 1929 г. букварылемантары Надзеі Сіўко (аднаасобныя ці ў суаўтарстве) 
выходзілі амаль штогадова. Адпаведна часу карэктаваліся скіраванасць тэкс-
таў, тэматыка малюнкаў. Зразумелыя для савецкіх часоў вясковыя і піянерскія 
матывы, згадкі жыцця «за панамі», партрэты Леніна, якія з часам дапаўняліся 
выявамі Сталіна, Варашылава і адпаведнымі вершамі і зацемкамі. Адрознівалі-
ся лемантары 1920–1930х гг. і антырэлігійнай скіраванасцю. Ужо выданне 
1929 г. заканчвалася «Гімнам бязбожніка» і «Інтэрнацыяналам». І па сканчэнні 
вайны падручнікі Надзеі Сіўко сталі выдавацца зноў. У тымсамым 1946 г., калі 
ў Нямеччыне пабачыў свет «Беларускі лемантар», у Мінску выйшла ўжо другое 
выданне «Буквара» Сіўко (першае пад менавіта гэткай назвай было ў 1941 г.). 
Пачыналася яно партрэтам Сталіна, а заканчвалася вершам «Дзякуй вяліка-
му Сталіну» і гімнам Савецкага Саюза, а да ранейшай піянерскай і вясковай 
тэматыкі тэкстаў дадалася тэма перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Цікава 
тое, што ў гэтым тыпова савецкім выданні можна знайсці некаторыя перагукі 
з «Беларускім лемантаром» Апалоніі Радкевіч (Савёнак).



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

220

Так, у апошняй частцы абодвух дапаможнікаў, дзе змяшчаюцца тэксты 
для чытання, можна знайсці колькі падобных сюжэтаў. Прыкладам, у «Буква-
ры» Надзеі Сіўко чытаем апавяданне:

                «Здагадлівасць
Васіль сніў кашу.
Хацеў Васіль есці, ды лыжкі не было.
Другі раз Васіль лёг з лыжкай, але кашы не было».

А ў «Беларускім лемантары» Апалоніі Радкевіч бачым:

                «Лыжка
Прысьнілася Юрку ўначы каша, ды лыжкі не было.
На другі дзень узяў Юрка ў пасьцель лыжку, ды каша ня прысьнілася».

Або ў «Буквары» Надзеі Сіўко:

                «Два козлікі
Праз ручай ляжала кладка. Па сярэдзіне яе сустрэліся два козлікі. Ні адзін 

з іх не хацеў саступіць з дарогі. Стукнуліся яны ілбамі і паляцелі ў ваду».

А ў «Беларускім лемантары» Апалоніі Радкевіч:

                «Упарыстыя козьлікі
Праз глыбокі ручай ляжала вузенькая кладачка. На ёй спаткаліся два 

козьлікі. Козьлікі не хацелі саступіць з дарогі адзін аднаму. Пачалі яны стукацца 
рагамі. Біліся-біліся ды абодвы ў ваду ўваліліся».

Гэткія перагукі (якіх, між іншага, няма паміж «Беларускім леманта-
ром» цёткі Апалоніі і даваеннымі лемантарамі Надзеі Сіўко) можна знайсці 
і ў яшчэ некалькіх тэкстах. Іх наяўнасць дае падставу меркаваць пра тое, што 
ў аўтарак сапраўды былі або агульныя напрацоўкі, або нейкая агульная ме-
тадычная аснова для складання іх дапаможнікаў. Гэта яскрава пацвярджае 
і згадкі Вітаўта Кіпеля.

Вопыт беларускай школьнай справы на эміграцыі застаецца сёння абса-
лютна недаследаваны. У той жа час «Беларускі лемантар» Апалоніі Радкевіч 
(Савёнак) сведчыць, што ён варты вывучэння і можа быць цікавы і карысны 
як частка гісторыі нашай педагогікі. І для даследавання яго ёсць ужо дастат-
кова матэрыялаў у фондах БДАМЛМ.
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Станіслаў Рудовіч

ЗМІТРОК БЯДУЛЯ І БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ 
(1917–1920 ГГ.)

Пераломны этап нашай гісторыі – ад Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. да за-
канчэння ў 1920 г. польскасавецкай вайны і падзелу Беларусі паміж Поль-
шчай і Савецкай Расіяй – у біяграфіі Змітрака Бядулі яшчэ і сёння выглядае 
белай плямай. Савецкія даследчыкі яго жыцця і творчасці не мелі магчымас-
ці адэкватна адлюстраваць грамадзянскую і мастакоўскую пазіцыю пісьмен-
ніка падчас рэвалюцыі і падзвіжніцкіх намаганняў адраджэнцаў па адбудове 
беларускай дзяржаўнасці. Ужываючы эўфемізмы, літаратуразнаўцы расплы-
віста пісалі пра адсутнасць у З. Бядулі ў той час «акрэсленага светапогляду», 
пра яго «вялікія палітычныя хістанні і цяжкія духоўныя пошукі», страту ім «кла-
савага падыходу» і нават «ідэйны і творчы крызіс»1. Больш выразна выказаў-
ся адносна тагачасных перакананняў пісьменніка вядомы гісторык дзяржа-
вы і права Беларусі В. А. Круталевіч, які адзначыў, што З. Бядуля глядзеў на 
сацыялістычную рэвалюцыю «крайне аднабакова, як на разбуральную, нега-
тыўную сілу», дэманстраваў «неразуменне ідэалаў Кастрычніцкай рэвалюцыі 
і непрызнанне новай улады»2. І ўжо пасля падзення савецкага рэжыму, ва ўмо-
вах незалежнасці Рэспублікі Беліарусь, І. Я. Навуменка змог адназначна за-
сведчыць, што «…у перыяд нямецкай, затым белапольскай акупацыі (калі браць 
пісьменнікаў-нашаніўцаў) ніхто так востра, бязлітасна не асуджаў савецкія, 
бальшавіцкія парадкі, як гэта рабіў Бядуля. Дзясяткі артыкулаў, прасякнутых 
непрыняццем ідэй, лозунгаў, якія напісала на сваіх сцягах Кастрычніцкая рэва-
люцыя, раскіданы па тагачасных выданнях, газетах»3.

Некаторыя з гэтых артыкулаў былі перадрукаваны ў зборніку выбраных 
твораў З. Бядулі, выдадзеным у 2006 г. у серыі «Беларускі кнігазбор»4. Яшчэ 
раней, у 2001 г., шэраг публіцыстычных артыкулаў пісьменніка 1917–1920 гг. 
увяла ў сучасны літаратурны ўжытак даследчыца Бядулевай творчасці 
З. П. Мельнікава5. Пытанне аб грамадскапалітычных поглядах З. Бядулі рэ-
валюцыйнай пары закранаецца таксама ў працах І. М. Кульбянковай6. Аднак 
у цэлым нашыя ўяўленні пра адносіны пісьменніка да тагачасных гістарыч-
ных падзей, пра яго ўдзел у беларускім адраджэнскім руху яшчэ застаюцца 
няпоўнымі.

Мэта дадзенага паведамлення – прааналізаваць некаторыя малавядо-
мыя факты з біяграфіі З. Бядулі перыяду рэвалюцыі і грамадзянскай вайны, 

1  Смолкін М. Змітрок Бядуля. Мн., 1961. С. 62–64; Каваленка В. Пошукі і здзяйсненні: 
Творчасць Змітрака Бядулі. Мн., 1963. С. 122–123.

2 Круталевич В. А. Рождение Белорусской Советской Республики (На пути к провозглаше-
нию республики. Октябрь 1917 – декабрь 1918 г.). Мн., 1975. С. 110–111.

3 Навуменка І. Я. Змітрок Бядуля. 2е выд. Мн., 2004. С. 91.
4 Бядуля З. Выбраныя творы. Мн., 2006.
5 Мельнікава З. П. “На горне душы…”: Творчасць Змітрака Бядулі і беларуская літаратура 

першай трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001.
6 Кульбянкова І. М. Змітрок Бядуля пра нацыянальнае адраджэнне (на прыкладзе невя-

домых і малавядомых твораў) // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя. Матэрыялы 
міжнарод. кангрэса (Мінск, 20–21 кастрычніка 1998 г.). Мн., 1998. С. 32–34; Кульбянкова І. М. 
Змітрок Бядуля – майстар “малой прозы”: Вучэб. дапам. Магілёў, 2000. С. 38–45.
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якія дадаюць новыя штрыхі да характарыстыкі яго грамадскапалітычнай 
пазіцыі ў той час, канкрэтызуюць яго стаўленне да праблемы этнакультурна-
га і нацыянальнадзяржаўнага самасцвярджэння беларускага народа.

Вядома, што Бядуля не вызначаўся вялікай актыўнасцю ў грамадскіх 
справах. Паводле ўспамінаў Зоські Верас, пісьменнік «ніколі не прымаў удзелу 
ў ніякіх паседжаннях, сходах, з’ездах, вечарынах і г. д. Сёстры [Бядулі], асабліва 
малодшая Чэрня, бывалі ўсюды на людзях, ён – ніколі. З паасобнымі людзьмі: 
Ядвігіным Ш., Вандай [Лявіцкай], Смолічам, Галубком, Фальскім, – адносіны былі 
як найлепшыя, але ў грамадзе, у таварыстве, агульна з усімі, яго ніхто ніколі 
не  бачыў». На думку З. Верас, гэтае імкненне заставацца ў цяні магло тлу-
мачыцца габрэйскім паходжаннем пісьменніка і яго нежаданнем выклікаць 
супраць сябе антысеміцкія выпады1.

Найважнейшым сваім рэсурсам, магутным інструментам уздзеяння 
на навакольны свет З. Бядуля лічыў не тыя ці іншыя ўчынкі, а пісьменніц-
кае слова. Ён быў найперш майстрам слова, мысляром, вешчуном. У жніўні 
1918  г. у  газеце «Беларускі шлях» Бядуля будзе праводзіць думку, што сло-
ва – гэта таксама справа, бо з’яўляецца пабуджальным чыннікам да дзеяння: 
«Разумнае слова, сказанае ў належачы час, прыносіць шмат карысці і служыць 
рулём да паляпшэння чалавечага жыцця, да прагрэсу культуры»2.

І ўсё ж, думаецца, не варта ўспрымаць меркаванне З. Верас аб грама
дзянскай пасіўнасці Бядулі занадта літаральна. Яго тэксты, якія дайшлі да на-
шых дзён, сведчаць аб добрай абазнанасці аўтара ў сучасных яму грамад-
скапалітычных рэаліях і наяўнасці выразнай грамадзянскай пазіцыі, што 
было б немагчыма, калі б ён заставаўся толькі кабінетным творцам.

Як і большасць тагачасных інтэлігентаў прагрэсіўных перакананняў, 
З. Бядуля з энтузіязмам сустрэў падзенне ў лютым – сакавіку 1917 г. расій-
скага царызму. Лютаўская рэвалюцыя не толькі змяла ненавісны аўтарытар-
ны рэжым самаўладдзя, але і адмысловым актам сцвердзіла нацыянальнае 
раўнапраўе, у тым ліку выбавіла ад дыскрымінацыі родны пісьменніку га-
брэйскі народ. Новыя перспектывы адкрываліся ў ходзе рэвалюцыі і перад 
беларусамі, справе нацыянальнага адраджэння якіх ахвяраваў З. Бядуля свой 
літаратурны талент і грамадзянскі тэмперамент.

З. Бядуля належаў да мінскага кола беларускіх адраджэнцаў, якое гурта-
валася спачатку вакол мясцовага аддзела Беларускага таварыства дапамогі 
пацярпелым ад вайны, затым – вакол Беларускага нацыянальнага камітэта, 
выбранага ў сакавіку 1917 г. з’ездам беларускіх нацыянальных арганізацый. 
Аб дачыненні пісьменніка да дзейнасці БНК сведчыў, у прыватнасці, напі-
саны ім вялікі нарыс (каля 30 стар. рукапісу) пад назвай «З’езд сялян. (Мае 
ўражанні)» – пра скліканы Беларускім камітэтам у красавіку 1917 г. у Мін-
ску краёвы сялянскі з’езд. З дакладнасцю відавочцы аўтар перадае атмас-
феру з’езда, ход абмеркавання вынесеных на яго пытанняў (аб арганізацыі 
вёскі, аб зямлі, аб вайне і агульнапалітычных праблемах), цытуе прынятыя 
з’ездам рэзалюцыі. Пісьменнік выяўляе шчырае спачуванне беларускаму 
сялянству ў яго праблемах і клопатах, найперш у пытанні аб зямлі, але поруч 
з гэтым адзначае, што будучыня вёскі – не толькі ў сацыяльнаэканамічных 

1 Верас З. Я помню ўсё: Успаміны, лісты. Гародня – Wrocław, 2013. С. 34.
2 Бядуля З. Тое, што магчыма // Беларускі шлях. 1918. № 96. 17 жніўня.
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пераўтварэннях, але і ва ўздыме культуры селяніна, узрастанні яго нацыя-
нальнай самасвядомасці, бо толькі дзякуючы гэтаму беларусы змогуць за
няць годнае месца сярод іншых народаў1.

З пачаткам выдання ў маі 1917 г. Беларускім нацыянальным камітэтам 
газеты «Вольная Беларусь» З. Бядуля становіцца сталым аўтарам перыёдыка. 
Ключавая ідэя, якая чырвонай ніткай праходзіць праз яго публікацыі гэта-
га часу, – аб неабходнасці пашырэння нацыянальнай самасвядомасці, фар-
міравання нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. Без гэтага народ не зможа 
згуртавацца і сцвердзіць сябе самастойным суб’ектам гісторыі. З. Бядуля быў 
прадстаўніком той генерацыі беларускіх адраджэнцаў пачатку ХХ ст., якія 
следам за Ф. Багушэвічам лічылі найважнейшым элементам нацыянальнай 
ідэнтычнасці родную мову, традыцыйную этнічную культуру. У першым ну-
мары «Вольнай Беларусі» за 28 мая 1917 г. ён змяшчае своеасаблівы мані-
фестпамятку свядомага беларуса «Дзесяць прыказанняў для памяці», дзе 
ўсхвалявана пераконвае размаўляць, маліцца Богу, навучаць дзяцей, разві-
ваць свой розум на беларускай мове – «роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх». 
Родная мова з’яўляецца фундаментам самабытнай нацыянальнай культуры – 
таго скарбу, памнажэннем якога беларусы змогуць узняць сябе на больш вы-
сокі гістарычны ўзровень і зрабіць свой непаўторны ўнёсак у суквецце куль-
туры агульначалавечай2.

Улетку 1917 г. мы бачым З. Бядулю сярод групы беларускіх інтэлігентаў 
[Я. Сушынскі, А. Лявіцкі (Ядвігін Ш.), Ф. Стульба], якія зрабілі спробу заснаваць 
новую нацыянальную партыю – Беларускую народную партыю сацыялістаў 
(БНПС). У адрозненне ад дамінантнай у адраджэнскім руху Беларускай са-
цыялістычнай грамады, якая у сваёй аграрнай праграме зусім выключала 
прыватную ўласнасць на зямлю (што адштурхоўвала ад беларускай справы 
заможных людзей), БНПС абвясціла аб дапушчальнасці сялянскай зямельнай 
уласнасці, а таксама аб магчымасці адчужэння часткі памешчыцкіх зямель 
за выкуп, а не толькі шляхам бясплатнай канфіскацыі3. Як адзін з заснаваль-
нікаў БНПС, З. Бядуля, безумоўна, падзяляў такі погляд на аграрную рэформу, 
а магчыма, быў і суаўтарам адпаведных праграмных палажэнняў. Ва ўсяля-
кім разе, праз год у яго невялікай нататцы «На часе» (пад крыптанімам Я-р) 
прагучыць блізкая да гэтых палажэнняў думка пра неабходнасць вырашэння 
аграрнай праблемы не праз распальванне класавай варожасці ў вёсцы, а праз 
наладжванне кантактаў і ўзаемадзеянне паміж сялянамі і землеўласнікамі4.

1 Рукапіс (аўтограф) З. Бядулі «З’езд сялян. Мае ўражанні» захоўваўся ў аддзеле гісторыі 
тэатра Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі. На вялікі жаль, 
зза безадказнасці супрацоўнікаў гэтага аддзела (загадчыца – кандыдат мастацтвазнаўства 
В. М. Ярмалінская) бясцэнная рэліквія класіка беларускай літаратуры і каштоўная гістарычная 
крыніца зараз незваротна страчана. Аўтар гэтых радкоў у 1980х гг., калі амаль недаступнай 
была множыльная тэхніка, скапіраваў названы дакумент З. Бядулі ад рукі, але не цалкам – 
бо не дапускаў і думкі, што ў акадэмічным інстытуце гуманітарнага профілю магчымы такія 
нядбайныя адносіны да культурнай спадчыны.

2 Я – р. Дзесяць прыказанняў для памяці // Вольная Беларусь. 1917. № 1. 28 мая; перадрук 
(з некаторымі змяненнямі) гл.: Мельнікава З. П. «На горне душы…»: Творчасць Змітрака Бя-
дулі і беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001. С. 119–120.

3 Минский голос. 1917. № 2433. 21 мая; Аддзел рукапісаў Цэнтральнай бібліятэкі АН Літвы. 
F 21 – 2229. Арк. 6.

4 Яр. На часе // Беларускі шлях. 1918. № 61. 7 чэрвеня.
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Новаствораная партыя – БНПС, заявіўшы пра сябе некалькімі грамад-
скімі акцыямі, не здолела, аднак, выйсці з арганізацыйнай стадыі развіцця 
і да пачатку 1918 г. знікла з палітычнай арэны; на гэтым спынілася і «партый-
ная кар’ера» З. Бядулі.

Тым часам дэмакратычная эйфарыя першых месяцаў рэвалюцыі са-
ступала месца расчараванням і трывозе. Працягваючы ўдзел Расіі ў Першай 
сусветнай вайне, Часовы ўрад расійскіх лібералаў і сацыялістаў не змог пра-
весці наспелыя эканамічныя рэформы, стабілізаваць палітычную сітуацыю, 
пераўтварыць унітарную цэнтралізаваную імперыю ў дэмакратычную федэ-
ратыўную рэспубліку. Краіну захліснула ўсёсакрушальная анархічная стыхія. 
Нагнятанню рэвалюцыйнай нецярплівасці і сацыяльных антаганізмаў 
усяляк спрыяла бальшавіцкая партыя, якая знаходзілася ў непрымірымай 
апазіцыі да Часовага ўрада. Спрытна скарыстаўшыся сітуацыяй, бальшавікі 
ў кастрычніку 1917 г. захапілі ўладу. Разгарнулася стыхійная дэмабілізацыя 
расійскіх войск, скопішчы якіх размяшчаліся і на тэрыторыі Беларусі. Змуча-
ныя шматгадовай вайной, паўгалодныя, салдаты самавольна пакідалі фронт 
і ўзброенымі натоўпамі разыходзіліся па прылеглых тэрыторыях, займаю-
чыся грабежніцтвам і тэрарызуючы мясцовае насельніцтва. Адзінай абаро-
най ад гэтай навалы і ад падзелу Беларусі паміж іншымі дзяржавамі магло 
стаць толькі ўласнае войска. Дзеля яго арганізацыі восенню 1917 г. была за-
снавана Цэнтральная Беларуская Вайсковая Рада ў Мінску і сетка беларускіх 
вайсковых арганізацый ва ўсёй расійскай арміі. З. Бядуля рашуча падтры-
маў намаганні па стварэнні нацыянальных узброеных сіл. Ён звярнуўся з га-
рачым заклікам да беларусаў, мабілізаваных у свой час у расійскае войска, 
фарміраваць беларускія палкі і вяртацца на Бацькаўшчыну, каб бараніць яе 
«ад загібелі»1. Ад гэтага моманту пісьменнік неаднаразова будзе выступаць 
за стварэнне беларускай арміі як найважнейшага атрыбута нацыянальнай 
дзяржаўнасці, гаранта будучай незалежнасці Беларусі.

Этапнай падзеяй на шляху беларусаў да ўласнай дзяржаўнасці і куль-
мінацыйным пунктам нацыянальнага руху за ўвесь папярэдні час яго гісто-
рыі стаў Усебеларускі з’езд, скліканы ў Мінску ў снежні 1917 г. Каля дзвюх 
тысяч дэлегатаў рэпрэзентавалі ўсё тагачаснае беларускае грамадства як 
у  тэрытарыяльным, так і ў сацыяльнапалітычным плане. Не ўсім вядома, 
што сярод удзельнікаў з’езда быў і пісьменнік З. Бядуля. Пра гэта сведчаць 
два яго матэрыялы, змешчаныя ў газеце «Вольная Беларусь» за 15 снежня 
1917 г.: «Каля Усебеларускага з’езду» і «Свята на Беларусі (Адчыненне Усебе-
ларускага з’езду)». У гэтых тэкстах прыведзена падрабязнае і дакладнае (што 
пацвярджаецца іншымі крыніцамі) апісанне цырымоніі адкрыцця з’езда 
7 снежня 1917 г., перадаецца ўзнёслая атмасфера гэтай неардынарнай падзеі, 
знешні выгляд дэлегатаў і г. д. Скліканне з’езду ва ўспрыманні З. Бядулі – гэта 
абуджэнне беларускага народаволата ад шматвяковага сну, выбаўленне яго 
зпад духоўнай няволі – асіміляцыі, пачатак будаўніцтва беларусамі свайго 
уласнага нацыянальнага жытла. Пісьменнік ускладае на з’езд вялікія надзеі:

«Мы спадзяемся, мы пэўны, што ты [беларускі народ] пачнеш пад родным 
беларускім сонейкам працаваць на сваю і агульналюдскую карысць!

1 Бядуля З. Пара бараніцца // Вольная Беларусь. 1917. № 33. 8 снежня.
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Мы спадзяемся, мы пэўны, што ратаі твае запяюць песні радасці на сваіх 
шнурох, і весела зажыве Вольная Беларусь!»1

Гэтым светлым спадзяванням, як вядома, не суджана было збыцца: Усе-
беларускі з’езд быў разагнаны ўзброенымі салдатамі па загадзе Савета на-
родных камісараў Заходняй вобласці і фронту.

Сілавы разгон усенароднага беларускага форуму, як і іншыя гвалтоўныя 
акцыі бальшавікоў у першыя тыдні і месяцы іх панавання, глыбока расчара-
валі пісьменніка. У вершы «Плач Волі» (датаваны 30 снежня 1917 г.) Бядуля 
расцэньвае безразважную згоду народа на ўсталяванне бальшавіцкай дыкта-
туры як здраду ідэалам выпакутаванай многімі пакаленнямі Волі, як праяву 
народнай цемнаты і недальнабачнай грамадзянскай абыякавасці2. У тыя ж 
дні ён друкуе вострую сатыру на бальшавіцкую палітыку – кароткі фельетон 
«Перад новым годам». Бальшавікі (яны фігуруюць пад мянушкай «бэкі» – 
ад скарачэння «бкі») выведзены ў творы як служкі князя пекла – Люцыпара. 
«Бэкі» задушылі свабоду слова і друку. Прыкрываючыся лозунгам «самавы-
значэння нацый», яны арыштоўваюць Рады і з’езды цэлых народаў, рэкамі 
разліваюць кроў па вуліцах. Пісьменнік абвінавачвае бальшавікоў у  гвалце 
падчас выбараў ва Усерасійскі Устаноўчы сход, фальсіфікацыі на сваю ка
рысць вынікаў галасавання, выкрывае іх імкненне разагнаць выбранае наро-
дам прадстаўніцтва. Паводле З. Бядулі, валадарства бальшавікоў – гэта бес-
шабашны разгул страшнай ведзьмы Сваволі, вобраз якой увасабляе ўладнае 
самадурства, тыранію і выступае антыподам у чарговы раз палоненай, заку-
тай у ланцугі Волі3.

Як бачым, пісьменнік не хаваецца ад суровай рэчаіснасці ў сферу «чы-
стага мастацтва», не замыкаецца ў эстэтычных праблемах, а адкрыта і смела 
выказваецца на злабадзённыя і вострыя тэмы.

Будучы шчырым патрыётам Беларусі, гарачым прыхільнікам яе нацыя-
нальнадзяржаўнага самавызначэння, З. Бядуля прыязна сустрэў абвяшчэн-
не ў сакавіку 1918 г. – пасля ўцёкаў бальшавікоў ад наступаючых германцаў – 
Беларускай Народнай Рэспублікі. Гістарычнае значэнне акта незалежнасці 
25 сакавіка 1918 г. бачылася пісьменніку ў тым, што ён даваў падставы для 
перагляду замацаванага Берасцейскім мірным дагаворам падзелу Беларусі 
паміж рознымі дзяржавамі і мусіў у далейшым ускладніць рэалізацыю прэ-
тэнзій суседніх краін на беларускую тэрыторыю4. У вершы «Беларуская зямля» 
(надрукаваны ў маі 1918 г.) З. Бядуля ў алегарычнай форме заклікае беларусаў 
падтрымаць крокі сваіх лідараў па адбудаванні нацыянальнай дзяржаўнасці, 
стаць руплівымі гаспадарамі ва ўласнай краіне:

1 Бядуля З. Свята на Беларусі (Адчыненне Усебеларускага з’езду); З. Б. Каля Усебеларускага 
з’езду // Вольная Беларусь. 1917. № 34. 15 снежня; перадрук (з некаторымі змяненнямі) гл.: 
Мельнікава З. П. «На горне душы…»: Творчасць Змітрака Бядулі і беларуская літаратура пер-
шай трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001. С. 127–128.

2 Ясакар. Плач Волі // Вольная Беларусь. 1918. № 8. 10 (25) сакавіка; скарочаны перадрук 
гл.: Мельнікава З. П. «На горне душы…»: Творчасць Змітрака Бядулі і беларуская літаратура 
першай трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001. С. 122–123.

3 Бядуля З. Перад новым годам // Вольная Беларусь. 1917. № 36. 31 снежня.
4 Я – р. Наша зямля // Беларускі шлях. 1918. № 69. 18 чэрвеня.
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Сыноў гукае, кліча сход
Маць-Беларуская зямля:
– Устань, пакрыўджаны народ,
Ідзі на родныя паля!..
<…>
Зямля гавора, бы жывая:
– Да працы, шчырыя ратаі!
Пара і сеяць, і араць,
У ціхамірнай працы жыць,
Ў сярпы мячы перакаваць,
Балючы раны загаіць!
Пара адбудаваць руіны
Па акрываўленай краіне!1

Разам з тым рэакцыя З. Бядулі на абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспу-
блікі выглядала ўсё ж некалькі стрыманай. Гэта магло тлумачыцца тым, што ля 
вытокаў БНР стаялі дзеячы Беларускай сацыялістычнай грамады і іншых ле-
вых партый, якія ўтварыліся пасля распаду БСГ. А Бядуля, як паказана вышэй, 
прытрымліваўся больш памяркоўных поглядаў. Таму, верагодна, ён  злёгку 
дыстанцыяваўся ад дзейнасці кіроўных структур БНР – Рады і Народнага Са-
кратарыяту. Ва ўсялякім разе, у вядомым дакументальным зборы «Архівы Бе-
ларускай Народнай Рэспублікі»2 яго прозвішча амаль не сустракаецца. Затое 
пісьменнік актыўна супрацоўнічаў у 1918 г. з газетай «Беларускі шлях» – фак-
тычным органам Мінскага беларускага прадстаўніцтва (Беларускага народна-
га прадстаўніцтва) на чале з Раманам Скірмунтам, якое гуртавала беларускія 
групы больш правай арыентацыі і пазіцыянавала сябе як мяккую апазіцыю 
леваму цэнтру ў асобе органаў БНР. Тым не менш абодва цэнтры аб’ядноўвала 
агульная стратэгічная мэта – дасягненне рэальнай незалежнасці Беларусі. Гэта 
дазволіла чальцам Мінскага беларускага прадстаўніцтва ўвайсці ў красавіку 
1918 г. у склад Рады БНР, а Р. Скірмунту – у ліпені ўзначаліць Народны Сакра-
тарыят Беларусі. Як і Скірмунт, З. Бядуля лічыў вельмі пажаданым утварэнне 
ўрада БНР на кааліцыйнай аснове. У сваіх артыкулах у «Беларускім шляху» за 
20 і 21 чэрвеня 1918 г. публіцыст даводзіў, што дзейнасць цэнтральнага орга-
на дзяржавы толькі тады дасягае поспеху, калі ён складаецца з «прадстаўнікоў 
розных станаў народу», калі гэтыя выбраныя людзі «кааліцыйна працуюць», за-
хопленыя «шчырым закаханнем» да  сваёй Бацькаўшчыны3. Увогуле, падобна 
на тое, што сярод беларускіх палітыкаў менавіта Р. Скірмунт найбольш імпа-
наваў патрыёту беларускай зямлі З. Бядулю. Прынамсі, у публіцыстычных тво-
рах пісьменніка з ліку дзясяткаў і соцень нацыянальных актывістаў таго часу 
сустракаецца імя аднаго толькі «пана Рамана Скірмунта».

1 Ясакар. Беларуская зямля // Беларускі шлях. 1918. № 49. 24 мая; поўны перадрук гл.: 
Мельнікава З. П. «На горне душы…»: Творчасць Змітрака Бядулі і беларуская літаратура пер-
шай трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001. С. 124.

2 Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1–2. Вільня; НьюЁрк; Менск; Прага, 
1998.

3 З. Б. Звязь з правінцыяй // Беларускі шлях. 1918. № 71. 20 чэрвеня; З. Б. Творчая праца // 
Беларускі шлях. 1918. № 72. 21 чэрвеня.
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Нягледзячы на падзвіжніцкія намаганні кіраўнікоў Беларускай Народ-
най Рэспублікі, яна, не атрымаўшы знешняга прызнання і дастатковай пад-
трымкі «знізу», не змагла адстаяць сваю незалежнасць. У канцы 1918 – пачат-
ку 1919 гг. тэрыторыя БНР была занята Чырвонай арміяй.

Ацэньваючы палітыку бальшавікоў падчас іх паўторнага гаспадарання 
ў Беларусі скрозь прызму іх адносін да беларускага адраджэння, З. Бядуля 
не стрымліваў эмоцый. Публіцыст сурова кляйміў «бальшавіцкіх жандармаў» 
за знявагу нацыянальных пачуццяў беларускага народа, за рэпрэсіі супраць 
адраджэнцаў, рабаванні і здзек з беларускіх сялян, удушэнне асяродкаў на-
цыянальнай культуры і г. д. «Пад маскай бальшавізму, – рабіў выснову пісь-
меннік, – тварылася на нашай зямлі вялікарасійская справа»1.

Улетку 1919 г. пад націскам наступаючых войск Ю. Пілсудскага Чырво-
ная армія адышла за р. Бярэзіну і большая частка Беларусі апынулася пад 
польскай акупацыяй. Канчатковай мэтай новых уладаў, безумоўна, з’яўляла-
ся далучэнне ў той ці іншай форме беларускіх земляў да Польшчы. Але палякі 
ў сваёй палітыцы на «крэсах» карысталіся ўсё ж больш гнуткімі метадамі, да-
пускалі шэраг тактычных саступак у беларускай справе. З дазволу акупацый-
най адміністрацыі легальна дзейнічалі беларускія грамадскапалітычныя 
і культурнаасветныя арганізацыі, выходзілі газеты на беларускай мове, да-
звалялася функцыянаванне беларускіх школ – праўда, толькі на Міншчыне, 
пры масавым зачыненні іх на Віленшчыне і Гродзеншчыне. У такіх умовах 
пэўная частка беларускай інтэлігенцыі лічыла немэтазгодным ісці на адкры-
тую канфрантацыю з акупацыйнымі ўладамі і намагалася выкарыстаць існу-
ючыя, хоць і абмежаваныя, магчымасці для правядзення культурнаасветнай 
працы сярод насельніцтва з мэтай умацавання яго нацыянальнай самасвядо-
масці, павышэння культурнага ўзроўню.

Такую пазіцыю займаў і З. Бядуля. У 1919–1920 гг. ён актыўна публікуецца 
на старонках газет «Беларуская думка», «Звон», «Беларусь», часопіса «Белару-
скае жыццё», дзе змяшчае цэлую серыю публіцыстычных артыкулаў на зла-
бадзённыя тэмы. Найважнейшай сярод іх застаецца тэма асветніцтва народа, 
нарошчвання культурнага патэнцыялу беларускай нацыі. Публіцыст звяртаец-
ца да розных катэгорый адукаванай часткі насельніцтва Беларусі з гарачымі 
заклікамі накіраваць свае веды і энергію на службу Бацькаўшчыне.

Так, у звароце «Да беларускага студэнцтва» (лістапад 1919 г.) З. Бядуля 
заклікае інтэлігентную моладзь з Беларусі перастаць працаваць на карысць 
іншых народаў і культур і вярнуцца ў сваю старонку, каб высока ўзняць яе 
эканамічны і культурны ўзровень2.

З нагоды заканчэння восенню 1919 г. працы беларускіх настаўніцкіх 
курсаў пісьменнік разважае пра ролю настаўніцтва ў асвеце і нацыяналь-
ным выхаванні народа. Варочаючыся на свае месцы ў розныя куткі Беларусі, 
падкрэслівае аўтар, настаўнікі павінны шчыра несці свайму народу асвету 

1 Бядуля З. Да нашага настаўніцтва // Звон. 1919. № 8–10 верасня.
2 Бядуля З. Да беларускага студэнцтва // Беларусь. 1919. № 26 (53). 19 лістапада; перадрук 

гл.: Мельнікава З. П. «На горне душы…»: Творчасць Змітрака Бядулі і беларуская літаратура 
першай трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001. С. 139–140; Бядуля З. Выбраныя творы. Мн., 2006. 
С. 410–411
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ў  зразумелай яму мове. Яны павінны быць «тымі новымі светачамі бела-
рускага адраджэння, якія маюць сеяць на роднай глебе тое добрае зерне, што 
падыхо дзіць да нашага беларускага грунту»1.

Цікавасць выклікае заклік З. Бядулі «Да жыдоўства» (кастрычнік 1919 г.), 
з якім ён звяртаецца да сваіх суродзічаў не ад уласнага імя, а ад імя белару-
саў, тым самым атаясамліваючы сябе з тытульным этнасам краю. У артыкуле 
падкрэсліваецца ўзаемасувязь лёсу двух народаў, якія цярпелі дыскрыміна-
цыю ад расійскіх уладаў і «чорнай сотні». Найбольш цяжкі вынік такой 
палітыкі для беларусаў – нішчэнне іх нацыянальнай самабытнасці, вералом-
ная русіфікацыя, да якой пад напорам расійскага чыноўніцтва прыклалі руку 
і габрэі. Маральны абавязак апошніх, паводле З. Бядулі, – ісці «насустрач на-
шаму сялянскаму руху», падтрымаць культуру і адраджэнне беларускага наро-
да, які хоча працаваць «у згодзе з усімі народнасцямі Беларусі»2.

Восенню 1919 г. беларускія нацыянальныя колы былі ўстрывожаны на-
мерамі польскага кіраўніцтва правесці на «крэсах» плебісцыт (усенарод-
нае галасаванне) па пытанні аб далучэнні беларускіх зямель да Польшчы. 
Змітрок Бядуля адгукнуўся на гэта артыкулам «Права дужага» (кастрычнік 
1919 г.). У  ім публіцыст наглядна паказвае каварнасць такой формы «на-
роднага волевыяўлення». Пры ўсёй знешняй дэмакратычнасці плебісцыт 
пакідае арганізатарам вялікія магчымасці для маніпулявання народнай во-
ляй. Беларускі народ, які цягам стагоддзяў знаходзіўся ў паняволеным ста-
не, зведаў паланізацыю і русіфікацыю, за гады рэвалюцыі перажыў разруху 
і голад, – не падрыхтаваны да выказвання сваіх сапраўдных інтарэсаў. «Наш 
селянін, – канстатуе аўтар, – не адпавядае за падачу свайго голасу, як непаўна-
летні. Голас селяніна можна купіць за кавалак сала і фунт солі – гэта ўсім вядо-
ма». Таму спачатку, заключае З. Бядуля, «нам трэба ўтварыць сваё войска, без 
усялякіх перашкод тварыць сваю культурную працу, асвядоміць народ, адкрыць 
яму вочы, а потым, папраўдзе, як вольны з вольным, як роўны з роўным, як дужы 
з дужым, можна будзе прыступіць да розных плебісцытаў»3.

Тым часам 22 кастрычніка 1919 г. Ю. Пілсудскі, каб стварыць бачнасць 
падтрымкі Польшчай дзяржаватворчых імкненняў беларусаў, выдаў дэкрэт 
аб дазволе фарміравання ў складзе польскага войска беларускіх узброеных 
адзінак і зацвердзіў дзеля гэтай мэты спецыяльны орган – Беларускую вай-
сковую камісію (БВК). Такі паказны крок выклікаў у часткі беларускай гра-
мадскасці пэўны аптымізм. Чарговы, як здавалася, шанец нараджэння бела-
рускай узброенай сілы ненадоўга захапіў і З. Бядулю. У артыкуле «Хто нам 
спачувае» ён ухвальна пісаў, што, у адрозненне ад расійскіх «вайсковых за-
гадчыкаў», якія пастаянна перашкаджалі спробам фармавання беларускіх уз-
броеных адзінак, найлепшыя сыны польскага народа зразумелі жаданне бе-
ларусаў да ўтварэння свайго войска і «шчыра і горача пайшлі нам насустрач». 
Беларускі народ павінен даверыцца найлепшым сынам Польшчы, якія яму 
спачуваюць. «Не на Усход мы павінны глядзець, а на блізкі нам па духу Захад», – 

1 Бядуля З. У дзень зачынення беларускіх курсаў // Беларусь. 1919. № 30 (57). 25 лістапада.
2 Яр. Да жыдоўства // Звон. 1919. № 20. 8 кастрычніка.
3 Бядуля З. Права дужага // Беларусь. 1919. № 7 (34). 28 кастрычніка.
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быў перакананы пісьменнік. На яго думку, беларусам належыць ісці з тым, 
хто першы дапаможа ім рабіць тое, чаго яны ўсімі сіламі дамагаліся, – утва
рэнне ўласнага нацыянальнага войска1.

Пры гэтым З. Бядуля бачыў прызначэнне будучага войска не толькі ў аба-
роне краю, але і ў нацыянальным выхаванні народа. У артыкуле «Нацыяналь-
нае асведамленне» (снежань 1919 г.) ён разглядае беларускае войска як най-
вышэйшую праяву нацыянальнага адраджэння. Разам з беларускім войскам 
з’явіцца масавая нацыянальная свядомасць. Тое, што не дакончылі пры сіле 
духоўнай, абвяшчае Бядуля, зробіць сіла фізічная – беларускае войска: «Што 
пачало беларускае слова, павінен рабіць далей беларускі меч»2.

Імкнучыся ў меру сваіх сіл спрыяць фарміраванню беларускага войска 
і яго нацыянальнаму выхаванню, З. Бядуля піша шэраг паэтычных твораў 
у жанры «ваяцкай песні», а таксама складае памятку «Дзесяць прыказанняў 
для беларускага жаўнера». Апошняе з гэтых «прыказанняў» гучыць так: «Кож-
ны беларускі ваяка, ад звычайнага радавога да генерала, павінен памятаць, што 
ён – абаронца незалежнай Беларусі, адзін з найлепшых грамадзян роднай зям-
лі і займае самае пачэснае месца ў грамадзянстве»3.

Між тым польскія ўлады, дэманстратыўна даючы згоду на існаванне БВК, 
на справе не жадалі стварэння ўзброеных адзінак, якія б надалі беларускай 
дзяржаўнасці рэальную сілу, таму фактычна байкатавалі гэту справу. І ў арты-
куле З. Бядулі «Мы чакаем» (студзень 1920 г.) ужо гучыць пэўнае расчараван-
не, выказваецца папрок на адрас польскіх адміністратараў, якія мала зрабілі, 
каб заваяваць прыхільнасць беларускага народа і дапамагчы яму адгара
дзіцца ад маскоўскага ўсходу. Ні культурнаасветніцкія справы, ні ўтварэнне 
беларускага войска не даведзены да канца, з горыччу адзначае пісьменнік4.

У ліпені 1920 г., пры эвакуацыі польскіх войск з Мінска ў сувязі з насту-
пленнем Чырвонай арміі, Беларуская вайсковая камісія фактычна распала-
ся. Разам з гэтым развеяліся надзеі на фарміраванне нацыянальнага войска, 
а значыць – і на пабудову паўнавартаснай беларускай дзяржавы.

Чарговае ўсталяванне летам 1920 г. на частцы беларускай тэрыторыі 
з цэнтрам у Мінску савецкай улады – гэтым разам на многія дзесяцігоддзі – 
прымусіла З. Бядулю радыкальна «змяніць вехі». У жыцці таленавітага май-
стра слова пачаўся змрочны перыяд, які В. Каваленка трапна назваў сама-
разбурэннем, калі «сацыяльныя змены, катастрафічныя зрухі ў жыцці краіны 
ў многім скалечылі яго творчы лёс, зрабілі яго адэптам сістэмы, якую пісьмен-
нік доўгі час не мог прыняць па сацыяльных і этычных меркаваннях. У гэтым 

1 Б. Хто нам спачувае // Беларускае жыццё. 1919. № 22. 12 снежня. С. 22; перадрук гл.: 
Мельнікава З. П. «На горне душы…»: Творчасць Змітрака Бядулі і беларуская літаратура пер-
шай трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001. С. 141–142.

2 Бядуля З. Нацыянальнае асведамленне // Беларусь. 1919. № 36 (63). 2 снежня; перадрук 
гл.: Бядуля З. Выбраныя творы. Мн., 2006. С. 415–417.

3 Бядуля З. Дзесяць прыказанняў для беларускага жаўнера // Падарунак беларускаму жаў-
неру: выданне Беларускай вайсковай камісіі. Мн, 1920. С. 5.

4 Б. Мы чакаем // Беларускае жыццё. 1920. № 1 (23). 19 студзеня. С. 3–4; перадрук гл.: Мель-
нікава З. П. «На горне душы…»: Творчасць Змітрака Бядулі і беларуская літаратура першай 
трэці ХХ стагоддзя. Брэст, 2001. С. 145–146.
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віна і трагедыя Бядулі, ад якіх ён пакутаваў, як пакутавалі тады ўсе мыслячыя 
людзі»1. Але гэта ўжо іншая гісторыя…

Падсумоўваючы, адзначым, што дзейнасць З. Бядулі ў 1917–1920 гг. 
на  карысць беларускага адраджэння, яго патрыятычная публіцыстыка – 
не толькі яркая старонка творчай біяграфіі пісьменніка, але і важкі здабы-
так беларускай грамадскапалітычнай думкі ў цэлым. І сёння, калі беларусы 
маюць, нарэшце, рэальную магчымасць самастойна ўладкоўваць сваё жыццё 
ва ўласнай дзяржаве, важна не растраціць марна ні адной крупінкі гістарыч-
нага вопыту, рупліва сабранага нашымі выдатнымі папярэднікамі.

1 Каваленка В. Самаразбурэнне, ці Скамечаны лёс // Маладосць. 1995. № 10. С. 251.
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XVII Узвышаўскія чытанні
Да 125-годдзя з дня нараджэння

Міхася Мялешкі
26 траўня 2017 г.

Міхась Мялешка – выбітны беларускі гісторык, этнограф, краязнавец, 
пісьменнік, арганізатар архіўнай справы, адзін з заснавальнікаў беларускай 
акадэмічнай навукі. Нарадзіўся Міхась (Міхаіл Вінцэнтавіч) Мялешка 27 кра-
савіка (9 траўня) 1892 г. у вёсцы Скары Вілейскага павета Віленскай губерні 
(цяпер Мядзельскі раён Мінскай вобласці). У пачатку 1910х гг. некаторы час 
жыў у Пецярбургу, удзельнічаў у беларускім гуртку Браніслава ЭпімахаШы-
пілы, што дабратворна паўплывала на фармаванне яго нацыянальнай свядо-
масці. У 1918 г. паступіў на Віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічна-
га інстытута, археаграфічны факультэт якога закончыў у 1921 г. Адначасова 
працаваў у Віцебскім аддзяленні Беларускага нацыянальнага камісарыята, 
губваенкамаце, губернскім архіве ў Віцебску. З 1923 г. член Інстытута белару-
скай культуры. Апрача таго, з лістапада 1922 г. М. Мялешка працаваў і ў Цэнт
ральным архіве Беларусі, а з 1927 г. у Цэнтральным архіўным упраўленні 
БССР. У 1923–1924 гг. чытаў курс лекцый па беларускай этнаграфіі ў Віцеб-
скім вышэйшым педагагічным інстытуце. Літаратурная спадчына Міха-
ся Мялешкі разнастайная ў жанравых адносінах: гэта вершы, празаічныя 
абразкі і замалёўкі, рэцэнзіі і водгукі на літаратурныя творы, этнаграфічныя, 
гістарычныя і культуралагічныя артыкулы, прысвечаныя пытанням гісторыі 
Беларусі, краязнаўству, архіўным справам, гісторыі сялянскага руху на Віцеб-
шчыне, развіццю беларускай літаратуры. Работы Міхася Мялешкі вызнача-
юцца грунтоўным веданнем матэрыялу, навуковай кампетэнтнасцю, жывой 
вобразнай мовай, ясна акрэсленай мэтай служэння беларускаму нацыяналь-
наму адраджэнню.

У яго літаратурных творах выражаліся рэвалюцыйнадэмакратычныя 
ідэі яго часу, звязаныя з вызваленнем беларускага народа. У Беларускім 
дзяржаўным архівемузеі літаратуры і мастацтва большасць дакументаў Мі-
хася Мялешкі захоўваецца ў асабістым фондзе гісторыка, літаратуразнаўца 
і архівіста Віталя Скалабана (ф. 500), які займаўся пошукам і даследаваннем 
спадчыны свайго папярэдніка. Гэта 20 адзінак захоўвання агульнай коль-
касцю 526 дакументаў: ксеракопіі артыкулаў і дакладаў, лісты, аўтабіяграфіі, 
матэрыялы грамадскапалітычнай, краязнаўчай і архіўнай дзейнасці, фота
здымкі, артыкулы пра М. Мялешку і дакументы яго родных.
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Станіслаў Рудовіч

МІХАСЬ МЯЛЕШКА 
Ў РЭВАЛЮЦЫЙНЫМ ВОДАВАРОЦЕ 1917 Г.: 

ПОГЛЯД СКРОЗЬ СТАГОДДЗЕ

Міхась Мялешка належаў да пакалення, якое з’явілася на свет у канцы 
ХІХ ст. – эпохі адносна спакойнай, не вельмі канфліктнай, не абцяжаранай 
(прынамсі, у нашым рэгіёне планеты) буйнымі сацыяльнапалітычнымі 
ўзру шэннямі. Зусім іншай сталася першая палова наступнага, ХХ ст., на якую 
прыпала большая частка жыцця М. Мялешкі і яго сучаснікаў. У новым ста-
годдзі ім наканавана было прайсці праз жудасныя выпрабаванні: дзве кры-
важэрныя сусветныя вайны, шалёныя рэвалюцыйныя катаклізмы, неймавер-
ныя фізічныя і маральныя здзекі, абрынутыя на чалавека беспрэцэдэнтнымі 
па сваёй лютасці таталітарнымі рэжымамі.

 Першая сусветная вайна ўварвалася ў жыццё М. Мялешкі ўжо на самым 
яе пачатку, у 1914 г., калі 22гадовы сын мядзельскага рыбака быў прызваны 
ў царскае войска. Праўда, яму не давялося ва ўсёй меры спазнаць жахлівыя 
рэаліі вайны, бо трапіў ён не на фронт, а быў накіраваны на службу пісарам 
у штаб Дзвінскай ваеннай акругі, што знаходзіўся спачатку ў Вільні, а пасля 
яе захопу немцамі ў верасні 1915 г. перадыслакаваўся ў Віцебск. У гэтым паў-
ночнаўсходнім горадзе Беларусі і заспела М. Мялешку Лютаўская рэвалю-
цыя 1917 г., у ходзе якой у Расіі абвалілася трохвяковая манархія Раманавых 
і на некалькі месяцаў усталяваўся рэжым поўнай, амаль нічым не абмежава-
най дэмакратыі.

Рэвалюцыя абудзіла да грамадскай актыўнасці разнастайныя сацы-
яльнакласавыя пласты, нацыянальныя супольнасці, канфесійныя групы, 
выплеснула на арэну палітычнай барацьбы шматлікія інтарэсы, памкнен-
ні, погляды на будучыню краіны. У губернскім Віцебску заявілі аб сабе і па-
вялі змаганне за ўплыў на насельніцтва, за прадстаўніцтва ў органах улады 
і грамадскіх арганізацыях канстытуцыйныя дэмакраты (кадэты), сацыялі-
стырэвалюцыянеры (эсэры), сацыялдэмакраты (меншавікі і бальшавікі), 
латышскія, польскія, літоўскія, яўрэйскія згуртаванні, саюз домаўласнікаў, 
гандлёвапрамысловы саюз, таварыства стараабрадцаў і іншыя грамад-
скапалітычныя ўтварэнні.

Сярод гэтай палітычнай мазаікі ў маі 1917 г. у горадзе з’явілася яшчэ 
адна арганізацыя, якая стала пазіцыянаваць сябе выразніцай інтарэсаў бе-
ларускай большасці ў насельніцтве краю – Беларускі народны саюз (БНС). 
Ініцыятыва яго стварэння належала супрацоўніку Віцебскай казённай пала-
ты, вядомаму гісторыкукраязнаўцу Уладзіміру Стукалічу. У ліку кіраўнікоў 
БНС фігуравалі таксама ўрач і выкладчык Віцебскага настаўніцкага інстыту-
та, памешчык Фёдар Грыгаровіч (старшыня), суддзя акруговага суда Барыс 
БялыніцкіБіруля, ваенны чыноўнік Георгій Палонскі, праваслаўны святар 
А. Гусарэвіч і інш.

Гэтыя людзі не былі навічкамі ў віцебскай палітычнай тусоўцы. Яшчэ за-
доўга да падзей 1917 г., пасля першай расійскай рэвалюцыі 1905–1907 гг., яны 
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адзначыліся як актывісты Віцебскага аддзела «Саюза 17 кастрычніка» (ак-
цябрыстаў) – праваліберальнай, блізкай да кансерватараў агульнарасійскай 
партыі1. У перыяд паміж першай (1905–1907 гг.) і другой (люты 1917 г.) рэва-
люцыямі акцябрысты выступалі за ўстанаўленне ў Расіі канстытуцыйнама-
нархічнага ладу на падставе царскага маніфеста ад 17 кастрычніка 1905 г., 
за ажыццяўленне дэмакратычных свабод і грамадзянскай роўнасці. Пры гэ-
тым яны заставаліся цвёрдымі прыхільнікамі «адзінства і непа дзельнасці 
Расійскай дзяржавы», рашуча адхілялі ідэі федэралізацыі краіны і аўтаноміі 
для нацыянальных рэгіёнаў (за выключэннем Фінляндыі). Беларускія губерні 
акцябрысты лічылі магчымым аб’яднаць у ПаўночнаЗаходні абласны саюз, 
але адмаўлялі праблему нацыянальнапалітычнага і этнакультурнага сама-
вызначэння беларускага народа, паколькі не лічылі беларусаў (як  і  украін-
цаў) асобнай нацыянальнасцю2. Хоць у 1915 г. «Саюз 17 кастрычніка» і яго 
мясцовыя аддзелы (у т. л. у Віцебску) як арганізаваныя структуры распаліся, 
носьбіты «акцябрысцкай» ідэалогіі нікуды не зніклі і пасля Лютаўскай рэва-
люцыі 1917 г. зноў з’явіліся на палітычнай сцэне ў некалькі мадэрнізаваным 
абліччы.

Абвясціўшы ў 1917 г. аб утварэнні Беларускага народнага саюза, былыя 
віцебскія акцябрысты выступілі, такім чынам, пад сцягам своеасаблівага 
беларускага партыятызму. У праграмным дакуменце БНС канстатавалася, 
што Беларусь у гістарычных, эканамічных і культурнапобытавых адносінах 
уяўляе «цалкам самастойную нацыянальную тэрытарыяльную велічыню», 
і  нават утрымліваўся лозунг «Беларусы – гаспадары Беларусі». Пры гэтым, 
аднак, мелася на ўвазе толькі праваслаўная частка беларускага насельніцтва, 
якая фактычна атаясамлівалася з рускімі. Таму далей праграма сцвярджа-
ла, што «Беларусь ёсць толькі непадзельная частка адзінай вялікай Расіі», 
а значыць, не мае права на дзяржаўнае самавызначэнне. У выніку БНС аб-
мяжоўваўся патрабаваннем вылучыць Беларусь у асобную вобласць як «ад-
міністрацыйнагаспадарчую адзінку» на чале з органам абласнога самакіра-
вання – Саветам Беларусі. Дзяржаўнай мовай у Беларускай вобласці павінна 
была заставацца руская, а беларускай адводзілася роля «падсобнай», яе вы-
кладанне ў школах дапускалася толькі «у сувязі з беларускай гісторыяй»3. Ня-
цяжка заўважыць, што праграмныя ўстаноўкі БНС па нацыянальным пытан-
ні цалкам адпавядалі дактрыне заходнерусізму.

Сацыяльную апору Беларускі народны саюз знаходзіў сярод мясцовых 
чыноўнікаў, выкладчыкаў навучальных устаноў Віцебска, праваслаўнага ду-
хавенства. У кіруючы камітэт БНС ўвайшлі больш за 30 чалавек, з іх трое аб-

1 Лавринович Д. С. Деятельность «Союза 17 октября» в Витебской губернии (1905–1915) // 
Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А: Гуманитарные науки. 2007. № 1. 
С. 48; Лавринович Д. С. Октябристы в 1917–1918 гг.: к истории витебского Белорусского на-
родного союза // Российские и славянские исследования: Науч. сборник. Вып. 4. Мн., 2009. 
С. 130.

2 Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мн., 2001. С. 48–
49; Лавринович Д. С. Деятельность «Союза 17 октября» в Витебской губернии (1905–1915) // 
Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. А: Гуманитарные науки. 2007. № 1. 
С. 46–47.

3 Аддзел рукапісаў Цэнт. бкі АН Літвы, ф. 21, спр. 2225, арк. 1–2; Известия Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 27 июля.
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вясцілі сябе беларускімі сацыялістамі1. Гістарычныя крыніцы данеслі да нас 
прозвішчы гэтых траіх: ляснічы Р. Навіцкі, салдаты Глінскі і Мялешка2.

Як атрымалася, што М. Мялешка і некалькі яго аднадумцаў, якія дэкла-
равалі сваю прыхільнасць да сацыялізму і беларускага нацыянальнага 
адраджэння, апынуліся ў складзе даволі кансерватыўнага (асабліва на фоне 
рэвалюцыйнай радыкалізацыі грамадства), досыць элітарнага паводле скла-
ду згуртавання з неадназначным стаўленнем да беларускай ідэі?

Уступаючы ў шэрагі БНС, яны самі патлумачылі гэты крок у адмысловай 
заяве:

«Мы, беларусы-сацыялісты, уступаючы ў члены віцебскага Беларускага на-
роднага саюза, заяўляем, што дапускаем нашу сумесную з агульнабеларускім 
саюзам працу, галоўчым чынам, дзеля ажыццяўлення самай шырокой аўтаноміі 
Беларусі і дзеля найлепшага дасягнення культурна-эканамічнага росквіту род-
нага краю. Для вырашэння ж зямельнага і рабочага пытанняў мы ўтвараем не-
залежную Беларускую сацыялістычную партыю.

Вось чаму, не падзяляючы ва ўсіх падрабязнасцях мэты і задачы, абвешча-
ныя Беларускім народным саюзам, мы будзем у шчыльным яднанні з сацыялі-
стычнымі партыямі і працоўнымі дэмакратычнымі групамі ўсёй Расіі і ўсяго 
свету ўмацоўваць заваяваную рускім народам свабоду і абараняць і адстойваць 
інтарэсы працоўнай дэмакратыі Беларускага краю. Уступаючы ў агульнабела-
рускі саюз, мы звяртаемся да ўсіх беларусаў з адозвай: “Таварышы беларусы! 
Аб’ядноўвайцеся для абароны роднага краю ад чужых і шкодных замахаў на нашу 
народную свабоду, з чыйго б боку яны ні зыходзілі. Памятайце, што Беларусь 
павінна быць перш за ўсё для беларусаў паводле прынцыпу прадстаўніцтва для 
кожнай народнасці ў нашым краі, што Беларусь павінна мець поўнае самавы-
значэнне і самакіраванне, што Беларусь, з’яўляючыся цяпер самай беднай, ад-
сталай і некультурнай з усіх ускраін і мясцовасцяў Расіі, мае права, нарэшце, 
патрабаваць лепшага жыцця для забітага беларускага народа.

Таму ўступайце, таварышы, у агульнабеларускі саюз і ў шэрагі незалежнай 
Беларускай сацыялістычнай партыі”»3.

На заканчэнне ў заяве выказвалася прапанова неадкладна пачаць вы-
данне пазапартыйнай «Беларускай газеты», у якой кожны мог бы выкладаць 
свае перакананні незалежна ад прыналежнасці да той ці іншай партыі.

Такім чынам, М. Мялешка і яго паплечнікі разглядалі БНС як своеасаб
лівую кааліцыю, палітычную пляцоўку для нацыянальнай кансалідацыі ў імя 
дасягнення самастойнасці Беларусі, мяркуючы, што ў рамках гэтай кааліцыі 
будзе магчыма артыкуляваць і спецыфічныя інтарэсы беларускіх працоўных 
класаў – сялян і рабочых.

Аднак блакаванне маладых беларускіх сацыялістаўадраджэнцаў з пра-
расійскімі лібералкансерватарамі сталася ў Віцебску вельмі кароткім. Зая-
вы і дзеянні правага кіраўніцтва БНС усё больш разыходзіліся з набіраючымі 
папулярнасць ва ўмовах рэвалюцыі дэмакратычнымі і сацыялістычнымі 
каштоўнасцямі. Запэўніваючы народжаны Лютаўскай рэвалюцыяй Часовы 
ўрад Расіі ў сваёй лаяльнасці, лідары БНС не ўтойвалі насцярожанасці ад-

1 Грамада. 1917. 20 мая (3 чэрвеня).
2 Известия Витебского совета солдатских и рабочих депутатов.1917. 6 июня.
3 Известия Витебского совета солдатских и рабочих депутатов.1917. 6 июня.
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носна «здзейсненага дзяржаўнага перавароту», стараліся тармазіць дэма-
кратычныя пераўтварэнні, настойвалі на захадах па «навядзенні парадку». 
Усё больш выразнай адметнасцю Беларускага народнага саюза станавілася 
шчыльнае супрацоўніцтва з духавенствам, выкарыстанне ідэалогіі права-
слаўнага клерыкалізму і разгалінаванай царкоўнай арганізацыі. Асобныя 
прадстаўнікі віцебскага Саюза маглі дазволіць сабе і ксенафобскія выпады 
на этнічнай або канфесійнай глебе1.

Такое палітычнае аблічча БНС, сфармаванае яго кансерватыўнымі 
кіраўнікамі, не толькі адштурхоўвала насельніцтва ад самой гэтай арганіза-
цыі, але і дыскрэдытавала ў вачах абывацеляў беларускую ідэю, кідала цень 
на беларускі нацыянальны рух у цэлым, што было асабліва небяспечна ва ўмо-
вах размытай нацыянальнай ідэнтычнасці на Віцебшчыне. Негатыўны імідж 
БНС усяляк імкнулася замацаваць віцебская інтэрнацыяналісцкая прэса, раз-
гарнуўшы «выкрывальніцкую» кампанію не толькі супраць кансерватыўнага 
кіраўніцтва Саюза, але і супраць яго маладых сяброў з нацыянальнадэмакра-
тычнымі перакананнямі. Газета «Известия Витебского совета солдатских и ра-
бочих депутатов» у нумары за 7 чэрвеня 1917 г. абрынулася на М. Мялешку і яго 
паплечнікаў з рэзкай крытыкай за супрацоўніцтва з правымі дзеячамі БНС, 
кінуўшы беларускім сацыялістам папрок, што яны, маўляў, «сацыялісты без са-
цыялізму, як бывае кава без кафеіну, піва без алкаголю і тытунь без нікаціну».

Непазбежнае ў такой сітуацыі паглыбленне супярэчнасцяў унутры БНС 
і ціск з боку грамадскай думкі стымулявалі М. Мялешку з аднадумцамі да 
выхаду з Саюза. Апошнім штуршком да гэтага паслужылі дэкларацыі праве
дзенага ў канцы чэрвеня 1917 г. у Віцебску з’езда прадстаўнікоў БНС і блізкіх 
да яго іншых «заходнерускіх» арганізацый, які фактычна выступіў супраць 
нацыянальнадзяржаўнага самавызначэння беларусаў, закляйміўшы абвеш-
чаныя да таго часу ідэі аўтаноміі Беларусі як «сепаратныя і шавіністычныя 
імкненні, што зыходзяць ад імя невялікай групы насельніцтва» краю2, 3.

У адказ на гэта праз некалькі дзён у газеце «Известия Витебского совета 
солдатских и рабочих депутатов» з’явіўся артыкул пад назвай «Дзялкі». Яго 
аўтар, падпісаны псеўданімам Залётны, заявіў, што ўдзельнікі з’езда «за-
ходнерусаў» «нічога агульнага не маюць з той беларускай дэмакратыяй, якая 
са сваіх шэрагаў вылучыла Янку Купалу, Якуба Коласа, Цішку Гартнага і інш[ых], 
што тут сабраліся людзі – “ісцінна-рускія”… Гэтым панам, “беларускім дзея-
чам”, што з’ехаліся, чужыя інтарэсы працоўных мас Беларусі, не іх яны збіраюц-
ца абараняць, а свае памешчыцкія і купецкія інтарэсы». Артыкул заканчваўся 
выказваннем пераканання, што народ Беларусі здолее даць адпор усялякім 
дзялкам і прыгнятальнікам толькі тады, калі аб’яднаецца з Беларускай са
цыя лістычнай грамадой4.

1 Рудовіч С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мн., 2001. С. 95–98.
2 Аддзел рукапісаў Цэнт. бкі АН Літвы, ф. 21, спр. 2225, арк. 3.
3 Адзначаная скіраванасць з’езда «заходнерусаў» не дазваляе прызнаць слушнай яго ацэнку 

як «з’езда беларускіх дэмакратычных і сацыялістычных арганізацый» (Клімовіч М., Міхнюк  У. 
Мялешка Міхаіл Вінцэнтавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 5. Мн., 1999. С. 249).

4 Известия Витебского совета солдатских и рабочих депутатов. 1917. 29 июня; Сяменчык 
М. Я. Беларускія палітычныя арганізацыі краю і іх дзейнасць у сакавіку – чэрвені 1917 г. // 
Культурнанацыянальныя працэсы на Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.: Зб. навук. 
прац. [Вып. 1.]. Мн., 1998. С. 105–106.
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Спасылка на класікаў беларускай літаратуры і заклік далучацца да БСГ 
дазваляюць меркаваць, што, хутчэй за ўсё, пад псеўданімам Залётны хаваўся 
М. Мялешка (ці, ва ўсякім выпадку, хтосьці з яго атачэння).

Яшчэ праз тыдзень, 5 ліпеня 1917 г., пад старшынствам М. Мялешкі ад-
быўся арганізацыйны сход беларускіх сацыялістаў Віцебска. Абмеркаваўшы 
пытанне аб адносінах да Беларускага народнага саюза, удзельнікі сходу кан-
статавалі, што арганізатарамі і кіраўнікамі БНС з’яўляюцца «былыя земскія 
начальнікі і былыя члены розных існаваўшых да рэвалюцыі чарнасоцен-
ных і вузканацыяналістычных арганізацый», якія ўхвалялі і падтрымлівалі 
палітыку дэспатычнага царскага ўрада, і што за кароткі час сваёй дзейнасці 
Саюз зарэкамендаваў сябе арганізацыяй не дэмакратычнай і не народнай. 
На падставе гэтага беларускія сацыялісты пастанавілі «ўступіць на шлях са-
май узмоцненай барацьбы з Беларускім народным саюзам».

Ідэйнапалітычная канфрантацыя была замацавана арганізацыйным 
разрывам. Сход сацыялістаў прыняў рашэнне аб утварэнні Віцебскага аддзе-
ла Беларускай сацыялістычнай грамады і выбраў яго часовы камітэт у скла
дзе Апанаса Марціноўскага (старшыня), Глінскага, М. Мялешкі і Бабіча (тава-
рышы старшыні), Занковіча (сакратар) і Фёдарава (скарбнік).

Былі таксама аднагалосна выбраны дэлегаты на прызначаны на 8 ліпеня 
ў Мінску з’езд беларускіх арганізацый і партый: Глінскі, М. Мялешка і Бянь-
коўскі1.

Трэба адзначыць, што, хоць М. Мялешка афіцыйна не ўзначаліў Віцебскі 
аддзел БСГ, менавіта з яго асобай асацыявалася дзейнасць гэтай арганізацыі. 
Яшчэ месяцам раней, да фармальнага выхаду віцебскіх грамадоўцаў з БНС, 
М. Мялешка быў выбраны Петраградскай канферэнцыяй Беларускай сацы-
ялістычнай грамады (4–6 чэрвеня 1917 г.) у склад ЦК партыі – поруч з такімі 
знакавымі ў будучым постацямі беларускай гісторыі і культуры, як Зміцер 
Жылуновіч (Цішка Гартны), Алесь Бурбіс, Усевалад Ігнатоўскі, Канстанцін 
Міцкевіч (Якуб Колас), Язэп Варонка, Клаўдзій ДужДушэўскі і інш.2

Менавіта М. Мялешка выступаў ад імя Віцебскага аддзела БСГ і на ліпень-
скім з’ездзе беларускіх арганізацый і партый у Мінску. У сваёй прамове ён 
паведаміў, што «беларускі рух у Віцебску падтрымліваецца вучнёўскай молад-
дзю. Бяда толькі ў недахопе свядомых людзей. Двум-тром чалавекам, без гро-
шай у дадатак, цяжка ваяваць са старымі спрактыкаванымі чарнасоценцамі, 
якія маюць і грошы, і ўсю сілу»3.

Сапраўды, праца Віцебскага аддзела БСГ амаль не прасочваецца па гіс
тарычных крыніцах – відавочна, яна не вызначалася шырокім размахам. 
І звязана гэта было, мабыць, не толькі з традыцыйным для беларускага руху 
безграшоўем, але і са спецыфікай нацыянальнай самасвядомасці насельні-
цтва Віцебшчыны, якое зза абсалютнай перавагі праваслаўных і блізкасці 
да этнічнай Расіі было асабліва падатлівым на русіфікацыю, на ўздзеянне 
афіцыйнага імперскага фактара. Адсюль – цяжкасці з прыцягненнем у бе-
ларускую арганізацыю прадстаўнікоў мясцовага жыхарства. У сваім арты-

1 Известия Витебского совета солдатских и рабочих депутатов. 1917. 8 июля; Революцион-
ное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис. М., 1959. С. 519.

2 Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 14 июня.
3 Вольная Беларусь. 1917. 26 ліпеня.
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куле «Забыты край (Нарысы Беларусі)», які друкаваўся ў некалькіх нумарах 
часопіса «Витебский край», М. Мялешка зноў прызнаваў, што дзейнасць Ві-
цебскага аддзела БСГ «занадта нязначная», і са скрухай пытаўся: «А вось дзе 
ж у Віцебску беларуская моладзь? Калі атрымліваеш весткі з Беларусі і нават 
з рускіх гарадоў пра беларускія вучнёўскія гурткі, калі бачыш і ў Віцебску, як 
вучнёўская моладзь іншых нацыянальнасцяў заўсёды згуртавана паміж сабою 
любоўю да свайго роднага, думаеш: няўжо віцебская беларуская моладзь не аду-
хоўлена высакароднымі парывамі любові да свайго роднага? Няўжо яе не цікаві-
ць ні жыццё беларуса, ні  яго літаратура, ні народныя мроі, казкі, легенды? 
Няўжо на ўсё гэта віцебская беларуская моладзь адмахваецца рукой, аддаючыся 
ляноце і суму?»1.

Тым часам з іншых рэгіёнаў Беларусі і зза яе межаў прыходзілі звесткі 
аб утварэнні разнастайных беларускіх гурткоў, суполак, аб’яднанняў нацыя-
нальнапалітычнага і культурніцкага характару, што сведчыла пра прыкмет-
нае пашырэнне ў апошнія месяцы 1917 г. беларускага руху, пра яго колькасны 
рост за кошт далучэння прадстаўнікоў розных класаў і сацыяльных груп.

Асабліва абнадзейлівым для перспектывы самавызначэння Беларусі вы-
глядала далучэнне да нацыянальнага руху беларусаўвайскоўцаў. У кастрыч-
ніку 1917 г. у Мінску прайшоў з’езд беларусаўвайскоўцаў Заходняга фронту 
(размяшчаўся на тэрыторыі Беларусі), які выказаўся за аўтаномію Беларусі, 
прызнаў неабходным утварэнне беларускага войска і для яго арганізацыі 
сфармаваў Цэнтральную беларускую вайсковую раду2.

Месяцам пазней, 15–22 лістапада 1917 г., у Віцебску па прыкладзе за-
ходнефрантавога адбыўся з’езд беларусаў Паўночнага фронту (дыслакаваў-
ся ад паўночных ускраін Беларусі да паўднёвага ўзбярэжжа Фінскага заліва). 
Як вайсковец і беларускі актывіст, у з’ездзе ўзяў удзел і М. Мялешка: ён быў 
абраны адным з сакратароў форуму3. З’езд ухваліў рэзалюцыі аб  самавы-
значэнні Беларусі, аб неабходнасці ўтварэння беларускага войска, аб па-
ляпшэнні эканамічнага становішча Беларусі, аб бежанцах і шэраг іншых. 
Цікава, што сярод іх была рэзалюцыя «Аб мове», якая патрабавала, каб у аўта-
номнай Беларусі беларуская мова поруч з «агульнадзяржаўнай» была прызна-
на «афіцыйнай мовай усіх службовых месцаў, чыноўнікаў і ўрадавых устаноў 
краю», а таксама рэзалюцыя «Аб школе», у якой прызнавалася неабходнай 
частковая беларусізацыя сістэмы адукацыі4. Цалкам рэальна дапус ціць, што 
як сакратар з’езда М. Мялешка мог уплываць на змест яго рэзалюцый, а маг-
чыма, і з’яўляўся ініцыятарам некаторых з іх. Для ўвасаблення прынятых рэ-
залюцый у жыццё з’ездам быў выбраны Выканаўчы камітэт беларусаўвоінаў 
Паўночнага фронту, у склад якога ўвайшоў і М. Мялешка. Такім чынам, у Ві-
цебску з’явілася яшчэ адна беларуская арганізаваная структура з  яго ўдзе-
лам. На жаль, недахоп інфармацыі не дазваляе прасачыць яе далейшую гісто-
рыю: паводле адных звестак, яна была забаронена і разагнана вясной 1918 г. 

1 Мо [Мелешко М.]. Забытый край. (Очерки Белоруссии) // Витебский край. 1917. № 17. С. 10.
2 НА РБ, ф. 4, воп. 1, спр. 96, арк. 165–166.
3 У адным з энцыклапедычных артыкулаў пра М. Мялешку памылкова сцвярджаецца, што 

ён быў выбраны старшынёй вайсковага з’езда (Клімовіч М., Міхнюк У. Мялешка Міхаіл Вінцэн-
тавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 5. Мн., 1999. С. 249). У сапраўднасці старшынёй з’езда 
воінаўбеларусаў Паўночнага фронту з’яўляўся Я. Серада (НА РБ, ф. у, воп. 1, спр. 96, арк. 196).

4 НА РБ, ф. 4, воп. 1, спр. 96, арк. 194–196.
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бальшавіцкімі ўладамі1, паводле іншых – самараспусцілася зза адсутнасці 
фінансавых сродкаў2.

У кантэксце нашай тэмы безумоўную цікавасць уяўляе пытанне пра 
стаўленне М. Мялешкі да захопу ўлады бальшавікамі ў кастрычніку 1917 г. 
В. Скалабан і С. Крапівін у 1998 г. пісалі, што Кастрычніцкую рэвалюцыю ён 
прыняў3. Прамых звестак на гэты конт у маім распараджэнні няма. Але можна 
меркаваць, што бальшавіцкая рыторыка аб міры і сацыяльнай справядліва-
сці, аб уладзе працоўных зрабіла ўражанне на М. Мялешку, як і на мільёны 
іншых выхадцаў з сацыяльных нізоў. Абяцанне надаць народам права на са-
мавызначэнне аж да аддзялення і ўтварэння самастойнай дзяржавы таксама, 
напэўна ж, імпанавала беларускаму нацыянальнаму адраджэнцу. Той факт, 
што пасля Кастрычніцкага перавароту М. Мялешка яшчэ на працягу некаль-
кіх гадоў заставаўся ў Віцебску і працаваў у савецкіх установах, можа свед
чыць пра тое, што новая ўлада напачатку не выклікала ў яго антыпатыі.

Аднак і поўнай ідыліі ва ўзаемадачыненнях з ёю ў М. Мялешкі не было. 
Па меры таго, як паглыблялася разорва паміж бальшавіцкімі дэкларацыямі 
і практычнымі дзеяннямі, нарастала пачуццё расчаравання і незадаволенас-
ці. У фондзе М. Мялешкі ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мін-
ску захоўваецца красамоўны дакумент – накід артыкула пад назвай «З кім 
мы?», напісаны, як бачна са зместу, не раней 1919 г. Гэта спроба своеасаблі-
вага асэнсавання адносін розных палітычных рэжымаў у Расіі да Беларусі. 
Аўтар нагадвае, што пры царызме беларусы зведвалі ўсялякія абмежаван-
ні для свайго нацыянальнага развіцця, падлягалі прымусовай русіфікацыі. 
Нягледзячы на гэта, падкрэслівае ён, беларускія партыі і арганізацыі дэман-
стравалі нязменную лаяльнасць да Расіі. Існавала перакананне, што расій-
ская дэмакратыя, узяўшы верх над дваранскабуржуазнымі сіламі, працягне 
руку свайму беларускаму брату, на плечы якога заўсёды клаўся цяжар войн 
паміж Усходам і Захадам, што «ўстаўшая ад прыгону Расея дасць збавенне і ці-
хае шчаслівае жыццё беларускаму народу». Аднак, прыйшоўшы ў лютым 1917 г. 
да ўлады, канстатуе М. Мялешка, расійскія дэмакраты не апраўдалі гэтых на
дзей: яны засталіся «ў вернасці заветам расейскіх русіфікатараў». Часовы ўрад 
Расіі ўсяляк стараўся стрымліваць беларускі рух і, што самае галоўнае, не даз-
воліў беларусам вылучыцца ў асобнае войска, якое магло б стаць і на яго аба-
рону ад анархічнага паўстання. Цяпер, працягвае аўтар, «мы бачым на свае 
вочы, што робіць у беларускай справе самая левая частка расейскай дэмакра-
тыі – бальшавікі». Абвясціўшы аб праве на самавызначэнне малых нацый, 
яны ў сапраўднасці дашчэнту разграмілі культурныя і палітычныя арганіза-
цыі беларусаў, імкнуцца знішчыць усіх, хто называе сябе свядомымі бела-
русамі, саджаюць у турмы нават беларускіх камуністаў. Бальшавікі, адзна
чае М.  Мялешка, не толькі здзекуюцца над душой беларускага народа, але 
і чы няць рабаўніцтва матэрыяльных рэсурсаў краю: пад выглядам шматлікіх 
«эвакуацый» вывозяць з Беларусі фабрыкі, школы, музеі, машыны, золата, 
срэбра, не грэбуюць і такімі дробязямі, як шафы, крэслы, самавары і нават 

1 НА РБ, ф. 325, воп. 1, спр. 19, арк. 203 адв.
2 Дзянніца. 1918. 19 сакавіка.
3 Скалабан В., Крапивин С. Михаил Мелешко: долгое возвращение в Беларусь // Советская 

Белоруссия. 1998. 10 октября.
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саганы. Выснова, якую робіць М. Мялешка на падставе вядомых яму фактаў, 
гучыць катэгарычна і радыкальна: «Убачучы гэтакія адносіны, трэба пра-
канацца, што чым больш мы будзем мець ценг да расейшчыны, тым даўжэй 
не відаць нам беларускага вольнага шчаслівага жыцця»1.

Хтосьці можа ўбачыць у працытаваных словах праяву банальнай руса-
фобіі; для іншых жа, больш разважлівых, яны паслужаць яшчэ адным свед-
чаннем таго, што імкненне да дзяржаўнага суверэнітэту і нацыянальнакуль-
турнага адраджэння Беларусі не ёсць плён фантазій адарваных ад жыцця 
летуценнікаў, а вынікае з аб’ектыўных гістарычных, геапалітычных, эка-
намічных, сацыяльнакультурных рэалій. Гэта слушна для падзей стогадовай 
даўніны, слушным гэта застаецца і сёння.

Жанна Капуста

ЗАПАВЕТЫ МІХАСЯ МЯЛЕШКІ

Сляды рэпрэсаванага беларускага гісторыка, краязнаўца, этнографа, 
архівіста Міхася Мялешкі і яго сям’і на доўгія дзесяцігоддзі згубіліся ў Сама-
ры, куды ён быў высланы пасля арышту па так званай справе «Саюза вызва-
лення Беларусі» і куды за ім паехала неўзабаве жонка Валянціна з пяцігадо-
вай дачкой Люсяй. Толькі ў 1997 г. – праз год пасля пераезду сям’і ў Пецярбург 
(запыты ў розныя ўстановы Самары сталіся безвыніковымі) – беларускі гісто-
рыкархівіст Віталь Скалабан адшукаў па адраснай кнізе дачку М. Мялешкі 
Людмілу Сакалову. У выніку плённага супрацоўніцтва ў Беларускім дзяр-
жаўным архівемузеі літаратуры і мастацтва быў сфармаваны фонд Міхася 
Мялешкі, а сувязь падтрымлівала дырэктар архіва Ганна Запартыка. Сувязь 
гэтая раптоўна абарвалася ў 2008 г., калі Людміла Сакалова памерла. Аднак 
праз два гады яе дачка Наталля Спічко, разбіраючы архіў маці, знайшла кан-
верты з мінскім адрасам і сувязь аднавілася.

Сёлета нашчадкі Міхася Мялешкі – унучка Наталля з мужам і сынам – 
упершыню наведалі беларускую сталіцу, каб прыняць удзел ва ўшанаванні 
125годдзя з дня яго нараджэння. Нам удалося пагутарыць з захавальніцай 
сямейнага архіва ўнучкай Наталляй – вельмі светлым, разважлівым і адора-
ным чалавекам. Наталля ніколі не бачыла свайго дзеда, бо нарадзілася праз 
шмат гадоў пасля яго смерці. Аднак падчас размовы з ёй у гэта немагчыма 
паверыць: Наталля Спічко паўтарае дзедавы жыццёвыя запаветы так, нібыта 
чула іх з яго вуснаў, распавядае дэталі арышту так, нібыта сама была сведкай…

Дзед
– Як і многія іншыя, Міхась Мялешка быў цвёрда перакананы, што гэтае 

непаразуменне – несправядлівы арышт – неўзабаве вырашыцца і ўся сям’я, 
як і раней, будзе жыць у мінскай кватэры. Аднак бабуля Валянціна Вікта-
раўна (у дзявоцтве – Тамкавід) прадчувала бяду, калі перад высылкай мужа 
ў Самару прыводзіла пад турэмныя паўпадвальныя вокны маленькую дач-
ку – развітацца. Ім дазволілі такое «развітанне»: некалькі разоў прайсціся ля 

1 НГАБ у Мінску, ф. 3411, воп. 1, спр. 18, арк. 1–2.
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турэмных вокнаў, адкуль дзед мог іх бачыць. Без слоў, без жэстаў і лішніх 
рухаў. Ці трэба казаць, што крокі іх былі няспешнымі?

Мой дзед быў чалавекам з моцнай воляй і добрым сэрцам. Ужо будучы 
смяротна хворым (сухоты і рак), ён падтрымліваў, падбадзёрваў бабулю, 
як толькі мог. Напраўду толькі тое, што каханая жонка і дачушка былі побач, 
надавала яму сілы жыць.

Дзеда сапраўды вызвалілі ў 1935 г. і да паўторнага арышту ў 1938м сям’я 
атрымала магчымасць жыць разам – наталяцца драбнюсенькімі крышачкамі 
шчасця, калі можна ўвогуле пра гэта весці гаворку. Былы палітвязень Міхась 
Мялешка не мог уладкавацца на працу – паўсюль адмаўлялі. Таму бабуля за-
ставалася адзіным кармільцам – яна працавала выхавацелькай у дзіцячым 
доме.

Аднак дзядуля не аддаваўся бяздзейснаму адчаю, ён не мог сядзець 
без працы. Нават у такой сітуацыі, змучаны турмой і хваробамі, ён працягваў 
этнаграфічныя экспедыцыі ў самарскія ваколіцы. Вядома, ён разумеў, што 
не  атрымае ні ўзнагароджання, ні прызнання, і ўвогуле не мог быць упэў-
нены ў тым, што яго запісы захаваюцца. «Чалавек павінен быць добрым пра-
фесіяналам, служыць свайму Божаму дару, свайму прыроджанаму таленту 
і  пастаянна развіваць, удасканальваць яго», – так паўтараў дзядуля. А яшчэ 
ён не быў азлоблены. Спакутаваны, абяссілены – так, але не азлоблены. Зноў 
жа з яго запаветаў: «Чалавецтва дзеліцца на людзей і нелюдзяў. Трэба да ўсіх 
найперш ставіцца, як да людзей, і не замыкацца ў злобе і роспачы, а ісці ў свет, 
шукаць духоўнае святло. Тады абавязкова знойдзеш водгук». Такім быў дзядуля: 
ні на кога не трымаў зла, нікога не абвінавачваў.

У 1938 г. яго арыштавалі паўторна, у 1941 г. ён сканаў.
Дзеда рэабілітавалі двойчы – у 1957 г. у Беларусі па першым прысудзе, 

у 1962 г. у Самары – па другім.
Магіла Міхася Мялешкі не захавалася. Жонка і дачка ніколі не былі на яго 

магіле, нават не ведалі, дзе ён пахаваны.
– Гэта быў наказ дзеда: не хадзіце да магілы, не рызыкуйце сваім жыц-

цём і свабодай. Такія выпадкі, калі сваякі памерлага або расстралянага вязня, 
якія прыходзілі на яго магілу, знікалі без вестак, сапраўды былі. Ён сказаў 
бабулі перад сконам: «Мая душа – на радзіме, у Беларусі, а цела – проста аба-
лонка, не так важна, дзе яго закапаюць».

Бабуля
– Мая бабуля Валянціна Віктараўна паходзіць з даўняга шляхецкага роду 

Кладніцкіх. Яе маці Аляксандра Антонаўна валодала музычным талентам, 
скончыла Варшаўскую кансерваторыю і перадала свой талент дачцэ, сама 
вучыла яе іграць на фартэпіяна. Гэтая традыцыя стала перадавалася ў нашай 
сям’і па жаночай лініі.

У мінскай кватэры на вуліцы Беларускай, дзе жыла сям’я Мялешкаў, 
вечарамі часта збіраліся госці: Луцэвічы, Міцкевічы, Жылуновічы… Бадай, 
не было аніводнага «пустога» вечара – было шчырае жаданне абменьвацца 
думкамі, навінамі ў сферы навукі, культуры, літаратуры. На такіх вечарах 
заўсёды гучала музыка ў выкананні Валянціны Мялешкі – і творы сусветнай 
музычнай класікі, і беларускія народныя мелодыі.



241

АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

Дарэчы, сваё імя мама атрымала ад Янкі Купалы. Пасля нараджэння яна 
больш за тыдзень была без імені: перабіралі розныя варыянты. Нехта пра-
паноўваў назваць дзяўчынку Кларай у гонар Клары Цэткін, нехта – Акця-
брынай, бо нарадзілася ў кастрычніку… Прайшоў тыдзень, і з нейкай каман
дзіроўкі вярнуўся Купала, разам з Уладзіславай Францаўнай завіталі ў адведкі, 
ён толькі зазірнуў у калыску, убачыў адкрыты светлы твар і выгукнуў: «Што ж 
тут думаць, гэта ж Людміла – людзям мілая!»

Падчас арышту і вобшуку ў кватэры пляжылася ўсё, што магло пакінуць 
памяць аб чалавеку. Садралі са сцяны нават дыплом з Парыжскай этнаграфіч-
най выстаўкі, які дзед атрымаў за рэканструкцыю беларускай сялянскай хаты 
ў поўным аб’ёме, з дакладным увасабленнем начыння: ад мэблі і драўлянага 
посуду да вышыванак і жаночых упрыгожанняў. Што не знішчылі – канфіска-
валі. Аднак фотаздымкі захаваліся!

Гэта неверагодная гісторыя. Маленькая Люся вельмі любіла разглядаць 
татавы здымкі, таму многія з іх проста апынуліся ў скрынках з цацкамі, якія 
не чапалі. Некаторыя – у дзіцячым ложачку, пад матрасікам, куды дзяўчын-
ка іх прыхоўвала. Паколькі арышт адбыўся вельмі нечакана, то немагчыма 
дапусціць думку, што бабуля загадзя схавала фотакарткі ў дзіцячых цацках. 
Хутчэй за ўсё, гэта атрымалася выпадкова. І такім чароўным чынам ацалелі 
здымкі, якія складаюць каштоўную частку дзедавага архіва.

Пасля арышту і высылкі многія знаёмыя раілі бабулі вырачыся рэпрэ-
саванага мужа, узяць развод і пастарацца ўладкаваць сваё жыццё – выйсці 
другі раз замуж, змяніць прозвішча. Але гэтага, вядома, не адбылося. Бабуля 
паехала за мужам у Самару, увесь час яго падтрымлівала і засталася вернай 
да канца і яго, і свайго жыцця. Я памятаю, што імя дзеда ў нас да 1958 г., калі 
яго рэабілітавалі ў Беларусі, вымаўлялася шэптам.

Калі давялося вызваляць кватэру, бабуля ўзяла сабе толькі дзве рэчы: 
наша хатняе фартэпіяна, каб мець магчымасць навучаць дачку, маю маму, 
і  партрэт дзеда работы мастака Якава Кругера (ён і цяпер захоўваецца 
ў сям’і – у нашай піцерскай кватэры). Вельмі шкадавала бабуля пра страча-
ную бібліятэку, бо ў дзеда быў найбагацейшы кнігазбор, у тым ліку і рэдкія 
старажытныя фаліянты. Нас цешыць думка, што бібліятэка не была знішча-
на, а хаця б часткамі захавалася недзе ў свеце і служыць людзям.

Так сталася, што мяне амаль з калыскі выхоўвала бабуля. Бацькі выму-
шаныя былі працаваць ад цямна да цямна, каб забяспечыць сям’ю. Мы жылі 
вельмі сціпла, але ніколі не рабілі галоўнага акцэнту на матэрыяльным да-
брабыце. Найвялікшая ўвага аддавалася выхаванню, адукацыі дзяцей, раз-
віццю іх інтэлектуальных здольнасцяў – шанавалі запаветы дзеда.

Бабуля размаўляла са мной на беларускай і польскай мовах, я ведала шмат 
польскіх і беларускіх вершаў, прыпевак, песенак, прымавак. Гэта не  было 
праблемай, пакуль я не пайшла ў першы клас. Бо ў школе мяне сустрэлі больш 
нават з неразуменнем, чым з недаверам. У першы ж дзень настаўніца пасля 
школы пайшла са мной дадому і правяла з бабуляй вельмі доўгую размову. 
Пра што канкрэтна яны гутарылі, я не ведаю, бабуля мне ніколі не расказва-
ла. Аднак пасля гэтага папрасіла старацца размаўляць паруску.

Вядома, бабуля Валянціна была зламаная горам і перажытым страхам 
(за лёс сям’і і мужа, якога маглі расстраляць, як многіх іншых), яна сапраў-
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ды была вельмі моцна напужаная. Так, што нават забылася на дзень свай-
го нараджэння, памятала толькі – сакавік 1902 г. Які ж гэта трэба перажыць 
стрэс, каб забыцца на свой дзень нараджэння! Але, як гэта ні дзіўна, мяне 
яна выхоўвала моцнай, смелай, актыўнай. Заўсёды паўтарала: не бойся жыц-
ця, рухайся наперад, адстойвай сваю правату! Гэта мне дапамагло дасягнуць 
у жыцці ўсяго, што маю.

У падлеткавым узросце я сама пачала цікавіцца лёсам дзядулі. Многае 
мне расказвалі, многае я даведалася з турэмных лістоў і паштовак. «Прымаю 
смерць як адхланне», – так пісаў дзед з турмы незадоўга да скону. Мяне вель-
мі балюча ўразілі гэтыя радкі: якія пакуты мусіў перажываць чалавек, каб 
такое пісаць!

Мама
– Аднойчы мама сказала мне: «Не думай, што дзядуля згінуў праз 

палітычнае абвінавачванне, рэпрэсіі. Справа ў людзях, дакладней у тых, каго 
ён называў нелюдзямі, – у іх вельмі развіта пачуццё зайздрасці. Да такой сту-
пені, што яны праз нейкую драбязу сапраўды могуць загубіць чалавека». Мі-
хасю Мялешку – паспяховаму навукоўцу, разумнаму, адукаванаму чалавеку, 
у якога была цудоўная сям’я ды яшчэ і пяціпакаёвая кватэра, – пазайздрос-
цілі. Дастаткова было аднаго даносу.

Добрая кватэра, як бы дзіка гэта сёння ні гучала, сапраўды была адным 
з прычын арыштаў, высылак і расстрэлаў. Я чула, колькі трагічных гісторый 
было ў Ленінградзе менавіта праз вялікую кватэру, дзе на сценах віселі ары-
гіналы шэдэўраў жывапісу. Бацькоў – на расстрэл, дзяцей – у дзіцячы дом, 
прычым калі дзяцей было некалькі, іх абавязкова разлучалі, давалі іншыя 
імёны і прозвішчы. Трагедыя нашай сям’і – не адзінкавы выпадак, гэта ад-
бывалася з тысячамі сем’яў. Хаця, вядома, ніхто не захацеў бы стаць нават 
і адзінкавым выпадкам.

Сустрэча ў творчасці
– Мы з дзядулем сустрэліся ў творчасці. Калі разбіралі з мамай яго архіў, 

знайшлі там фальклорныя запісы, сабраныя ў самарскіх ваколіцах. Ён за-
пісваў пачутыя ў народзе прымаўкі, песні, вершы. Але запісваў у празаічнай 
форме, проста перадаваў сюжэт. Я ж надала гэтым гісторыям вершаваную 
форму і стварыла вакальны цыкл «Самарскі туесок» (туесок – скарбоначка, 
куфэрак). Наўдачу, не маючы ніякіх знаёмых, якія б маглі падтрымаць, ад-
правіла ў Маскву – знакамітаму дырыжору Мікалаю Някрасаву, народнаму 
артысту СССР. І ён зацікавіўся. Урэшце ў 1989 г. «Самарскі туесок» прагучаў 
па ўсесаюзным радыё ў выкананні народнага артыста СССР Артура Эйзена.

Наталля Спічко, якая ўжо даўно пакутуе ад сезоннай алергіі і кожны 
дзень пачынае з прыёму лекаў, са здзіўленнем адзначыла, што ў Мінску алер-
гія ні разу сябе не праявіла. «Мабыць, гэта паветра далёкай радзімы так даб
ратворна паўплывала», – жартуе яна.

Наталля, Васіль і Іван Спічко – незвычайная сям’я. Вельмі цёплыя, пры-
язныя стасункі, любоў і павага адно да аднаго – у кожным слове і жэсце. 
Аднак, акрамя сямейных стасункаў, іх злучаюць і вельмі моцныя творчыя 
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повязі. Наталля – канцэртмайстар, кампазітар, аўтар музычных рэдакцый 
чатырох балетаў: «Лаўрэнсія» Аляксандра Крэйна; «Полымя Парыжа» Барыса 
Асаф’ева; «Папялушка» Сяргея Пракоф’ева; легендарны «Карсар». Заслужа-
ны артыст Расіі Васіль Спічко і яго сын Іван – салісты Міхайлаўскага тэатра. 
Разам яны ладзяць канцэртныя выступы ў Доме вучоных на Дварцовай на-
бярэжнай.

Галоўныя запаветы Міхася Мялешкі – быць добрым прафесіяналам, 
служыць таму таленту, што даў табе Бог, і напаўняць стасункі з людзьмі ду-
хоўным святлом – напоўніцу адлюстроўваюць асабістае і прафесійнае жыццё 
сям’і Спічко. Так у спадчыну перадаецца самы каштоўны скарб.
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XVIII Узвышаўскія чытанні
Беларуская літаратура і пачаткі дзяржаўнасці

25 траўня 2018 г.

Наталья Прушинская

Уважаемый Оргкомитет!
Уважаемые участники и гости Узвышаўскіх чытанняў!

От себя лично, от имени потомков писателейбратьев Андрея Мрыя 
и Василя Шашалевича приветствую Вас на XVIII Узвышаўскіх чытаннях «Бе-
лорусская литература и начала государственности»!

В год, когда отмечается 100летие белорусской государственности, та-
кие тематические направления форума, как роль деятелей литературы и ис-
кусства в создании и укреплении государства, тенденции и достояние ли-
тературного процесса 1920–1930х гг. – очень актуальны и своевременны. 
Исследование, обсуждение таких важных вопросов послужит дальнейшему 
укреплению Беларуси, развитию и процветанию её национальной культуры, 
а вместе с тем информационному и духовному обогащению людей, повыше-
нию интереса к Беларуси в мире.

Андрей Мрый и Василь Шашалевич были в числе четырнадцати членов 
литературной организации «Узвышша», объединённых благородной идеей 
служения своему народу, родной Беларуси, оставивших значительный след 
в истории национальной культуры.

В связи с проведением Узвышаўскіх чытанняў мы горячо поддерживаем 
идею установки мемориальной доски в Минске на том доме, в котором рабо-
тали писатели литературного объединения «Узвышша»: А. Адамович, А. Ба-
барека, З. Бядуля, П. Глебка, С. Дорожный, В. Дубовка, В. Жилка, П. Кляштор-
ный, К. Крапива, М. Лужанин, А. Мрый, Я. Пуща, К. Чёрный, В. Шашалевич.

Полагаю, на установку мемориальной доски можно будет попробовать 
собрать средства всем миром, заручившись поддержкой городских властей. 
Это будет данью уважения и памяти заслуженным людям, а также святым 
местом, куда можно будет принести цветы: ведь так сложились судьбы неко-
торых писателей, что и места их захоронений сегодня нам неизвестны.

Наталья Прушинская, дочь Андрея Мрыя,
Петрозаводск, 24 мая 2018 года

Сяргей Панізнік

СТВАРАЛЬНІКІ ПАМЯЦІ

Стваральнікі памяці –
паэты сардэчныя –
жывуць без гарантыі,
але – невылечныя,
але – не парадныя.
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Змушалі кармушкамі
ісці ў гладыятары…
Паэты не гушкалкі –
кіпучыя кратэры.
Смуродныя сталіны
мясілі сякерамі.
Адметныя таленты
знішчалі з паперамі…
Паэты не нолікі.
На трон не нахільныя.
…Глядзім на іх воблікі,
ужо надмагільныя, –
са славаю свечнаю,
судзьбінаю грознаю:
гараць словы вечныя
любоўю запознаю.

***
А мы не на паперці –
паэты бяседныя.
Ахоўнікі Памяці –
у ёй і аседлыя.
Мы – Нацыі лечыва.
І рыфмай зыбучаю
калышым спрадвечную
Айчыну пявучую…

                            25.10.2017

Жанна Шаладонава

УКРАІНСКАЯ ТЭМА Ў АЙЧЫННАЙ ПЕРЫЁДЫЦЫ 
20-Х ГГ. ХХ СТ.

Шматвекавы вопыт добрасуседскіх адносін паміж Беларуссю і Украінай 
абумовіў трывалую прысутнасць жыццёвабыццёвых феноменаў суседняй 
краіны ў айчынным мастацтве слова, якія ахопліваюць топасы геаграфіч-
най, культурнай прасторы, сферу грамадскапалітычных адносін, сістэму ма-
ральнадухоўных каштоўнасцей і прыярытэтаў і, нарэшце, саміх украінцаў 
як носьбітаў мовы, звычак, характару. Мастацкапубліцыстычныя тэксты, за-
рыентаваныя на «ўкраінскі матэрыял», даносяць да чытача разнастайныя і ка-
ларытныя вобразы Украіны, перадаюць асаблівасці аўтарскага ўспрымання, 
змяшчаюць ментальную абумоўленасць, магчымую стэрэатыпнасць. Зразуме
ла, што паўнакроўнаму і змястоўнаму ўвасабленню вобразаў іншай краіны 
ў мастацкай творчасці нішто так не спрыяе, як асабістыя ўражанні, вопыт, на-
быты падчас падарожжаў, сустрэч, назіранняў. Знакамітая паэма вандраванняў 
«Адысея» (VІІІ ст. да н. э.) дэманструе ўнікальны мастацкі вопыт спасціжэння 
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і інтэрпрэтацыі «іншасці». Галоўны герой, які «многих людей города посетил 
и обычаи видел» (пер. В. Жукоўскага) [1, с. 5], трансфармуе свае ўражанні ў кала-
рытныя і маляўнічыя замалёўкі чужаземных краін, гарадоў і нораваў.

Пачынаючы з 1920х гг., калі ў рэспубліках СССР рабіліся рэальныя заха-
ды па развіцці нацыянальных моў і культур, абуджэнні нацыянальнай сама-
свядомасці, значна ўзрасла інтэнсіўнасць літаратурнамастацкіх працэсаў. 
Хроніка тагачаснага культурнага жыцця пазначана шматлікімі фактамі твор-
чых кантактаў, сустрэч мастакоў слова, якія адбываліся падчас пісьменніцкіх 
паездак, абмену дэлегацыямі і перарасталі ў самае прыязнае і шчырае сяб
роўства. Узаемаабмен пісьменніцкімі дэлегацыямі стаў прыкметай новага 
часу і азнаменаваў сабою новы ўзровень супрацоўніцтва.

Рэцэпцыя ўкраінскіх рэалій у творчасці беларускіх пісьменнікаў адлю-
строўвае звароты да знакавых у гісторыі і культуры Украіны постацей, гіста-
рычных фактаў, выяўляе менталітэт, духоўнасць і культурныя традыцыі 
ўкраінскага народа, побытавыя з’явы і тапаграфічныя элементы (прыродныя 
і сацыяльнакультурныя). Каталізатарам працэсаў духоўнага збліжэння было 
адчуванне глыбіннага адзінства ва ўзаемаадносінах беларусаў і  ўкраінцаў, 
якое грунтуецца на супольнасці іх гістарычных лёсаў, этнічнай і моўнай бліз-
касці, агульнасці задач сацыяльнапалітычнага самасцвярджэння, напружа-
ных пошуках уласнай нацыянальнакультурнай ідэнтычнасці, асветніцкай 
засяроджанасці пры актыўным спасціжэнні нацыямі сваёй духоўнай сут-
насці. Аддаючы належнае ўнікальнасці беларускага і ўкраінскага цывіліза-
цыйных тыпаў і своеадметнасці шляхоў нацыянальнагістарычнага развіцця 
нашых краін, неабходна падкрэсліць шматстайнасць звязваючых моман-
таў, супадзенняў, перакрыжаванняў, многія з якіх замацаваны літаратурай 
і мастацтвам. Так, устойліваму меркаванню пра рамантычны пачатак у бе-
ларускім прыгожым пісьменстве і бачанню першапрычын гэтай з’явы адпа-
вядаюць думкі акадэміка М. Жулінскага пра тое, што «ўкраінская літаратура 
ў першай трэці ХХ ст. актыўна асвятляла рамантычны тып асваення рэчаіс-
насці, бо выяўляла інтарэсы прыгнечанай нацыі, для якой свабода роднага наро-
да была гарантам свабоды асобнай індывідуальнасці, перадумовай сцвярджэння 
цэльнай, самакаштоўнай асобы» [2, с. 245].

Падарожжыэкскурсіі па Украіне дазвалялі беларускім пісьменнікам на-
ведаць найбольш знакавыя, памятныя мясціны, занатоўваць непасрэдныя 
ўражанні ў вершах, нарысах, аглядах. Так, цікавыя падрабязнасці паездкі 
ў Харкаў у сакавіку 1928 г. вядучых беларускіх літаратараў Я. Купалы, Я. Ко-
ласа, Ц. Гартнага, М. Чарота, М. Зарэцкага падрабязна апісваюцца ў нарысе 
Ц. Гартнага «Полымя на Украіне», што друкаваўся на старонках «Савецкай Бе-
ларусі» [6–7]. У змястоўным і вычарпальным аповедзе вылучаюцца моманты, 
якія найбольш уразілі аўтара. Ц. Гартны адзначае паўнапраўнае валадаранне 
ўкраінскай мовы ў гаворцы, вулічных надпісах, харкаўскіх выданнях: «Мае 
ўспаміны разбіла ўкраінская гутарка двух жанчын, што разьмінуліся з намі. 
Трэ’ было прыслухацца, наколькі чуваць украінскую гутарку на вуліцах Харкава. 
Нельга сказаць, каб яе было густа, але ўсё-ткі куды багацей, як у Менску бела-
рускае. Таварышы ўкраінцы нас суцешылі, што зараз украінская мова заўладала 
ў партыйных і савецкіх установах, ад ніжэйшых да самых вышэйшых» [6, с. 3].

Багатыя на сяброўскія сустрэчы дні, праведзеныя ў Харкаве, пакінулі ў па-
мяці Ц.  Гартнага лаканічныя партрэты выбітных украінскіх мастакоў слова. 
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З прыязнасцю ўзгадвае ён «папашу» С. Піліпенку, П. Панча, М. Быкаўца і інш., 
з непадробнай, прагнай цікаўнасцю назірае за выдатным украінскім сатыры-
кам Астапам Вішнем: «А вось і ён – М.  Быкавец вядзе яго амфіладаю дробных 
каморак. Сымпатычны твар пісьменніка, з абегам дабрадушнай ухмылкі, яго 
асаністая постаць – ніяк не кажуць за тое, каб у ім, у Астапу Вішні, мясцілася 
гэтулькі багата вострых і калючых слоўцаў і сказаў. Столькі ў іх сілы і значэння, 
як то ёсць сапраўды Астап Вішня вабраў у сябе і ператварыў у сваёй істоце ўсё 
багацце ўкраінскай жартаўлівасці, гумору, досціпу… Ну й любяць яго на Украіне! 
Астапа Рыгоравіча выклікаюць па многа разоў на ўсіх літаратурных вечарынах, 
яго вітаюць шумліва і шчыра, яго чытаюць з асалодаю і – больш ад усіх. Творы 
Астапа Вішні разыходзяцца да ста тысяч экзэмпляраў! Мець гэткі тыраж су-
джана нямногім не толькі на Украіне…» [6, с. 3]. Увагу аўтара прыцягнуў і Паўло 
Тычына, які сваім далікатным, «лірычнаспакойлівым» абліччам вылучаўся 
ў кагорце пісьменнікаў: «Усё-ткі яго убачаць, зараз акружаюць і з Паўлам Ры-
горавічам разводзяць гутарку. П. Тычыну шануюць усе, незалежна ад розніцы на-
прамку ў творчасці і належнасці да таго ці іншага аб’яднання» [7, с. 3].

Падчас наведвання музея Ц. Гартны, акрамя ўсяго іншага, звярнуў ува-
гу на галерэю партрэтаў украінскіх гетманаў: «хмурыя, з апушчанымі вусамі, 
“пад  макацёрт” пастрыжанымі касамі, глядзяць на нас гэтыя правадыры 
украінскіх вольных гайдамакаў. Тут Сагайдачны, Налівайка, Дарашэнка, Мазэ-
па, Хмяльніцкі і інш.» [7, с.  3]. Апісанні Ц.  Гартнага, зробленыя ім акцэнты 
дазваляюць зрабіць высновы, што з усяго спектру ўражанняў яго найперш 
цікавіла сфера чалавечых узаемаадносін, праявы нацыянальнага ўкраінскага 
характару, занатаваныя псіхалагічна тонка з нюансавымі адценнямі.

Напрыканцы падарожжа члены дэлегацыі, як звычайна, вырашылі на-
быць сувеніры. Але паколькі кошты «кусаліся», «абмежаваліся па пары тканых 
украінскімі ўзорамі краватаў. Як-ніяк, а купля пазней прыйшлася па густу. Якуб 
Колас і абодва Міхасі рызыкуюць па Менску ў прыгожых украінскіх карватах. У Мі-
хасей дык перад украінскімі карватамі канчаткова спасавалі краваты Бэрлінскія 
ды Парыскія» [7, с. 3]. Відавочна, што аўтар імкнуўся ахапіць увесь спектр ура-
жанняў і ад знаёмства з архітэктурай Харкава, наведвання вечарын, кіно, оперы. 
І хоць артыкулу нельга адмовіць у некаторай дэкларатыўнасці і пафаснасці, тым 
не менш яго інфармацыйная насычанасць спрыяла азнаямленню беларускіх чы-
тачоў са звычкамі ўкраінцаў, адметнасцямі, цікавымі падрабязнасцямі іх жыцця.

Уражанні ад наведвання Харкава занатаваны ў артыкуле М.  Зарэцкага 
«У сэрцы савецкай Украіны», змешчаным у «Савецкай Беларусі» [8]. Пісьмен-
нік у лірычнаўзнёслым, нават пафасным фармаце дзеліцца з чытачамі тым, 
што яго найбольш зацікавіла падчас паездкі. У пераважнасці гэта не апісан-
ні ландшафтных ці архітэктурных славутасцей, а паслядоўная канстатацыя 
фактаў, падзей, сустрэч, якія былі найбольш важныя для аўтара і склалі стра-
катую мазаіку харкаўскіх успамінаў. Аўтар артыкула разважае пра выдавец-
кую дзейнасць у горадзе, знаёміць з літаратурнымі аб’яднаннямі, прадстаўле-
нымі каларытнымі постацямі ўкраінскіх літаратараў, характарызуе асобныя 
выданні («Літературни Ярмарок»). М. Зарэцкі фіксуе і такую важную падзею, 
як выбары ў акадэмікі Украінскай акадэміі навук У. Ігнатоўскага і Я. Купалы, 
а з украінскага боку – П. Тычыны. Аўтар прапануе цікавыя штрыхі да партрэ-
та П. Тычыны: «Паўло Рыгоравіч са сваёй любай дзяціннай прастатой (сапраў-
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ды, ён выдае дужа наіўным, гэты тытан сучаснай украінскай паэзіі – наіўным 
і праз гэта надзвычайна мілым). Ён гаварыў нам:

– Я буду адмаўляцца. Я рашуча буду адмаўляцца. Я не хочу. Мне многа пра-
цы. Я дужа заняты. Сапраўды.

І ён беспасрэдна абарачваў да суседзяў свой тонкі выразлівы твар і сцераж-
ліва ўзіраўся ў іх сваімі яснымі, добрымі вачмі» [8, с. 3].

Часопіс «Полымя» ў 1920я гг. з паказальнай рэгулярнасцю друкуе на 
сваіх старонках хроніку ўкраінскага жыцця, у якой асвятляліся найбольш 
значныя літаратурнакультурныя падзеі і факты, што мелі месца ў суседняй 
рэспубліцы. У шостым нумары часопіса за 1926 г. былі надрукаваны вершы 
Я.  Купалы, сярод якіх «Царскія дары». У творы апавядаецца пра «міласці» 
і «падарункі», падрыхтаваныя царом для сваіх падданых на бяскрайніх аб-
сягах Царскай імперыі; сярод палякаў, латвійцаў, грузінаў, беларусаў і інш. 
узгадваецца і ўкраінец. Аўтар вельмі трапна і дасведчана ахарактарызаваў 
шчодрыя прыродныя багацці Украіны, з горкай іроніяй канстатаваў надзвы-
чайную «гаспадарлівасць» іх выкарыстання:

Дару я табе, украінцу,
Украйны капальні і стэпы, –
За гэта вуголь і пшаніцу
Ты звозіш мне ў свірны і склепы [3, с. 21].

Прысутнічае ў вершы і аўтахарактарыстыка пакліканага «ў госці» бела-
руса, вымушанага падзяліцца з маскоўскім царом багаццямі славутых ляс-
ных нетраў:

А ты, беларусе нямрушчы,
Вазьмі Беларусь на ўспамінак, –
Твае ж прыдадуцца мне пушчы
Мой царскі вялічыць будынак [3, с. 22].

У чэрвені 1928 г. група маладнякоўцаў у складзе І. Барашкі, В. Маракова, 
М. Лынькова, А. Звонака, А. Моркаўкі, А. Салагуба, С. Баркоўскага з 12дзён-
ным візітам наведала Украіну. Зразумела, што такая дастаткова працяглая 
паездка была багатая на ўражанні, пачуцці, эмоцыі. А. Салагуб напісаў верш 
«Украіне», надрукаваны ў часопісе «Полымя» [4]:

О, дазволь мне, Чырвона Ўкраіна,
Табе выліць удзячнасць слоў.
За тваю красу і шчырасць
Прымі шчырую з сэрца любоў.

Тваіх гоняў шырокіх раздолле,
Тваіх стэпаў бязмежны разгон
Залілі мяне шчасцем волі
І наўчылі кахаць жыццё.

Я ўчора – вязень, нявольнік,
Сціраў вачмі іржавасць крат,
А сягоння я п’ю, свавольнік,
Малако тваіх белых хат [4, с. 114].
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Нягледзячы на відавочную пафаснасць, недасканаласць стылёвага і рыт-
мічнага малюнка, верш змяшчае дакладныя і арыгінальныя вобразныя характа-
рыстыкі тыповых праяў украінскага нацыянальнага ландшафту. Аўтар звяртае 
ўвагу на яго шырыню, бязмежнасць і раздолле, а знакамітыя ўкраінскія мазанкі 
маляўніча прадстаўляе як «малако белых хат». Не маглі пакінуць раўнадушнымі 
аўтара верша суровых «Дняпроўскіх парогаў руіны», зафіксаваў ён і спецыфіку 
ўкраінскага маўлення, калі «апявае Дняпро і “сэло”». Аддае належнае А. Салагуб 
маштабам і магутнасці прамысловай вытворчасці ў суседняй рэспубліцы:

Тваіх домнаў магутных рыканне,
Зыкі сталі, бетону, цыстэрн
Патрасаюць вечарам, раннем
Наш магутны СССР [4, с. 114].

Радкі верша яскрава і эмацыянальна прадэманстравалі аўтарскія пачуц-
ці шчырага здзіўлення, захаплення і гонару, адчуванне асабістай далучанасці 
да напорыстай плыні новага жыцця, грандыёзных працэсаў, што адбываюц-
ца на абсягах вялікай краіны.

Уражанні маладнякоўцаў ад экскурсійнага падарожжа па Украіне за-
натаваў С. Баркоўскі ў маляўнічым і змястоўным нарысе «Па загонах новае 
Украіны. Уражанні з падарожжа на Украіне», што друкаваўся на старонках 
«Полымя» [5]. Найперш аўтар выказвае шчырае, непрыхаванае захапленне 
відовішчнай панарамай Кіева. Паказальна, што аўтара артыкула ўразіла най-
перш прыроднае хараство горада, абумоўленае размяшчэннем яго на ўзвы-
шанай, гарыстай мясцовасці правабярэжжа Дняпра, і яго багатае аздабленне 
шчодрай украінскай прыродай. «Кіеў як горад надзвычай прыгожы… Асабліва 
ён прыгожы, калі вы пад’яжджаеце да яго з боку Дняпра: перад вашымі вачыма 
адно з найпрыгажэйшых злучэнняў ракі з цудоўнымі берагамі, будынкі горада 
не паказваюцца з зелені… У чым сакрэт хараства Кіева? На нашу думку, у тым, 
што горад месціцца на ўзгоркавай мясцовасці правага нагорнага берага Дняпра. 
І, па-другое – у ім надзвычай многа паркаў, садоў і наогул зеляніны» [5, с. 153]. 
Знакавыя, манументальныя і разам з тым рамантычныя пейзажы ствараюць 
у падарожнікаў адпаведны крэатыўны настрой, падкрэслены аўтарам нары-
са: «Некаторыя таварышы пішуць вершы» [5, с. 154].

У Днепрапятроўску С. Баркоўскага здзівілі шматлікія вітрыны з надпі-
самі «Голярня» і «Перукар»1, з нагоды чаго ён з гумарам заўважае: «Нам здава-
лася, што ўвесь горад толькі і займаецца тым, што зрання і да ночы стрыжэц-
ца, голіцца, завіваецца» [5, с. 159]. Днепрапятроўск, на думку аўтара, робіць 
уражанне абывацельскага горада, дзе вечарамі можна назіраць відовішчны 
малюнак, «як палыхае, ахопліваючы паўнеба, велічэзнае зарыва Пятроўскага 
завода», на якім перапрацоўваецца крыварожская руда. Пісьменнікі пасля 
больш падрабязнага азнаямлення з вытворчасцю чыгуну і сталі сваімі тва-
рамі і вопраткай робяць уражанне, «нібы тут чысцілі коміны».

У краёвым музеі ўвагу маладнякоўцаў прыцягнулі этнаграфічныя рэчы, 
у тым ліку «шаравары, як Чорнае мора». Ужытае аўтарам артыкула каларыт-
нае гогалеўскае параўнанне трапна і прадбачліва спалучае неахопнасць, шы-
рыню знакавых для кожнага ўкраінца рэчаў са свавольнай, непадуладнай 

1 Перукар – цырульнік.
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стыхіяй нацыянальнага характару. Зацікавіў спіс наведвальнікаў музея, ся-
род якіх адзначыліся цар Мікалай, генерал Дзянікін, бацька Махно, які даў 
установе ахоўную грамату, Луначарскі і інш.

Бадай самае моцнае ўражанне ва ўдзельнікаў экскурсіі пакінула пера-
адоленне Дняпроўскіх парогаў на шляху да Днепрабуда, маляўніча заната-
ванае аўтарам артыкула: «Парог. Хвалі шумуюць і здаецца здалёк, што бягуць 
з гары белыя авечкі. У часы казацтва, пад’язджаючы да гэтага парогу, казакі га-
варылі: “хлопцы, скідай шапкі, маліся богу” і людзі рыхтаваліся да смерці… Дня-
про надзвычай шырокі. Едучы тут адчуваеш, што аддаеш сябе на волю стыхіі» 
[5, с. 163]. Аднак, як падкрэслівае С.  Баркоўскі, ні супрацьдзеянне воднай 
стыхіі, ні пабудаваная ў гэтым месцы палякамі крэпасць не маглі стрымаць 
настойлівага імкнення «галоты» з розных земляў уліцца ў шэрагі вольных 
запарожцаў. У выніку аўтарскіх апісанняў робіцца зразумела, што ў лік запа-
рожцаў траплялі асобы не толькі вольналюбівыя, але і мужныя, бясстрашныя, 
выключныя ў сваёй фізічнай вынослівасці і трывалай жыццёвай хватцы.

Прыведзеныя аўтарам пейзажныя апісанні, гістарычныя звесткі вельмі 
ёмістыя, аб’ектыўнадакладныя, зарыентаваныя на тое, каб пакінуць у чытача 
дастаткова пэўныя ўяўленні аб тыповых рысах украінскаказацкай менталь-
насці. Увогуле, артыкул С. Баркоўскага пра падарожжа па Украіне прыемна 
ўражвае лёгкім, нязмушаным спосабам падачы матэрыялу, уменнем зася-
родзіцца на важкіх, канцэптуальных дэталях, вабіць тонкім гумарам, адсут-
насцю ідэйнай заангажаванасці, непатрэбнай пафаснасці і дэкларатыўнасці, 
што надае твору ўнутраны дынамізм і несумненную пазнаваўчую цікавасць.

Імпульсы беларускаўкраінскага культурнага дыялогу 1920–1930х гг. 
прыкметна ажыўлялі айчынны літаратурны працэс, выклікаючы ў ім закана-
мерны рэзананс, узбагачэнне ідэйнавобразнага, жанраватэматычнага поля 
прыгожага пісьменства жывым і зацікаўленым рэагаваннем на прэцэдэнт 
«іншасці». Вобразы Украіны на старонках айчыннай перыёдыкі ў арыгіналь-
най аўтарскай інтэрпрэтацыі мэтазгодна разглядаць як важны фактар у раз-
віцці нацыянальнай свядомасці, уплывовы чыннік фарміравання ўласнай 
ідэнтычнасці. Украінскі дыскурс пасвойму ўплываў на вобразнатэма-
тычнае поле беларускага прыгожага пісьменства, адпавядаючы чаканням 
і інтарэсам чытацкай аўдыторыі, пашыраў абсягі пазнання народаў свету 
і больш выразна акрэсліваў беларускую нацыянальнакультурную прастору. 
Праз цесныя сувязі з украінскай культурай і літаратурай беларускае мастацт
ва слова ўзмацняла і патэнцыял узаемадзеяння з перадавымі еўрапейскімі 
тэндэнцыямі духоўнаінтэлектуальнага развіцця.
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Наталля Гардзіенка

«ЗМАГАННЕ ЗА КУПАЛУ» НА ЭМІГРАЦЫІ

Тэксты Альгерда Бахарэвіча пра Янку Купалу1 колькі гадоў таму вы-
клікалі немалое абурэнне сярод часткі нацыянальнай інтэлігенцыі, што, на-
пэўна, было вытлумачана больш формаю, чым зместам. Бо ходанне за Купалу, 
змаганне за яго, пачалося значна раней, яшчэ пры жыцці паэта. Працытуем 
Анатоля Сідарэвіча: «Тут важна зацеміць, што з 1931 г. пачалося змаганне за 
Купалу. Бальшавікі пісалі, што яны бяруць са старое нацыянальнае культуры 
толькі яе сацыялістычныя, яе дэмакратычныя элементы. З прычыны спецыфіч-
нага разумення сацыялізму і дэмакратыі бальшавікам ад ранейшага Купалы за-
сталося няшмат: на пачатку 1930-х яны адкінулі Купалу-неарамантыка, Купа-
лу-сімваліста ды абвясцілі, што бяруць адно “Жалейку” з “Гусляром”»2.

Актуальным гэтае пытанне было і для эміграцыі. «Ад чаго мы сяньня 
павінны адмаўляцца, робячы агледзіны спадчыны бацькоў?»3 – задаваў пы-
танне Янка Запруднік. І тычылася яно не проста спадчыны агулам, але і кан-
крэтна Купалавай.

Наогул купалазнаўства на эміграцыі, рэцэпцыя паэтавай творчасці як 
эмігрантамі: пісьменнікамі (Юрка Віцьбіч), паэтамі (Міхась Кавыль, Масей 
Сяднёў), мемуарыстамі4, навукоўцамі (Антон Адамовіч, Станіслаў Станкевіч, 
Вольга Арэхва, а. Міхась Маскалік, Алесь Грыцук), гэтак і заходнімі даследчы-
камі (Арнольд Макмілін), – яшчэ чакае свайго асэнсавання. Зараз мы спынім-
ся толькі на адным сюжэце своеасаблівага «змагання за Купалу».

Змаганне звычайна прадугледжвае мінімум два бакі. І ў абставінах эмі-
грацыі адзін такі бок даволі добра вядомы: ён агучаны ў працах і артыку-
лах найперш Антона Адамовіча, а таксама Станіслава Станкевіча, Янкі За-
прудніка і інш. Для яго прадстаўнікоў характэрна неўспрыманне і асуджэнне 
«пракамуністычнай» часткі біяграфіі і творчасці Янкі Купалы. Як пісаў Ан-
тон Адамовіч: «Бо ці-ж – хай сабе й зламаны нялюдзкаю сілаю бальшавіцкага 
гвалту, а не самахоцькі – ці-ж ня апынуўся й ён, паэта, у рэшце рэштаў сярод 
тых-жа бацькаўшчынагубцаў, да якіх кінуў адзін з найпраўнейшых спадкаемцаў 
ягоных: “Бо пры вашай дапамозе бацькаўшчына ўкрыжавана?”. Ці не зарабіў гэ-
тым сабе самому на гэткую ўзнагароду – сьніць сны аб любай Беларусі – і толькі 
сны – і толькі… у магіле? І нарэшце: ці ня вымеркаваў-вымераў гэтую ўзнага-
роду сабе сам, сваёю воляю й дзеяю, адабраўшы сабе жыцьцё зусім так, як гэроі 
ягоных балядаў 1918 г., што па бацькагубсьцьве канчалі самагубствам?»5.

Другі ж бок «змагання» – за кошт і сваёй малалікасці, і меншай актыў-
насці заставаўся бадай невядомым як для даследчыкаў эміграцыі, гэтак і для 
купалазнаўцаў. А ён, гэты бок, заслугоўвае, каб прынамсі быць пачутым.

Асноўнай яго фігураю быў ад міжваеннага часу апанент узвышэнца Анто-
на Адамовіча, «БелАППавец», пісьменнік, літаратуразнаўца Янка Ліманоўскі. 

1 Бахарэвіч, Альгерд. Гамбурскі рахунак Бахарэвіча. – Радыё Свабодная Эўропа: Радыё 
Свабода. 2012. С. 109–123.

2 Сідарэвіч, Анатоль. Луцкевічы і Луцэвіч. Мінск, 2003. С. 49.
3 Запруднік, Янка. Спадчына бацькоў: «агледзіны». НьюЁрк, 1982. С. 11.
4 Янка Купала і Якуб Колас, 1882–1982: вянок успамінаў пра іх. Кліўлэнд, 1892.
5 Адамовіч, Антон. Да гісторыі беларускае літаратуры. Менск, 2005. С. 727.



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

252

На пачатку 1950х гг. ён кароткі час быў кіраўніком Беларускага інстытута 
навукі і мастацтва ў НьюЁрку, супрацоўнікам беларускай рэдакцыі «Радыё 
Вызваленне» ў Мюнхене. Менавіта на гэты час прыпала праца па падрыхтоў-
цы да друку грунтоўнага тома «Спадчына: Выбар паэзіі Янкі Купалы», што 
мусіла аб’яднаць беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі, і да якога дырэктар 
БІНіМу рыхтаваў прадмову.

Гісторыю стварэння «Спадчыны» добра адлюстроўвае перапіска яе га-
лоўнага ўкладальніка Вітаўта Тумаша і выдаўца Станіслава Станкевіча, на-
друкаваная сёлета ў адмысловым томе1. З апублікаванага можна даведацца, 
што прадмову Янкі Ліманоўскага ўкладальнікі зборніка забракавалі. Па-
крыўджаны аўтар пэўны час спрабаваў зразумець сутнасць прэтэнзій да яго 
тэксту, а таксама апублікаваў гэтую прадмову ў газеце «Украінські Вісті»2.

З перапіскі Вітаўта Тумаша і Станіслава Станкевіча можна зразумець, 
чаму прадмова Янкі Ліманоўскага была адкінутая. Вітаўт Тумаш пісаў: «Увесь 
артыкул як прадмова да грунтоўнага выбару паэзіі Купалы недарэчнасьць. 
Аўтар ня толькі не задаў сабе труду крыху задумацца над гэтым, што трэба 
ў такой прадмове даваць і як ды чаго там будуць шукаць чытачы, а проста 
напісаў палітычную расправу з сваім інакш думаючым контрагентам. Арты-
кул у сваёй сутнасьці нішто іншае, як самаабарона Равіча перад тымі закідамі, 
якія яму тутака ставіліся людзьмі, якія атакавалі яго, каб пашкодзіць гэтым 
арганізацыі, каторай ён быў старшынёй3. Купала толькі зачэпка. Пісаў пра 
тое, што яму баліць, пры тым прымітыўна, публіцыстычна. У падыходзе чы-
ста палітычным ёсьць крыху й савецкай школы. Аднак тыповы для яе Мазаль-
коў вывязаўся куды лепш з свайго заданьня. Мушу сказаць, што я наперад ведаў, 
што артыкул ня будзе надавацца да друку. Але лічыў, што ўсё-ж можна будзе 
яго падцягнуць, падгладзіць, дакінуць нешта, недзе скараціць. Тымчасам вышла 
нешта, з чаго нічога ня можна зрабіць. Прыходзіцца прызнаць з гэтым поўную 
няўдачу ды разглянуцца за выхадам».

Выйсцем стала напісанне адпаведнай прадмовы выдаўцом Станісла-
вам Станкевічам. Янка ж Ліманоўскі хутка сышоў з БІНіМу, а потым і ўвогуле 
фактычна парваў з беларускай грамадой. Аднак у 1958 г. на старонках канад-
скай газеты «Беларускі голас» яшчэ з’явіўся яго тэкст пад красамоўнай на-
звай «Фальшаваньне Купалы». Менавіта ён і рэпрэзентуе погляд на праблему 
«з другога боку», іншае бачанне «змагання за Купалу».

Дзеля амаль недаступнасці для айчынных даследчыкаў гэтага артыкула 
спынімся на тэзах аўтара больш падрабязна. Так, само «змаганне за Купалу» 
і ўласную ролю ў ім Янка Ліманоўскі бачыў так: «Пачатак зрабіў сп. А. Ада-
мовіч. У 1951 г., у часе, дапасаваным да ўгодкаў сьмерці паэты, сп. Адамовіч 
прачытаў некалькі рэфэратаў аб Купале для беларусаў у Нью Ёрку. Павод-
ля слоў прысутных, Янка Купала быў акрэсьлены з грамадзкага палітычнага 
боку як “прыдворны савецкі паэта”, а ягонае мейсца ў беларускай літаратуры 
як пачынальніка беларускай літаратуры тыпу Дзяржавіна ў расейскай… Нека-
торыя з прысутных пратэставалі, некаторыя плакалі…

1 Як укладалі «Спадчыну». Мінск, 2018.
2 Равіч, Міл. Янка Купала: життя і творчість // Украінські Вісті. New Ulm. Рік X. Ч. 80 (855). 

7 жовт.; Ч. 81 (856), 10 жовт.; Ч. 84 (859), 21 жовт.; Ч. 85 (860), 24 жовт.; Ч. 86–87 (861–862), 28 
і 31 жовтня 1954.

3 Маецца на ўвазе БІНіМ, кіраўніком якога Янка Ліманоўскі быў у 1952–1954 гг.
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Год пазьней – 1952 – давялося мне забраць голас аб Купале перад гэтымі-ж 
беларусамі на акадэміі, прысьвечанай 10 угодкам нашага вялікага паэты. 
Ня было запярэчаньняў, а на тварах некаторых слухачоў (магчыма, ранейшых 
плакальнікаў) я заўважыў нейкую трыумфальную ўсьмешку. Прагледзіўшы ўсё, 
што пісалася пра Купалу ў беларускім эміграцыйным друку, уключаючы з ра-
татарнымі выданьнямі, у сувязі з гэтымі сумнымі ўгодкамі, я з задавальнень-
нем не знайшоў ніякіх сьлядоў там Адамовічавай “устаноўкі”: усе выданьні былі 
адназгодны ў высокай нацыянальнай ацэне Купалы. Скарочаны варыянт майго 
рэфэрату, пакалечаны й папсаваны рэдакцыяй нагэтулькі, што ў шмат якіх 
мясьцінах ён падае не мае пагляды, быў надрукаваны ў нумары 2 часопісу “Запісы 
БІНіМ-a” за 1952 год.

Пасьля няўдалай спробы “адкінуць” Купалу, прыйшла пастанова выдаць 
выбраныя творы Купалы. Ужо самы факт выданьня Купалы “апошнім”, пасьля 
надрукаваньня ўзвышэнскіх “шэдэўраў”1, калі трэба было пачынаць з Купалы, 
навеяў на мяне думку, што ізноў можа з Купалам “нешта здарыцца”. Таму я за-
прапанаваў сваю паслугу напісаць прадмову да зборніка Купалавых твораў, якая 
і была, хоць неяк не ахвотна, прынята».

У тым, што яго прадмова не была прынятая ўкладальнікамі «Спадчы-
ны», Янка Ліманоўскі ўбачыў найперш ролю Міколы Абрамчыка (які ўлас-
на і фінансаваў выданне). Абурэнне аўтара выклікала, што ўкладальнікі не 
змаглі яму дакладна патлумачыць, у чым менавіта палягае «дыскусійнасць» 
прадмовы і чаму яе нельга было нават адрэдагаваць. Сапраўды, захаваныя лі-
сты Вітаўта Тумаша сведчаць пра тое, што ўкладальнік, мо з прыроднай дып
ламатычнасці, сапраўды пазбягаў агучвання канкрэтных закідаў Янке Ліма-
ноўскаму. У выніку апошні зразумеў, што падставы для адкідання прадмовы 
палягаюць найперш у трактаванні ім палітычных пазіцый Купалы: «У сваёй 
прадмове я даў праўдзівую й пазытыўную ацэну беларускіх нацыянал-дэмакра-
таў у Савецкай Беларусі за часы гэтак званага НЭП-у аж да іх разгрому. Янка 
Купала быў аднак з кіруючых удзельнікаў гэтага нацыянальна-вызвольнага руху, 
і нельга даць праўдзівага вобразу Купалы, адрэзаўшы яго ад гэтага руху. Вялікі 
аўтарытэт, які беларускія нацдэмы здабылі сабе ў народзе (тады й цяпер) сва-
ёй самаахвярнай працай, вялікімі дасягненьнямі ў галіне нацыянальна-куль-
турнага будаўніцтва, як і сваім трагічным лёсам, відаць, стаіць на перашкодзе 
сакрэтных плянаў і “саюзаў” М. Абрамчыка й няпрыймальны для ягоных сакрэт-
ных дабрадзеяў. Таму праводзіцца сыстэматычная кампанія “ізьніштажэньня” 
нацдэмаў. Найбольш актыўным і зласьлівым правадніком гэтай часткі Абрам-
чыкавай “генэральнай лініі” зьяўляецца сп. Адамовіч: ён літэральна бэсьціць іх, 
аплёўвае, надзяляе іх абразьлівымі мянушкамі “заблоччыны” ды ім самім выду-
манымі мянушкамі “нацыянал-камуністаў”.

Дык гэтая частка прадмовы, дзе гаворыцца пра Купалу і нацдэмаў, пярэчы-
ць “гэнэральнай лініі”, аказалася “дыскусыйнай” і, побач зь іншымі, прычынілася 
да забароны прадмовы “мазгавым трэстам” М. Абрамчыка».

Далей артыкул Янкі Ліманоўскага складаецца з крытыкі прадмо-
вы Станіслава Станкевіча. Прычым першы сцвярджае пра другога, што ён 

1 Маюцца на ўвазе выданні «Бацькаўшчыны»: Андрэй Мрый. Запіскі Самсона Самасуя. 
Мюнхэн, 1953; Лукаш Калюга. Нядоля Заблоцкіх. Мюнхэн, 1954. Янка Станкевіч у тым самым 
1953 г. выдаў у НьюЁрку «Творы» Уладзіміра Жылкі.
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«ня стаў на шлях “ізьніштажэньня” нацдэмаў у стылю Адамовіча, але і ў яго 
адчуваецца, хоць ускосна, “незацёрты сьлед” Адамовічавай устаноўкі». Пры 
гэтым «Др. Ст. Станкевіч, даючы пазытыўную, у асноўным, ацэнку “адкінена-
му” раней Купале, вяртае яго ў беларускі літэратурны пантэон, але адначасна 
пакідае “адкіненымі” беларускіх нацдэмаў, да якіх належыў Купала. З гэтай су-
пярэчлівай сытуацыі ён спрабуе выйсьці шляхам падвойнай “адрэзальнай” апэ-
рацыі: ён адрэзае Купалу ад нацдэмаў, і адну частку, як і самога Купалу, супроць-
ставіць іншай. Частка беларускай інтэлігенцыі паверыла, што беларускае 
нацыянальнае пытаньне можа быць разьвязанае ў рамках савецкае сыстэмы, 
іншая яе частка толькі навонкі маніфэставала сваю ляяльнасьць да рэжыму, 
упрыйманага ёю, як і раней, нэгатыўна. Купала, аднак, як і шмат Беларусаў, 
не пайшоў на ніякія, навет чыста фармальныя й дэкляратыўныя кампрамісы 
з бальшавікамі.

Ня відаць, якой меркай мерыў Др. Ст. Станкевіч, каб прыйсьці да гэтых 
штучных вывадаў. Каб ён меў у мінулым глянуць на справы знутры, мець давер 
і магчымасьць сяброўскага выказваньня з боку тых, каго ён залічае да тых, што 
“паверылі” ў гэтае “разьвязваньне”, дык ён тады ведаў-бы, што яны былі поў-
ныя і сумніву, і “нэгатызму”. Нацыянальна-дэмакратычны рух быў рухам дэма-
кратычным і ня меў той накіненай прымусова “аднадумнасьці” таталітарных 
арганізацыяў; таму, як паасобныя ўдзельнікі, так і пэўныя часткі гэтага руху, 
маглі спрачацца, нават сварыцца. Але гэта было ўнутры, у межах аднаго руху, 
які быў адзіным. Так, напрыклад, у тым часе ўзвышэнскі паэта напісаў верш, не 
прапушчаны да друку савецкай цэнзурай, у якім ён востра нападаў на старэй-
шых пісьменьнікаў (не падаючы прозьвішчаў), а ў тым ліку й Купалу, за тое, што 
яны быццам не ставіліся нэгатыўна й не змагаліся супраць бальшавікоў. Перад 
нацдэмамі не стаяла магчымасьць выбару, аставалася толькі выкарыстоўваць 
існуючыя магчымасьці, націскаць на палепшаньне гэтых магчымасьцяў, каб бу-
даваць той “безназоўны” падмурак “нацыянальнага пытаньня”. Ці ўдасцца яго 
дабудаваць, ніхто ня мог мець дакладнага адказу. Гэта было адно, супольнае 
для ўсіх. Вонкавая розьніца вынікала толькі з розных роляў, функцыяў, пасадаў, 
але гэта нацдэмы разумелі. Каб Др. Ст. Станкевіч ведаў і тыя падзеі і тых лю-
дзей зблізка, каб ён ня блытаўся ў тэндэнцыйнай і непраўдзівай Адамовічавай 
павуціне і каб быў зусім незалежным ад штучна створанай “гэнэральнай лініі”, 
дык ён не шукаў-бы гэтага “падзелу”, які нагадвае нямілы для ўспамінаў “разь-
дзеляй і властвуй”».

Таксама Янка Ліманоўскі сцвярджае, што Станіслаў Станкевіч (і наогул 
укладальнікі «Спадчыны») наўмысна не заўважаюць антыпольскай пазіцыі 
Купалы, акцэнтуючы ўвагу толькі на антыбальшавізме. І гэта ў той час, калі 
«Янка Купала зьяўляецца найбольш “антыпольскім”, у гэтым сэньсе, беларускім 
пісьменьнікам (як і ягоны прыяцель і аднадумца – Якуб Колас)». У выніку «вер-
шаў, у якіх Купала асуджае польскую акупацыю, вершаў, прысьвечаных Заходняй 
Беларусі, ці хаця-б урыўкаў з гэтых вершаў, у зборніку няма. Верш “Шляхам га-
доў”, які быў уключаны ў зборнік, калі я яшчэ пісаў прадмову, аказаўся выкіне-
ным таму, я ўпэўняны ў гэтым, што ў ім ёсьць востры ўрывак супраць польскае 
акупацыі Беларусі. У прадмове Др. Ст. Станкевіча не ўпамінаецца нават пра 
існаваньне гэтых вершаў. Больш таго, пра палыменныя вершы, якія Купала пі-
саў у 1919 годзе, калі ён жыў пад польскай акупацыяй, Др. Ст. Станкевіч гавора 
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мімаходам, як пра вершы, скіраваныя супраць расейскіх бальшавікоў, калі ў са-
праўднасьці Купала скіраваў гэтыя вершы як супраць бальшавікоў, так і супраць 
польскіх акупантаў».

Гэтак жа неадпаведна, на думку Янкі Ліманоўскага, трактуе Станіслаў 
Станкевіч і прамову Янкі Купалы, агучаную 24 чэрвеня 1920 г. у Менску: «Др. 
Ст. Станкевіч дадае наступны камэнтар: “З гэтай прамовы, як і зь ягоных 
вершаў дадзенае пары, прабіваецца сільная ідэя вольнай і незалежнай Беларусі, 
а ня творанай тады ў розных формах Беларускай Савецкай Рэспублікі, пра якую 
Купала нават не ўспамінае, як пра чужацкую, і не адказваючую народным па-
трэбам крэатуру. Гаворачы аб “хвальшывых прароках” і “прадажных душах”, 
над якімі “новыя людзі” і “новыя прарокі” будуць “суды судзіць, з пакаленьня ў па-
каленьне пракляцьцем успамінаць”, хіба-ж нікога іншага, як тых нямногіх Бе-
ларусаў, што прысталі тады да расейскага бальшавіцкага руху, меў на думцы 
Купала».

Аднак жа, паводле Янкі Ліманоўскага: «Купала гавора ня толькі пра фаль-
шывых прарокаў на ўсходнім баку, але і на заходнім баку. Як ужо відаць зь вершу 
“Паўстань з народу нашага”, Купала гаворыць пра “чужакоў на ўсходняй і заход-
няй частках Беларусі”, так і тут ён гавора пра “фальшывых прарокаў”, што 
прадаліся абодвым гэтым чужакам. Яшчэ нядаўна перад тым Купала гаварыў, 
што адны ўглядаліся ў Няву, а другія ў Віслу. Ці-ж бы гэтая вісьлянская парода 
зусім вывелася?» І далей Янка Ліманоўскі настойліва абгрунтоўвае сваю пазі-
цыю, паводле якой антыпольская скіраванасць Купалы былі нічым ня мен-
шая, калі не большая, за супрацьусходнюю. У гэтым уласна і палягае асноў-
ная нязгода паміж двума аўтарамі прадмовы да «Спадчыны». Аднак выснову 
Ліманоўскі робіць даволі радыкальную: «Усё гэта не належыць да катэгорыі 
памылак ці розьніцы ў поглядах, а выразнае сфальшаваньне. Прыгожы творчы 
твар нашага паэты-прарока акзаўся скалечаным, падстрыжаным “пад польку” 
партачамі-цырульнікамі. Абрамчык і тыя дзьве асобы ягонага “мазгавога трэ-
сту”, адкідаючы маю прадмову без прапановы “перарабіць” яе, зрабілі мне кам-
плімэнт, бо прызналі, гэтым высокі ўзровень маёй прынцыповасьці: на такое 
сфальшаваньне Янкі Купалы я не згадзіўся-б».

Варта заўважыць, што погляды на творчасць Я. Купалы Янкі Ліманоўска-
га, што прайгралі на эміграцыі, фактычна, перамаглі ў метраполіі і збольшага 
адпавядаюць сучаснаму айчыннаму бачанню жыцця і спадчыны класіка. 
А з перамогшымі тады ў 1950х гг. трактоўкамі эмігрантаў добра суадносіцца 
агучанае праз паўстагоддзя Альгердам Бахарэвічам. Вось такі парадокс: пе-
раможцы сталі пераможанымі.
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XIX Узвышаўскія чытанні
Да 120-годдзя з дня нараджэння Адама Бабарэкі

24 траўня 2019 г.

Жанна Шаладонава

БЕЛАРУСКАЯ ШАЎЧЭНКІЯНА 20–30-Х ГГ. ХХ СТ.

Сярод персаналій, прадстаўленых у «літаратурным пантэоне» белару-
скаўкраінскага ўзаемадзеяння, вылучаецца манументальная постаць Та-
раса Шаўчэнкі. У 20–30я гг. ХХ ст. адбывалася заканамерная актывізацыя 
рэсурсаў беларускаўкраінскіх сувязей на фоне агульнага грамадскакуль-
турнага ўзды му, інтэнсіфікацыі літаратурнамастацкіх працэсаў, інтэлек-
туальнатворчага кантактавання і супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы, 
і Т. Шаўчэнка надзвычай гарманічна і натуральна ўпісваецца ў гэты насыча-
ны дыялагічны кантэкст. Ва ўмовах блізкай нацыянальнагістарычнай, сацы-
яльнапалітычнай сітуацыі ў Беларусі і ва Украіне адносіны паміж братнімі 
культурамі набывалі свой непаўторны і спецыфічны характар узаемаабмену 
эстэтычнымі каштоўнасцямі, узаемападтрымкі ў вырашэнні задач самаідэн-
тыфікацыі, рэалізацыі грандыёзных па сваіх маштабах праграм нацыяналь-
нага духоўнакультурнага Адраджэння, дзяржаўнага будаўніцтва.

Вобраз Шаўчэнкі паўстае ў разнастайным мастацкавобразным і інтэр-
прэтацыйнааналітычным асэнсаванні беларускімі аўтарамі 1920–1930х гг., 
якія дэманструюць удумлівае і глыбокае ўспрыманне феномена асобы і твор-
часці ўкраінскага нацыянальнага генія, у адпаведнасці з грамадскагіста-
рычнай змястоўнасцю эпохі і, безумоўна, сваімі аксіялагічнымі пошукамі, 
духоўнымі чаканнямі, інтэлектуальнафіласофскімі роздумамі. Беларуская 
шаўчэнкіяна гэтага перыяду мае разнастайную ідэйнасэнсавую палітру, 
спалучаючы змагарныя, вольналюбівыя і гуманістычныя, стваральнаасвет-
ніцкія матывы.

Верш «Раскуты Праметэй» Янкі Журбы (1921) змяшчае эпіграф з паэмы 
Т. Шаўчэнкі «Каўказ», пазначаны як «з народнай песні аб Праметэі». Зварот 
Я.  Журбы да мастацкай версіі Кабзара ў інтэрпрэтацыі старажытнага міфа 
надае аўтарскаму погляду глабальнасць, узмацняе завостраную публіцы-
стычнасць і сацыяльнадэмакратычны пафас тэмы вызвалення з путаў цэ-
лага народа.

У вершы Алеся Гурло «Памяці Шаўчэнкі», напісаным у 1924 г. да 110й га
давіны з дня нараджэння Кабзара, ярка выявілася грамадскапалітычная за-
ангажаванасць аўтара, бунтарны дух, асабліва актуалізаваны ва ўмовах пост
рэвалюцыйнай рэчаіснасці.

А з садоў вішнёвых льюцца кобзаў зыкі,
Заклікаюць к помсце за гвалтоўны здзек.
І чуцён там голас змагара-музыкі:
Выйдзі для змагання, вольны чалавек! [3, с. 79]
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Назва твора ўказвае на наследванне вядомым вершам Я.  Купалы, на-
пісаным у 1909 г. Эфект сучаснасці абазначаны характэрнымі лозунгавымі 
штампамі а таксама плотным шумавагукавым дэкорам словазлучэнняў: кліч 
кабзарскі, вечавы звон, шум травы, раве равучы. У выніку атрымалася разгор-
нутая ілюстрацыяхарактарыстыка сучаснай аўтару эпохі:

А жанцы ўступілісь за здзек Кацярыны
І змагацца сталі за свае правы.
А пасля на шлях свой стала Украіна.
У стэпу шырокім чуцен шум травы:
Да магілы бацькі там ідуць след к следу
Ды раве равучы бунтаўшчык-Дняпро [3, с. 80].

Тарас Шаўчэнка і яго кніга «Кабзар» згадваюцца ў аповесці Якуба Кола-
са «На прасторах жыцця» (1926). Вельмі сімвалічна тое, што менавіта «Ка-
бзар» падарыў настаўнік галоўнай гераіні Алёнцы Андрэевай за выдатныя 
поспехі ў навучанні. Такім чынам у кантэксце твора выразна прамаўляецца 
асветніцкая місія ўкраінскага паэта, «апостала праўды і навукі». Аленка над-
звычай ганарыцца такім падарункам, чым у чарговы раз засведчаны вялікі 
аўтарытэт Т. Шаўчэнкі і яго твораў сярод тагачаснай беларускай моладзі. Чы-
танне «Кабзара» выступае паказчыкам асаблівых здольнасцей, прыкметай 
адукаванага, інтэлектуальна развітага чалавека, які тонка адчувае прыга
жосць, імкнецца да ведаў, умее годна трымаць сябе і з павагай ставіцца да 
іншых. Аленка далікатна, але настойліва выпраўляе простанародна зніжаную 
характарыстыку ўкраінскай мовы як «хахляцкай», пераадольваючы тым са-
мым не зжытую з мінулага тэндэнцыю да прыніжэння статусу цэлага народа, 
гэтаксама, як ужыванне лексем «лях», «маскаль».

«Дзівіцца Сцёпка. З кніжкі дзівіцца і з Аленчынай вучонасці, і ён не адваж-
ваецца праэкзаменаваць яе.

– Слаўная кніжка, – кажа Сцёпка. – А за што табе далі яе?
– А за тое, што лепш за ўсіх экзамен здала, – горда кажа Аленка.
– Бачыш, ты… якая шчаслівая!» [1, с. 12].
Тое, што валоданне асабістым экзэмплярам «Кабзара» робіць чалавека 

проста шчаслівым, характарызуе коласаўскіх герояў як сапраўдных раман-
тыкаў, адлюстроўваючы ідэйнакультурную змястоўнасць эпохі і духоўна
асвет ніцкую парадыгму нацыі.

У вершы «Я дарую табе» (1926) у звароце да каханай дзяўчыны Паў
люк Трус не без гонару засведчыў ідэйнамастацкую пераемнасць сваёй паэ-
зіі з творчасцю Кабзара, якая, на яго думку, вельмі выразна пазнаецца ў мі-
норным звоне паэтычных струн:

І звінелі… звінелі… знячэўку!..
Мо таму ў маіх песенных плынях
Успамінала не раз ты Шаўчэнку…
З «запавітам» над стэп’ю Ўкраіны.
Тараса ўспамінала… Шаўчэнку [4, с. 116].

У 1939 г. шырока святкавалася 125я гадавіна з дня нараджэння Тараса 
Шаўчэнкі. У сакавіку ва Украіну выязджала пісьменніцкая дэлегацыя ў склад-
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зе Я. Купалы, Я. Коласа, М. Лынькова, З. Аксельрода. Янкам Купалам была на-
пісана паэма «Тарасова доля», Якубам Коласам – верш «Баяну Кабзару», ар-
тыкул «Шэўчэнка і беларуская паэзія» і інш. Зборнік «У вянок Т. Г. Шаўчэнка» 
(1939) змясціў артыкулы М. Лынькова, Я. Коласа, З. Бядулі, творы Я. Купалы, 
Я. Коласа, П. Броўкі, Э. Агняцвет, М. Клімковіча.

У паэме Янкі Купалы «Тарасова доля» (1939) лёс Кабзара адлюстраваны ў 
кантэксце супольных сацыяльнагістарычных і духоўнакультурных варункаў 
жыцця беларусаў і ўкраінцаў, перададзена вялікая пашана народа да ўкраін-
скага паэта. Паэтычная інтэрпрэтацыя жыццёвага лёсу, успрыманне творчас-
ці ўкраінскага паэта ажыццяўляецца Я. Купалам з пазіцый этнацэнтрызму, у 
цеснай увязцы і асацыяцыях з уласнабеларускім быццёвым кантэкстам:

Чаму ў сэрцы беларускім
Песня Тарасова
Адгукнулася, запела
Зразумелым словам?

Чаму вецер з Украіны
З думкаю крылатай
Далятаў да Беларусі
І шумеў над хатай?

Бо йшла доля беларуса
З доляй украінца
Адналькова – ў поце, ў слёзах,
Церневым гасцінцам [5, с. 130].

У творы актуалізуецца момант прысутнасці Кабзара на беларускіх зем-
лях падчас яго падарожжа ў Пецярбург, абазначана выпакутаванае, а зна
чыць пранізліваглыбокае і небясследнае ўздзеянне на свядомасць будучага 
паэта асаблівасцей беларускай нацыянальнай прасторы ў адзінстве яе ланд-
шафтных, прыроднаментальных, духоўнасацыяльных фактараў. Я. Купала 
лаканічна і дакладна стварае аўтастэрэатып беларускіх прасторавых рэалій 
у іх найбольш характэрных, пазнавальных, ключавых топасах: бярозы, гасці-
нец, бор, крыніцы.

Беларускія бярозы
Абапал гасцінца
Калыхалі думкі шумам
Хлапчуку-ўкраінцу.

Бор шумеў яму над вухам,
Булькалі крыніцы, –
Маладому, дасціпному
Было чым дзівіцца.

Бачыў ўбогія хаціны,
Крытыя саломай,
Людзей бачыў паднявольных,
Што і ў сябе дома [5, с. 130].
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Прэзентаваная песняром геакультурная прастора Беларусі ў традыцый-
нафальклорных вобразах, прасторавых маркёрах «бярозы / гасцінец» амаль 
праз стагоддзе сталася нацыянальным брэндам і ў выглядзе песні «Вы шумі-
це, шуміце» на словы Н. Гілевіча, музыку Э. Ханка ў выкананні музычнага 
калектыву «Сябры». Гэты прыклад сведчыць на карысць таго, як аўтастэрэа-
тыпы, яскрава і трапна дэманструючы нацыянальны стыль жыцця, пераўтва-
раюцца ў каштоўнасны фактар прэзентацыі краіны ў міжнацыянальных 
зносінах.

Да 125годдзя з дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі Якубам Коласам быў 
напісаны верш «БаянуКабзару». Беларускі пясняр звяртаецца да Кабзара 
з цёплымі, пранікнёнымі словамі, эмацыянальнасэнсавая насычанасць зва-
рота таксама ўзмацняецца ў выніку адаптацыі вобраза вялікага ўкраінца да 
беларускай нацыянальнай стыхіі. Гэтаму спрыяюць тыповыя, пазнавальныя 
локусы, топасы беларускай прасторы, якія арганічна ўплецены ў структуру 
верша:

У тваіх вачах,
Двух глыбозных, як неба крыніцах1,
Я чытаю шлях,
Багатырскі ўзмах
У вышыні, дзе свецяць дзянніцы [5, с. 144].

Створаныя ландшафтныя замалёўкі блізкія і да ўкраінскіх, і да беларускіх 
рэалій, але ўжытая аўтарам каларытная беларуская лексіка актуалізуе эфект 
прысутнасці Кабзара менавіта на беларускіх землях.

Наш прастор-абшар
Ззяе сёння, як золак у сонцы,
І баян-кабзар
Свой разносіць дар
Па ўсёй чыста Савецкай старонцы [5, с. 145].

Баян, асілакзмагар, пясняр – такія характарыстыкі Тараса Шаўчэнкі ня-
суць у сабе сэнсавую моц агульнага ўсходнеславянскага кантэксту. Мастац-
кія дэталіхарактарыстыкі ў творы маюць тэндэнцыю да пашырэння, усе
ахопнасці: прасторабшар, мора, арліны ўзмах. Верш вызначальна задуманы 
з перспектывай перадачы творчага і ўласна чалавечага патэнцыялу Тараса 
Шаўчэнкі і ўздзеяння яго творчасці на рух гістарычнага працэсу. Таму побач 
з ідэяй блізкасці, роднаснасці Кабзара беларускай духоўнакультурнай прас-
торы Якуб Колас паслядоўна і мэтанакіравана развіваў думку і аб яго лёса-
носнай місіі для «ўсіх народаў Савецкай краіны».

Тарас Шаўчэнка і яго творчасць знайшлі адлюстраванне ў артыкуле Яку-
ба Коласа «Шэўчэнка і беларуская паэзія» (1939). Па прызнанні аўтара, гэта 
была першая на той час спроба даследаваць ролю Кабзара ў развіцці бела-
рускай паэзіі. У артыкуле падкрэсліваецца думка аб арганічнай адпаведнас-

1 Тут і далей паўтлустым курсівам вылучана мной. – Ж. Ш.
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ці тэматыкі, настрояў, вобразаў паэзіі Т. Шаўчэнкі думкам і чаканням усяго 
беларускага народа, прасочваюцца асаблівасці ўздзеяння музы ўкраінскага 
паэта на творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Паўлюка 
Труса. На пачатку артыкула Якуб Колас узнаўляе вядомыя эпізоды падарож-
жа Тараса, што ў ліку дваравых памешчыка Энгельгарта ідзе пехатой па этапе 
з Варшавы ў Пецярбург. Якуб Колас у сваім артыкуле, як і Янка Купала ў паэме 
«Тарасова доля», не прамінуў звярнуць увагу на тое, што беларускія краявіды 
са сваім спектрам уражанняў проста не маглі не адбіцца у паэтычнай свя-
домасці будучага Кабзара, спрычыніліся да фарміравання тону і характару 
яго паэзіі: «Хлопчык-падлетак прызначан для паслугі памешчыку-самадуру. 
На адной назе ў хлопчыка бот, другая нага босая. Яго разумны, удумлівы погляд 
спыняецца на малюнках прыроды Польшчы і Літвы, на мяккіх і разнастайных 
пейзажах Беларусі, якія так часта змяняюцца <…> Ён услухоўваецца ў гутарку, 
у расказы, у песні і думы народа, у якіх так моцна гучыць адвечнае гора і няна-
вісць да паноў і чыноўнікаў» [5, с. 94–95].

Творы беларускай шаўчэнкіяны фарміруюць уяўленні і пра Украіну. 
У вершы Петруся Броўкі «У Каневе» (1939) з цёплым, прачулым лірызмам пе-
рададзены ўражанні паэта ад наведвання «славутай гары» на беразе Дняпра. 
П. Броўка паэтычна характарызуе Украіну як «зямлю, што сэрцамі сагрэта» 
з задумнымі сінімі краявідамі, занатаваўшы такім чынам не столькі прырод-
накліматычныя асаблівасці краіны, колькі псіхалагічныя ўласцівасці жыха-
роў. Украінскія краявіды ў вершы ментальна не абазначаныя, выглядаюць 
дастаткова тыповымі для еўрапейскай сярэдняй паласы: «Таполяў варта над 
ракою, Задумны сіні краявід», «Да берага прыпалі хвалі, Устала ранняя зара» 
[5, с. 146]. П.  Броўка засяроджваецца найперш на перадачы своеасаблівага 
ўрачыстага настрою ад наведвання шаўчэнкаўскіх мясцін і не прамінае ак-
цэнтаваць момант далучанасці Кабзара – у мінулым і ў сучаснасці – да бела-
рускай геаграфічнай і духоўнакультурнай прасторы:

Вось гэтаю сцяжынкай,
Мусіць,
Хадзіў ён ночы да відна…
І можа быць на Беларусі
Такая сцежка не адна,

Дзе ты пачуеш:
У бяседзе
Бары сасновыя гудуць –
Аб падарожніку-суседзе
Размовы доўгія вядуць [5, с. 146–147].

Цікавую лірычную, гендэрна абазначаную інтэрпрэтацыю атрымала 
шаўчэнкаўская тэма ў вершы Эдзі Агняцвет «Яблыня». Паэтка акцэнтуе ўлас-
на чалавечыя якасці Кабзара, яго запаветную мару мець ва Украіне сям’ю, 
уласны дом з садам, якая сімвалічна занатавана ў пасаджанай яблыньцы.
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Як знайшоў ён пры даліне
Крыніцу жывую, –
Пасадзіў на успамінак
Яблыньку малую:

Хай з дубровы цёплы вецер
Да цябе прымчыцца.
Мо’ яшчэ цябе на свеце
Стрэну ля крыніцы… [5, с. 150–151].

Тарасу не давялося зноў напаткаць яблыньку, але Э. Агняцвет занатава-
ла той момант, якім чынам мара Кабзара аб асабістым шчасці здзейснілася 
ў шчаслівай долі ўкраінскага народа:

Там пад яблыняй ля тына,
Залацістым ранкам,
Нахіляецца над сынам
Маці з калыханкай [5, с. 152].

Юбілейны 1939 г. азнаменаваны выданнем «Кабзара» на беларускай мове, 
які змяшчаў найбольш поўную на той час падборку перакладаў, зробленых 
Я. Купалам, Я. Коласам, К. Крапівой, П. Броўкам, А. Куляшовым, П. Глебкам, 
З. Бядулем, М. Клімковічам. Кніга была перавыдадзена ў 1952 г. Ажыццёўле-
ныя на высокім мастацкім узроўні, у класічнай манеры таленавітымі паэтамі 
пераклады не згубілі сваёй актуальнасці і ў нашыя дні, пра што сведчыць 
іх традыцыйнае ўключэнне ў наступныя перавыданні шаўчэнкавай паэзіі 
на беларускай мове: «Кабзар» (1952), «Вершы і паэмы» Т. Шаўчэнкі (1989) се-
рыі «Скарбы сусветнай літаратуры» (укладальнік Э. Мартынава, аўтар прад-
мовы К. Хромчанка), новае выданне да 200годдзя Т. Шаўчэнкі «І мёртвым, 
і жывым, і ненароджаным…» (2014; укладальнікі Т. Кабржыцкая і В. Рагой-
ша). Перакладзеныя творы розныя па сваіх ідэйных задумах, жанравакам-
пазіцыйнай структуры, мастацкавобразным афармленні, эмацыянальным 
градусе. Перакладчыкі тонка адчулі асаблівасці кожнага з іх, здолелі адэк-
ватна ўвасобіць разнастайную сэнсаваэмацыянальную палітру, захаваўшы 
як  пранікнёны лірызм, глыбокую гуманнасць аўтарскай пазіцыі, настрое
насць на міласэрнасць і дараванне, так і прынцыповасць трактоўкі злаба
дзённых нацыянальнапалітычных, маральнаэтычных праблем, грамадзян-
скі пафас, выкрывальныя пасажы і вострыя інвектывы.

У 1939 г. Міхасём  Клімковічам быў напісаны драматычны абразок 
«На  Віленскім шляху», у якім аўтар прапаноўвае сваю версію падарожжа 
юнака Тараса праз Беларусь у 1829 г. У характарыстыцы дзейных асоб хло-
пец падаецца як «каранасты, крэпкі, з непакорнай чупрынай, задумлівы. Апра-
нуты напалову казачком, напалову звычайным сялянскім хлопцам». Назіраль-
насць і ўражлівасць паэтычнай натуры хлопца выяўляецца ў яго трапных 
і ёмкіх характарыстыкахзамалёўках. Так, пра маляўнічыя мясціны Случчы-
ны ён  заўважае: «Як у Кірылаўцы ўсё тут: і яр, і вербы, і вішні. Толькі хаты 
не такія…» [5, с. 168]. Уразіла будучага паэта, мастака і беларуская дзяўчы-
на Алена: «Вочы, як васількі ў расе… Каб так намаляваць! І гора ў іх, як мора» 
[5,  с.  169]. Тарас выпраменьвае надзвычайную энергетыку, яму ўласцівая 
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смеласць, пасіянарнасць у прыняцці рашэнняў, катэгарычнае непрыманне 
гвалту і прымусу, спачуванне і жаданне дапамагчы простаму чалавеку. Даве-
даўшыся пра незайздросную долю Алёнкі быць прададзенай за даўгі распус-
наму пану Гарбузу, хлопец прапануе дзейнічаць радыкальна:

Та р а с .
– Бяжы ў свет, сястра, да нас на Украіну.
Д з е д  С я м ё н .
– Ну што яна – казак? Загіне дзяўчынё…
Тарас.
– Дык што-ж рабіць, дзядуля? Так і гінуць? [5, с. 170].

Хлопец прапануе нагадаць народу пра панскія злачынствы «крыкам, 
гвалтам. Каб людзі збегліся, як на пажарны звон» [5, с. 171]. Актыўны, рашучы 
герой паўстае ў цэнтры фінальнай сцэны расправы з панам Гарбузом. Дзеян-
не разгортваецца ў адпаведнасці з радкамі песні дзеда Сямёна пра жорсткія 
часы гайдамацкага паўстання:

І сышліся гайдамакі,
Нажы асвяцілі,
Перарэзалі ўсю шляхту,
Карчмароў пабілі [5, с. 172].

Менавіта прысутнасць Тараса адыграла знакавую ролю ў вырашэнні 
канфлікту твора. Радыкальнасць, маланкавая імгненнасць фінальных мо-
мантаў шмат у чым абумоўлена прысутнасцю стыхіі бескампраміснага, воль-
налюбівага, пасіянарнага ўкраінскага характару, які раскрываецца ў рэпліках 
і ўчынках героя, песнях.

Творы беларускай шаўчэнкіяны транслююць сацыяльнапсіхалагічнае, 
індывідуальнааўтарскае ўспрыманне феномена асобы і творчасці Кабзара 
праз прызму беларускіх рэалій, культурных традыцый і каштоўнасцей. Эт-
нолаг С. Сакалоўскі адзначыў, што «размовы, развагі пра іншага… нашмат 
больш паведамляюць пра нас, чым пра іх, з’яўляючыся, пасутнасці, праек-
цыяй калектыўнага “я” на непазнанае сацыяльнае акружэнне» [2, с. 41]. Воб-
раз Шаўчэнкі як вобраз іншага ў беларускай нацыянальнакультурнай прас-
торы не толькі не прыглушае і не адмяжоўвае яе, але і выступае стымулам 
дэманстрацыі сваёй самабытнасці, сцвярджэння ідэнтычнасці, фарміраван-
ня яе разгорнутых і паўнакроўных характарыстык камунікатыўным шляхам.
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Ігар Шаладонаў

СІМВОЛІКА ВОБРАЗНАЙ СІСТЭМЫ 
РАМАНА «ПУСТАДОМКІ» ЛУКАША КАЛЮГІ

Творчасць Лукаша Калюгі характарызуецца павышанай сімвалічнай 
вобразнасцю, якая ўтрымлівае ў сабе вельмі шырокі дыяпазон і глыбінную 
аснову сугестыўнаархетыпных пластоў нацыянальнай псіхікі і ментальнас-
ці. Вось як на гэты конт выказваецца адзін з першых скрупулёзных і дасвед-
чаных даследчыкаў творчасці празаіка Яўген Лецка: «Сімвалічнасць не чужая 
творчасці празаіка, а ўнутрана арганічная якасць. У некаторых творах (гэта 
найперш датычыць аповесці «Ні госць ні гаспадар»), яна спалучалася, ці, да-
кладней, выяўляла сябе праз амаль натуралістычнае адлюстраванне жыц-
ця ў быццам адэкватнай яму форме… Незалежна ад таго, пісаў ён пра вёску 
ці горад, дарослых ці дзяцей, інтэлігенцыю ці сялянства, імкнуўся ўлавіць тое 
галоўнае, вызначальнае, што ўласціва было чалавеку, грамадству, лёсу наро-
да» [1, с. 31].

Гэтую асаблівую прыязнасць пісьменніка да сімвалізацыі можна ад чуць 
ужо па тым, які для сваёй літаратурнай дзейнасці ён падабраў псеўданім. Аб-
вясціўшы сябе «калюгай», што азначала з мясцовагадыялектнага ямку на да-
розе, выбітую коламі, звычайна з вадой і граззю, пісьменнік, нам думаецца, 
гэтым самым і вызначаў асноўную сваю ідэйнаэстэтычную задачу творчай 
дзейнасці. Мастацкая і ідэйная пазіцыя празаіка выяўна супрацьпастаўляла-
ся той агульнай рэвалюцыйнай, узнёсларамантычнай, рэкламнаквяцістай 
настраёвасці, якая панавала ў 20я гг. ХХ ст. у беларускай літаратуры.

Гэтая пафасная настраёвасць і ідэалагічная заангажаванасць творцаў 
мала чым адпавядала сапраўднаму стану рэчаў у паўсядзённай рэчаіснасці, 
жыццёвым побыце большасці народа. Асабліва гэты бурапенны настрой быў 
характэрны і дамінаваў у маладнякоўскай літаратурнай хвалі, якая імкнулася 
жыццё народа паскорана перавесці на «сацыялістычныя рэльсы», сутнасць 
якіх мала хто з саміх маладнякоўцаў разумеў і пасур’ёзнаму ўяўляў. Ёсць вы-
датная руская народная пагаворка, якая гучыць так: «Было гладко на бумаге, 
да забыли про овраги, а по ним – ходить». Вобразсімвал «калюгі», выбоіны, 
ямы на дарозе выяўна арыентаваў на тую разумную і свядомую думку, што 
рухацца наперад трэба з перасцярогай, ашчадна правяраючы і вывяраючы 
кожны свой крок. Гэта і было асноўным, нам думаецца, мастацкім крэда 
пісьменніцкай рэалізацыі Л. Калюгі. Менавіта гэтая прынцыповая пазіцыя 
аўтара і стала тым вызначальным складнікам далейшага трагізму жыццё
вай і творчай дзейнасці маладога таленавітага празаіка, які не мог не трапіць 
у кола сацыяльнага віру рэпрэсіўнай дзяржаўнага Молаха, які і перамалоў яго 
жыццё і косці.

У перыяд зняволення і ссылкі Л. Калюгам былі напісаны раман «Пу-
стадомкі». Трагічны жыццёвы і мастацкі лёс не даў пісьменніку да канца 
рэалізаваць магутны эпічны патэнцыял у жанры рамана. Пачаты ім у зняво-
ленні раман «Пустадомкі» так і застаўся нерэалізаванай магчымасцю, хоць 
і ўтрымлівае ў сабе цэласную сюжэтнафабульную будову, дзе выразна пра-
глядаецца і галоўны ідэйны пафас твора. У цэнтры ідэйнай пазіцыі аўтара 
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рамана ляжыць усё той жа галоўны матыў яго творчасці – боль за сялянскую 
побытавакультурную Атлантыду, якая неверагодна хуткасным шляхам па-
чала знікаць з гістарычнай арэны жыцця.

Амаль усе назвы буйных эпічных твораў Л. Калюгі нясуць у сабе глыбін-
ны ідэйнасімвалічны падтэкст. Не стала выключэннем і назва рамана «Пу-
стадомкі». «Пустадомкамі» раней у жыцці называлі людзей без гаспадаркі, 
ці чалавека, які дрэнна, нядбайна вядзе сваю гаспадарку. Але час змяніўся, 
і «пустадомкамі» пачувае сябе ў вёсцы ўжо заможная і гаспадарлівая сям’я 
Чугуеўскіх. Адзін з сыноў, руплівы Марка, застаўся працаваць на гаспадар-
цы, а другі, Даніла, вывучыўся, стаў інтэлігентам і жыве ў горадзе, працуючы 
ў рэдакцыі адной з газет, дзе таксама адчувае сябе няўтульна, адчуджана.

Трывога, якая пасяляецца ў душы галоўных герояў рамана, сям’і Пра-
копа Чугуеўскага, нясе ў сабе метафізічны характар, бо патлумачыць чыста 
рацыянальным шляхам новыя рэаліі жыцця героі не могуць. Можа, таму для 
тлумачэння сваіх гаротных разваг пра жыццё яны і звяртаюцца да спракты-
каваных і спрадвечных для сялянскага светабачання прымхаў і сімвалічных 
знакаў.

Зачын рамана падаецца ў напружаным угляданні і жаданні аўтара знай-
сці тыя схаваныя ў паўсядзённай жыццёвай плыні знакі будучых драматыч-
ных падзей для сям’і Чугуеўскіх, як і для ўсяго беларускага сялянскага свету, 
распазнаць і расшыфраваць якія трэба было б раней, але, на жаль, не атры-
малася. «…Можа б лепш было, каб цыганка паваражыла. Можа, па зблытаных 
улукаткі дарожках Юголіных неўпынёных рук ужо тады назначыўся быў Чугу-
еўскі пусты канец. Можа, кінуўшы карты, выпаў бы для іхняга лёсу казённы дом, 
а ў “што будзе” ляжа далёкая халодная дарога» [1, с. 404].

Знаходзіць сваё месца ў рамане і сімвал калюгі. Так, галоўны герой тво-
ра ўспамінае пра момант паездкі на запрэжанай у калёсы кабыле да царквы 
на Вялікдзень разам з сябрамсуседам Русецкім. І калі сябры, едучы па да-
розе, каля Грэбеня сустрэлі купку дзяўчат, то запрасілі іх сесці да іх на воз, 
бо наперадзе дарогу запрудзіла шырокая лужа. Дзяўчаты адмовіліся садзіцца 
да сяброў і абышлі калюгу. А два вясёлыя хлопцы напрасткі пераехалі лужы-
ну. «Адно пырскі ў бакі ляцелі…» [1, с. 406].

Вось гэтае сімвалічнае апісанне праезду праз калюгу, дзе «аж пырскі 
ў бакі ляцяць», вельмі сугучна духу той пануючай атмасферы паслярэвалю-
цыйнай рэчаіснасці, дзе амаль паўсядзённым прынцыпам стала выснова 
«лес рубяць – шчэпкі ляцяць», дзе шчэпкамі станавіліся ўжо самі людзі, са
слоўі і нават класы.

Пашыранае тлумачэнне ў рамане атрымлівае і сімвалічны знак залому 
каласоў на жытнім полі, які заўважае запрошаная на дажынкі меркаваная 
нявестка Стэфка Русецкая. У культуры беларусаў жыта суадносіцца з жыц-
цём, яно лічыцца раслінай, на якой трымаецца свет. Жыта надзялялася се-
лянінам магічнай сілай і значэннем. Пры з’яўленні залому на полі трэба было 
чакаць бяды і нават смерці для гаспадара ці кагосьці з яго блізкіх. Лічылася, 
што залом забірае жыццё і энергію сям’і.

«…Стэфцы трапілася нарвацца на залом. Мог быць ён многа горшы, каб 
каласкі былі ў зямлю паўтыканы, то гэта было б на смерць, а то яны былі адно 
абломаны – на галодны год ды на ліхія пакуты, значыць, Стэфка паклікала жней 
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да свае постаці на нараду. Але знаўцаў па гэтай часці сярод іх не знайшлося» 
[1,  с. 447]. І хоць спрабаваў стары Пракоп знайсці мясцовага калдуна, каб 
раскалдаваць гэты сакральны вядзьмарскі залом, «…але той чалавек (кал-
дун. – І. Ш.) недзе адрабляў за сваё гультайства – што ў чорную кнігу ў пару 
не паглядзеў» [4, с. 448].

У сімвалічным падтэксце жытняга залому каласкоў стаіць трагічная гіста-
рычная падзея калектывізацыі вёскі, з яе «вялікім пераломам 1929 года», калі 
быў канчаткова зламаны хрыбет сялянскай цывілізацыі ў краіне, з яе працэ-
сам гвалтоўнай калектывізацыі, які шмат у чым і надарваў жыццёвую энер-
гію цэлага народа. І ў краіне правіў ўжо галоўны калдун, правадыр таварыш 
Сталін, які расхінуў сваю таталітарнамагічную ўладу на ўсю краіну, ператва-
рыўшы яе ў вялізны мурашнік, падначалены яго адзінай волі, зрабіўшы мі-
льёны людзей «пустадомкамі», а іншых – бяздумнымі выканаўцамі ілюзор-
ных ідэй і грандыёзных планаў.

Другой галоўнай сюжэтнай лініяй рамана выступае праблема нацыя-
нальнай інтэлігенцыі, якая выйшла з сялянскага асяроддзя і павінна была, 
згодна з паходжаннем, адстойваць інтарэсы свайго народакарміцеля. Толь-
кі па факце гэтая інтэлігенцыя ў большасці здрадзіла сваёй зямлі, сваім 
баць кам, спакушаная сытным кавалкам хлеба, прыкрыўшыся падманлівым 
бляскам пустапарожніх і вельмі часта непрадуманых і лёгкаважных рэва-
люцыйных ідэй, лозунгаў і планаў. У рамане Л. Калюга выводзіць двух яр-
кіх прадстаўнікоў такой перароджанай мяшчанскай інтэлігенцыі, як Даніла 
ЧугуеўскіНевядомскі і Арсень Пакумейчык.

У далёкім дзяцінстве мачыха перасцерагала маленькага Арсеня: «Не ха-
дзі адзін на поле. Нарвешся на русалку – будзе бяды. Ахіне слізкімі, як рачное 
бацвінне, валасамі, насмерць заказыча жалезнымі грудзьмі» [4, с. 423].

Але Арсень сваволіў, не слухаў слоў мачыхі. «Цішком, бывала, уцячэ 
ён на поле. Далёка адыдзецца мяжою. Любіў глядзець, як жвавы вецер лёгка ко-
ціцца палеткам, а паабапал мяжы каласы адно трасуць яму сваімі пустымі га-
ловамі. Іхні шум любіў малы слухаць. Крадком прыглядаўся; ану, можа, – хоць 
здалёк ды жывую русалку ўбачыць» [1, с. 423].

Вобраз русалкі становіцца тым асляпляльным дурным знакамсімвалам 
для пасталелага Арсеня. Бацька выправіў сына ў горад на вучобу, каб той 
больш дасканала спасцігнуў праўду жыцця, спазнаў законы аб справядлівасці 
і разумным уладкаванні свету, а значыцца, змог бы дабрадзейна паслу жыць 
людзям. Толькі, відаць, усё ж Арсень Пакумейка патрапіў пад злыя цуда
дзейныя чары русалкі, таму што, забыўшыся пра павучанне бацькі («– Глядзі 
ж сынку! – наказваў Пятрук, як што рабіць, каб не спракудзіцца ў чужых лю-
дзях» [1, с. 428]), не паслухаўся і стаў прыслужваць не бацькоўскай і народнай 
праўдзе, а навязанай бесчалавечнай ідэалогіі таталітарнай сілы, паквапіў
шыся на яе «русалчыныя жалезныя вабнасці».

Не сталі па росце Арсеню пашытыя бацькам боты. Таму і былі яны пер-
шымі выкінуты з яго гарадскога гарнітура. Вось і пачаў кіравацца ў жыцці 
малады, перспектыўны паэт Арсень Пакумейчык наступных правіл: «Паводле 
“права ліць кроў з чужога сэрца” выходзіла, што за добрую, незаношаную рыфму 
роднага бацьку прадаць не толькі можна, але і патрэбна, а калі яшчэ скры піць 
на свеце які-небудзь заваляшчы дзед, дык і таго можна ў прыдачу прыкінуць… 
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Талент, каторы разумеецца як спрытнасць скідаць вяршок з матэрыялу, па-
крывае ўсё!.. Усё роўна – над чым ні працаваць. Няма шчырасці й халтуры. Ёсць 
спрытнасць і нерастаропнасць. Спрытнасць патрэбна ва ўсім. Трэба быць лёг-
кім, каб не пайсці на дно ў кручаным нашым віры. Трэба быць рухавым, каб кож-
ны момант у найзграбнейшай паставе цябе бачылі на паверхні» [1, с. 433].

Вось гэткія інтэлігенты ў першым пакаленні з асабістым запалам у кру-
чаны час гісторыі сваёй бяздумнай дзейнасцю і творчасцю з вялікім імпэтам 
усё больш закручвалі містэрыю віру жыцця чалавека і народа, дзе людзі лёгка 
самі станавіліся бязбацькавічаміпустадомкамі, трэскамі на хвалях бурлівай 
сацыяльнапалітычнай рэчаіснасці.

Абвостраныя праблемы гвалтоўнага злому жыцця народа, амаральных па-
водзін людзей, прыстасавальніцтва і бяспамяцтва і вельмі яскрава выяўлены 
і паказаны у рамане. Але лейтматывам твора ўсё ж выступае пачуццё адданасці 
роднай зямлі, роднаму краю, роднай культуры, якое вельмі кранальна гучыць 
у пісьме гаспадарлівага і працавітага Марка Чугуеўскага, дасланым з сібірскай 
ссылкі свайму брату Данілу: «Таго быць не можа… Яшчэ прайдуся па сваёй зямлі. 
Яна лёгкая хадзіць, а вочы прысыпаць і пагатоў – пухам!.. Калі побач з прашчурамі 
не пусцяць легчы, я згодзен і пад плотам – але пад сваім!» [4, с. 456].

Асабліва пашыраным ў творчасці беларускіх паэтаў і пісьменнікаў 20х гг.  
ХХ ст. выступае салярная сімвалічная вобразнасць, дзе цэнтральным высту-
пае вобраз сонца. У нацыянальналітаратурнай традыцыі ён мае даволі глы-
бокія карані.

У «Слове пра паход Ігаравы» невядомым аўтарам прагаворваецца дум-
ка, што нашыя продкі лічылі сябе ўнукамі Даждзьбога, адчувалі асаблівую 
душэўную знітаванасць з гэтым паганскім Богам. У паганскай міфалогіі ўс-
ходнеславянскіх плямён Даждзьбог быў Богам Сонца, увасабленнем святла, 
цяпла і дабра. Усходнія славяне прызнавалі яго сваім ахоўнікам. Беларусы 
лічылі сябе ўнукамі Даждзьбога. Яны верылі, што менавіта ў іх Даждзьбог 
бачыць сваіх наступнікаў.

Цікава, што прадвесніцаю Даждзьбога па легендзе з’яўляецца Багіня 
ранішняга святла – Дзянніца. І менавіта так называлася адна з газет белару-
скага Адраджэння, у якой была надрукавана першая аповесць Цішкі Гартнага 
«Бацькава воля» ў 1916 г. Сённяшняя навука даказвае, што менавіта працэс 
утварэння зораксонцаў даў магчымасць зараджэнню тых элементаў прыро-
ды, якія і змаглі ўтварыць жыццё на Зямлі і, магчыма, на іншых планетах. 
Ідэйнатэматычна раздзел паміж творцамі ішоў па лініі таго, што яны бачылі 
і выяўлялі за знакамсімвалам сонца – рэвалюцыю ці Бацькаўшчыну.

Вобразсімвал сонца з’яўляецца адным з цэнтральных і ў рамане «Пус
тадомкі» Л. Калюгі. Вось як аўтар перадае эмацыянальныя думкі галоўнага 
героя рамана Маркі Чугуеўскага, таксама выказаныя ў пісьме да брата з сібір-
скай ссылкі. «Пісаў яшчэ Марка й пра сонца:

– Я не магу… Не магу, калі надвечар бачу яго на захадзе. Гэта недзе там над 
нашым, Шылавіцкім, борам свеціць нашай зямлі, нашаму народу. Ледзьве ногі 
валачэш, а вабіць… Як воўка да таго, усім вядомага куста. Цяжка вытрываць – 
тых пакутных сноў не спраўдзіць. І тое можа стацца, калі не ў гэты чацвер – 
цераз сем (а то і дубальт таго) ненавідных нядзель можа выйсці з цярпення… 
А мяне яшчэ сагрэе і не гэта – сваё сонца…» [1, с. 455–456].
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Вобраз сонца паўстае тым сімвалам роднай зямлі, Бацькаўшчыны, дзе 
чалавеку да драбніц знаёмы ім абжыты кут, дзе кожная рэч у гэтай прасто-
ры набывае сакральнае значэнне нават у сваім паўсядзённым пражыванні, 
дзе чалавек павінен адчуваць сябе гаспадаром жыцця, дзе свет асэнсаваны 
напружанай думкай і руплівай працай кожнага яго жыхара і дзе ён (чалавек) 
ніколі не зможа пачуваць сябе «пустадомкам».
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Эла Дзюкава

УКРАІНСКІ ПІСЬМЕННІК АРКАДЗЬ ЛЮБЧАНКА 
Ў КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ 20–30-Х ГГ. ХХ СТ.: 
ДА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА МАСТАЦКАГА ПЕРАКЛАДУ

Аркадзь Любчанка – адзін з таленавітых прадстаўнікоў украінскага пісь-
менніцкага пакалення, якія актыўна праводзілі ў жыццё ідэю нацыянальнага 
адраджэння ў 1920–1930х гг. і якія трапілі ў жорскія рэпрэсіўныя ідэалагіч-
ныя жорны ў тагачасным СССР. Аркадзь Апанасавіч Любчанка (1899–1945) – 
актывіст літаратурных аб’яднанняў «Гарт», ВАПЛІТЕ, «Пролітфронт». Аўтар 
шэрагу зборнікаў прозы, апавяданняў, аповесцей, п’ес, рэцэнзій на ўкраін-
скія тагачасныя фільмы «Калііўшчына», «Багдан Хмяльніцкі» і інш. Першыя 
апавяданні А. Любчанкі былі насычаны рэвалюцыйнай рамантыкай. Далей 
яго пісьменніцкая ўвага засяродзілася на праблемах дробнабуржуазнага ін-
дывідуалізму, што ўсё выразней пачыналі праяўляцца ў жыцці краіны, руй-
нуючы ідэалізаваныя спадзяванні на светлае, новае жыццё.

З пачаткам Другой сусветнай вайны А. Любчанка перабраўся ў Галіцыю. 
Там, у Львове, яго арыштавала гестапа. З турэмнага зняволення пісьменнік 
выйшаў цяжкахворым і ў хуткім часе памёр у нямецкім мястэчку БадКі
сінгэн…

Першае выданне А.  Любчанкі на радзіме, што з’явілася пасля доўгага 
замоўчвання асобы пісьменніка і яго творчасці, – «Выбраныя творы», якім 
новастворанае кіеўскае выдавецтва «Смолоскип» у 1999 г. распачало серыю 
«Расстралянае адраджэнне». У 2005 г. у Харкаве выдавецтва «Основа» выпус-
ціла вялікі том твораў пісьменніка, у які ўвайшлі тэксты, напісаныя і ў эмі-
грацыі: апавяданні, аповесць «Вертеп», унікальны па фактах і ўспамінах 
аб перадваенным жыцці Украіны «Щоденник».

Змешчаны творы А. Любчанкі і ў анталогіі «Українська мала проза 
ХХ століття» (Кіеў, 2007; укладанне В. Агеевай). Калі ў анатацыі да кнігі адзна-
чаецца, што ўкладальнік імкнуўся паказаць сярод іншых тэндэнцый украін-
скай прозы ХХ ст. «розчарування безгрунтовних революційних романтиків, 
які захотіли взяти на себе місію вдосконалення Божого творіння», гаворка 
ідзе і пра апавяданні А. Любчанкі.



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

268

У апошняй трэці ХХ ст. знаёмства беларускай філалагічнай супольнасці 
з імем украінскага пісьменніка Аркадзя Любчанкі адбылося дзякуючы працы 
В. П. Рагойшы над творчай спадчынай класікаў беларускай літаратуры. Яшчэ 
ў канцы 1970х гг. ён адшукаў у закрытым фондзе тагачаснай Дзяржаўнай 
бібліятэкі імя У. І. Леніна перакладзеную Янкам Купалам кнігу апавяданняў 
Аркадзя Любчанкі «Пастух» [2], якая не была адзначана нават у самых поў-
ных бібліяграфічных даведніках твораў Я. Купалы. Гэта і не дзіўна: савецкая 
цэнзура імкнулася выкрасліць з памяці нават імя гэтага ўкраінскага «нацыя
наліста» і «антысаветчыка». У 1982 г. В. П. Рагойша, тады яшчэ дацэнт філ-
фака БДУ, разгледзеў адшуканыя купалаўскія пераклады на беларускую мову 
трох апавяданняў А. Любчанкі – «Пастух», «№ 2002» і «Ціхі хутар» – у дакладзе 
«Купалаўскаколасаўская школа мастацкага перакладу: Асноўныя здабыткі, 
прынцыпы, метад», з якім ён выступіў на Міжнароднай навуковай канферэн-
цыі «Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Коласа і развіццё славянскіх моў 
і літаратур» [4]. Па зразумелых прычынах дакладчык тады не мог спыніцца 
на біяграфіі пісьменніка, заўважыўшы толькі, што «пачатак творчага шляху 
А. Любчанкі, які пасля адышоў ад літаратурнай працы, вызначаўся прыкмет-
нымі здабыткамі» і, як ілюстрацыю, прывёўшы даволі вялікую цытату з кры-
тычнай нататкі да ўкраінскага выдання кнігі «З темного передпокою» (1928).

У 1991 г., ужо ў год узнікнення незалежнай Рэспублікі Беларусь, убачыла 
свет кніга В. П. Рагойшы «Вяршыні: З невядомага і забытага пра Янку Купалу, 
Якуба Коласа, Максіма Багдановіча» [5]. Як тэарэтык мастацкага перакладу 
В.  П. Рагойша, пры адсутнасці папярэдніх цэнзурных рагатак, змог падра-
бязна спыніцца на перакладчыцкіх дасягненнях Янкі Купалы. Асаблівую 
цікавасць выклікае раздзел кнігі «Купала перакладае прозу», дзе падрабязна 
і прафесійна аналізуюцца пераклады Янкі Купалы двух выданняў: кнігі про-
зы Пятра Панча «Зямля» [3] і кнігі апавяданняў Аркадзя Любчанкі «Пастух».

У летапісе непасрэдных беларускаўкраінскіх пісьменніцкіх дачыненняў 
імя А. Любчанкі фігуруе двойчы. Першы раз – у сувязі з падарожжам дэлега-
цыі беларускіх пісьменнікаў ва Украіну. Другі раз – з наведваннем украінскімі 
пісьменнікамі Беларусі. І першая, і другая падзеі адбыліся у 1928 г. І ў пер-
шым і ў другім выпадку Янка Купала і А. Любчанка непасрэдна сустракаліся, 
што і прывяло да ўзнікнення празаічных перакладаў беларускага песняра – 
эксклюзіўных у яго творчасці.

Тая цікаўнасць, якую выявіў Янка Купала як перакладчык да Любчанкі, 
выклікае пэўнае здзіўленне: паэт звяртаецца да перакладу прозы! Аднак 
успаміны пра А. Любчанку, якія з’явіліся ў друку ў канцы 1990х гг., дапама-
гаюць узнавіць на псіхаэмацыянальным узроўні «формулу індывідуалізава-
най кантакталогіі». «Любчанка – гэта жывы, тэмпераментны, з натхнёным 
тварам пісьменнік, які адразу заваёўвае сабе сімпатыю. Любчанка быў яшчэ 
і цудоўны актор і знакаміты дэкламатар. У Любчанку бачылі не толькі даска-
налага чытальнікавыканаўцу, але і майстранавеліста, які ўмеў выбраць сю-
жет і цікава яго падаць. Любчанка быў шчыры і проста зачароўваў сваімі апо-
ведамі пра Украіну» [6, с. 11].

Найбольш поўна характарызуе А. Любчанку яго ўдзел ва ўкраінскай літа-
ратурнай арганізацыі ВАПЛІТЕ, якая была ўтворана ў 1926 г. як своеасаблівая 
акадэмія літаратурных сіл. У самой назве аб’яднання – Вольна акадэмія проле-
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тарської літератури – былі закладзены арыенціры на высокае, прафесійнае 
мастацтва, што павінна было супрацьстаяць тэндэнцыям невуцтва, графа-
манства, той прадукцыі, што пры падтрымцы тагачаснай ідэалогіі, скірава-
най на прыярытэт пралетарскага самавыяўлення, пачала заваёўваць вядучыя 
пазіцыі. На чале арганізацыі стаяў Мікола Хвылявы, яе сакратаром быў Ар-
кадзь Любчанка. Пра важкасць ВАПЛІТЕ з боку сканцэнтраваных у ім літа-
ратурных сіл сведчыць склад арганізацыі, у якую ўваходзілі Мікола Бажан, 
Аляксандр Даўжэнка, Мікола Куліш, Уладзімір Сасюра, Паўло Тычына і інш. 
Пад гэтай жа назвай «вапліцяне» пачалі выдаваць свой часопіс. Часопіс «Вап
літе» выходзіў на працягу 1927 г. і меў каласальны рэзананс у літаратурным 
асяродку і грамадстве. Аднак, паколькі «вапліцяне», трымаючы лозунг на вы-
сокае пісьменніцкае майстэрства, адкідалі каманднаадміністратыўныя ме-
тады ўмяшальніцтва ў справы мастацтва, арганізацыя трапіла пад пераслед 
партыйных органаў. 28 студзеня 1928 г. шосты нумар літаратурнамастацкага 
двухмесячніка «Вапліте» быў канфіскаваны, арганізацыя вымушана была са-
мараспусціцца, часопіс больш не выходзіў.

Звяртаем увагу: ганенні на ўдзельнікаў ВАПЛІТЕ прыпадаюць на 1927–
1928 гг. і наступныя 1930я гг. Янка Купала перакладае Аркадзя Любчанку 
і выдае пераклады яго апавяданняў асобнай кніжачкай у 1929 г. І сёння трэба 
падкрэсліць, што за гэтай акцыяй праглядаецца акт грамадзянскай мужнас-
ці Янкі Купалы, яго падтрымка пазіцыі ўкраінскіх пісьменнікаў, якія сваімі 
творчымі пазіцыямі былі блізкія беларускаму літаратару.

Нельга, зразумела, бачыць за перакладамі Янкі Купалы толькі рэакцыюсу-
праціў «злобе дня», хоць і гэтая акалічнасць адпаведным чынам характарызуе 
Купалу як грамадзяніна. Папярэднія паездкі ва Украіну, знаёмства з друка-
ванымі органамі, у тым ліку і з экзэмплярамі «Вапліте», далейшыя сустрэчы 
Купалы з украінскімі вядучымі майстрамі мастацкага слова ўжо на тэрыторыі 
Беларусі – усё гэта засяроджвала беларускага Песняра на аналітычным пады-
ходзе да шляхоў развіцця нацыянальнага мастацтва. Акрамя вельмі цікавых 
дасягненняў у прозе, паэзіі, драматургіі, украінцы, якія назапасілі ўжо вялікі 
вопыт у мастацкім перакладзе, мелі чым ганарыцца і ў гэтай галіне.

Трэба адзначыць, што ў аналізаваны перыяд здзяйсняліся цесныя кантак-
ты паміж літаратарамі, перыядычнымі выданнямі Усходняй і Заходняй Украі-
ны. Веданне замежных еўрапейскіх моў дазваляла галіцкім пісьменнікам уз-
навіць сродкамі ўкраінскай мовы творы многіх заходнееўрапейскіх класікаў. 
Імкнуліся не адставаць ад іх і пісьменнікі Савецкай Украіны. На 20я гг. ХХ ст. 
украінцы ўжо мелі ўкраінамоўныя творы з антычнага часу, старагрэчаскай, 
рымскай, індыйскай, персідскай літаратур; творы пісьменнікаў Заходняй, 
Цэнтральнай, ПаўднёваУсходняй, Паўночнай і Паўднёвай Еўропы; узоры пісь-
менніцкай спадчыны народаў Каўказу; Цэнтральнай і Паўднёвай Азіі; Блізкага, 
Сярэдняга і Далёкага Усходу; мастацкую прозу Паўночнай Амерыкі, ЗША і Ка-
нады, лацінаамерыканскія творы… Шырока была прадстаўлена ва ўкраінскіх 
перакладах руская класіка: А. Пушкін, А. Чэхаў, М. СалтыкоўШчадрын, А. Ку-
прын, А. Блок… Атрымліваў сваё развіццё і распачаты ў «нашаніўскі перыяд» 
украінскі пераклад з беларускай літаратуры (гл.: [1]). Як выдатныя знаўцы род-
най мовы, тонкія стылісты выявілі сябе ў перыяд нацыянальнага адраджэння – 
не толькі ў арыгінальных творах, але і ў шматлікіх якасных перакладах – такія 
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пісьменнікі, як Максім Рыльскі, Мікола Бажан, Паўло Тычына, Валяр’ян Підма-
гільны, Мікола Зераў. І многія, многія іншыя.

Для раскрыцця шматфункцыянальнасці ўкраінскага перакладу вар-
та звярнуцца да такога віду элітнага мастацтва, як опера. Яшчэ на пачатку 
ХХ ст. Сяргей Палуян у сваіх допісах з Украіны, дасланых у беларускую газе-
ту «Наша Ніва», выказваў вялікую радасць з той падзеі, што ў 1910 г. у Кіеве 
еўрапейская оперная класіка (у прыватнасці, оперы «Галька» С.  Манюшкі, 
«Прададзеная нарачоная» Б. Сметаны) пачынае гучаць на ўкраінскай мове. 
Хвалі ўкраінізацыі сярэдзіны 20гг. ХХ ст. спрыялі разгортванню гэтага пра-
цэсу. Так, ва ўкраінскіх перакладах гучала не толькі еўрапейская, але і ру-
ская оперная класіка. Да прыкладу можна назваць оперы «Рыгалета» і «Аіда» 
Дж. Вэрдзі, «Фаўст» Ш. Гуно, «Сявільскі цырульнік» Дж. Расіні, «Яўгеній Ане-
гін» П. Чайкоўскага, «Залаты пеўнік» М. РымскагаКорсакава і інш. Калі Купа-
ла вясной 1928 г. у складзе дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў – разам з Яку-
бам Коласам, Цішкам Гартным, Міхасём Зарэцкім, Міхасём Чаротам – наведаў 
Харкаў, у тагачаснай сталіцы Украіны яшчэ не суцішыліся эмоцыі ад оперных 
тэатральных выстаў з удзелам знакамітага Леаніда Собінава. Выявіўшы вы-
сокі ўзровень інтэлігентнасці і павагі да ўкраінскай культуры, славуты рускі 
тэнар вывучыў спецыяльна для гастроляў у Харкаве ўкраінамоўную парты-
туру сваіх роляў Лоэнгрына (опера «Лоэнгрын» Г. Вагнера), Анегіна (опера 
«Яўгеній Анегін» П. Чайкоўскага) і вельмі ганарыўся гэтым…

У перыяд нацыянальнага ўздыму перакладная літаратура ва Украіне 
мела шырокі размах, яна спрыяла культурнадухоўнаму ўзбагачэнню саміх 
пісьменніцкіх сіл, фарміраванню эстэтычнага крэда чытачоў. У 20–30х гг. 
ХХ  ст. украінскі мастацкі пераклад прымаў на сябе функцыі літаратурнага 
працэсу і адначасова вырашаў задачы нацыяўтварэння.

Над рашэннем задачы фарміравання самаідэнтычнасці нацыі праца-
ваў і Янка Купала. Яшчэ ў «нашаніўскі перыяд» Купала браўся за пераклад, 
тады – з польскай мовы. З канца 1920х гг. аб’ектам яго ўвагі як перакладчыка 
стала ўкраінская літаратура. Пачаў ён у 1928 г., як гэта ні дзіўна, з перакла-
ду празаічных твораў. Першы «подзвіг» – узнаўленне сродкамі роднай мовы 
твора «Зямля» П. Панча. Наступны па часе – зварот Купалы да апавяданняў 
А. Любчанкі. Аналіз мастацкіх якасцей і саміх твораў А. Любчанкі «Пастух», 
«Ціхі хутар», «№ 2002» і перакладчыцкай працы Янкі Купалы ўвогуле выдат-
на ажыццёўлены ў манаграфіі В. П. Рагойшы «Вяршыні».

Творчасцю Міколы Хвылявога, галоўнага «вапліцяніна», яшчэ ў 1924 г. 
захапляўся Цішка Гартны. Ён – аўтар цікавай рэцэнзіі на зборнік М. Хвыля-
вога «Сині етюди». Ён і перакладчык асобных навел украінскага «няўрымслі-
вага бунтара». Янка Купала ўсё адно як пераняў перакладчыцкую эстафету 
з рук Цішкі Гартнага. Увага Купалы да пісьменніка«вапліцяніна» А. Любчанкі 
таксама апраўдана мастацкімі якасцямі малой прозы ўкраінскага празаіка. 
М.  Хвылявы, вельмі строгі ў ацэнцы сваёй творчасці і творчасці сваіх калег, 
пісаў у першым нумары часопіса «Вапліте» за 1927 г. пра Аркадзя Любчанку 
наступнае: «Гэта, мабыць, адзіны ў нас мастак, што яго можна назваць навелі-
стам. Гэта элегантна вытанчаны, патрабавальны мініяцюрыст, які, відавочна, 
будзе працягваць М. Кацюбінскага ў яго еўрапейскіх імпрэсіяністычных наве-
лах». З другога боку, творы і Хвылявога, і Любчанкі пачалі адлюстроўваць тую 
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атмасферу 20х гг. ХХ ст., якая сведчыла, што «адбываецца амяртвенне рэва-
люцыі, на месцы энтузіязму разгортваецца бюракратызацыя» (У. Віннічэнка).

Згаданае вышэй першае выступленне В. П. Рагойшы, звязанае з творчасцю 
А. Любчанкі, паўторымся, адбылося ў 1982 г., калі яшчэ самі ўкраінцы не маглі 
здзейсніць на належным узроўні рэабілітацыю ні самой арганізацыі ВАП ЛІТЕ, 
ні асобы «вапліцяніна» Аркадзя Любчанкі. Наша публікацыя – спроба шырэй-
шага ўвядзення ў гісторыю літаратурнага ўкраінскабеларускага ўзаемадзеян-
ня творчага здзяйснення Янкі Купалы, звязанага з перакладам прозы ўкраін-
скага пісьменніка з кагорты «Расстралянага адраджэння» Аркадзя Любчанкі.

Зварот Янкі Купалы да ўкраінскай прозы засведчыў свядомую і мэта-
накіраваную зацікаўленасць беларускага песняра справай мастацкага пера-
кладу, стаў для беларускага песняра своеасаблівай уверцюрай да яго грун-
тоўнай працы над перакладамі паэтычных твораў Аляксандра Пушкіна 
і Тараса Шаўчэнкі ў 1930х гг.

Што да перакладаў з А. Пушкіна, то тут перад Я. Купалам таксама стаяў 
«творчаарганізуючы прыклад» украінцаў. У 1927 г., да 90годдзя з дня гібелі 
рускага паэта, ва Украіне выйшаў том яго «Вибраних творів» з прадмовай 
П. Філіповіча «Пушкін в українській літературі». У 1930 г. з’явілася другое, да-
поўненае выданне. Тут творы А. Пушкіна былі прадстаўлены ў перакладах 
старэйшых і маладзейшых украінскіх літаратараў М.  Варанога, М.  Зэрава, 
П. Філіповіча, М. Рыльскага, М. ДрайХмары, В. Мысыка.

1930я гг. увайшлі ў гісторыю як гады палітычнага тэрору. Пад знакам 
барацьбы з «нацыяналізмам» ў рэспубліках СССР вымушана згортваўся 
і мастацкі пераклад. Інтэнсіўнасць выданняў перакладной літаратуры знач-
на спадала. Аднак Янка Купала настойліва працаваў над узнаўленнем срод-
камі роднай мовы твораў А. Пушкіна. Што ж датычыць любага сэрцу Купалы 
украінскага Кабзара, то тут Купалава муза знайшла сабе ў час, вельмі неспры-
яльны для выяўлення паэтавых думак, пачуццяў ва ўласнай творчасці, тую 
непадцэнзурную нішу, дзе Купала, у сугуччы з Шаўчэнкам, змог заставацца 
самім сабою… Мастацкі пераклад неспадзявана выявіў сябе ў ролі «творчага 
выратавальнага кола».

Спіс літаратуры

1. Коломієц, Л. В. Українській художній переклад та перекладачі 1920–30-х років / 
Л. В. Коломієц. – Луцьк : Нова кніга, 2015.

2. Любчанка, А. Пастух : апавяданні / А. Любчанка ; перакл. з укр. Я. Купала. – 
Мінск : Дзяржвыд БССР, 1929. – 36 с.

3. Панч, П. Зямля / П. Панч ; перакл. з укр. Я. Купала. – Мінск : Дзяржвыд БССР, 
1928. – 40 с.

4. Рагойша, В. Купалаўска-коласаўская школа мастацкага перакладу: Асноўныя 
здабыткі, прынцыпы, метад / В. Рагойша // Творчая спадчына Янкі Купалы і Якуба Кола-
са і развіццё славянскіх моў і літаратур. – Мінск : Выд-ва БДУ. – С. 89–90.

5. Рагойша, В. Купала перакладае прозу // Рагойша, В. Вяршыні: З невядомага і за-
бытага пра Янку Купалу, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча / В. Рагойша. – Мінск : 
Універсітэцкае, 1991. – С. 42–54.

6. Тарнавський, О. Літературний Львів 1939–1944 / О. Тарнавський. – Львів, 
1995.  – 136 с. Інтернетівська версія: Літературний Львів 1939–1944 років у спога-
дах Остапа Тарнавського. Унікальний опис елітного літературного життя, яке було 
у Львові до приходу тотального соцреалізму: irbis-nbuv.gov.ua.
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ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА СКАЛАБАНА 
(1947–2011)

20 августа 2011 г. в Минске умер выдающийся историк Виталий Вла-
димирович СКАЛАБАН. В мир иной он ушел на 65-м году жизни, поражен-
ный неизлечимой болезнью.

Будучи студентом исторического факультета Ленинградского универси-
тета имени А. А. Жданова, В. Скалабан все свободное время проводил в глав-
ных библиотеках северной столицы, изучая книги и газеты начала ХХ в., уже 
тогда осознавая, вполне возможно – просто интуитивно, что многие из ред-
чайших изданий, в том числе – белорусские, сохранились только в городе на 
Неве. Здесь, в Ленинграде, у В. Скалабана сформировалось и закрепилось 
устойчивое увлечение отечественной историей, определившее дальнейшую 
судьбу этого человека.

Затем было два десятилетия напряженного редакторского труда в изда-
тельстве «Белорусская энциклопедия», работа в Белорусском научноиссле-
довательском институте документоведения и архивного дела, Националь-
ном научнопросветительском центре имени Ф. Скорины, Национальном 
архиве Республики Беларусь.

Среди разносторонних научных интересов В. Скалабана – культура Бела-
руси ХІХ–ХХ вв. (в широком плане); белорусское национальное возрождение 
в начале ХХ в., политическое движение и политические партии (Белорусская 
Социалистическая Громада, Белорусская социалдемократическая рабочая пар-
тия, белорусские эсеры); Белорусское общество в Петрограде по оказанию по-
мощи пострадавшим от войны (1916–1918 гг.), белорусские беженские комите-
ты в России; Белорусская Народная Республика и ее лидеры; белорусские секции 
Россий ской коммунистической партии (большевиков), Коммунистическая пар-
тия (большевиков) Белоруссии и архив ее Центрального комитета, 1918–1941 гг.; 
образование Советской Белоруссии 1 января 1919 г. в Смоленске и первое Вре-
менное рабочекрестьянское советское правительство Белоруссии; жизнен-
ный путь и творчество Максима Горецкого, Янки Купалы, Митрофана Довна-
раЗапольского, Якуба Коласа, Александра Гзовского, Николая Улащика, Адама 
Бабареки, Зоськи Верас, Фабиана Шантыря, Всеволода Игнатовского; история 
культуры Беларуси 20–30х гг. ХХ в., краеведческое движение в Советской Бе-
лоруссии, биографии и вклад в крае ведение Николая Касперовича, Михася Ме-
лешки, персональные архивы и библиотеки организаторов краеведческого дви-
жения, творческих личностей и государственных деятелей БССР (Пантелеймон 
Пономаренко); Западный особый военный округ (конец 1939 – 1941 г.), БССР 
в постанов лениях и распоряжениях Государственного Комитета Обороны СССР, 
1941–1945 гг., увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн в Бела-
руси, трагедия Хатыни; зарубежная архивная белоруссика; художественная про-
за как  исторический источник; биографистика, архивоведение, краеведение, 
археография и историография, историческая библиография (деятели нацио
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нальной культуры, Белорусский научноисследовательский институт докумен-
товедения и архивного дела); реституция культурных ценностей.

Это, разумеется, далеко не полный перечень исследовательских пристра-
стий В. Скалабана. Однако же два направления многолетних изысканий уче-
ного оставались магистральными на протяжении всей жизни: Белорусский 
национальный комиссариат, январь 1918 – март 1919 г. (тема кандидатской 
диссертации, 1987 г.) и – особенно – Всебелорусский съезд 1917 г., разогнан-
ный в декабре в Минске местными большевиками. Виталий Владимирович 
Скалабан – истинный историк, понимал, какую судьбоносную роль, подоб-
но назначенному на январь 1918 г. Учредительному собранию, мог сыграть 
Всебелорусский съезд 1917 г. И как будто о Всебелорусском съезде написала 
стихотворение провидица Зинаида Гиппиус – вскорости после Октябрьского 
переворота, в ожидании Учредительного Собрания:

У. С.
Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание –
Учредительное Собрание, –
Что мы с ним сделали...?

12 ноября 1917 г.

В. Скалабан был соавтором десятков книг: документальных сборников, 
библиографических указателей, справочников, архивных описей, каталогов 
выставок, являлся соредактором отдельных томов академических собраний 
сочинений классиков белорусской литературы.

Среди книг со смоленской тематикой, подготовленных при участии 
В. Скалабана, укажем следующие.

1. Гарэцкі, М. Публіцыстыка 1918–1919 гг. / укл. В. Дз. Селяменеў, В. У. Ска-
лабан; навук. рэд. М. І. Мушынскі. – Мінск: БелНДІДАС, 2000. – 158 с. – Тыр. 
100 экз. (В действительности 50 экз.).

2. 1 января 1919 года: Временное рабочекрестьянское советское правитель-
ство Белоруссии: документы и материалы / сост. В. Д. Селеменев (рук.) [и др.]; 
науч. ред. М. Ф. Шумейко. – Минск: Лимариус, 2005. – 304 с.: ил. – Тир. 300 экз.

3. Рублеўская, Л. І., Скалабан, В. У. Людвіка і Фабіян: гістарычная драма. – 
Мінск: Выд. В. Хурсік, 2006. – 52 с. – Накл. 100 асоб.

4. Накануне: Западный особый военный округ (конец 1939 г. – 1941 г.): 
документы и материалы / сост. В. И. Адамушко [и др.]. – Минск: НАРБ, 2007. – 
622 с. : ил. Т– ир. общий 500 экз.

В Смоленске Виталий Владимирович Скалабан опубликовал следующие 
материалы.

1. Великий, А., Скалабан, В. Письмо из 37го: Михаил Исаковский // Аргу-
менты и факты. – Смоленск, 1998. – № 4, январь. – С. 3.

2. Скалабан, В. Журнал «Годы»: в ожидании продолжения // Годы. – 1998. – 
№ 3. – С. 93.

3. Скалабан, В. Повесть Александра Гзовского «В государстве красных лю-
доедов» как исторический источник для изучения политических репрессий 
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в Смоленске в 1918 году // Сталинизм в российской провинции: смоленские 
архивные документы в прочтении зарубежных и российских историков.  – 
Смоленск: СГПУ, 1999. – С. 79–83.

4. Скалабан, В. Из Рославля – в Петербург. Автобиография Александра 
Гзовского // Культура. Филология. Методика: сб. тр. в честь 60летия проф. 
Г. С. Меркина. – Смоленск: СГПУ, 2000. С. 73–79.

Человек необычайно широкой эрудиции, энциклопедистпрактик с дли-
тельным стажем, опытнейший архивист, непревзойденный знаток белорус-
ской книги и региональной периодики 10–30х годов ХХ в., непререкаемый 
научный авторитет, доброжелательный и отзывчивый коллега, благородный 
и надежный друг... Таким он запомнится всем, кто имел счастье работать 
и дружить с Виталием Владимировичем Скалабаном.

***
В августе 1997 г. Виталий Владимирович Скалабан подарил мне пере-

печатанный на машинке текст небольшой заметки «Из Смоленска», опубли-
кованной в минской газете «Беларускі шлях» 5 мая 1918 г. (№ 36). В связи 
с подготовкой некролога, посвященного В. Скалабану, эта давняя и забытая 
заметка была мной переведена с белорусского языка – специально для «Края 
Смоленского»:
Из Смоленска

Приводим интересные выдержки о смоленской жизни из частного письма 
от 28 апреля т. г.:

«В Смоленске спокойно. Был 2-й съезд советов [Западной] области, на кото-
ром верховодили “минчане” (Мясников, Кривошеин, Резаусский1 и др.). Принуди-
тельно объединили Смоленщину с другой неотторгнутой частью нашего края, 
объясняя необходимость совершившегося только одним, что это будет лучшей 
схемой вытребовать от Центр.[альной] власти советов деньги и осущест-
влять самостоятельные закупки хлеба. Боялись и остерегались употребить 
слово “Белорусы”[,] и если какой делегат начинал говорить, так его не слушали 
и перебивали. Теперь идет острая борьба между “Облискомзап”-ом и Смолен-
ским “Губ[и]сполком”-ом[.] Последний не хочет быть ликвидирован и заявляет, 
что чужие люди не имеют, как не имели прежде, права тут что-то делать, 
не испросив об этом у правомочного съезда Смоленщины. Есть безработица. 
Дороговизна как раньше. На этой почве было немного неспокойно, но известия 
в минских газетах уж слишком преувеличены.

...Сюда приезжает много великорусов и белорусов с Украины. Все их до-
кументы написаны по-украински, что местным рвет нос. Социализации 
и  раздела земли пока еще нет, хотя Днепр уже спадает, цветут чернотал 
и  перелески. В  Смоленске неофициально запрещено продавать московские 
“буржуазные” газеты; можно доставать у мальчишек из-под полы за 3 руб[ля]. 
“Смоленский вестник” “минчане”, как приехали, закрыли. Теперь здесь “Извес-
тия” совдеп[ута тов], “Звезда” и “Слово Анархиста”, последний № которого 
конфисковали. В “Известиях” печаталось несколько рассказов с подзаголовком 
“с бълорусскаго”2. Сейчас потихоньку к этому слову привыкают тут все, кро-
ме латыша [В.  Г.] Кнорина, редактора “Звезды”, которая[,] как помнится[,] 
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утверж дала, выходя в Минске, что белорусы в Беларуси меньшинство. Мест-
ные газеты писали прежде[,] будто Раду [Белорусской Народной Республики] 
в Минске разогнали, потом пишут – в ее состав вошла “буржуазная” группа 
и очень кричит о  том насилии. Здесь был составлен маленький русско-бело-
русский словарик, но издать его в Смоленске не удалось – издаст[,] возможно[,] 
Бел.[орусский] Нац.[иональный] Комиссариат в Москве3».

(Далее в письме есть сообщение, что поэт Я. Купала и писатель М. Горец-
кий живут тоже теперь в Смоленске.)

В. Скалабан неоднократно говорил мне, что считает данное письмо, све-
дения из которого использованы редакцией в заметке «Из Смоленска», под-
готовленным и отправленным в Минск Максимом Ивановичем Горецким, 
с чем я тоже склонен согласиться: очень многое говорит в пользу того, что 
текст написан профессиональным литератором из непосредственного окру-
жения Янки Купалы и Максима Горецкого, проживавших тогда в Смоленске.

Сейчас кажется удивительным и невероятным, что между большевист-
ским Смоленском и оккупированным германскими войсками Минском су-
ществовала относительно регулярная почтовая связь, но это факт. Размы-
тость административных границ вдоль стабилизировавшейся, но отнюдь 
не сплошной линии фронта способствовала и какимто деловым контактам 
населения Смоленска и смоленского региона, с одной стороны, и жителей 
Орши, Борисова, Минска – с другой. Даже газеты минские странным и необъ-
яснимым образом попадали в Смоленск, о чем дважды говорится в заметке 
«Из Смоленска», которую сопровождаем минимальными и самыми необхо-
димыми комментариями.

Комментарии:
1. А. Ф. Мясников, председатель Областного исполнительного комитета 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области 
и фронта (Облискомзап), руководитель СевероЗападного областного коми-
тета РКП(б) (в Смоленске); Н. И. Кривошеин, заместитель председателя Мин-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, член штаба Западного фронта; 
Л. П. Резаусский, комиссар народного просвещения, внутренних дел Совета 
народных комиссаров Западной области и фронта.

2. В январеапреле 1918 г. в «Известиях Смоленского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов» (позже – «Известия исполнительного 
комитета Советов Западной области и Смоленского Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов») М. Горецким было опубликовано несколь-
ко художественных и публицистических произведений: «Сука магната», 
«Или вас нет? (Открытое письмо духовенству)», «Белорусская Республика», 
«О квартирах и прочем», «Жилищный совет», «Будем жить!», «Новая буржуа-
зия», «Коечто о нашем быте».

3. М. Горецкому все же удалось в 1918 г. выпустить в Смоленске малень-
кий русскобелорусский словарик: Браты М. а Г. Гарэцкія. РускаБеларускі 
слоўнік (Смаленск: Друкарня Атдзела Народная Асьветы, 1918. 108 с.). Бело-
русский Национальный Комиссариат в Москве – отдел Народного комисса-
риата по делам национальностей РСФСР. М. Горецкий тесно контактировал 
с отдельными сотрудниками Белнацкома.
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Кирилл Кузнецов

«ИЗ НАШИХ РУК ТЫ… НЕ ВЫРВЕШЬСЯ ДО САМОЙ СМЕРТИ». 
АЛЕКСАНДР АНИХОВСКИЙ: ЛИЧНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

О сталинских репрессиях сказано немало. Для одних эта тема стала 
уже общим местом, для других – предвыборным лозунгом, для третьих – 
благодатным полем общественно-политических инсинуаций.

Мое близкое знакомство с данной проблематикой, помимо расхожих 
штампов, началось с обнаружения в семейном архиве трудовой книжки пра-
деда, Александра Георгиевича Аниховского (1897–1959). Очерчиваемые 
в этом документе подробности в целом вписывались в общую картину моих 
представлений о том периоде. Однако после знакомства с сухими фактами 
сугубо канцелярского документа меня не покидала мысль – как тонко лязг 
и скрежет безжалостной государственной машины переплетается с челове-
ческими судьбами.

1
До начала моих изысканий основным источником информации о пра-

деде были воспоминания моей бабушки Людмилы Михайловны Кузнецовой.
Здесь необходимо немного отступить от главной линии основного пове-

ствования и пояснить, что моя бабушка осталась круглой сиротой во время 
блокады Ленинграда и в возрасте пяти лет, в 1942 г., оказалась эвакуирован-
ной из родного Кронштадта в город Иваново. Смерть близких, ранение, бо-
лезни, осложнения после переливания крови – все это серьезно отразилось 
на состоянии девочки. В результате она перестала разговаривать и была по-
мещена в детский дом для глухонемых.

Этот детский дом с инспекцией гороно посетила преподавательница од-
ной из школ. Потрясенная детская память не сохранила лица родной матери, 
а вот яркая расцветка платья, в котором маму унесли незнакомые люди, глу-
боко врезалась в память…

Случилось так, что инспектор гороно была одета в точно такое же платье.
Сцена, когда «глухонемая» девочка, которую кормили с ложки по причи-

не слабости, крепко ухватилась за платье инспектора и радостно назвала ее 
мамой, поразила видавших виды педагогов детского дома. Девочка ни в ка-
кую не хотела отпускать «маму», поэтому через короткое время была удо-
черена бездетной парой: преподавательницей географии Анной Адамовной 
Сапун и начальником планового отдела Ивановского мебельного комбината 
Александром Георгиевичем Аниховским.

В фильмах на этом обычно история и заканчивается. Но в жизни все 
сложнее…

Радость жить с мамой и папой продлилась недолго. Через полгода папа 
пропал. Маленькая девочка мало понимала, о чем шепчутся на кухне, почему 
о папе нельзя ни с кем разговаривать и зачем надо менять фамилию…

Увидит она отца только через десять лет, в 1953 г. О причинах ареста 
и нахождения в лагерях, пока отец был в заключении, нельзя было говорить 
вообще. Теперь же, после его возвращения, 16летней девушке, уже потеряв-
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шей приемную мать, предстояло както наладить общение и совместный 
быт с незнакомым и тяжелобольным взрослым мужчиной, каким вернулся 
из лагеря приемный отец. Сам Александр Георгиевич был сдержан и немно-
гословен, поэтому «разговора по душам» так и не состоялось. В 1959 г. после 
тяжелой болезни А. Аниховский умер, так и не успев ни о чем рассказать.

2
Воспоминания бабушки и несколько документов из семейного архива 

стали основой для моих последующих изысканий.

Автобиография А. Г. Аниховского.
Из материалов уголовного дела № 3613П
(архив УФСБ РФ по Ивановской области):

«Родился я в 1897 году в д. Старица, Копыльского района, Минской области 
БССР…

Начиная с 1/IX 1915 года начал работать учителем и проработал на педа-
гогической работе 15 лет, т. е. до 1930 года…»
Трудовой список
(из семейного архива):

– 1915 г. Назначен учителем Немчанской школы Бобруйского уезда;
– 1917 г. Зав. 2-х кл. Бортниковского училища, и одновременно член волрев-

кома;
– 1925 г. Зав. окружным отделом народного образования. Член Климо-

вичского горсовета, председатель культсекции;
– 1927 г. Ст. инспектор Педагогического образования Наркомпроса БССР;
– 1930 г. Освобожден от всех занимаемых должностей в Наркомпросе БССР, 

профсоюзе «Рабпрос», Президиуме Совета при ЦИК БССР в связи с переходом 
на другую работу (подчеркнуто мной. – К. К.).

Сухие факты, которые свидетельствуют о том, что человек занимался 
«своим» делом, был успешен, востребован и, смею предположить, счастлив.

Радостным открытием стало для меня неоднократное упоминание 
о прадеде в различных источниках, посвященных культурной жизни Белару-
си в 1920е годы:

«На волне национально-возрожденческого движения, что в начале ХХ века 
поднялась на окраинах бывшей Российской империи, наблюдались явления, 
ставшие судьбоносными и в вопросе формирования современной белорусской 
культуры.

Случчина стала одним из очагов, в котором разгорался огонек белорусского 
дела. <…>

Среди жителей уезда популярностью пользовались выпущенные объедине-
нием [“Папараць-кветка”] два номера журнала “Наша каляіна”. Постепенно 
появились филиалы организации: кружок “Зарніца” в деревне Старица (руко-
водитель Алесь Ковпак), “Крыніца” в деревне Заселонье (руководитель Алесь 
Аниховский) (подчеркнуто мной. – К. К.), “Вясковая Зорка” в деревнях Липники 
и Исерно (руководитель Влас Дубина), кружки в деревнях Грозове и Сухая Миля. 
Были основаны читальни в деревне Заградье и в слуцком предместье Остров. 
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С помощью членов объединения в уезде открывались белорусские школы, для учи-
телей были организованы учительские курсы» [1].

Мой особенный интерес вызвала публикация воспоминаний известного 
белорусского историка Н. Н. Улащика об агитбригадах, осуществлявших про-
светительскую работу в деревнях Туровщины:

«…веселая работа прерывается каким-то диким криком с улицы. Видимо, 
случилось несчастье, и несколько человек бросаются к двери, но она распахива-
ется сама, и на пороге появляется персонаж из “Тараса Бульбы”, ближайший 
родственник евреев, прятавших когда-то Бульбу в Варшаве. Тощий общипан-
ный еврей с длинной бородой и нервными глазами. Шапка в руках. Глотая воз-
дух, он осматривает наши встревоженные физиономии и кричит: “Господин 
пгофессог, господин пгофессог!” Завидев Алеся [Аниховского], бросается к нему. 
“Пгофессог” – это и есть Алесь. У Алеся, как всегда, каменное лицо, суровый 
взгляд. Сразу видно, что это наш начальник. Он в предчувствии несчастья. Ев-
рей, подбежав к нему, подскакивает почти до потолка, машет во все стороны 
руками и кричит, что ему недоплатили десять копеек.

– Что?
– Господин пгофессог! У меня ели ваши студенты, и я неверно подсчитал 

плату. Они ушли и недоплатили десять копеек.
– М-м-м!
Королевским жестом Алесь достает гривенник и подает торговцу, тот 

склоняется, выражая благодарность, и исчезает» [2].
Но однажды любимая работа на любимой родине закончилась. «Переходу 

на другую работу» предшествовало обвинение в участии в нацдемовском ак-
тиве контрреволюционной организации, преследовавшей цель «отторжение 
Белоруссии от Советских Республик».

Во время поиска материалов о белорусских нацдемах мне попала в руки 
публикация подробного доноса опытного провокатора, внедренного в ряды 
белорусской интеллигенции:

«Большой и организованной группой белорусских работников (Жилунович, 
Адамович, Аниховский (подчеркнуто мной – К. К.), Марук, Мамчиц, Зарецкий, 
Александрович, Кунцевич, Вольный, Дударь, Цвикевич А. и П. Ильюченок, Пашко-
вич, Коханович, Мороз Алеся) ведется определенная дискредитация ЦК КП(б)Б, 
ГПУ и отдельных товарищей – врагов национал-демократизма.

Вот факты: т. Сталин называется “фельдфебелем”, “чэловэком, душой 
лубэзной Аракчеевым” (Аниховский – разговор в Белгизе 10 октября 1929 года)» 
[3, с. 156].

В материалах уголовного дела я нашел прошение о реабилитации Алек-
сандра Георгиевича, подробную цитату из которого не могу не привести:

«18 июля 1930 года я был арестован органами ОГПУ в г. Минске… Я катего-
рически отказался от предъявленного мне обвинения и не признал его до конца 
проводимого следствия, которое длилось более 8 м-цев…

На третий день моего заключения я был вызван на допрос… в 3 часа ночи… 
где мне в устной форме было предъявлено обвинение в том, что я, работая ин-
спектором педагогических техникумов, руководил молодежью и вербовал ее, мо-
лодежь, в контрреволюционную нацдемовскую организацию… Когда я попросил 
сообщить какие[-]либо факты в подтверждение указанных обвинений… мне за-
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явили: “факты должны дать нам вы, а какие[,] мы скажем… Мы требуем от Вас 
саморазоблачения и рассказать всю свою контрреволюционную деятельность, 
она нам хорошо известна”…

…меня отпустили через два часа допроса, но снова вызвали в 6 часов утра... 
Когда я заявил, что никто меня не вербовал ни в какую организацию, и я никого 
не вербовал <…> на меня обрушилось три человека и начали ругать, оскорблять 
самыми унизительными словами… Мне тут же заявили: “если ты попался 
к нам, то невинным от нас не уйдешь, у нас найдутся методы воздействия…” 
(подчеркнуто мной. – К. К.)».

О «методах воздействия» стоит сказать отдельно:
«...меня вызвали из камеры на допрос, который длился без всякого пере-

рыва 5 суток. Трое суток я еще держался, а на четвертые я упал в обморок 
и потерял сознание… дежурные менялись. Когда наступило полное изнеможение 
и отупение[,] меня окружило три человека – один бумагу подкладывает, второй 
чернил[ьн]ицу с чернилами держит[,] а третий ручку с пером вкладывал в мою 
руку[,] и твердили два слова – признайся и распишись...

Проснулся я уже… в какой-то круглой камере... Со слов надзирателя я уз-
нал, что проспал беспробудно 28 часов. И эта камера башенная предназначена 
для смертников…

В два часа ночи ко мне явился дежурный полупьяный комендант и заявил[:] 
“вы можете написать последнее письмо своим родным, больше с тобой возить-
ся не станут”...

…комендант… явился вторично в 3–4 часа ночи в сопровождении двух бой-
цов с автоматами… В этом карцере я пробыл два часа и ожидал приговора 
о расстреле…

…меня повели к выходу и посадили в… “чорный ворон” и повезли…
…посадили в одиночную башенную камеру смертников[,] без окон… я проси-

дел без всяких вызовов и допросов 6 м-цев»...
Думаю, нет смысла объяснять, что после знакомства с этими материа-

лами личность прадеда, известная мне лишь по фотографиям и могильному 
памятнику, стала приоткрываться и с других сторон.

В воспоминаниях современников я нашел подтверждение слов Алексан-
дра Георгиевича и неожиданную его характеристику:

«Из молодых же, наоборот, большинство, за исключением одного-двух, 
к тому же вообще довольно случайных в белорусском движении людей, держа-
лось стойко, не давая ника[к]их показаний, несмотря ни на какие принужде-
ния, в частности, “конвейер”. Сам Аніхоўскі, например, выдержал семидневный 
“конвейер” и остался непоколебимым. Аніхоўскі вообще был чрезвычайно на-
ходчивым и энергичным человеком. Когда я встретился с ним, у него уже была 
налажена связь со многими камерами и с волей. Способ был простой, хотя 
и не совсем гигиеничный, – через уборную: записка, написанная на окурке от па-
пиросы (писчей бумаги не разрешалось) маленьким огрызком карандаша (тоже 
не дозволенная и тщательно хранимая вещь в опасные моменты обыска <…>, 
помещаемая во рту за щекой или в волосах бороды, отросшей у каждого ввиду 
отсутствия парикмахера), закатывалась в шарик из хлеба, при помощи кото-
рого приклеивалась под сиденье, куда не брезговала проникать рука арестанта, 
рука тюремщика туда, вероятно, не была склонна заглядывать (вернее, ум его 
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не мог додуматься до возможности такого рода сношений). На волю же и с воли 
передавались сведения в тщательно зашиваемых в белье записках (надо ска-
зать, что с конца августа всем, сидевшим по нашему делу и не “сознавшимся”, 
запретили всякого рода письменные и продовольственные передачи за исклю-
чением одного только белья). В то время, как я встретился с Аніхоўскім, в ши-
рокой междукамерной и внешней переписке проводилась кампания по бойкоту 
стариков-“сознаванцев”. <…>

В камере Аніхоўскага я также ожил духом, включился в ту борьбу, кото-
рую проводил он и другие наши товарищи “молодые” в других камерах. В это 
же время прошел и я трехдневный “конвейер”, что мне показалось совершенно 
простым делом, так как Аніхоўскі, передав мне свой опыт, хорошо подготовил 
меня к этому» [4, с. 707–709].

Так началась череда испытаний, продолжавшаяся три десятилетия.
Уголовное дело А. Аниховского из архива УФСБ РФ по Ивановской обла-

сти приоткрыло еще некоторые факты, которые прадед никогда не указывал 
в автобиографии (по понятным причинам). В короткой справке из ГПУ БССР 
указывается, что А. Аниховский с 1918 по 1924 г. состоял в партии белорусских 
левых эсеров. А в период советскопольской войны был в партизанских отрядах 
и воевал с «белополяками». Такого прошлого страна простить не могла. Однако 
профессиональные качества «врага народа» использовала в полной мере.

3
Тюремные мытарства в Минске окончились ссылкой в г. Слободской Ни-

жегородского края (с 1932 г. – Горьковский край, с 1934 г. – Кировский край), 
где бывший старший инспектор педагогического образования Наркомпро-
са БССР стал «нормировщиком и рационализатором по заводу пивных и без-
алкогольных напитков». Минский приговор содержал пункт «без права рабо-
ты по специальности», имелось в виду педагогическое образование. Однако 
у  Александра Георгиевича оказалось второе высшее – экономическое. Все 
последующие тридцать лет советская власть, не простившая «врагу» принад-
лежность педагогаАниховского к национальной интеллигенции, спокойно 
пользовалась услугами Аниховскогоэкономиста. В «Трудовой список» тща-
тельно записывались премии «за хорошую работу» и продвижение по новой 
службе «закоренелого нацдема».

Об этой пятилетней ссылке у меня было бы совсем мало сведений, если 
бы не работы Н. Н. Илькевича [5, 6]. Из содержания его книг я уяснил, что ки-
ровские НКВДшники очень старались выслужиться перед союзным началь-
ством, однако особой крамолы среди своих земляков не находили. В таких 
условиях ссыльные «белнацдемы» стали благодатной нивой для поиска и ис-
коренения разнообразной контрреволюции.

В упоминавшемся мною прошении о реабилитации А. Аниховский опи-
сывает свои взаимоотношения с местными чекистами и обстоятельства сво-
его повторного ареста:

«В гор. Кирове меня вызвали в органы ОГПУ к нач. СПО т. Хозе, который 
предложил мне стать своим сотрудником и давать сведения о разговорах и на-
строениях ссыльных… Вскоре тот же Хозе вызвал меня к себе и предложил свя-
заться с отдельными ссыльными, высланными из г.  Ленинграда по делу убий-
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ства т. Кирова С. М. и давать на них материал по заданию ОГПУ. Я отказался 
от выполнения этого поручения.

После этого он мне заявил – “ты был контрреволюционером и таким 
остаешься. Твои донесения нас не удовлетворяют. По твоим материалам 
нельзя привлекать к ответственности. Из наших рук ты никогда не вырвешься 
до самой смерти”…

18 июля 1935 года кончился срок моей ссылки… 5/VIII 1935 года позвонили… 
Когда я явился в комендатуру[,] меня направили все к тому же т. Хозе…»

После вторичного отказа от сотрудничества А. Аниховского под конво-
ем отправили в одиночную камеру на восемь месяцев, без предъявления ка-
кихлибо обвинений, без всяких допросов и разбирательств.

За эти восемь месяцев вспомнили, как еще в 1932 г. А. Аниховский пустил 
к себе на квартиру старого белорусского друга Н. Н. Улащика, который, ока-
завшись в Слободском, остался без денег и зашел погреться. Через два часа 
он был арестован чекистами и отправлен по месту своей ссылки в г. Нолинск.

Данный эпизод стоил Александру Георгиевичу нового обвинения и ссыл-
ки еще на пять лет. Так он и оказался в г. Иваново.

4
Сухие строки «Трудового списка» сообщают, что А. Аниховский в мае 

1936 г. был принят на местный мебельный комбинат на должность планови-
ка, а уже через месяц был назначен начальником плановопроизводственно-
го отдела.

На этой должности и застала Александра Георгиевича война. Второй срок 
ссылки закончился, но Ивановский мебельный комбинат выполнял воен ный 
заказ, и начальник планового отдела продолжил работу в это трудное вре-
мя. Смею предположить, что тот факт, что уже немолодая супружеская пара 
решилась удочерить маленькую блокадницу, говорит о желании остаться 
в Иваново и найти наконец тихое семейное счастье.

Но, как я уже упоминал, хэппиэнда у этой истории не будет.
С очередным уголовным делом, по которому Александр Георгиевич 

в 1943 г. «загремел» на все 10 лет в лагеря, мне удалось подробно ознакомиться 
лично. На пожелтевших страницах с канцелярской скрупулезностью фиксирова-
лись обстоятельные доносы небезразличных сослуживцев, сводивших с началь-
ником личные счеты, документировались уклончивые показания испуганных 
соседей, которые не увидели «врага народа», закреплялись притянутые за уши 
обвинения рьяных следователей, «сорвавших личину» с предателя. От  всего 
этого веет липким запахом человеческой подлости, страха и жестокости. И все 
перечисленное – на фоне общенациональной трагедии великой Войны.

Особо отмечу, что мое знакомство с уголовным делом происходило в том 
же здании, в котором за 70 лет до этого допрашивали моего прадеда.

На этот раз обвинение складывалось из двух составляющих.
Из материалов уголовного дела № 3613П: «Аниховский А. Г. … достаточ-

но изобличается в том, что, будучи враждебно настроенным к существующему 
в СССР политическому строю, в период войны среди своего окружения, а также 
рабочих и служащих Ивановского мебельного комбината, проводил активную 
контрреволюционную агитацию, высказывал пораженческие настроения и под-
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вергал критике мероприятия ВКП(б) и Советского Правительства, восхваляя 
немецкую армию с ее техникой и одновременно клеветал на Красную Армию».

Казалось бы, никакой острой необходимости срочно «изобличать» врага 
народа в лице А. Аниховского в 1943 г. не было. Не стояла задача раскрыть 
контрреволюционное подполье, как в Минске в 1930м, не нужно было вы
служиваться, как в Кирове в 1936м…

Ивановскому УНКВД в разгар войны был не особо интересен немоло-
дой политссыльный, мало с кем общавшийся, честно работавший на важном 
предприятии.

Как выяснилось при ознакомлении с архивными материалами, дело возбу-
дили по доносу коллег: главбуха М. и заведующего материальным складом Ж.

Оказалось, что в личной беседе с М. Александр Георгиевич позволил себе 
предположение о том, что промышленный тыловой город Иваново «снабжает-
ся продовольствием наравне с Москвой, т. к. Правительство боится выступления 
рабочих» в «пролетарской столице», несколько раз упомянул, что «скорой победы 
в войне не предвидится». А в разговоре с Ж. «подверг критике» приказ № 95 тов. 
Сталина [7], сказав, что «везде суются с этим приказом, а что в нем толку».

Надо отдать должное А. Аниховскому: ни одного из предъявленных об-
винений в контрреволюционной агитации он не признал. Отчего следствие 
было вынуждено «изобличать подозреваемого показаниями свидетелей».

Из всего того, что я уже знал о прадеде, никак не складывалось впечат-
ление, будто был он человеком эмоциональным и разговорчивым. За 13 лет 
обвинений и ссылок А. Аниховский хорошо усвоил цену каждому слову, что-
бы в присутствии чужих людей смело рассуждать об ошибках правительства.

Даже протоколы допросов (а их сложно считать абсолютно непредвзя-
тыми) фиксируют – на очных ставках было установлено, что упомянутых вы-
сказываний не слышал никто, кроме «свидетелей».

Однако чтобы посадить такого матерого врага народа, как А. Анихов-
ский, достаточно было и голословных обвинений.

Во втором томе уголовного дела отмечено, что при рассмотрении про-
шения о реабилитации в 1956м следствие установило: «свидетелям» очень 
не нравился начальник планового отдела, т. к. главбух и завскладом дружили 
и «использовали свое положение, расхищали остродефицитные материалы… 
недостачи списывались на производство. Начальник планового отдела при ана-
лизе себестоимости вскрыл эти факты весной 1943 г.».

В материалах допросов августа 1943 г. об этом ни слова. Также в стено-
грамме судебного заседания забыли упомянуть, что свидетели были нетрез-
вы и пытались отречься от показаний. Вспомнили об этом только в 1956м 
и подытожили, что следствие и судебный процесс велись «в нарушение соци-
алистической законности».

Ради исторической правды необходимо сказать, что даже следствие об-
разца 1943 г. решило поискать дополнительные свидетельства «контррево-
люционной деятельности», настолько неубедительными казались голослов-
ные обвинения. Но оставить человека с таким послужным списком на свободе 
после доноса было невозможно.

«Ищущий да обрящет!» Оказалось, что «в июне 1943 года Аниховский, со-
вместно с директором комбината и др. составляли заведомо ложные сведения 
о выполнении плана и представляли их в партийные и Советские органы.
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...по оборонзаказу Комбинатом была изготовлена партия ящиков для мин 
и снарядов, но из-за отсутствия нужного размера гвоздей, крышки были при-
биты не на положенные по ГОСТу 12 гвоздей, а только закреплены на четырех... 
В отчетах к 1 числу администрация Комбината по преступному сговору указа-
ла ящики принятыми, а план выполненным. На деле же окончательная готов-
ность ящиков была завершена на 5 дней позже…».

По замыслу следствия, участие А. Аниховского в такой «схеме» наглядно 
демонстрировала его неблагонадежность. Однако поскольку приговор ему 
был вынесен по 58й (политической) статье, а других «злоумышленников» 
не осудили, можно считать, что не будь Александр Георгиевич белнацдемом 
и бывшим левым эсером (этим обстоятельствам был посвящен отдельный 
трехчасовой допрос), он не провел бы последующие 10 лет в лагерях.

Опять же – справедливости ради – отмечу, что все обвинения в составле-
нии подложных документов А. Аниховский признал. Но попросил отметить, что 
«свидетели» знали о «схеме» и даже получили премию за выполнение плана.

Как бы то ни было, но этот срок был самым долгим и самым тяжелым. 
В заключении Александр Георгиевич был один, без верной спутницы, сопро-
вождавшей его и на пике карьеры в Минске, и во всех ссылках. И Анна Адамов-
на осталась одна – воспитывать приемную дочь в войну. По возвращении муж 
застал жену уже не встающей с постели и похоронил ее через полтора года.

Во втором томе уголовного дела, посвященном рассмотрению прошения 
о реабилитации и доследованию, отмечено, что А. Аниховский неоднократ-
но, методично и обстоятельно писал не только ивановскому военному про-
курору, но и председателю Военного трибунала Московского военного окру-
га, и областному прокурору Кировской области, и заместителю прокурора 
БССР, и даже К. Е. Ворошилову.

Подорванное здоровье подсказывало, что осталось немного времени. 
А хотелось уйти из жизни честным человеком.

В изменившихся политических условиях государственная машина, ло-
мавшая человека тридцать лет, немного побуксовав, ответила на прошения 
своего бывшего «врага»:

«Приговор военного трибунала войск НКВД Ивановской области от 14 ок-
тября 1943 года отменен, и дело производством прекращено за отсутствием 
в действиях Аниховского А. Г. состава преступления.
15.10.1956 г. Военный трибунал Московского военного округа.

Постановление особого совещания при НКВД СССР от 15 февраля 1936 года 
отменено, дело производством прекращено на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР.
27.10 1956 г. Кировский областной суд.

Постановление от 10 апреля 1931 года в отношении Аниховского А. Г. от-
менено и дело прекращено за недоказанностью обвинения.
17.09.1958 г. Верховный суд БССР, г. Минск».

***
Через год после снятия последнего обвинения Александр Георгиевич 

умер и был похоронен приемной дочерью на ивановском кладбище.
Не повернется язык сказать, что у этой жизни был счастливый конец. 

Но этому человеку удалось пережить все, остаться порядочным, дать будущее 
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маленькой сироте, добиться отмены всех обвинений, умереть дома и сохра-
нить о себе добрую память.

P. S. Эта история типична для той поры, что нисколько не отменяет прон-
зительности рассказанного. Однако, изучая архивные материалы, я много 
раз задавал себе вопрос, как легко отделались все те, кто радостно осудил 
культ личности и свалил на Сталина всю вину! Неужели бесчеловечность во-
ждя оправдала подлость и свинство «на местах» всех «разоблачителей», «ак-
тивистов» и «свидетелей»?!

Не ответив на этот вопрос, обществу не получится избежать соблазна 
вновь скатиться в подлость и свинство, получив одобрение сверху.
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ГІСТОРЫЯ ТЭКСТУ РАМАНА УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 
«ЛЕАНІДЫ НЕ ВЕРНУЦЦА ДА ЗЯМЛІ» 

ПАВОДЛЕ АРХІЎНЫХ КРЫНІЦ

Раман У. Караткевіча «Леаніды не вернуцца да зямлі» вядомы сённяш-
няму чытачу беларускай літаратуры пад назвай «Нельга забыць». Прычына 
таму – колішняя савецкая палітычная цэнзура. Яшчэ ў рукапісе існавала іншая 
назва – «Няма забыцця», затым аўтар пажадаў перайменаваць твор як «Леані-
ды не вернуцца да зямлі». Пазней, пасля першай публікацыі нават планава-
лася выданне кнігі з такой назвай, куды мусіў увайсці сам раман разам з апо-
весцю «Дзікае паляванне караля Стаха». Перашкодзіла такой задуме цкаванне 
мастакоўабстракцыяністаў, што перш адбывалася ў Маскве, а потым і ў Мінс
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ку. Зразумела, што спатрэбіліся «ахвяры» для паказальнага працэсу, каб вы-
служыцца перад «белакаменнай». Таму проста бязглуздасцю сталася абвіна-
вачванне У. Караткевіча ў абстрактным гуманізме і іншых так званых грахах. 
Падобнае рабілася праз падмену паняццяў. Кніга ўжо існавала ў наборы, калі 
ўвосень 1963 г. з’явіўся загад яго рассыпаць, што часта рабілася ў апошні мо-
мант падрыхтоўкі выдання. У гісторыі здараліся выпадкі, калі кнігі паспявалі 
надрукаваць і іх знішчалі хутка пасля таго. Бывала, заставаліся сігнальныя 
асобнікі. Ёсць кнігі, якія засталіся ў выніку тагога варварства толькі ў адным 
экзэмпляры. Але тут кнізе не пашэнціла зусім. Разам з тым звесткі пра гісто-
рыю спробы названага выдання даюць сваю карысць, бо мы, ведаючы факт 
жадання аўтара ў пытанні назвы твора, мусім рабіць так, як хацеў сам пісьмен-
нік. Акрамя таго, вяртанне раману задуманай У. Караткевічам назвы – выка-
нанне волі нябожчыка. Каб высветліць пытанні, звязаныя з гісторыяй тэксту 
рамана, а таксама для ўзнаўлення магчымых цэнзурных скарарачэнняў давя-
лося звярнуцца да архіўных дакументаў, якія сам аўтар пачынаў перадаваць 
у адпаведныя дзяржаўныя ўстановы, што служаць дзеля іх захавання.

Матэрыялы архіва У. Караткевіча, звязаныя з гісторыяй напісання, пад
рыхтоўкай да друку гэтага рамана, захоўваюцца перадусім у дзвюх устано-
вах – Беларускім дзяржаўным архівемузеі літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ) 
і Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі (ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі). Пераважна гэта рукапісы 
і машынапісы. Але разгледзім іх асобна паводле месца захоўвання.

У БДАМЛМ маецца колькі тэчкаў з матэрыяламі рамана з асабістага архіва 
пісьменніка: ф. 56, воп. 1, адз. зах. 2–5. Гэта белавы варыянт; пісаны блакіт-
ным, сінім, пазней – чорным чарнілам на левым баку аркушаў. Зрэдку на пра-
вым баку маюцца пазнакі, дапіскі. Выкарыстоўваўся таксама просты аловак. 
У названым архіўным матэрыяле ёсць аўтарскія выпраўленні, пазнакі, а так-
сама рэдактарскія заўвагі і праўкі. Малюнкаў у ім няма. Да рукапісу прыкла-
дены план рамана, які мае назву «Першая задума рамана, ідэя…». Ён напісаны 
на абодвух баках перагнутага ўдвая аркуша і мае, такім чынам, чатыры ста-
ронкі. Тут выведзена спярша задуманая назва «Няма забыцця!». На першай 
старонцы рукапісу рамана назва «Няма забыцця!» ужо закрэсленая аўтарам; 
іншай – не напісана. На адвароце першай старонкі – памета У. Караткевіча: 
«Пачаў у верасні 60 г.» [БДАМЛМ. Фонд 56, воп. 1, адз. зах. 2, арк. 3адв].

У працэсе даследавання архіва высветлілася, што рукапіс рамана, які 
захоўваецца ў БДАМЛМ, няпоўны – каля дзвюх трацін тэксту. Дзе астатняя 
частка, дый, ці захавалася яна – пакуль невядома. Верагодна, што ён не заха-
ваўся. Але патрабуюцца пошукі. Нярэдка здаралася так, што творы, якія вы-
значаліся навукоўцамі як незахаваныя да нашага часу, пазней знаходзіліся. 
Таму можна дапусціць, што адсутная частка рамана недзе можа захоўвацца 
асобна як невядомы фрагмент1.

Захоўваюцца таксама падрыхтоўчыя матэрыялы да публікацыі рамана 
ў часопісе «Полымя» [БДАМЛМ, ф. 42 (Рэдакцыя часопіса «Полымя»), воп. 1, 

1 Пазней, калі вяліся актыўныя пошукі гэтага матэрыялу, у чэрвені 2013 г. у маёй тэлефон-
най размове з Васілём Сёмухам высветлілася, што астатняя частка рукапісу рамана захоўва-
ецца ў яго хатнім архіве (падрабязна гл. у каментары да 6га тома 25томнага Збору твораў 
У. Караткевіча).
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адз. зах. 356: Ул. Караткевіч. «Нельга забыць». Раман. Машынапіс з аўтарскай 
і рэдактарскай праўкай; спр. 361: Ул. Караткевіч. «Нельга забыць». Раман. 
Заканчэнне. Машынапіс з рэдактарскай праўкай]. Пры іх вывучэнні высвет-
лілася, што вышэйназваны машынапіс фрагмента ёсць частка машынапісу 
падрыхтоўчых матэрыялаў «Полымя». Па ўсёй бачнасці, кавалак тэксту быў 
перададзены аўтару як непатрэбны для рэдакцыі. Але пры супастаўленні 
высвятляецца, што не хапае аднаго аркуша. Гэтак у першай папцы (ф. 11, 
воп. 1, адз. зах. 356) апошні аркуш мае № 209. У машынапісе фрагмента, ад-
дадзенага У. Караткевічу, першы аркуш меў № 211, які цяпер перакрэслены 
алоўкам. Паводле рукапісу бачна, што сапраўды паміж імі павінен быць тэкст 
на адзін аркуш.

Публікацыя твора ў «Полымі» з’яўляецца скарочаным варыянтам твора. 
У друкапісным тэксце на тытуле слова раман закрэсленае алоўкам і збоку на-
пісана аповесць. Але ў часопісным варыянце ўрэшце нейкім чынам «Леані-
ды…» надрукавалі як раман.

Пры даследаванні машынапісу «Полымя» ў параўнанні з рукапісам ня-
цяжка заўважыць, што некаторыя фрагменты тэксту выкасаваныя. Гэта вынік 
тагачаснай цэнзуры. Змест цэнзурных купюр даволі разнастайны. Тут мож-
на бачыць як палітычны кантэкст, так і моманты асабістага жыцця аўтара, 
што было палічана недапушчальным. Кантроль з боку так званага «Главлита» 
(а ён дзейнічаў і ў адносінах да твораў У. Караткевіча) зрабіў тады сваю справу.

Гэтак у фондзе захоўваецца аўтарскі машынапіс фрагмента рамана без 
пачатку і канца. Тут рукой самога У. Караткевіча адзначана з падкрэсленым 
ім словам: «Выкінуты з “Леанідаў” (дарэчы, толькі гэтая назва праўдзівая 
і не вымушаная) раздзел аб абароне Масквы» [БДАМЛМ. Фонд 56, воп. 1, адз. 
зах. 5, арк. 1].

Адсюль таксама мы можам бачыць волю самога аўтара ўзнавіць у бу-
дучыні назву «Леаніды…». Напісанае выглядае відавочным тлумачэннем для 
тых, хто будзе працаваць з рукапіснымі матэрыяламі. У. Караткевіч, такім 
чынам, ужо на той час прадбачыў ідэалагічныя змены ў прышласці.

Калі сёння пры перадруку рамана паспрабаваць узнавіць гэтыя два раз
дзелы, то з’явіцца праблема: як быць з пераробкай самім аўтарам часткі тэкс
ту на гэтым месцы, бо са знятага тут фрагмента кавалкі былі перапісаныя 
іначай. У рукапісе выкінутыя часткі нумараваліся як ХV і XVI. У выніку тэкст 
скараціўся на дзве часткі.

Сярод купюр знаходзім і тое, што адносіцца да эратычных сцэн кахання 
галоўных персанажаў рамана Андрэя Грынкевіча і Ірыны Горавай. Гэтак у па-
чатку раздзела ХХ (паводле цяперашняй нумарацыі) у тэксце прапушчаныя 
асобныя невялікія часткі. Пры іх узнаўленні мы атрымліваем больш поўную 
карціну, апісаную аўтарам. Тут чытаем: «Яны сядзелі ў адным глыбокім крэсле, 
і яго грудзі ляжалі на яе грудзях» [БДАМЛМ. Фонд 56, воп. 1, адз. зах. 4, арк. 41].

У іншым месцы, напрыклад, ёсць такі момант: «Яны былі такія жаданыя 
і маленькія і тонкія, гэтыя плечы, што яго вялікія пальцы ляжалі на абедзвюх 
яе ключыцах, а астатнія часткі далоняў абдымалі, здавалася, ледзь не ўсю спіну» 
[БДАМЛМ. Фонд 56, воп. 1, адз. зах. 4, арк. 41].

Асобная тэма даследавання рукапісу У. Караткевіча – культура мовы 
пісьменніка. Яшчэ пры падрыхтоўцы рамана да публікацыі ў «Полымі» тэкст 
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твора падпаў пад даволі грунтоўнае рэдагаванне. Калі ўважліва ўчытвацца 
ў  рукапіс, заўважаецца, што аўтар дапускае грубыя памылкі ў беларускай 
мове, ужывае відавочныя калькі з расійскай мовы. Шмат якія падобныя мо-
манты рэдактар выправіў. Сам У. Караткевіч вымушаны быў часам пагаджац-
ца: паверх алоўкавых паметак рэдактара ён сам выправіў асадкай такія хібы. 
Але пры гэтым у рукапісе яны заставаліся непапраўленыя. Пры падрыхтоўцы 
да друку рамана ўжо ў кніжным выданні таксама былі зроблены некаторыя 
папраўкі, але шмат чаго засталося нявыпраўленым з таго, што выкасоўвалася, 
замянялася на адпаведныя беларускія варыянты ў палымянскй публікацыі. 
Відавочна, што рэдактар у «Полымі» меў большае за рэдактара кнігі адчу-
ванне культуры мовы. Гэтак, у кніжным варыянце чытаем: «Вы французскай 
хваробай ніколі не хварэлі, капітан?» [2, с. 17].

Той, хто ведае элементарныя асновы беларускага сінтаксісу, убачыць па-
мылку канструкцыі. Калі ў рускай мове гавораць: заболеть туберкулёзом, дык 
у беларускай – адпаведна: захварэць на сухоты. Патрабуецца менавіта пра-
назоўнік на і вінавальны склон там дзе ў расійскай творны. Такую папраўку 
зрабіў і рэдактар у «Полымі».

Прыкладаў можна прыводзіць багата. Асобна хочацца спыніцца на ты-
повай не толькі для У. Караткевіча, але і для шмат якіх іншых прадстаўнікоў 
беларускай інтэлігенцыі памылцы. Гэта слова зараз, ужыванае памылкова 
ў значэнні цяпер. Гэта таксама калька з рускай мовы. У беларускай мове ў на-
родзе слова зараз ужывалася ў значэнні хуткага дзеяння пасля чагось, напр. 
зараз адчыню, або: ён скончыў школу і зараз паступіў у ВНУ. І тут, калі У. Ка-
раткевіч ужывае: «…зараз цішыня», рэдактар слушна папраўляе яму: «…цяпер 
цішыня». Аўтар пры гэтым таксама пагаджаўся з такой заўвагай. Але ў кніж-
ным выданні названая калька ўсплыла зноў, бо, як відавочна, перадрук рабіў-
ся з машынапісу, які рыхтаваўся паводле рукапісу.

У некаторых выпадках паводле архіўнага матэрыялу «Полымя» прасо-
чваецца і палеміка У. Караткевіча з рэдактарам. У рамане ёсць такі момант, 
калі аўтар піша: «Мучыў успамін. Як тады, у той пусты верасень, ён, Андрэй, 
сеў на замшэлы валун і раптам падумаў, што дрозд, які вось тут, перад вачыма, 
цалуе чырвоны куст каліны, значна шчаслівейшы за яго, чалавека» [2, с. 72].

У машынапісе «Полымя» на адпаведным месцы рэдактар робіць пісьмо-
вае запытанне на палях: «Увесь куст?». На гэта У. Караткевіч адказвае такса-
ма пісьмова сустрэчным пытаннем: «А калі цалуюць дзяўчыну, дык яе цалуюць 
усю?» [БДАМЛМ. Фонд 42, воп. 1, адз. зах. 356, арк. 92].

Сам машынапіс падрыхтоўчых матэрыялаў «Полымя» пераплецены так, 
што немагчыма прачытаць некаторыя рукапісныя алоўкавыя пазнакі, зроб
леныя на палях рэдактарам і самім аўтарам менавіта каля месца сшывання 
аркушаў. Верагодна, у будучыні спатрэбіцца расшываць пераплёт дзеля грун-
тоўнага даследавання гэтых матэрыялаў, бо гаворка ідзе пра класіка белару-
скай літаратуры.

Частка творчага матэрыялу захоўваецца ў ЦНБ імя Якуба Коласа НАН 
Беларусі (ф. 11). Гэта машынапісныя тэксты рамана, сярод якіх: пераклад 
на рус кую мову (ф. 11, воп. 1, адз. зах. 279–281), тэкст рамана на беларускай 
мове (ф. 11, воп. 2, адз. зах. 122, 123), варыянты рамана (ф. 11, воп. 2, адз. 
зах. 126), карэктура рыхтаванай у 1963 г. кнігі «Леаніды не вернуцца да зям-
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лі», якая так і не выйшла з друку (ф. 11, воп. 2, адз. зах. 124, 125; У. С. Карат-
кевіч [«Нельга забыць»] = «Леаніды не вернуцца да Зямлі». Раман. Карэктура 
з рукапіснымі ўстаўкамі і праўкамі аўтара і заўвагамі рэдактара, на белару-
скай мове). У асобнай папцы захоўваецца дакумент, які называецца «Абмер-
каванне “Леанідаў”» (ф. 11, воп. 2, адз. зах. 127). Гэта рукапіс У. Караткевіча, 
зроблены чорным чарнілам з абодвух бакоў аркуша. Акрамя таго, на рука-
пісе – малюнкі пісьменніка; ёсць запісы, зробленыя алоўкам.

Цяпер, калі рыхтуецца Збор твораў У. Караткевіча ў 25 тамах, існуе па-
трэба найбольш поўнага ўзнаўлення тэксту або падачы ў каментары знятых 
цэнзурай фрагментаў.

Разгледжаныя дакументы ў значнай ступені дапамагаюць высветліць 
шмат якія пытанні, звязаныя з творчай гісторыяй напісання рамана «Леані-
ды…» Несумненна, што без іх мы не здолелі б узнавіць цэнзурныя купюры. 
Адсутнасць часткі рукапісу ўскладняе такую задачу.

Несумненна, што памыляўся вядомы расійскі паэт Б. Пастарнак, калі пісаў:

…Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись…

Адно правільна: над рукапісамі сапраўды не трэба трэсціся, бо іх на-
лежыць даследаваць, перадаваць у дзяржаўныя архіўныя ўстановы. На пры-
кладзе ролі архіўнай спадчыны класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Ка-
раткевіча мы яшчэ раз пераконваемся ў важнасці такога захоўнага спосабу.
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ФОНДЫ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ: ДА ПЫТАННЯ 
ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ КРАІНЫ

Гісторыю Беларускага радыё, якое вяшчае больш за 90 гадоў, невыпад-
кова ставяць у паралель з гісторыяй краіны: яно «ажыўляла» значныя падзеі 
ўсіх сфер грамадскапалітычнага і культурнага жыцця Беларусі, стварала аў-
дыёлетапіс, які з кожным годам пашыраецца.

Радыёзапіс з’явіўся ў краіне ў пасляваенны перыяд. Ранейшая гісто-
рыя Беларускага радыё захавалася ў дакументальных друкаваных крыніцах, 
якія характарызуюць, у прыватнасці, вяшчанне ў гады першых пяцігодак, 
у часы індустрыялізацыі і калектывізацыі. Друкаваныя выданні ўтрымліва-
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юць звесткі пра дзейнасць радыё ў гады Вялікай Айчыннай вайны, калі ра-
дыёстанцыя «Савецкая Беларусь» вяла перадачы з Масквы. Сярод даслед-
чыкаў гісторыі Беларускага радыё – Я.  Р.  Радкевіч, Б.  Б.  Пяркоўскі. Этапам 
станаўлення радыё і тэлевяшчання краіны прысвячаліся калектыўныя збор-
нікі і энцыклапедычныя матэрыялы.

Сучасны перыяд развіцця радыёвяшчання даследуецца навукоўцамі не-
актыўна. Тлумачэннем гэтаму, на нашу думку, з’яўляецца тое, што колькасць 
радыёстанцый значна вырасла, са СМІ інфармавання, прапаганды і асветы 
радыё ператварылася ў забаўляльны сродак, фон, напаўненне якога склада-
юць музычныя хіты і невялікія ўключэнні радыёдыджэяў (вядучых), а таму 
няма важкіх падстаў для навуковых даследаванняў. Вернымі традыцыйнаму 
радыё, дзе вялікая эфірная доля надавалася вяшчанню з глыбока эстэтычным 
зместам, застаюцца структурныя адзінкі Беларускага радыё – Першы нацы-
янальны канал і канал «Культура», якія трапілі ў поле нашага даследавання. 
У іх эфіры гучаць фондавыя матэрыялы, што сталі сапраўдным культурным 
набыткам беларускай нацыі, гэтыя каналы дапаўняюць архіўныя фонды но-
вымі мастацкімі і дакументальнымі запісамі.

Мастацкае радыёвяшчанне ў Беларусі пачало фарміравацца ў першыя 
гады дзейнасці мінскай радыёстудыі. У 1928 г. створаны вялікі сімфанічны ар-
кестр Радыёцэнтра, які праводзіў асветніцкую работу, даваў канцэрты ў жы-
вым эфіры, суправаджаў перадачы. У падрыхтоўцы літаратурнадраматычных 
праграм дапамагалі артысты БДТ1 і БДТ2. Яны ігралі рэпертуарныя спекта-
клі, стваралі інсцэнізацыі літаратурных твораў, спрыялі з’яўленню арыгіналь-
най радыёп’есы. Перыядам канчатковага станаўлення і развіцця ўсіх відаў 
мастацкага вяшчання сталі гады другой пяцігодкі [4, с. 51]. У 1930я гг. перад 
мікрафонам у мінскай радыёстудыі выступалі вядомыя пісьменнікі Я. Купала, 
Я. Колас, З. Бядуля, К. Чорны і інш. Адметна, што сярод задач Беларускага ра-
дыё была папулярызацыя не толькі айчыннай літаратуры, але і прагрэсіўнай 
замежнай – Дж. Рыда, Д. Пасаса, Б. Брэхта. Перад тэкстамі гучалі прадмовы пра 
пісьменнікаў, асаблівасці іх творчасці [4].

У гады Вялікай Айчыннай вайны з прыёмнікаў гучалі вершаваныя заклікі, 
па лымяныя словы падтрымкі беларускіх літаратараў Я.  Купалы, К.  Чорнага, 
М. Танка, А. Куляшова, М. Лужаніна, А. Бялевіча, А. Русецкага, А. Астрэйкі і інш. [3].

Пачаткам новага этапу ў справе папулярызацыі нацыянальнай і сусвет-
най літаратурнадраматычнай і музычнай спадчыны стала другая палова 
1940х гг., калі тэхнічнае перааснашчэнне Беларускага радыё дазволіла фік-
саваць перадачы на плёнку. Большасць праграм пачала запісвацца, што па-
спрыяла павышэнню выканальніцкага ўзроўню, паколькі з’явілася магчы
масць перазапісу, выбару найлепшых дубляў. Пачала фарміравацца фанатэка 
Беларускага радыё, якая сёння утрымлівае дзясяткі тысяч перадач розных 
жанраў, у тым ліку мастацкіх. «Залатым» фондам сталі запісы з галасамі 
класікаў: Я.  Купалы, Я.  Коласа, М.  Танка, І.  Мележа, В.  Вярбы, Л.  Александ
роўскай, С. Станюты, В. Белахвосціка і інш. На плёнцы зафіксаваны развагі 
П. Клімука, У. Кавалёнка, іншых вядомых асоб Беларусі [1].

Шматтысячная дакументальнамастацкая база на сёння застаецца 
амаль нераскрытай, недаследаванай крыніцай пра жыццё і дзейнасць прад-
стаўнікоў інтэлігенцыі Беларусі, якія ўнеслі важкі ўклад у развіццё дзяржавы, 
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у прыватнасці культуры. Калі гартаеш кнігі, напрыклад, пра знакамітых ак-
цёраўкупалаўцаў, чые імёны з’яўляюцца сінонімамі класічнага нацыяналь-
нага мастацтва (Г. Глебаў, С. Станюта, Л. Рахленка, Г. Макарава, П. Дубашынскі 
і інш.), пра іх радыёдзейнасць узгадваецца некалькімі фразамі кшталту «браў 
удзел у радыёспектаклях», або «запісваўся на радыё». У дадзеным матэрыяле 
прыведзены некаторыя вытрымкі з перадач розных гадоў, героямі якіх былі 
музыкант, фалькларыст Рыгор Шырма, пісьменнікі Янка Брыль і Артур Воль-
скі, драматург Аляксей Дудараў.

Запісы, якія мы апрацавалі, з’яўляюцца своесаблівым індыкатарам развіц
ця краіны ў цэлым. Напрыклад, пра мастацтва Беларусі сярэдзіны 1950х гг. 
у праграме «Летапіс нашай рэспублікі, год 1952» Рыгор Шырма выказваўся так: 
«Лепшыя рысы народнага жыцця ўвасоблены ў творах паэтаў, пісьменнікаў, 
мастакоў і кампазітараў. Мары і імкненні народа, яго подзвігі, яго новая мараль 
і філасофія знаходзяць сваё рэальнае адлюстраванне ў творах толькі тых май-
строў, якія самі цесна звязаны з народам, добра ведаюць сваю краіну, любяць яе. 
Такія творы мастацтва і літаратуры з’яўляюцца сапраўды народнымі, а значыць 
і партыйнымі, таму што партыя і народ зліваюцца ў адзінае цэлае <…> Аднак 
у апошні час сумленне савецкага чалавека занялі нездаровыя плыні сярод некато-
рых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі і моладзі. Узятыя з арсенала ўпадніц-
кага мастацтва буржуазнага Захаду шкодныя плыні: абстакцыянізм у жывапісу, 
фармалізм, касмапалітызм і дадэкафонія ў музыцы, скажэнне нашай рэчаіснас-
ці ў літаратуры, хныкаючы, усёадмаўляючы нігілізм сярод няўстойлівай моладзі, 
якая не разумее шкоднасці гэтага, – усё гэта сустракае рэзкае асуджэнне і ра-
шучы адпор у народзе. Народ, па выразе Горкага “вялікі паэт, крытык і філосаф 
усіх часоў”, строга адбірае ў скарбніцу сваёй культуры непераходныя каштоўнас-
ці і адкідае ўсё чуждае, упадніцкае. Беларуская літаратура і паэзія карыстаюцца 
аўтарытэтным прызнаннем не толькі ў Савецкім Саюзе, але і далёка за яго ме-
жамі. Беларуская музыка заўсёды была далёкай ад фармалізму і касмапалітызму. 
У аснове сваёй яна мае ясную мелодыю, шырока карыстаецца як сродкам выраз-
насці інтанацыямі народнай музычнай мовы, таму і даступна слухачам. Бела-
рускія кампазітары актыўна адгукаюцца на выдатныя падзеі народнага жыцця, 
імкнуцца быць вернымі памочнікамі партыі ў вялікіх справах пабудовы камунізму, 
актыўна падтрымліваюць сувязь з рабочымі і калгаснікамі, праводзяць творчыя 
сустрэчы, справаздачы аб сваёй дзейнасці, чытаюць лекцыі. Ідучы насустрач пле-
нуму ЦК па ідэалагічных пытаннях, нашы кампазітары натхнёна працуюць над 
новымі творамі, каб унесці свой уклад у стварэнне музычнага мастацтва камуні-
стычнага грамадства. Старэйшыя кампазітары Цікоцкі і Аладаў стварылі творы 
буйной формы. Першы заканчвае 6-ю сімфонію, а другі напісаў струнны квартэт, 
для якога выкарыстаў музычныя тэмы беларускага песеннага фальклору. Багаты-
роў закончыў канцэрт для віяланчэлі з сімфанічным аркестрам, напісаў тры скры-
пічныя п’есы, пяць вакальных дуэтаў на тэксты беларускіх паэтаў, цыкл хароў для 
беларускай капэлы і пяць апрацовак новых беларускіх народных песень» [2].

Творцы былі жаданымі гасцямі радыёстудый. Перад мікрафонам яны прэ-
зентавалі творы, разважалі пра стан і перспектывы развіцця культуры, дзялілі-
ся ўспамінамі пра тых, з кім ужо немагчыма сустрэцца. Напрыклад, з 1986 г. 
захоўваецца перадача пра Змітрака Бядулю «Дзядзька Змітрок». Яна ўтрым-
лівае ўспаміны пісьменніка Артура Вольскага пра свайго больш сталага ка-
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легу: «Упершыню я ўбачыў дзядзьку Змітрака ў пісьменніцкім доме творчасці 
і адпачынку, што займаў прыгожы будынак былога панскага маёнтка непадалёк 
ад Мар’інай Горкі. Шчыра скажу, не адразу нават і паверылася, што гэты невысо-
кага росту мужчына з адкрытым ілбом, кудлаватай галавой з пукатымі вачамі 
і тоўстымі, амаль негрыцянскімі вуснамі і ёсць той самы славуты пісьменнік, які 
напісаў “Пяць лыжак заціркі”, “Маленькія дрывасекі”. Мы чыталі гэтыя апавя-
данні ў школе на ўроках беларускай мовы і літаратуры, і многія плакалі, не толь-
кі дзяўчынкі. А “Салавей”! Здавалася, што аўтар аповесці, якой у тыя часы ўсе 
мы зачытваліся, павінен і сам быць падобным на яе героя: адважнага і разумнага 
паўстанца Салаўя. А тут звычайны, нічым нібыта не прыкметны чалавек. Ад-
наго разу ранічкай я пачуў, як дырэктар дома творчасці дае распараджэнне ко-
нюху: “Запражыце Лёньку і сустрэньце на станцыі жонку пісьменніка Бядуліху”. 
А трэба сказаць, што дырэктар у сваім распараджэнні меў адзін транспартны 
сродак – адстаўнога кавалерыйскага каня па мянушцы Лёнька – і самы звычай-
ны сялянскі воз. Конюх, ён жа і фурман, зваўся Салаўём <…> Ужо за снеданнем 
я ўбачыў жонку дзядзькі Змітрака Марыю Ісакаўну: высокую і вельмі паважную, 
як мне здалося, жанчыну, і дваіх яго дзяцей – дзяўчынку Зою і хлопчыка Фіму. Дач-
ка была крыху старэйшая за брата, але гэта амаль не заўважалася <…> Гаворка 
паміж бацькамі часцей за ўсё зводзілася да падзей у Іспаніі, дзе ішлі жорсткія баі 
паміж рэспубліканцамі і фашысцкімі мяцежнікамі – франкістамі. Было відаць, 
што Бядуля вельмі бярэ да сэрца кожную няўдачу рэспубліканцаў, а паведамлен-
ні пра зверствы фашыстаў, пра іх здзекі над палоннымі рэспубліканцамі проста 
выводзілі яго з  сябе. Ён горача выказваў сваё абурэнне…»  [5]. Жыццё Змітрака 
Бядулі спынілася перад вачыма Артура Вольскага. Гэта адбылося 3 лістапада 
1941 г. падчас эвакуацыі цягніком на Усход. «Звесткі былі ў большасці выпадкаў 
несуцяшальныя. Бядуля хмурнеў, цяжка ўздыхаў, па ўсім відаць было, што ён вельмі 
перажывае вымушанае растанне з роднай Беларуссю, хвалюецца за лёс тых, хто 
застаўся там на паланёнай лютым ворагам зямлі. Неяк нават пастарэў адра-
зу. Пастарэў на шмат гадоў. Але прысутнасці духу не губляў, спадзяваўся, што 
вось-вось прыйдуць з  фронту больш радасныя весткі <…> Не памятаю, колькі 
дзён мы былі ў дарозе, калі эшалон спыніўся раптам сярод голага стэпу. Ніводнай 
будыніны навокал, ніводнага дрэўца, ні кусціка нават. Чаго спыніліся, ці надоўга? 
Ніхто адказаць не мог. Многія павысыпалі з вагонаў: хто проста размяцца, хто 
па якой іншай патрэбе. Выскачыў і я. Бачу: у стэп кіруецца дзядзька Змітрок. Да-
лучаюся да яго. А выгляд Бядулі яшчэ больш стомлены, чым да гэтага. Ён зірнуў 
на мяне, нічога не сказаў, толькі слаба ўсміхнуўся. І нешта як быццам падказала 
мне: трымайся бліжэй. Зусім нечакана пачуўся гудок паравоза. Усе кінуліся да ва-
гонаў. Забразгалі буферы, заварушыліся колы, эшалон крануўся. Дзядзька Змітрок 
пабег да свайго вагона. Я дапамог яму падняцца па хісткіх жалезных лезках, што 
віселі даволі высока ад зямлі, і сам падняўся следам, свой вагон даганяць было по-
зна ўжо. Бядуля аддыхаўся трошкі, папрасіў у жонкі папяросу. “Няма папяросы, 
скончыліся”, – адказала Марыя Ісакаўна. Раней яна працавала ў медыцынскай 
установе і напэўна ведала, што курыць яму ў такім стане нельга. “Там адна яшчэ 
засталася”, – ціха, але вельмі патрабавальна прамовіў Бядуля. – “У пачку”. Рап-
там ён пахіснуўся і пачаў асядаць на падлогу. Я паспрабаваў падтрымаць яго зза-
ду. Падскочыў яшчэ нехта, але нішто ўжо не магло памагчы дзядзьку Змітраку – 
сэрца яго, спакутаванае і стомленае сэрца, перастала біцца» [5].
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У 1981 г. на радыё з’явіўся запіс, які зафіксаваў на плёнцы голас народ-
нага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля. Тады ён расказаў, у прыватнасці, пра 
сваё маленства: «Маленства ў кожнага з нас адно. І якое яно б ні было, калі 
не ў крайняй галечы, не ў горкім сіроцтве, тым больш не ў крывавым жаху ваен-
нага ліхалецця, дык і прыгадваецца цёпла, светла, здалечыні. Маё маленства 
было даўно – больш за паўстагоддзя таму. І прыйшлося яно на час пасля Пер-
шай сусветнай, грамадзянскай войнаў. А праходзіла, кажучы па-даросламу, 
ва ўмовах сацыяльнага, нацыянальнага прыгнёту, у якім гібела тады заходне-
беларуская вёска, дзе я на пятым годзе жыцця апынуўся пасля савецкага горада. 
Пра гэта я ўжо нямала пісаў: і ў рамане “Птушкі і гнёзды”, і ў аповесцях “Сірочы 
хлеб”, “У сям’і”, “Золак, убачаны здалёк” і ў некаторых апавяданнях. І  ўсюды, 
дзе я гаварыў пра першыя радасці ды хваляванні, займала сваё пачэснае месца 
кніга. Побач са шчасцем пазнавання красы прыроды, шчасцем першай дружбы 
з сябрам ці з сяброўкай, шчасцем любові да найраднейшых. Сям’я наша была 
вялікая і даволі складаная. Бацька – рабочы-чыгуначнік, маці і дзве мае сястры 
– сялянкі, два найстарэйшыя браты – інтэлігенты з вышэйшай асветай <…> 
Чытаць я навучыўся яшчэ да школы. Па-руску. А школа была польская з рэдкімі 
беларускімі ўрокамі. Такім чынам, тры мовы, на якіх я пачаў чытаць. Да рускай, 
польскай і беларускай далучылася неўзабаве чацвёртая – украінская <…> Калі 
я вучыўся ў трэцім ды чацвёртым класах, якраз была выдатная пара ўздыму 
сацыяльнай і нацыянальнай самасвядомасці <…> Ішла ўсенародная барацьба 
за  школу на роднай мове, часцей пайшлі свае газеты і часопісы, ладзіліся са-
мадзейныя спектаклі, у вёску даўно жаданай госцяй прыйшла беларуская кніга. 
З тых дзён я памятаю і тое, што ўжо было тады даступна майму размуменню, 
чым я мог захапляцца – вершы Купалы, Коласа, Багдановіча, апавяданні Бядулі, 
п’есы Галубка і тое, што я пачаў разумець пазней: “Цар-голад” Баха, брашуры 
Пляханава, Маркса на беларускай мове. На жаль, стотысячная грамада была 
неўзабаве разгромленая пілсудчыкамі, сякая-такая свабода, некаторыя правы, 
адваяваныя народам, былі нахабна забраны. Чым далей – пайшло горш. Белару-
ская кніга зноў схавалася ў падполле. Зрэшты, і руская таксама, ужо не кажучы 
пра кнігі адкрыта рэвалюцыйнага зместу. Зрэдку можна было дастаць толькі 
тое, што асцярожна хавалася ў паасобных людзей, якіх па-сапраўднаму мож-
на назваць такім сёння модным словам “кнігалюбы”. Польскія кнігі ў школьных 
бібліятэках былі розныя: і малазначныя, і проста шкодныя сваёй, зноў кажучы 
па-даросламу, класавай і нацыянальнай абмежаванасцю, аднак і добрых было 
шмат: тыя кнігі, што па мастацкай і ідэйнай значнасці маюць агульналюд-
скае гучанне. 25 год таму ў Мінску была выдадзена па-беларуску аповесць-казка 
вядомай польскай пісьменніцы Марыі Канапніцкай “Пра гномаў і сіротку Ма-
рысю”. Гэта адна з найбольш любімых кніг майго маленства. Я з прыемнасцю 
пераклаў яе, а нядаўна мне зноў жа прыемна было даведацца, што ў выдавецтве 
“Юнацтва” запланавана перавыданне “Гномаў” у новым мастацкім афармлен-
ні. Хачу параіць вам, дарагія сябры, і гэтую, і яшчэ адну польскую кнігу, што 
выйшла ў мінулым годзе ў маім перакладзе – гэта “Грахі маленства”: выбраныя 
апавяданні Баляслава Пруса, пісьменніка, яшчэ больш, чым Канапніцкая, вядо-
мага ва ўсім свеце. Перакладаючы гэтыя кнігі на родную мову, я хацеў у нейкай 
меры сплаціць свой доўг удзячнасці за тыя хвіліны радаснага хвалявання, часамі 
аж да шчаслівых слёз, якія я перажываў над старонкамі іх у маленстве, а вам 
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раю іх прачытаць не таму, што гэта я іх пераклаў, а па той прычыне, што яны 
і сапраўды цікавыя» [6].

У радыёфондах захоўваецца таксама перадача з удзелам драматурга 
Аляксея Дударава пасля атрымання ім Дзяржаўнай прэміі СССР за п’есу «Рада-
выя». Матэрыял пісаўся для ўвасаблення ў Дзяржаўным акадэмічным тэатры 
імя Янкі Купалы, аднак амаль кожны трэці тэатр СССР паставіў яго. У прагра-
ме 1986 г. «Сустрэчы ў радыёстудыі. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР Аляк-
сей Ануфрыевіч Дудараў» зафіксаваны думкі пра поспех і недакладнас ці п’е-
сы, а таксама развагі аб прызначэнні драматурга: «Усё напісаць так, як было, 
я не мог, таму што я там не быў на гэтай вайне. Мой бацька ваяваў ад пачатку 
да канца: з чэрвеня 1941 і недзе вярнуўся дадому ў чэрвені 1945 года. Недакладна-
сці – яны не маглі не быць, таму што я сам вайны не бачыў, і так магло і не быць. 
Так можа і не было, але так магло быць <…> Ставіў яе (п’есу. – У. Т.) таксама 
рэжысёр, які вайны не бачыў, ды і ўсе акцёры, якія былі заняты ў гэтым спектаклі, 
вайны не бачылі. І, канечне, нешта мы там можа трошкі і парушылі. Але ў асноў-
ным, усё ж такі, псіхалогію нашага савецкага чалавека, псіхалогію славянскага ча-
лавека ў гэтай страшэннай трагедыі, якой была мінулая вайна, думаю, што мы, 
вось тут самае галоўнае, не парушылі, мы яе раскрылі шырока і глыбока, ну, і гэта 
атрымала, як вядома, высокую ацэнку: і Дзяржаўная прэмія СССР, і водгукі, са-
мае галоўнае, гледачоў, тых, для каго тэатр працуе <…> Ну, а калі глядач выйдзе 
з глядзельнай залы ці з кінатэатра трошкі дабрэйшы, хаця б, не на ўвесь час свай-
го жыцця, але хаця б на адзін дзень, я лічу, што я сваёй мэты дасягнуў і я шмат 
чаго зрабіў. У яго пачала працаваць душа – вось яшчэ што трэба сказаць. Мэта 
літаратуры і мэта мастацтва – прымушаць чалавечую душу актыўна праца-
ваць, рабіць усё для таго, каб яна жыла, каб яна была жывая, каб яна дзейнічала, 
каб яна звязвалася з іншымі душамі, з іншымі людзьмі, каб не драмала. Менавіта 
гэтага я і дамагаюся і разам з тэатрам, разам і з кінарэжысёрамі, ну, і звярнуць 
увагу на нешта. Але галоўнае вось гэта, як мне здаецца. Тут можна да гэтага ісці, 
да абуджэння гэтай душы, рознымі шляхамі. Толькі адзін шлях забаронены – гэта 
павучанне гледача, ён чамусьці гэтага не вельмі любіць» [7].

У нашыя дні аб’ёмы арыгінальнага мастацкага радыёвяшчання ў параў
нанні з савецкім часам зменшаныя. Скараціліся паступленні ў фанатэку запі-
саў з удзелам цяперашніх дзеячаў мастацтва. Адыход ад традыцыйнага радыё 
ва ўмоўны «ФМфармат» вяшчання з забаўляльным зместам, змяншэнне коль-
касці слухацкай аўдыторыі зза наяўнасці інтэрнэту як моцнага канкурэнта 
ў прадастаўленні інфармацыі і музычнага кантэнту могуць стаць прычынамі 
знікнення традыцыі аўдыёфіксацыі асаблівасцей культурнага развіцця краіны.

Фондавыя запісы Беларускага радыё найбольш актыўна выкарыстоўва-
юцца ў наш час у эфіры канала «Культура». Напрыклад, на спалучэнні даку-
ментальных і мастацкіх архіўных матэрыялаў пабудавана перадача «Радыё 
савецкай эпохі». Музычныя і літаратурнадраматычныя творы мінулых га-
доў пакладзены ў аснову праектаў «Музычны радыётэатр», «Радыётэатр 
плюс», «Паэтычная раніца», «Партрэты», «Гісторыі з фанатэкі», «З музычнай 
калекцыі канала “Культура”» і інш. Для яшчэ аднаго спосабу захавання «за-
латога фонду» Беларускага радыё, шырокага доступу да гэтых матэрыялаў 
зацікаўленых асоб наладжаны працэс перадачы аўдыёзапісаў Беларускаму 
дзяржаўнаму архіву кінафотафонадакументаў (г. Дзяржынск).
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Такім чынам, Беларускае радыё з 1940х гг., калі з’явілася магчымасць 
аўдыёфіксацыі перадач на плёнку (сёння іх замянілі лічбавыя тэхналогіі), на-
запасіла ўнікальны фонд культурнай спадчыны, складзены з запісаў даку-
ментальнага і мастацкага жанраў. Мастацкія творы зафіксавалі духоўнае раз-
віццё краіны, дакументальныя шырока ілюструюць інтэлектуальнае багацце 
нацыі праз прызму палітычнага і сацыяльнаэканамічнага стану ў рэспублі-
цы. У фондах маюцца запісы, якія ўяўляюць з сябе вялікую каштоўнасць для 
даследчыкаў гуманітарнай сферы. Вывучэнне архіўных матэрыялаў Белару-
скага радыё адкрые новыя старонкі жыццядзейнасці прадстаўнікоў розных 
творчых прафесій прыкладна стогадовага перыяду.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И О БЕЛАРУСИ В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

Первое послевоенное десятилетие можно с полной уверенностью на-
звать десятилетием восстановления архивных потерь, понесенных Государ-
ственным архивным фондом республики. В это время происходили процессы 
не только возвращения в Беларусь насильственно вывезенных нацистами ар-
хивных фондов, но и реэвакуация из России немногочисленных белорусских 
архивных собраний, перемещенных сюда в первые месяцы войны, а также 
велись переговоры с Литвой о передаче архивных материалов белорусского 
происхождения, оказавшихся там еще до войны.

Важным событием, имевшим далеко идущие последствия для архивной 
реституции и совместного использования общего архивного наследия, стала 
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передача в 1945 г. Правительством Чехословацкой Республики в СССР Рус-
ского заграничного исторического архива в Праге (РЗИА)1. Существующая 
историографическая традиция, посвященная данному событию2, избавляет 
нас от необходимости подробно останавливаться на истории перемещения 
РЗИА в Москву и последующей его судьбе.

Отметим лишь, что 20 февраля 1959 г. в ГАУ МВД СССР состоялось со-
вещание по вопросу о порядке дальнейшего хранения документов бывшего 
РЗИА. Было признано целесообразным оставить в ЦГАОР СССР только те до-
кументы, которые отражали антисоветскую деятельность белоэмигрантских 
организаций. Что касается остальных материалов, они с учетом их проис-
хождения подлежали передаче в другие архивы, в том числе и республи-
канские. Вследствие этого решения документы РЗИА были рассредоточены 
по 26 архивам СССР, включая архивы Беларуси, Украины, Грузии, Молдавии, 
Эстонии и, разумеется, России. ЦГАОР БССР были переданы фонды Народно-
го секретариата БНР (21 дело), Генерального консульства БНР в Константи-
нополе (465 дел), Консульства БНР в Риге (86 дел); Госархиву Витебской обл. – 
личный фонд бундовца Г. Я. Аронсона (1 дело), Филиалу Госархива Витебской 
обл. в Полоцке – фонд Домниковского волревкома (3 дела)3.

При этом остается не совсем ясным принцип, которым руководствова-
лись московские архивисты, передавая Беларуси материалы бывшего РЗИА. 
Дело в том, что наряду с вышеуказанными фондами сюда не были переда-
ны также явно белорусского происхождения фонды миссии БНР в Берлине 
(6 дел), Белорусского общественного комитета в Германии помощи голода-
ющим в Белоруссии (12 дел), Белорусского бюро печати в Берлине (1735 дел), 
личный фонд белорусского коллаборациониста И. А. Ёрмаченко (46 дел), кол-
лекции материалов, относящихся к БНР (15 дел).

Забегая вперед, отмечу, что после перевода в 1988 г. с секретного на от-
крытое хранение документов бывшего РЗИА, оставшихся в ЦГАОР СССР, пре-
емник последнего – ГАРФ – выступил инициатором и координатором под-
готовки архивного справочника, воссоздающего состав и содержание РЗИА 
и Донского казачьего архива. Необходимость создания такого справочника 
была обусловлена возросшим интересом исследователей к событиям граж-
данской войны в СССР, истории эмиграции из России, Беларуси, Украины 
и других стран, ранее входивших в состав Российской империи. Разобщен-
ность фондов, ранее составлявших единый архив и отсутствие сводной ин-
формации создавали трудности в доступе к ним. В результате совместных 
действий архивистов России, Беларуси, Грузии, Украины был подготовлен 

1 Постановление Президиума Правительства Чехословацкой Республики о передаче РЗИА 
в дар АН СССР было принято 2 июня 1945 г.; акт о передаче архива подписан 6 декабря 1945 г. 
(см.: История Государственного архива Российской Федерации: Документы, статьи, воспоми-
нания. М.: РОССПЭН, 2010. С. 156).

2 Павлова Т. Ф. Русский заграничный исторический архив в Праге // Вопросы истории. 
1990. № 11. С. 19–30; Ее же. А. Ф. Изюмов и РЗИА // Отечественные архивы. 1996. № 4. С. 28–
37; Записка А. Ф. Изюмова «О Русском историческом архиве в Праге» 23 июля 1945 г. // Исто-
рия Государственного архива Российской Федерации: Документы, статьи, воспоминания. М.: 
РОССПЭН, 2010. С. 143–158; Русский заграничный исторический архив в Москве: вспоминают 
очевидцы // Отечественные архивы. 1996. № 4. С. 37–43; Пашуто В. Т. Русские историкиэми-
гранты в Европе. М., 1992.

3 Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: Межархивный путеводи-
тель. М.: РОССПЭН, 1999. – 671 с.
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и  издан такой справочник типа путеводителя, виртуально восстанавливав-
ший ранее существовавший РЗИА и Донской казачий архив1. В числе его со-
ставителей от Беларуси – заведующий отделом информационнопоисковых 
систем Национального архива Республики Беларусь (НАРБ) Ю. И. Анейчик. 
Это издание, на наш взгляд, следует расценивать как пример сотрудничества 
в сфере совместного информационного освоения общего архивного наследия.

Возвращаясь к событиям первого послевоенного десятилетия, отме-
тим, что в их ряду особое место занимали контакты белорусских архивистов 
с литовскими коллегами. Это обусловлено тем обстоятельством, что, с одной 
стороны, на территорию Литвы нацистами вывозились некоторые архив-
ные собрания белорусского происхождения (например, Витебский област-
ной государственный архив), а с другой – здесь сохранялись и документы, 
передававшиеся еще в 1920–30е гг. в связи с реализацией Рижского мирно-
го договора и, наконец, в вильнюсских архивах присутствовали материалы, 
вывезенные из белорусских губерний еще во второй половине XIX в. (напри-
мер, архивколлекция Муравьевского музея).

В условиях существования общего архивного фонда СССР и руководства 
им со стороны ГАУ МВД СССР (с 1960 г. – ГАУ при Совете министров СССР) 
вопросы распределения архивных фондов между союзными республиками 
с учетом принципа их происхождения решались общесоюзным архивным 
ведомством, представленным высококвалифицированными специалиста-
миархивистами, а также приглашавшимися при необходимости опытны-
ми практикамиэкспертами. Это положение, кстати говоря, подтверждают 
не отличавшиеся особой любовью к Москве литовские историкиархивисты, 
которые пишут: «Советское время, когда перемещение архивных фондов 
проводилось в сфере государственного архивного фонда СССР, было наибо-
лее благоприятным для возвращения литовских архивов»2.

Замечу также, что и сами государственные архивы Беларуси всех уровней 
вели активную работу по выявлению и учету находившихся вне архивов ма-
териалов их профиля, при этом не только используя собственных сотрудни-
ков, но и привлекая исследователей (историков, юристов, экономистов, лите-
ратуроведов и др.), работающих в зарубежных архивах. Показательна в этом 
отношении деятельность известных белорусских историковмедиевистов, 
докторов исторических наук З. Ю. Копысского (1916–1996) и А. М. Карпачева 
(1914–1988). Первый, не являясь штатным сотрудником государственных ар-
хивов, тем не менее был очень тесно связан с ними, особенно с ЦГИА БССР. 
Он исследовал историю и структуру одного из крупнейших родовых архивов – 
князей Радзивиллов, был ответственным редактором путеводителя по ЦГИА 
БССР, членом Научного совета Главархива Беларуси, составителем ряда го-
товившихся ЦГИА БССР сборников документов и т. п. Второй в предвоенные 
годы работал зам. директора ЦГА Литовской ССР, а в феврале 1946 г. был назна-
чен директором ЦГАОР БССР, внеся значительный вклад в восстановление его 
фондов, обработку и упорядочение материалов, их публикацию и т. п.3

1 Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: Межархивный путеводи-
тель. М.: РОССПЭН, 1999. – 671 с..

2 Егелявичюс С. О том, каким образом микрофильмы Литовской Метрики оказались в Мо-
скве // Новости Литовской Метрики. Вып. 3. Вильнюс, 1999. С. 32.

3 Подробнее о них см.: Архівісты Беларусі Біябібліяграфічны даведнік. Мінск, 2006. С. 121–
122; 125–127.
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Так, в составленной 10 июня 1946 г. А. М. Карпачевым докладной записке 
на имя руководства АУ МВД БССР сообщалось об обнаружении им при разборке 
реэвакуированных из г. Мысловицы (Польша) документальных материалов ру-
кописей стихов Янки Купалы. «Учитывая гибель личного архива поэта в период 
Отечественной войны, – писал автор записки, – найденные рукописи представ-
ляют особенную ценность для изучения творчества Янки Купалы и для наме-
ченного академического издания его произведений»1. Изданная к 80летнему 
юбилею НАРБ книга запечатлела А. М. Карпачева вместе с коллегамиархиви-
стами на фоне груды связок дел, представлявших собой уцелевшую часть ре
эвакуированного из Риги ЦГАОР БССР (снимок датирован 1946 г.)2.

Очень много в плане выявления зарубежной архивной Беларусики сде-
лал и З. Ю. Копысский, участвуя в подготовке аналитических исследований 
по истории Беларуси ХVII–ХVIII вв., документальных изданий (в частности, 
«Инвентари магнатских владений»). В фонде Главархива Беларуси хранится 
ряд документов, подтверждающих это. Среди них – перечень на пяти листах 
документальных материалов по истории Беларуси, выявленных З. Ю. Ко-
пысским в фонде «Радзивилловский архив», находящемся в Главном архиве 
древних актов Польши (он насчитывает 47 дел 25го раздела (инвентари по-
местий) бывшего Несвижского архива князей Радзивиллов; несколько десят-
ков документов из 15го и 23го разделов этого же архива за XVII–XVIII вв., 
включая привилеи Несвижу на магдебургское право)3.

На основе перечня выявленных З. Ю. Копысским документов АУ при 
СМ БССР была сделана заявка в ГАУ СССР на микрофильмирование этих до-
кументов (8 декабря 1960 г.). Одновременно Архивное управление Беларуси, 
апеллируя к тому, что «Варшавский архив Радзивиллов является той частью 
Радзивилловского архива, которая была вывезена из Несвижа в период вре-
менного вхождения его в состав панской Польши», просила общесоюзное 
архивное руководство разрешить вопрос «о передаче соответствующих рад-
зивилловских материалов из ПНР в государственные архивы Белорусской 
ССР»4. Правда, эта просьба белорусских архивистов не была удовлетворена; 
более того, как увидим ниже, именно в это время пошел обратный процесс – 
передачи в Польшу архивов, в том числе и из Беларуси5.

Между тем работа по возвращению, уточнению фондовой принадлежно-
сти (следствием чего порой становилась передача документов и за пределы 
Беларуси) отдельных комплексов архивных материалов продолжалась. В до-

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 5. Д. 82. Л. 1.
2 Наша история: Национальный архив Республики Беларусь 1927–2007 гг. Минск, 2007. 

С. 157; Это же фото вынесено и на обложку популярной книги Л. Рублевской и В. Скалабана 
«Время и бремя архивов и имен» (Минск, 2009).

3 НАРБ. Ф. 249. Оп. 5. Д. 793. Л. 87–91.
4 НАРБ. Ф. 249. Оп. 5. Д. 793. Л. 83–84.
5 Что же касается истории с варшавской частью радзивилловского архива, то она получи-

ла свое продолжение лишь через полвека. 28 ноября 2007 г. в Национальном историческом ар-
хиве Беларуси (г. Минск) состоялся обмен копиями документов между Главным архивом древ-
них актов (г. Варшава) и Национальным историческим архивом Беларуси (г. Минск). Польские 
архивисты передали своим белорусским коллегам 160 тыс. кадров микрофотокопий докумен-
тов из фонда Радзивиллов, получив взамен такое же количество микрофотокопий документов 
по истории Подляшья, сохраняющихся в фонде Бранского гродского суда (см.: Селицкая Л. 
160 тысяч кадров о Радзивиллах // Советская Беларусь. 2007. 29 нояб.).
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кладе о деятельности архивных органов Беларуси за 1947 г. отмечалось, что 
в течение года в государственные архивы республики поступило 476 фондов 
общим объемом около 100 тыс. дел и более 2 тонн документов в россыпи. В чис-
ле архивных учреждений, передавших документы в Беларусь, фигурировали: 
ЦГВИА – 16 фондов (123 д.); ЦГАКА – 28 фондов (132 д.), Центральный государ-
ственный особый архив – 7 фондов (1015 д.); ЦГА Литовской ССР – 10 фондов 
(8950 д. «периода польской администрации 1919–1939 гг.»). Одновременно 
из Беларуси выбыло 245 фондов общим объемом свыше 45 тыс. дел1.

Предварительные итоги деятельности архивных органов и учреждений 
республики в части ликвидации последствий войны находим в докладе руко-
водителя архивной службы Беларуси А. И. Азарова «30 лет архивного законо-
дательства в БССР», с которым он выступил на республиканской конферен-
ции архивистов, состоявшейся в Минске 8–10 июня 1948 г. и посвященной 
30летию архивного строительства в БССР. Одновременно в нем содержал-
ся и своего рода ретроспективный анализ состояния белорусских архивов 
в предыдущий период.

Важным источником по проблемам архивной реституции в первое после-
военное десятилетие является протокол совещания при начальнике АУ МВД 
БССР от 7 августа 1948 г. Он дает представление о существовавших в руковод-
стве архивной отраслью республики двух прямо противоположных мнений, 
касающихся предполагаемого места хранения древних актов. Как увидим да-
лее, возобладало то, которое опиралось на основополагающий принцип архи-
воведения – принцип происхождения и как следствие этого – наличие в со-
временном НИАБ архивных собраний, возникших в процессе деятельности 
органов и учреждений Великого Княжества Литовского (ВКЛ), а также личных 
фондов, созданных за этот же период. Альтернативное же мнение предполага-
ло передачу подобного рода документов в ЦГАДА (Москва).

Выступивший на совещании начальник АУ МВД БССР А. И. Азаров про-
информировал его участников о санкционировании общесоюзным архив-
ным ведомством создания ЦГИА БССР в Минске «с концентрацией в нем всех 
дореволюционных материалов учреждений, предприятий и организаций 
бывших Минской, Витебской, Могилевской и Белорусской губерний, а также 
материалов, образовавшихся в результате деятельности отдельных лиц и уч-
реждений Речи Посполитой, относящихся к территории БССР»2.

Далее Азаров отметил, что ГАУ МВД СССР предлагает одновременно 
передать фонды учреждений бывшего ВКЛ в ЦГАДА, на чем настаивает ру-
ководство последнего. Как следовало из его доклада, позиция Москвы в ча-
сти передачи актовых книг белорусского происхождения в ЦГАДА не была 
жесткой, ибо, как он далее отметил, «Отдел комплектования ГАУ МВД СССР 
согласен все эти материалы передать в Филиал ЦГИА БССР, предварительно 
обсудив этот вопрос на совещании научных сотрудников Архивного управ-
ления МВД БССР». Большинство участников совещания высказались против 
передачи актовых книг в Москву, мотивируя это, с одной стороны, интереса-
ми исторической науки («Для Академии наук БССР важно, чтобы докумен-

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 107с. Л. 33.
2 Постановление руководства архивной службой СССР об этом было оформлено годом ра-

нее, 14 августа 1947 г. (см.: ГАРФ. Ф. Р5325. Оп. 10. Д. 4006. Л. 1).
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тальные материалы времен Речи Посполитой и панской Польши находились 
в Белоруссии»), а с другой – невозможностью Центра обеспечить надлежа-
щие условия хранения подобных материалов, передаваемых не только Бе-
ларусью, но и другими союзными республиками («Если собирать докумен-
тальные материалы до XVII в. в Архив древних актов, то туда должны быть 
переданы документы остальных союзных республик, которым в условиях 
Москвы не будет обеспечена сохранность изза отсутствия помещения»).

Однако, несмотря на принятые решения о концентрации всех дореволю-
ционных материалов в ЦГИА БССР и его филиале в г. Гродно, предусматри-
вавшие в числе прочего и передачу в Беларусь находившихся в Литве и Рос-
сии соответствующих материалов, реализация их растянулась на многие годы 
и даже сегодня нельзя сказать о выполнении этих решений в полном объеме.

Следует также отметить, что архивные документы белорусского про-
исхождения продолжали поступать в республику в течение первого после-
военного десятилетия и из Германии. Это было обусловлено ведущимися 
Советской военной администрации в Германии (СВАГ) поисками и иденти-
фикацией культурных ценностей, вывезенных нацистами с оккупированных 
территорий Союза ССР. Правда, в ходе этой работы из Германии порой вы-
возились и архивы, захваченные в годы Второй мировой войны нацистами 
на оккупированных территориях Франции, Бельгии, Голландии (они, как из-
вестно, составили так называемый Особый архив СССР, просуществовавший 
в качестве закрытого почти полвека), а также и другие архивные собрания, 
не входившие в состав перемещенных архивов. Подтверждением последнего 
может служить пример с документальными материалами, обнаруженными 
СВАГ в Прусском королевском архиве и относившимися к семейству Рад-
зивиллов и Собесских. Они были переданы в распоряжение ГАУ МВД СССР. 
Об этом заместитель начальника ГАУ МВД СССР С. Кузьмин информировал 
8 октября 1948 г. руководителя архивной службы Беларуси А. Азарова, одно-
временно высказывая мнение о целесообразности передать эти материалы 
на хранение в филиал ЦГИА БССР в г. Гродно. К письму С. Кузьмина прилага-
лись описи этих материалов на семи листах1.

Содержание ответного письма от 29 октября 1948 г. из Минска проясня-
ет судьбу находившейся перед войной в АН БССР части Радзивилловского 
архива, вывезенной немцами в Германию («В 1946 г. часть документов (свы-
ше двух вагонов) возвращена из Вильнюса в Минск и передана на хранение 
в Госархив Минской обл., так как фамильный фонд Радзивиллов в основном 
образовался на территории бывшей Минской губ. ») и сообщает мнение бе-
лорусского архивного руководства относительно найденных в Прусском ко-
ролевском архиве документов («Считаем целесообразным фонд Радзивиллов 
оставить в Минске, присоединив к нему то, что в Пруссии найдено, а фонд 
Собесских передать в Гродно»)2.

17 ноября этого же года описи материалов Радзивиллов и Собесских 
были возвращены по требованию начальника отдела комплектования ГАУ 
МВД СССР капитана Голубцова в Москву. Однако, вероятно, перед этим с них 
были сняты рукописные копии, ныне хранящиеся в деле фонда 694 (Радзи-

1 ГАРФ. Ф. Р5325. Оп. 8. Д. 200с. Л. 111.
2 ГАРФ. Ф. Р5325. Оп. 8. Д. 200с. Л. 112.
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виллы, князья), т. 11. В 1949 г. в Госархив Минской обл., где в то время хранил-
ся фонд Радзивиллов, поступили материалы Радзивиллов и Собесских 
в  необработанном виде, поэтому количество их было определено пример-
но. (По описи значилось около 100 папок документов Радзивилла и свыше 
200 папок Собесского.) В 1962 г. после проведения научнотехнической об-
работки было сформировано 418 дел из ранее находившихся в папках до-
кументов Радзивиллов и Собесских. Радзивилловские материалы составили 
опись № 12 фонда 694 (Радзивиллы, князья). Что же касается документов Со-
бесских, то учитывая их происхождение (они не имели отношения к Белару-
си), было решено создать из них соседний с радзивилловским фонд (№ 695), 
в составе которого и хранить эти материалы, не показывая их по учетным 
документам и не выдавая исследователям. В 1971 г. этот фонд был ликвиди-
рован как самостоятельный, а его материалы включены в радзивилловский 
фонд в составе описи № 12.

Возвращаясь к истории белоруссколитовских архивных отношений 
в первое послевоенное десятилетие, отметим, что они были весьма непро-
стыми. И это при том, что последнее слово в принятии окончательных ре-
шений в части распределения архивов между двумя союзными республи-
ками оставалось за общесоюзным архивным руководством, пытавшимся 
следовать научным принципам, когда речь шла о такой деликатной сфере, 
как уточнение фондовой принадлежности в рамках общесоюзного государ-
ственного архивного фонда и т. п.

Обратимся к плану работы филиала ЦГИА БССР в г. Гродно на 1949 г. 
В приложении № 2 к нему, представляющему список фондов, подлежащих 
передаче из ЦГИА Литовской ССР, значится 158 позиций, включая фонды су-
дебных учреждений бывшего ВКЛ. Кстати, последним в данном списке зна-
чится фонд канцелярии Витебского центрального архива древних актовых 
книг, влитый, как известно, в 1903 г. в фонд канцелярии аналогичного Вилен-
ского архива. Однако понадобилось около 10 лет, чтобы ЦГИА БССР смог по-
лучить включенные в данный список фонды. В частности, фонд канцелярии 
Витебского архива был передан в г. Могилёв, где тогда находился ЦГИА БССР, 
в марте 1956 г.2, а фонды судебных учреждений бывшего ВКЛ за XVI–XVIII вв. 
поступили в ЦГИА БССР в г. Гродно в 1960 г.3

Как свидетельствуют делопроизводственные документы филиала ЦГИА 
БССР в г. Гродно, литовские архивисты пытались всеми возможными способа-
ми оставить у себя актовые книги белорусского происхождения XVI–XVIII вв. 
Так, в отчете о работе филиала за 1949 г. (в разделе «Комплектование») отме-
чалось, что несмотря на переданные из Литвы свыше 14 тыс. дел белорусского 
происхождения, план филиала по комплектованию не был выполнен в виду 
того, что «ЦГА Литовской ССР, не выполняя предписание ГАУ МВД СССР, умыш-

1 6 мая 1950 г. эта копия, сделанная сотрудником отдела комплектования Ефимовой, была 
выслана А. И. Азаровым в адрес МВД БССР (Дело фонда 694. Т. 1. Л. 63).

2 Государственный исторический архив Литвы. Ф. 594 (Виленский центральный архив 
древних актовых книг). Оп. 1 (запись в описи о выбытии в марте 1956 г. по отборочному спи-
ску 248 дел, представляющих делопроизводство бывшего Витебского центрального архива 
древних актовых книг).

3 См.: Центральный государственный исторический архив Белорусской ССР в гор. Гродно: 
Путеводитель. Минск, 1965. С. 4 (Предисловие).
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ленно задерживает передачу документов Речи Посполитой ХVI–ХVIII вв., счи-
тая, что с передачей нам документации, относящейся к территории БССР, на-
рушится архивная коллекция, которая сложилась от деятельности Виленского 
архива древних актов»1.

Докладная записка начальника филиала ЦГИА БССР в г. Гродно В. С. Да-
выдовой, работавшей в течение двух недель апреля 1949 г. в литовских ар-
хивах с целью выяснить наличие там фондов белорусского происхождения, 
дает представление о позиции литовских архивистов по отношению к бе-
лорусским коллегам. Она любопытна не только в информационном (автор 
сообщает о наличии в литовских архивах документальных комплексов бе-
лорусского происхождения, подлежащих реституции), но и, если можно так 
выразиться, в психологическом плане.

Автор записки сообщает, что, работая в ЦГА Литовской ССР, ей удалось 
установить «при очень осторожном отношении ко мне со стороны сотрудни-
ков архива», что в филиале Центрального архива в Каунасе хранятся фонды 
Гродненского и Сувалкского губернских жандармских управлений за 1905–
1907 гг., Сувалкского ГЖУ. Будучи профессиональным историкомархиви-
стом (В. С. Давыдова еще до войны закончила Московский историкоархив-
ный институт), она не могла не обратить внимания на хранившуюся в ЦГИА 
Литвы искусственно созданную еще в начале XX в. архивную коллекцию в от-
крытом в 1901 г. в Вильне Муравьевском музее, которую составили фрагмен-
ты разных фондов, тематически связанных с восстанием 1863 г. и главным 
руководителем в деле его подавления – «начальником СевероЗападного 
края М. Н. Муравьевым». Поскольку значительная часть этой коллекции под 
названием «Архив Музея графа М. Н. Муравьева» была связана происхожде-
нием с белорусскими губерниями, а также учитывая, что литовские историки 
не проявляют к ней никакого интереса, В. Давыдова считала возможным без 
ущерба для Литвы передать этот комплекс в Беларусь. (Это в определенной 
части и было сделано в 1960 г., о чем скажем ниже.)

Как явствует из записки, камнем преткновения в отношениях с ли-
товскими архивистами стали древние акты. По этому поводу В. Давыдова 
сообщала: «В отношении древних актов зам. начальника [АО МВД Литов-
ской ССР. – М. Ш.] Бондаренко, ст. научн. сотр. Тунгусов и Орда считают, что 
передача части древних актов в Белоруссию нарушит коллекцию древних 
актов Виленского архива древних актов [??? – М. Ш.]; что этот вопрос они 
будут еще обсуждать совместно с АН Литвы, что целесообразнее вообще все 
древние акты сосредоточить в Литве, ибо у них в наличии весь учетноспра-
вочный аппарат, перечни подложных актов и т. д. Если же все же им придется 
передать эти фонды в Белоруссию, то учетносправочный аппарат передан 
не будет»2.

Резюмируя содержание записки, руководитель Гродненского истори-
ческого архива просила ходатайствовать перед ГАУ МВД СССР о передаче 
в возглавляемое ею учреждение свыше 3 тыс. дел канцелярии гродненского 
губернатора, входящих в искусственно созданную коллекцию муравьевского 
музея, возвратив таким образом эту вырванную в свое время часть фонда 

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 214с. Л. 103.
2 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 180с. Л. 52–53.
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в состав последнего, хранившегося в филиале ЦГИА БССР в г. Гродно. Данную 
записку следует рассматривать как своего рода инициативный документ, по-
влекший за собой принятие в 1950е гг. решения о расформировании искус-
ственно созданной муравьевской коллекции с возвращением дел в соответ-
ствующие архивные фонды, находившиеся в Беларуси и Литве.

Решение было принято в июле 1954 г. Научным советом при АО МВД 
Литовской ССР. Ему предшествовала обстоятельная работа по изучению 
истории коллекции и ее состава. Ее результаты излагались в обстоятельном 
«Обзоре фондаколлекции М. Н. Муравьева», составленном 15 июля 1954 г. 
начальником отдела исторических фондов ЦГА Литовской ССР П. А. Ники-
тиной1. В нем автор совершенно справедливо полагал, что часть документов 
«фондаколлекции», насчитывавшей 10 558 дел за 1833–1912 гг., относится 
к профилю госархивов Беларуси. Наличие на делах кроме шифров коллек-
ции других архивных номеров давало возможность их идентификации. «Это 
позволяет, – подчеркивала П. А. Никитина, – сделать вывод, что они изъяты 
из основных фондов, хранящихся сейчас в государственных архивах Бело-
руссии и могут быть к ним подложены. К ним относятся документальные 
материалы фондов канцелярий гродненского губернатора, Могилевского гу-
бернатора, канцелярии витебского губернатора, Могилевского губернского 
правления и др.».

21 января 1955 г. общесоюзный архивный главк дал указание о передаче 
входивших в коллекцию частей фондов, относившихся к профилю Беларуси 
(таковых насчитывалось 51 объемом 4  614 дел из 110 (10,5 тыс. дел), в бе-
лорусские архивы2. Однако, как уже отмечалось, реализация этого решения 
состоялась лишь в 1960 г., после неоднократных обращений научной и ар-
хивной общественности Беларуси в адрес правительства Литовской ССР.

14 марта 1959 г. в Вильнюсе состоялось совещание о взаимной переда-
че документальных материалов государственных архивов Литовской и  Бе-
лорусской союзных республик. Литовскую сторону на нем представляли 
начальник АО МВД Литвы Е. А. Розаускас, директор ЦГИА Литовской ССР 
Д. П. Бутенас и др. От Беларуси на совещании присутствовали заместитель 
начальника АУ МВД Белорусской ССР В. И. Гурский, начальник отдела ком-
плектования АУ Т. А. Трухина. Общесоюзное архивное ведомство представ-
ляли ответственные работники Л. Л. Смоктунович и В. В. Цаплин.

Как свидетельствует протокол совещания, на нем были рассмотрены 
претензии АУ Белорусской ССР на часть документальных материалов кол-
лекции Муравьева, а также взаимные претензии на документальные матери-
алы Радзивилловского архива, хранившиеся в обеих республиках, и др.

Заслуживают интереса подходы литовских и белорусских архивистов 
к решению вопроса о судьбе этих двух архивных собраний. Сразу же отме-

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 5. Д. 681. Л. 110–123. Оставляем в стороне явное противоречие в опре-
делении в обзоре комплекса документов: «фондколлекция». Разумеется, речь могла идти 
только об архивной коллекции, но не о фонде.

2 По «Списку фондов, относящихся к профилю государственных архивов БССР, имеющих-
ся в ЦГИА Литовской ССР», составленному в марте 1958 г. начальником отдела комплектова-
ния АУ МВД БССР Т. А. Трухиной по картотеке ГАУ МВД СССР; муравьевская коллекция на-
считывала 13 743 дел, из которых к профилю белорусских архивов было отнесено 48 фондов 
объемом 2194 дел (НАРБ. Ф. 249. Оп. 5. Д. 680. Л. 42–43).
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тим, что выработанные комиссией проекты заключений по муравьевской 
коллекции и радзивилловскому архиву не удовлетворили стороны. Д. П. Бу-
тенас воздержался от подписания заключения в той его части, которая гла-
сила: «1. Расфондировать коллекцию “Архив Музея графа М. Н. Муравьева”. 
2. Фонды и части фондов всех учреждений, действовавших на территории, 
вошедшей в состав Белорусской ССР, передать в соответствующие госархивы 
БССР. 3. Фонды и части фондов всех гражданских и временных военных уч-
реждений (Временного полевого аудиториата, военных начальников и др.), 
действовавших на территории, вошедшей в состав Литовской ССР, оставить 
на дальнейшее хранение в ЦГИА Литовской ССР. 4. Материалы штаба Вилен-
ского военного округа подлежат передаче в ЦГВИА СССР в гор. Москве, од-
нако, учитывая то обстоятельство, что они крайне необходимы для изучения 
истории литовского народа, оставить их временно в ЦГИА Литовской ССР. 
Сроки хранения указанных материалов в ЦГИА Литовской ССР архивному 
отделу МВД Литовской ССР согласовать с ГАУ МВД СССР»1.

Возражения и поправки со стороны В. И. Гурского и Т. А. Трухиной вы-
звала формулировка проекта заключения по радзивилловскому архиву, 
на которой настаивали литовские архивисты: «Учитывая, что комплекс до-
кументальных материалов, известный под названием “Фонд Радзивиллов” 
представляет из себя коллекцию, аналогичную коллекции “Архив Музея гра-
фа М. Н. Муравьева”, изучить вопросы, связанные с целесообразностью рас-
фондирования этого комплекса...» Они считали неправильным без надлежа-
щего изучения материалов утверждать, что фамильный фонд Радзивиллов 
является коллекцией, аналогичной муравьевской, а потому подлежавшей 
расфондированию.

И тем не менее на совещании было принято решение передать из госар-
хивов Литвы в Беларусь документы белорусского происхождения: из ЦГИА 
Литвы – 622 дела, из ЦГА Литовской ССР – 937 дел, в том числе 274 дела Бе-
лорусского музея имени И. Луцкевича, из Госархива г. Каунаса – 39 дел. Од-
новременно из Беларуси в Литву должны были быть переданы: из ЦГАОР 
БССР – 13 дел, из ЦГИА БССР – фонды правления Виленского учебного округа 
(52 д.), Виленского округа путей сообщения (2826 д.), из филиала ЦГИА БССР 
в г. Гродно – 197 д., из Госархива Молодечненской обл. – фонды виленских 
окружного земельного управления за 1920–1933 гг. (7969 д.), воеводского 
управления за 1920–39 гг. (6316 д.), из Госархива Минской обл. – фонды Ви-
ленского цензурного комитета за 1806–1865 гг. (252 д.) и другие цензурные 
фонды (всего 731 д.).

Одновременно участники совещания определили фонды, требовавшие 
изучения на предмет их возможной передачи в Беларусь из Литвы и на
оборот. В первую категорию вошли хранившиеся в ЦГИА Литвы инвентари, 
люстрации и другие акты по Гродненской губ. за 1623–1799 гг. (208 д.), фонд 
попечителя Белорусского учебного округа за 1829–1832 гг. (1404 д.), а также 
пребывавшие в ЦГА Литовской ССР фонды Совета министров БНР (71 д.), Бе-
лорусской гимназии в Вильне (132 д.), Белорусского национального комите-
та в Вильне за 1919–38 гг. (55 д.), Центральной белорусской рады Виленской 

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 738. Л. 17.
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и Гродненской обл. за 1917–27 гг. (13 д.), Белорусского студенческого союза 
при университете Ст. Батория за 1920–1939 гг. (58 д.) и др.

Вторую категорию составили находившиеся в ЦГИА БССР фонды «русских 
каденций» Скарбового трибунала за 1661–1682 гг. (6 д.), Главного литовского три-
бунала (12 д.) и др. Как увидим ниже, часть их была перемещена в 1960 г., другие 
же попрежнему остаются там, где они находились в 1950е гг. и, вполне понятно, 
с учетом изменившейся политической ситуации в мире уже никогда не будут 
возвращены в места их происхождения (в одних случаях) или переданы в каче-
стве жеста доброй воли в связи с отношением их к Беларуси (в других случаях).

Что касается спорных вопросов, связанных с определением фондо-
вой принадлежности в отношении радзивилловского архива, то дискуссии 
по ним были продолжены в следующем году после изучения фонда литов-
скими архивистами. С 6 по 23 июня 1960 г. научные сотрудники ЦГИА Ли-
товской ССР Г. К. Орда и Р. И. Фиркович знакомились с составом и структу-
рой хранившегося в Госархиве Минской обл. фонда 694 (Радзивиллы, князья) 
и по итогам своей работы составили протокол, главный вывод которого со-
стоял в следующем: «Группу материалов под наименованием “Радзивиллы, 
князья” нельзя считать единым фондом, ибо: а) они охватывают в большей 
части документацию четырех отдельных ординаций: Несвижской, Клецкой, 
Давидгрудецкой и Слуцкой, которые с 1586 г. никогда не были объединены 
в одно владение и по преимуществу принадлежали разным линиям рода Ра
дзивиллов. Ординации являются по существу разными фондами, как учреж
дения определенного характера, созданные на основе договоров между 
Радзивиллами... б) Группы материалов родов Кишков, Завишей, Огинских, 
Флемингов, Собеских, Вишневецких, Сапегов, ЗибергПлятеров и Витген-
штейнов по своему характеру и происхождению отличаются от материалов 
ординаций. Следовательно... указанные группы семейных материалов на-
равне с ординациями можно определить как отдельные фонды...»1

Связывая структуру Несвижского архива с вопросом о его материалах, 
относившихся к профилю Литовской ССР, литовские архивисты считали, что 
к последним следует отнести фонд князей Витгенштейнов (около 3 тыс. дел), 
материалы по Биржанскому княжеству (около 425 дел), 5 дел «фонда Огин-
ских» и некоторые другие.

Вполне понятно, что такое заключение литовских архивистов не могло не 
вызвать негативной реакции у их белорусских коллег. 25 июля 1960 г. в адрес 
ГАУ при СМ СССР были высланы копии протокола Г. К. Орды и  Р.  И.  Фир-
кович, а также девятистраничное «Заключение о фондовой и профильной 
принадлежности документальных материалов быв. Несвижского архива 
князей Радзивиллов» (подписано Т. А. Трухиной, начальником отдела доре-
волюционных фондов Госархива Минской обл. Т. Е. Леонтьевой и согласо-
вано с А. И. Азаровым, зав. АО при Минском облисполкоме Ф. М. Кругловым 
и начальником Госархива Минской обл. И. В. Рощиным). Авторы последнего, 
опираясь на соответствующие нормативнометодические документы по на-
учнотехнической обработке фондов личного происхождения, были кате-
горически не согласны с выводами литовских архивистов, предлагавшими 
по существу раздробить естественно сложившийся родовой фонд. Главный 

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 793. Л. 24.
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вывод документа: «Претензии архивистов Литвы на документальные ма-
териалы из состава фонда Радзивиллов, якобы принадлежащих к профилю 
госархивов Литовской ССР, являются неосновательными»1. Как исключение 
авторы заключения допускали передачу в Литву нескольких биржанских дел, 
указанных литовскими архивистами.

В заключение белорусские архивисты информировали общесоюзное ар-
хивное руководство о том, что ими обращено внимание литовских коллег 
на  необходимость, «учитывая наличие части материалов фамильного 
архива Радзивиллов в Главном архиве древних актов в Варшаве, поста-
вить вопрос о передаче этих материалов в госархивы Советского Союза 
или микрофильмировании их» (выделено мной. – М. Ш.). «При этом следует 
иметь в виду, – продолжали они, – что Варшавский архив Радзивиллов обра-
зовался в 20–30х гг. XX в. в связи с перемещением в Варшаву Радзивиллами 
значительной по объему и наиболее ценной по содержанию части своего ар-
хива из Несвижа».

Как уже отмечалось выше, эти пожеланияпредложения почти пятиде-
сятилетней давности, исходившие от белорусских архивистов, удалось реа-
лизовать хотя бы и в форме возвращения микрофотокопий только в 2009 г.

Реализация принятого в марте 1959 г. решения межведомственной ко-
миссии о взаимной передаче архивных фондов из Литвы в Беларусь и на
оборот откладывалась по причине, о которой шла речь выше. Для стимули-
рования обменных процессов белорусской стороной был использован весьма 
удобный повод, а именно: подготовка советскопольской документальной 
публикации по истории восстания 1863–1864 гг., которая велась в рамках 
подписанного в марте 1957 г. между академиями наук СССР и Польши согла-
шения о научном сотрудничестве. Ссылаясь на него и выдвигая в качестве 
одной из главных причин, тормозящих подготовку данного международного 
археографического издания, руководство АН БССР и АУ при СМ БССР в своем 
письме в Совет министров Литовской ССР от 16 июня 1960 г. просило «уско-
рить разрешение вопроса о передаче указанных материалов архивам БССР».

«Одновременно, – отмечалось в письме, – Академия наук и Архивное 
управление Белорусской ССР просят также рассмотреть вопрос о передаче 
белорусским архивам ряда других фондов, содержащих материалы, относя-
щиеся к истории и культуре белорусского народа, как, например, Централь-
ного комитета Белорусской рабочекрестьянской громады, Белорусского 
музея, Главного управления товарищества белорусских школ, Центрального 
правления общества Белорусского института хозяйства и культуры, попечи-
теля Белорусского учебного округа и др.»2.

Подобное же ходатайство в адрес Правительства Литвы было направ-
лено и Советом министров Белорусской ССР. И, наконец, 5 сентября 1960 г. 
Совет министров Литовской ССР своим распоряжением дает поручение МВД 
совместно с Академией наук «передать Совету министров Белорусской ССР 
архивный материал, касающийся Белоруссии»3.

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Л. 32.
2 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Л. 20–21.
3 См.: Шумейко М. Ф. Собрать рассеянное: О реституции белорусских архивов в прошлом 

и настоящем. Минск, 1997. С. 140.
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14 сентября 1960 г. Архивное управление Литовской ССР подписывает 
акт «О передаче документальных материалов», в соответствии с которым 
из ЦГА Литовской ССР в ЦГАЛИ БССР передаются 266 дел Отдела рукописей 
Белорусского музея имени И. Луцкевича в Вильно. Они составили основу 
ныне хорошо известного белорусским историкам, литературоведам фонда 
№ 3, в котором сегодня находится 495 дел, систематизированных по трем 
описям (свыше 11 тыс. док.)1. Из Литвы в Беларусь были переданы в это же 
время и другие архивные материалы.

О результатах реализации этого решения А. И. Азаров 6 декабря 1960 г. 
информировал руководство республики. Отмечая получение белорусской 
стороной около 7 тыс. дел XVIII–XX вв. и передачу ею Литве архивных дел, 
связанных происхождением с ее территорией, руководитель архивной служ-
бы республики в то же время обращал внимание руководства Беларуси на 
незавершенность процесса архивной реституции. Среди не переданных 
Литвой материалов он называл фонды Совета министров БНР, Белорусско-
го музея, попечителя Белорусского учебного округа, коллекции инвентарей 
феодальных владений по Гродненской губернии, личные фонды князей Рад-
зивиллов, ДруцкихЛюбецких и др. Он также указывал на необоснованные 
претензии литовских архивистов на личный фонд Радзивиллов, части фон-
дов правлений Виленского учебного округа, Виленского округа путей сооб-
щения и другие архивные собрания, хранившиеся в Беларуси. Одновременно 
А. И. Азаров информировал председателя КГБ БССР В. И. Петрова о том, что 
среди переданных из Литвы материалов находятся архивные фонды «бело-
русских белоэмигрантов и буржуазных националистических организаций», 
которые «могут использоваться по запросам оперативных органов»2.

Глубоко символичной стала передача из ЦГАЛИ СССР в только что соз-
данный в Беларуси аналогичный архив части так называемой Юдинской кол-
лекции, основу которой составляли копии документов белорусского проис-
хождения, снятые в 1820е гг. первым белорусским археографом, гомельским 
протоиереем И. И. Григоровичем. Созданные в Беларуси в ХVII–ХVIII  вв., 
они возвратились сюда, проделав довольно сложный маршрут: Гомель – 
СанктПетербург – Красноярск – Москва – Минск3. В числе первых поступле-
ний в ЦГАЛИ БССР были и переданные из Ярославля архив М. Богданови-
ча и его семьи, из Москвы – Я. Брайцева, К. Буйло, А. Ельского, К. Каганца, 
Е. Мозолькова и др. Забегая вперед, отметим, что в дальнейшем архив по-
полнился поступившими из России, Чехословакии, Болгарии, Латвии, Поль-
ши, Украины, США, Англии, Австралии и других стран архивными фондами 
личного происхождения и коллекциями соответствующей тематики. Укажем 

1 Запартыка Г. В. Дакументальны фонд Беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні як 
архіўны помнік ХХ стагоддзя // Программы ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библио-
тек, архивов, музеев по сохранению документального наследия : материалы Междунар. конф., 
Нац. бка Беларуси, 30 ноября – 1 декабря 2006 г. Минск, 2007 г. С. 74–82.

2 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 417с. Л. 78–79.
3 Подробнее об этом см.: Трухина Т. А. Рукопись второй части «Белорусского архива древ-

них грамот» // Научноинформационный бюллетень Архивного управления при Совете мини-
стров БССР. 1961. № 10. С. 34–37; Иванова О. С. «Находка» третьей части «Белорусского архива 
древних грамот» И. И. Григоровича в БГАМЛИ // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 5. 
Мінск, 2004. С. 29–34 и др.
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только некоторые из них: Я. Дылы (Саратов), М. ЗабейдыСумицкого (Прага), 
Л. Клейнборта, Л. Бэндэ (Ленинград), Л. Леущенко (Украина), А. Прушинско-
го (Иркутск), Ю. Туронка (Польша), Н. Касперовича (Новосибирск), И. Ласко-
ва (Якутск) и др. С 2000 г. в БГАМЛИ поступили личные архивы и коллек-
ции А.  Алехника (Австралия), А. Бабареки, В. Дубовки, А. Кавки (Москва), 
М. и Л. Горецких (СанктПетербург), Б. Белокозовича (Варшава), С. Яновича 
(Белосток) и др. Это пополнение архива стало возможным благодаря актив-
ной работе сотрудников данного архива и поистине подвижнической дея-
тельности ее директора – А. В. Запартыко, которая зачастую приватным по-
рядком, за счет собственных средств организовывала перевозку изза рубежа 
документов и материалов1.

Итоги полуторадесятилетней деятельности белорусских архивных органов 
и учреждений по восстановлению своего архивного наследия путем комплек-
тования архивов находившимися за пределами республики документами были 
подведены на заседании Научного совета Архивного управления Беларуси, со-
стоявшемся 23 декабря 1960 г. Его следует рассматривать в контексте аналогич-
ной работы, которая велась в рамках всего Союза ССР. Известно, что в апреле 
1961 г. ГАУ СССР подготовило записку «О состоянии и улучшении организации 
работы по приобретению документальных материалов выдающихся пред-
ставителей культуры, науки, литературы и искусства в  СССР и за границей». 
В этом же году решением ЦК КПСС была создана Межведомственная комиссия 
при ГАУ по выявлению, оценке и приобретению архивных документов.

Возвращаясь к заседанию Научного совета АУ Беларуси, отметим, что 
центральное место в нем занимал специальный доклад начальника отдела 
комплектования Архивного управления республики Т. А. Трухиной2 «О ком-
плектовании государственных архивов Белорусской ССР документальны-
ми материалами, выявленными в архивах других республик»3. Докладчик 
отмечала, что данная работа проводится по двум направлениям: поиск 
материалов, составляющих архивные фонды, относившиеся к профилю го-
сударственных архивов Беларуси, и выявление документов по истории бело-
русского народа в составе непрофильных белорусским архивам фондах с це-
лью их учета и микрофотокопирования.

Т. А. Трухина проанализировала методику и эффективность ведущей-
ся архивными учреждениями республики работы по этим направлениям, 
придя к весьма неутешительным выводам. Оказалось, что себестоимость 
выявления одного архивного дела в небелорусских архивах составляла один 
рубль, что было очень дорого. Отсутствие координации подобной работы 
в рамках всего Союза ССР приводило к тому, что архивисты разных союзных 
республик вели выявление «своих» материалов по одним и тем же «общесо-
юзным» фондам, порой параллельно друг с другом.

1 Об этом см. публикации А. В. Запартыко в журнале «Архивы и делопроизводство».
2 Трухина Т. А. (1926–1968) после окончания в 1948 г. Московского историкоархивного 

института в течение 18 лет возглавляла отдел комплектования Архивного управления Белару-
си, внеся значительный вклад в восстановление архивного наследия республики. Ее доклады 
и публикации в республиканских и общесоюзных историкоархивных изданиях по пробле-
мам архивной реституции отличались глубоким анализом, оригинальностью предлагаемых 
решений, научной новизной.

3 НАРБ. Ф. 249. Оп. 5. Д. 793. Л. 94–105.
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Исследователь считала необходимым прежде всего обратить внимание 
на улучшение качества научносправочного аппарата к документам архивов, 
«при полноте которого свелось бы к минимуму рыскание по архивам в поисках 
нужных материалов». «При этом, – подчеркивала она, – речь должна идти опять 
о подготовке и издании путеводителей, обзоров фондов, научных описей. При-
чем к ним как основное требование должно предъявляться наиболее подроб-
ное и полное раскрытие в них состава материалов. Составление путеводителя 
в виде почти простого списка фондов является абсолютно ненужным делом»1.

Т. А. Трухина совершенно правильно ставила вопрос о создании ин-
формационных баз данных на документы белорусского происхождения или 
о Беларуси, хранящиеся в небелорусских архивах, в виде копий описей дел, 
интересующих белорусскую сторону. Волновали ее также финансовая и тех-
нологическая составляющие выявления и изготовления микрофотокопий 
документов: по ее данным на изготовление микрофотокопий по уже выяв-
ленным 18,5 тыс. дел, хранившимся в небелорусских архивах, требовалось 
свыше миллиона рублей (по тем временам – сумма колоссальная!). «Кроме 
того, – отмечала Т. А. Трухина, – общеизвестно, что качество микрофильмов 
еще не вполне удовлетворительное (ленинградские пленки еле читаются) 
и не долговечна сохранность пленки…»

В решении Научного совета по итогам обсуждения доклада отмечались 
определенные успехи, достигнутые архивами Беларуси в деле выявления, 
взятия на учет и даже частичной передачи в республику материалов бело-
русского происхождения, хранившихся в архивах Москвы, Ленинграда, Смо-
ленска, Вильнюса, Риги, Львова. Вместе с тем обращалось внимание на нера-
циональность организации этой работы, отсутствие ее координации, низкий 
уровень научносправочного аппарата архивов, что вело к неэффективности 
выявления документов и т. п.2

Было признано целесообразным продолжить работу по розыску и изу-
чению фондов, относящихся к профилю государственных архивов Белорус-
ской ССР, принятию соответствующих мер для возвращения их в республику, 
а также изучению, учету и микрофотокопированию документальных мате-
риалов, относящихся к Беларуси, в архивах не только Союза ССР, но и ино-
странных государств.

Первым в ряду этих государств была Польша, в архивах которой, как уже 
отмечалось выше, проводилось выявление белорусских документов преиму-

1 Это очень верное наблюдение, с которым трудно не согласиться. Отдавая должное соста-
вителям справочника «Дакументы па гісторыі Беларусі, якія зберагаюцца ў цэнтральных дзяр-
жаўных архівах СССР» (Мінск: Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1990), 
в котором к тому же, в отличие от замечания Т. Трухиной, всетаки аннотируется содержание 
включенных в него 1834 фондов, в названиях которых присутствуют «белорусские признаки» 
(он подготовлен на основе Центрального фондового каталога Главархива СССР), вместе с тем 
нельзя не отметить, что информационный потенциал справочника довольно низкий.

2 В 1970е гг. ранее существовавшая хотя бы и незначительная координация работы 
по  выявлению архивных материалов белорусского происхождения в зарубежных архивах 
вообще была ликвидирована. Каждый архив стал заниматься этой работой сам по себе, как 
справедливо отмечал директор НАРБ (см.: Селеменев В. Д. Об опыте работы Национального 
архива Республики Беларусь по выявлению документов по истории Беларуси в зарубежных 
архивах // Замежная архіўная Беларусіка: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 25–26 крас. 
1996 г. Мінск, 1998. С. 235).
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щественно во время тогда еще редких случаев работы там белорусских уче-
ныхисториков. Информирование о подобного рода документах велось также 
через ГАУ МВД СССР. Так, в январе 1961 г. В. В. Цаплиным был передан в Ар-
хивное управление Беларуси список выявленных ГАУ СССР в Главном архиве 
древних актов в Варшаве материалов, имевших отношение к Беларуси (Речь 
шла о Радзивилловском фонде, в частности, его 8, 15, 17, 19, 23, 25м разде-
лах по «Описанию» Болеслава Таурагинского, составленному еще в 1935 г.)1. 
Несколько позже, через литовских коллег ЦГИА БССР в г. Минске получил 
микрофотокопии документов одного из этих разделов, а именно 25го.

Однако, в белорусскопольских архивных отношениях 1950–1960х гг., 
осуществлявшихся к тому же через посредничество ГАУ СССР, явно преоб-
ладало «одностороннее движение». Имеется в виду развернувшаяся с 1955 г. 
широкомасштабная передача архивных документов и других культурных 
ценностей странам «народной демократии». Эта акция, как отмечает совре-
менный российский историкархивист, находилась в общем контексте взаи
моотношений между СССР и этими странами и была связана с поисками 
новых форм международного сотрудничества после смерти И. В. Сталина. 
Передача культурных ценностей, по его мнению, должна была подкрепить 
курс советского руководства на установление более равноправных отноше-
ний с этими странами, продемонстрировать особый характер этих отноше-
ний по сравнению с другими государствами2.

В 1956 г. Комитет по делам общественной безопасности ПНР обратился 
в МВД СССР с ходатайством передать ему хранившиеся в СССР материалы, 
представлявшие для него интерес. Вместе с ходатайством польская сторона 
предоставила и список 2,7 тыс. дел, хранившихся в белорусских архивах (это 
были в основном фонды поветовых полицейских и жандармских учрежде-
ний Корпуса пограничной стражи за 1919–1939 гг., включая и те, которые на-
ходились на территории Беларуси по состоянию на 1950е гг.). Общесоюзное 
министерство внутренних дел предложило МВД БССР в двухнедельный срок 
провести выявление и подготовку к передаче Польше указанных в польском 
списке материалов3. Справедливости ради отметим, что белорусские архиви-
сты творчески подошли к исполнению этого приказа, о чем свидетельствует 
направленный в Москву «Перечень документальных материалов фондов уч-
реждений буржуазной Польши, подлежащих оставлению в СССР». В него во-
шли фонды учреждений, существовавших в границах БССР 1950х гг., а также 
дела, содержавшие информацию персонального характера (о секретных со-
трудниках, осведомителях и т. п.).

Следующая акция была связана с инициативой внешнеполитического 
ведомства Польши. 26 сентября 1957 г. Посольство ПНР в СССР обратилось 
в МИД СССР с Памятной запиской, в которой содержалась просьба провести 
выявление хранившихся в государственных и партийных архивах СССР до-
кументов польского происхождения и передать их польской стороне. В соот-
ветствии с ней Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и меж-

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 5. Д. 793. Л. 110–110об.
2 См.: Афиани В. Ю. Документы о зарубежной архивной Россике // Проблемы зарубежной 

архивной России: сб. ст. М., 1997. С. 97.
3 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 382с. Л. 18–24, 71–73.
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дународных партийных связей своим постановлением от 3 марта 1958 г. 
№ 6/12ГС дало поручение МВД СССР, КГБ при СМ СССР и АН СССР в течение 
1958–1960 гг. изучить все хранившиеся в СССР архивные фонды учреждений 
Речи Посполитой, Царства Польского Российской империи, АвстроВенгер-
ской империи, Второй Речи Посполитой, действовавших на территории края, 
который ныне (т. е. в 1950е гг.) входил в состав ПНР и совместно с МИД СССР 
представить в ЦК КПСС предложения о возможности их передачи Польско-
му правительству. Постановление обязывало в трехмесячный срок предста-
вить в ЦК КПСС предложения о передаче Польскому правительству архивных 
фондов «буржуазной Польши, хранящихся в государственных архивах Укра-
инской ССР и Белорусской ССР»1. В принятом затем постановлении Секре-
тариата ЦК КПСС было решено передать ПНР документы с 1921 по 1939  г. 
объемом около 90 тыс. дел, ГДР – с 1896 по 1945 г. объемом 300 тыс. дел, Че-
хословацкой Республике – документы до 1939 г. – около 5 тыс. дел2.

В конце 1958 г. начальник ГАУ МВД СССР Г. А. Белов утвердил «Рабочую 
инструкцию по подготовке к передаче польских документальных материа-
лов правительству ПНР»3. В ней говорилось, что основанием для оставления 
в СССР польских материалов может служить наличие в них документов анти-
советского содержания, о белоэмигрантах и националистах, о деятельности 
польской разведки и полицейских органов против СССР, о работе советских 
органов и граждан в Польше, а также «документов, передача которых за гра-
ницу могла бы нанести ущерб Советскому Союзу и интересам дружбы между 
советским и польским народами, а также документов учреждений, действо-
вавших на территории, не вошедшей в состав ПНР».

5й пункт инструкции предполагал снятие фотокопий и микрофотоко-
пий с передаваемых Польше документов, «представляющих научноистори-
ческий и практический интерес для Советского Союза».

Интересен 9й пункт инструкции, цель которого состояла в ликвидации сле-
дов пребывания в СССР передаваемых архивных материалов. Он гласил: «Если 
на обложках дел и листов, подготовленных к передаче документальных мате-
риалов, имеются шифры, какиелибо пометы или имеются в делах заверитель-
ные надписи, из которых можно установить, что документальные материалы 
находились в СССР или какимлибо образом использовались, то заверительная 
надпись вырывается, а с обложек и листов все шифры и пометы устраняются».

Дабы исключить совершенно «одностороннее движение» архивных ма-
териалов в направлении Польши, общесоюзное архивное ведомство пред-
ложило руководству архивной службы Беларуси организовать выявление 
информации о «незаконном захвате и вывозе с территории СССР белополя-
ками в 1920 г. русских архивных материалов»4. Собранная в течение полутора 
месяцев такого рода информация, 19 августа 1959 г. направленная из Минска 
в Москву, носила довольно скромный и в ряде случаев неопределенный ха-
рактер. В ней сообщалось, что в июле 1920 г. поляки вывезли весь плановый 
и документальный архив Минской губернской чертежной, архив управле-
ния земледелия и государственных имуществ, архив Аннопольского костела, 

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 402с. Л. 1–3.
2 Афиани В. Ю. Указ. соч. С. 96.
3 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 401с. Л. 50–53.
4 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 408с. Л. 18.
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часть фонда князей Радзивиллов, документальные материалы Гражданского 
управления восточных земель. «Кроме того, – отмечалось в ней, – из многих 
мест Белоруссии белополяками были вывезены или уничтожены почти все 
книги записей рождения и метрических выписей»1.

Основная работа по выявлению архивных материалов для последующей их 
передачи в Польшу проводилась в гродненских архивах. Она согласовывалась 
с АН республики и КГБ БССР. Так, 26 апреля 1960 г. А. И. Азаров направил дирек-
тору Института истории АН БССР И. С. Кравченко информацию о хранившихся 
в филиале ЦГИА БССР в Гродно 53 фондах (1223 д.) за 1828–1918 гг., предпола-
гаемых к передаче в Польшу. (Это были фонды учреждений бывшего Царства 
Польского.) Возражений на их передачу со стороны адресата не поступило.

Составляя обзоры фондов польского происхождения, гродненские ар-
хивисты, руководствуясь Рабочей инструкцией, отмечали присутствие в них 
нежелательных для передачи документов. Показательны в этом отношении 
характеристики фондов Канцелярии правителя Белостокской обл. за 1809–
1842 гг. (4,6 тыс. дел), Белостокского областного правления за 1802–1843 гг. 
(1623 д.). В первой отмечалось наличие в фонде документов об эвакуации 
архива канцелярии в 1812 г., о сожжении в 1812 г. местной администрацией 
Белостокского областного архива с тем, чтобы он не попал в руки неприяте-
ля, о разборе радзивилловских долгов, о восстании 1830 г., о художественных 
ценностях, исторических памятниках, архивных документах, вывозившихся 
в 1812 г. в центральные губернии России и др.; во второй – аналогичные све-
дения об эвакуации документальных материалов в 1812 г.2

24 августа 1961 г. было принято решение «Инстанции» о передаче прави-
тельству ПНР документальных материалов польского происхождения, отобран-
ных в архивах СССР. Информируя об этом руководителя архивной службы Бела-
руси, его московский начальник Г. А. Белов просил срочно закончить подготовку 
отобранных фондов к передаче. При этом он обращал внимание адресата, что 
«оставляемые в государственных архивах СССР документальные материалы 
польского происхождения должны находиться на закрытом хранении»3.

В «Заключении о порядке дальнейшего хранения документальных учреж
дений, существовавших на территории, вошедшей в состав ПНР, имеющих-
ся в ЦГИА БССР в Гродно», подписанном директором Института истории АН 
БССР И. С. Кравченко, заместителем председателя КГБ А. Д. Рудаком и началь-
ником Архивного управления А. И. Азаровым (4 июля 1962 г. оно было направ-
лено в ГАУ СССР) отмечалось, что комплекс документальных материалов уч-
реждений Белостокской обл. составляет 255 фондов (27 886 д.) за 1729–1918 гг. 
Авторы заключения подчеркивали, что в них находится значительное коли-
чество документов, которые по своему содержанию не будут содействовать 
укреплению дружеских связей с польским народом (указывались документы, 
свидетельствующие о проведении русификации, о подавлении восстаний 
и т. п.). Отмечалось также наличие документов о вывозе из Белостока и других 
польских городов в центр России художественных ценностей, архивов, раз-
личного имущества, «дающих возможность обосновать различные претензии 

1 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 408с. Л. 41.
2 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 424с. Л. 114–121, 243–253.
3 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 425с. Л. 9–10.
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к нашему государству». Акцентировалось внимание на нецелесообразность 
дробления фондов учреждений Белостокской обл., составляющих в Гродно 
единый комплекс ЦГИА БССР. И как общий вывод: «значительная часть ма-
териалов представляет значительный интерес для советской исторической 
науки, имеет оперативное значение или относится к документам, оставление 
которых в госархивах СССР вызывается необходимостью различных полити-
ческих соображений»1.

Тем не менее центральное архивное руководство настаивало на передаче 
Польше большего, чем предполагали белорусские архивисты, количества ар-
хивных материалов. Оно считало возможным передать значительную часть 
фондов Канцелярии правителя Белостокской обл. и Белостокского областного 
правления. Директор ЦГИА в г. Гродно А. С. Катков стоял на своем: эти фонды 
не подлежат дроблению и передаче Польше. Его поддерживал и А. И. Азаров.

30 мая 1963 г. польской стороне было сообщено решение «Инстанции» 
оставить в архивах СССР материалы учреждений бывшей Белостокской обл. 
и уездов Гродненской губ. Было указано, что по ее желанию с этих материа-
лов могут быть изготовлены микрофотокопии. Сообщая об этом 30 сентября 
1963 г. А. И. Азарову, зам. начальника ГАУ СССР Л. Яковлев подчеркивал, что 
«указанные в Вашем письме документы о карательной и русификаторской 
политике царского правительства, подавлении восстаний поляков, шпиона-
же, вывозе из Польши художественных ценностей и различного имущества 
и другие подобные материалы микрофильмированию не подлежат»2.

23 сентября 1963 г. А. С. Катков информировал А. И. Азарова о том, что 
подлежавшие отправке в Польшу 13 ящиков документов подготовлены. Спи-
сок фондов, передаваемых Польше, включал 3361 д., из них – по ЦГИА в Грод-
но – 4249 д., по Госархиву Московской обл. – 43 д., по ЦГИА Литвы – 109 д.3

5 ноября 1963 г. в соответствии с решением Советского правительства 
состоялось подписание акта о передаче правительству Польши докумен-
тальных материалов польского происхождения, выявленных в архивах СССР. 
Сообщая об этом руководителю архивной службы Беларуси, заместитель на-
чальника ГАУ СССР К. Кузнецова просила организовать отправку документов 
в адрес Генеральной дирекции государственных архивов Польши. 4 декабря 
1963 г. они ушли в Польшу, о чем 7 декабря этого же года А. С. Катков сообщал 
в письме на имя А. И. Азарова4.

Таким образом, основная передача Польше крупных комплексов архи-
вов польского происхождения, находившихся на территории СССР, включая 
и Беларусь, была завершена к середине 1960х гг.5 Как указывает современ-
ный белорусский исследователь, юридической основой для нее не выступа-
ли, как сейчас, международные конвенции и рекомендации. Это было сде-
лано, по его мнению, для того чтобы не создать прецедента для требования 
репатриации архивных собраний со стороны и других стран6.

1НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 424с. Л. 209.
2 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Д. 429с. Л. 39.
3 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Л. 44–53.
4 НАРБ. Ф. 249. Оп. 8. Л. 64–66.
5 Подробнее об этом см.: Гярновіч Т. Дз. Рэстытуцыя польскіх архіўных каштоўнасцей 

з БССР у 1920–1960–я гг. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск, 2006. Вып. 7. С. 21–35.
6 См.: Гярновіч Т. Дз. Рэстытуцыя польскіх архіўных каштоўнасцей з БССР у 1920–1960я гг. 
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Позднее возникали вопросы о передаче из СССР в Польшу небольших 
групп документов и дел. Вновь к этой проблеме возвратились в конце 1970х гг.  
и особенно в связи с начавшейся в СССР так называемой перестройкой и из-
менением политического строя в бывших социалистических странах. После 
12 сентября 1989 г., когда была создана Третья Речь Посполитая, игры в «со-
циалистическое содружество» по существу были прекращены. В 1990 г. МИД 
Польши поставил вопрос о возвращении ценностей польской культуры после 
«захвата» Советским Союзом западных областей Украины и Беларуси (кроме 
того, были предъявлены требования по возмещению материального ущерба 
польским гражданам, пострадавшим от репрессий). Политбюро ЦК КПСС в по-
становлении «О наших шагах в связи с польскими требованиями к Советскому 
Союзу» от 4 июня 1990 г. выдвинуло контрпретензии к польской стороне о воз-
врате культурных ценностей украинского, белорусского и  русского народов, 
вывезенных в Польшу из западных областей Украины и Беларуси1.

Работавший в то время в Институте историкополитических исследова-
ний при ЦК КПБ автор настоящей статьи вспоминает об участии в работе 
по выявлению в фондах Центрального партийного архива Беларуси, ЦГАОР 
республики и других архивов документов и материалов, подтверждавших 
ущерб, нанесенный польскими оккупантами экономике и культуре Беларуси 
в 1919–1920 гг.2 Архивы, как это уже не раз бывало, в очередной раз станови-
лись заложниками политики.

С распадом СССР и созданием суверенных государств начинается новый 
этап в архивных отношениях между ними, в том числе и по линии выявления 
и совместного использования общего архивного наследия. Этому в немалой 
степени способствует и принятый в 1996 г. на Международном конгрессе ар-
хивов Международный этический кодекс архивистов, который вводит такое 
понятие как «мировое документальное наследие» и обязывает архивистов 
всего мира нести ответственность за его сохранение, приумножение и обес
печение одинаковых условий для доступа до него.

1 Афиани В. Ю. Указ. соч. С. 97–98.
2 Об этом см. наши совместные с доктором исторических наук Р. П. Платоновым публика-

ции документов в газете «Звязда» (15, 16 сак. 1991 г.).
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ХХ Узвышаўскія чытанні
«БДАМЛМ – скарбніца 

Нацыянальнага архіўнага фонду»
(да 60-годдзя заснавання)

ХVІІІ Архіўныя чытанні
«Уладзімір Караткевіч і яго час»
(да 90-годдзя з дня нараджэння 

пісьменніка)
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Пятро Жаўняровіч

РОЛЯ ФОНДАЎ БДАМЛМ 
ВА ЎСТАНАЎЛЕННІ АЎТЭНТЫЧНЫХ ТЭКСТАЎ 
ПУБЛІЦЫСТЫКІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА

Выяўленне аўтэнтычных матэрыялаў сталася асноўнай задачай, якую не-
абходна было вырашыць пры падрыхтоўцы тэкстаў публіцыстыкі для ўклю-
чэння ў Збор твораў Уладзіміра Караткевіча (у 25 т.). Надрукаваныя пры жыцці 
пісьменніка творы цяжка было лічыць апошняй аўтарскай воляй, бо цэнзар-
скія (прадстаўнікоў Галоўліта) і нематываваныя рэдактарскія праўкі яшчэ да 
выдання тамоў (12–14) публіцыстыкі былі выяўлены ў шмат якіх мастацкіх 
творах. Тэкстолагі адзначаюць, што «паняцце аўтарскай волі не можа быць 
ператворана ў фетыш і абсалютызавана. Заўсёды трэба памятаць, што твор-
чая воля пісьменніка “не статычная, а дынамічная”, што задача тэкстолага 
ў тым і заключаецца, каб высветліць яе ў тым тэксце, які адлюстроўвае яе 
найбольш поўна і дакладна» [12, с. 22]. Якраз рукапісы і машынапісы, пера-
дадзеныя У. Караткевічам у рэдакцыі газет і часопісаў, найбольш поўна адпа-
вядаюць яго апошняй аўтарскай волі.

Пры ўстанаўленні аўтэнтычных тэкстаў публіцыстыкі выкарыстоўвалі-
ся матэрыялы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, аддзела рэдкіх 
кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі, хатняга архіва У. Караткевіча і Беларускага 
дзяржаўнага архівамузея літаратуры і мастацтва. Архіўныя фонды БДАМЛМ 
спрыялі ўстанаўленню першапачатковага тэксту 24 публіцыстычных твораў 
пісьменніка. Рукапісы і машынапісы публіцыстыкі пісьменніка захоўваюцца 
ў ф. 12 (газета «Літаратура і мастацтва»), ф. 37 (часопіс «Маладосць»), ф. 39 
(часопіс «Бярозка»), ф.  41 (часопіс «Беларусь»), ф.  42 (часопіс «Полымя»), 
у асабістых фондах Уладзіміра Караткевіча (ф. 56), Янкі Казекі (ф. 189) і Іва-
на Пташнікава (ф. 405).

Некаторыя рукапісы і машынапісы выяўлены ўпершыню, бо знаходзілі-
ся сярод неапублікаваных матэрыялаў, і ўведзены ў навуковы ўжытак з уклю-
чэннем іх у Збор твораў. Аднак найбольшая карысць ад матэрыялаў БДАМЛМ 
выявілася ў аднаўленні аўтарскага тэксту. Сярод значных трансфармацый 
надрукаваных пры жыцці тэкстаў адзначым наступныя.

Выяўлены загалоўкі двух твораў, уключаных у юбілейныя падборкі ў ча-
сопісе «Маладосць» і прысвечаных Рыгору Шырме [8, с. 141–142] («Рыгору 
Раманавічу Шырме – сардэчныя словы любові») і Міхаілу Шолахаву [9, с. 166–
167] («Слова пра Шолахава»). Першы твор з загалоўкам падборкі ўключаны 
ў Збор твораў пісьменніка (у 8 т.) [4, с. 317–320]. Але робіцца зразумелым, што 
такая грувасткая афіцыёзная назва не ўласцівая У. Караткевічу, і рукапіс, які 
захоўваецца ў ф. 37, воп. 1, спр. 462, арк. 71–73, пацвердзіў: твор называец-
ца «Наш дзядзька Рыгор» (нацыянальна маркіраваны праз зваротак дзядзь-
ка, дыялагічны праз займеннік наш). Другі твор не ўключаны ў Збор твораў 
(у  8 т.), а ў «Летапісе жыцця і творчасці» названы па назве падборкі «Сло-
ва пра Шолахава» [4, с. 461]. Рукапіс, які захоўваецца ў ф. 37, воп. 1, спр. 514, 
арк. 93–96, мае назву «На ціхім і сінім Доне…».
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Адноўлены аўтарскія загалоўкі, змененыя пры публікацыі ў часопісах. 
Азнаёміўшыся з загалоўкам эсэ «Гэта было 10 сакавіка 1864 года» і падзага-
лоўкам Да 100-годдзя з дня смерці Кастуся Каліноўскага [2, с. 25], недасведчаны 
чытач можа падумаць пра звычайны адыход з жыцця нацыянальнага героя. 
У  сапраўднасці ж твор называецца «Кастусь Каліноўскі» і мае падзагаловак 
Да стагоддзя з дня пакарання смерцю (ф. 41, воп. 1, спр. 614, арк. 12). Эсэрэ-
цэнзія на кнігу паэзіі Алеся Наўроцкага ў часопісе мае загаловак «З любоўю да 
чалавека» [3, с. 151], а ў рукапісе «Запрашэнне на свята» (ф. 37, воп. 1, спр. 252, 
арк.  30), эсэрэцэнзія на кнігу перакладаў Дж.  Байрана на  беларускую мову 
ў часопіснай публікацыі мае загаловак «Будзеш свой сярод чужых…» [1, с. 186], 
у рукапісе – «Нататкі саманадзейнага невука» (ф. 56, воп. 2, спр. 3, арк. 1). Зга-
даныя творы ўключаны ў Збор твораў (у 25 т.) з аўтарскімі загалоўкамі.

Вернутыя ў друк фрагменты даюць магчымасць больш глыбока рас
крыць погляды У.  Караткевіча і яго адносіны да сучаснай яму рэчаіснасці, 
выявіць стрыжнявыя, канцэптуальныя структуры публіцыстычных твораў, 
праса чыць іх шлях да чытача.

У прыватнасці, у аўтабіяграфіі «Дарога, якую прайшоў» (ф.  189, воп.  1, 
спр. 36, арк. 1–5) скарочаны фрагмент, які пацвярджае адмоўнае стаўленне 
пісьменніка да Сталіна: «Два гады я працаваў на вёсцы. У гэтыя гады адбыло-
ся выкрыццё культу асобы. Я перажыў яго лёгка. Таму што ў 1939-м вярнуўся 
з турмы адзін з маіх дзядзькоў, стары камуніст, да арышту загадчык аблана на 
Камчатцы. Ён паклапаціўся аб тым, каб пазбавіць мяне ад ілюзій наконт асобы 
Сталіна» [5, т. 13, с. 9].

Рукапіс эсэ пра Максіма Багдановіча «Летапісец» выяўлены сярод неапу-
блікаваных матэрыялаў часопіса «Полымя» (ф. 42, воп. 1, спр. 539А, арк. 1–6). 
Рукапіс, папершае, дазволіў аднавіць заключную частку твора:

Часам вельмі не хапае цябе.
Беларусь, твой народ дачакаецца...
Беларусь, твой народ дачакаўся.
Таго, што ніхто яго не знішчыць. Ніхто не заб’е [5, т. 13, с. 75],

і, падругое, прасачыць гісторыю яго апублікавання ўжо ў часопісе «Мала
досць» [6, с. 101–106].

Паводле матэрыялаў БДАМЛМ, артыкул «Людзям простым да добрага 
навучэння...» у 1965  г. не быў апублікаваны ў часопісе «Маладосць» (ф.  37, 
воп. 1, спр. 389, арк. 6–10), пасля чаго У. Караткевіч прапанаваў яго беластоц-
кай газеце «Ніва» [7].

Дзякуючы рукапісу эсэ пра Максіма Лужаніна «Цёплы жнівеньскі поў
дзень» (ф. 42, воп. 1, спр. 588, арк. 73–91) і машынапісу эсэ пра Віцебск «Ты-
сячу стагоддзяў табе!» (ф.  37, воп.  1, спр.  501, арк.  145–166) надрукаваныя 
ў Зборы твораў (у 25 т.) тэксты па аб’ёме павялічыліся амаль на 30 % [гл.: 11, 
с. 204–212 і 5, т. 13, с. 87–107; 10, с. 156–167 і 5, т. 12, с. 181–200]. Прычым 
у машынапіс эсэ пра Віцебск дададзены рукапісныя ўстаўкі пісьменніка, што 
сведчыць пра магчымае патрабаванне да аўтара павялічыць гістарычную 
частку, звязаную з савецкім часам.

Факты з прапанаванага газеце «Літаратура і мастацтва», але ненадрука-
ванага артыкула «Свята кнігі на месцы яе нараджэння» (ф. 12, воп. 1, спр. 1603, 
арк. 37–39) дазваляюць удакладніць летапіс жыцця і творчасці пісьменніка: 
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19 жніўня 1972 г. Уладзімір Караткевіч разам з Рыгорам Барадуліным, Юр ыем 
Лакербаем, Еўдакіяй Лось, Леанідам Прокшам і Янам Скрыганом прысутні-
чалі на свяце кнігі ў Полацку. Названы артыкул упершыню апублікаваны 
толькі ў Зборы твораў (у 25 т.) [5, т. 13, с. 201–204].

Паводле рукапісаў і машынапісаў У.  Караткевіча, якія захоўваюцца 
ў БДАМЛМ, удакладнены тэксты і іншых публіцыстычных твораў: «Казкі Ян-
тарнай краіны», «Рша камен…», «І будуць людзі на зямлі», «Saxifraga», «Вера 
ў сілу дабрыні, або Сын Беларусі, сын Прагі», «Подзвіг Францыска Скарыны», 
«Зліццё з душой народнай», «Бетховен б’е ў далоні...», «Шчыравала ў бары 
пчала...», «Загібель або росквіт». Гэта – сведчанне важнасці архіўных фон-
даў Беларускага дзяржаўнага архівамузея літаратуры і мастацтва, які цягам 
60 гадоў рупліва захоўвае і навукова апрацоўвае шматлікія матэрыялы, звя-
заныя з развіццём нацыянальнай літаратуры і мастацтва.
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Вячаслаў Рагойша

ПАБРАЦІМСТВА ДВУХ УЛАДЗІМІРАЎ: 
УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ І УЛАДЗІМІР ЛУЧУК 

(з дадаткам невядомых лістоў У. Караткевіча)

Нягледзячы ні на што (пандэмія каронавірусу, грамадскія ўзрушэнні), 
установы культуры Беларусі, вышэйшыя навучальныя ўстановы, асобныя вы-
давецтвы намагаюцца як след адзначыць юбілей класіка сучаснай беларускай 
літаратуры Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча (26.11.1930–25.7.1984), які над-
звычай шмат зрабіў для адраджэння гістарычнай памяці, станаўлення нацыя-
нальнай самасвядомасці беларусаў. Так, у Беларускім дзяржаўным архівему-
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зеі літаратуры і мастацтва, у Музеі гісторыі беларускай літаратуры (Мінск), 
у Домемузеі Уладзіміра Караткевіча ў Оршы (дзе ён нарадзіўся), ва ўніверсітэ-
тах краіны ладзяцца навуковыя канферэнцыі, арыгінальныя выставы, літа-
ратурныя вечарыны. Розныя перыядычныя выданні распачалі публікацыю 
артыкулаў пра асобу і творчасць нашага геніяльнага сучасніка, асобныя выда-
вецтвы друкуюць пра яго новыя манаграфіі, мастацкадакументальныя кнігі, 
эсэ. У «Мастацкай літаратуры» выйшаў падрыхтаваны філолагамі БДУ чарговы 
19ы том – з запланаванага 25томнага Збору твораў пісьменніка. Выдавецтва 
«Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» надрукавала вялікі энцыкла-
педычны даведнік «Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч».

У гартаванні таленту Уладзіміра Караткевіча, станаўленні яго светапогля-
ду, як вядома, вялікую ролю адыграла Украіна, украінская рэчаіснасць, аса-
бліва падчас навучання пісьменніка на філалагічным факультэце Кіеўскага 
нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі (1949–1954), настаўніцкай 
працы у Лісавічанскай сярэдняй школе Тарашчанскага раёна на Кіеўшчыне 
(1954–1956). Што да шматлікіх украінскіх матываў, вобразаў, рэалій, перыпе-
тый і іншага, то яны непасрэдна ўвасобіліся шмат у якіх яго вершах, кіеўскіх 
аповесцях «У снягах драмае вясна» і «Лісце каштанаў», артыкулах і эсэ (на-
прыклад, у артыкулах пра Т. Шаўчэнку, Лесю Украінку, у эсэ пра Кіеў «Сон пра 
тое, што было» і інш.), асобных перакладах твораў украінскіх пісьменнікаў 
на беларускую мову (скажам, славутага гімна «Вечны рэвалюцыянер» І. Фран-
ко), перапісцы з многімі ўкраінскімі пісьменнікамі і вучонымі (прафесарамі 
А. Бялецкім, А. Назарэўскім, пісьменнікамі Р. Іванычуком, Р. Лубкіўскім) і інш.

Караткевічаўскія старонкі спрадвечнага летапісу беларускаўкраінскіх 
літаратурных сувязей запоўнены і з другога боку. Эсэ пісьменніка пра Бела-
русь і беларусаў «Земля під білими крилами (Моя Білорусь)» (1972) спачатку 
выйшла ў Кіеве на ўкраінскай мове, і толькі праз пяць год у Мінску – пабе-
ларуску. Украінцы на роднай мове могуць прачытаць многія творы белару-
скага пісьменніка, што ўвайшлі ў «Твори в двох томах» (романи «Христос 
приземлився в Городні», «Чорний замок Ольшанський», «Колосся під серпом 
твоїм» – Київ, 1991) або надрукаваны асобнымі выданнямі. Украінцы даўно 
і шчыра палюбілі Караткевіча з «його широко історичною ерудицією, безпо-
мильним літературним смаком, людською безкомпромісністю і постійною 
готовністю стати на захист правди» (М. Слабошпицький. Минуле дивиться 
на нас // В. Короткевич. Твори в двох томах. К., 1991. Т. 1. С. 7). У Кіеве узвы-
шаецца помнік У. Караткевічу, у Лісавічах на будынку школы адчынена ме-
марыяльная шыльда.

Як вядома, У. Караткевіч сябраваў ці меў прыяцельскія адносіны з мно-
гімі ўкраінскімі пісьменнікамі, у тым ліку львоўскімі (Раманам Іванычуком, 
Раманам Лубкіўскім і інш.). Сёння адгорнем новую старонку летапісу ўкраін-
скабеларускага літаратурнага пабрацімства, якая сведчыць пра цёплыя ўза-
емаадносіны Караткевіча яшчэ з адным вядомым украінскім пісьменнікам, 
цёзкам – Уладзімірам Лучуком. У хатнім львоўскім архіве Лучука яго сын 
Тарас адшукаў і прапанаваў мне для публікацыі лісты Караткевіча да бацькі 
(за што выказваю яму шчырую падзяку).

Уладзімір Іванавіч Лучук (1934–1992) – украінскі паэт, перакладчык, эсэ-
іст. Лаўрэат прэміі імя Лесі Украінкі (1995, пасмяротна). Скончыў славянскае 
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аддзяленне Львоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Франко (1958). Праца-
ваў у часопісе «Жовтень» (Львоў), быў выдавецкім, бібліятэчным, навуковым 
працаўніком. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, у тым ліку для дзяцей, зборнікаў 
эсэ і перакладаў: «Падымацца ранкам трэба» (1962), «Полымя мяне авей-
вае» (1963), «Важкасць» (1967), «Давер» (1969), «Дзівавід» (1979), «Насустрач» 
(1984), «Падарунак для мамы» (1985), «Кругаварот» (1986), «Загадкавы зор-
калёт» (1988), «Найраднейшыя словы» (1989), «Найдарожшы скарб» (1990), 
«Званок з мінулага» (1991) і інш. Перакладаў многія вершы беларускіх паэ-
таў (М. Багдановіча, Р. Барадуліна, В. Зуёнка, А. Гаруна, Л. Геніюш, М. Танка, 
К. Цвіркі і інш.). Яго анталогія ўласных перакладаў «Сябры» (1987) увасобіла 
пераўтварэнні на ўкраінскую мову паэзіі шматлікіх народаў былога СССР.

З Уладзімірам Лучуком Караткевіч пазнаёміўся, верагодна, у Доме 
творчасці СП СССР у Кактэбелі ў кастрычніку 1962 г. Тады ж, хутчэй за ўсё, 
ён атрымаў ад аўтара кніжку «Уставати треба рано» (1962), у якой знайшоў 
і пераклад на ўкраінскую мову свайго верша «Заяц варыць піва». Верагодна, 
у Кактэбелі ў адказ ён падарыў Лучуку свой зборнік «Вячэрнія ветразі» (1960), 
у якім той упадабаў і пераклаў для «Жовтня» (1962, № 12) верш «Трызненне 
мужыцкага Брэйгеля».

Пазнаёміўшыся з Караткевічам, Лучук вёў з ім перапіску, абменьваўся 
кнігамі з дароўнымі надпісамі. Захавалася шэсць лістоў Караткевіча да яго 
за 1964–1979 гг. Разам са сваёй жонкай, паэтэсай Аксанай Сенатовіч, Лучук 
прывячаў Караткевіча 18 лютага 1976 г. у сваёй львоўскай кватэры. Дзень 
той запомніўся і Караткевічу, і львавянам, і не толькі асабістымі сустрэчамі, 
знаёмствамі. У той дзень у Львове раптам пайшоў густыгусты снег, які там 
не толькі ў другой палове лютага не выпадаў, а нават у самай сярэдзіне зімы 
здараўся рэдка. Раман Лубкіўскі той першы прыезд беларускага пісьмен ніка 
ва  Львоў вобразна ўвасобіў у арыгінальным вершы «Караткевіч на белым 
кані». Тады ж Караткевіч пры сустрэчы падараваў Лучуку сваю кнігу «Казкі» 
(Мінск, 1975) з не зусім дакладным надпісам: «Паважанаму Лучуку Уладзіміру 
Хведаравічу ад Уладзіміра Сямёнавіча. 18.ІІ.76». У інскрыпце абгульвалася 
«цёзкавасць», але бацькава імя цёзкі Лучука было не тое: бацьку яго звалі Іва-
нам, а не Хведарам. Таму праз пэўны час, хутчэй за ўсё пры новай сустрэчы, 
Караткевіч выправіў памылку: закрэсліў «Хведаравіч», правёў на старонцы 
кнігі стрэлку ўніз і напісаў дзеля жарту афіцыйна паруску: «Исправленному 
верить. 22.ІІІ.76».

У лісце да Р. Іванычука 9 ліпеня 1976 г. Караткевіч тлумачыў, чаму не мог 
«напісаць Валодзю [Лучуку] і Раману Л.[убкіўскаму]» – у той час ён актыўна зай-
маўся пошукамі месца для будаўніцтва мінскага Музея пад адкрытым небам. 
Разам з тым Караткевіч прасіў выбачыцца перад Лучукамі, што ў іх за гасцін-
ным сталом адмовіўся есці варэнікі: «Дзеля мяне не варта было варыць. Слова 
гонару, ем вельмі кепска і мала, хаця раз на месяц нападае “жэр”, калі з’ядаю 
ўсё ў двух халадзільніках і яшчэ ўначы вару макароны». Відавочна, у той дзень 
ён якраз і падпісваў Лучуку сваю кніжку «Казкі».

У. Караткевіч прысвяціў У. Лучуку верш «Падымаюць жоўтыя гало-
вы…» («Ніва», 1965, 25 крас.). На беларускую мову пераклаў шэраг яго вер-
шаў: «Росы», «Калі б» («Маладосць», 1965, № 12), «Роздум пра сівыя косы», 
«Сняжычкі», «Павярнуся на вёску да мамы…» («Чырвоная змена», 1966, 20 сту-
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дз.), «“Пажар у Прылуках” (1846)», «Шандар Пецёфі» (Дзень паэзіі. Мінск, 
1971), «Давер», «Клён на вятры гарыць…», «Барвы ценяў», «Азбука (З балгар-
скіх фрэсак)», «Птушкі» (Украінская савецкая паэзія: Анталогія ў двух тамах. 
Т. 2. Мінск, 1975), «Стары матыў», «Так сустрэну вясну», «Вадаспад», «Не, той 
такі не бачыў неба…», «Споведзь Маркіяна Шашкевіча перад будучыняй» 
(упершыню: Галасы маіх сяброў / уклад. А. Верабей. Мінск, 1993). У сваю чар-
гу, Лучук творча ўзнавіў паўкраінску вершы Караткевіча «Заяц варыць піва» 
(У. Лучук. Уставати рано треба. Львів, 1962), «Трызненне мужыцкага Брэйге-
ля» («Жовтень», 1962, № 12), «Балада аб нашэсцях», «О, вясна! Таполі! Свеце 
мілы!.. », «І сніў Адам» (Калинові мости. Антологія молодої білоруської по-
езії. К., 1969), «Жанчыне з бэзам» (У. Лучук. Друзі. Переклади поезії братніх 
літератур народів СРСР. Львів, 1987). На кнігу Лучука «Полымя мяне авейвае» 
(1963) Караткевіч адгукнуўся арыгінальнай эсэрэцэнзіяй «Бетховен б’е ў да-
лоні…» («Полымя», 1964, № 9), у якой у цэлым высока ацаніў творчыя здабыт-
кі «львоўскага маладога паэта», паказаў «цуд высокай паэзіі», што «адмаўляе 
бязвольнасць, абыякавасць і жорсткасць». Асобныя вершы, якія яму асабліва 
спадабаліся і якія ён прааналізаваў у сваёй рэцэнзіі («Сніжинки», «Роси», 
«Сповідь Маркіяна Шашкевича…» і інш.), Караткевіч пасля і пераклаў на бе-
ларускую мову.

У. Лучук некалькі разоў сустракаўся з Караткевічам, вёў з ім перапіску, 
абменьваўся кнігамі з дароўнымі надпісамі. З часам паміж імі склаліся цё-
плыя сяброўскія адносіны. Пра што, у прыватнасці, сведчыць інскрыпт на па-
дараванай Караткевічам кнізе вершаў «Мая Іліяда» (Мінск, 1969): «Дарагому 
сябру майму Валюдзю Лучуку з любоўю, падзякай за дружбу і за цудоўныя ягоныя 
вершы і за не менш цудоўныя песні, што вылекавалі ўрэшце мае шматпакутныя 
казацкія косці. 14.І.70».

У. Караткевіч быў добра знаёмы і з жонкай Лучука Аксанай Сенатовіч 
(1941–1997). Яна вучылася ў ва Львоўскім політэхнічным інстытуце. Праца-
вала інжынерам, прафсаюзным работнікам, журналістам. Стала аўтарам шэ-
рагу зборнікаў вершаў: «Сцябло» (1968), «Дыяпазон вясны» (1979), «Мужчы-
на з ружаю» (1986), «Абліччам да голуба» (1990) і інш. Найбольш яскрава яе 
талент выявіўся ў паэтычных кнігах для дзяцей: «Чырвоныя буслы» (1970), 
«Жывём у адным доме» (1983), «Шпакі на калёсах» (1989), «Вучыцца верасень 
чытаць» (1991) і інш. Гэтая дзіцячая пісьменніца стала першым лаўрэатам 
прэміі імя Алены Пчылкі (1992). Як ужо было заўважана, сямейства Лучукоў 
прымала Караткевіча ў сябе на кватэры ў час яго прыезду ва Львоў у 1976 г. 
Тады ж завочнае знаёмства перарасло ў творчыя ўзаемаадносіны. Аксана 
Сенатовіч, як і яе муж Уладзімір, сыны Тарас і Іван, неаднойчы наведвала 
Беларусь, была ў  Мінску, Гродне, Маладзечне. Дзякуючы пасрэдніцтву Ка-
раткевіча яна пазнаёмілася са многімі беларускімі пісьменнікамі (Д. Бічэль, 
Л. Геніюш, М. Прашковіч і інш.). У. Караткевіч пераклаў на беларускую мову 
яе вершы «Рэфлексія пра Кастуся», «Пасёстры», «Сосны ў Гродні», «Чаканне 
ў Зэльве», «Як дарогі насустрач імчалі», «Прыгадай жа мяне ты, Мікола…», 
«Як цвіце Беларусь», «Прыгон – кріпацтво – крепостничество…», «Ацэтатны 
шоўк» (упершыню: Галасы маіх сяброў / уклад. А. Верабей. Мінск, 1993).

Такія былі ў агульным акрэсленні творчыя ўзаемаадносіны двух Ула
дзіміраў – Уладзіміра Караткевіча і Уладзіміра Лучука. Пэўную канкрэтыку 
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дадаюць да іх падрыхтаваныя намі да публікацыі лісты Караткевіча і камен-
тар да іх.

№ 1

       16 красавіка 64 г.,
       Чалябінск
  Дарагі Валодзя, Уладзімір, Ладысь,
  Ладымер – выбірай сам сабе імя па
  густу і менавіта так буду звяртацца!
Божа мой, як недарэчна і як непрыгожа ўсё так атрымалася, браце. Ты 

(давай перайдзем ужо, сапраўды, на ты, не ведаю, ці зручна гэта будзе Вам, 
таму, зрабіўшы прапанову, пераходжу на Вы зноў і чакаю адказу са згодай 
ці зберажэннем старога звароту) [1].

Вы напісалі мне ліст на Мінск 45. Павіншавалі з новым годам. А я атры-
маў яго толькі нядаўна і ўвесь час здзіўляўся, чаму гэта Вы змоўклі. Справа 
ў тым, што я там не жыву больш. Пасварыўся з сябрам, з якім даўно жылі 
ў адным доме (праўдзівей, з ягонай жонкай), і так яно ўсё і пайшло макам. 
Разбурыліся старыя адносіны, і я ад яго з’ехаў [2].

Мой новы адрас: Мінск 12, вул. Чарнышэўскага 7, кв. 57, Караткевічу У. С. [3]
Яшчэ большая злосць апанавала мною, калі даведаўся, што ў сябра не-

калькі месяцаў ляжала пяць лістоў да мяне і, у тым ліку, Ваш ліст. Я разумею, 
яму сорамна было мне вочы паказаць. То мог бы кінуць лісты ў паштовую 
скрынку ў маім пад’ездзе. Аднак ён гэтага не зрабіў. І толькі нядаўна, відаць, 
не вытрымаў, прыйшоў, прынёс лісты. Селі мы з ім, узялі па чарцы, высвет-
лілі адносіны. Ён шкадуе, асабліва яшчэ таму, што, як кажа, зрабілі яму з дома 
турму. Здаецца, усё і добра, але былога не склеіш. Памойму, друг ёсць друг. 
І чалавек не павінен верыць ні плёткам, ні намаўленням. Не павінен падда-
вацца нічыім падбухторванням.

Тое не здарылася. Шкада старога сяброўства.
Ну, гэта, урэшце, Вам не цікава. Проста гэта маленькая гісторыя павінна 

растлумачыць маё маўчанне.
Атрымаў нарэшце Ваш ліст і ўсё не ведаў, як мне сесці за адказ, 

як апраўдацца. Вельмі мне сорамна было, ды яшчэ асабліва таму, што не вы-
канаў тэрміновых Вашых заказаў і не адказаў на цудоўную кнігу [4].

Не ведаю цяпер, што і рабіць. Праўда, папрасіў перад ад’ездам Рыгора 
Барадуліна, каб даслаў сваю апошнюю кніжку. Але гэта і ўсё. Ці патрэбен Вам 
яшчэ Таўлай, ці трэба рэкамендаваць яшчэ 3–4 аўтараў і іх вершы? Мінула 
столькі часу. Калі яшчэ трэба, я, па вяртанні адсюль у Мінск, згараючы ад со-
раму, усё ж выканаю Вашу просьбу.

Не злуйцеся на мяне, Уладзімірэ, дальбог, усё было так, як я Вам пішу, 
а там судзіце мяне самі.

Я ўцёк у Чалябінск да сястры, каб тут пісаць новы раман (не ведаю, ці пі-
саў я Вам аб ім) [5]. У Мінску не даюць. Цягнуць са студыі мастацкай і да-
кументальнай, ганяюць на розныя справы, клічуць на паседжанні. А ну іх. 
І вось я месяц ужо амаль сяджу тут і працую па дзесяць гадзін у дзень. А канца 
не відаць. А здаць рукапіс трэба ў канцы красавіка. І я, відаць, зраблю так: 
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адшліфаваную першую кнігу аддрукую і пакладу для іх. Няхай нешта маюць. 
Усё адно гэта фармальнасць і да канца года ніхто ў яе не загляне. А я прыеду 
чысла 21–23 дадому, зраблю ўсе справы, у тым ліку і Вашы, ды месяцы на 
два зноў уцяку, некуды на мой Дняпро (магчыма, у Рагачоў да дзядзькі), дый 
буду пісаць. Аб змене адраса паведамлю, а то, магчыма, надумаеце прыехаць 
на Беларусь, то буду сустракаць [6].

Віншую з Першамаем, бо, відаць, другога ліста да таго часу атрымаць 
не паспееце.

Зараз сяджу тут, назіраю за беднай уральскай вясною, дый думаю, што 
каля Тарашчы, дзе я настаўнічаў, пэўна і пралескі ўжо цвітуць, і ряст ліла-
вее [7]. А на Беларусі смаршкоў у лясных котлішчах поўна, як груш з узвару [8]. 
Вось ад якой прыгажосці даводзіцца ўцякаць, каб мець спакой.

Раман мой стары, як кажуць, пэнкнуў. Так яго, раба божага, і прыкрылі. 
Ну і д’ябал з ім. Адзіным я задаволены: на кампрамісы не пайшоў. Жыць, што 
праўда, цяжкавата матэрыяльна, але вылезем. Не першы раз [9].

У Рагачове вазьмуся за пераклады. З усіх, каго Вы назвалі, няма ў мяне 
збірак Ліны і Васіля Сіманенкі [10]. Але нічога, дастану.

Васіля шкада ад усяго сэрца. І не дапамагае чорная прыказка старажыт-
ных, што «той, каго любяць багі, памірае маладым», асабліва калі ён паэт. Дур-
ная прыказка, дурны свет! Як горкі нейкі лёс над зямлёю. Як расцвітае нешта 
рана, молада, гожа, як захопляцца ім людзі – так, нібы злосная насмешка ней-
кая, возьмуць і адбяруць ад людзей і зямлі. Якая хаця таму прычына была, га?

Збірку ягоную новую – дашліце. Такія вось незваротныя страты бываюць 
у жыцці. Магчыма і пагаварылі б з ім ды з Вамі калісьці. А тут – як бездань.

Думкі мае, наогул, невясёлыя. Ратуе праца. Асабліва думаць не на яе тэму 
не даводзіцца. Сёння вось толькі вырашыў з раніцы напісаць Вам вялікі ліст, 
бо сорамна мне ўжо, а там і зноў за працу (сёння павінен загінуць на мя
дзведжым паляванні бацька майго героя). Вечарамі толькі чытаю перад сном 
хвілін па трыццаць, па сорак. Ведаю, што лепей бы адпачыць мазгам, але гэта 
ўжо такі ўедлівы звычай, што не заснеш без слова (не прыміце ў дрэнным 
сэнсе), і дзень нібыта страчаны, калі хаця трохі не пачытаў.

Чытанне, пры такім тэмпе, ідзе, вядома, павольна. Другі тыдзень мучаю 
адну кнігу.

Чамусьці атрымліваецца так, што ўвесь час тут чытаю ўкраінскія кнігі. 
Чытаю «Уладзімір» нябожчыка Сямёна Склярэнкі [11]. У пазнавальным сэнсе 
цікава, а ўвогуле трохі незадаволены. Ніяк не можам мы адмовіцца ад звычак 
апраўдваць дзяржаўнага дзеяча ва ўсіх яго ўчынках. Адрыжка тых яшчэ часоў. 
Забіў бацьку і братоў будучай жонкі, яе – «поя», потым разбіў пад Любечам 
брата, прагнаў яго ў Родню, прапанаваў мір, завабіў у Кіеў, дзе брат загінуў 
пры таямнічых абставінах. На трызне быў, пасля трызны «поя» ўдаву брата, 
так што невядома, чыё дзіця… ну і гэтак далей. І на ўсё апраўданні: Рагвалод 
полацкі грамату яго падзёр і «збіраўся выступіць» супраць яго (як быццам 
і дагэтуль гэта не ёсць першае апраўданне для агрэсіі: «збіраліся напасці». 
Гэх, нічому не вучацца людзі ад гісторыі), брата забілі баяры, з жонкай ягонай 
не вытрымаў і г. д.

Меў рацыю бацька Тарас [12], калі не верыў ніякай такой лухце і ўсё вы-
прабоўваў ядучым квасам скепсісу. Таму і памылак пазбегнуў, таму і кам-
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прамісаў не ведаў, таму і дагэтуль у шмат якіх пытаннях мы да ягонага 
звышчалавечага і звышгуманнага разумення не дараслі. Памятаеце, аб чым 
«по біблії чытає» святы чарнец? Склярэнку б часцей у яго заглядаць.

І дарэчы, ніякага такога апраўдання не трэба было. Ну, зрабіў, ну, узяў, 
ну, не вытрымаў. Людзі ёсць людзі. А тыя, продкі, былі яшчэ неўтаймавана 
страсныя, гарачыя, з нераскіданымі пачуццямі. Паганцы, ледзь не варвары. 
Ну і малюй жа ты іх так, чорт! Як пілі, ды як ваявалі. Як утаймоўвалі коней 
і жанчын, вераломствавалі, хлусілі, трымаліся рыцарства. Памятаеце, як ад-
наму такому феадалу сказалі, што заб’юць ягоных дзяцей, калі не здасць 
фартэцы. То ён, сукін сын, сказаў: «Вазьміце, у мяне заўсёды пры сабе зброя, 
каб нарабіць новых». Падлюга, свіння, а жывы. Або, памятаеце, як два па-
плечнікі Качубея пасля катавання кнутом ляжалі ў цямніцы, пад крывавымі 
дзяругамі, чакалі смерці. Нейкі там палкоўнік і, здаецца, казацкі паэт.

Памятаеце, што адзін другому сказаў?
– От би позичить в москаля того кропила. Як би для нащих з тобою жінок 

здалося!
І вось такія яны й былі. І ў нас, і ў вас. Героі, распуснікі, святыя, свінні, 

багі, здраднікі, гумарысты не там, дзе трэба. Але для сябе не манюкі. І, ва ўся-
кім разе, не поснікі. І вось такіх, жывых, іх і можна нават любіць. А калі не лю-
біць, то верыць.

Дарэчы, Вам не перашкаджае, што пішу пабеларуску? Пэўна, зразуме-
еце. А мне лягчэй. Дагэтуль паруску пісаў, бо паўкраінску мне ўсё ж не так 
лёгка. Мінула ўсё ж восем год, магу сямтам зрабіць памылку або ўжыць бе-
ларусізм [13]. Глядзіце, як Вам зручней.

Ну вось. А цяпер некалькі слоў пра Вашу кнігу. Учора вечарам яе перачы-
таў (кажу, шанцы на Украіну) [14]. Памойму, яна шмат выйграе ў параўнанні 
з папярэднімі [15]. Збераглася ранейшая чысціня, простасць і тое, у вышэй-
шай ступені ўкраінскае, што ўласціва вашай цяперашняй моладзі. І, аднача-
сова, з’явілася простая складанасць і глыбокадумнасць. Ёсць, вядома, часам 
і рыторыка (як у «Вогнищах на шляху» – «З морозу ми й Арктику вирвемо…»), 
але хто богу не вінаваты. Тым больш, што ў гэтым вершы ёсць добрыя вобра-
зы – гэтыя «свічки в льоху» ды «життя, наче сіто з висівок».

І роздум расце. Сведчанне таму «Прометеї і пігмеї», хаця ў некаторых такіх 
вершах і ёсць яшчэ часам тое, што аўтар «Слова» назваў «мыслію па дрэву».

Дзеля пана бога нашага не думайце толькі, што ва ўсіх гэтых маіх словах 
ёсць тон нейкага ментара, на які я не маю права. Гэта мая асабістая думка, 
з якой Вы можаце і не згаджацца, але якая не можа не быць Вам цікавай, 
як думка кожнага добразычлівага чалавека.

Сто думак розных людзей – глядзіш, нешта карыснае ў іх і знайшлося. 
Толькі так і прашу глядзець на гэта.

«Мыслію па дрэву» – я заўважаю, напрыклад, у «Я живу на долоні сторіч», 
хаця і тут асноўная думка цікавая і патрэбная: «Мы не серафімы, і няма чаго 
нас маляваць такімі». Вельмі неблагі верш «Відозва до лікарів», але канец 
зніжае яго. Нібы замахнуўся, каб забіць, а потым толькі канстатаваў факт 
існавання ганебнай з’явы. Няма канчатковасці. Якой? Я хачу расказаць Вам 
аб адным выпадку, пра які я хацеў бы напісаць верш, але пакуль што не ве-
даю, як [16]. Я тады быў на чацвёртым курсе, а астатнія хлопцы з пакоя – пер-
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шакурснікі. Калі памёр Сталін – я іх падбіў на тое, каб з Кіева ехаць на Маскву, 
глядзець.

Чалавеку, каб зразумець, вельмі трэба ў такія хвіліны быць там, дзе зва-
рушанні вялікай людской масы. Тады перад ім паўстаюць заканамернасці.

І вось вялікі горад, транспарт не ходзіць, чарга да Дома саюзаў – ад Кур-
скага вакзалу. Тугі ў людзях няма – хутчэй цікаўнасць.

І яшчэ, страшная цісканіна на вуліцах. Гінуць людзі. І вось, ля высотнага 
будынка, недзе ля павароту на Камсамольскую плошчу, насустрач гэтаму па-
току людзей дзед і бабуля, сівыя, вельмі старыя, на саначках вязуць дзіцячую, 
на немаўлятка, труну. Транспарту няма. Насустрач – натоўпы з дзясяткаў ты-
сяч людзей. І ўсе гэтыя людзі нават не глядзяць на старых.

Жыццё склалася так, што я гэтага чалавека не любіў з сямігадовага ўзро-
сту [17]. І, вядома, і тут я нічога хлопцам не сказаў. Але гэта так засела, што 
і дагэтуль не магу забыць. А для старых, пэўна, галоўным была малая труна.

Вось чагосьці такога Вы тут не знайшлі. Канчатковазаканамернага, страш-
нага, як пячаць, і, адначасова, гордага, бо раз людзі заўважылі такое – значыць, 
яны яшчэ не зусім прапашчыя, а проста «устають понад всі протиріччя».

А потым у Вас пайшло! «Сніжички» – дзівосна.
І, урэшце, верш, які мне спадабаўся ледзь не больш за ўсе, відаць, таму, 

што ў паэта на першым месцы павінен быць боль, а радасць – справа другая, 
таму што паэт – гэта, перш за ўсё, павітуха, што дапамагае нараджацца ісці-
не, а ісціна, на жаль, пакуль што нараджаецца ў крыві.

Верш гэты – «Роси».Чорт вас, хахлоў, ведае, як жа вы выраслі з таго часу, 
калі я чытаў ва ўніверсітэце зборнікі тагачасных маладых?! Тады гэта былі 
такія «ясночолі юнаки», такія, проша паньства, дупы, што павесіцца можна 
было: «Не був я повік на корейській землі, тепер густо зрошеній кров’ю, але, 
якби міг, я б за неї поліг: до неї полаю любов’ю». Аўтара не кажу, ён жыве 
і друкуецца. І няхай жыве.

Урэшце, усе тады былі такія. І ўсё ж сорамна было. Чуеш, размер які? Пра 
кроў, а нібы танцуе:

   Але, якби міг,
   Я б за неї поліг.
Зусім, як у вядомай дрындушцы:
   Рассерженный Бишоп сердито
   Сказал мне: вы будете биты.
   Как две капли жена,
   И притом обнажена,
   Мистер Грин, постыдились бы вы то.
А цяпер вы мудрэеце проста на вачах. І правільна, бо шчасце не ў тым, 

каб быць старшыномзвыштэрміновым, а ў пазнанні праўды і, відаць, у до-
блесці і ведах.

Ах, верш які!
Вы жылі ў Польшчы і, вядома, польскую мову ведаеце. І паэзію [18].
Памятаеце ў Цыпрыяна Норвіда «Жалобную рапсодыю на смерць 

Бема»[19]? Тут ёсць у некаторых радках нешта, што нагадвае яе. Не складам, 
вядома, не памерам, не думкай – нічым. Але нагадвае: трагічнасветлым 
успрыманнем свету. Ёсць радкі выключныя:
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   …Орали снаряди землю,
     косили жита автомати.
   Снопами бійці лягали…
     Спіткнувся. Ніч.
Чорт, лаканізм які! Або:
   – Де він? – у трави питаю.
   Питаю: – Де він? – у жита.
   – Де? – у пташок питаю.
   Питаю про це у людей.
   …А сонце, умите, чисте,
     червоно встає над світом…
         День.
Мне страшэнна хочацца, каб гэта стала маналітам. З часам, праз гады, 

калі вернецеся, паспрабуйце пазбавіцца ад адцення некаторага сантыменту 
літаральна ў двухтрох словах. Можа, я не маю рацыі, але пакаштуйце на слых: 
«Як то очам не ридати?», «В зажурі діток втішала», «Невинні сирітські сльо-
зи…». Трошкі б суровей, нават грубей, як сякераю, трэба. Але каб адчувалася, 
што боль сэрца рве. Не ведаю як. У другім месцы нешта адно пакінуць. Маг-
чыма, замест «втішала» – «казала», або неяк іначай. Ну, не ведаю ж я. Вы ж 
паэт!

А верш проста, не баюся сказаць, выключны. І другая частка «Спогадів», 
«…Сиві коси» – адзін з лепшых вершаў кнігі. Дарэчы, у ім ёсць тое, што яднае 
з самымі рознымі, але самымі лепшымі паэтамі з маладых – Оярам Вацыеці-
сам, з некаторымі нашымі і вашымі, з Шота Нішніанідзе і іншымі. Тое, што 
сведчыць аб тым, што мы людзі аднаго пакалення і гэтага з нас не выб’еш.

Між іншым, і наіў, за якім – няпростасць:
   У клітці стояв «фашист»
   (підроблений Гітлер),
   Хто хтів, той плювався на нього…
Ходзіць, здаецца, такі зявака, спадчыннік «ясночолих», а, на справе, 

і смешна, і жах, і ўсе вы, побач з зявакамі, – боўдуры.
Уражае і разнастайнасць кнігі: прызнак добрага паэта. Не сумна чы таць, 

бо ўсё і ўсякае ёсць. Раней гэтага было менш. Пасля «Косаў» і «Воду в  до-
лоні черпаю». Як песня паганца (не злуйцеся, не памятаю, як паўкраінску, 
а пабеларуску гэта – «язычнік»).

Я ведаю, Вы з Польшчы. А якая мясціна продкаў? Валынь? Галічына? 
Дзівосныя ў вас людзі, і такія разнастайныя.

У харошым вершы «Ні, той таки не бачив неба» апошнія два радкі нешта 
не так. Але, урэшце, бог з імі, калі існуе «небоплес». Самі выдумалі ці ёсць 
такое народнае слова?

Але зноў горш. «Поле» трохі стандарт, і «Журавлі». А потым зноў уз-
лёт – «Сповідь Маркіяна Шашкевича». Апошнія чатыры радкі – той высокі 
лаканізм, якога заўсёды так не хапала мне. Дый хіба толькі мне?

Франко [20] ў Вас, пакуль што, горшы за Шаўчэнку [21] і Шашкевіча. [22] 
І «На вулиці», і ў «Валеті». Не знайдзены неяк, хаця, агаворваюся, як заўсёды, 
што гэта я толькі так лічу і гэта ні для каго не азначае нічога. Колькі вачэй, 
столькі і светаў. І дзіва:
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   І, зсунувши могучою рукою
   знад себе
     віко гробове,
   встає Бетховен,
     б’е в долоні,
   аж глухнуть вуха у дерев!
Няпроста і добра. Узор мислення паэта.
Эпітафія Канапніцкай [23] таксама добрая. Памятаеце «Роту»? Люблю яе. 

Далей разпораз наштурхнешся на лепшае і лепшае. І мініятуры, накшталт 
«Краплини», і горб, што ад працы нарос на Зямлі, і канец «Ех, який я ненасит-
ний». Часта ж так здзіўляюцца паэты, як гэта свет патрэбен ім, а жыць можна 
і без іх. Ёсць недрукаваны верш Навелы Матвеевай [24], дзівоснай паэтэсы 
і майго добрага друга, «Страна Дельфиния». Хвалі, існує недзе краіна. Калі 
туды не паехаць – усё знікне: пасохнуць пальмы і заглохнуць кветкі. І раптам 
прыходзіць адтуль ліст, а ў ім такое, што дзіву даешся:

   Пальмы без меня – не сохнут,
   Розы без меня – не глохнут,
   Птицы без меня не молкнут.
   Как же это, без меня?
Так вось і жывем. І пішам пра Прут, што «послизнувся з обрива» (дый за-

грымеў, пэўна, бедалага!), ды пра абыякавую, як жанчына, кручу. І лічым, што 
нічога не змянілася. Ды яшчэ ў «якби» дасягаем такой музычнасці. У гэтых 
паўторах, такіх, што ў чалавека нібы задыхаецца ад хвалявання сэрца.

Лухта гэта, што ў наш век ды з нашымі шматлікімі каханнямі нельга 
быць чыстым. Вось хаця ў «Скрыпцы». Няхай сто баб было, а цнота чалавечая 
ёсць, жыве! І сум у «повернусь на село» (!!!).

Словам, што ж сказаць, браце.
Усё ўмеем. І жанчын пачалавечы кахаць, аж неба мружыцца, і, пры вы-

падку, навалачы рознай даць так, каб аж нагамі накрылася.
Моцны пад’ём. Вельмі моцны.
То што, будзем жыць? Будзем жыць, і няхай яны, ворагі добрага, а, зна

чыць, і нашы, – паздыхаюць.
Ну, вось. Аж абрыднуў, відаць, такі доўгі ліст напісаў. Нічога. Вы не крыў-

дуйце. Я сказаў тое, што думаў: што стандарт – тое стандарт, а што добра – тое 
добра.

Спадзяюся, калі праз пару год і я дашлю Вам свой зборнік – Вы адкажаце 
мне таксама вельмі падрабязна, і таксама шчыра і неліцамерна аб усім, што 
думаеце.

Ну, бывайце. Моцна цісну руку. Жадаю поспехаў.
Уладзімір Караткевіч

P. S. Не забывайце новы адрас.

[1] Кантакты паміж У. Караткевічам і У. Лучуком у 1964 г. яшчэ не перара-
раслі ў больш блізкія адносіны. Адсюль – зварот адзін да аднаго на «Вы».

[2] Уладзімір Караткевіч па вяртанні летам 1962 г. з Масквы, дзе ён вучыўся 
спачатку на Вышэйшых літаратурных курсах (1958–1960), затым – на Вышэй-
шых сцэнарных курсах (1960–1962), пэўны час жыў у хаце свайго аршанскага 
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сябра В. Краўца. Таму такі нумар ранейшага паштовага аддзялення – «Мінск 
45» – на адрасаваным яму канверце.

[3] У студзені 1963 г. СП БССР выдзеліў Караткевічу ў Мінску па вул. Чар-
нышэўскага, д. 7, аднапакаёвую кватэру (кв. 57). Сюды пісьменнік перавёз з Оршы 
сваю пажылую маці Надзею Васільеўну (бацька Сямён Цімафеевіч памёр яшчэ 
ў верасні 1959 г.), якая ў далейшым увесь час жыла разам з ім.

[4] У. Лучук пасля заканчэння славянскага аддзялення Львоўскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта (ЛДУ) імя І. Франко (1958) пяць гадоў працаваў старшым 
рэдактарам аддзела паэзіі львоўскага часопіса «Жовтень» (цяпер – «Дзвін»), ак-
тыўна займаўся перакладамі, у тым ліку беларускай паэзіі. У. Караткевіч абя-
цаў яму дасылаць для перакладу некаторыя зборнікі беларускіх паэтаў. У сваю 
чаргу, Лучук падарыў сваю кнігу «Полум’я мене овіює» (Кіеў, 1963) Караткевічу, 
пра якую ён пазней і выказаўся падрабязна ў гэтым лісце.

[5] Раман, які Караткевіч пісаў ў Чалябінску ў сакавіку – красавіку 1964 г. 
у кватэры сваёй сястры Наталлі Сямёнаўны Кучкоўскай, – «Каласы пад сярпом 
тваім».

[6] У. Караткевіч неаднаразова запрашаў сваіх украінскіх сяброў і знаёмых 
(У. Лучука, Р. Іванычука, Р. Лубкіўскага і інш.) наведаць Беларусь, прыехаць да яго 
ў госці.

[7] У. Караткевіч прыгадвае тут мясціну ва Украіне, у прыватнасці сяло 
Лісавічы ў Тарашчанскім раёне на Кіеўшчыне, дзе ён настаўнічаў два гады пасля 
заканчэння Кіеўскага ўніверсітэта.

[8] Як заядлы грыбнік, Караткевіч асабліва любіў і ўмеў шукаць, а таксама 
смачна гатаваць самыя раннія, вясеннія грыбы – страчкі і смарчкі, якіх многія 
грыбазбіры ўвогуле не бяруць, баючыся атруціцца.

[9] «Стары раман», пра які гаворыць Караткевіч, – «Нельга забыць» («Ле-
аніды не вернуцца да Зямлі»). Надрукаваны ён быў у часопісе «Полымя» (1961, 
№ 5–6). Але пасля некаторых адмоўных рэцэнзій і абмеркавання яго на секцыі 
прозы СП БССР (8 ліпеня 1963 г.), дзе пісьменніка абвінавацілі ў абстрактным 
гуманізме і іншых «грахах», яго не стала друкаваць выдавецтва і ў лістападзе 
1963 г. ужо гатовы набор кнігі рассыпалі. Раман гэты выйшаў у свет толькі 
амаль праз 20 гадоў, у 1982 г.

[10] «Ліна» – Кастэнка Ліна Васільеўна (н. 1930), выдатныя ўкраінская паэ-
тэса, грамадскі дзеяч, лаўрэат Нацыянальнай прэміі Украіны імя Т. Шаўчэнкі 
(1987), аўтар шматлікіх зборнікаў вершаў, знакамітых вершаваных раманаў 
«Маруся Чурай» (1979), «Берастэчка» (1999) і інш. Вучылася ў Кіеўскім педагагіч-
ным інстытуце, скончыла Маскоўскі літаратурны інстытут імя А. М. Горкага 
(1956). З кагорты шасцідзясятнікаў. З 1963 г. за «апалітычнасць», «зацямнен-
не ідэйна-палітычнага зместу твораў», падтрымку асуджаных львоўскіх пісь-
меннікаў яе перасталі друкаваць (у тым годзе нават набраную яе кнігу вершаў 
«Зорны інтэграл» рассыпалі ў друкарні), а пазней забаранілі ўпамінаць у дру-
ку і  імя паэтэсы. Так працягвалася да другой паловы 1970-х гг. У. Караткевіч, 
несумненна, быў знаёмы з яе творчасцю. Сярод зборнікаў вершаў, якія ён спа-
дзяваўся «дастаць» праз сваіх украінскіх знаёмых (у тым ліку праз Лучука), ма-
глі быць у той час кнігі Л. Кастэнка «Проміння землі» (1957), «Вітрила» (1958) 
і «Мандрівки серця» (1961).
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Сіманенка Васіль Андрэевіч (1935–1963) – вядомы ўкраінскі паэт-шасці-
дзясятнік. Закончыў факультэт журналістыкі КДУ імя Т. Шаўчэнкі (1957), пас-
ля чаго працаваў у розных перыядычных выданнях роднай Чаркашчыны. Праўда, 
папрацаваць змог адносна нядоўга. Пасля апрылюднення (разам з Л Танюком 
і А. Гурскай) звестак пра ўкраінскія «Курапаты» – Быкоўню, Лук’янаўскі і Ва-
сількоўскі цвінтары (там цяпер створаны памятныя мемарыялы) яго жорстка 
збілі невядомыя асобы, што прывяло да цяжкіх хвароб, доўгага лячэння, а ўрэш-
це і да смерці на шпітальным ложку ў няпоўных 29 гадоў. Пры жыцці ў В. Сіма-
ненкі выйшлі толькі два асобныя выданні – зборнік вершаў «Тиша і грім» (1962) 
і вершаваная дзіцячая казка «Цар Пласкосій та Лоскотонь» (1963). З творамі, 
змешчанымі ў іх, і мог пазнаёміцца У. Караткевіч. А таксама з некаторымі сам-
выдатаўскімі публікацыямі, якія былі распаўсюджаны ў тагачаснай Украіне.

[11] Склярэнка Сямён Дзмітрыевіч (1901–1962), украінскі савецкі пісьмен-
нік, празаік. Удзельнік грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. Пісаў з 1918 г. 
Аўтар трылогіі пра грамадзянскую вайну ва Украіне – «Шлях на Кіеў» (1937), 
«Мікалай Шчорс» (1939) і «Польскі фронт» (1940), рамана «Карпаты» (1954) 
і інш. Меў намер стварыць яшчэ адну трылогію – пра «станаўленне старажыт-
нарускай Кіеўскай лзяржавы Х–ХІ стст.» Напісаў і выдаў дзве першыя кнігі гэ-
тай трылогіі – «Святаслаў» (1959) і «Уладзімір» (1962). Трэцюю, пра Яраслава 
Мудрага, не паспеў напісаць.

[12] «Бацька Тарас» – Тарас Рыгоравіч Шаўчэнка (1814–1861), вялікі ўкраін-
скі паэт, грамадскі дзеяч, адзін з заснавальнікаў і класік новай украінскай літа-
ратуры. Стогадовы юбілей яго адзначаўся ва ўсім свеце ў сакавіку 1964 г. У. Ка-
раткевіч тады яшчэ раз звярнуўся да асобы і творчасці Кабзара, надрукаваў 
пра яго арыгінальнае эсэ «І будуць людзі на зямлі» («Маладосць», 1964, № 3).

[13] У. Караткевіч мае на ўвазе час, калі ён назаўжды пакінуў Украіну, пра-
вучыўшыся пяць гадоў у КДУ імя Т. Шаўчэнкі (1949–1954) і папрацаваўшы два 
гады ў Лесавічанскай СШ на Кіеўшчыне (1954–1956).

[14] Гаворка ідзе пра дасланы трэці зборнік вершаў Лучука «Полум’я мене 
овіює» (Кіеў, 1963), які Караткевіч і аналізує падрабязна ў сваім лісце. Гэтай 
кнізе ён прысвяціў і арыгінальную эсэ-рэцэнзію «Бетховен б’е ў далоні…» («По-
лымя», 1964, № 9).

[15] Маюцца на ўвазе дзве папярэднія кнігі паэзіі Лучука: «Довір’я» (Львоў, 
1959) і «Осоння» (Кіеў, 1962), з якімі Караткевіч, мяркуючы па ўсім, быў знаёмы.

[16] Верш на тэму смерці і пахавання Сталіна Караткевіч не напісаў. Але 
выразным антысталінскім пафасам прасякнута яго аповесць «У снягах драмае 
вясна» (1957, апублікавана ў 1988), асноўныя падзеі якой адбываюцца напярэдад-
ні смерці Сталіна, у 1952 г.

[17] Тое, што Караткевіч, як і многія тысячы савецкіх людзей, не любілі 
Сталіна за яго жорсткасць, неабгрунтаваныя рэпрэсіі і іншае, пісьменнік вы-
казаў у напісанай на рускай мове 17 верасня 1964 г. аўтабіяграфіі «Дорога, 
которую прошел», варыянт якой (ужо на беларускай мове і без гэтага выказ-
вання) быў надрукаваны ў кнізе аўтабіяграфій беларускіх пісьменнікаў «Пра час 
і  пра сябе» (1966). Вось гэты першапачатковы рускі тэкст: «В 39-м вернул-
ся из  тюрьмы один из моих дядек, старый коммунист, перед арестом – за-
ведующий камчатским облоно. Несмотря на мой возраст, он ничего от меня 
не скрывал. Потому и на похороны Сталина поехал и подбил на поездку ребят 
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из комнаты, не из-за скорби, а чтобы видеть собственными глазами. И увидел. 
И, вместе с хлопцами, помогал санитарам вытаскивать из давки людей. И по-
пал в переделку в Ветошном переулке в день похорон. А это уже не оставля-
ло никаких сомнений и вызывало одно желание: “Скорей бы покончили со всем 
этим”. Никаких сомнений о его “зрячестве”, к счастью, уже на втором курсе 
у меня не было».

[18] У. Лучук нарадзіўся ў 1934 г. у Грубашоўскім раёне на Холмшчыне, 
на землях, якія пасля вайны адышлі да Польшчы, і толькі ў 1945 г. разам з ба-
цькамі пераехаў ва Украіну, на Валынь. Таму, безумоўна, польскую размоўную 
мову ведаў з дзяцінства. Дасканаламу авалоданню і яе літаратурнай нормай, 
і гісторыяй польскай літаратуры паспрыяла навучанне на славянскім аддзялен-
ні ЛДУ імя І. Франко (1953–1958).

[19] Норвід Цыпрыян Каміль (1821–1883), польскі паэт, празаік, драматург, 
жывапісец. Класік польскай літаратуры. Усё творчае жыццё пражыў за межамі 
Польшчы. У апошнія гады жыў у польскім дабрачынным прытулку каля Парыжа, 
дзе і памёр.

[20] Франко Іван Якаўлевіч (1856–1916), украінскі пісьменнік, вучоны, гра-
мадскі дзеяч. Закончыў Чарнавіцкі ўніверсітэт (1891). Доктар філасофіі (1893), 
ганаровы доктар рускай славеснасці (1906). Быў яскравым публіцыстам, супра-
цоўнікам, арганізатарам і рэдактарам шэрагу перыядычных выданняў. Неад-
нойчы арыштоўваўся ўладамі Аўстра-Венгрыі. Яго геніяльнасць выявілася, ба-
дай, ва ўсіх жанрах літаратуры, у многіх галінах гуманітарнай навукі (гісторыя, 
паліталогія, фалькларыстыка, культуралогія, мовазнаўства, мастацтвазнаў-
ства і інш.). Шырынёй, разнастайнасцю прыроджанага таленту Караткевіч 
тыпалагічна набліжаецца да І. Франко.

[21] Шаўчэнка Тарас Рыгоравіч, гл. пра яго заўвагу 12.
[22] Шашкевіч Маркіян Сямёнавіч (1811–1843), украінскі паэт, грамадскі 

дзеяч. Служыў святаром на Галічыне, якая тады ўваходзіла ў склад Аўстра-Вен-
грыі. Заснавальнік (разам з Я. Галавацкім і І. Вагілевічам) «Руської трійці» – 
славянафільскай дэмакратычнай арганізацыі, якая з канца 1820-х гг. распачала 
на  заходнеўкраінскіх землях нацыянальна-культурнае адраджэнне, змагалася 
за ўвядзенне ўкраінскай мовы ў школьнае навучанне і царкоўную службу.

[23] Канапніцкая Марыя (1842–1910), польская пісьменніца, перакладчы-
ца. Аўтар многіх вершаў і паэм патрыятычнай і гуманістычнай скіраванасці. 
Сябравала з Э. Ажэшкай, наведвала Беларусь. Зрабіла значны ўплыў на тэма-
тыку і праблематыку творчасці маладога Янкі Купалы, які пераклаў на бела-
рускую мову шэраг яе вершаў («Варажбітка», «Тры дарогі», «Родны дом» і інш.), 
адгукнуўся на яе смерць вершам «Памяці Мар’і Канапніцкай».

[24] Матвеева Навела Мікалаеўна (1934–2016), вядомая руская паэтэса, 
перакладчыца, літаратуразнавец, бард. Блізкая знаёмая У. Караткевіча перыя-
ду яго навучання ў Маскве на Вышэйшых літаратурных і Вышэйшых сцэнарных 
курсах. Закончыла Вышэйшыя літаратурныя курсы пры Літаратурным інсты-
туце імя А. М. Горкага (1962). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Расійскай Федэрацыі 
у галіне літаратуры (2002). Аўтар многіх зборнікаў вершаў – «Лірыка» (1961); 
«Душа рэчаў» (1966); «Рака» (1978) і іншых, а таксама музычнага альбома 
з 14 песень ва ўласным выкананні (2009).
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№ 2

Дарагі Уладзімір! [1]
Так крыўдна з усім гэтым атрымалася – проста хоць ваўком вый. Вы абя-

цалі прыехаць у Мінск чысла 24–25 [2]. Я, ведаючы Вашу сціпласць, не спа
дзяваўся, што Вы адразу заедзеце да мяне або хаця дасцё тэлеграму і дні 
трычатыры кожны дзень хадзіў у саюз пытаць, ці не прыехаў хлопец з Украі-
ны. Потым вырашыў, што перад самым святам Вы не прыедзеце, а прые дзеце, 
відаць, пасля, раз ужо нешта Вас затрымала. І паехаў у Оршу, толькі на свя-
ты, бо нельга было кінуць маці адну [3]. Прыязджаю і – сюрпрыз. Рэдактары 
мне кажуць. Божа мой, што Вы падумалі пра нашу гасціннасць і пра мяне?! 
Валасы на сабе рву. Калі ласка, калі толькі Вам хаця трошкі трэба нешта ў Мін-
ску – давайце тэлеграму і прыязджайце. Ахх, божжа ж ты мой!!! Чорт ведае, 
як непрыемна атрымалася. Бярыце вершы і ўсё, аб чым дамаўляліся, – і едзь-
це. Моцна цісну руку. З братнім прывітаннем. Чакаю. Уладзімір.

[1] Ліст напісаны на адвароце паштоўкі (фота: Дзяржаўная бібліятэка БССР 
імя У. І. Леніна), не датаваны. Канверт з паштовым штэмпелем не захаваўся.

[2] Мяркуючы па змесце (зварот «на Вы» і інш.), напісаны ліст у канцы 
1964 г., перад каталіцкімі Калядамі. У верасні таго года Караткевіч пад крэа-
тыўным загалоўкам «Бетховен б’е ў далоні…» надрукаваў рэцэнзію на кнігу Лу-
чука «Полум’я мене овіює» («Полымя», 1964, № 9); нумар часопіса з рэцэнзіяй, 
несумненна, ён меў намер пры сустрэчы падарыць аўтару кнігі. З другога боку, 
львоўскі «Жовтень» у кастрычніцкім нумары за 1964 г., які, безумоўна, не мог 
не прывезці Лучук, быў амаль цалкам прысвечаны беларускай літаратуры. 
У  рубрыцы «Беларусь – сінявокая сястра Украіны» публікаваліся ў перакладзе 
на ўкраінскую мову творы чатырох беларускіх празаікаў (Я. Брыль, Я. Скрыган, 
І. Пташнікаў, Б. Сачанка) і ажно трынаццаці (!) паэтаў (М. Танк, П. Панчан-
ка, П.  Броўка, А. Куляшоў, С. Грахоўскі, Л. Геніюш, А. Вялюгін, М. Калачынскі, 
М. Аўрамчык, А. Наўроцкі, Р. Барадулін, Г. Бураўкін, В. Макарэвіч). Тут жа друка-
ваўся і артыкул пра сучасную беларускую паэзію самога Караткевіча, напісаны, 
відаць, па спецыяльнай просьбе часопіса. Хутчэй за ўсё гэты артыкул на ўкраін-
скую мову пераклаў Лучук. Усё гэта выклікала асаблівае шкадаванне Караткеві-
ча аб няздзейсненай сустрэчы з Лучуком.

[3] У той час у аднапакаёвай мінскай кватэры па вул. Чарнышэўскага, д. 7, 
кв. 57, Караткевіч жыў разам са сваёй маці Надзеяй Васільеўнай.

№ 3
6 мая 66 г.

Валодзечка, даражэнькі! [1]
Хаця і са спазненнем, але пішу табе ліста. Як бачыш, ані на нарадзе пера-

кладчыкаў не быў, ані на вечар беларускай паэзіі не трапіў, бо й запрашэння 
не было [2].

Вось так мы з табою і не сустрэліся зноў. Нічога, час яшчэ ёсць, яшчэ 
не зусім старыя, сто разоў убачымся. Прыязджаў бы ты да нас улетку (толькі 
папярэдзіў за тыдзень мяне і Прашковіча [3], каб нікуды не з’ехалі). Якраз па-
едзем па Беларусі з аператарам будынкі старыя здымаць, то вось і ты з намі 
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паехаў бы [4]. А калі гэта будзе ў другі час, то проста паехалі б на Наваградчы-
ну, у Белавеж, да мяне ў Рагачоў. Цудоўна правялі б час. І рыбу палавілі. І ўсё 
такое.

Я зараз у Рагачове [5], але да 12га павінен пад’ехаць у Мінск. Пачнецца 
наш пісьменніцкі з’езд, будзе ён цягнуцца тры дні, давядзецца сядзець і слу-
хаць разумных (а часам і боўдураў, як тое ў нас заведзена!). Тут зараз цудоўна. 
Сады цвітуць, горад – суцэльная белая пена. Дняпро толькі пачаў спадаць: 
з’явіліся зялёныя грывы лазы і дубняку на тым беразе. А повень была – на во-
сем вёрст. Нават Гервасій Выліваха [6] пераплыў бы такую толькі ў тым вы-
падку, калі плыў бы, аб’яднаўшыся з казаком Мамаем, скажам. А паасобку 
не пераплылі б.

Корпаюся ў садзе, ды вось адказваю на лісты. Вершы дашлю табе некаль-
кі сёння. Пачытай, калі цікава. А вось з апавяданнямі счакай трохі. Два не-
вялічкія дашлю, як толькі спраўлюся ў Мінску, тыдні праз два.

Зусім мяне замучыў «Хрыстос» [7]. На студыі сапсулі, зрабілі, нібы ў каз-
цы, з шаблі – шыла, а з шыла – пшык. Замест таго, каб ганьбіць дагматыкаў, 
фарысеяў і інш. – зганьбяць яны ўсім гэтым саміх сябе. Памятаеш украін-
скі анекдот, як хлопцы купілі «фузію» на кірмашы і вырашылі, што стра ляць 
будзе «хто ж, як не коваль», і, калі ўжо страляць, то трэба «в бік татарви». 
Ну і стрэль нулі. І засталіся, хто без рук, хто без ног, а хто і без галавы. І яшчэ 
нехта, гледзячы на гэта сумнае відовішча, здзіўляўся:

– Ото клята фузія! Що ж вона між татарви наробила, якщо тут таке?!
То я раззлаваўся і на той самы сюжэт аповесць напісаў [8]. Усё выказаў, 

што хацеў і як хацеў, без нахабных правак дыктатарскага алоўка, без «перста 
указующего», – як сказаў бы, а цап яго ведае, хто так сказаў бы.

Як з тваёй прозай? І, увогуле, як у цябе справы? Што чуваць удома? 
Як жонка і хлопцы, ці здаровыя, ці шчаслівыя? [9]

Дасылаю табе сваю морду з часоў службы на флоце. А мо ўжо дасылаў та-
кую? Калі дасылаў – падары яшчэ камунебудзь. Лыч такі, што толькі людзей 
ім палохаць. Палкоўнік Скалазуб у юнацтве.

Чытаў у польскай «Палітыцы» аб судзе над нейкімі там хлопцамі, якія 
абдзіралі занядбаныя капліцы і цэркаўкі ўкраінскія ў Закерзонві, трасца 
хлопцам. Абдзіралі і прадавалі абразы, культавыя прадметы, ваздухі. І спай-
малі, і ўсыпалі па той па самай. Даволі вялікі тэрмін неба ў краты далі. Мяр-
куючы па тым, што пішуць – узяліся за ахову. Некаторыя рэстаўруюць. Най-
больш каштоўныя рэчы – у сховішчах (часам, праўда, у пыле і памёце галубоў, 
але добра, што хаця не пад дажджом), частку капліц і цэркавак кансервуюць. 
А як падобраму, то, пакуль тое, аддаць бы ім іконы і іншае. У Львоў, у Кіеў, 
у іншыя гарады дзеля музеяў. Так бы добра было. Але няблага і тое, што хаця 
ўзяліся палякі за розум. Цяпер бы нам узяцца за зберажэнне чагосьці з іхня-
га, што засталося тут, і ўсяго нашага на ўласнай зямлі.

Бадай, што ўсё. Моцна цісну лапу тваю!
Твой сябра Уладзімір.

[1] Упершыню Караткевіч звяртаецца да Лучука «на ты». За час між па-
пярэднім і гэтым лістамі (магчыма, яны нават сустрэліся тады) паміж паэ-
тамі склаліся больш даверлівыя адносіны, пра што сведчаць наступныя фак-
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ты. Беларускамоўная беластоцкая газета «Ніва» 25 красавіка 1965 г. змясціла 
напісаны 10 жніўня 1964 г. і прысвечаны Лучуку цёплы пейзажны верш Карат-
кевіча «Падымаюць жоўтыя галовы…». У беларускім друку з’явіліся перакладзе-
ныя Караткевічам асобныя вершы львоўскага паэта – «Росы», «Калі б» («Мала-
досць», 1965, № 12), «Роздум пра сівыя косы», «Сняжычкі», «Павярнуся на вёску 
да мамы…» («Чырвоная змена», 1966, 20 студз.).

[2] Усесаюзная нарада перакладчыкаў і вечар беларускай паэзіі ў Мінску 
адбыліся ў сярэдзіне лістапада 1965 г. У. Лучук, як можна меркаваць з ліста, 
прыязджаў на гэтыя мерапрыемствы, спадзяваўся сустрэцца з Караткевічам, 
але не атрымалася.

[3] Прашковіч Мікалай Іванавіч (1932–1983), беларускі літаратуразнавец, 
спецыяліст па старажытнай беларускай літаратуры. Закончыў філалагічны 
факультэт БДУ (1957). Кандыдат філалагічных навук (1965). Да 1973–1974 гг. – 
блізкі прыяцель Караткевіча, якога нярэдка суправаджаў у паездках па Беларусі.

[4] У. Караткевіч са здымачнай групай «Беларусьфільма» ездзіў па Беларусі 
здымаць кароткаметражныя фільмы па ўласных сцэнарыях. На лета 1966  г. 
планаваліся здымкі мастацка-дакументальнага фільма «Памяць каменя». 
У. Лучук мог далучыцца да здымачнай групы, якая ў жніўні – верасні таго года 
сапраўды аб’ездзіла многія цікавыя мясціны Беларусі: Заслаўе, Залессе, Гародню, 
Слонім, Брэст, Наваградак, Нясвіж, Гомель, Магілёў, Віцебск, Полацк і інш.

[5] Са студзеня 1966 г. Караткевіч знаходзіўся ў Рагачове, жыў у доме родна-
га дзядзькі (па маці) І. Грынкевіча, пісаў (дакладней – дапісваў) раман «Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні». У пачатку мая вярнуўся ў Мінск. 12–14 мая ўдзельнічаў 
у працы V з’езда пісьменнікаў Беларусі з правам рашаючага голасу.

[6] Гервасій Выліваха – галоўны персанаж сатырычна-фантастычнай апо-
весці Караткевіча «Ладдзя роспачы».

[7] Тут Караткевіч мае на ўвазе пастаноўку на кінастудыі «Беларусьфільм» 
мастацкага фільма «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» паводле ягонага сцэнарыя, 
які кіношнікі прымушалі некалькі разоў перарабляць, выкідаць з яго асобныя сцэ-
ны, дапісваць і г. д.

[8] З кінасцэнарыя «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» пазней вырас раман 
пад той самай назвай, пра што і гаворыць Караткевіч. Раман пачаў пісацца 
яшчэ ў пачатку красавіка 1965 г. у Чалябінску, завяршылася ж напісанне ў сту-
дзені – маі 1966 г. у Рагачове.

[9] У. Караткевіч мае на ўвазе жонку Лучука паэтэсу Аксану Сенатовіч, 
а таксама іх сыноў Тараса (н. 1962, цяпер – кандыдат філалагічных навук, вучо-
ны-шумеролаг, дацэнт ЛДУ імя І. Франко) і Івана (н. 1965, цяпер – вядомы пісь-
меннік і літаратуразнавец, доктар філалагічных навук, супрацоўнік львоўскага 
філіяла НАН Украіны).

№ 4

Дарагі Валодзька! [1]
Цалую цябе, жонку і ўсю сям’ю. Віншую з божым нараджэннем [2] і дасы-

лаю, з гэтай прычыны, «Хрыста» на мове «цапів», знявечанага, скарочанага, 
але ўсё ж свайго [3]. Не звяртай увагі, дружа, на шматлікія памылкі друку, аса-
бліва ў лацінскіх сказах. Вычытаць павінен быў харошы хлопец, пераклад-
чык, і вось я паспадзяваўся на яго.
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Ну, нішто. Разрываючыся, як жаба, ад пыхі, кажу, што «папá і ў дзяружцы 
пазнаюць». Здаровы будзь ты і ўсе твае. Абдымаю цябе і цалую.

Твой друг Уладзімір.
P. S. І не звяртай увагі на правінцыяльную вёрстку. Хіба гэтыя «Немны», 

а не «Нёмны», як належыць, нешта могуць? [4]

[1] Ліст напісаны на адвароце фотапаштоўкі з выявай: «У ваколіцах 
Браслава, 1962 г.» Чорнае чарніла. Даты няма. Паштоўка даслана ў канверце, 
які не захаваўся.

[2] Відавочна, ліст пасланы ў канцы 1966 або на самым пачатку 1967 г., 
пра што сведчыць віншаванне Лучукоў з «божым нараджэннем» (каталіцкім або 
праваслаўным).

[3] У. Караткевіч мае на ўвазе раман «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», на-
друкаваны ў перакладзе на рускую мову Навума Кісліка («Неман», 1966, № 11–12).

[4] Часопіс у той час называўся «Неман». У. Караткевіч іранізуе з такой яго 
не беларускай назвы. Пазней часопіс стаў называцца так, як і называецца сама 
рака ў Беларусі, што дала яму найменне, – «Нёман».

№ 5

Мілы Валодзя! [1]
Няўжо гэта я не даслаў табе кнігі? [2] А, мабыць, такі не даслаў. Забыў 

начыста, й не дзіва. Год мінулы быў годам моцных удараў для мяне. Маці па-
мёрла. Сам хварэў, аж баяліся, што аддам богу душу. Ну, аднак неяк абышло-
ся. Зараз вось распраўлюся з запушчанай перапіскай і сяду канчаць дэтэктыў 
[3]. А там, як кажуць, бог – бацька.

Дзякуй за дзве цудоўныя кнігі. «Серцем єдині» толькі прагледзеў пакуль, 
а вось «Глобус» чытаю [4]. Для дзяцей (а значыць, і для дарослых) дужа хора-
ша. Дасылаю табе «Зямлю» [5], шмат дапісаў, тоесёе скараціў, бо гэты вары-
янт звернуты ўжо не да ўкраінскага чытача. Дастаў экземпляр (цяжка) і вы-
сылаю. Спытай Іванычука [6], ці даслаў яму?

Ну вось пакуль усё. Цалую.
                Уладзімір. 17.ІІ.78.

[1] Ліст напісаны на адвароце паштоўкі з выявай: «И. К. Айвазовский. Вид 
в Крыму при закате солнца…» Чорнае чарніла. Паштоўка даслана ў канверце.

[2] У. Караткевіч і У. Лучук даволі актыўна абменьваліся кнігамі, як сваімі, 
так і сваіх калег-пісьменнікаў. Якія кнігі на гэты раз Караткевіч не адаслаў свайму 
ўкраінскаму сябру – невядома. Прычыны гэтага ён і тлумачыць у сваёй паштоў-
цы. 16 снежня 1977 г. пасля цяжкой хваробы памерла яго маці. У студзені – лютым 
1978 г. ён сам ляжаў у неўралагічным аддзяленні шпіталя з дыягназам: параксізм, 
страта свядомасці, г. зн. часовае парушэнне мазгавога кровазвароту.

[3] Маецца на ўвазе раман «Чорны замак Альшанскі», над якім у гэты час 
працаваў У. Караткевіч і які закончыў у пачатку красавіка 1979 г.

[4] «Серцем єдині» (1976) і «Чарівний глобус» (1977) – кнігі У. Лучука.
[5] «Зямля» – «Зямля пад белымі крыламі», вядомае эсэ Караткевіча, выдад-

зенае спачатку па-ўкраінску (Кіеў, 1972), а пасля, у дапрацаваным выглядзе, – 
па-беларуску (Мінск, 1977).

[6] Іванычук Раман Іванавіч (1929–2016), вядомы ўкраінскі гістарычны ра-
маніст, грамадскі дзеяч, Герой Украіны, блізкі прыяцель Караткевіча.
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№ 6

22 снежня 79 г. [1]
Мілыя Уладзімір і Аксана! [2]

Віншую Вас і ўсіх блізкіх Вам людзей з Калядамі і Новым годам. Жыві-
це тысячу год у каханні і добрай радзе, здаровыя, з новымі цудоўнымі (нак-
шталт «Дивовиду» [3] і яшчэ лепшымі – дзякуй за цудоўны падарунак) кні-
гамі. Каб сейна, узросна, умалотна і шчасна жылося і Вам, і паэзіі, і Украіне. 
Каб споўнілася ўсё, што мы ўголас (а часам і патаемна) жадаем. Валька [4] ўжо 
спіць, але я цалую Вас і за сябе і за яе. Позна. І есці хачу. Успамінаю львоўскія 
варэнікі (зусім я тады не мог есці) і плачу ад шкадобы [5]. Чакаю неяк у госці. 
Скора выйдзе на экраны падпсуты (але затое і львоўскі крыху) «Стах» [6].

Чакаю Вас, дарагія.
Ваш Ул. Караткевіч.

[1] Ліст напісаны на адвароце віншавальнай паштоўкі «З новым годам. 
1979», пасланай у канверце. Чорнае чарніла. На канверце надпіс: «Каму: Україна, 
м. Львів, в. Гончарова 29, к. 5. Лучук Володимир Іванович. Ад каго: 220020, Мінск, 
К. Маркса 36, к. 24. Караткевічу У. С.» Дата на канверце: «Мінск, 25.12.79».

[2] Аксана – жонка Уладзіміра Лучука Аксана Сенатовіч. Пра яе гл. заўва-
гу 9 да Ліста № 3.

[3] Маецца на ўвазе вершаваны зборнік Лучука «Дивовид» (Кіеў, 1979).
[4] Валька – Валянціна Браніславаўна, жонка Караткевіча.
[5] У. Караткевіч прыгадвае гасцяванне ў сям’і Лучукоў у 1976 г., дзе яго 

частавалі варэнікамі, а ён іх тады зусім не мог есці. Пра што ён згадваў і ў лісце 
да Р. Іванычука ад 09.07.1976 г., просячы выбачыцца ад яго імя перад Лучукамі.

[6] «Стах» – фільм «Дзікае паляванне караля Стаха», асобныя эпізоды якога 
здымаліся ва Львове і каля гэтага горада, у Алеськім замку.

Аркадзь Бабко

МЕСЦА УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 
Ў БЕЛАРУСКІМ НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНЫМ ДЫСКУРСЕ

«Подзвіг Францыска Скарыны дагэтуль не ацэнены», – так гаворыць пра 
наша стаўленне да творчай спадчыны беларускага першадрукара Уладзімір 
Караткевіч [6, с. 174]. Ці адэкватна ацэнены ягоны ўласны подзвіг? У агуль-
ным плане, на наша шчасце, так. Інакш і быць не магло: маштабы яго чыну, 
яго даробку, яго пошукаў не дазваляюць не ацаніць іх як велічныя, як пры-
значаныя для вечнасці. Погляд у пэўным сэнсе і ў пэўнай ступені звонку 
(са своеасаблівай міжкультурнай мяжы) разгледзеў у ім постаць, якая ў су-
часнай беларускай літаратуры стаіць побач з постаццю Васіля Быкава і толькі 
з ёю можа быць параўнаная па сваім значэнні і ўплыве [8, c. 233]. (Праўда, 
пры гэтым гаворка вядзецца пра позняга Караткевіча, што падштурхоўвае 
да супрацьпастаўлення розных перыядаў яго творчасці, – падыход, які за
стаецца ў адпаведным тэксце, аднак, неабгрунтаваным і няпэўным. У літара-
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туры выказваецца, дарэчы, супрацьлеглае меркаванне: Адам Мальдзіс піша, 
што ў Караткевіча «не было перыяду творчай вучобы, сталення» [8, c. 36], што 
ён «хутка, ледзь не імгненна» зрабіўся «вядучым беларускім пісьменнікам, 
“клясыкам”, як ён напаўздзекліва, напаўжартаўліва называў самога сябе» 
[8, c. 35–36]).

А што да нашай унутранай перспектывы, дык ужо ў прыведзенай вышэй 
выснове Адама Мальдзіса Уладзімір Караткевіч прылічваецца да лідараў бе-
ларускай літаратуры. Іншы прадстаўнік таго выдатнага кола творцаў, якія вы-
значалі разгортванне літаратурнага працэсу ў нашай культурнай прасторы, 
яго сябар і паплечнік Васіль Быкаў, смуткуючы дзеля заўчаснага сыходу пісь-
менніка ў іншы свет, зазначыў, што «роўнага яму няма і наўрад ці ўжо будзе, 
замяніць яго ў нашай літаратуры не зможа ніхто». Гэта так «ужо хоць бы таму, 
што ніхто з такім бляскам не спалучае ў нас талент паэта з талентам празаіка, 
драматурга, кінасцэнарыста, эсэіста, гісторыка» [3, c. 10]. Вячаслаў Рагойша 
заклікае не баяцца ўжываць слова «геній» у дачыненні да яго [8, c. 100], і такі 
аўтарытэтны даследчык ягонай творчасці, як Анатоль Верабей, ужо адпавед-
ным чынам дзейнічае [4, c. 61]. У асаблівай ступені неабходна адзначыць над-
звычай высокую ацэнку ў прысвечанай пісьменніку літаратуры ўсяго, што 
ён зрабіў для разгортвання беларускага адраджэнскага руху [8, c. 36].

Разам з тым неабходна мець на ўвазе, што акрэсленая тут ацэнка твор-
часці пісьменніка не зрабілася цалкам бясспрэчнай і агульнапрынятай. Так, 
Андрэй Хадановіч піша: «Я ведаў і ведаю рафінаваных снобаў, якія цярпець 
не маглі й ня могуць тэкстаў Караткевіча, называючы іх то плягіятам, то без-
густоўшчынай» [9, с. 107]. Найлепшым адказам на такое бачанне твораў 
пісьменніка з’яўляецца сістэматычнае даследаванне і асэнсаванне ягонага 
жыццёвага і творчага шляху, бо нельга сцвярджаць, што зробленае ім ва ўсіх 
сваіх праявах глыбока вывучана і ацэнена адпаведна яго сутнасці і яго фар-
мату (наяўнасць негатыўнай рэакцыі на тэксты Караткевіча ў пэўнай ступені 
пацвярджае дадзеную тэзу). Такі стан спраў, зрэшты, цалкам заканамерны, 
бо спадчына пісьменніка невычарпальная (як і ўсякі феномен, спароджаны 
высокім, творчым пачаткам у чалавеку).

Даведзенае мае моц і ў дачыненні да выяўлення месца Уладзіміра Ка-
раткевіча ў беларускім нацыянальнакультурным дыскурсе. Апошні разуме-
ецца тут як сукупнасць тэкстаў, выказванняў, разнастайных камунікатыўных 
практык, у якіх тэматызуецца Беларусь і якія маюць на мэце спрыянне ўсе-
баковаму інтэнсіўнаму развіццю нашай нацыі і культуры. Аналіз, асэнсаван-
не, тэарэтычная рэканструкцыя Караткевічавага ўдзелу ў ім вялася, вядзецца 
і будзе весціся беларускімі і замежнымі даследчыкамі. Адпаведная праца ўжо 
прынесла плён, паспрыяла паглыбленню нашага разумення і згаданага дыс-
курсу, і светапогляду пісьменніка.

Да найважнейшых вынікаў, дасягнутых на гэтым кірунку вывучэння 
творчай спадчыны Уладзіміра Караткевіча, належыць раскрыццё ягонага па-
дыходу да вырашэння (грунтоўна важнай у дадзеным кантэксце) праблемы 
суадносін агульначалавечага, нацыянальнага і індывідуальнага. У прысве-
чанай творчасці пісьменніка літаратуры цалкам справядліва ўказваецца 
на інтэ лектуальную моц і пераканальны характар ягонага бачання згаданых 
суадносін. Вольга Шынкарэнка піша, нарыклад, што «ідэя братэрства, усе
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агульнай еднасці чалавецтва і адначасова свабоды, незалежнасці кожнай 
асобы, нацыі ў такім публіцыстычна аголеным і разам з тым памастацку пе-
раканаўчым і вобразным выглядзе да Уладзіміра Караткевіча нікім у сучас-
най беларускай літаратуры не раскрывалася» [8, c. 56].

Пісьменнік здолеў здзейсніць гэткі чын дзякуючы таму, што яго сэрца 
поўнілася любоўю да чалавека, да Радзімы і да ўсяго чалавецтва. Прасякну
тасць ягоных духоўных пошукаў і твораў гэтым высокім пачуццём спавядліва 
адзначае Анатоль Верабей. Разам з тым яго тэза, згодна з якой «ад  любові 
да асобнага чалавека, ад любові да роднай зямлі паэт уздымаўся да ўсясветнай 
любові» [4, c. 13] патрабуе ўдакладнення. Існуюць важкія падставы мерка ваць, 
што яна з’яўляецца справядлівай толькі ў кантэксце знешняй у  дачыненні 
да Караткевічавага светапогляду перспектывы. Справа ў тым, што згаданае 
сцверджанне грунтуецца на ўяўленні, згодна з якім адпаведныя прадметы 
любові ўтвараюць іерархію, з чым сам пісьменнік наўрад ці пагадзіўся б. Гэ-
так сама наўрад ці пагадзіўся б ён і з прапанаваным Адамам Мальдзісам ба-
чаннем траекторыі ягонага творчага шляху і разгортвання яго светапогляду. 
На думку знанага навукоўца, Караткевіч належыць да той лініі ў гісторыі бе-
ларускай літаратуры, прадстаўнікі якой «ішлі ад агульначалавечага, кніжнага, 
біблейскага да народнага і нацыянальнага, а потым, сінтэзуючы абодва па-
чаткі, зноў узнімаліся да агульначалавечага» [8, c. 35]. Дадзенае меркаванне 
зноўтакі мае ў якасці падставы ўяўленне аб іерархічным уладкаванні суад-
носін агульначалавечага і нацыянальнага, якое пісьменнік не падзяляў.

Справа ў тым, што ў светаўспрыманні Караткевіча асабістае, нацыя
нальнае і агульначалавечае знітоўваюцца ў непарыўнае адзінства («нацыя
нальнае, інтэрнацыянальнае (у сэнсе духоўнасці ўсіх людзей), індывіду-
альнае – злітыя ў адно» [6, c. 16]). Асабісты чын (без якога не здзейсніцца 
ўніверсальнае) непаўторны: «Тваёй [выдзелена аўтарам. – А. Б.] цагліны 
не падыме больш ніхто. І, значыцца, ні табе, ні мне, нікому на зямлі нельга кі-
нуць справу сваю, нельга пазбыцца адказнасці за яе» [6, c. 192]. Без яго не зрэалі-
зуецца, не выліецца ў багатае, рознабаковае, разгалінаванае народнае жыццё 
і нацыянальны прынцып. Аднак асоба не здолее яго здзейсніць і не дасягне 
сапраўдных вяршынь без «зліцця з душой народнай» (як гэта зрабіў, напры-
клад, Янка Купала, «які вярнуў народу годнасць, гордасць за сваё мінулае, сілу 
жыць у сённяшнім, мужнасць, каб глядзець у будучыню» [6, c. 182]). Пры гэтым, 
працуючы на здзяйсненне нацыянальнай ідэі, мы спрыяем і ажыццяўленню 
агульначалавечага ідэалу (адчуваючы гонар за тое, што Скарына – беларус, 
неабходна памятаць пра ўсясветнае значэнне ягонага чыну, бо ён нале жыць 
да «самых-самых першых, што зрабілі лепшых дзяцей чалавецтва такімі, якія 
яны ёсць сёння і якімі яны будуць давеку, пакуль ёсць пад небам Сусвету Чала-
век» [6, c.  178]). І нарэшце, без поўнай рэалізацыі нацыянальнага прынцы-
пу, без  наяўнасці разнастайных нацыянальных формаў агульначалавечае 
збяднее, жыццё страціць багацце фарбаў, шматгалоссе («а й нудны жа ж будзе 
гэты свет, калі ўсе інтэгруюцца» [6, c. 247]). Таму «за будучы агульны стол трэ-
ба прынесці як мага больш свайго, каб быць роўным з усімі, каб цябе паважалі 
і хвалілі як руплівага гаспадара» [6, c. 17].

Асабліва важнае значэнне ў абсягу нашага нацыянальнакультурнага 
дыскурсу мае той момант, што права асобы, паводле Караткевіча, не менш 



АЎТОГРАФ. Альманах. Выпуск 2

338

сакральнае, чым права нацыі і права чалавецтва («грамадства з адным не-
шчаслівым каштуе не болей лайна» [5, c. 177]). Такі настрой думак задае гу-
маністычны кірунак увасаблення беларускай нацыянальнай ідэі і самараз-
гортвання адпаведных дыскурсіўных практык. Асаблівую сілу яму надае тая 
акалічнасць, што ён адстойваецца чалавекам, якога з поўным правам можна 
назваць прасякнутым «нацыянальным эрасам» (пры дапамозе гэтага выразу 
Антон Адамовіч характарызаваў жыццё і творчасць Алеся Гаруна [2, c. 1085]).

Ёсць важкія падставы меркаваць, што філасофскай падставай адказу, які 
Уладзімір Караткевіч дае на пытанне, датычнае суадносін універсальнага, 
нацыянальнага і індывідуальнага (як і ягонага светабачання ўвогуле), з’яўля-
ецца пазіцыя, надзвычай блізкая да дыялектычнага іманентызму (канцэп-
цыі, згодна з якой творчы першапачатак знаходзіцца не паза і панад гэтым 
светам, а ў ім здзяйсняе сябе праз яго, выступаючы як неад’емны ад свайго 
ўвасаблення). Прысутнасць дадзенай ідэі ў духоўных пошуках пісьменніка 
(ці, прынамсі, набліжэнне да яе) адчуваецца і тады, калі ён піша пра «жы-
ватворную сілу зямлі», якая робіцца ў ноч летняга сонцастаяння асабліва ма-
гутнай [6, c. 179], і ў тым выпадку, калі ён піша слова «Прырода» з вялікай 
літары, указваючы, што яна стварыла Чалавека «для поўнага і канчатковага 
спазнання самой сябе» [6, c. 178]. (Слова «Чалавек» таксама пішацца ім тут 
і  ў  іншых тэкстах з вялікай літары, што сведчыць і пра яго адданасць вы-
сокім гуманістычным прынцыпам, і пра магутны гуманістычны патэнцыял 
дыялектычнага іманентызму.) Адзначым, што падобныя погляды вызнавалі 
і іншыя дзеячы нашай культуры (найяскравейшы прыклад – Ігнат Абдзіра-
ловіч, паводле якога «усё істнуючае творча» [1, c. 18]).

У кантэксце філасофскага абгрунтавання патрыятычнага настрою ду-
мак згаданая канцэпцыя была глыбока і пераканальна задзейнічана ў абся-
гу нямецкага ідэалізму, у якім нацыя разглядаецца як адметнае ўвасабленне 
і форма развіцця Боскага першапачатку [10, с. 212]. У Караткевіча адпаведная 
ідэя перадаецца праз бліскучую паэтычнаметафарычную формулу – «на Бе-
ларусі Бог жыве» [5, c. 124]. Менавіта дзякуючы дадзенай (прынамсі, блізкай да 
дыялектычнага іманентызму) перспектыве ён і здолеў разгледзець за зняве-
чаным каланіяльным панаваннем вобразам прагную волі, змагання і пера-
могі, шляхетную і творчую Беларусь.

Падкрэслім у дадзенай сувязі, што ён не выдумаў яе, а менавіта ўбачыў – 
і ў мінулым, і ў сучаснасці, і ў прышласці (наколькі чалавеку дадзена бачыць 
будучае). Гэта была ў найвышэйшай ступені нялёгкая задача, таму што вы-
разна выявіць ідэальнае няпроста: яно заўжды выходзіць у рэальнасць праз 
супярэчнасці, цяжкасці і змаганне. Акрэсліваючы месца Караткевіча ў  на-
шым адраджэнскім руху, Андэй Хадановіч даводзіць, што ён самым рады-
кальным чынам перабудаваў традыцыйны вобраз нашай Радзімы, зрабіўшы 
з яе краіну, «у якой хочацца пажыць, грамадзянства ў якой хочацца дамаг-
чыся» [9, c. 106]. І гэты наватвор перамагае традыцыйную (Багушэвічаву) 
парадыгму бачання і здзяйснення Беларусі: на зямлі пад белымі крыламі 
«ўсё меней беларусаў Багушэвіча і ўсё болей гарадзкіх інтэлектуалаў, якія на
дзіва падобныя да герояў Караткевіча» [9, c. 107]. Хоць сітуацыя, напэўна, мае 
больш складаны характар і спробы пераасэнсавання вобразу Беларусі рабілі-
ся і раней (ужо ў нашаніўскі перыяд, а потым у літаратурнамастацкім руху 
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«Узвышша» [7, c. 48–55]), варта, аднак, пагадзіцца з тым, што Караткевічавым 
творам належыць выдатнае месца ў дадзеным кантэксце. Непрымальным 
падаецца іншае – артыкуляцыя Андрэем Хадановічам віртуальнага характа-
ру створанай у згаданых творах выявы (на яго погляд, Беларусь Караткевіча – 
гэта «віртуальная краіна, якой, найхутчэй, ніколі й не існавала» [9, c. 106]). 
На нашу думку, творчасць пісьменніка ўкаранёная ў рэальнасці, бачанне якой 
задаецца адпаведнай (надзвычай блізкай да ідэі дыялектычнага іманентыз-
му, гераічнай і высокай) перспектывай і сілкуецца (адзначаным ужо вышэй) 
пачуццём адданай палымянай любові, якая дазваляе ўбачыць у (беларускім) 
народзе (як і ў чалавеку і чалавецтве ўвогуле) тое, што не могуць разгледзець 
пазбаўленыя гэтага пачуцця (пра гэта, дарэчы, цалкам слушна і вельмі пры-
гожа піша і Андрэй Хадановіч [9, c. 107–108]).

Хоць і нельга сцвярджаць, што згаданая перспектыва цалкам выключае 
пыхлівае стаўленне да іншых культур і народаў, тым не менш яна істотным 
чынам спрыяе фарміраванню імунітэту супраць нацыянальнай ганарыстасці, 
супраць агрэсіўных інтэнцый у дачыненні да іншых. Сапраўды, калі сутнас-
цю нацыянальнай формы арганізацыі грамадскага жыцця лічыцца яе здоль
насць быць непаўторным увасабленнем універсальнага творчага першапа-
чатку, дык кожная канкрэтная нацыя павінна разглядацца як неацэнны скарб 
і як вартая шанавання і павагі. Надзвычай важнай характарыстыкай і бела-
рускага нацыянальнакультурнага дыскурсу, і Караткевічавага ўдзелу ў  ім 
з’яўляецца памкненне да няўхільнай рэалізацыі дадзенай максімы. Жывая 
і плённая цікавасць да іншых культур належыць да найхарактэрнейшых рыс 
жыццёвага і творчага шляху пісьменніка [8, c. 37–39]. У падабенстве з Ігнатам 
Абдзіраловічам, які даводзіў аб недапушчальнасці «беларускага мэсыянізму» 
[1, c. 17–18], ён ясна і недвухсэнсоўна падкрэслівае: «Не хадзі са сваім стату-
там у чужы манастыр» [6, c. 256]. Паважлівае стаўленне да «несвайго» мусіць 
выяўляцца найперш у імкненні яго ўведаць. А «чым лепей ведаеш нейкую мову 
(і гэта можна сказаць не толькі пра мову, але і пра краіну, навуку, сяброў, мно-
гіх жанчын, мастацтва і г. д.) – тым больш яна прыгожая і значная» [6, c. 248]. 
У выніку дасягаецца ўвага і павага іншага [6, c. 256], гэта значыць выконваец-
ца найважнейшая перадумова плённых міжкультурных стасункаў.

Эфектыўнасць дыскурсаў выяўляецца ў сацыяльных практыках. Уладзімір 
Караткевіч у самых неспрыяльных умовах з усёй магчымай духоўнай энер-
гіяй імкнуўся да здзяйснення ідэалу гераічнай, вольнай, шчаслівай Беларусі, 
у якой арганічна фарміруецца агульначалавечы пачатак і разам з тым права 
асобы выступае як сакральнае, прыкладаючы для гэтага тытанічныя намаган-
ні. І ў тых неспрыяльных умовах ён не быў самотны. Разам са сваімі паплеч-
нікамі, аднадумцамі, братамі па духу і зброі пісьменнік, падтрымаўшы наш 
нацыянальнакультурны дыскурс, самым грунтоўным чынам паспрыяўшы яго 
бесперапыннасці і яго самаразвіццю (на нашу думку, жыццяздольныя дыскур-
сіўныя ўтварэнні выяўляюць глыбокае адзінства бесперапынных і дыскрэтных 
характарыстык), даў магутны штуршок яго пераходу ў практычнае рэчышча.
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Юрась Бачышча

ТВОРЧЫЯ І СВАЯЦКІЯ ПОВЯЗІ 
УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА І ГЕРАЛЬДА АСВЯЦІНСКАГА

Асоба слаўнага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча з’яўля-
ецца настолькі знакавай для беларускай літаратуры ХХ ст., што любыя но-
выя звесткі пра яго жыццёвы і творчы шлях сустракаюцца з вялікай радасцю. 
У гэтым паведамленні гаворка пойдзе пра некаторыя малавядомыя сувязі 
Уладзіміра Караткевіча і Геральда Асвяцінскага.

Калі асоба Уладзіміра Караткевіча агульнавядомая і не патрабуе папярэд-
няга знаёмства, то постаць Геральда Асвяцінскага для многіх можа быць «но-
вай» і незнаёмай. Таму некалькі словаў пра гэтага чалавека.

Геральд Баляслававіч Асвяцінскі (23.01.1932–12.05.2006, псеўд. Р. Асвяціч, 
Расціслаў Асвяціч) – вядомы дзеяч беларускай тэатральнай культуры, заслужа-
ны дзеяч культуры БССР (1968). Нарадзіўся 23 студзеня 1932 г. у пасёлку Яліза-
ва Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці. У 1955 г. закончыў юрыдычны фа-
культэт БДУ, а праз дзесяць гадоў, у 1965 г., – Дзяржаўны інстытут тэатральнага 
мастацтва імя А. Луначарскага ў Маскве (знакаміты ГИТИС). З 1955 г. працаваў 
у Маладзечанскім абкаме камсамола, у 1957–1959 гг. – першым сакратаром 
Глыбоцкага райкама камсамола, з 1960 г. – у Гродзенскім аблвыканкаме на-
чальнікам аддзела культурнаасветніцкіх устаноў і мастацтва, з 1963 г. – на-
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чальнікам Гродзенскага абласнога ўпраўлення культуры. На працягу доўгага 
часу (28 гадоў) ён узначальваў у якасці дырэктара Беларускі акадэмічны дра-
матычны тэатр імя Якуба Коласа ў Віцебску (1965–1992, 2001–2006) [1, с. 276; 
2, с. 61; 3, с. 203]. У 1985 г. ім (супольна з В. Мазынскім і В. Клімчуком) была 
заснавана лялечная трупа пры Коласаўскім тэатры, пазней (з 1990 г.) пераўтво-
раная ў дзіцячы Беларускі тэатр «Лялька», якім Г. Асвяцінскі кіраваў з 1994 
да 2001 г. Пад яго кіраўніцтвам дадзены тэатр атрымаў званне «заслужанага» 
калектыву ў 2000 г. Пасля 2001 г. Г. Асвяцінскі вярнуўся ў Коласаўскі тэатр.

Геральд Асвяцінскі акрамя выканання адміністрацыйнай працы дырэк-
тара тэатра з’яўляецца аўтарам шэрагу літаратурнапубліцыстычных твораў, 
а таксама – аповесці «Дзеці з таямнічага хутара Рудня», навелы «Ваўчаня-
ты» і інш. Артыкул Г. Асвяцінскага «Замест маніфеста» друкаваўся Сакратам 
Яновічам на англійскай мове ў часопісе «Год Беларускі» (больш вядомым як 
«Annus Albaruthenicus») [14]. У ім аўтар звяртаў увагу на важнасць падтрым-
кі і захавання разнастайнасці нацыянальных культур. Вядомы Г. Асвяцінскі 
і як краязнаўца: з 1990 па 1994 г. ён выконваў абавязкі старшыні Віцебскага 
абласнога краязнаўчага аб’яднання і з’яўляецца аўтарам краязнаўчага дасле-
давання «Абарончыя сістэмы старажытнай Полаччыны» [9, с. 24].

Працуючы над каталагізацыяй фонду С. Яновіча ў Беларускім дзяржаў-
ным архівемузеі літаратуры і мастацтва, мне давялося напаткаць цікавую 
перапіску Г. Асвяцінскага з С. Яновічам, якая прыадкрывае адзін варты ўвагі 
момант з радаводу Уладзіміра Караткевіча.

Як вядома, дагэтуль глыбока жыццё і творчасць У. Караткевіча дасле-
давалі Анатоль Верабей [5], Адам Мальдзіс [8], Вадзім Урублеўскі [11] і інш. 
У  грунтоўным даследаванні А.  Вераб’я «Радавод Уладзіміра Караткевіча» 
больш шырока раскрыты радавод па лініі маці, а па бацьку – Сямёну Карат-
кевічу – ён перарываецца на дзядулі Цімафеі і на бабулі, якую звалі Наталля 
Якаўлеўна, – гэта маці бацькі Уладзіміра Караткевіча. Яе дзявочае прозвішча 
не было ўстаноўлена. Вядома толькі, што яна нарадзілася ў 1868 г., месцам 
нараджэння пазначана Орша [5, с. 431].

Што новага паведамляюць дакументы з фондаў БДАМЛМ? У лісце да Са-
крата Яновіча без даты (на пачатку 2000х гг.) Г. Асвяцінскі піша, «наштурх-
нуў мяне пісаць рамансы, песьні Уладзімір Караткевіч, мой родзіч (тут і да-
лей вылучэнні зроблены мной. – Ю. Б.). Наша сваяцтва ён мне даказаў. Маці 
яго бацькі Караткевіча Сымона была Асвяцінская. (Караткевіч Валодзя ез-
дзіў у Слуцк, найшоў карані і г. д.)» [4, арк. 31]. І далей Г. Асвяцінскі зазначае: 
«Можа, (ды так яно і ёсць), менавіта наш тэатр паставіў (адзіны ў Беларусі) 
“Кастуся Каліноўскага” і “Званы Віцебска” Ул. Караткевіча, але гэта асобная 
гаворка» [4, арк. 31].

У іншым лісце да С. Яновіча ад 23.01.2005 г. Асвяцінскі зноў піша: «Па-
сылаю адну газетку і свой “партрэт” на фоне нашага генія Уладзіміра Ка-
раткевіча. Мы ў сваім тэатры ўсе яго драматычныя творы паставілі. (Зараз 
здаём “Ладдзю Роспачы”.) – У тэатры “Лялька” ставілі раней, я быў аўтарам 
інсцэніроўкі). Ну, як я не мог гэта зрабіць, калі У. Караткевіч мой родзіч, хоць 
у трэцім “калене”. (Яго маці была Асьвяцінская)» [4, арк. 39адв.].

Такім чынам, калі давяраць звесткам У. Караткевіча і Г. Асвяцінскага, існуе 
непасрэдная верагоднасць, што бабулю пісьменніка (бацькаву маці) у дзявоц
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т ве звалі Наталля Якаўлеўна [Асвяцінская]1. Гэта адкрывае новы гарызонт для 
генеалагічных пошукаў продкаў пісьменніка і, акрамя таго, надае верагодна-
сць факту сваяцкіх сувязяў (у трэцім калене) Г. Асвяцінскага і У. Караткевіча. 
Як мы можам меркаваць са словаў Г. Асвяцінскага ў згаданым лісце – менавіта 
У. Караткевіч натхняў яго на творчую дзейнасць, у прыватнасці, на напісанне 
песняў і рамансаў. Так, загадчыца літаратурнай часткі Віцебскага драмтэатра 
Святлана Дашкевіч згадвала, што Г. Асвяцінскі напісаў сшытак вершаў, які рых-
таваўся да выдання Р. Барадуліным, але так і не быў надрукаваны [6, c. 10]. Дасы-
лаў ён свае вершы і С. Яновічу з каментарыем, што «гэта была спроба даказаць 
некаторым, што і ў беларусаў могуць быць “цудоўныя” рамансы» [4, арк. 31].

Вядома, што менавіта пры спрыянні Г.  Асвяцінскага на тэатральнай 
сцэне былі пастаўлены прынамсі тры драматычныя творы У.  Караткевіча. 
Як зазначае сам Асвяцінскі, не апошнюю ролю ў гэтым адыгралі сваяцкія су-
вязі з Караткевічам – «як я не мог паставіць, калі Караткевіч мой родзіч…».

У час, калі Г. Асвяцінскі займаў пасаду дырэктара, Віцебскі драмтэатр 
першым паставіў твор У. Караткевіча «Званы Віцебска». Аб тым, што гэта была 
ініцыятыва Г. Асвяцінскага, згадвае ў сваіх успамінах былы галоўны рэжысёр 
Віцебскага тэатра Валеры Мазынскі: «Тагачасны (светлай памяці) дырэктар, 
Геральд Баляслававіч Асвяцінскі, сустрэў ветліва і прыязна. Ён з асаблівай лю-
боўю ставіўся да ўсяго беларускага (хоць і таіў гэта глыбока ў сабе), на чым 
мы потым вельмі цесна сышліся. У 1974 годзе Віцебск святкаваў сваё тысяча-
годдзе, і ён загадаў (менавіта!) мне да гэтай даты паставіць “Званы Віцебска” – 
адну з п’есаў Караткевіча, які тады толькі-толькі набіраў папулярнасць. Гэта 
быў пачатак майго ўсведамлення як беларуса, як ліцьвіна… чалавека, які жыў 
пакуль толькі нейкай падсвядомасцю» [10, с. 15]. Прэм’ера спектакля з удзелам 
самога аўтара, Уладзіміра Караткевіча, прайшла 29 жніўня 1974 г. у Віцебску.

Пасля «Званоў Віцебска» ў 1978 г. на сцэне Віцебскага драмтэатра такса-
ма ўпершыню быў пастаўлены «Кастусь Каліноўскі» паводле У. Караткевіча. 
Зноў жа спрыяў пастаноўцы Г. Асвяцінскі, а рэжысёрам быў В. Мазынскі.

Нарэшце, яшчэ адным творам У. Караткевіча, які быў пастаўлены пры 
ўдзе ле Г.  Асвяцінскага, стала «Ладдзя роспачы». Пад псеўданімам «Р[асці-
слаў]. Асвяціч» ім была створана інсцэнізацыя да гэтага твора У. Караткевіча, 
пастаўленая рэжысёрам В. Клімчуком у 2000 г. у Беларускім тэатры «Лялька» 
[7, с. 6, 128]. Дарэчы, у навуковай і даведачнай літаратуры [7, с. 128; 12; 13, 
с. 29, 38] псеўданім «Р. Асвяціч» падаецца без тлумачэння і можа некарэкт-
на ўспрымацца за сапраўднае імя. Вядома, што ў 2005  г., яшчэ пры жыцці 
Г.  Асвяцінскага, «Ладдзя роспачы» была пастаўлена ў Коласаўскім тэатры 
рэжысёрам М. Краснабаевым. Аб падрыхтоўцы гэтай пастаноўкі Асвяцінскі 
згадвае ў сваёй перапісцы з С. Яновічам, цытаванай раней.

Распрацоўка творчасці У. Караткевіча працягнулася ў Віцебскім драмтэа-
тры і ў той час, калі Г. Асвяцінскі ўжо пакінуў там кіруючую пасаду. Так, ко-
ласаўскі тэатр у 1996 г. паставіў «Вераб’іную ноч» паводле твора У. Карат-
кевіча «Паром на бурнай рацэ» (рэжысёр М.  Краснабаеў). Паколькі на той 
момант Г. Асвяцінскі ўжо ўзначальваў Беларускі тэатр «Лялька», то невядома, 
ці спрычыніўся ён да гэтай падзеі.

1 Спраўдзіць генеалагічныя звесткі пра бабулю У. Караткевіча не атрымалася, паколькі 
метрычныя кнігі Слуцкіх цэркваў за 1868 г. не захаваліся.
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Цікава, што сын Геральда Баляслававіча – Вадзім Асвяцінскі – таксама як 
акцёр звязаны з тэатрам, кінамастацтвам і творчасцю У. Караткевіча. Адна 
з яго акцёрскіх роляў – Іллюк, гарадскі прарок з твора У. Караткевіча «Хры-
стос прызямліўся ў Гародні».

На сайце тэатра адзначаецца, што «для Коласаўскага тэатра Уладзімір 
Сямёнавіч – знакавая асоба». Працягвае тэатр ставіць Караткевіча і ў сучас-
насці: «Леаніды не вернуцца на зямлю» (2012, рэжысёр М. Краснабаеў), «Хры-
стос прызямліўся ў Гародні» (2013, рэжысёр М. Краснабаеў), «Дзікае паляван-
не караля Стаха» (2014, рэжысёр Ю. Лізянгевіч), «Каласы пад сярпом тваім» 
(2016, рэжысёр В. Анісенка).

Такім чынам, звесткі з перапіскі С.  Яновіча і Г.  Асвяцінскага, якая за-
хоўваецца ў фондах БДАМЛМ, сведчаць пра магчымае сваяцтва колішняга 
дырэктара Віцебскага драмтэатра з У. Караткевічам. Заўважна, што Г. Асвя-
цінскі меў асаблівую сімпатыю да творчасці У. Караткевіча, паспрыяўшы па-
пулярызацыі твораў драматурга на тэатральнай сцэне. У той жа час знаёмства 
з У. Караткевічам і высвятленне сваяцтва з ім спрыялі і ўласнаму захапленню 
Г. Асвяцінскага гісторыяй, краязнаўствам і складаннем вершаў. Так, сустрэча 
гэтых творчых асобаў і перасячэнне іх лёсаў узбагаціла беларускую культуру.
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Міхал Бараноўскі

ШТРЫХІ ДА ПАРТРЭТА УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 
НА АСНОВЕ ФОНДАВЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ 

ЛІТАРАТУРНАГА МУЗЕЯ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

Уладзімір Караткевіч з вялікай пашанай ставіўся да самага маладога 
класіка беларускай літаратуры – Максіма Багдановіча. Сведчаннем гэтаму 
з’яўляюцца і вершаваныя прысвячэнні, і памастацку аформленыя партрэты 
паэта, якія ўпрыгожвалі пакой Уладзіміра Сямёнавіча ды натхнялі яго на та-
кую ж самаадданую працу.

2020 г. парадаваў вялікай колькасцю новых паступленняў у фонды Літа-
ратурнага музея Максіма Багдановіча, звязаных з жыццём Уладзіміра Ка-
раткевіча. Гэта матэрыялы, перададзеныя Уладзімірам Адамчыкам (Адамам 
Глобусам) і сваякамі Міколы Грынчыка, аўтара манаграфіі «Максім Багда-
новіч і народная паэзія».

Ёсць прыказка, нібыта таленавітыя людзі таленавітыя ва ўсім. Калі 
размова ідзе пра Караткевіча, то, апроч яго пісьменніцкага таленту, нельга 
не звярнуць увагу на фенаменальны талент сяброўства, які меў Уладзімір Ся-
мёнавіч.

Сведчанняў таму хапае: гэта і ўспаміны, і шматлікія лісты, праз якія рас-
крываецца асоба пісьменніка, і яго адносіны з таварышамі. Прадставіць ад-
наго з яго найлепшых сяброў прапануем самому Караткевічу, скарыстаўшы 
рэкамендацыю, якую ён даваў таму ў Саюз пісьменнікаў СССР:

«Я, Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч, член Саюза пісьменнікаў з 1957 года, 
рэкамендую Грынчыка Мікалая Міхайлавіча для паступлення яго ў Саюз пісьмен-
нікаў. Ведаючы М. М. Грынчыка больш дзесяці год, я лічу, што гэта адзін з самых 
таленавітых вучоных-літаратуразнаўцаў у нашай рэспубліцы, даследчык ціка-
вы, глыбокі, вельмі ўдумлівы і разнастайны» [1, с. 216–217].

Грынчык быў на сем гадоў старэйшы за Караткевіча. Прайшоў вайну, 
быў узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны 1й ступені і меда-
лямі. Пад Варшавай, падчас дэсантнай аперацыі, быў цяжка паранены і ледзь 
не пахаваны жыўцом. Вайну ненавідзеў, але часта вяртаўся ў тыя жудасныя 
часы ва ўспамінах, згадваў франтавое братэрства і галоўным сваім святам 
лічыў Дзень перамогі.

Паштоўка, дасланая да гэтага свята, змяшчае не толькі віншаванне, 
але і стаўленне Караткевіча да вайны, а таксама сцісла распавядае пра праб
лемы са здароўем пісьменніка.

06.05.79
Мікола!

Віншую цябе са святам Перамогі і жадаю каб вайна, якой не ўдалося дабіць 
нас, ніколі не гуляла болей па нашай зямлі. І ўвогуле лепей бы зусім яна нідзе не гу-
ляла, а той, хто за яе цягне, хай бы адзін і ваяваў з такімі самымі. З хваробай 
змагаюся, але да канца яшчэ досыць далёка. Абдымаю і цалую цябе, Любу, дзяцей.

Твой Уладзімір і ВАЛЯ [8]
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«…Як сапраўднае свята заўсёды ўспрымаўся дзень нараджэння самога 
Караткевіча – 26 лістапада. Імяніннік апранаў белую кашулю. Рыхтаваліся 
рэдкія стравы (з дзічыны, з грыбоў) і настойкі (“беларускалітоўскі крупнік”). 
Гасцям раздаваліся “буські”, чыталіся новыя вершы. На тых днях нараджэн-
ня, апрача Надзеі Васільеўны, нязменна прысутнічалі Барадуліны, Грынчы-
кі (Люба Грынчык прыходзіла з гітарай), Адамчыкі, Прашковіч. Часам пры-
язджалі сваякі з Оршы – пляменніца Ляля з мужам Юркам (“сапраўдным 
казаком”). Набіраўся цэлы стус парадыйнагумарыстычных віншаванняў. 
Зачытвалася “газетка”, згорнутая ў выглядзе папіруса» [2, с. 63], – успамінаў 
Адам Мальдзіс. На вяселлі Караткевіча Грынчык звязваў маладых поясам 
«на ўсё жыццё».

У 1960я гады на лета Караткевіч завітваў да дзядзькі ў Рагачоў, дзе добра 
пісалася. Падарожнічаў па Беларусі (з Брылём і Барадуліным – па іх малых 
радзімах, з групай творчай моладзі – на агітцеплаходзе па Прыпяці, да Грын-
чыкаў – у Бытэнь). Часам у паездках «за тлумам і п’янай галавою» здараліся 
далікатныя сітуацыі. Да каго тады звяртацца, як не да сябра:

1.02.66
Дарагі Мікола, здароў!

Ёсць у мяне да цябе маленькая справа. Здолееш – выканай, не здолееш – 
не турбуйся, калі ласка. Справа ў тым, што я тут засеў. Прыехаў у Рагачоў – 
пык-мык – няма грошай. Толькі тут успомніў, забыў у Мінску ў шуфлядзе. На се-
раду, 26-га, запісана: «тое купіць, сёе купіць, грошы ўзяць». А за тым тлумам, 
ды за п’янай галавою – сам ведаеш, як у кніжку заглядаў. Словам, ёсць – дашлі 
рублёў 25, а тое пазыч і падшлі (пры сустрэчы аддам, бо не хачу ў сваіх пазычаць, 
нязручна – прыехаў, называецца). Няма – дастану недзе.

Буду чысла 20га ў сталіцы.
Як вы тады з Міколам, ці вярнуліся? Адась піша (а можа брэша), што 

адразу пасля ад’езду з’явіўся Рыгор з двума паўлітэркамі самагону. Шкада, калі 
не прыйшлі.

Працую я тут халерна. «Хрыстос» прызямляецца на ўсіх парах.
Дасылаю табе пару аматарскіх фота.
Ну вось і ўсё. Не распісваюся дужа, бо работы зашмат.
«Хрыста» трэба даслаць 10-га, ды і яшчэ сёе-тое напісаць.
Скора сустрэнемся. Прывітанне Любе і дзецям.

Твой сябра Ўладзімір.

P. S. Нікога з нашых, што былі ў апошні дзень, асабліва не пасвячай [4].

Якія дакладна фота былі перададзены разам з лістом, сказаць цяжка. 
Магчыма, размова пра фотаздымкі, зробленыя Уладзімірам Калеснікам, якія 
таксама сёлета патрапілі ў фонды музея.

Ацаніць рэлігійнасць Караткевіча даволі цяжка, хутчэй за ўсё, яго кранаў 
менавіта гуманістычны пасыл, якім прасякнута хрысціянства. Да таго ж сам 
зварот да абранай тэмы патрабаваў пэўнай мужнасці.

На вечарыне да 85годдзя Уладзіміра Сямёнавіча паэт Алег Бембель (інак 
Іаан) распавядаў: «У часы ганенняў, калі за веру саджалі ў “псіхушку”, Карат-
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кевіч у 1960–70х гадах кожнае лета ездзіў у Бытэнь, што ля самых Жыровіц, 
да свайго сябра прафесара Грынчыка. Яны разам у мясцовай царкве спявалі 
на клірасе ў часе богаслужэнняў. Такія паводзіны знакамітага мастака сло-
ва, кожны крок якога адсочваўся адпаведнымі службамі, былі супастаўныя 
з учынкамі першых хрысціян».

Даражэнькі Мікола!

Толькі што вярнуўся з Віцебска: выбралі ў камітэт па святкаванню ты-
сячагоддзя. Работа кіпіць там, як нідзе. З палякамі, відаць, не паеду, бо АПН 
не хоча або, прынамсі, марудзіць заключаць са мною ўмову.

Але і ў Лоеў, нажаль, прыехаць не здолею. А ў Бытэнь, калі нечага не падвер-
нецца, з радасцю вялікай з табой падскочу.

Яшчэ што. Калі ласка, адзнач камандзіроўку (без датаў) і дашлі мне назад. 
Абставіны склаліся так, што замест Гомеля вымушаны быў ехаць у Віцебск. 
І не згубі.

І яшчэ, калі ласка, не забудзь пра будучага геолага Валянціну Васільеўну 
Кірэйшыну з Азярышча пад Рагачовам. Так вось нам і даводзіцца круціцца. Сёння, 
напрыклад, мы з Адасём ідзём да Каванавай з падобнай справай. А што зробіш?

Ну вось, аб астатнім пры сустрэчы. Прапанову тваю аб тым як (падкрэс-
лена У. Караткевічам. – М. Б.) яе зрабіць прымаю поўнасцю.

Мае ўсе цябе вітаюць.
Пяшчотна цалую цябе, Любу і Жэніка, а нахабна-вясёла-легкаважнага 

Зюзю цалую ў пыска.
Твой Уладзімір [5]

Сярод здымкаў, што захаваліся ў Міколы Грынчыка, было фота і самога 
Зюзі з пісьменнікам.

16.12.71
Дарагі мой панойча!

Цалую цябе, Любу, усіх дзяцей і ўсё жывое ў доме. Буду ў Мінску чысла 24-га, 
на каталіцкія каляды. Прыязджай неяк, даражэнькі. Хай Пан Бог убірае камяні 
з тваёй дарогі. Зюзіка я вырашыў перайменаваць у «Кухціка». Абдымаю – Ула-
дзімір [7]

Караткевіч мог перахрысціць не толькі сабачку – тое самае ён смела ра-
біў і з таварышамі. Адам Мальдзіс згадвае: «Караткевіч любіў “перарабляць” 
прозвішчы: я ў яго часта бываў Мальдзісевічам або Адасевічам, літаратура-
знавец Мікола Прашковіч – “слаўным сынам літоўскага народа Мікалоюсам 
Прашкявічусам”, а Мікола Грынчык – “містэрам Грынчыгзам”. Звычайная 
скумбрыя ў яго ўрачыста менавалася скумбрыевічам, а густы грыбны суп – 
супешнікам. І словы пры гэтай гульні набывалі незвычайны, ледзь не магіч-
ны сэнс». Добрай ілюстрацыяй да гэтых успамінаў можа быць наступная за-
піска з фондаў Літаратурнага музея Максіма Багдановіча:
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Міколус!

Звякні мне, калі ласка, заўтра раніцай (калі можаш – раней). Трэба ж да-
мовіцца наконт паездкі. Заўтра, ці паслязаўтра, ці калі.

Матка едзе заўтра ў 5.30 вечара, сардэшная.
Ну, чао! Да сустрэчы

Твой Уладзімір [6].

8 лютага 1966 г., праз колькі дзён пасля ліста Грынчыку, прыведзенаму 
крыху вышэй, Уладзімір Сямёнавіч піша Мальдзісу з Рагачова: «А што бу-
дзе, калі я ўвогуле памру. Як вы без мяне пражывяцё, адшэльнікі і аскеты? Вось 
тады, хлопчыкі, паплачаце, ды позна будзе… А я буду ляжаць у труне такі ха-
лодны і прыгожы, што нават начальства, нават ворагі расчуляцца і заплачуць. 
Грынчык будзе раўці як бялуга і абсмоктваць слёзы з сівых вусоў».

Грынчык сапраўды не стрымліваў на пахаванні слёз, няхай вусамі так 
да смерці і не абзавёўся. Самога Мікалая Мікалаевіча не стала ў 12 кастрыч-
ніка 1999 г. Людзі сыходзяць, але застаюцца ў памяці, у тым ліку дзякуючы 
сябрам, праз вершыпрысвячэнні, як напрыклад, у вершы «Міколу Грынчыку. 
Панад шчыраю Шчарай, над шчодраю Шчарай…».

Сярод прынятых у фонды музея кніг ёсць і манаграфія Міколы Грынчы-
ка – на форзацы Уладзімір Караткевіч змясціў малюнак, пад якім выразна 
чытаецца прозвішча «Багдановіч».

У ЛММБ штогод праводзяцца імпрэзы з цыкла «Рэлікт», на якой уся ўвага 
аддаецца аднаму музейнаму прадмету. Героем апошняга мерапрыемства як-
раз з’яўляўся Уладзімір Караткевіч – з аўтографам яго верша «Страшная каз-
ка», ахвяраваным Адаму Глобусу. Юны сусед па пляцоўцы неаднаразова ста-
навіўся першым слухачом дзіцячых твораў Караткевіча, а праз нейкі час і сам 
прадставіў на суд Уладзіміру Сямёнавічу рукапіс свайго зборніка «10 на 10» 
і атрымаў у адказ разгорнуты аналіз. Чатыры лісты аўтографа былі ўрачыста 
перададзены ў фонды музея падчас імпрэзы. З іх зместам можна пазнаёміц-
ца па публікацыі, падрыхтаванай Уладзімірам Адамчыкам для часопіса «Ма-
ладосць». Не будзем паглыбляцца ў тэкст, але варта адзначыць колькі моман-
таў. Падкупляе ўвага, з якой Караткевіч паставіўся да пачынаючага аўтара 
і як структуравана падышоў да пастаўленай задачы.

Два лісты ў канвертах, дзве паштоўкі, запіска, аўтограф верша, чаты-
ры лісты рэцэнзіі, аўтарскі малюнак, серыя фатаздымкаў і кнігі Уладзіміра 
Караткевіча – менавіта такі комплекс матэрыялаў сфарміраваўся ў фондах 
музея Максіма Багдановіча на дадзены момант. Хочацца спадзявацца, яны 
знойдуць сваё месца ў поўным зборы твораў Уладзіміра Сямёнавіча і паслу-
жаць добрай дапамогай для вывучэння яго творчасці і жыцця.
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Васіліна Міцкевіч, Алесь Петухоў

ІВАН КЛІНДУХОЎ – «КЛІЕНТ» ЯКУБА КОЛАСА

Дагэтуль невядомы рукапіс класіка беларускай літаратуры Якуба Ко-
ласа быў знойдзены ў Дзяржаўным архіве Магілёўскай вобласці. Знаход-
ка адшукалася напярэдадні XXVII Дня беларускага пісьменства, які летась 
прайшоў у Бялынічах, што было вельмі сімвалічна, бо адкрылася гісторыя 
дапамогі з  боку народнага паэта простаму настаўніку, жыхару вёскі Запа-
кулле Бялыніцкага раёна. Ліст Якуба Коласа, адрасаваны першаму сакратару 
Магілёўскага абкама КПБ(б), дэпутату Вярхоўнага Савета СССР Сяргею Іва-
навічу Сікорскаму, захоўваецца ў асабістым архіве апошняга сярод іншых 
зваротаў і лістоў. Выяўлены рукапіс падштурхнуў даследаваць і прааналіза-
ваць перапіску дэпутата Вярхоўнага Савета СССР і БССР Якуба Коласа і яго 
«кліента», старога настаўніка Івана Кліндухова, праблемамі якога апекаваўся 
народны паэт. Якуб Колас, вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю, дапамогай 
знаёмым і зусім невядомым яму людзям, не мог пакінуць без увагі прось-
бу Кліндухова, бо і сам некалі быў настаўнікам – працаваў на ўсіх узроўнях 
адукацыйнай сістэмы, пачынаючы ад пачатковай школы, тэхнікума (Белпед-
тэхнікум), універсітэта (БДУ) і заканчваючы працай на спецыяльных курсах 
для маладых настаўнікаў, дзе з радасцю дзяліўся сваімі ведамі і практычным 
вопытам.

Паколькі ліст раней не друкаваўся, прыводзім яго цалкам:
«5.ІХ.1954 г.
Дорогой Сергей Иосифович!
Посылаю Вам заявление старого учителя Клиндухова. Очень прошу Вас 

разобраться в существе его заявления, чтоб не звучали фальшью слова песни: 
“старикам у нас почёт”1.

За Ваше участливое отношение к одному из моих клиентов сердечно бла-
годарю.

С тов[арищеским]. прив[етом]. Якуб Колас.
Минск, Академия наук БССР».
Ліст напісаны на бланку дэпутата Вярхоўнага Савета СССР. Адзначым, 

што класік памылкова называе Сяргея Іванавіча Сікорскага Сяргеем Іосі-
фавічам. Такія памылкі нярэдка сустракаюцца ў эпісталярнай спадчыне на-
роднага паэта.

1 Радок з вядомай песні В. І. ЛебедзеваКумача.
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Да вышэй прыведзенага ліста Якуб Колас прыклаў ліст галоўнага героя 
справы Івана Лукіча Кліндухова. Матэрыялы, датычныя разгляду гэтага зва-
роту, таксама захоўваюцца ў асабістым фондзе С. І. Сікорскага і дазваля юць 
меркаваць пра развязку дадзенай прыватнабюракратычнай гісторыі. Агулам 
Іван Кліндухоў напісаў самае меншае чатыры лісты да Якуба Коласа паміж 
лістападам 1952 і вераснем 1954 г. [1, арк.165–166; 2; гл. Дадаткі]. Храналагіч-
на першы, другі і чацвёрты лісты захаваліся ў асабістым архіве класіка, цяпер 
захоўваюцца ў фондах Дзяржаўнага літаратурнамемарыяльнага музея Яку-
ба Коласа. Трэці ліст быў перасланы ўжо згаданаму С. І. Сікорскаму і захаваў-
ся сярод зваротаў грамадзян да дэпутата Вярхоўнага Савета СССР у фондах 
Дзяржаўнага архіва Магілёўскай вобласці.

Некалькі слоў трэба сказаць пра асобу прасіцеля – Івана Лукіча Клінду-
хова. У лісце, датаваным 1952 г., ён прэзентуе сябе так: «учитель-пенсионер, 
на педагогической работе, учителем в нач. школах работаю 54 года. От роду 
имею 72 года. На своём иждивении имею больную старуху и младшую дочь, вос-
питывающуюся в 9 классе средней школы...» [2, КП 13514; гл. Дадаткі. Ліст № 1]. 
У адным з наступных лістоў (ад 29.08.1954) ён удакладняе: «Я начал свою пе-
дагогическую работу в 1898 г. в начальных народных училищах М[инистерства] 
Н[ародного] П[росвещения] и работал учителем до 1953 года» [2; гл. Дадаткі. 
Ліст № 3]. Важна таксама звярнуць увагу на вось такую рэмарку настаўніка 
у лісте № 2: «Дети мои – сыновья сражались на фронтах, ранены и контуже-
ны и за боевые подвиги, получили знаки отличия – ордена. Сам же я в насто-
ящее время не имею работы, нахожусь в очень тяжелых жизненных условиях» 
[2, КП 10755; гл. Дадаткі. Ліст № 2]. Апошнюю акалічнасць часткова падцвяр-
джае загадчык аддзела школ і ВНУ Магілёўскага абкама КПБ(б) Л. С. Быкаў 
у лісце да Я. Коласа ад 30.09.1954. Ён піша: «Клиндухов проживает в школьной 
квартире с престарелой женой, сыном, больным сотрясением мозга, и дочерью, 
которая окончила в 1954 году Белыничскую СШ и поступает в Могилевское тех-
ническое училище» [1, арк. 169–170].

Інструктар таго ж аддзела Віктароўскі ў сваёй даведцы на імя Л. С. Бы-
кава прыводзіць драматычныя сямейныя абставіны жыцця Івана Кліндухо-
ва: «Семья его состоит из трех сыновей, двух дочерей и жены. Один сын живет 
в г. Могилёве, работает на локомобильном заводе, имеет свою семью, имеет 
контузию во время [Великой] Отечественной войны. Второй служит в Совет-
ской Армии. Третий живет у отца, т. к. он болен (сотрясение мозга), работая 
на железной дороге в результате падения получил тяжелый ушиб.

Из дочерей одна замужем в Саратовской области, а другая окончила 
в 1954 г. Белыничскую белорусскую среднюю школу, проживает у отца, подала 
документы для поступления в Могилевское техническое училище. Жена нигде 
не работает» [1, арк. 171].

Акрамя інфармацыі, якую паведаміў пра сябе сам Іван Лукіч Кліндухоў 
у  перапісцы, атрымалася высветліць, што ён быў сынам праваслаўнага свя-
тара Петрапаўлаўскай царквы, ураджэнца вёскі Ількавічы Бялыніцкага раёна 
[3, с. 111]. Па слядах бацькі Іван Лукіч не пайшоў, у спісах бурсакоў Магілёўскай 
духоўнай семінарыі і духоўных вучылішчаў 1880–1890х гг., якія спраўна дру-
каваліся на старонках «Могилевских епархиальных ведомостей», яго няма. 
У «Памятных книжках» Магілёўскай губерні і Віленскай навучальнай акругі 
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згадкі пра асобу Івана Кліндухова адсутнічаюць. Лёс і геаграфія працы вяско-
вага настаўніка ў паслярэвалюцыйны час вядомыя досыць фрагментарна.

Для пацвяржэння праўдзівасці сваіх слоў Іван Кліндухоў раіць класіку 
звярнуцца да Васіля Бурносава: «Константин Михайлович! Если хотите уз-
нать обо мне поближе – запросите В. Бурносова, моего соседа и моего ученика 
по начальной школе в д. Зеленкове1». Васіль Емяльянавіч Бурносаў (1914–1984) – 
крытык, літаратуразнавец, перакладчык, член Саюза пісьменнікаў СССР 
з 1951 г. З 1947 г. загадваў рэдакцыяй мастацкай літаратуры Дзяржаўнага вы-
давецтва БССР, аддзелам крытыкі ў часопісе «Полымя», працаваў намеснікам 
рэдактара часопіса «Камуніст Беларусі», адказным сакратаром газеты «Літа-
ратура і мастацтва». Быў супрацоўнікам Інстытута мастацтвазнаўства, этна-
графіі і фальклору АН БССР, галоўным рэдактарам выдавецтва БДУ, старшым 
рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура» [4, с. 504–505; 5, с. 405–408]. 
З Бурносавым Якуб Колас быў знаёмы. У асабістым архіве класіка захоўваец-
ца распіска Васіля Емяльянавіча за 1947 г. аб тым, што ён атрымаў ад Коласа 
рукапіс паэмы «Рыбакова хата». Тады неўзабаве ў друку выйшла і рэцэнзія 
на гэты твор аўтарства Васіля Бурносава.

Нагодай ды фабулай зносін Івана Кліндухова з народным паэтам стала 
змаганне старога настаўніка за ўласны куток, дзе б ён мог спакойна дажыць 
свой век, а таксама за права мець працу нягледзячы на сталы век, каб падтры-
маць дачку з атрыманнем платнай адукацыі. Іван Лукіч жыў у вельмі цяжкіх 
умовах. «В настоящее время я временно проживаю в здании Запокульской нач. 
школы, в проходной с классом комнате – сам же работаю вдали от места жи-
тельства – в 38 км», – пісаў стары настаўнік класіку беларускай літаратуры.

Менавіта адмова ў выдачы беззваротнага крэдыту на будаўніцтва ўлас-
най хаты, і адсутнасць падтрымкі на узроўні вобласці і рэспублікі вымушалі 
вясковага настаўніка шукаць падтрымкі. Адным з такіх заступнікаў і высту
піў дэпутат Вярхоўнага Савета СССР і БССР Якуб Колас.

На вялікі жаль, ні першае, ні другое жаданне Івана Лукіча не было да-
сягнута. Ва ўжо згаданым лісце Якубу Коласу загадчык аддзела школ і ВНУ 
Магілёўскага абкама КПБ(б) Л. Быкаў сведчыць, што стары настаўнік «Дро-
вами обеспечен. Школа выделила ему 0,15 га земли из пришкольного участка 
для пользования… Ввиду того, что уже начался учебный год и капитально отре-
монтировать школьное здание, в том числе квартиру Клиндухова, не имеется 
возможности, заведующему школой предложено произвести текущий ремонт 
по отеплению квартиры т. Клиндухова в двухнедельный срок. Капитальный 
ремонт будет произведен по окончанию текущего учебного года. Материал 
для ремонта уже заготовлен… местком союза работников, начальной и сред-
ней школ выделил ему в сентябре месяце с.  г. единовременное денежное посо-
бие в сумме 100 рублей, а обком союза работников начальной и средней школы 
выделил в этом месяце 300 рублей. Денежная помощь и помощь продуктами 
питания т.  Клиндухову оказывалась и раньше» [1, арк.  169–170]. Асноўнай 
прычынай скарачэння было названа пагаршэнне зроку і слыху настаўніка, 
у выніку чаго ён «класом не владел».

Вось так нават заступніцтва Якуба Коласа не дало перамагчы бюракра-
тыю, абыякавасць і несправядлівасць у дачыненні да простага вясковага на-
стаўніка.

1 Маецца на ўвазе малая радзіма В. Бурносава – вёска Зелянькова Круглянскага раёна.
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Дадаткі

Лісты І. Кліндухова

№ 1

Уважаемый Константин Михайлович!
К Вам, как избраннику белорусско[го] народа, я, старый учительпенсио-

нер. Обращаюсь за оказанием помощи в моём создавшемся положении. Суть 
которого в сем излагаю.

Я, Клиндухов Иван Лукич, учительпенсионер, на педагогической рабо-
те, учителем в нач. школах работаю 54 года. От роду имею 72 года. На сво-
ём иждивении имею больную старуху и младшую дочь, воспитывающуюся 
в 9 классе средней школы. Проработавши более пол века на педагогической 
работе, я вынужден по состоянию своего здоровья, выйти в отставку на пен-
сию, с окладом 279 руб. 40 коп., которая далеко не удовлетворяет минимуму 
моего прожитка с моей семьёй.

Кроме того, выйдя в отставку, я не имею своего угладомика. Гдебы 
я мог провести последние остатки дней своей пожилой жизни…

Много раз я возбуждал ходатайство об оказании мне помощи приобре-
сти мне домик, но долгое время мои ходатайства не имели успеха. И только 
в 1951 году Президиум исполкома Белыничского райсовета на своём заседа-
нии вынес решение – «выдать мне безвозвратный кредит по приобретению 
мне дома». Это постановление через Могилёвский обл. Совет направил в Совет 
Министров БССР для утверждения и исполнения, но Совет Министров отка-
зал мне в просимом. Таким образом мои надежды приобрести домик, кото-
рый был бы приютом не только для меня, но и для моих детей, пострадавших 
на фронтах 2й отечественной войны (раненых и контуженых на фронтах).

В настоящее время я временно проживаю в здании Запокульской нач. 
школы, в проходной с классом комнате – сам же работаю вдали от места жи-
тельства – в 38 км.

На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Константин Михай-
лович, выйти с ходатайством в Президиум Верховного Совета утвердить ре-
шение исполкома Белыничского райсовета об отпуске мне безвозвратного 
кредита на постройку мне домика.

Ранее, чем представить ходатайство в Верховный Совет, прошу сообщить 
мне – могу ли я надеется на получение такового кредита. При этом до разре-
шения кредита не запрашивать районные [органы] за мои ходатайства перед 
высшими органами Советской власти – мне дают выговоры и предупрежде-
ния – «не подавать своих заявлений и жалоб в высшие органы cов. власти».

При утвердительном ответе – вышлю решение исполкома Белыничского 
райсовета об отпуске безвозвратного кредита.

С [неразборчиво] уважающий Вас Клиндухов.
Адрес: г/п Белыничи. Д. Угольщина, Угольщинский с/совет/ УССШ. Клинду-

хову Ивану Лукичу.
Ліст у канверце з адрасам: «г. Минск, Верховный Совет БССР. Депутату 

Якубу Коласу». На канверце штамп 24.11.52. З пазнакай, якая зроблена чыр-
воным алоўкам рукою класіка: «Адпісаў 6 ХІІ 1952».
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№ 2

Уважаемый Константин Михайлович!
Второй раз я беспокою Вас, но простите за беспокойство. Если найдете 

возможным уделить 57 минут. Прочтите, а не найдете…
В первом послании я просил Вас оказать мне возможное содействие 

в  Президиуме Верховного Совета БССР утвердить решение исполкома Бе-
лыничского райсовета об отпуске мне безвозвратного кредита на постройку 
домика, как старому учителюпенсионеру, не имеющему своих средств при-
обрести себе домик.

На моё заявление Вы горячо откликнулись и посоветовали обратиться 
с заявлением к секретарю ЦК КПСС БССР Патоличеву. Я так и сделал. Послал 
заявление Патоличеву.

Патоличев направил в Могилевский облсовет (конечно, Патоличевто 
сам и не видел моё заявлениепрошение). Облисполком направил в рай-
исполком, райисполком в районо с предложением зав. районо т. Севернёву 
ходатайствовать перед Министерством Просвещения. На этом дело и кон-
чилось – перевернулось колесо на месте и стало. Не довольствуясь «канце-
лярщиной», я написал письмо в Совет Министров СССР, на имя т. Маленкова. 
И здесь повторилось тоже самое – до Маленкова, конечно, не дошло, а про-
шло ряд канцелярий, до Совета Министров БССР, откуда секретариат отве-
тил: «на гэту мэту грошай няма». Коротко и ясно.

После многих надежд на справедливость, на чуткое отношение к старо-
му учителюпенсионеру, проработавшему на педагогической работе более 
полувека (54 года) я потерял всякую надежду – пришёл к стене…

На этом я кончаю своё краткое послание и приступаю ко второму. В кон-
це 1952/53 уч. года «вследствие сокращения комплектов по школам Белы-
ничского района», я сокращён по работе учителя в Угольщинской нач[а]
л[ьной]. школе по классам 14. Вследствие такого сокращения я остался в тя-
жёлых жизненных условиях…

Само сокращение носило характер несправедливости и произвола 
со стороны районо. Сокращены – сняты с работы учителя одиночки в своей 
семье – кормильцы своих семей; а такое сокращение не коснулось, где рабо-
тают вместе муж и жена и притом состоятельные – справедливо ли это в на-
шей социалистической стране. Сокращения не коснулись и таких учителей, 
которые в году немецкой оккупации перешли на службу к немцамфашистам 
и работали в качестве бургомистров или работали учителями по указке нем-
цев. Я же старый учитель и старый революционер освобождён от работы, хотя 
я мог бы работать еще 23 года, да ж нужно еще работать. Дети мои – сыновья 
сражались на фронтах, ранены и контужены и за боевые подвиги получили 
знаки отличия – ордена. Сам же я в настоящее время не имею работы, нахо-
жусь в очень тяжелых жизненных условиях.

На своём иждивении имею – старуху жену и дочь, обучающуюся в 10м 
классе. Для существования себя и своей семьи получаю пенсию 279 руб., 
что составляет 3 рубля в день на человека. Других средств к существованию 
не имею. Возможно ли существовать при таком положении. Это называется 
«обеспечение в старости». Конечно, все живут, но как живут? Не на каждый 
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день имею хлеб. Обращался в Совет Министров о прибавке пенсии – ничего 
не вышло.

Константин Михайлович! Если хотите узнать обо мне поближе – запро-
сите В. Бурносова, моего соседа и моего ученика по начальной школе в д. Зе-
ленкове. К тому же я прошу обратить [внимание] на настоящий состав учи-
телей в Белыничском районо, перешедших во время оккупации на службу 
[к] фашистам.

Полнейший произвол, несправедливость и бездушное обращение.
Уважающий Вас, Клиндухов.

Ліст у канверце з адрасам: «г. Минск, Верховный Совет Белорусской ССР. Де-
путату Я. Коласу» і зваротным адрасам: «Белыничский р-н, Шиловичский с/с, 
д. Запокулье. Клиндухов И. Л.». На канверце штамп 20.01.54.

№ 3

Уважаемый Константин Михайлович!
К Вам, как к избраннику Белорусского народа, депутату Верховного Со-

вета БССР, я, бывший учитель, ныне пенсионер Клиндухов Иван Лукич, про-
работавши более полувека (54 г.1) на педагогической работе, учителем в на-
чальных школах и имея 74 г. обращаюсь и прошу разобрать мою просьбу, 
заключающуюся в следующем.

Я начал свою педагогическую работу в 1898 г. в начальных народных 
учи ли щах М[инистерства] Н[ародного] П[росвещения] и работал учителем 
до 1953 года.

В 1951 году вследствие сокращения комплектов по школам Белыниче-
ского рна я был сокращен по работе в 2хкомплектной Запокульской шко-
ле, а по школе оставлен зав. школой Давыдов, а я назначен в (другую шко-
лу) Угольщинскую НСШ по классам 14. В 1953 году я опять был сокращен 
по классам 24 и на этот раз остался без работы без назначения в другую шко-
лу с оставлением меня и моей семьи, состоящей из 4 человек существовать 
на  получаемую мною пенсию 279 руб., что при разверстании приходится 
2  руб. 32 коп. в день на душу, а так как моя младшая дочь состоит слуша-
тельницей бухгалтерских платных курсов, на которую я вынужден целиком 
пускать всю свою пенсию, то мне совершенно нет за что даже купить хле-
ба. Иных средств к существованию не имею и никакого имущества не имею, 
кроме 2х коз и потому нахожусь в тяжелых жизненных условиях.

Как ни тяжела моя жизнь, но морально тяжело переносить и не справед-
ливость и не справедливое отношение, на что я прошу обратить внимание.

В 1954 году при сокращении комплектов по школам я, как семейный 
учитель, имеющий в своей семье 6 (на палях насупраць гэтай лічбы стаіць 
пытальнік чырвоным алоўкам. – В. М.) человек сокращен по Запокульской 
школе, и на работе оставлен учитель, он же и зав. школой Давыдов. Давыдов 
местный житель, жена его учительница в старших классах средней школы, 
имеет свой дом, хозяйственные постройки, сад и проч. и усадебный участок 
0,75 га (он же член партии).

Я же, как говорится, не имею ни двора, ни кола и ни всякого скота, кро-
ме двух коз и временно проживаю в здании школы, являясь почетным про-

1 Падкрэсліванні па тэксце гэтага ліста зроблены, відаць, С. І. Сікорскім.
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летарием, а поэтому прошу Вас провести параллель между мной и Давыдо-
вым и предложить Центральному Партийному органу дать работу Давыдову 
по партийной линии, а мне дать работу учителя Запокульской школы, так как 
существовать на одну пенсию – это значит обречь себя на голод и нищету.

Другой работы я не могу найти для себя в данной местности.
Прошу принять во внимание мое сложившееся тяжелое [положение] 

и положением оказать мне содействие в просимом.
Уважающий Вас Клиндухов.

29/ VIII-1954        
Адрес: Могилевск. обл., Белыничский р-н, Шиловичский с/с. д. Запокулье Клинду-
хов Иван Лукич

На першым аркушы ліста ёсць рэзалюцыя С. І. Сікорскага інструктару 
аддзела школ і ВНУ Магілёўскага абкама КПБ (б): «тов. Викторовскому».

№ 4

Уважаемый Константин Михайлович!
Два года тому назад я просил Вас оказать свою помощь в выдаче безвоз-

вратного кредита на постройку себе дома. На моё письмо Вы предложили 
писать секретарю ЦК КПСС т. Патоличеву, но я не только обращался к Пато-
личеву, но и в Совет Министров СССР и Совет Министров БССР, но всё безре-
зультатно.

Теперь я решился на последнее средство – обратиться к Вам за помощью 
и разъяснением.

При сём прилагаю несколько документовпереписок по этому делу.
Клиндухов.

№ 5

Решение Исполнительного комитета Белыничского районного совета 
депутатов трудящихся от 6 декабря 1951 года.

О строительстве дома учителю
пенсионеру Клиндухову И. Л.

Клиндухов Илья Лукич работал учителем 53 года, и в связи с предпенси-
онным возрастом сейчас находиться на пенсии, на иждивении имеет жену 
и двое детей школьного возраста, своего дома не имеет, проживает в квар-
тире школы, средства для строительства дома у него отсутствуют, исполком 
районного совета депутатов трудящихся –

Решил:
Просить Могилёвский областной совет депутатов трудящихся предоставить 
бывшему учителю, в настоящее время пенсионеру тов. Клиндухову И. Л., без-
возвратный кредит на строительство жилого дома.

Председатель исполкома райсовета     П. Савинов.
Секретарь исполкома райсовета     И. Прензов.
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Юлія Амосава

ПОСТАЦЬ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА 
ПРАЗ АРХІЎНЫЯ І МУЗЕЙНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ 
Ў АДЛЮСТРАВАННІ ВІРТУАЛЬНАГА ПРАЕКТА 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ БЕЛАРУСІ 
«НА ХВАЛІ ЧАСУ, У ПЛЫНІ ЖЫЦЦЯ»

Калі чалавек сыходзіць з жыцця, памяць пра яго застаецца ў сэрцы род-
ных і сяброў, усіх тых, хто сутыкаўся з ім, размаўляў, жартаваў, працаваў разам, 
паважаў і любіў. Ідзе час, паміраюць і тыя, хто ведаў гэтага чалавека, але па-
мяць пра яго працягвае жыць у фотаздымках, дакументах, асабістых рэчах… 
Праз гэтыя прадметы можна скласці ўяўленне пра чалавека, чым ён жыў, што 
было значнае для яго. Мала таго, такія матэрыялы даюць магчымасць дасле-
даваць асаблівасці жыцця і творчасці вядомых людзей, таленавітых творцаў, 
пісьменнікаў, мастакоў, навукоўцаў. Нацыянальная бібліятэка Беларусі ак-
тыўна вядзе працу па захаванні памяці значных для нашай нацыянальнай 
культуры людзей, папулярызуе іх спадчыну і дзейнасць. Найбольшую даска-
наласць такая работа набывае пры супрацоўніцтве з іншымі ўстановамі куль-
туры – архівамі і музеямі, якія з’яўляюцца скарбніцамі цікавых матэрыялаў, 
каштоўных для беларусаў.

Адным з найбольш маштабных праектаў, над якім цяпер вядзецца пра-
ца, – гэта віртуальны рэсурс «На хвалі часу, у плыні жыцця», прысвечаны 
100годдзю Усебеларускага літаратурнага аб’яднання паэтаў і пісьменнікаў 
«Маладняк». Работа над ім ажыццяўляецца пры ўдзеле чатырох арганіза-
цый – Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Беларускага дзяржаўнага архіваму-
зея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літара-
туры, а таксама Выдавецкага дома «Звязда» і часопіса «Маладосць». Праект 
складаецца з раздзелаў, прысвечаных юбілейным датам вядомых пісьмен-
нікаўмаладнякоўцаў: Валерыя Маракова, Адама Бабарэкі, Уладзіміра Ха-
дыкі, Ула дзіміра Дубоўкі і інш. Дзякуючы музейным і архіўным матэрыялам 
кожны віртуальны раздзел яскрава раскрывае тую ці іншую асобу, дапамагае 
навукоўцам і даследчыкам у пошуках каштоўных дакументаў з дакладна вы-
веранамі подпісамі.
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У чэрвені быў прэзентаваны раздзел да 120годдзя майстра беларускай 
прозы Кузьмы Чорнага. Сярод шматграннага матэрыяла ўвагу прыцягвае 
раздзел «Фотагалерэя», які дае магчымасць убачыць фатаграфіі пісьменніка, 
выявы яго дакументаў, перапіскі, асабістых рэчаў з фондаў Беларускага дзяр-
жаўнага архівамузея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага музея гісторыі 
беларускай літаратуры, Літаратурнага музея Кузьмы Чорнага, што знаходзіц-
ца на радзіме пісьменніка ў Цімкавічах. Увесь гэты матэрыял набліжае асобу 
К. Чорнага да нас, робіць яго постаць не «забранзавелай», а жывой і падоб-
най да кожнага звычайнага чалавека з яго адчуваннямі і пакутамі, каханнем 
і момантамі шчасця, штодзённымі клопатамі і выключнымі падзеямі. Бо лёс 
Кузьмы Чорнага нічым не адрозніваецца ад жыцця нашых продкаў, сучас-
нікаў пісьменніка, што перажылі Першую сусветную вайну, рэвалюцыйныя 
пераўтварэнні, былі рэпрэсаваныя…

Для лепшага ўспрымання мы падзялілі фотаздымкі на некалькі падраз
дзелаў: гэта фота з сям’ёй, фотаздымкі з калегамі і сябрамі, рукапісы, лісты 
і рэчы Кузьмы Чорнага.

Фота з сямейнага альбома прадстаўляюць пісьменніка і яго родных 
у розныя гады жыцця. Так, на здымках можна ўбачыць сястру празаіка Ган-
ну Карлаўну Раманоўскую (у замужжы Высоцкую), першую жонку К. Чорна-
га паэтку Іду Чырвань, якая стаіць побач з мужам, яго малодшымі сёстрамі 
і братам, другую жонку пісьменніка Рэвеку Свераноўскую і іх дачку Рагнеду, 
якую ў жыцці звычайна называлі Ірай. Прыцягваюць увагу некалькі архіўных 
фотаздымкаў 1925 г. і фота 1927 г., што былі зробленыя ў пачатку творча-
га шляху Кузьмы Чорнага. Нягледзячы на малады ўзрост, у гэты час ён ужо 
быў аўтарам зборнікаў «Апавяданні» і «Срэбра жыцця» з серыі «Кніжніца 
Маладняка», а літаратурныя крытыкі, звярнуўшы ўвагу на маладога творцу, 
ужо ў 1920я гг. назвалі яго «беларускім Дастаеўскім». Партрэт Кузьмы Чор-
нага 1926 г. апісаў драматург Віталь Вольскі: «Гэта быў спакойны, удумлівы 
малады чалавек з поўным белым тварам, высокім ілбом і хвалістымі вала-
самі льнянога колеру. Павольны ў рухах, знешне нават крыху флегматычны, 
ён ніколі не спяшаўся. Сталы і разважлівы не па ўзросце, поўны і прысадзі-
сты з постаці, ён здаваўся старэйшым за свае гады» [2, с. 31].

Архіўныя фотаздымкі даюць магчымасць прасачыць, як апранаўся пісь-
меннік. Так, на фота 1920х і аж да пачатку 1940х гг. бачна, што ён аддаваў 
перавагу класічнаму стылю, часцей за ўсё на ім касцюм, гальштук, чорнае 
паліто, што сёння захоўваецца ў Літаратурным музеі пісьменніка ў Цімкаві-
чах. Вядомы беларускі скульптар і сябар празаіка Заір Азгур наконт гэтага 
ўспамінаў: «Апранаўся Кузьма Чорны заўсёды вельмі сціпла, каб не вылучац-
ца сярод іншых. Стараўся быць непрыкметным. Аднак яго вялікі лоб, над якім 
кучаравіліся светлыя валасы, яго прамяністыя шэрыя вочы сведчылі, што 
гэта чалавек з незвычайнай душой» [1, с. 79].

Асобна размешчаны ў праекце групавыя фотаздымкі Кузьмы Чорнага 
з пісьменнікамі, удзельнікамі «Маладняка» і «Узвышша», сябрамі і калегамі: 
Адамам Бабарэкам, Кандратам Крапівой і інш. Сярод здымкаў ёсць фота 
К. Чорнага з паэтам і таленавітым перакладчыкам Юркам (Юрыем Паўлаві-
чам) Гаўруком, які пасля смерці сябра прысвяціў яму кранальны верш «Па-
мяці Кузьмы Чорнага» (1945). Цікава, што па групавых фотаздымках можна 
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прасачыць жыццё не толькі адной асобы, але і храналогію знакавых падзей 
з гісторыі беларускай літаратуры. Напрыклад, у праекце прадстаўлена архіў-
ная фатаграфія беларускіх пісьменнікаў з вядомым латышскім паэтам Янам 
Райнісам, сустрэча з якім адбылася ў Мінску 19 лістапада 1926 г. Са здым-
ка на нас глядзяць маладыя літаратары: Змітрок Бядуля, Кандрат Крапіва, 
Язэп Пушча, Адам Бабарэка, Уладзімір Дубоўка, Пятро Глебка і Кузьма Чорны, 
а ў цэнтры сядзяць Ян Райніс і Янка Купала. Пра гэты памятны дзень Кан-
драт Крапіва пісаў: «Сустрэча была не доўгай, але сардэчнай. На заканчэнне 
гэтага вечара з’явіўся ўсім вядомы фотаздымак. Яніс і Янка Купала як быц-
цам сімвалізуюць літаратурную дружбу двух братніх народаў, а мы, маладое 
пакаленне беларускіх літаратараў, з’яўляемся працягам слаўных традыцый 
народных пісьменнікаў…» [5].

Сярод ужо вядомых, хрэстаматыйных фатаграфій, вылучаюцца тыя, якія 
нячаста публікаваліся, напрыклад, фота Кузьмы Чорнага з калектывам га-
зеты «Звязда», датаванае вераснем 1941 г. Фотаздымак захоўваўся ў архіве 
Марыі Хайноўскай, якая пасля вайны працавала загадчыцай бібліятэкі Са-
юза пісьменнікаў, сёння ж фота знаходзіцца ў фондах Дзяржаўнага музея 
гісторыі беларускай літаратуры. Кузьма Чорны быў знаёмы з Марыяй Кан-
станцінаўнай, ведаў яе як супрацоўніцу Дома пісьменнікаў, нават узгадваў яе 
ў сваім дзённіку ад 8 жніўня 1944 г., калі ўжо знаходзіўся ў эвакуацыі: «Пры-
язджала з Менс ка Хайноўская. Яна асталася такая ж мілая, разумная і прак-
тычная ў самым найлепшым сэнсе. Усё ўмее і можа зрабіць і ўсё ацаніць праў-
дзіва» [6].

У праекце размешчаны два фотаздымкі Кузьмы Чорнага з калектывам 
газеты «Савецкая Беларусь» 1942 г. з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі 
беларускай літаратуры. Фота зроблена ў Маскве, дзе пісьменнік знаходзіў-
ся ў эвакуацыі да 1944 г., удзельнічаў у выданні газетыплаката «Раздавім 
фашысцкую гадзіну». За гэты час ім было напісана каля паўсотні артыку-
лаў і фельетонаў, зборнік апавяданняў «Вялікае сэрца» (1945), тры раманы – 
«Вялікі дзень» (1941–1944), «Пошукі будучыні» (1943) і «Млечны шлях» (1944).

Дзякуючы супрацоўніцтву бібліятэкі з Беларускім дзяржаўным архі
ваммузеем літаратуры і мастацтва атрымалася ўключыць у рэсурс копіі ру-
капісаў твораў Кузьмы Чорнага, машынапісныя матэрыялы і арыгінальныя 
лісты пісьменніка да родных і сяброў. Вылучаецца ліст 1940 г. да пераклад-
чыка і літаратуразнаўца Яўгена Мазалькова, якога Кузьма Чорны запрашаў 
да сябе ў госці ў Мінск: «Только уж не думайте о гостинице. У меня теперь 
в квартире свободно, у меня всегда будет для Вас комната и самая искренняя 
дружеская атмосфера в ней, и даже вид из окна на далекий лес и поле. Приез-
жайте» [4,  с.  478]. Пры гэтым асобныя фразы, якія К.  Чорны палічыў най-
больш важнымі – асабліва наконт гасцініцы і пакоя – падкрэслены пісьмен-
нікам, а ніжэй напісаны яго хатні адрас. Такія звесткі дазваляюць зірнуць на 
празаіка як на чулага, душэўнага і простага ў зносінах чалавека. Мала таго, 
у лісце пісьменнік згадвае, што ён «оторван от работы театром: репетиру-
ют мою пьесу и предложили мне сделать некоторые переделки». Мяркуючы па 
тым, што ліст напісаны 22 лістапада 1940 г., рэпетавалі п’есу «Ірынка», якая 
ў пачатку 1941 г. з’явілася на сцэне Беларускага дзяржаўнага тэатра імя Яку-
ба Коласа ў пастаноўцы Цімафея Сяргейчыка. Таксама можна пазнаёміцца 
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з чатырма лістамі Кузьмы Чорнага да празаіка, крытыка і драматурга Іларыё-
на Барашкі, датаванымі 1941 і 1942 г. У адным з лістоў пісьменнік дзеліцца 
сваімі назіраннямі пра прэм’еру «Ірынкі», параўноўвае віцебскую і мінскую 
пастаноўкі, а ў папярэднім лісце К. Чорны піша пра зацікаўленасць многіх 
расійскіх тэатраў перакладамі яго п’ес на рускую мову. Так, вядома, што ў Ма-
скве ў пачатку 1940х гг. у тэатральным асяродку добра памяталі паспяховую 
пастаноўку п’есы «Бацькаўшчына» К. Чорнага, здзейсненую ў 1933 г. падчас 
гастроляў БДТ1, таму і захапіліся ідэяй перакладу твораў пісьменніка, што 
сведчыць не толькі пра высокі узровень яго драматургічнага майстэрства, 
але і пра яскравае сцэнічнае ўвасабленне яго твораў беларускімі акцёрамі.

Для даследчыкаў будуць карысныя дакументы Кузьмы Чорнага з фондаў 
архівамузея. У праекце, акрамя вядомай анкеты пісьменніка як удзельніка 
першага маладнякоўскага з’езду, можна ўбачыць лістзаяву К. Чорнага ў Дзяр-
жаўнае выдавецтва БССР ад 4 снежня 1933 г. з тэкстам: «Обязуюсь в течение 
1934 года дать Белгизд детскую книжку». Гэты дакумент падкрэслівае ціка-
васць пісьменніка да стварэння літаратуры для дзяцей, што пацвярджаецца 
аповесцю «Насцечка», апавяданнем «Як дзядзька Тамаш напалохаў ваўкоў» 
і шэрагам іншых твораў.

У падраздзеле «Фотагалерэя» можна асобна пазнаёміцца з лістамі Кузь-
мы Чорнага да сябра – пісьменніка і літаратурнага крытыка Адама Бабарэкі. 
Гэтая эпісталярная спадчына, якую складаюць сем лістоў, з’яўляецца часткай 
асабістага фонду А. Бабарэкі і яго сям’і, што сёння захоўваецца ў Беларускім 
дзяржаўным архівемузеі літаратуры і мастацтва. Вядома, што летам 1930 г., 
у сувязі з арыштам і высылкай А. Бабарэкі, сябры развіталіся назаўсёды, пе-
рапіска ва ўмовах таго часу была немагчымай, не ўсё захавалася да нашых 
дзён, але сёння гэтыя сем лістоў з’яўляюцца найкаштоўнейшай крыніцай для 
вывучэння жыцця і творчасці К. Чорнага [3, с. 466].

Такім чынам, звяртаючыся да творчасці Кузьмы Чорнага, вельмі важным 
з’яўляецца мець уяўленне пра яго як пра чалавека, вызначыць асаблівасці яго 
жыцця, характар зносін з людзьмі, бо гэта дазваляе лепш зразумець твор-
часць пісьменніка, убачыць прататыпы тых блізкіх ці знаёмых яму людзей, 
якія сталі героямі яго раманаў і аповесцей. З дапамогай матэрыялаў Белару-
скага дзяржаўнага архівамузея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага музея 
гісторыі беларускай літаратуры, якія прадстаўлены грамадскасці на старон-
ках віртуальнага праекта «На хвалі часу, у плыні жыцця», сёння можна рас-
крываць нешта новае і раней невядомае пра тых дзеячаў, вядомых нам яшчэ 
са школьных падручнікаў, зірнуць на іх як на простых, звычайных людзей, 
якімі былі і нашыя продкі, а гэта падаецца вельмі цікавым і неабходным для 
разумення творчай спадчыны беларускіх пісьменнікаў.
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В’ячеслав Левицький

ЗАДУМИ СЦЕНАРІЇВ ДЛЯ КИЇВСЬКОЇ КІНОСТУДІЇ 
В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА

У листі до О.  Білецького від 07.07.1956 В.  Короткевич писав: «Уезжал 
из Киева в отвратительнейшем настроении, хуже уже некуда было. <...> Таким 
далёким представляется Киев <...>, так и казалось, что всё обрезано, что за-
черкнул семь лет жизни и что вместе со всем этим уходит и юность» [7, арк. 6].

Одначе в подальшому молодий білоруський письменник намагав-
ся утримати творчі зв’язки зі столицею України. Серед іншого, на початку 
1960х  рр. він спробував налагодити співпрацю з Київською кіностудією 
ім.  О.  Довженка. Понад те, ідеться про намір утілити ще студентську мрію 
про роботу над художнім фільмом. Саме такі висновки окреслюються в ході 
опрацювання кількох документів, що зберігаються в Центральному держав-
ному архівімузеї літератури та мистецтва України (ЦДАМЛМ України) й за-
лишаються неопублікованими дотепер.

Мета запропонованого дослідження – проаналізувати в ракурсі тексто-
логії, у тому числі із залученням інтертекстологічних прочитань, матеріали 
щодо задумів кінодраматичних творів В.  Короткевича з огляду на змістові 
домінанти іншого його доробку.

Уперше про російськомовні заявки білоруського автора на сценарії пов-
нометражних художніх фільмів «Батальйон жовторотих» («Батальон желто-
ротых»), «Місто біля краю веселки» («Город у края радуги», обидва – 1962), 
а також його лібрето літературного сценарію повнометражного художнього 
фільму «Журналісти» («Журналисты», 1953; співавтор – О. Самойленко) стало 
відомо завдяки публікації О. Литвинової 2017 р. [8]1.

Фонди ЦДАМЛМ України засвідчують, що активність Короткевичакі-
нодраматурга розпочинається не 1960 р., коли він вступає на дворічні Вищі 
сценарні курси в Москві, і здобуває найраннішу репрезентацію не в сценарії 
за «Легендою про бідного диявола й адвокатів сатани» («Легенда аб бедным 

1 Автор дослідження висловлює щиру вдячність О. Литвиновій за уточнення інформації 
про реквізити відповідних архівних справ із творами В. Короткевича.
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д’ябле і адвакатах сатаны», 1961), як може вбачатися з літопису життя і твор-
чості письменника [1, с. 438]. Твір для подальшої екранізації автор підготував, 
іще будучи студентом Київського державного університету ім.  Т.  Шевчен-
ка, адже 1953 р. скерував до Київської кіностудії лібрето з умовною назвою 
«Журналісти».

Варто окремо акцентувати: підходи, за допомогою яких розкрито одну 
із сюжетних ліній замисленої стрічки, значно випереджали тренди світового 
кіно. Конфлікт між керівництвом і робітниками шахти «Дальня» Короткевич 
висвітлив у формі журналістського розслідування, що зацікавила режисерів 
Центральної та Східної Європи лише в подальші кілька десятиліть (фільми 
М. Мащенка «Хочу вірити» (1965), С. Герасимова «Журналіст» (1967), А. Вайди 
«Людина з мармуру» (1976) та ін.).

З другого боку, лібрето літературного сценарію суголосить деяким озна-
кам «нової хвилі» у кінематографі (пор.: [11, с. 7]). Скажімо, автор не уникає 
поетизації богемного побуту героїв – працівників української газети:

«Дынник предложил пойти в ресторан на окраине, где свободнее, где хоро-
ший оркестр, где попозже, когда остаются одни завсегдатаи, можно послу-
шать настоящий стильный джаз».

Наступний абзац узагалі майже не вписується в етичні ідеали радянсь-
кого журналіста:

«Они сидели в ресторане и пили, глядя в темные окна. Играл оркестр, и го-
лос певца, усиленный микрофоном, пел о тоске, об осени, о лист[ь]ях, разнесен-
ных ветром» [10, арк. 10].

При цьому всі малознані документи, пов’язані з планами Короткевича 
щодо співпраці з Київською кіностудією, видаються показовими в аспектах 
творчої історії й інтертекстуальності.

Насамперед привертає увагу, що два з трьох згаданих творів є прото-
текстами повісті «Каштанове листя» («Лісце каштанаў», 1972). Спорідненість 
між ними простежується на кількох рівнях. Мовиться, зокрема, про тема-
тику й емоційність: майбутній сценарій «Батальйон жовторотих», подібно 
до повісті, присвячено «друзьям юности, погибшим и живым» [5, арк. 1].

В обох творах наявні й мотиви катастрофізму у сприйнятті дитинства, 
яке припало на час війни. Письменник розкриває такий зміст завдяки натур-
філософським відступам, заснованим на паралелізмі природи й людського 
середовища. Справді, у фіналі сценарію передбачено начитування тексту го-
лосом Віктора, єдиного головного героя, що вижив:

«Мы были ровесниками, а теперь я почти вдвое старше их. И когда я вспо-
минаю это, мне, почему-то, стыдно. Они могли бы быть женихами, мужьями, 
отцами. И они не были ни тем, ни другим... Только женихами Родины, которая 
без них осиротела... Все хорошо: белят по весне сады, кладут в кладку кирпич, 
растят цветы. Но мне теперь всегда кажется, что у земли другой запах, чем 
тогда, до этого, а вкус яблок отдает горечью» [5, арк. 9].

З наведеним уривком кореспондується кінцівка повісті, базована, проте, 
на символіці осені, а не весни. У розділі ХІІІ «Каштанового листя» розповідач 
зазначає:

«...мае хлопцы, мае сябры спяць у дняпроўскім пяску і ніколі ўжо не ўбачаць 
ні сонца, ні сіняй ракі, ні залатой лістоты каштанаў <...>
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Пры жыцці лёс не даў ім прывязанасці тых, каго яны хацелі. Але цяпер яны 
разам. Цяпер яны ляжаць разам, звязаныя самай моцнай повяззю, якая ёсць 
на зямлі.

Я не так бы пакутаваў, каб не былі яны такімі чыстымі, такімі вернымі 
сябрамі, такімі надзвычайнымі і добрымі, такімі выдатнымі хлопцамі.

Пачынаюць аблятаць каштаны.
І ў гэты журботны час наша апаленае, спаленае, наша забітае вайной, 

наша знявечанае юнацтва заўсёды, заўсёды ўспамінаецца мне» [2, с. 388]1.
На власне іконічному рівні вирізняється образ німецькомовної вивіски. 

Так, у «Місті біля краю веселки» наратор визнає:
«Этот город очень дорог мне. Я видел его сразу после войны, когда редки 

были люди на улицах, а на одном из домов[,] по Ленинской, висели тяжелые бук-
вы “Caffee” (там, где теперь “Хліб”)» [6, арк. 1].

Доречно уточнити: щойно згадана заявка на сценарій – винятковий твір 
у Короткевичевій художній урбаністиці, у якому не лише осмислюється жит-
тя столиці України після звільнення від нацистських військ, а й досить широ-
ко окреслюється атмосфера Києва в довоєнний і воєнний періоди.

Водночас у розділі  І «Каштанового листя» докладніше змальовано об-
лаштування відповідного фасаду на нинішній вулиці Б.  Хмельницького 
в Києві, а написання німецького слова уточнено:

«Паўсюль сляды нядаўняга страшнага сну. Вось на доме, адзін над адным, 
шэсць масіўных тоўстых квадратаў шакаладнага колеру. На кожным літара, 
таксама масіўная, белая:

“K-a-f-f-e-e”.
Пазней лацінскія літары збілі, тым болей што і кавы ў горадзе днём з агнём 

было не знайсці. І цяпер шыльда гаварыла па-ўкраінску “Хліб”, а два шакаладныя 
квадраты віселі дарэмна, так сабе» [2, с. 311].

Посилання на прикметну вивіску трапляється також в есеї «Мой се гра-
док!»  (1982), причому її текст почасти позбавлено очуднення, адже подано 
кирилицею:

«Гэта [“Лісце каштанаў”. – В.  Л.] адна з нешматлікіх маіх рэчаў, якая 
на дзевяноста пяць працэнтаў голая праўда, нават што датычыцца дробных 
рэалій, якія могуць засведчыць усе кіяўляне, што былі ў той час у горадзе.

Праўда аж да нямецкіх шыльдаў сям-там (Каффее) <…>» [3, с. 117].
Вельми істотним видається образ веселки. Як випливає із заголовка, він 

стрижневий у кінодраматичному творі 1962 р.:
«Город у края радуги – это Киев. Не верите – посмотрите на него, когда 

гроза откатывается за Днепр и радуга встает прямо из заречных лугов. Ли-
ства парков тогда тяжелая и зеленая, а в золотых куполах вспыхивают искры, 
и купола тоже кажутся радужными» [6, арк. 1].

Іншим сенсом, помітніше закоріненим у фольклор, хоч і так само пов’я-
заним із Києвом, природне явище наділено в пізнішій повісті. Симптоматич-

1 Цитування повістей В. Короткевича «Каштанове листя» («Лісце каштанаў») й «У снігах 
дрімає весна» («У снягах драмае вясна») у цій статті за pdfверсією зібрання творів письмен-
ника у 8 томах, підготованою 2010  р., зумовлене ускладненим режимом доступу до фондів 
київських бібліотек у другій половині 2020 р. у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARSCoV2.
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но, що її загиблі герої, за словами наратора з розділу ХІІІ, «ляжаць недзе там, 
“за краем чорнай вясёлкі”, як кажуць нашы казкі» [2, с. 388].

Досить промовистою постає художня деталь із прирученою білкою. У за-
явці на сценарій «Батальйон жовторотих» завдяки згадці про ефектну тва-
рину посилюється характеристика персонажа – бійця, що теж має анімальне 
найменування:

«...каждый погиб по[-]своему, даже грубый Ведмедь, который, казалось, был 
нежен только с ручной белкой, вечно сидевшей у него на плече, или спавшей за 
пазухой» [5, арк. 8].

До схожого опису дружби юнака зі звіром В.  Короткевич удаєть-
ся в  «Каштановому листі». Як констатує розповідач у розділі  І, «калі я быў 
у “ястрабках”, то ў нашым напаўдзіцячым атрадзе быў хлопец, і ў яго была руч-
ная вавёрка. Вечна ездзіла ў яго на плячы, забіралася спаць у кішэнь гімнасцёркі, 
харошая была. Мы ўсе яе дужа любілі, падгадоўвалі».

Порівняно з твором 1962 р. анімальний образ у повісті вияскравлюєть-
ся. Автор більшою мірою зосереджений на епізоді загибелі воїна, коли після 
смертельного поранення «трава пад галавою намокла і пацямнела, і вавёрка 
цакатала ў яго на грудзях <...> Калі хлопцаў хавалі, яна, вавёрка, таксама ўсё 
сакатала на краі ямы» [2, с. 309].

Спостерігаються також ширші міжтекстові зв’язки. Зокрема, в аспекті 
співвідношення з доробками інших авторів слід ураховувати, що заявку на 
сценарій стрічки «Місто біля краю веселки» побудовано не вповні традицій-
но. Тяжіння до художнього стилю, досить докладне висвітлення сюжету, на-
явність розгорнутих характеристик персонажів свідчать, що вона фактично 
становить собою синопсис (як, до речі, й «Батальйон жовторотих»). При цьо-
му розпочинається твір заувагами розповідача, який не відмежовується від 
образу реального автора й визнає: «Этот город очень дорог мне». Далі авто-
біографічний вимір унаочнюється:

«Я кончал в нем университет <...> Название даже таких районов, как Те-
личка и Чоколовка[,] музыкой звучат в моем сердце. На Чоколовке я жил, а на Те-
личке жила одна девушка... Вы сами понимаете, что было очень приятно, про-
водив ее, возвращаться домой, когда уже не ходят трамваи.

Это город великой, героической и славной судьбы, и вот об этой судьбе 
и о судьбе некоторых киевлян я и хочу рассказать в сценарии» [6, арк. 1].

Схожим чином розпочинає свій сценарій «Прогулянки по Києву» («Про-
гулки по Киеву», 1970) В. Некрасов:

«Фильм этот – рассказ о Киеве. Киеве прошлого, настоящего и немного 
будущего. Киеве, не “путеводительском”, а о том, который не всето и зна-
ют <...> Мы будем просто гулять по городу, любоваться им, чтото узнавать, 
чтото вспоминать, чтото пытаться объяснить» [9, арк. 1].

Крім того, аналізовані твори залучаються до автоінтертексту В. Корот-
кевича. У синопсисі «Батальйон жовторотих» можна віднайти деякі обра-
зи й  принципи, відомі з більш активно популяризованого доробку митця. 
Справді, цікаво, що в запланованому сценарії згадується топонім Розби-
тий Ріг [5, арк. 7], який фігурує і в історичній драмі «Млин на Синіх Вирах» 
(«Млын на Сініх Вірах»). Як відомо, ця п’єса, що виникла 1957  р., здобула 
певний розголос до 1962  р., коли автор оформлював заявку до кіностудії. 
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У рік написання за неї присуджено премію на республіканському конкурсі 
драматургії, а  1959  р. постановку за «Млином...» підготувало телебачення 
Білорусі  [1,  434–436]. Очевидно, Короткевич не уникав нагоди підкреслити 
цілісність свого білоруського художнього світу навіть за допомогою колорит-
них власних назв. Легкі для запам’ятовування, такі маркери вдало ототож-
нюються і зі стилем літератора, і з дійсністю, яку окреслює такий митець.

У поетиці зазначеної заявки наявні риси, спільні з іншим Короткеви-
чевим твором  – «Христос приземлився в Городні» («Хрыстос прызямліўся 
ў Гародні»). Над однойменними кіносценарієм і романом письменник пра-
цював у 1965–1966 рр. Проте вже в «Батальйоні жовторотих» простежується 
травестійне трактування сакральних сюжетів у дусі народної культури. Зо-
крема, напівжартівливо стверджується про «хресну ходу», у якій один із пер-
сонажів, юний учасник Другої світової війни Петька Жук, бере участь в образі 
Папи Римського [5, арк. 4]. Загалом суміщення реалій із кількох епох прита-
манне всьому неопублікованому синопсису. Для порівняння: центрального 
негативного персонажа, лідера банд 1940х  рр., звуть Данилом Апостолом, 
як і українського гетьмана першої половини XVIII ст.

Специфічним мислиться статус повісті «У снігах дрімає весна» («У сня-
гах драмае вясна», 1957). Як відомо, вона тривалий час, до 1988 р., лишалася 
неопублікованою [1, с. 434]. Утім, з архівних документів убачається, що В. Ко-
роткевич нерідко вдавався до матеріалу, котрий ліг у її основу.

Серед іншого, 1953 р., іще до постання цього твору, письменник прагнув 
окреслити атмосферу рідного Київського університету. У лібрето «Журналі-
сти» оповідач зауважує щодо одного з головних героїв, Георгія Дружиніна:

«В университете он привык жить в атмосфере студенческой дружбы, юно-
шеского веселья, привык всегда делиться с друзьями мыслями и впечатления-
ми» [10, арк. 2].

Подана цитата близька за змістом до вислову з експозиції пізнішої 
повісті про те, що змальовані події почалися в місті, де був університет, 
«а значыцца, існавала гарластая і хударлявая, дасціпная і яхідная парода лю-
дзей, якіх завуць студэнтамі» [4, 106].

Своєю чергою, 1962 р. в «Місті біля краю веселки» В. Короткевич повер-
тається до певних образів з епічного твору 1957 р. Ідеться, наприклад, про 
посилання на студентську гру – колективне пародіювання модерністичної 
поезії. У розділі XVI повісті «У снігах дрімає весна» цим займається чимало 
учасників зборів комсомольського осередку. У полі зору оповідача опиняєть-
ся Янка, який через нудні виступи: «даўно не слухаў, а пісаў сваю частку калек-
тыўнай “дэкадэнцкай” паэмы, у якую кожны дабаўляў пасільна некалькі радкоў. 
Паэму вырашылі назваць “Крывапупныя бравэркі”. У Янкі радкі атрымліваліся 
абсалютна ідэальна бязглуздымі і ў той жа час смешнымі» [4, с. 160].

Персонажі замисленого сценарію Кость Череватий та Юрась Музиченко, 
будучи «неисправимыми чудаками», теж «сочиняли в свободное время, на ходу, 
иронические стихи и даже писали вдвоем, четырехстопным хореем, декадент-
скую поэму под названием “Кривопупные зипуны”» [6, арк. 1].

Показово, що обидва іменники, використані в заголовках поем («зипун» 
і «бравэрка»), належать до історизмів у російській і білоруській мовах від-
повідно. Ідеться про верхній чоловічий одяг, назви якого асоціюються з кла-
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сичною літературою. Таке найменування в кожному з випадків контрастує 
з вигаданим прикметником («кривопупные»  / «крывапупныя»). Тож навіть 
при конструюванні жартівливих текстів у тексті, позначених оказіональни-
ми відтінками, письменник ретельно добирав лексичні відповідники та дбав 
про остаточний гротескний ефект.

Неможливо проігнорувати і взаємодію кінодраматичнх творів з біогра
фічним текстом В. Короткевича. Крім очевидних переживань автора у зв’яз-
ку із загибеллю реальних знайомих однолітків у роки Другої світової війни, 
привертає увагу матеріал в основі лібрето «Журналісти». З есеїв «Мой се гра-
док!» і «Обрана» («Абраная», обидва – 1982) відомо про приязні стосунки між 
білоруським письменником і студентами факультету (раніше – відділення) 
журналістики, що разом із ним мешкали в університетському гуртожитку 
(пор.: [3, с. 127]). Передусім мовиться про такі неординарні постаті, як Т. Ко-
ломієць, В. Симоненко, М. Сом, А. Шевченко та ін. Імовірно, спілкування з на-
званими особами могло надихнути Короткевича на задум кіносценарію.

Отже, заявки (синопсиси) та лібрето сценарію, котрі В.  Короткевич 
підготував для Київської кіностудії в 1950–60х  рр., перебувають у склад-
ній системі зв’язків із літературними й культурними текстами. Машинопи-
си, що  зберігаються у фондах ЦДАМЛМ України, репрезентують як роботу 
над майбутніми творами (повість «Каштанове листя»), так і прагнення роз-
горнути чи додатково популяризувати вже втілені задуми (посилання на 
повість «У снігах дрімає весна» та п’єсу «Млин на Синіх Вирах»). З відповід-
них документів убачається, що письменник, не оминаючи автобіографічно-
го фактажу, тяжів до художніх засобів, які сприяли б розбудові білоруської 
кінодраматургії (елементи стилістики «нової хвилі», оповідь у форматі жур-
налістського розслідування, виважене привнесення колориту попередніх 
епох у новітні реалії). Досвід ініціювання спільних проєктів із кіностудією, 
хоч і не завершився зйомками фільмів, забезпечив скрупульозне осмислення 
низки важливих образів та сюжетів. Водночас виявлені матеріали свідчать 
про потребу подальшого вивчення Короткевичевих контактів із українським 
мистецьким середовищем.
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