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КУЛЬТУРНЫЯ РЭАЛІІ, КАНЦЭПТАСФЕРА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ, ПАРЭМІЧНЫ 

ФОНД МОВЫ 

Аб’ект даследавання: вобразная сістэма мастацкай літаратуры, лексічныя сродкі 

мастацкай выразнасці і рэпрэзентацыі культурнай значнасці. 

Мэта даследавання: выявіць прынцыпы ўвасаблення нацыянальнага характару ў 

вобразах літаратуры, моўных формах мастацкай літаратуры і на матэрыяле натуральнай 

мовы. 

Метады даследавання: гісторыка-кантэкстуальны метад, метад канцэптуальнага 

аналізу, апісальны метад, дыстрыбуцыйны метад, метад асацыятыўнага эксперыменту. 

Вынікі працы: вылучана спецыфіка функцыянавання літаратурных саюзаў 

Полаччыны (на прыкладзе 8 аб’яднанняў) з улікам моўнага фактара (наяўнасць беларуска- 

і рускамоўнай плыняў), які адбіўся на асаблівасцях увасаблення нацыянальнай 

праблематыкі; абгрунтавана нацыянальная спецыфіка твораў З. Бядулі, А. Гародні, 

Ц. Гартнага, М. Гарэцкага, К. Крапівы, М. Мялешкі, Э. Самуйлёнка пра Першую 

сусветную вайну ў кантэксце спадчыны амерыканскіх пісьменнікаў (Т. Бойда, Дж. Дос 

Пасаса і Э. Хемінгуэя); даследаваны гісторыка-культурны кантэкст рамана «Чужая 

бацькаўшчына», прасочана адлюстраванне сусветнай, еўрапейскай гісторыі ў «люстэрку» 

маленькай тэрыторыі; выяўлены сувязі моўнага і культурнага складніка ў спадчыне 

У. Караткевіча і С. Панізніка, абгрунтаваны сувязі нацыянальнай канцэптасферы 

беларускай мовы з аўтарскай. 

Ступень укаранення: вынікі даследавання выкарыстаны ў навучальным працэсе 

кафедр сусветнай літаратуры і замежных моў і славянскай філалогіі Полацкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Вобласць выкарыстання: далейшыя літаратуразнаўчыя і лінгвістычныя 

даследаванні, у тым ліку кампаратыўнага характару; у навучальным працэсе філалагічных 

спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі. 

Эканамічная эфектыўнасць працы звязана з магчымасцю яе рэалізацыі ў якасці 

камерцыйнага прадукта. 
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Прагнозныя прапановы аб развіцці аб’екта даследавання: неабходныя наступныя 

спецыяльныя даследаванні, якія б удакладнілі спецыфіку ўвасаблення нацыянальнага 

характара ў творчасці пэўных беларускіх мастакоў слова. 
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УВОДЗІНЫ 

Тэма працы адпавядае аднаму з прыярытэтных напрамкаў навуковых даследаванняў 

Рэспублікі Беларусь на 2016-2020 гг. «Грамадства і эканоміка». Сучаснае літаратуразнаўства 

і лінгвістыка цесна ўзаемадзейнічае з іншымі галінамі гуманітарных ведаў, паступова 

далучаючы назапашаныя веды да даследаванняў сучаснай антрапалогіі. Інтэграцыя 

гуманітарных ведаў для выяўлення спецыфічнай культурнай інфармацыі ўяўляе сабой 

актуальны напрамак даследаванняў. Даныя этнаграфіі, літаратуры, лінгвакультуралогіі і 

лінгвістыкі ў сукупнасці прадстаўляюць магчымасць атрымаць комплексны погляд на з'яву 

нацыянальнага характару. У сферы сучасных беларускіх даследаванняў існуюць асобныя 

даследаванні нацыянальнага характару, але комплекснае даследаванне прадстаўляе 

навуковую навізну праекта. Актуальным таксама з’яўляецца параўнальны падыход да 

вывучэння беларускай літаратуры і мовы і сусветнай культуры. 

Кожная нацыянальная літаратура ўяўляе сабой жывы арганізм у развіцці, які чуйна 

рэагуе на самыя нязначныя змены ва ўсіх сферах жыццядзейнасці грамадства - навуковае 

вывучэнне літаратуры немагчыма без комплекснага падыходу, які ўлічвае шматлікія і 

пастаянна зменлівыя кантэксты гістарычнага быцця народа. Менавіта гэтая 

фундаментальная заканамернасць дазваляе выяўляць новае і яшчэ не вывучанае ў кожнай 

нацыянальнай літаратуры. 

Значны ўнёсак у вывучэнне спецыфікі ўвасаблення нацыянальнага характару ў мове і 

літаратуры зрабілі: В. Бароўка, А. Васілеўская, Н. Дамброўская, В. Каваленка, Л. Крысін, 

Я. Лецка, У. Лобач, А. МакМілін, Н. Мечкоўская, М. Мушынскі, У. Падгол, Р. Радзік, 

А. Рагуля, М. Рэуцін, Л. Сінькова, Г. Тычка, М. Тычына, І. Чыгрын, Т. Шамякіна, Т. Шуба-

Зімяніна і інш. 

Мэта работы – выявіць прынцыпы ўвасаблення нацыянальнага характару ў 

вобразах літаратуры, моўных формах мастацкай літаратуры і на матэрыяле натуральнай 

мовы. 

Задачы работы: 

1. вызначыць сродкі адлюстравання рыс нацыянальнага характару ў 

вобразах літаратуры; 

2. прааналізаваць значэнне лінгвакультурных сродкаў прадстаўлення 

культурнай значнасці ў беларускай мастацкай літаратуры; 

3. выявіць асаблівасці нацыянальнага характару і спосабы іх 

рэпрэзентацыі на ўзуальным узроўні мовы; 
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4. вылучыць механізм узаемадзеяння агульначалавечага і нацыянальнага 

ў гісторыка-культурным кантэксце. 

А.А. Гугніным працягваецца тэарэтычная распрацоўка розных аспектаў гісторыка-

кантэкстуальнага метаду прымяняльна да вывучэння заходнееўпапейскіх і славянскіх 

літаратур, выяўляючы ў разнастайнасці гістарычных і сучасных кантэкстаў кожнай 

нацыянальнай літаратуры агульныя і непаўторна індывідуальныя рысы. 

Практычная мадэль выкарыстання гісторыка-кантэкстуальнага метаду для 

вывучэння літаратурных узаемасувязяў у гісторыка-культурных кантэкстах прадстаўлена 

ў працы А.А .Гугніна: Краткий очерк истории русско-немецких и немецко-русских 

литературных связей // Романо-германская филология. Контексты культуры и 

литературные связи: международный сборник научных статей / Полоцкий. Гос. 

Университет ; редкол.: А.А.Гугнин (отв.ред.) [и др.]. – Новополоцк, 2017. – С.3 – 38. 

Падрыхтавана 42 біяграфіі і бібліяграфіі паэтаў Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта як матэрыял для даведніка па пісьменніках Полаччыны. 

Падрыхтавана 22 біяграфіі і бібліяграфіі паэтаў Беларускага літаратурнага саюза 

«Полоцкая ветвь» як матэрыял для даведніка па пісьменніках Полаччыны. 

Даследаванне крытычнага матэрыялу па творчасці В. Адамчыка дазволіла 

вызначыць перспектыўныя шляхі для далейшага вывучэння раманнага цыклу беларускага 

пісьменніка з пазіцыі разгляду нацыянальнай эпічнай традыцыі і сучасных аўтараў змен ў 

літаратуры; усведамлення адметнасці рэгіянальнага зместу твора як праекцыі 

агульнанароднага і агульнанацыянальнага; даследавання пераемнасці традыцый 

сусветнага літаратурнага працэсу ў творчасці В. Адамчыка праз параўнанне з рускай, 

польскай і заходнееўрапейскімі літаратурамі. 

Атрыманыя вынікі могуць знайсці выкарыстанне пры напісанні манаграфічных 

даследаванняў, прысвечаных вывучэнню творчасці У.Караткевіча, С.Панізніка, 

В.Адамчыка, З. Бядулі, А. Гародні, Ц. Гартнага, М. Гарэцкага, К. Крапівы, М. Мялешкі, 

Э. Самуйлёнка, пры падрыхтоўцы спецкурсаў для студэнтаў-філолагаў і ў школьнай 

практыцы на ўроках мовы і літаратуры, пры стварэнні вучэбных дапаможнікаў па  

беларускай мове і літаратуры, філалагічным аналізе тэксту, лінгвакультуралогіі, пры 

напісанні курсавых і дыпломных прац. 

Асноўныя палажэнні, высновы і вынікі даследавання былі абмеркаваны на 

наступных міжнародных і рэспубліканскіх навкова-практычных канферэнцыях: III-я 

міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі 

палявых і міждысцыплінарных даследаванняў» (Полацк, ПДУ, 14 – 15 красавіка 2016 г.); 

Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры (Мінск, НАН Беларусі, 5 – 6 
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мая 2016 г.); ХХV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Культура і літаратура Амерыкі і 

Еўропы: погляд з XXI стагоддзя», (Мінск, МДЛУ, 12 – 14 мая 2016 г.); Міжнародная 

навуковая канферэнцыя да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3 – 4 

сакавіка 2016 г.); IV міжнародная навуковая канферэнцыя «Научные чтения, посвященные 

Виктору Владимировичу Мартынову (к 50-летию основания научной школы 

формализованной семантики)» (Мінск, 2-3 сакавіка 2016 г.); Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Гендер и проблемы коммуникативного поведения», (Полацк, ПДУ, 27-28 

кастрычніка 2016 г.); VII Международная научная конференция «Традиции и современное 

состояние культуры и искусств», (Мінск, 24-45 лістапада 2016 г.); Міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя ХХΙV Гарэцкія чытанні «Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і 

творчасць» (Мінск, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, 16 чэрвеня 2016 г.); 

VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мова – літаратура – культура (да 90-годдзя 

прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна)» (Мінск, БДУ, 15 – 16 верасня 2016 г.); 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская мова, літаратура, культура і свет: 

праблемы рэпрэзентацыі» (Мінск, МДЛУ, 3 – 4 лістапада 2016 г.); XVI международная 

конференция «Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы 

теоретической и исторической поэтики», (Гр.ГУ и Белостокский университет, 19-

23.сентября 2016, Гродно-Белосток); Шосты Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі 

(7-9 кастрычніка 2016 г., Універсітэт Вітаўта Вялікага, Коўна (Каўнас, Літва); 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская мова, літаратура, культура і свет: 

праблемы рэпрэзентацыі» (МДЛУ, 3-4 лістапада 2016 г., Мінск); Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Наследие Александра Веселовского в мировом контексте» (24-25 

кастрычніка 2016 г., ИМЛИ РАН, Масква); Міжнародны форум «Славянская ліра» (2-5 

чэрвеня 2016 г., Полацк) («Некоторые проблемы современного развития Литературных 

союзов и литературных объединений в России и Беларуси»); Международная научная 

конференция «Революции и гражданские войны в зеркале мировой литературы»: 26 – 27 

октября 2017 г.; Международная научная конференция «Аксиологический диапазон 

художественной литературы» (23–24 марта 2017 г.), Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова; ХХІІ Международная научная конференция 

«Славянские чтения», Давгавпилс, 18–19. 05. 2017 г., Даугавпилсский университет; VII 

Міжнародным Кангрэс даследчыкаў Беларусі: Варшава, 15–17. 09. 2017 г.; Михайловские 

чтения 2017: А.В Михайлов как историк культуры. Москва: ИМЛИРАН, 13 – 14 декабря 

2017 г.; Міжнародная навуковая канферэнцыя «XI Карпаўскія чытанні»: Мінск, БДУ, 17–18 

сакавіка 2017 г.; XXVI Міжнародная навуковая канферэнцыя «Інтэртэкстуальнасць, 

міждысцыплінарнасць і міжкультуралізм у літаратуры і культуры Амерыкі і Еўропы»: 
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Мінск, МДЛУ, 13 – 15 мая 2017 г.; Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя XXV 

Гарэцкія чытанні «Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць»: Мінск, Дзяржаўны 

музей гісторыі беларускай літаратуры, 22 чэрвеня 2017 г.; VIII Міжнародная навуковая 

канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтв»: Мінск, НАН Беларусі, 7 – 

8 верасня 2017 г.; Міжнародная навуковая канферэнцыя «Актуальныя праблемы вывучэння 

і выкладання англамоўнай літаратуры»: Мінск, МДЛУ, 21 – 23 верасня 2017 г.; 

V Міжнародныя Скарынаўскія чытанні, прысвечаныя 500-годдзю беларускага кнігадру-

кавання: Мінск, БДУ, 17 – 18 лістапада 2017 г.; Міжнародная навуковая канферэнцыя 

«Польска-беларускія літаратурныя, гісторыка-культурныя і моўныя сувязі» 16–17 сакавіка 

2018 г., Варшава; Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, 

методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў» 19–20 красавіка 2018 г., 

Полацк; Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская гістарычная літаратура: 

жанры, характары, праблемы», Мінск, НАН Беларусі, 22 – 23 сакавіка 2018 г.; 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя XXVI Гарэцкія чытанні «Максім і 

Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць», Мінск, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай 

літаратуры, 19 красавіка 2018 г.; XXVII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Перазовы 

эпох у літаратуры і культуры Амерыкі і Еўропы», Мінск, МДЛУ, 14 – 16 мая 2018 г.; 

Международной научной конференции «ХХІІІ Славянские чтения», Даугавпилс, 10-11 

мая, 2018г.; Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у полымі Першай сусветнай 

вайны» Мінск, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, 25 – 26 кастрычніка 2018 г.; ІІ 

Міжнародная навуковая канферэнцыі «Беларуская мова, літаратура, культура і свет: 

праблемы рэпрэзентацыі» Мінск, МДЛУ, 16 лістапада 2018 года; Всероссийская научная 

конференция «Образ и судьба человека в искусстве экспрессионизма» 17-19 апреля 2019 

года; Международная конференция «Im Spannungsfeld Goethes: литература и искусства в 

поле притяжения Гёте» (г. Москва, 25-26 ноября 2019. Организаторы: ИМЛИ РАН и 

ВШСИ); ХХІХ Научные чтения (24-25 студзеня 2019 г.) Даўгавпілс, Латвія; Міжнародная 

канферэнцыя «Мова, літаратура і культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая», 26-

27 верасня 2019г., Нацыянальны інстытут адукацыі; Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Жыццё мовы ў культуры і соцыуме» (Мінск, МДЛУ, 18 – 20 сакавіка 2019 

г.); XXVIII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Падарожжа як пошук сябе ў свеце ў 

літаратуры і культуры Амерыкі і Еўропы» (Мінск, МДЛУ, 17 – 18 мая 2019 г.); 

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя XXVII Гарэцкія чытанні «Максім і 

Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць» (Мінск, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай 

літаратуры, 14 чэрвеня 2019 г.); X Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

«Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтв» (Мінск, НАН Беларусі, 12 – 13 верасня 
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2019 г.); V Міжнародная навуковая канферэнцыя «Моўная асоба і эфектыўная камунікацыя 

ў сучасным полікультурным свеце» (Мінск, БДУ, 24 – 25 кастрычніка 2019); 76-я навуковая 

канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ (24. 04. 2019). 
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1. ГІСТОРЫКА-КАНТЭКСТУАЛЬНЫ ПАДЫХОД ДА ВЫВУЧЭННЯ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛІТАРАТУРЫ: ТЭЗІСЫ І ТЛУМАЧЭННЯ УВОДЗІНАЎ 

 

1. Усякая нацыянальная літаратура ствараецца і развіваецца ў шырокім гісторыка-

культурным кантэксце - прыродна-касмічным, нацыянальным, рэгіянальным і сусветным. 

Усе гэтыя кантэксты, пастаянна змяняючыся і ўзаемадзейнічаючы, так ці інакш 

захоўваюць сваю прысутнасць на працягу ўсёй бачнай гісторыі, вызначаючы зменлівасць 

формаў канкрэтнай грамадскай рэальнасці, што шмат'ярусна пранізана чалавечай 

культурай. Літаратура, па сутнасці ўяўляе сабой пэўную гістарычную стадыю развіцця 

мовы (вуснай і пісьмовай), не мяркуецца па-за прадастаўленых мовай спосабаў 

камунікацыі, уяўляе сабой найскладаны шматфункцыянальны грамадскі механізм, у якім 

першапачаткова пануе камунікатыўная функцыя - якія б адценні гэтая функцыя напрацягу 

даступнай назіранню гісторыі ні прымала. 

2. Параўнальна-гістарычныя і тыпалагічныя даследаванні літаратурнага працэсу 

пры ўсёй відавочнай важнасці, на наш погляд, занадта далёка адводзяць 

літаратуразнаўства ў сферу глабальных абагульненняў, часта пазбаўляючы гэтыя 

абагульненні канкрэтна-эмпірычнай дакладнасці. Напрыклад, шматлікія гісторыі нямецкай 

літаратуры, якія працягваюць стварацца і ў нашы дні, практычна амаль цалкам ігнаруюць 

факт працяглай гістарычнай раздробненасці Германіі і тых рэальных наступстваў, якія 

мела гэтая раздробленасць для лёсаў нямецкай літаратуры і культуры. Ствараецца 

згладжаная і абагульненая карціна нейкага лагічнага і паслядоўнага літаратурнага 

развіцця, якая, аднак, становіцца знежывелай, схематычнай і штучнай, як толькі мы 

пачынаем больш пільна ўзірацца ў рэальнае літаратурнае развіццё ў 300-х нямецкіх 

дзяржавах з іх спецыфічнымі гістарычнымі традыцыямі, умовамі і магчымасцямі, з іх 

суперніцтвам і варожасцю, што пастаянна разводзяць іх па розныя бакі барыкад. Гісторыя 

нямецкай літаратуры можа быць на самой справе адэкватна намаляваная як складаная 

метасістема, усярэдзіне якой самастойна пульсуюць шматлікія субсістемы, што 

вызначаюцца сваімі ўласнымі лакальнымі, рэгіянальнымі і нацыянальнымі кантэкстамі. У 

межах такіх лакальных і рэгіянальных кантэкстаў, якія самастойна спарадзілі, да 

прыкладу, з канца XVIII стагоддзя нябачаную ў іншых краінах колькасць рамантычных 

цэнтраў, гурткоў, плыняў і школ, цалкам натуральна выглядае і сербалужыцкі рамантычны 

гурток, які ўзнік у 1814 годзе ў Лейпцыгскім універсітэце ў студэнцкім грамадстве 

Сарабія. Верхнелужыцкі перадрамантызм і рамантызм фарміраваўся аж да 1820-х гадоў 

выключна ў сербалужыцка-нямецкім пратэстанцкім і пратэстанцка-піетысцкім кантэксце. 
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3. З дапамогай гісторыка-кантэкстуальнага падыходу, гэта значыць у дадзеным 

выпадку канкрэтнага ўліку зменлівага славянска-германскага кантэксту сербалужыцкай 

літаратуры, на наш погляд, атрымоўваецца даволі прыстойна ўдакладніць перыядызацыю 

гісторыка-літаратурнага працэсу ў Сербскай Лужыцы і, у першую чаргу, правесці больш 

выразныя межы літаратурных эпох і кірункаў: Асветніцтва, рамантызму, нацыянальнага 

адраджэння, рэалізму і мадэрнізму. 

4. З пазіцый гісторыка-кантэкстуальнага падыходу відавочная неабходнасць 

самастойнай распрацоўкі гісторыі верхнялужыцкай і ніжнялужыцкай літаратур і зараз ужо 

па-за ўсякай залежнасці  ад розных меркаванняў лінгвістаў аб статусе верхнялужыцкай і 

ніжнялужыцкай моў і ступені іх самастойнасці. Гісторыка-кантэкстуальны падыход 

дазваляе выразна сістэматызаваць рэлігійныя, палітычныя, сацыякультурныя, 

сацыялінгвістычныя і іншыя шматлікія адрозненні лакальных кантэкстаў літаратурнага 

развіцця ў Верхняй і Ніжняй Лужыцы і растлумачыць ашаламляльныя разыходжанні ў 

тыпалогіі гісторыка-літаратурнага працэсу ў верхнялужыцкай і ніжнялужыцкай 

літаратурах і часта няўдалы «дыялог» гэтых літаратур - гэта значыць усё тое, што 

гісторыкі літаратуры доўгі час і беспаспяхова спрабавалі ігнараваць і толькі ў апошнія 

дзесяцігоддзі паступова пачынаюць усведамляць як надзённую праблему, хоць гісторыі 

ніжнялужыцкой літаратуры да гэтага часу не існуе, а таму і гісторыя ўсёй сербалужыцкай 

літаратуры працягвае заставацца незавершаным фрагментам. 

5. Сербалужыцкая літаратура ўяўляе сабой метасістэму, у якую на роўных правах 

ўваходзяць дзве субсістэмы, верхнялужыцкая і ніжнялужыцкая літаратуры, і іх гісторыя 

павінна выбудоўвацца як апісанне субсістэм і метасістэмы. І гэта апісанне пры гісторыка-

кантэкстуальным падыходзе перастае быць простай сумай субсістэм, якія у яе ўваходзяць, 

і непазбежна набывае новыя якасныя характарыстыкі. 

6. Найбольш складаным пытаннем, што патрабуе далейшай распрацоўкі, з'яўляецца 

пытанне аб прынцыпах уключэння ў гісторыю сербалужыцкай літаратуры шматлікіх 

тэкстаў на нямецкай мове, створаных сербалужыцкімі пісьменнікамі, але асабліва 

шматлікіх літаратурных (і публіцыстычных) тэкстаў, напісаных этнічнымі немцамі, чэхамі, 

славакамі і палякамі на верхнялужыцкай, ніжнялужыцкай і нямецкай мовах. 

7. «Чыстай» этнічнай самасвядомасці ў сербалужычан ужо даўно няма, але ад 

гэтага яны ніяк не перестаюць заставацца сербалужычанамі. Гісторыка-кантэкстуальны 

падыход дазваляе аналізаваць увесь шматскладовы працэс шматвяковай адаптацыі 

этнічнай самасвядомасці сербалужычан да зменлівага сербалужыцка-германскага 

кантэксту і замест малаістотнай праблемы «чысціні» этнічнай самасвядомасці казаць пра 

яе характэрныя і адметныя рысы, пра яе нацыянальную і рэгіянальную спецыфіку, 
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прычым і з гэтага пункту гледжання зусім выразна праглядаюцца адрозненні сітуацыі ў 

Верхняй і Ніжняй Лужыцы: у Ніжняй Лужыцы этнічная «чысціня» яшчэ больш 

«замутнена», акцэнт на «нямецкасці» ў ніжнелужычан праступае яшчэ больш відавочна. 

Але паслядоўнае прымяненне гісторыка-кантэкстуальнага падыходу дазваляе зрабіць і 

яшчэ адно найважнейшае назіранне, якое дапамагае растлумачыць, чаму прароцтва М. 

Лютэра (да якога далучаліся ў XIX-XX стагоддзях таксама і асобныя славісты) аб хуткай 

асіміляцыі сербалужычан за мінулыя 500 гадоў так і не спраўдзілася. Выразная спецыфіка 

сербалужыцка-нямецкага рэгіянальнага кантэксту складаецца яшчэ і ў тым, што ён не быў 

выразна аднанакіраваным, г.зн. паўплываў не толькі на сербалужычан, у этнічнай 

самасвядомасці якіх з'яўлялася доля «нямецкасці», але ён адбіваўся і на немцах, што 

пасяляюцца на сербалужыцкіх тэрыторыях. Гэтыя немцы часта авалодвалі 

сербалужыцкімі мовамі, уключаліся ў традыцыйную сістэму мясцовых абрадаў і звычаяў, 

што ў рэшце рэшт (свядома ці неўсвядомлена) прыводзіла да мадыфікацыі іх этнічнай 

самасвядомасці, у якой з'яўлялася пэўная доля «сербалужыцкасці».  

8. «Дух» народа і яго літаратуры не трэба канструяваць апрыёрна, але трэба 

ўважліва і непрадузята вывучаць пастаянна зменлівы гісторыка-культурны кантэкст, яго 

рух. Гісторыка-кантэкстуальны падыход дазваляе ўбачыць, што на працягу агляднай 

гісторыі нацыянальны кантэкст шматкроць «забруджваецца» і «ачышчаецца», што часта 

здаралася ў гісторыі сербалужыцкага этнасу і літаратуры і выяўляла беспадстаўнасць 

аднабаковых культуралагічных прагнозаў. 

9. Асноўнае адрозненне нацыянальнага і рэгіянальнага кантэкстаў у тым, што пры 

вывучэнні той ці іншай літаратуры ў нацыянальным кантэксце мы ўлічваем рэгіянальную 

спецыфіку (гэта значыць развіццё суседніх краін і народаў і іх культур) толькі ў той меры, 

у якой гэтая ідэя ўплывала на непасрэднае развіццё вывучаемай намі літаратуры па тых 

выніках, якія паўстаюць перад намі ў выглядзе твораў нацыянальнай літаратуры і пісьмова 

зафіксаваных сведчанняў бягучага літаратурнага жыцця. Зразумела, гаворка ідзе не аб 

правядзенні нейкіх строгіх межаў, але толькі аб расстаноўцы акцэнтаў. Пры вывучэнні 

літаратуры ў нацыянальным кантэксце даследчык павінен ведаць па магчымасці ўсё аб 

гэтай літаратуры, а з рэгіянальнага кантэксту толькі самае неабходнае, што дапамагае 

растлумачыць або адцяніць нацыянальную спецыфіку, якая вывучаецца ў нацыянальным 

кантэксце літаратуры. Параўнальнае літаратуразнаўства паўстала ў Германіі як 

дапаможная навука, якая павінна была метадам параўнання асобных літаратур выяўляць 

рысы своеасаблівасці нацыянальнай літаратуры. У гэтай сваёй функцыі яно ў многіх 

выпадках працягвае існаваць і да гэтага часу, і падобныя працы пры неабходнасці можна 

было б класіфікаваць як параўнальнае літаратуразнаўства ў нацыянальным кантэксце. 
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Вывучэнне ж нацыянальнай літаратуры ў рэгіянальным кантэксце патрабуе пераходу на 

якасна іншы ўзровень: даследчык павінен па магчымасці ў роўнай ступені добра валодаць 

фактычным гісторыка-літаратурным матэрыялам усяго гісторыка-культурнага арэалу, што 

акружае даследуемую ім літаратуру і, абапіраючыся на ўсё гэта здабытае па 

першакрыніцах веданне, апісваць гісторыю даследуемай ім нацыянальнай літаратуры. 

Зразумела, вынікі двух даследаванняў адной і той жа літаратуры, але напісаных у адным 

выпадку з пазіцый нацыянальнага, а ў іншым выпадку з пазіцый рэгіянальнага падыходаў, 

будуць прыкметна адрознівацца адзін ад аднаго і ў агульным, і ў канкрэтыцы. 

10. Сербалужыцкая літаратура - складанае адзінства дзвюх літаратур 

(верхнялужыцкай і ніжнялужыцкай), кожная з якіх мае сваю ўласную працяглую 

гісторыю, створаную ва ўласным спецыфічным гісторыка-культурным кантэксце. 

Гісторыка-культурны кантэкст ніжнялужыцкай літаратуры ўключае ў сябе перш за ўсё 

Прусію, Польшчу і Верхнюю Лужыцу (як частка Саксоніі); у гісторыка-культурны 

кантэкст верхнялужыцкай літаратуры ўваходзіць Саксонія і Прусія, Чэхія (і Славакія), 

Польшча і Аўстрыя, Славенія і Расія. Праз каталіцкі «канал» верхнелужычане мелі доступ 

да культур каталіцкага свету (вельмі многія найбуйнейшыя верхнялужыцкія пісьменнікі і 

навукоўцы XIX - першай трэці XX стагоддзя падоўгу жылі ў Празе, навучаючыся спачатку 

ў сербалужыцкай семінарыі, і далей - у Пражскім універсітэце), праз пратэстанцкі і 

піетысцка-пратэстанцкі (Галле, часткова Лейпцыг і інш.) - маглі мець зносіны з усім 

шырокім пратэстанцкім светам. Праз пратэстанцка-піетысцкія і масонскія каналы (Г. 

Рушка) у іх умацаваліся сувязі нават з Расіяй. Ніжнялужыцкія пісьменнікі маглі падоўгу 

жыць у Берліне (Д.Б. Глован, М. Віткойц), але не атрымлівалі чэшскага і аўстрыйскага 

грамадзянства (як Я.П. Йордан) і не дамагаліся яго (Ю. Хежка). Прыведзеныя тут 

прыклады самі па сабе вядомыя, але і літаратурныя сувязі павінны сістэмна ўключацца ў 

контэкстуальны аналіз. Гэта значыць, калі да прыкладу, падлічана, што 50 верхнялужыцкіх 

пісьменнікаў і навукоўцаў скончылі Пражскі ўніверсітэт, і ў той жа час ні адзін 

ніжнялужыцкі пісьменнік і вучоны ў Празе не вучыўся, то відавочна, што ў гісторыі 

верхнялужыцкай літаратуры праблема чэшска-верхнялужыцкіх літаратурных 

узаемасувязяў і іх наступстваў павінна атрымліваць спецыяльную распрацоўку і якасную 

ацэнку. Гісторыка ніжнялужыцкай літаратуры гэтая праблема наогул можа не зацікавіць, 

бо названы факт у ніжнялужыцкай літаратуры адсутнічаў. Але як паставіцца да гэтага 

факту гісторыку сербалужыцкай літаратуры? Відавочна, што проста канстатацыяй толькі 

самога факта ён абмежавацца не можа. Відавочна, яму прыйдзецца паспрабаваць 

зразумець, як адбіўся гэты факт на абедзвюх літаратурах (ніжнялужыцкай і 

верхнялужыцкай), якія дадатковыя адценні ён унёс у іх і без таго ўжо прыкметныя 
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адрозненні. Далей ён паспрабуе вызначыць, як вывучаны iм факт паўплываў на дыялог 

абедзвюх літаратур: бо не на пустым жа месцы паўстала поўнае неразуменне 

найбуйнейшымі верхнялужыцкімі патрыётамі (Г. Зейлер, А. Смолер, К.А. Енч і інш.) 

выдатнай паэмы нижнялужыцкага патрыёта Да К.Ф. Стемпеля, якое прывяло ў тым ліку і 

да страты часткі яго рукапіснай спадчыны. У рамках усёй сербалужыцкай літаратуры 

дадзены канфлікт (і многія іншыя канфлікты падобнага роду) маюць зусім іншае значэнне, 

чым у рамках верхнялужыцкай або ніжнялужыцкай літаратур паасобку. Але каб вывучыць 

і апісаць абедзве літаратуры разам, у непарыўным адзінстве прыцягненняў і 

адштурхоўванняў, неабходна аднолькава дасканалае веданне абедзвюх літаратур. Гэтага і 

патрабуе гісторыка-контэкстуальны падыход пры пераходзе ад лакальнага або 

нацыянальнага ўзроўню даследавання на рэгіянальны: перш чым рабіць высновы аб 

метасістеме той ці іншай культуры, трэба вывучыць складнікі яе сістэмы і іх супярэчлівае 

ўзаемадзеянне. 

11. Сербалужыцкая літаратура - гэта літаратура, якая ўключае ў сябе творы 

сербалужыцкіх пісьменнікаў на ўсіх мовах, якімі ім даводзілася карыстацца, зыходзячы са 

звычаяў эпохі (сярэднявечная латынь), гістарычных формаў уласных моў (верхнялужыцкія 

і ніжнялужыцкія дыялекты, пасля - літаратурныя мовы), моў тых дзяржаў, у якіх ім 

даводзілася або даводзіцца жыць (чэшская, венгерская, нямецкая і інш.). Для канчатковага 

зжывання трансфармаваных у нашу сучаснасць славянафільскіх ідэалістычных канцэпцый 

(тое, што выдатна гучала - і працягвае гучаць - у прамове І.І. Сразнеўскага, выглядае сёння 

як недастатковае веданне рэальнага гісторыка-культурнага кантэксту) неабходна выразна 

бачыць, што нямецкая мову ў ходзе шматвяковай сумеснай гісторыі стала раўнапраўнай і 

роднай мовай сербалужыцкай літаратуры - перш за ўсё таму, што яны былі карэннымі 

жыхарамі Германіі, і нямецка-сербалужыцкая моўная прастора ўжо з Сярэднявечча была іх 

адзіным рэальным ландшафтам. Пра тое, што гэта быў сапраўды адзіны культурны 

кантэкст, можна напісаць вельмі вялікую і насычаную канкрэтнымі фактамі манаграфію, 

але тут пакажам толькі на тое, што не толькі сербалужычане «анямечваліся», але і немцы 

«асербалужычаніваліся», і гэта адбывалася менавіта таму, што і тыя і іншыя жылі ў 

адзінай гісторыка-культурнай прасторы (кантэксце, рэгіёне). Ужо ў 1656 годзе на 

ніжнялужыцкай мове была апублікавана кніга «Вытрымкі са Святога Пісання Старога і 

Новага Запавету», аўтарамі якой былі два ніжнелужычаніны, два славакі (Каспер Яношык 

і Ян Лупін) і немец (Крысціян Фрыдхельм); натхняльнікам, мецэнатам і непасрэдным 

удзельнікам гэтага выдання быў немец Готфрыд Тройер (1600-1666), які валодаў 

ніжнялужыцкай мовай перш за ўсё таму, што яна была для яго сваёй і звыклай з дзяцінства 

- гэтак жа, як і нямецкая. Прыкметным ніжнялужыцкім пісьменнікам стаў Юра Зуровин 
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(Георг Зауэрвайн, 1831-1904), у верхнялужыцкай літаратуры дамогся вялікай папулярнасці 

Ян Валтар (1860-1921), чые вершы, але асабліва апавяданні, гістарычныя аповесці і 

раманы адыгралі прыкметную ролю нават у гісторыка-літаратурным працэсе ў цэлым, 

спрыяючы папулярызацыі апавядальных жанраў і пашырэнню чытацкай аўдыторыі. 

Названымі імёнамі дадзеная тэма далёка не вычэрпваецца. Зразумела, творы, напісаныя 

гэтымі немцамі на сербалужыцкай мове - неад'емная складовая частка сербалужыцкай 

літаратуры. Наогул праблема нацыянальна-этнічнага паходжання пісьменніка пры 

гісторыка-кантэкстуальным падыходзе не можа быць зусім апушчана, але яна вырашаецца 

на этапе гісторыка-генетычнага аналізу творчасці пісьменніка і ў межах гістарычнай 

паэтыкі, якая, сутыкаючыся са спецыфікай і непаўторнасцю канкрэтнага твора, не можа 

апусціць нічога, што магло б дапамагчы ёй адказаць на найважнейшыя для яе пытанні. 

Характэрна, што феномен напісанай габрэямі пражскай нямецкай літаратуры (Г. Мейрынк, 

Ф. Кафка, М. Брод і інш.), якая ўнесла вялікі ўклад (які цяжка пераацаніць) у гісторыю 

аўстрыйскай, нямецкай, ды і сусветнай літаратуры, вельмі цяжка паддаецца асваенню з 

пазіцый кампаратывістыкі, з дапамогай тыпалагічных супастаўленняў і г.д. Аднак дбайнае 

(і, натуральна, вельмі працаёмкае, паколькі адных літаратуразнаўчых прыёмаў і метадаў 

тут відавочна недастаткова) аднаўленне гістарычнага кантэксту, звязанага з доўгім 

сумесным пражываннем і сталым узаемадзеяннем у Празе чэхаў, немцаў і габрэяў, 

дапамагае паступова зразумець, што ў творчасці Ф. Кафкі сродкамі нямецкай мовы 

выказаўся своеасаблівы сінтэз светаадчування трох культур: габрэйскай, чэшскай і 

аўстрыйска-нямецкай. Тыпалогію тут давялося б праводзіць унутры аднаго пісьменніка і 

параўноўваць яго з самім жа сабой, паколькі яго натуральнай пажыўнай глебай былі ўсе 

тры культуры: габрэйская, аўстра-нямецкая і чэшская. І зразумець Кафку па-сапраўднаму 

можна толькі ў кантэксце ўсіх трох культур, якія літаратуразнаўца да таго ж павінен 

ведаць аднолькава добра. 

12. На працягу ўсёй гісторыі сербалужыцкай літаратуры велізарнае (і нават, 

магчыма, цэнтральнае) месца займалі сапраўды гераічныя высілкі пісьменнікаў, 

скіраваныя на захаванне і развіццё роднай мовы, што аж да ХХ стагоддзя было 

раўназначна захаванню самага народа, яго самасвядомасці, яго этнічнай цэласнасці. Калі б 

сербалужыцкі народ цалкам страціў сваю спрадвечную мову, то распрацаваная намі 

праблематыка перайшла б у зусім іншую плоскасць. У такім экзістэнцыйным змаганні за 

фізічнае і духоўнае выжыванне вельмі мала месца застаецца для эстэтычных 

практыкаванняў і гульняў. Сербалужыцкая літаратура (у яе фальклорных, рэлігійных і 

свецкіх формах) была найважнейшым сродкам змагання за захаванне і развіццё роднай 

мовы і выконвала з дапамогай мовы цэлы шэраг спецыфічных ідэалагічных функцый: 
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а) літаратура выпрацоўвала і фарміравала духоўную нацыянальную ідэалогію, што 

прышчапляла сербалужычанам ідэю неабходнасці ўсведамлення сваёй этнічнай і 

нацыянальна-культурнай цэласнаці і змагання за захаванне гэтай цэласнасці
1
; 

б) літаратура давала адзіную прадуктыўную магчымасць пераадолення пачуцця 

нацыянальнай непаўнавартасці і недасканаласці, што натуральна ўзнікала ў сувязі з 

палітыкай нацыянальнай дыскрымінацыі, якая прасочваецца ў тых ці іншых формах 

практычна ва ўсёй гісторыі абедзвюх Лужыц; 

в) пачынаючы з эпохі Асветніцтва літаратура была яшчэ і невычэрпным стымулам і 

крыніцай духоўнай магутнасці, што дазваляла сербалужычанам хаця б у найлепшых 

дасягненнях свайго нацыянальнага этнасу (насуперак сваёй малалікасці і сталай рэальнай 

ушчэмленасці) пачувацца нароўні з іншымі, больш шматлікімі, моцнымі і вольнымі 

народамі. 

13. У сувязі з вышэйсказаным няўхільна паўстае пытанне пра фарміраванне і развіццё 

эстэтычнай камунікатыўнай функцыі ў гісторыі сербалужыцкай літаратуры. На жаль, гэта 

пытанне зусім не даследавана ў літаратуразнаўстве (хіба што ў працах В. Кошмаля, які – 

выходзячы з тэорыі «першых» і «другасных» стылявых фармацый – імкнецца прасачыць, 

якім чынам «другасная» стылявая фармацыя складалася ў верхнелужыцкай літаратуры, 

пачынаючы з Я. Барта-Чышынскага [2, S. 51– 58]). Але нават і ў тэарэтычна насычаных і 

паслядоўна выкананых працах У. Кошмаля мы сутыкаемся з адным з буйных недахопаў 

характэрных, мабыць, для большасці сучасных літаратуразнаўчых прац з тэарэтычнай 

«падкладкай». Літаратуразнаўцы нібы забываюць, што кожная літаратуразнаўчая тэорыя,, 

па-першае, заўсёды ўмоўная, так бы мовіць гіпатэтычная, і, па-другое, першастваральнік 

той ці іншай тэорыі распрацоўвае яе на грунце сваіх уласных ведаў пэўнага літаратурнага 

кантэксту («участка» літаратуры), які ён асвоіў больш грунтоўна (усяго не ведае ніхто). І 

тут не бывае выключэнняў (менавіта таму і бахцінсккі тэорыі падпадаюць у апошнія гады 

                                                           
1  Гэта функцыя літаратуры, што патрабавала актыўнага дыялогу і паразумення інтэлігенцыі і народа, 

до пэўнай ступені ажыццяўлялася ў Верхняй Лужыцы, што ж тычыцца Ніжняй Лужыцы, то плённага 

дыялогу інтэлігенцыі і народа (па многіх прычынах) так і не атрымалася. Наконт гэтых прычын гл. у тым 

ліку вельмі ёмісты і дакладны па сутнасці артыкул: [1]. І ў той жа час Л.Э. Калнынь, як славіст, прасочвае 

толькі адзін бок шматступеннага працэсу асіміляцыі: яна зусім дакладна адзначае, што захаванне вялікай 

колькасці ніжнелужыцкіх дыялектаў (ледзь не ў кожнай вёсцы свой, адрозны ад іншых, дыялект) звязана з 

асабліва дбайным жаданнем захаваць менавіта «сваё», адмежаванае ад «чужога». На ўзроўні 

этнакультурным і этнапсіхалагічным ніжнелужыцкія «венды» часам вельмі адкрыта супрацьстаўлялі (ужо ў 

XIX стагоддзі і цяпер) сябе верхнелужыцкім «сорбам» (Sorben), – у той жа час як верхнелужычане і дагэтуль 

успрымаюць этнонім «венды» як абразу (гэта добра адлюстравана ў мастацкай літаратуры, напрыклад, у А. 

Стахавай, і праверана на ўзроўні псіхалагічных тэстаў). То бок яны ў гэтым выпадку прынялі здаўна 

ўнушаемы ім немцамі этнонім (і гэты прыклад можна дадаць да тых двух, якія адмыслова абмеркаваны ў 

артыкуле, дзе гаворыцца пра прыняцце ніжнелужыцкімі дыялектамі нямецкіх лексем для назваў бацькі і 

маткі –– [1, с. 8]). 
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часам пад адкрытую, але часцей завуаляваную крытыку) [4]. Кожная літаратурная тэорыя 

добра «працуе» на сваім літаратурным матэрыяле і ў сваім кантэксце, але наіўна 

меркаваць, што можа быць універсальная літаратурная тэорыя, што дае ключы да ўсіх 

праблем гісторыі літаратуры. У гэтым сэнсе і наш гісторыка-кантэкстуальны падыход – 

усяго толькі працоўная гіпотэза, якая «вырасла» на пэўным, сербалужыцкім, гісторыка-

літаратурным матэрыяле, калі іншыя тэорыі ўжо не давалі магчымасці зразумець і апісаць 

гэты матэрыял у яго сукупнасці. Наш падыход дыктуецца ў той жа час неабходнасцю 

пераходу ад гісторый нацыянальных літаратур у нацыянальным кантэксце да гісторый 

рэгіянальных літаратур у рэгіянальным кантэксце. 

Вяртаючыся да пытання пра развіццё эстэтычнай камунікатыўнай функцыі ў 

гісторыі сербалужыцкай літаратуры, можна яшчэ заўважыць, што тут пакуль 

адсутнічаюць папярэднія напрацоўкі ў выглядзе гісторый асобных жанраў, не кажучы ўжо 

пра спробы разгледзець сістэму жанравых узаемасувязяў напрацягу ўсёй гісторыі ці нават 

на прыкладзе нейкага аднаго перыяду развіцця. Без усіх гэтых – і іншых – распрацовак і 

прапанаваныя ніжэй меркаванні могуць мець толькі самы папярэдні характар: 

а) эстэтычная камунікацыя як такая спецыяльна не вылучалася (і найчасцей нават 

не ўсведамлялася) сербалужыцкімі пісьменнікамі з іншых вышэйазначаных функцый 

літаратуры, але гэта зусім не азначае, што яна зусім адсутнічала. Яе можна даволі лёгка 

«вылучыць» з саміх тэкстаў і з літаратурных маніфестаў пісьменнікаў (Х. Тара, Ю. Мень і 

г. д.). Але фармуляванне эстэтычнай функцыі літаратуры як адметнай, спецыфічнай і 

нічым не замяняльнай формы свядомасці і формы камунікацыі пачынаецца, хутчэй за ўсё, 

усё-такі толькі ў творчасці Я. Барта-Чышынскага (адсюль, на наш пагляд, і яго палеміка з 

Г. Зейлерам, які эстэтычную камунікацыю цалкам падначальваў агульнаідэалагічным 

мэтам – у самым шырокім, вышэй ужо вытлумачаным сэнсе; у сэнсе ідэі «саборнасці», 

калі гэта можа быць больш зразумела); 

б) падкрэслена індывідуальны пачатак, які разумеецца тут як адкрытае выяўленне 

асобы і пазіцыі аўтара ад першай асобы, з'яўляецца ў сербалужыцкай літаратуры ледзь не 

з першых помнікаў нават у фальклоры яно выяўлена, але ў сувязі са спецыфікай 

фальклорнага «я» гэта пытанне патрабуе спецыяльнага разгляду). І тут мы рашуча 

разходзімся з В.Кошмалем, якія прыпісвае адкрыццё гэтай пазіцыі Я. Барту-Чышынскаму. 

Пранізліва-інтымныя вершы ёсць і ў Г. Зейлера, і ў Герты Вічазец (1819–1885), але і 

значна раней – ужо ў вершаваным прысвячэнні «Аўтар свайму катэхізісу» (1610) Х. Тары, 

дый значна раней – у вершах і паэмах сербалужыцкіх гуманістаў. Дый як жа мог не 

прарывацца суб'ектыўны аўтарскі пачатак, калі сербалужыцкі пісьменнік заўсёды 

знаходзіўся ў надзвычайнай экзістэнцыйнай сітуацыі (вобразна выяўляючыся, кожны 
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буйны пісьменнік адчуваў сябе «апошнім з магіканаў»)! Гэта праблема, зразумела, 

патрабуе далейшай распрацоўкі, але нам пакуль уяўляецца, што тут – пэўная спецыфіка 

сербалужыцкай літаратуры, якая адлюстроўвае і экзістэнцыйную сітуацыю гэтага самага 

малалікага славянскага народа; 

в) пры вывучэнні сербалужыцкай літаратуры ствараецца адчуванне, што гульня 

эстэтычнымі магчымасцямі мовы ніколі не была для сербалужыцкіх пісьменнікаў 

самамэтай, а ўзнікала толькі эпізадычна як «пабочны прадукт» індывідуальнага таленту 

таго ці іншага пісьменніка. Нават такі вытанчаны постмадэрніст, як Кіта Лоранц (гл. 

драмы «Вендское судоходство», 1993, і «Кілбаса», 1994) працягвае вар'іраваць, але ўжо 

постмадэрнісцкімі сродкамі, усё тую ж экзістэнцыйную тэму: хіба можа памерці такая 

віртуозная, з невычэрпнымі эстэтычнымі магчымасцямі мова («Колбаса» – на 

верхнелужыцкай мове), хіба можа канчаткова асімілявацца і «раствориться» такі 

своеасаблівы («чудаковатый» – К. Лоренц выкарыстоўвае ў тым ліку прыёмы 

рамантычнай іроніі і развівае прыёмы «очуждения» Б. Брэхта) народ, такі непаўторны, 

нямецка-славянскі ландшафт («Вендское судоходство», галоўным чынам на нямецкай 

мове, але з вялікімі верхнелужыцкімі ўкрапваннямі (асобныя дыялогі, песні, рэплікі), а 

таксама цірольскімі, саксонскімі, берлінскімі і нават «папуаскімі» пасажамі)? 

14. Для сербалужыцкай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя, якая развівалася ў 

ГДР (з 1990 года) у ФРГ, адмысловай праблемай стала праблема двухмоўя. Шматлікія 

сербалужыцкія пісьменнікі, якія з дзяцінства валодалі нямецкай мовай, пачалі актыўна і 

дастаткова дасведчана пісаць і друкавацца на нямецкай мове. Матывы, зразумела, былі 

рознымі, і літаратуразнаўца – не суддзя жыццёвых паводзін і не публічны мараліст, аднак 

усё ж нельга не заўважыць тых вынікаў (адначасна станоўчых і адмоўных), якое мела гэта 

падтрыманае дзяржавай двухмоўе для далейшага развіцця сербалужыцкай літаратуры. 

Спакус для літаратурна адораных сербалужычан у ГДР з’яўлялася зашмат: выхад у 

нямецкія выдавецтвы адразу ж выводзіў на непараўнальна больш шырокую чытацкую 

аўдыторыю (нават калі прыняць афіцыйную лічбу – а статыстыка сербалужыцкага 

насельніцтва ў ГДР ніколі не праводзілася – ў 100.000, тады немцаў у ГДР усё роўна было 

ў 170 разоў больш за сербалужычан); з’явілася магчымасць атрымліваць больш высокія 

ганарары (на практыцы падвойныя і патройныя); з’явілася значна больш магчымасцей для 

перакладаў на іншыя мовы (усе шматлікія пераклады Ю. Брэзана на рускую мову 

зроблены з нямецкай) і – не ў апошнюю чаргу – значнай павялічваўся шанец на творчую 

вандроўку за мяжу. У дадзеным выпадку зусім не мае значэння няпоўнасць ў пераліку 

названых вынікаў, значна толькі зразумець, што было шмат самых розных фактараў, якія 
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матывавалі сербалужыцкіх пісьменнікаў здзейсніць пакуль нязнаны ў сербалужыцкай 

літаратуры «скачок» у нямецкую літаратуру. 

Ужо з 1950-х гадоў сербалужыцкія пісьменнікі – упершыню ў гісторыі нямецкай 

літаратуры – пачалі чынна перакладаць на нямецкую мову сербалужыцкую класіку (Г. 

Зэйлер, Я. Барт-Чышынскі і інш.), а потым друкаваць свае творы ў нямецкіх часопісах і 

кнігі ў нямецкіх выдавецтвах. Згадаем толькі найбуйнейшыя імёны, якія ўваходзяць у 

«залаты фонд» сербалужыцкай літаратуры: Ю. Брэзан, К. Лорэнц, Ю. Кох, А. Стахова, Р. 

Дамашцына, Б. Дырліх. Натуральна, што іх творы шырока абмяркоўваліся ў крытыцы 

ГДР, іх імёны патрапілі ў літаратурныя даведнікі і гісторыі літаратуры, і творчасць іх 

паступова зрабілася неад’емнай часткай нямецкамоўнай літаратуры ГДР, а пасля – як 

засведчыў час – часткай літаратуры ФРГ і ўсіх нямецкамоўных літаратур, якія па 

сённяшні дзень паводле даўняй традыцыі часцей за ўсё разглядаюцца як адно цэлае 

(зразумела, пры наяўнасці таксама і нацыянальна арыентаваных гісторый аўстрыйскай і 

швейцарскай літаратур). Праблема двухмоўя сербалужыцкіх пісьменнікаў магла 

абмяркоўвацца ў ГДР толькі ў сваіх станоўчых аспектах. Пасля далучэння ГДР да ФРГ 

(1990) у літаратурнай прэсе з’явілася шмат матэрыялаў, якія дазвалялі ўбачыць далёка не 

адназначныя вынікі такога паскоранага шматлікімі абставінамі «злучэння» 

сербалужыцкай і нямецкай літаратур. Поўнага «злучэння», канешне ж, не адбылося: 

заўсёды заставаліся пісьменнікі, якія стваралі свае кнігі выключна на сербалужыцкіх 

мовах, ды і найбуйнейшыя пісьменнікі, якія ўвайшлі ў нямецкую мову, ні ў якім разе не 

сталі «рэнегатамі». Але пэўны раскол нацыянальнай інтэлігенцыі на «монакультурную» і 

«бікультурную» ці «мульцікультурную» ўсё ж адбыўся – гэта расколіна выявілася ўжо і ў 

1950-я гады. 

У дыскусіях, што разгарнуліся на гэты конт за апошняе дзесяцігоддзе 

ўдзельнічаюць не толькі сарабісты з былой ГДР, але – усё чынней – славісты і нават 

германісты са шматлікіх краін. У гэтых дыскусіях закраналіся пытанні, што сёння 

датычацца не толькі непасрэдна сучаснай Сербскай Лужыцы, але і наогул праблемы 

функцыянавання культур і моў (і выжывання) малых народаў і этнічных груп Еўропы 

(якіх, як высветлілася, не настолькі мала) і – далей – значна больш пільны погляд на 

сучасны культурны ландшафт Еўропы. У гэтым нязладжаным навуковым (а часам і 

набываўшым ідэалагічныя адценні) дыялогу паступова высветліліся прынамсі тры 

вядучыя пазіцыі, сярод якіх мы асобна вылучым адну, найбольш яскрава пададзеную, з 

аднаго боку, нямецкім славістам і сарабістам Вальтэрам Кошмалям і, з другога, 

буйнейшым сучасным сербалужыцкім пісьменнікам Кіта Лорэнцам, погляды якіх, як 

можа падацца, нечакана супалі. В. Кошмаль, які пачаў з канцэптуальных артыкулаў пра 
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спецыфіку сербалужыцкага мадэрнізму, выдаў ў 1933 годзе шмат у чым наватарскую 

працу «Перспектывы сербалужыцкай літаратуры» і пасля манаграфію «Асноўныя рысы 

сербалужыцкай культуры. Тыпалагічны аналіз» (1995). В. Кошмаль імкнецца аб’яднаць 

вялікі вопыт пабудовы тыпалогіі культуры, набыты сучаснай кампаратывістыкай, з 

максімальным улікам вынікаў даследаванняў нацыянальных, рэгіянальных і этнічных 

мадэляў культуры, злучаючы ўсё гэта са шматгадовымі штудыямі сербалужыцкай 

культуры. У дадзеным выпадку нас цікавяць перш за ўсё яго фінальныя высновы. 

В. Кошмаль уводзіць і абгрунтоўвае тэрмін «новая нямецкая літаратура славянскіх 

сербалужычан» [3, с. 9– 46], што, у тым ліку, сведчыць і пра канстатацыю таго факта, што 

вялікая сербалужыцкая літаратура на нямецкай мове працягвае захоўваць сваю выразна 

нацыянальную спецыфіку, сучасныя сербалужыцкія пісьменнікі адлюстроўваюць «быццё, 

якое канстатуе сваю ідэнтычнасць у супярэчнасці і ўжо зараз ствараюць літаратуру і 

мастацтва, якія валодаюць настолькі вялізнай камунікатыўнай інтэнсіўнасцю, што яна 

лёгка ўключаецца ў агульны дыялог культур, у якім выразна чуюцца і сербалужыцкія 

галасы» [3, с. 41]. Пагаджаючыся з тым, што еўрапейская культура цалкам перажывае 

зараз стадыю постмадэрнізма, якая выявілася ў страце «дамінуючага прынцыпа» і 

«цэласнасці» і прыманню «шматстайнасці» раўнапраўных магчымасцей, ён скончыў сваю 

канцэптуальную главы фінальнай высновай: «Сербалужыцкая літаратура таксама пайшла 

па гэтым шляху. Але для яе, як для малой літаратуры, заўсёды былі характэрныя 

спецыфічныя ўмовы эвалюцыі. Узнікае пытанне: ці не набудуць працэсы самаразбурэння 

ў сербалужычан зараз ужо канчатковы характар. Але мы ведаем, што гэта пытанне 

настолькі старажытнае, як і самі сербалужычане» [3, с. 46]. 

К. Лоранц падобных рытарычных пытанняў не ставіць. Ён не сумняваецца ў тым, 

што сербалужыцкая літаратура, якая перажыла на працягу гісторыі многія драматычныя 

сітуацыі, вытрымае і выпрабаванне постмадэрнізмам. Сам К. Лоранц, як адзін з 

пачынальнікаў і найбольш яркі прадстаўнік постмадэрнізму ў сучаснай сербалужыцкай 

літаратуры, увесь час і з аднолькавай інтэнсіўнасцю піша кнігі на верхнелужыцкай і 

нямецкай мовах і ўвесь час тэарэтычна (і палемічна) абгрунтоўвае новую мадэль развіцця 

сербалужыцкай культуры ў сучасных умовах, галоўная з якіх – гістарычна абумоўленае і 

канчаткова замацаванае двухмоўе сербалужычан, якое з'яўляецца ўжо неадменным 

фактам нацыянальнай самасвядомасці і лічыцца з якім нацыянальны сербалужыцкі 

пісьменнік проста абавязаны. Лоранц прапануе разглядаць адносіны сербалужыцкай 

гісторыі да нямецкай гісторыі ў найноўшы час як суадносіны асаблівага і агульнага. 

Такой жа з'яўляецца і нацыянальна-этнічная самасвядомасць сучаснага 

сербалужычаніна, які ў больш агульным, дзяржаўным сэнсе адчувае сябе немцам, 
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застаючыся ў той жа час у прыватным, асаблівым сэнсе сербалужычанінам. «І грамадства 

прызнае яго ў роўнай ступені як сербалужычаніна і як немца, паколькі ён вольна і без 

усялякіх перашкод здольны ажыццяўляць камунікацыю ў абодвух камунікатыўных 

супольнасцях. Так, ёсць двухмоўныя сербалужычане, якія акцэнтуюць сваю сербскасць, 

але ёсць і іншыя двухмоўныя, якія падкрэсліваюць сваю нямецкасць. Паміж гэтымі 

дзвюма пазіцыямі ёсць яшчэ і цэлы спектр прамежкавых пазіцый» [5, с. 44]. Такім чынам, 

супастаўляючы пазіцыі нямецкага славіста В. Кошмаля і сербалужыцкага пісьменніка, 

літаратуразнаўцы2 і крытыка К. Лорэнца, можна зрабіць наступную выснову: пры 

напісанні паўнавартаснай гісторыі нямецкай літаратуры літаратуразнавец павінен знайсці 

прыёмы і метады апісання, якія дазволілі б яму адэкватна ўвесці ў гэту гісторыю 

«нямецкую літаратуру славянскіх сербалужычан» (не толькі сучасную, але, прынамсі, ад 

Хандроша Тары, г. зн. з XVII стагоддзя), то бок літаратуразнавец вымушаны будзе 

суадносіць гэту нямецкую славянскую літаратуру з нацыянальнымі традыцыямі нямецкай 

літаратуры і разглядаць гэту (нямецкую) частку сербалужыцкай літаратуры ў 

адпаведнасці з тымі прынцыпамі і правіламі, якія ён у дадзеным канкрэтным выпадку 

лічыць найбольш эфектыўнымі для разумення гісторыі нямецкай нацыянальнай 

літаратуры. Для гісторыка сербалужыцкай літаратуры гэта праблематыка паўстае зусім у 

іншым ракурсе. 

Ён разглядае гісторыю і самі помнікі сербалужыцкай нацыянальнай літаратуры, 

зыходзячы са спецыфічных умоў фарміравання і развіцця нацыянальнага этнасу, які 

падчас гэтага развіцця мог – самаходзь ці вымушана – выкарыстаць розныя мовы 

(верхнелужыцкія і ніжнелужыцкія дыялекты, потым мовы лацінскую, нямецкую, 

чэшскую) для стварэння адэкватнай мовы ўласнай нацыянальнай літаратуры, якая, 

развіваючыся ў нацыянальным кантэксце, няўхільна і арганічна перапрацоўвала і 

ўключала таксама і рэгіянальны кантэкст – такім, якім ён складаўся ад стагоддзя да 

стагоддзя, праз усе зігзагі нацыянальнай, рэгіянальнай, еўрапейскай і сусветнай гісторыі. 

Тым самым неабходнасць вывучэння гісторыі сербалужыцкай літаратуры ў 

рэгіянальным кантэксце знаходзіць моцнае пацверджанне і пры аналізе сучаснай 

грамадскай і літаратурнай сітуацыі ў Сербскай Лужыцы. І калі – як мы спадзяемся – з 

усяго вышэйсказанага зразумела, што вывучэнне нямецкамоўнай часткі сербалужыцкай 

літаратуры непазбежна нават у межах нацыянальнага кантэксту, то яно абсалютна 

                                                           

2 К. Лорэнц некалькі год працаваў (як літаратурразнавец) навуковым супрацоўнікам Інстытута 

сербалужыцкага народазнаўства ў Будзішыне (пасля 1990 года пераназваны ў Сербалужыцкі інстытут), 

выдаваў ліатаратуразнаўчыя працы і манаграфіі, у тым ліку і хрэстаматыю, што мела вельмі шырокі 

міжнародны рэзананс: [9]. 
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неабходна ў межах рэгіянальнага кантэксту. Адрозненні гэтых двух кантэкстаў таксама 

зусім відавочныя. І ўсё ж яшчэ раз падкрэслім найважнейшы з нашых тэзісаў: пры 

рэгіянальным падыходзе да рэгіянальнага кантэксту аднолькава важнымі з’яўляюцца ўсе 

складнікі гэтага кантэксту. Кампаратывістыка занадта хутка перайшла ў вобласць 

глабальных абагульненняў і тыпалагічных канструкцый – адсюль і ўсе яе відавочныя 

сёння недахопы і спробы (заднім днём) апусціцца на рэгіянальны ўзровень 

даследавання.3. Шматлікія працы па міжлітаратурных сувязях і ўзаемадзеяннях 

(уключаючы сюды і спробы вызначыць тыпалогію гэтых узаемадзеянняў) самі па сабе 

выдатныя і неабходныя, але толькі з іх дапамогай названую праблему вырашыць 

немагчыма. І яшчэ раз з рашучасцю падкрэслім: павелічэнне за апошняе дзесяцігоддзе 

спісу прац па міжлітаратурных і міжкультурных сувязях4, і нават расслаенне гэтага 

напрамку на розныя і цалкам самастойныя «течения»5 з уласнай методыкай асваення 

гісторыка-культурнага матэрыялу 6, – усё гэта надзвычайна важна і патрэбна навуцы і па-

свойму падводзіць яе да вылучанай тут намі праблематыкі, такім чынам дакладна, хоць і 

паступова выяўляе, наколькі няпросты будзе пераход ад гісторыі нацыянальнай 

літаратуры ў яе нацыянальна-рэгіянальных аспектах да ўзнаўлення гісторыі літаратурнага 

рэгіёна ва ўсёй паўнаце яе рэгіянальнага кантэксту. Каб выказацца яшчэ больш зразумела: 

цэнтр цяжару на сучасным этапе павінен перасунуцца ад даследавання ўзаемасувязяў – да 

даследавання рухомай дынамікі рэгіянальнага кантэксту; толькі потым, вывучыўшы 

мноства рэгіянальных кантэкстаў (і паступова пашыраючы само паняцце рэгіёну – 

                                                           

3 Гл. у гэтай сувязі паказальныя кнігі: [10, 11]. У айчыннай навуцы прадуктыўная тэндэнцыя да прапрацоўкі 

рэгіянальнага кантэксту выразна праявілася ў кнізе: [8]. У прынцыпе падобныя ідэі сталі грунтам вельмі 

важнай серыі прац «Славяне и их соседи», гл. у тым ліку апошні: [7]. 

4 Інстытут сусветнай гісторыі РАН пасля дакументальных кніг «Расія і Швецыя» і «Расія і Іспанія» абвясціў 

пра выданне прыярытэтнай серыі «Расія і Еўропа», якую пачаў выпускам вельмі цікавага навукова-

культуралагічнага зборніка: Расія і Італія. Адк. рэдактары Н.П. Камолава, Е.С. Токарава. М., 1993. – 456 с 

5 Мы маем на ўвазе, напрыклад, цалкам самастойны  (і з вызначанай методыкай) род даследаванняў, як 

вывучэнне апазіцыі «свой» – «чужы», або, што ўжо атрымалі дастаткова шырокае распаўсюджанне, тэмы 

тыпу «рускія вачыма немцаў» і «немцы вачыма рускіх», найбольш аб’ёмна распрацаваныя ў шырока 

вядомым Вупертальскім праекце пад кіраўніцтвам Л. Копелева, гл. падрабязней: [6, c. 6 – 22]. Але менавіта 

гэта праца (намі вывучана толькі 6 тамоў) з усёй відавочнасцю паказала, наколькі складаная нават 

праблематыка «ўзаемаадлюстраванняў»: Расія «вачыма немцаў» паказана значна больш грунтоўна і 

дакументавана і – галоўнае – дакладней, чем Германія і немцы «вачыма рускіх» – ці толькі таму, што «рускі 

бок» у аўтарскім калектыве прадстаўлены ў гэтых тамах толькі одным Л. Копелевым? Прадстаўляецца, што 

пры падыходзе да тэмы Германія і немцы «вачыма рускіх» навукова, г. зн. максімальна непрадузята, цяжка 

пазбегнуць прадстаўлення некалькіх пунктаў гледжання на заяўленую праблематыку (хаця б заходніцкага і 

славянафільскага, якія маюць сваю даўнюю традыцыю, што доўжыцца да цяперашняга часу). Паспяховым 

працягам сучаснай распрацоўкі праблематыкі «ўзаемаадлюставанняў» з’яўляецца, на наш погляд, кніга 

«Поляки и русские», выдадзеная ў 2000 годзе ў Інстытуце славяназнаўства РАН под рэдакцыяй В.А. Хорава. 

6 Найбольш распрацаванай по метадалогіі і дасягнутых канкрэтных выніках у навуковым плане на сённяшні 

дзень прадстаўляецца калектыўная распрацоўка проблематыкі «балканскай мадэлі міра», прадстаўленай у 

«Балканских чтениях» і многіх аўтарскіх манаграфіях па дадзенай праблематыцы. 
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паколькі кожны рэгіён – сам з’яўляецца часткай больш шырокага рэгіёну – можа 

складацца з і драбнейшых рэгіёнаў, якія самі па сабе могуць ўключацца яшчэ і ў іншы 

рэгіянальны кантэкст), можна будзе наноў асэнсаваць і праблематыку літаратурных 

узаемасувязяў. Колькі ўсяго пазабыванага і яшчэ не асвоенага (нібы за непатрэбнасцю – 

ды яно і сапраўды здавалася непатрэбным пры напісанні гісторый нацыянальных 

літаратур у нацыянальна-гістарычным кантэксце) нам давядзецца пры гэтым успомніць ці 

наноў адшукаць! І якія новыя сувязі і заканамернасці нам пры гэтым адкрыюцца! Але 

няцяжка выказаць здагадку, што пасля гэтай, на практыцы гіганцкай працы, і гісторыі 

нацыянальных літаратур стануць больш дакладнымі і выверанымі7. 

  

                                                           

7 Але, хаця б у заўвазе, неабходна адзначыць, што найбольш балючы працэс у гісторыі змен 

функцыянавання грамадскай свядомасці – гэта ломка стэрэатыпаў, у тым ліку і навуковых. Функцыянаванне 

стэрэатыпаў у грамадскай свядомасці – гэтa нармальная форма яе быцця. Але стэрэатыпы так жа паспяхова 

функцыянуюць і на ўзроўні навуковай свядомасці, гэта, так бы мовіць, штодзённыя навуковыя стэрэатыпы. 

Так, геніяльныя ідэі В.І. Вернацкага (1863–1945) аб «жывым рэчыве прыроды» і «наасферы» як «геалагічнай 

сіле», якая працягвае па-свойму дзейнасць «жывога рэчыва прыроды», сфармуляваныя ў асноўных рысах 

яшчэ ў пачатку 1920-х гадоў, што патрабуюць зусім новай оптыкі і метадалогіі таксама і ў сферы грамадскіх 

навук, пакуль даходзяць да нас у незаўважным папулярызаваным выглядзе. Але рэгіянальны кантэкст – гэта 

і ёсць тое «жывое рэчыва прыроды», у «кaтле» якога «варыцца» ўжо даступная нашаму назіранню чалавечая 

цывілізацыя. Сусветны кантэкст на дадзеным этапе развіцця гуманітарных навук магчымы, на жаль, пакуль 

толькі як спроба прыблізнага падсумавання нацыянальнага і рэгіянальнага вопыту. Менавіта таму – пры 

вялізным выдатку сіл і часу вялізнага аўтарскага калектыву – нашы прадстаўленні пра сапраўднае развіццё 

сусветнага гісторыка-літаратурнага працэса пасля прачытання «Истории всемирной литературы» (т. 1 – 8. – 

М.: Наука, 1983–1994) застаюцца амаль на папярэднім узроўні: механічнае супалажэнне асобных 

нацыянальных літаратур, дапоўненае спробамі абагульненняў рэгіянальнага развіцця, дае, безумоўна, 

пэўную суму, але гэта сума пакуль яшчэ далёка не роўная сусветнаму гісторыка-літаратурнаму працесу, 

гэтаму рухомаму і развітаму з нaасферы «жывому рэчыву прыроды...». 
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2. АДЛЮСТРАВАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАГА КАМПАНЕНТА 

НА МОЎНЫМ УЗРОЎНІ 

 

Моўны ўзровень побач з канцэптуальным фіксуе працэсы катэгарызацыі ведаў, 

вербалізуе іх. Розныя па структуры ўзнаўляльныя адзінкі – гэта вынік структурна-

семантычнай катэгарызацыі, а нацыянальна-спецыфічная інфармацыя, якая ў іх 

утрымліваецца, можа разглядацца як культурная значнасць. Паводле Г. Токарава, «пад 

культурнай значнасцю разумеюць семантычныя адносіны паміж моўнымі адзінкамі, якія 

вербалізуюць вынікі канцэптуалізацыі і катэгарызацыі культурных ведаў» [12, с. 80].
 

Культурная значнасць можа быць выражана рознымі спосабамі. Асабліва багаты 

патэнцыял маюць для гэтага лексічныя сродкі мовы.  

Як правіла, у моўных адзінках маецца ўказанне на кампаненты культуры, якія 

можна абазначыць як нацыянальна-спецыфічныя. Да такіх адносяцца: «прадметы і 

паняцці, звязаныя з тэрыторыяй пражывання народа (са спосабамі асваення прасторы, 

узаемадзеяння з прыродай, а значыць з прыярытэтным метадам гаспадарання); з 

асаблівасцямі камунікацыі, узаемаадносін паміж людзьмі (камунікатыўнымі паводзінамі, 

у тым ліку моўнымі); з вопраткай; з ежай; з жыццёвымі каштоўнасцямі і нормамі; 

вераваннямі; спосабамі пазнання навакольнага свету; традыцыямі звязанымі з працай і 

інш.» [13, с. 26]. Культурная інфармацыя ў моўнай адзінцы можа быць выражана праз 

нацыянальна-культурны кампанент, фонавыя веды, культурную канатацыю. 

 

2.1. Рэпрэзентацыя культурнай значнасці ў творчасці Уладзіміра Караткевіча 

Перафразаваўшы М. Бярдзяева, культура заўсёды нацыянальная, канкрэтна-

чалавечая, таму актуальны аналіз творчасці лепшых прадстаўнікоў мастацтва слова, 

адным з якіх для беларускай культуры з'яўляецца Уладзімір Караткевіч. Моўная карціна 

свету класікаў літаратуры ўяўляе цікавасць як адлюстраванне нацыянальнай 

канцэптуалізацыі і катэгарызацыі свету. Важна выявіць, як на моўным узроўні твораў 

пісьменніка адбіліся рэаліі традыцыйнай беларускай культуры, і як занатавана сувязь 

нацыянальнай канцэптасферы беларускай мовы з аўтарскай. 

Асаблівую ўвагу, на наш погляд, варта звярнуць пры выяўленні спосабаў 

прадстаўлення культурнай значнасці на ўзроўні тропаў. У сувязі з гэтым паняцце 

культурнай канатацыі, прапанаванае В. Тэлія, выступае важным для разумення сувязі 

мовы і культуры. На думку даследчыцы, «сістэма вобразаў, замацаваных у 

фразеалагічным складзе мовы (гэта таксама дытычыцца вобразнай сістэмы літаратуры – 

С.Л.) служыць пэўнага кшталту «нішай» для камуляцыі светабачання і так ці інакш 
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звязана з матэрыяльнай, сацыяльнай або духоўнай культурай дадзенай моўнай 

супольнасці, а таму можа сведчыць пра яе культурна-нацыянальны вопыт і традыцыі» [14, 

с. 215].  

Спецыфіку нацыянальнага бачання свету яскрава выяўляюць параўнальныя 

канструкцыі. У структуры параўнання можна вылучыць аб'ект параўнання, вобраз 

параўнанняі і прымету падабенства. Функцыя вобраза параўнання заключаецца ў тым, каб 

прадставіць аб'ект параўнання больш тыпова або падкрэсліць яго адметнасць. 

Параўноўваючы, чалавек звычайна абірае ў якасці вобраза параўнання найбольш 

дакладны, характэрны аналаг аб'екта параўнання, ідэнтычны па той ці іншай прымеце, 

лепшы ўзор для падабенства. Менавіта гэтым вобраз параўнання збліжаецца з 

прататыпам, які з'яўляецца лепшым узорам катэгорыі. В.З. Дзем'янкоў услед за Гівонам 

вылучае два віды прататыпаў: «1) адзінка, што праяўляе ў найбольшай ступені 

ўласцівасці, агульныя з іншымі адзінкамі дадзенай групы, 2) адзінка, што рэалізуе гэтыя 

ўласцівасці ў найбольш чыстым выглядзе і найбольш поўна, без дамешкаў іншых 

уласцівасцяў» [15, с. 140].
 
Прататыпы, такім чынам, ярка адлюстроўваюць культурна 

спецыфічнае бачанне свету, звяртаючы ўвагу на тое, што для носьбіта мовы з'яўляецца 

тыповым.  

У творчасці У. Караткевіча адным з прадуктыўных сродкаў рэпрэзентацыі 

культурных прататыпаў з'яўляюцца параўнанні паводле колеравага падабенства.  

Частым вобразам параўнання паводле прыкметы жоўтага колеру з'яўляецца мёд: 

«...жоўтыя, як мёд, і белыя, значна святлейшыя, чым цяпер, валасы...» [16, c. 583]; 

«…жоўтыя, як мёд і лён, распатланыя валасы…» [16, c.688]; «Белавалосы, з 

залацістымі вачыма – бы напоены сонцам мёд…» [16, c. 79]. Мёд як устойлівы вобраз 

параўнання культурна абумоўлены, бо спрадвеку з'яўляўся каштоўным прадуктам 

жыхароў лясістай мясцовасці, адным з заняткаў якіх было бортніцтва. 

Што тычыцца параўнанняў з элементамі колеравага кода «сіні», то яны заўсёды 

маюць пазітыўную эмацыйна-экспрэсіўную афарбоўку, магчыма таму, што часта колер 

звязаны са знакамі радзімы: «...І бары-акіяны, і неба-разлівы ільноў» [17, с. 136]; 

«Трапяткая і сіняя, як васілёк...» [17, с. 364]. У першым прыкладзе колеравая лексема 

адсутнічае, а ў вобразе параўнання маецца на ўвазе менавіта кветка ільну, што і 

сімвалічна, і паказвае на прыродную колеравую прымету падабенства. У другім - «мова» - 

абстрактнае паняцце - афарбоўваецца і параўноўваецца аўтарам з валошкай, на нашу 

думку, выключна з сімвалічнай мэтай. «Сіні» ў У.Караткевіча - колер Айчыны. Каларонім 

часам замяшчае вобраз Беларусі: «Няхай няшчасная, няхай забітая і абылганая, але свая, 

найлепшая ў свеце, сіняя, чыстая, як першае каханне, да якога не прыліпае ніякі бруд, як 
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бы ён не цягнуўся»... – «Сіняя-сіняя? – з радасным недаверам спытала яна». – «Сіняя-

сіняя…» [18, с. 289] .  

Нацыянальныя ўяўленні яскрава выяўлены ў наступных вобразах параўнання: 

«Хлопчык у белым палатне, як мужык» [16, c. 41]; «Стаяў перад аканомам бялявы, як 

лён, глядзеў чорнымі дрымучымі вачыма» [16, c. 117]; «Зірнеш – нібы ігруша белая 

зацвіла» [17, c. 616]. Семантыка першага параўнання паказвае на этнаграфічную 

асаблівасць: беларускія сяляне носяць белую вопратку, што з'яўляецца не столькі 

адлюстраваннем рэальнасці, колькі стэрэатыпам. Апісаны светлы колер валасоў таксама 

звязаны з уяўленнямі аб знешнасці народа. Калі вобраз параўнання «як лён» характарызуе 

знешнасць чалавека, актуалізуе колеравую прымету валокнаў расліны, а не кветак, то праз 

вобраз грушы як сімвала Беларусі У. Караткевіч выказвае пачуццё радасці, г.зн. вобраз 

параўнання мае ацэначнае значэнне. Г. Токараў, вылучаючы дзве ступені катэгарызацыі, 

афармленне канатацыі культурна маркіраванага моўнага знака называе першым этапам. 

«На другім этапе дадзены знак функцыянуе як той ці іншы культурны эталон, сімвал. Пры 

гэтым культурна маркіраваная моўная адзінка становіцца канстантай, універсаліяй для 

лінгвакультурнай групы» [12, c. 57]. Такім чынам, сімвалічнае значэнне нараджаецца з 

канататыўнага. 

Груша-дзічка выступае матывам у рамане «Каласы пад сярпом тваім». «Грушы 

належыць істотная роля ў беларускіх уяўленнях аб адвечным пераходзе ад жыцця да 

смерці і ад смерці да жыцця» [17, с. 111], i дрэва можа быць знакам жыцця або смерці 

чалавека. У творы груша - сімвал юнацтва Алеся і, разам з тым, нясе семантыку 

пераходнага стану, яна спадарожніца руху душы юнака да сталасці. Груша выступае і як 

архетып Сусветнага Дрэва, як арыенцір, мае таксама семантыку мяжы, якая падзяляе 

прастору і час дзеяння: «Быццам i не было нi людзей, нi закуранай нiзкай будынiны на 

беразе. Толькi груша...» [17, с. 8]. Акцэнтаванне ўвагі аўтарам на лексеме «груша» 

рэалізавана праз прыём парцэляцыі. 

У некаторых кантэкстах асацыяцыя белага колеру з Радзімай не апасродкавана праз 

канкрэтныя прадметы і сімвалы: «Ў крыві краіны нашай бель...» [18 , с. 281]. Эквівалентам 

Радзімы можна назваць народ, які зноў-такі ў аўтара белы: «Мужны народ у прыцемку 

чорным, Белы народ, што не хоча змаўчаць...»[18, с. 218].  

Радзіма афарбоўваецца аўтарам не толькі ў белы колер: «Беларусь! Зялёная, 

залатая!» [18, с. 131]; «Не сумуй, што далёка твой край і зялёны і сіні…» [18, с. 215]; 

«Над роднаю, над залатой зямлею, пранесся ўраган пакут і мук» [18, с. 319]; «Усей 

радзіме, што катам без жалю скрываўлена. І ўсе ж застаецца маей зямлей Залатой, 

адвечнай, лепшай адзінай…» [18, с. 109]. Маркіруючы рознымі колеравымі азначэннямі 
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вобраз Айчыны, аўтар падкрэслівае свае асаблівыя адносіны да яе, а прадуктыўнае 

ўжыванне калароніма «залаты» з актуалізаваным пераносным значэннем падкрэслівае 

статус каштоўнасці Радзімы.  

У беларускай традыцыі сімвалічным з'яўляецца вобраз вершніка на белым кані, які 

неаднаразова сустракаецца ў творчасці У. Караткевіча: «Я з табой! Ты мой боль! Я кахаю! 

Меч са мной! Я скачу. Я скачу, Ўспамінаючы песню былога, як песню сённяшніх дзён: 

«Каханне на ложку ў другога… Рві жылы, мой белы конь»[18, с. 212]. Вершнік на белым 

кані намаляваны на старажытным беларускім гербе «Пагоня», вобраз перадае сімволіку 

перамогі, вызвалення. На думку В.Г. Кульпіной, «культурназначныя колераабазначэнні, 

што складаюць разам з азначаемым імі словам адзінае канцэптуальнае цэлае, уяўляюць 

сабой культурны здабытак дадзенай этонамоўнай супольнасці, і павінны вывучацца і 

аналізавацца як факты культуры» [20, с. 403]. Гэта заўвага справядліва і для некаторых 

вобразаў, выкарыстаных у творчасці У. Караткевіча. 

Прататыпам чырвонага колеру традыцыйна з'яўляецца кроў. Кроў У. Караткевічам 

параўноўваецца з журавінамі: «Журавінамі, журавінамі Кроў мая на куп’і гарыць» [18, с. 

164]; «Яны счапляліся ў стычцы, разыходзіліся, зноў сыходзіліся, і кроў гарачымі 

чырвонымі журавінамі пырскала на мхі» [21, с. 281]. Журавіны ў аўтара асацыююцца са 

страчанай крывёю, увасабляюць жыццё. Самабытны вобраз параўнання створаны аўтарам 

невыпадкова: у прыведзеным вершы кроў - сімвал жыццёвай сілы, а журавіны вядомыя як 

эфектыўны гаючы сродак. Сустракаюцца журавіны як прататып чырвонага колеру і ў 

метафарах: «Нехта разліў на цэлай палове неба журавіны сок» [19, с. 353]. Вобраз гэтых 

ягад культурна абумоўлены, бо звязаны з балотам - пейзажам, характэрным для 

ландшафту Беларусі, своеасаблівым краявідам радзімы. Чалавеку ўласціва лакалізаваць 

сябе, акрэсліваць так званую «сваю» прастору. Аўтар з выкарыстаннем прыназоўнікавай 

антаніміі «верх» - «ніз» зноў-такі звяртаецца да вобразу балот: «Чарада нада мной 

жураўліная, // Пада мною – балот віры» [18, с. 159]. Вобразнае пераасэнсаванне ў 

метафары этнічна знакавай рэаліі праз мову канкрэтнага пісьменніка ператвараецца ў 

складовы элемент канцэптасферы нацыянальнай мовы 

Яшчэ адзін сімвал чырвонага колеру, культурна значны для аўтара - кветка, якая 

сімвалізуе жыццё, жыццялюбства, прыгажосць, любоў да Радзімы, - шыпшына. Матывам 

гэты сімвал праходзіць праз увесь твор «Ладдзя роспачы» (12 выпадкаў ужывання 

лексемы і дэрыватаў): «жаданая, як жыццё, шыпшына»; «Распраўляючы звялыя 

пялёсткі, чырвонай кропляй разгаралася на грудзях Гервасія кветка шыпшыны. Адзіная 

ва ўсім свеце, яна не баялася цемры апраметнай і скрыгату зубоўнага»; «пажар 

шыпшынавай кветкі [19, с. 119-155]». Жыццесцвярджальную сімволіку кветкі 
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падмацоўваюць «чырвоныя» тропы з лексемамі семантычнай групы «агонь». 

Актуалізуюцца адпаведныя сэнсы чырвонага колеру і агню як сімвалаў жыцця.  

У У. Караткевіча назіраецца культурна маркіраванае абазначэнне часу з дапамогай 

выкарыстання гістарычнай мадэлі часу. Аўтар часта пазбягае дакладнага ўказання на дату, 

а арыенцірам абірае час жыцця вядомай асобы, гістарычную падзею ці свята: «Але ж 

зразумейце i вы: чалавек ён старасвецкi, з капрызамi». 
–
 «Кацярынiнскага веку», 

–
 

iранiчна дабавiў Мусатаў» [19, с. 41]; «Касіць пачалі значна раней Янавага дня» [19, с. 

136]; «Гэта табе не ў часы Радзішчава» [17, с. 131]; «На радаўніцу ўсе ў наваколлі 

даведаліся, што Міхаліна Раўбіч заручылася з графам Іллёй Хаданскім» [17, с. 56]. Такі 

спосаб часавай арыентацыі адпавядае народнаму светапогляду, дзе арыенцірамі 

выступаюць святы народнага календара або вядомыя падзеі. Гістарычныя вобразы 

выкарыстоўваюцца і ў параўнальных канструкцыях: «Крыжацкай навалай з паўночных 

меж Падпаўзае пад стромы зіма» [18, с. 250]. Параўнанне ўзнаўляе культурныя 

ўяўленні: вобраз крыжакоў для беларусаў заўсёды ўспрымаўся выключна варожа, як 

пагроза. 

Безэквівалентныя моўныя адзінкі як мага лепш ілюструюць пастулат пра тое, што 

народ называе толькі тое, што ім усведамляецца, а ўсведамляецца тое, што мае значэнне 

для лінгвакультурнай супольнасці. Культурную значнасць у першую чаргу маюць 

лексемы-назвы адзення, абутку, ежы, прадметаў гаспадаркі, ужытыя аўтарам, якія 

з'яўляюцца спецыфічнымі для беларускага культурнага рэгіёна: пошрні, цэбар, крупнік, 

кужэлны, андарак, кабат і інш.  

Паняцце прэцэдэнтнасці існуе як спосаб далучэння асобы да вядомых і 

сфарміраваных у грамадстве мадэлях паводзінаў і сітуацыях. Прэцэдэнтныя імёны вельмі 

часта суадносяцца з тым ці іншым тыпам паводзін, уяўляюць каштоўнасныя арыенціры, 

з'яўляюцца своеасаблівымі сімваламі каштоўнасцяў. Нацыянальна-прэцэдэнтныя 

феномены, вядомыя любому сярэдняму прадстаўніку той ці іншай лінгвакультурнай 

супольнасці і ўваходзяць у кагнітыўную базу гэтай супольнасці: «Дарослым будзе ён 

чытаць Купалу, І замест юнай, з'едлівай Паўлінкі Паўстане гэты сталы добры твар...» 

[18, с. 4]; «Выходзіць пад бомбы ў дарогу, Захапіўшы з сабою Акрым шчоткі зубной 

Багдановіча, Танка, Купалу, І Коласа, й Панчанку, І Эклезіяста, І – ў сэрцы – бога» [18, 

с. 242]. Імя Янкі Купалы выступае прэцэдэнтным і сімвалізуе ўваходжанне ў беларускую 

культуру, а імя яго гераіні Паўлінкі асацыюецца ў носьбітаў мовы з тыпажом беларускага 

жаночага дасціпнага характару. У другім кантэксце аўтар называе знакавыя імёны 

беларускай культуры, якія метанімічна пазначаюць кнігу, а побач са згадкай зубной 
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шчоткі, падкрэсліваецца штодзённая патрэба ў здабытках роднай літаратуры і кнізе 

ўвогуле.  

Прэцэдэнтныя адзінкі, моўныя формулы абазначэння часу ілюструюць, на наш 

погляд, пэўныя сінхронныя зрэзы ўзаемадзеяння мовы і культуры, пад якімі В.Тэлія 

прапануе разумець «пэўныя перыяды або эпохі жыцця народа ў цэлым ці якіхсьці яго 

сацыяльных груп, што заўважна паўплывалі на фарміраванне ментальнасці народа» [14, с. 

216]. 

Такім чынам, лексічныя сродкі, якімі прадстаўлена культурная значнасць, 

актуалізуюць каштоўныя для носьбітаў мовы з'явы рэчаіснасці, веды. Сярод 

прадуктыўных спосабаў вербалізацыі культурнай значнасці ў тэкстах У. Караткевіча 

можна вылучыць параўнанні, метафары, антанімічныя, асацыятыўныя парадыгмы, 

безэквівалентную лексіку, прэцэдэнтныя адзінкі. Сярод культурна значных колеравых 

вобразаў параўнання, што прадстаўляюць у тым ліку і нацыянальныя стэрэатыпы, – 

вобразы беларускай прыроды з сімвалічным значэннем – мёд, валошка, лён, журавіны. 

Рэпрэзентацыя культурнай значнасці ў тэкстах У. Караткевіча адлюстроўвае 

ўзаемадзеянне канцэптуальнай і моўнай карціны свету беларускага народа і аўтарскай. 

 

2.2. Тапонімы як спосаб асэнсавання культурнай ідэнтычнасі (на матэрыяле 

зборніка Сяргея Панізніка «Нас многа») 

Своеасаблівую падсістэму ўласных імёнаў уяўляюць сабой тапонімы. Тапонім – 

уласная назва геаграфічнага аб’екта. Тэрмін уключае ў сябе гідронімы, урбанонімы, 

айконімы і іншыя найменні, што абазначаюць кропку на карце, якая мае назву. Здаўна 

існавала традыцыя звязваць назву месца з якой-небудзь асобай або падзеяй, таму за 

геаграфічнай назвай паўстае эпоха, традыцыя, жыццё нацыі, гістарычны кантэкст. 

Патэнцыял змястоўнасці тапонімаў яшчэ больш павялічваецца ў паэтычных тэкстах. На 

думку Г. Дзеравяга, іх асноўная задача – «устанаўленне магістральных прасторавых 

арыенціраў мастацкай карціны свету. Ідэі прасторы і часу складаюць каркас карціны 

рэальнай светабудовы і, увасобленыя ў тапанімных (ва ўзаемасувязі з хрананімнымі) 

канструктах ва ўмовах тэксту, ствараюць праекцыю прасторава-часавай мадэлі рэальнага 

свету ў сферы мастацкай умоўнасці» [22, c. 93]. 

Асэнсаванне лакалізацыі этанаса ў прасторы з’яўляецца часткай культурнай 

ідэнтычнасці, сутнасць якой заключаецца ва «ўсвядомленым прыняцці чалавекам 

адпаведных культурных норм і ўзораў паводзін, каштоўнасных арыентацый і мовы, 

разуменні свайго «я» з пазіцый тых культурных характарыстык, якія прыняты ў дадзеным 

грамадстве, у самаатаясамленні сябе з культурнымі ўзорамі менавіта гэтага грамадства» 
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[23, c. 42]. Паэтычны ландшафт аўтара, прадстаўлены тапаніміконам вершаў, уяўляе 

асаблівую цікавасць, бо праз яго транслююцца згаданыя аспекты культурнай 

ідэнтыфікацыі. 

Разгледзім некаторыя з іх, найбольш цікавыя з боку іх ролі ў мастацкім тэксце, у 

зборніку вершаў Сяргея Панізніка «Нас – многа!». Тапонімы падзяляюцца ў залежнасці ад 

тыпаў аб’ектаў, якія яны называюць: астыонімы – назвы гарадоў, харонімы – назвы краін, 

вялікай прасторы, рэгіёнаў, айконімы – назвы вёсак, урбанонімы – назвы ўнутрыгарадскіх 

аб’ектаў, эклезіонімы – назвы культавых пабудоў. 

Самым пашыраным харонімам у зборніку “Нас – многа!» з’яўляецца «Беларусь», 

што лагічна, улічваючы грамадзянскі пафас паэзіі Сяргея Панізніка. Прычым цікава, што 

назва краіны ўжываецца аўтрам як назва мацерыка, такая гіпербала заснавана на ўжыванні 

побач з імем уласным імя агульнага, якое абазначае тэрыторыю, большую за тэрыторыю 

краіны, што сведчыць пра падкрэсліванне значнасці Радзімы для аўтара. Ужо ў эпіграфе 

да зборніка вершаў сустракаем: «...усім сутворцам на мацерыку Беларусь прысвячаю» [24, 

c. 1]; «Беларусь – мацярык трывушчы» [24, c. 83]. 

Кола спалучальнасці тапоніма «Беларусь» стварае аўтарскі вобраз Радзімы: 

«Беларусь між Захадам і Ўсходам пазваніла ўключынай вясла» [24, c. 27]; «Мой шлях 

цераз раку – у Беларусь-скрыпторый» [24, с. 39]; «Беларусь паўстала з кроплі» [24, с. 44]; 

«Беларусь – планеты жарало» [24, с. 68]. З прыведзеных кантэкстаў можна вылучыць 

канцэптуальныя метафары: Беларусь – гэта асяроддзе вучонасці (вобраз скрыпторыя), гэта 

човен, а вобраз шляху атаясамліваецца з ракой, гэта рух (паўстала з кроплі –  згадка пра 

развіццё), мае прамежкавае становішча, але гэта цэнтр, з чаго вынікае этнацэнтрычнасць, 

ідэя нацыянальнай памяці. 

Разам з тым Беларусь уяўляецца нечым нематэрыяльным, набліжаецца да духоўнай 

сутнасці, якая не мае канечнасці, межаў: «Беларусь у рэках патанае. Мрояй над азёрамі 

лунае» [24, с. 68];  «...П р а ж э к т а м   Беларусь ля губ.» [24, с. 81];  «І як такім жыццём 

не даражыць, дзе Беларусь – штодзённая надзея.» [24, с. 85];  «Беларусь на белым свеце 

– мой і ўсіхны добыт.» [24, c. 40]; «Але любоў не спалавіняць, бо Беларусь – бясконцая!» 

[24, с. 101].  Неабмежаваную працягласць у часе аўтар згадвае і ў адносінах малой радзімы 

– Прыдзвіння: «...з намі бацяны Прыдзвіння будуць пасвіць тут вякі!» [24, c. 17]; «Краіна 

Перасялення Душаў – усё Прыдзвінне: мой вянец і продкаў межавы капец» [24, c. 33]. 

Родная зямля – чысцец, месца, якое лучыць жывых і памерлых. 

Трэба адзначыць ужыванне аўтарам канструкцый з формамі загаднага ладу ці 

ўмоўнага са значэннем загаднага: «Я за краіну для жытла, дзе сэрца – не прытворны 

грузік, – дзе з намі Беларусь была б і ў Беларусі» [24, с. 44]; «Хай гляне Беларусь 
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нявестай!» [24, с. 47]; «Няхай бы Беларусь змагла з Канадай гудбай парадніцца: гучаў бы 

сімвал-атрыбут валынкай – там, дудою – тут» [24, с. 57]; «Хай стане Кнігай Вечнай і 

Беларусь уся!» [24, с. 91]. Імператывы, прапанаваныя паэтам абагачаюць сэнсамі аўтарскі 

канцэпт «Беларусь». Акрамя традыцыйнага жаночага вобраза, з якім часта параўноўваюць 

краіну ў літаратуры, у першым кантэксце Беларусь у значэнні геаграфічнага паняцця 

супрацьпастаўляецца паняццю Беларусь у значэнні «духоўны скарб беларускай 

культуры». Дуда – згаданы сімвал краіны звяртае якраз да паняцця Беларусі, як духоўнай 

сутнасці. Тое ж можна сказаць пра вобраз Вечнай Кнігі ў апошнім кантэксце. 

Для паэта назва краіны – гэта частка самаідэнтыфікацыі, таму пра важнасць таго, 

як завецца краіна суседзямі, верш «Балцкая Крывія». У вершы згадваюцца некалькі 

харонімаў. Адштурхоўваючыся разважаннямі ад назвы Балкрывія (Baltkrievia – назва 

Беларусі ў Латвіі), што ў дакладным перакладзе – «Белая Расія», С. Панізнік згадвае другія 

назвы, дадзеныя іншымі народамі: «Сестрёнка наша Белорусія»; «...нібыта выцялі 

патэльняю – «Вайсрусландам» «Беларутэнію»« [24, с. 58]. Усе найменні, прыведзеныя ў 

вершы, нагадваюць пра падначаленае становішча нашых земляў – ці то рускім, ці то 

немцам, і таму яны набываюць адмоўную канатацыю з вуснаў лірычнага героя. 

Значная колькасць тапонімаў у вершы «Хварэю на суседзяў» пазначае гістарычныя 

стасункі беларусаў і прыўносіць у канцэпт «Радзіма» значэнне «мультыкультурная 

прастора»: Латвія, Летува, Варшава, Чарнігаўшчына, Львоў, Смаленск. У вершы ўжыты 

тапонімы-архаізмы, якія намякаюць на тэрытэрыяльныя прэтэнзіі суседскіх дзяржаў, 

звяртаюць да гістарычных падзей, што гэтага датычацца: «...баяцца Лівонію аддаць.»; «На 

санацыйных Крэсах лячыся сам, агрэсар.»; «Абдымачкі Смаленска падціснуў 

Петраград...» [24, с. 56]. Харонім «Лівонія» нагадвае часы, калі сучасныя латышскія 

землі былі ў залежнасці ад Полацкага княства і пасля ад Рэчы Паспалітай, найменне 

«Крэсы» прыгадвае пра перадзел беларускіх земляў з палякамі не на карыць апошніх, а 

асціонім «Петраград» вяртае ў перыяд выкарыстання назвы, калі Смаленск са складу 

БССР быў пераведзены ў склад РСФСР. Такім чынам тапонімы-архаізмы адсылаюць да 

прэцэдэнтных сітуацый, дэкадзіруюць кантэкст. 

Акрамя самага частотнага тапоніма Беларусь, у зборніку «Нас – многа!» 

зафіксаваны (у дужках пазначана колькасць ужыванняў) харонімы: Еўропа (4), 

Прыдзьвінне (3), Рэч Паспалітая (2), Готланд (2), Балтыка, Чарнігаўшчына, Прыбалтыка, 

Мёршчына, Іегуменшчына, Чэрвеншчына, Латвія, Лівонія, Летува, Браслаўе, повят 

Браслаўскі, Аўстралія, Атлантыда; астыонімы: Полацк (9), Вільня (7), Рыга (4), 

Парыж (4), Віцебск (3), Львоў (3), Пецярбург (3: Піцер, Петраград), Дзісна (2), Менск (2), 

Рым (2), Масква (2), Маладзечна (2), Мір (2), Нью-Ёрк (2), Гальшаны, Слуцак (Слуцк), 
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Берлін, Белаазёрск, Ерусалім, Брэст, Смаленск, Варшава, Юрмала, Барысаў, Жэнева, 

Прага, Мёры, Кінкардэн, Пскоў, Апочка,  Чарнобыль, Дрыса, Нерынгры, Дуброўна, Туніс, 

айконімы: Лявонпаль (8) Мілашова (3), Міхайлаўскае (2), Латышы, Друя, Мётлы, Ідолта, 

Дзедзіна (2), Камянполле, Каланіца, Хабароўка, Язна, Чурылава, Забалоцце, Слабада, 

Снегі, Міжрэчча, Мормаль, Узмёны, Чэрасы, Рукойны, Свіраны, Кушляны, Жупраны, 

Павет, Масцішчы, Загасцінец,  Устронь; гідронімы: Дзвіна, Рубон-Дзвіна (14), Волта (6), 

Гурон (2), Мерыца, Чорная рэчка, Нява, Дунай, Селігер, Вята, Ніл, Снівадзь, Палата, 

Прыпяць, Янцзы, Каўка; найменні гор: Парнас, Ай-Петры, Галгофа, Везувій, Афон; 

урбанонімы: Сафійка (2), Чарнарэчанская (вуліца) Серафімаўскі цвінтар, Версаль,  

Царскае Сяло; мікратапонімы: Лявонпальская крыніца, Крыж, Хеопс, Крылацкія Халмы. 

У вершах аўтара занатаваны, прычым у іранічным ключы, памкненні і 

арыентаванасць беларусаў да Еўропы: «Бачыць: тут акно ў Еўропу пратаранена даўно.» 

[24, с. 76]; «Яна з Масквы хадой удумнаю разгойдвала Еўропу тлумную, – і праз натхнёны 

пераклад зноў Беларусь знайшла пасад.» [3, с. 94]; «...прабягала ў Еўропу, але збілася з 

тропу» [24, с. 97]; «...толькі б ногі прамчалі праз усе перашкодыі ў Еўропе звыроды 

Беларусь не чапалі: з ёй нашу я народы» [24, с. 97]. Прыём іроніі рэалізаваны праз 

трансфармацыю ўстойлівых выразаў («акно ў Еўропу пратаранена»), праз ужыванне 

выразаў са значэннем руху, накіраваным да Еўропы, з выкарыстаннем лексем, не 

харатэрных для абазначэння перасоўвання на значную адлегласць («хадой удумную 

разгойдвала Еўропу», «прабягала ў Еўропу», «ногі прамчалі»). 

Самы частотны айконім – Лявонпаль, вёска, дзе прайшло дзяцінства паэта: 

«Прытулак Селюнам нясу ў Лявонпаль. Там ачуецца ў музеі галава. Лявонпаль – 

радаводны маўзалей» [24, с. 20]; «І Полацак, Бігосава, Лявонпаль, Мёры, Дрыса нясуць 

да Бога босага Панізьнікаў абрысы» [24, с. 21]; «Слабада, Лявонпаль, Снегі – Гэта нашы 

абярэгі» [24, с. 24]; «Хто змог з Лявонпальскай крыніцы піць, – цяпер асуджаны ў 

атлантах быць» [24, с. 25]. З прыведзеных кантэкстаў вынікае канцэптуальная метафара 

«мястэчкі – заступнікі». Паэт надзяляе мястэчкі функцыямі анёлаў-заступнікаў, што 

звязваюць свет людзей і бога, далучанасць да мястэчак – перадумова поспеху. 

Сувязь чалавека з месцам, адкуль ён паходзіць, зафіксавана ў шэрагу антрапонімаў, 

часткай якіх быў тапонім: «Адэля з Устроні, Мікола з Гусава, Гаўрыла з Полацка, 

Яська-гаспадар з-пад Вільні, Сымон Рэўка з-пад Барысава... А былі яшчэ і пашпартныя 

беларусы» [24, с. 62]. Прыгадаўшы псеўданімы, абраныя літаратарамі ХІХ ст., – Цёткай, 

Кастусём Каліноўскім, Францішкам Багушэвічам, аўтар па аналогіі стварае антрапонімы 

па мадэлі «уласнае імя + месца паходжання», якая прадуктыўна выкарыстоўвалася ў часы 

да ХХ ст. Мяркуем, невыкарыстанне аўтарам прозвішча Гусоўскага наўмыснае: па-
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першае, для структурнага адзінства кантэксту, па-другое, для ўзмацнення акцэнту на 

месцы паходжання чалавека, на яго каранях.   

Выкарыстанне С. Панізнікам тапонімаў, што абазначаюць геаграфічныя аб’екты 

іншых краін, як правіла, абгрунтавана памяццю зноў-такі пра Радзіму. У вершы «На 

друйска-дзісенскім шляху» аўтар прыгадвае мастака Віктара Жаўняровіча, якому ў 

эміграцыі помніцца Радзіма. Паралельна ўжываюцца тапонімы, з якімі звязана яго 

замежнае жыццё, і беларускія, што маюць на мэце падкрэсліць ідэю вернасці малой 

радзіме: Парыж, Нью-Ёрк, Версаль з аднаго боку і Язна і Друя з другога: «Эцюд мо і ў 

Нью-Ёрк сплыве... Маляр глядзіць на Язна. Ў яго прыдзвінскай галаве як на мальберце 

ясна» [24, с. 29]. У вершы пра Альгерда-Якуба Абуховіча, графа Бандынэлі згадваюцца 

Рым, Парыж, Жэнева і супрацьпастаўлены ім Слуцк: «Жнівень прычакае ў Слуцку 

Абуховіча радню» [24, с. 82]. 

Вершы, прысвечаныя вядомым землякам так ці інакш маюць згадку пра малую 

радзіму асобы: «Чарговыя адведзіны хлапчыны з вёскі Дзедзіна...» [24, с. 29] – пра 

Рышарда Курыльчыка; «Ляцелі над Дзвіной на крылах Вы: хацелі з навіной ў Чурылава.» 

[24, с. 25] – прысвячэнне Зінаідзе Лакотцы; «Ты з Менску на Прыдзвінне глядзіш не з 

вышыні» [24, с. 27] – прысвячэнне Міколу Крыўко. У апошніх кантэкстах тапонімы 

традыцыйна абазначаюць канечную кропку ў накірунку руху, але ў паэтычным тэксце гэта 

рух не матэрыяльных аб’ектаў, а думак, душы. 

Напэўна, цяжка адшукаць верш, дзе б згадка той ці іншай вядомай асобы не 

суправаджалася згадкай і месца, звязанага з жыццём гэтай асобы: «...і будзе Данута як 

тая маліна – наводдаль Масцішчаў у плойме анёлаў, дзе вецер не свішча, не чутна 

шумёлаў, дзе стаў Загасцінец мурожнаю поўняй...» [24, с. 82]; «На Чэрвеншчыне – лаўка, 

з якой падскочыў Каўка і ўсеўся на каня...» [24, с. 83]; «Трымаў Сусвет з гняздом у 

Забалоцці.» (пра Генрыка Дмахоўскага) [24, с. 28]. 

З гарадоў С. Панізнік часцей за іншыя згадвае Полацк і Вільню: «...І маё месца пад 

сонцам пачыналася з Полацка» [24, с. 60]; «Чым налітая яна, неаліту сівізна? Тут і рунаў 

ярына, Полацка аглядка...» [24, с. 13]; «Вунь – Полацак-Вянок!» [24, с. 39]; «...На 

Готланд ветразь мой плыве, натхнёны вечным Полацкам.» [3, с. 59]; «Пасля ўрачыстай 

працы да Полацка дабрацца б!» [24, с. 69]; «На Воршу, Слуцак з любасцю глядзіць. А ў 

сэрцы ж у Міколы Вільня б’ецца!» [24, с. 78], «Тут не Ай-Петры, тут не быў паэт, якому 

Вільня назаўжды сталіца...» [24, с. 54]. У кантэкстах у склад канцэпта «Полацк» 

далучаюцца такія сэнсы: пачатак і мэта развіцця, руху асобы, старажытнасць, вечны. 

Ужытае ў адносінах Полацка азначэнне «Вянок», мяркуем, звяртае да нізкі духоўных 

здабыткаў, звязаных з горадам. Што да Вільні, то яна таксама прадстаўлена цэнтрам 
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духоўных памкненняў беларускіх мастакоў. Семантыку цэнтра рэалізуюць лексемы, якія 

маюць у сваім складзе гэтую сему – сэрца і сталіца. У апошнім кантэксце тапонімы – 

ключ да разумення, пра якую асобу згадвае аўтар: у ялцінскіх мясцінах знаходзіўся, 

сягаючы думкамі да Вільні, Максім Багдановіч. Усе кантэксты маюць станоўчую 

канатацыю, і ў сувязі з гэтым трэба заўважыць, што гэта невыпдкова: «культурная 

ідэнтычнасць уяўляе сабой сукупнасць канкрэтных устойлівых якасцяў, дзякуючы якім 

тыя ці іншыя з’явы або людзі выклікаюць у нас пачуццё сімпатыі або антыпатыі» [23, с. 

42]. Такім чынам, згаданыя тапонімы аб’ектывуюць культурную ідэнтычнасць. 

Дзвіна – самы частаўжывальны гідронім і тапонім увогуле пасля хароніма 

Беларусь, да якога гідронім падобны і рэалізаванымі ім сэнсамі: «На беразе жыцця, на 

беразе Дзвіны стаіць вялікі рум яшчэ з часоў вайны. Сцякае з бервяна жывіцы даўніна. А 

беражэ той рум і Волта, і Дзвіна.» [24, с. 11]; «Над роднаю Дзвіною – серабро Яшчэ не 

звечарэлае зары...» [24, с. 15];  «У думках – там, дзе пад брылём Ілля намерыўся ў Дзвіну 

спусціць ільдзіну» [24, с. 14]; «Лячу! Насустрач круціцца Зямля. Вунь і Дзвіна – за першым 

паваротам» [24, с. 14]; «А мне б з Дзвіны напіцца» [24, с. 54]. Рэчкам «малой» радзімы 

прыпісваецца ахоўная функцыя, Дзвіна родная, гэта аб’ект памкнення думак лірычнага 

героя, які вызначае накірунак руху. Працэс ацэньвання блізкасці з ракой (кім прыходзіцца 

герой рацэ?) ператвараецца ў працэс ацэнкі (самаацэнкі): «А я Дзвіне – ніхто, пакуль (як 

ні лаўчы) ляжаць мае сцягі, маўчаць мае мячы» [24, с. 11]; «Ён Дзвіне не валацуга: быў 

жа і на Гербе!» [24, с. 86]. У склад семантычнай структуры канцэпта «Дзвіна» дадаецца 

сэнс «мерыла вартасці».  

Паказальна, што з усіх беларускіх рэк, аўтар прыгадвае толькі водныя артэрыі 

«малой» радзімы і Прыпяць: «Дзвіна Балкрывію ўрасіла» [24, с. 57]; «Заблукаў Майсей 

між Дзвіною і Прыпяццю» [24, с. 61]; «Волта ўся не рачулкай-качулкай плыве – Дунаем! 

З ёй мы сваяцтва палабскага славянства узгадняем. Волта і цяпер вядзе між пнёў, 

агародаў Вялікае Перасяленне Народаў.»; «З ёй на Дзвіне і крэслы-парогі каменныя 

перакулю...» [24, с. 14-15]. Значнасць рачулкі сваёй радзімы аўтар падкрэслівае, 

параўноўваючы яе са значна большай ракой – Дунаем, а таксама надае ёй ролю чынніка 

знакавых падзей славянскай гісторыі. Прычым моц ракі жывіць сваёй сілай і лірычнага 

героя. 

Міфалагічны ландшафт нацыянальнай памяці прадстаўлены тапонімамі  Крывіцкая 

зямля, Рубон, Крывія: «Сведкі – Чэрасы, Дзісна І рака Рубон-Дзвіна» [24, с. 24]; «З ім і я 

жыву, Рубону шчыра верую» [24, с. 58]. У першым кантэксце ўжыванне складанага 

тапоніма Рубон-Дзвіна – гэта зварот да мінуўшчыны, калі раку называлі па-іншаму, 

актуалізацыя ідэі пераемнасці. У другой дыстрыбуцыі рака выступае сімвалам 
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старажытнасці і памяці, якой аўтар пакланяецца. Мяняецца прагматычная функцыя 

тапонімаў – яны не толькі захоўваюць гістарычную памяць, але і актуалізуюць ідэйныя 

ўстаноўкі і перажыванні асобы. Тапонім становіцца не столькі дарожным, геаграфічным 

арыенцірам, колькі жыццёвым. 

Ужыванне тапонімаў можа быць узорам ужывання прэцэдэнтных імёнаў: «На 

Снівадзе – Ардзе, бядзе – Падпругі не рассечаны. Ў сядло, Альгерд! А мы – услед» [24, с. 

79]; «А рэха рыфмы круціць над крыніцай: Рукойны – Свіраны. Кушляны – Жупраны» 

[24, с. 91]. У першым кантэксце тапонім згадвае бітву (увосень 1362 года), што адбылася 

паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і аб'яднаным войскам Крымскай, 

Перакопскай і Ямбалукскай ордаў на рацэ Сінія Воды (Сінюха, Снівада; левы прыток 

Паўднёвага Буга). Бітва была галоўнай падзеяй y наступленні Вялікага княства Літоўскага 

на падпарадкаваныя татарам землі паўднёва-заходняй Русі, перамога ў ёй аддала Альгерду 

ўсё Падолле. Тапонім канцэнтруе ў сабе сэнсы імплікацыі да рашучых дзеянняў. У другой 

дыстрыбуцыі тапонімы выступаюць прэцэдэнтнымі адзінкамі, якія звяртаюць да 

прэцэдэнтных сітуацый нараджэння (Свіраны), хрышчэння (Рукойны), жыцця-навучання 

(Кушляны) і вечнага спачынку (Жупраны) Францішка Багушэвіча. Такім чынам, тапонімы 

служаць шляхам для ідэнтыфікацыі, распазнавання вядомай асобы да якой звяртае аўтар. 

Тапонімы пры абазначэнні геаграфічных аб'ектаў прадугледжваюць выступаць 

мэтай руху. Таму невыпадкова частотным вобразам, які сустракаецца разам з імі, 

выступае вобраз дарогі: «Пакуль што Беларусь – вось: белы луг, які аточвае сабой дарогу 

праз цішыню ці ўсплёскі завірух» [24, с. 79]; «О, Беларусь, твой зоўны лёс – дарога» [24, с. 

65]. «Пісаў жа ты вершы у Бронзавым веку, калі на Падзвінні адкрылася ляда.» Лексема 

ляда малюе вобраз шляху, які праходзіў па Падзвінні, далучанасць нашай зямлі да руху 

гісторыі. Шлях таксама можа стаць тапонімам, калі ён абазначае паўтаральны маршрут ад 

кропкі да кропкі на карце: «Шлях з Грэкаў у Варагі – у вірах. А ён жа азалочваў і 

нявесціў. Шлях Віленскі цар-бацюшка праспаў, пасля баранаваў яго каронай. Варшаўскі – 

знік. І Полацкі прапаў... Чарнобыльскі гудзіць пад забаронай» [24, с. 73]. Для аўтара шлях 

з паняцця адлегласці ад кропкі да кропкі ператвараецца ў катэгорыю культуры, духоўнай 

культуры. 

Праведзены аналіз засведчыў, што тапонімы – адна з прадуктыўных груп лексікі ў 

складзе аўтарскага ідэастылю, якая валодае шырокім дыяпазонам сэнсаў і функцый. 

Паводле колькасці ўжывання самая шырокаўжывальная група тапонімаў – асціонімы, хаця 

сярод тапонімаў вылучаецца харонім Беларусь. Сярод айконімаў – большасць найменняў 

абазначае кропкі на карце малой радзімы С. Панізніка – Падзвіння. Тапонімы часта 

выкарыстоўваюцца як суправаджэнне аповеду пра нейкую асобу – гэта спосаб яе 
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прадстаўлення і ідэнтыфікацыі. У семантыцы оніма, такім чынам, сканцэнтраваны 

лінгвістычныя і экстралінгвістычныя звесткі. Звычайна тапонімы выступаюць у сваёй 

асноўнай функцыі – вылучаюць геаграфічны аб'ект і суадносяць з ім намаляваныя ў 

паэтычным тэксце падзеі. У паэзіі Сяргея Панізніка іх функцыя – не канкрэтызацыя руху 

матэрыяльных аб'ектаў у прасторы (куды?), а рух душаў да родных месцаў, лакалізацыя 

паходжання (адкуль я?).  

Паэтычны ландшафт аўтара  уяўляе асаблівую цікавасць  у асэнсаванні лакалізацыі 

этанаса ў прасторы, адыгрывае вялікую ролю ў захаванні нацыянальнай памяці. У сваёй 

творчасці аўтар звяртаецца да выяўлення месцаў, якіх ужо няма на карце. Гэтыя тапонімы, 

з аднаго боку назаўсёды застаюцца ў свядомасці лірычнага героя, з іншага, дапамагаюць 

захаваць ім этнічную самаідэнтыфікацыю. Прааналізаваны матэрыял паказвае, што многія 

тапонімы, ужытыя аўтарам у вершах, уваходзяць у структуру канцэпта «Радзіма», 

раскрываючы розныя сэнсы гэтага паняцця. 

Пераважная большасць геаграфічных назваў у паэтычных тэкстах выконвае 

намінатыўную функцыю, бо выкарыстаныя топалексемы адлюстроўваюць сувязь з 

рэчаіснасцю, ствараюць яе праўдзівую карціну. Акрамя асноўнай функцыі, тапонімы ў 

тэксце верша могуць набываць характаралагічнае значэнне, раскрываючы розныя бакі 

названага імі аб'екта, што вельмі важна, бо змест і форма геаграфічнага аб'екта могуць 

гістарычна змяняцца і ў розныя перыяды могуць быць рознымі.  

Тапонімы дэкадзіруюць паэтычны тэкст, актуалізуюць ідэйныя ўстаноўкі і 

эмацыянальную танальнасць вершаў аўтара, выконваюць важную выяўленчую функцыю, 

сведчаць пра прыналежнасць лірычнага героя да беларускай культуры. Сэнсавы 

кампанент тапонімаў аказваецца істотным, бо расказвае аб гісторыі, культурна-

гістарычных асаблівасцях месца. Такім чынам, можна казаць пра праекцыю 

індывідуальнай культурнай ідэнтычнасці – гэта своеасаблівы «цэласны вобраз самога 

сябе, зліты з культурай у яе ўніверсальнай і лакальнай дыялагічнасці. ...вынік кагнітыўна-

эмацыянальнага працэсу асэнсавання і атаясамлення індывідам сябе з сацыяльна 

адобранай сістэмай каштоўнасцей пэўнай культуры» [25, c. 67]. Культурная 

ідэнтыфікацыя адбываецца праз зварот да прэцэдэнтных імёнаў-тапонімаў і прэцэдэнтных 

сітуацый, звязаных з тымі ці іншымі тапонімамі ў беларускай гісторыі і культуры, а 

таксама праз актуалізацыю вобразаў культуры, асацыяваных з тым ці іншым месцам. 

Такім чынам, геаграфічнае найменне валодае багатым асацыятыўным фонам, што 

дазваляе казаць пра яго выяўленчыя магчымасці ў мастацкім тэксце, асабліва для 

перадачы  аўтарскага эмацыйна-ацэначнага ўспрымання, ступені аўтарскай прыхільнасці, 

відавочнай і паэтычна важкай, культурнай ідэнтыфікацыі лірычнага героя. 
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2.3. Парэмічны фонд мовы як база мадэлявання нацыянальнага канцэпта (на 

прыкладзе канцэпта «жанчына») 

Культурны досвед народа сканцэнтраваны ў канцэптасферы нацыянальнай мовы. 

Мова адлюстроўвае спазнаны чалавекам свет, у ёй сканцэнтраваны культурныя здабыткі 

народа. Гэта выражана ў пэўных паняццях – канцэптах. Следам за А. Вежбіцкай, М. 

Шырокавай пад тэрмінам канцэпт мэтазгодна разумець вынік кагнітыўнай дзейнасці 

чалавека, занатаваны ў адзінках мовы. 

Канцэпт жанчына, на наш погляд, адзін з важных канцэптаў, які адлюстроўвае 

гендарнае аблічча той ці іншай культуры. «Сам канцэпт «жанчына», – сцвярджае Т. Шуба-

Зімяніна, – уяўляе сабой праекцыю стэрэатыпных уяўленняў пра жанчыну як носьбіта 

сацыяльна прадпісаных якасцяў і ўласцівасцей, якія сфарміраваліся на падставе палавых, 

сямейных, грамадскіх, этычных, эстэтычных і іншых функцый» [26, с. 68]. Уяўленні пра 

канцэпт на ўзроўні традыцыйнай лінгвакультуры прадстаўляюць прыказкі, прымаўкі і 

фразеалагізмы. У першую чаргу нас цікавяць гэтыя крыніцы, бо яны ўтрымліваюць 

устойлівыя веды культурнай супольнасці. Спроба даследаваць канцэпт «жанчына» на 

такім моўным матэрыяле была зроблена Ю. Сямашкам [27, 28], але даследчык у якасці 

базы даследавання абмежаваўся толькі выданнямі «Слоўніка фразеалагізмаў беларускай 

мовы І.  Лепешава і «Слоўніка беларускіх прыказак» І.  Лепешава, М.  Якалцэвіч. Для 

больш поўнай карціны, мы пашырылі базу даследавання, звярнуўшыся да двухтомнага 

збору беларускіх прымавак і прыказак [29, 30]. 

Т. Шуба-Зімяніна даследавала канцэпт «жанчына» на матэрыяле тлумачальных 

слоўнікаў рускай, беларускай і польскай моў, вылучыўшы сярод важных такія параметры 

ацэнкі як знешнія прыметы і ўласцівасці жанчыны як асобы. 

Уяўленне пра спецыфіку канцэпту «жанчына» магчыма атрымаць праз аналіз яго 

складнікаў – слоў, якія маюць агульную сему «асоба жаночага полу». Такім чынам, 

задачай даследавання з’яўляецца выяўленне лексічных сродкаў (адзінак першаснай і 

другаснай намінацыі), якія вербалізуюць канцэпт «жанчына» ў акрэсленым матэрыяле 

даследавання, аналіз субканцэптаў. 

У слоўніку сінонімаў беларускай мовы слова «жанчына» мае наступныя 

семантычна блізкія варыянты «жанчына; кабета, кабеціна, баба, цётка (разм.) / маладая 

замужняя: маладзіца, маладуха, малодка / з інтэлігенцкіх, звычайна гарадскіх колаў: дама; 

мадам (уст.)» [31]. Цікавасць уяўляе і слова «дзяўчына», якое абазначае жанчыну 

маладога ўзросту «дзяўчына / што ўступае ў шлюб: нявеста; дзеўчына, дзеўка (разм.); 

панна, паненка (уст.)» [31]. Парэміі са згаданымі і іншымі найменнямі жаночага полу, 

былі разгледжаны намі для выяўлення характарыстык канцэпту «жанчына». 
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Н. Паскова пры даследаванні канцэпту «жанчына» на матэрыяле тэкстаў 

сярэднеанглійскага перыяду прапанавала ў якасці крытэрыю адбору лексем, што 

прадстаўляюць згаданы канцэпт, наяўнасць «канцэптуальных прымет «асоба» і «жаночы 

пол», вызначыўшы іх як ядзерныя. Таксама былі вылучаны 7 дадатковых прымет, «якія 

ўключаюцца ў  значэнні тых ці іншых адзінак, але не з’яўляюцца абавязковымі: «узрост», 

«род дзейнасці», «становішча ў грамадстве», «роднасныя адносіны», «сямейны стан», 

«узаемаадносіны з асобамі мужчынскага полу», «характар / паводзіны»« [32, c. 348]. 

Субканцэпт «дзяўчына» прадстаўляюць лексемы, якія называюць жанчыну 

маладога ўзросту. Найбольш прадуктыўна ўжываюцца адзінкі «дзеўка», «дзяўчына» і 

«дачка». З прычыны таго, што словам «дзяўчына» называюць асобу, якая яшчэ не ўступіла 

ў шлюб і жыве з бацькамі, часта ў парэміях адбываецца карэляцыя з канцэптам «дачка» за 

кошт наяўнасці ў гэтых словах агульных сем. У беларускай культуры дачка прадстаўлена 

як дзіця праз якое сям’я мае цяжкасці, што звязана з будучым замужжам і праз гэта – з 

эканамічнымі цяжкасцямі для сям'і. Дачка менш жаданая за сыноў: Каб столькі было 

дочачак, як у хаце досачак, а сынкоў – колькі ў хаце сучкоў. Як сын родзіцца, дык бацька 

строіцца, а як дочка, дык гарыць.  

Беларускія прыказкі адлюстроўваюць звычай даваць пасаг дачцэ, якая ўступае ў 

шлюб, прычым часцей за ўсё рэчамі з хатняй гаспадаркі, таму бацькі не вельмі рады з 

гэтай прычыны: Калі сем дзевак – не нажыва, а зжыва. Аддала дачушку, а сама буду, як 

гаюшка: ні дзяружкі, ні падушкі. Аддай дачку ды яшчэ піва бочку.  Маеш дачку, май і 

гарэлачку ў глячку.  Як дочкі падраслі, то і хату растраслі. Гадуй дочкі, а сама хадзі без 

сарочкі. Дочкі вывелі матку з сарочкі. На дачок матка батрачка, пакуль рукі сашчэпіць. 

Дачка супрацьпастаўляецца сваёй сям’і ўжываннем у парэміях слоў з семай 

«чужы» – госць, вораг: Дзеўка ў бацькі ў гасцях. Дзеўка свайму дому вораг. Дзеўкі, што 

вербы – іх усюды перасаджваюць. Дзеўкі – чужая крупеня.  

У парэміях існуюць прадпісанні наконт важнасці своечасова аддаць дачку замуж: 

Калі дачка ў пары, не дзяржы ў двары. Жні пшанічку прызеляненькую, аддавай дачку 

маладзенькую. Маліна не тое, што дзяўчына: чым болей спее, тым смачней бывае. Як 23, 

дык замуж пры, а як 25, дык дома сядзь. Дзявочы век як макаў цвет. 

Шэраг прыказак згадваюць і жаданне дзяўчыны пайсці замуж: Шчабеча дзяўчына, 

шчабеча: відна, замуж хоча. Ні ткаць, ні прасці, а замуж хоць у пятніцу. Бабы каюцца, а 

дзеўкі замуж збіраюцца. Хаця асобныя парэміі сведчаць пра перавагі незамужняга 

становішча, а таксама пра неабходнасць роўнага шлюбу: Лепш у дзеўках сядзець, чым 

замужам марнець. Шукае цар царыцы, а пастух пастушыцы. Некрасівы за красівага не 

сватаецца. Сава сакалу не пара. Разам з тым існуе меркаванне, што незамужняя дзеўка 
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мае дрэнны характар: Няма злей асенняй мухі і дзеўкі-векавухі. Ці кот шалеець, ці дзеўка 

старэець. Старая дзеўка як дзіравы кажух, – адзін дух. Магчыма, таму выйсці замуж 

было важна, часта ўсё роўна за каго: Хоць за казла, абы замуж пайшла. Хоць за старца, 

абы не астацца. Хоць за пенюшка, калі няма жанішка. Выйсці хоць і за лапаць, абы не 

плакаць. 

Для абазначэння паняцця дзяўчына ў беларускіх парэміях выкарыстоўваецца 

лексема «дзеўка». Суфікс «-к-» можа разглядацца як прымета зніжанай эмацыянальна-

экспрэсіўнай афарбоўкі, але ТСБМ падае лексему з паметай «разм.» у значэнні «Тое, што і 

дзяўчына» [33, c. 170], такім чынам, адмоўнай канатацыі слова не мае. Адлюстроўваюцца 

такія асаблівасці характару і паводзін дзяўчат, як весялосць, гаспадарлівасць, розум, і 

ўпартасць, хітрасць: Маладой дзеўцы ўсё смех. Дзеўкі ўпарты, як козы. Дзеўка – немка, 

гаварыць не ўмеець, а ўсё разумеець. Дзеўка толькі дзяцей не запасіць. Дзеўка – не конь, 

збрую не надзнеш. Чэсць дзявочае шчасце беражэ. Дзеўка – не зацірка, не астыне. Адна 

дзеўка сем хлопцаў нагрэе на ляду. Хітрая дзяўчына: як зявае, рот разявае. Жураўлі 

прыляцелі, дзеўкі ашалелі. Дзяўчаты растуць так скора, як лён. 

Але нельга не згадаць такую рысу, як легкадумнасць, праз якую дзеўка можа 

прыдбаць пазашлюбнае дзіця: Неспадзеўкі дзіця ў дзеўкі. Тады дзеўка схамянулася, калі ў 

пузе страпянулася. І на том свеце дзеўкі водзяць дзеці. Мусіць, хлопцы пажартавалі, што 

дзеўцы стан сапсавалі. Калі дзяўчыне падвее, то і стан укарацее. Прычым у паводзінах 

дзяўчыны народная мудрасць вінаваціць маці: Матка вінавата, што дачка чаравата. 

Калі дачка абузніца, то матка ведзьма. Няма чаго дзіваваці, такая была і маці. І 

наадварот, годнасць маці можа быць гонарам дачкі: Дзеўка маткаю красна. 

Беларускія парэміі вызначаюць за ідэал беларускую прыгажуню з касой, прычым 

працавітую і строгую: Дзеўка без касы не мае красы. Каса – дзявочая краса, малайцу 

заноза. У дзеўкі думкі ўсе ў касе. Дзеўка не бракоўна, як чорна, а бракоўна, як неправорна. 

Дзеўка прыгожа, ды прасці не можа. Хвалі дзень вечарам, а дзяўчыну замужам. Броўкі, 

як сярпоўкі, а ніўка няжатая стаіць. Не бяда, што чорна, абы была праворна. Як бачна, 

прыгажосць і працавітасць часам уступаюць у апазіцыю, перавага пры гэтым аддаецца 

працавітасці. 

Субканцэпт «жонка» апісвае наступную працяглую фазу ў жыцці жанчыны, што 

пачынаецца з заключэннем шлюбу. У слоўніку сінонімаў беларускай мовы слова «жонка» 

мае наступныя семантычна блізкія варыянты «жонка; баба, кабета, палавіна, старая, 

абранніца; прынцэса (перан., разм.); дружына (абл.)» [31]. З пералічаных намінацый 

найбольш частотныя парэміі з найменнямі «жонка» і «баба». Змена статусу не радуе 

жанчыну: Дзявочы век – карочы, замужам даўжэй век. Дзеўкай была – плакала, замуж 
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выйшла – завыла. Нявеста плача, бо заўтра жонкай будзе.  Замуж ідзе – песні пяе, 

выйшла – слёзы лье. Замуж выйдзеш – бабай будзеш, усе прыпевачкі забудзеш. Хаця 

некаторыя парэміі нагадваюць пра тое, што плач нявесты меў больш рытуальнае значэнне: 

Калі дзеўка ідзе к вянцу і не плача, пэўна і замужам не паскача. 

Прыказкі адзначаюць пераўтварэнні, якія адбываюцца з дзяўчынай пасля замужжа: 

Як дзеўкаю – арэ і косіць, як выйдзе замуж – ног не носіць. Пакуль дзеўка – падсяе, пойдзе 

замуж – не ўстае. Як дзеўка – казу пераскочыць, бабай стане – за курыцу спаткнецца. У 

дзеўках сем скул на баку – і то не ў знаку, а замуж выйдзе, адна сядзе – і тая вадзіць. Як 

дзеўка – на ўсю дзярэўню дзеўка, а як баба – на ўсю печ баба. Як я была ў баценька, то я 

была чубаценька; дасталася да свякрухі, то аб’елі чубок мухі. Пела, як бацькаў хлеб ела, а 

як мужыкоў, так і голас не такоў. Як была я дзевачкаю, ка мне хадзілі з гарэлачкаю; а як 

стала маладзіцаю, не сталі хадзіць і з вадзіцаю. У прыказках адлюстроўваецца беларускі 

звычай пасля замужжа насіць хустку: Пашла замуж, каб пакрыць голаў. Голаў завязаў, а 

жыткі не даў. Мяняецца знешні выгляд жанчыны, яе камплекцыя: Як дзеўка – на ўсю 

дзярэўню дзеўка, а як баба – на ўсю печ баба. Тагды дзеўка стала пышна, як замуж 

выйшла. Відавочна, што змены адбываюцца не ў лепшы бок: жанчына становіцца 

няўвішнай, лянівай, заганнай, непрывабнай. Лексема «баба» пры гэтым не мае адмоўнай 

канатацыі. У ТСБМ слова з паметай «разм.» ужываецца ў тым ліку ў значэннях «Замужняя 

жанчына» і «жанчына наогул» [34, с. 318]: Баба многа знае, толькі мала праўды кажа. 

Бабе й бабская чэсць. У бабы ўсё не так. У бабы ўсё не па-людску. У бабы душы няма. У 

бабы і сакрэт бабскі. Сорак лет – бабскі век. Не будзе баба дзеўкаю. Прыказкі згадваюць 

спецыфічныя здольнасці жанчыны і своеасаблівы спосаб кантактавання са светам, якія 

ацэнваюцца як па-за нормай. 

Найбольшая колькасць парэмій, якія рэпрэзентуюць канцэпт «жанчына», 

ілюструюць менавіта сямейнае становішча жанчыны і вербалізуюцца ў адзінцы «жонка». 

З моманту замужжа жанчына часта характарызуецца менавіта праз адносіны з мужам. 

Гэта натуральна, бо ў шэрагу парэмій засведчана адзінства мужа і жонкі: Мужык ды баба 

– адна рада. Мужык і жонка найлепшай сполка. Мужык і жонка – адна кішонка. 

Пры выбары жонкі мужчына кіруецца пэўнымі крытэрыямі, прымаўкі пазначаюць 

важныя рысы жанчыны – працавітасць, цнатлівасць, гаспадарлівасць, небалбатлівасць: 

Шукай жонку не на йгрышчы, а на ржышчы. Не выбірай дзеўку ў крагодзе, а шукай у 

агародзе. Не выбірай дзеўку, да касцёла ідучы, а выбірай дзеўку, лён тручы. Жонку бяры 

далёка, кароўку купляй блізка. Ляпей таго злота Таццяніна цнота. Добра цнота дарожша 

ад срэбра і злота. Маўчу, дык пэўне замуж хачу. Мужык сваю жонку хваліць, што добра 

есці варыць. Красата – да вянца. Не шукай красаты, а шукай дабраты. З ліца не спячэш 
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блінца. Каса – не розум. З гожаю пойдзеш – ліха знойдзеш. Не глядзі бела, абы б рабоча 

была. Жонку выбірай не вачамі, а вушамі. Шэраг парэмій сведчыць пра тое, што ў 

свядомасці супрацьпастаўляецца прыгажосць з розумам, працавітасцю і дабрынёй, 

прыгажосць нават з’яўляецца нагодай для дрэннага шлюбу: Не хвалі жонку за цела, а 

хвалі за дзела. Прыгожая – любутка, працавітая – жонка. Ніколі віхляйка не будзець 

хазяйка. Наша гаспадынька да танцаў мае ногі, а ў яе па лавах вядуцца станогі. Таму 

меркаванне пра тое, што «ў славянскай моўнай свядомасці прыгажосць усё яшчэ цесна 

звязана з маральнымі якасцямі аб’екта ацэнкі» [26, с. 70] беларуская лінгвакультура не 

пацвярджае, за адзінкавымі выключэннямі (Чым дзеўка стражэй, тым яна прыгажэй і 

даражэй.). 

Жанчына ў парэміях выступае як атрыбут статусу мужчыны: Ні сена, ні аброку, ні 

бабы пры боку. Сярод атрыбутаў, што характарызуюць мужчыну, у якога нічога няма, 

адзначаецца і баба. І наадварот, наяўнасць жонкі – умова камфорту, асабліва, калі жонка 

добрая: Добра тут: мука ёсць і жонка замужам. Калі баба добра, то ўсё добра. Добрая 

жонка – вянец, а ліхая – канец. Там бог раюе, дзе жонка мужыка шануе. Добрая жонка 

цяплей за валёнкі. Жончына дабро, што ўзімку цяпло. Не піў бы, не еў бы, да на жонку 

глядзеў бы.  

Парэміі адлюстравалі асноўныя віды жаночай працы праз згадванне месцаў і рэчаў, 

з якімі яна працуе. Прычым, у беларускіх прыказках сінанімічным да найменняў і 

«жанчына», і «жонка» выкарыстоўваецца лексема «баба», якая прадстаўляе аднайменны 

канцэпт: Бабе там месца, дзе месяць цеста. Бабіна дарога – ад печы да парога. Баб тады 

людзямі завуць, як у поле ідуць. Гаспадыня, твая рэч – глядзі ў печ. Знай, баба, сваё крывое 

верацяно. Дзе кросны, там бабам млосна. Без гаспадара гумно плача, без гаспадыні хата. 

Адзначаецца роля жанчыны як захавальніцы гаспадарчага дабра, асобна можа быць 

вылучаны субканцэпт «гаспадыня»: У добрай гаспадыні і певень нясецца. Не гаспадыня, 

што апоўдні ў печы паліць. Тады хазяйка дужа, як кораб служа. Якая Агатка, такая і 

хатка. Хата гаспадыняю красна. Без гаспадынькі хата, што дзень без сонца. Хазяйка 

ўстанець, то ў яе сто работ. Гаспадыню пад печчу хаваюць, калі з голаду ўміраець. 

Гаспадынька твая рэч – глянь у печ. Берагі хазяйку ў людзях, яна цябе дома зберажэ. 

Добрая жонка дом зберажэ, а ліхая рукавом растрасе. Прычым не толькі мужчына чакае 

ад жанчыны быць добрай гаспадыняй, але і жанчына патрабавальна ў гэтым плане 

ставіцца да сябе: Сама сябе жнейка б’е, калі нячыста мне. За тое жонка на сябе злавала, 

што дрэнна лён памяла.  

У парэміях жонка выступае аб'ектам дзеянняў і маніпуляцый мужчыны, што 

выяўляецца і граматычна аб'ектнымі адносінамі: Жонка – не лапаць, з нагі не скінеш. 
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Жонку бяры не на год, а на век. Першую жонку Бог даў, другую – сам знайшоў, а трэцюю 

– чорт прынёс. Жонкі, стрэльбы і каня не пазычай нікому. Гадзіннік і жонку нікому не 

давярай. У мяне ўсё падзельнае, апрача ж жонкі. Такія парэміі зніжаюць статус жанчыны, 

прыроўніваюць яе да маёмасці. Жонка не асабліва цэніцца мужам, яна можа быць 

заменена на другую: Не плач за жонкай, будзе другая. Жонку ў яму, а сам на другую гляну. 

Бог за адну жонку, а я – цап за другую. Разам з тым прыказкі ўтрымліваюць 

засцерагальныя прадпісанні адносна стасункаў з чужой жонкай: Чужую жонку абыдзі ў 

старонку, не будзеш біты. Чужая жонка мёдам мазана, а свая смалой. Не кладзіся каля 

чужэй жонкі, адаб’юць пячонкі. 

Шэраг парэмій усхваляюць жанчыну за яе здольнасці, падркрэсліваюць яе важную 

ролю ў гаспадарцы: Дзе чорт няйме, там бабу пашле. Абора цячэ – гаспадыня бліны пячэ, 

а калі гумно цячэ – гаспадар з хаты ўцячэ. Жонка дзержыць хату за тры вуглы, а мужык 

– за чацвёрты. Злодзей абкрадзе – сцены застануцца, а жонка памрэ – усё з двара звядзе. 

Але такая выключная асновавызначальная роля жанчыны выклікае недавер з боку 

мужчын: Не вер жонцы дома, а кабыле ў дарозе. Верагодна падазронасць звязана з тым, 

што для мужчыны жанчына – істота, якую ён не здольны зразумець. Жонка ўяўляецца 

мужам яшчэ і як хітрая: Перахітрыў бы жонку, ды сама з хітрай старонкі. Ты праз 

вароты, а жонка з-за плоту. Мужык за парог, а жонка за пірог. Баба хітрэй (хітрэйша 

ад) чорта. 

Негатыўная якасць жанчыны бачыцца ў яе балбатлівасці: На бабскім языку 

кароста сядзіць. Шчабеча, як сарока на плоце. Сама, як свярчок, а горла з гаршчок. 

Скажы бабе па сакрэту, а баба – усяму свету.  Дай ёй волю, дык усё сяло перабрэша. 

Языком меле, хвастом замятае. Ліхую жонку язык б’е. Не б’е жонку мужык, а б’е 

жончын язык. У жонкі язык доўгі, а ў мужыка розум добры.  

У парэміях згадваецца, што муж сварыцца з мэтай выпраўлення дрэнных якасцяў 

жонкі, у тым ліку сродкам выхавання з’яўляецца біццё: Тагды муж з жонкай сварыцца, 

калі ў гаршку трасца варыцца. Добра сварка – у хаце папраўка. Дзе недастаткі, там 

жонкам сваркі. Нагатуе хазяйка, калі пгуляе нагайка. Пужка-жыгушка, аджыві 

жанушку. Бабу бі молатам, зробіш золатам. То дубцом, то лазінаю, каб была 

гаспадыняю. Другая прычына біцця жанчын – іх балбатлівасць: Жонка за маўчок, а муж 

кій у куток. Не бі жонкі мужык, а бі жончын язык. Бабу не мужык, а язык б’е. Такія 

выслоўі, на думку У. Коваля, адлюстроўваюць «устойлівы гендарны стэрэатып, які 

заключаецца ў дамінуючай ролі мужчыны як істоты не толькі фізічна больш моцнай, і 

таму прыгнятальніка, але і больш «правільнай» менш грэшнай і таму абавязанай 
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«настаўляць» (у тым ліку фізічна) першапачаткова «вінаватую» жанчыну (жонку)» [35, с. 

196]. 

Прыказкі адзначаюць непатрабавальнасць жонкі ў адносінах да мужа: Няхай сабе 

мужык як шкарпэтка, абы я была, як кветка. Хоць мужык мой з пастол, а я цягну яго за 

стол. Мужык хай будзе, як долата, абы ты за ім была, як золата. Сякі-такі, абы быў, 

абы хлеба зарабіў. Сякі-такі мужчына, абы дровы ды лучына. Пры тым, што муж не 

заўсёды адпавядае ідэалу, у прымаўках адмаўляецца ўлада жонкі ў адносінах і справах, 

характарызуецца як заганная: Дай жонцы волю, то сам пойдзеш у няволю. Пазволь жонцы 

пагуляць – паверх галавы пойдзе. Хай таго вала воўк з’есць, што кароўка б’е. Дзе баба 

панам, там чорт камісарам. Дзе баба жондзіць, там хата блондзіць. Бабскі лад. Калі 

бабскі строй, то кепскі пакрой. 

З вобразам жонкі спрэчкі і праблемы звязаны апрыёры: Хто бярэ сабе жонку, той 

набывае сварку і гора. Не меў Саўка клопату, дык жонку ўзяў. Жонка не жонка, а чорт у 

спадніцы. Калі жана – сатана, то яна і чорту падноскі адарве. Як бачна, жонка 

параўноўваецца з нячыстай сілай – чортам, і нават яго пераўзыходзіць. Параўнанне бабы з 

нячыстай сілай часта згадваецца ў парэміях: Баба горша за чорта. Кожная баба – 

ведзьма. Баба як чорт: не атаксцішся, не адмовішся. Баба з пекла родам. Чорт і баба – 

адна рада. Ці баба, ці д’ябал, то ўсё роўна, бо чорту шмат усяго трэба і бабе такжа. 

Калі ў прымаўках згадваюцца нейкія заганы жонкі, то выкарыстоўваецца прыём 

перабольшвання: Дзе маці плача, там рэкі цякуць, дзе сястра плача, ручайкі бягуць, дзе 

жана плача, там расы няма. Сварлівая жонка горш, чым каню хамут. Як баба ругнецца, 

дык зямля на тры сажні гарыць. Баба – піла тупая, далявая. 

Дрэнныя паводзіны жонкі прыказкі апраўдваюць яе незадаволенасцю адсутнасцю 

дастатку ў хаце: Калі ў гаршку не варыцца, тады і баба сварыцца, а калі ў гаршку кіпіць, 

тады і баба змаўчыць.  

Здароўе – адна з актуальных і важных для мужа характарыстык жонкі: Любіць муж 

жану здаровую, а брат сястру багатую. Хоць жонка, як карова, абы здарова. Адзенне 

добра новае, а жонка здаровая. 

У беларускіх парэміях згадваецца чуллівасць, характэрная для жанчын: Калі на 

галаве шапка скача, то за ім жонка плача. У бабы вочы заўсёды на мокрым месцы. Заяц 

уцякаць, а баба плакаць заўсёды гатова.  

Субканцэпт «маці». Яшчэ адна важная роля жанчыны – быць маці. Маці 

характарызуецца як ідэал: Пры сонейку цёпла, пры матцы добра. Маміна крыло і ў мароз 

цёплае. Нет лучшай дружачкі, як родная матка. Жонка для савету, цешча для прывету, а 

маці радней ўсяго свету. Сведчаннем таго, што маці выступае пэўным эталонам роднасці і 
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блізкасці з’яўляюцца прыказкі, дзе маці выступае вобразам параўнання: Свая хатка як 

родная матка. Кароўка – як другая маці. У сваёй хаце і качарга маці. Выкарыстоўваецца 

прыём гіпербалы ў апісанні здольнасцяў маці: Матчына малітва з дна мора дастане. 

Нічые слёзы як матчыны: яны ўтопяць, яны ў бога і шчасця выпрасяць. Пры гэтым 

згадваецца пра дзіцячую няўдзячнасць: Як навучыўся, то і пра матку забыўся. Тагды 

мама дурная, калі сын занадта разумны. Нет маткі, так купіў бы, а ёсць матка, так 

прыбіў бы. Тым не менш у прыказках маці паказана заклапочанай інтарэсамі свайго 

дзіцяці нягледзячы ні на што: Як дзіця плача, маткі сэрца з жалю скача. Усякая матка 

хваліць сваё дзіцятка. Кажда матка сваіх дзяцей не абманець. Пакуль дзеці з пуху, матка 

з духу. 

Субканцэпт «старая баба». Для абазначэння старой жанчыны ў прыказках часцей 

выкарыстоўваецца лексема «баба» («бабка») з атрыбутам «старая» ці кантэкстам, які 

асацыятыўна адсылае да старога ўзросту. Старая жанчына прадстаўлена ў прыказках 

марудлівай (Пакуль баба найдзе ключы, дык у дзеда не стане душы.), адчувальнай да 

холаду і дыскамфорту (Старой бабе і на печы ўхаба. Старая баба і ў пятроўку на печкі 

мерзнець. Старой бабцы хороша і ў шапцы.), кволай (Стара баба нядужа, да работы 

нясужа. ), сварлівай (Усе старухі – сварухі.), непрывабнай (На свежую кветку і пчолка 

ляціць, а на старую і чорт не глядзіць. Бабка – жабка.), але юрлівай (На старасці бабу 

юр бярэ.), аматаркай выпіць (Бабка на гэрэлку слабка.), здольнай здзівіць (На старасці 

лет здзівіла Аўдоля (Тэкля) белы свет.  Як волас сівее – баба шалее.). Прычым канатацыя 

такога здзіўлення адмоўная. Згадваюцца і станоўчыя рысы старой жанчыны: гэта 

апірышча дзеда, яна можа дапамагчы, паклапаціцца (Бяда дзеду без бабы: ядуць вошы да 

скабы. Бабка паходзіць, сяму-таму пасобіць. Хто бабе не ўнук.) 

Такія сямейныя стасусы жанчыны як нявестка, залоўка, цешча, свякроў, мачаха 

маюць ў традыцыйнай культуры адмоўную канатацыю. Мачаха часта згадваецца як 

супрацьпастаўленне маці, як асоба, што прыносіць гора: Матка дзяцей пушыць, а мачаха 

сушыць. Хто мачаху мае, той гора знае. Родная матка б’ючы ранаў не наробіць, а мачаха 

гладзячы параніць. 

Свякроў згадваецца як нядобрая, прычым побач згадваецца нявестка, таму можна 

меркаваць, што такая характарыстыка абумоўлена ўзаемаадносінамі свякроў – нявестка: 

Свякруха добра не бывае, усё ліхая ды ліхая. Свякроў – пся кроў. Як добра свякроў, то 

добра і нявестка. Свякроў любіць нявестку, як сабакі дзеда. Помніць свякруха свае 

маладыя гады і нявестцы не верыць. Ці не дзіва, што нявестка стала свякрухаю. 

Прыказкі фіксуюць неласкавае стаўленне да нявесткі: Кукушка – ня птушка, няветска – 

не дачушка. Няма грубшай дзяругі, як што на нявесткі. Хоць нявесткі няма, але андарак 
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вісіць: як-ніяк няветскай смярдзіць. У той жа час у выслоўях зафіксаваны прычыны такіх 

адносін – жорсткасць, няўважлівасць, лянотнасць нявесткі: Нявестка порсткая, як сена 

жорсткае. Дзе нявесткі ў хаце тры, там няма вады ў вядры. Сем лет нявестка была, а не 

ведала, што сучка без хваста. Калі ў хаце завядзецца нявесціна лыжка, то не будзе 

старому ложка. Падобна да свекрыві прыказкі характарызуюць залоўку: А залоўка злая, 

як свякроўка ліхая. Залоўка – змяіная галоўка. Лепш дзевяць дзевяроў, чым адна залоўка.  

Цешча ў парэміях не прадстаўлена такой ліхой, як свякроў або залоўка, але яўна 

выказана, што прцэс стасункаў з ёй непрыемны: Пранік бялізну палошча, а цешча языком 

хвошча. Рад бы я быў, каб бацька жыў, а цешча памярла. Быў у цёшчы, рад уцёкшы. Як 

зяць за парог, дык цёшча за пірог.  

Што да ўдавы, то ў прыказках выказваецца шкадаванне да жанчыны ў такім 

статусе, згадваецца яе цяжкі жаночы лёс: Удава – бедная галава. Ніхто не чуе, як удава 

кукуе. Жыццё ўдавінае – савінае. Удовушка-ўдава, гуллівая галава. Хто ўдаву мінае, той 

шчасця не мае. Вантроба не мяса, а ўдава не дзеўка.  

Шэраг прыказак характарызуюць адносіны да кумы, увага сканцэнтравана часцей 

не на якасцях жанчыны, а на стаўленні да яе: Кума звяла з вума. У кумы і вада смачней. 

Хто кумы не цалаваў, той і мёду не знаў. Ехаў дахаты, а трапіў да кумы. Усё воцат не 

водка, а кума не жонка. Такім чынам, кума паўстае прывабным і прыцягальным вобразам 

для мужчынскай паловы. Побач з кумой згадваецца кум, як яе неад’емная палова: Як не 

кум, то да кумы не падладжвайся. То не кума, што з кумам не піла. Кума ад кума без 

вума.  У прымаўках адзначаецца цікаўнасць кумы і аматарства паесці, юрлівасць: Каму да 

чаго, а куме да ўсяго. Кума-сваха, падбірай крохі, мачай у тук. Кума б гаварыла, ды 

замазана рыла. Сытай куме ўсё юр на ўме. Вобраз кумы такім чынам прадстаўляе іпастась 

жанчыны, якая ў першую чаргу вядзе гультаяватае жыццё, не занята гаспадаркай. 

Як паказвае прааналізаваны матэрыял, у беларускім парэмійніку жанчына 

прадстаўлена шэрагам канцэптаў, з якіх значнай колькасцю парэмій апісваюцца 

субканцэпты «дзяўчына» («дзеўка»), «жонка», «баба». Часцей за ўсё ў прымаўках 

прадстаўлены такія бакі жыцця замужняй жанчыны, як роля жанчыны ў хатняй 

гаспадарцы, узаемаадносіны з мужам, тыповыя для жанчын якасці. Найменні жанчыны, 

якія сустракаюцца ў парэмійніку – гэта часцей назвы жанчыны паводле роднасных і 

сваяцкіх адносін: маці, дачка, нявестка, свякоўка, залоўка, цешча, кума і інш. 

Канцэпт «жонка» часта прадстаўлены парэміямі з лексемай «баба» ў складзе, бо 

гэта найменне, якое замацавана ў беларускай культуры са значэннем «замужняя 

жанчына». Беларускія парэміі паказваюць жанчыну наступным чынам: жонка – гэта 

важная частка сям’і, на ёй трымаецца ўся хатняя гаспадарка, але вядзе яе жонка пад 
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пільным і жорсткім кіраўіцтвам мужа, самастойнасць ці першынство расцэньваецца 

негатыўна. Парэміі адлюстроўваюць часцей негатыўнае стаўленне да жанчын у 

параўнанні са статусам жанчыны ў дзявочым узросце, жанчыне ўласцівы чуллівасць, 

балбатлівасць, непатрабавальнасць, часам настойлівасць. 

2.4. Этнічныя стэрэатыпы ў лінгвакультуры (на прыкладзе асацыятыўнага 

эксперыменту «Палякі вачыма беларусаў») 

Пытанні ўзаемадзеяння мовы і культуры вельмі актуальныя ў рэчышчы вывучэння 

міжкультурных зносін, у працэсе якіх паспяховая камунікацыя немагчыма пры няведанні  

этнічных асаблівасцей культур-камунікантаў. Мова пры гэтым выконвае своеасаблівую 

ролю: з аднаго боку, як сродак камунікацыі забяспечвае дыялог паміж культурамі, з 

другога,  рэпрэзентуе светаразуменне моўцы.  

Уяўленні чалавека пра свет уніфікуюцца часта ў выглядзе стэрэатыпаў. Пэўныя 

прынятыя ў гістарычнай супольнасці ўзоры ўспрымання абумоўліваюць распазнаванне, 

інтэрпрэтацыю навакольнага свету з улікам папярэдняга сацыяльнага вопыту. Упершыню 

паняцце стэрэатыпа прапанаваў У. Ліпман, які аналізваў сацыяльна-псіхалагічныя аспекты 

менавіта паводзін, дзейнасці асобы ў грамадстве. У працяг многія даследчыкі разглядаюць 

стэрэатыпы як «знакі, што з’яўляюцца вербальнай фіксацыяй пэўным чынам 

апрадмечаных патрэб дадзенай сацыяльнай групы, этнасу, нацыянальна-культурнага 

арэала, [...] як фіксаванае адлюстраванне некаторай дзейнасці, прадукты якой выступаюць 

у ролі прадметаў, што задавальняюць пэўныя патрэбы» [36, c. 177]. Напрыканцы ХХ ст. 

В. Красных прапанавала больш комплексны погляд на феномен стэрэатыпа, вылучыўшы 

дзве іх разнавіднасці: «Першая група стэрэатыпаў прадстаўлена стэрэатыпамі паводзін, 

якія захоўваюцца ў свядомасці ў выглядзе штампаў і выступаюць у ролі канона. [...] ...яны 

загадваюць, прадпісваюць пэўныя паводзіны. Другую групу стэрэатыпаў складаюць 

стэрэатыпы-ўяўленні, што захоўваюцца ў выглядзе клішэ свядомасці і  функцыянауюць як 

эталоны. […] ...яны загадваюць, прадказваюць не столькі самі паводзіны, колькі набор 

асацыяцый і прадвызначаюць моўную форму, што іх выражае» [37, c. 179 – 180]. Мяркуем, 

што ўяўленне пра другую групу стэрэатыпаў можна атрымаць у выніку асацыятыўнага 

эксперыменту. У межах гэтай групы даследчыца прапануе вылучаць «стэрэатып-вобраз 

(форма захоўвання клішэ) і стэрэатып-сітуацыю (форма захоўвання клішэ, але апошняе 

можа актуалізавацца ў камунікацыі як штамп)» [37, c. 180]. Калі першы бытуе часта ў 

выглядзе пераважна візуальных вобразаў, то другі актуалізуецца ва ўзаемадзеянні людзей, 

выступае пэўным акцыянальным кодам. 
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Паспяховая міжкультурная камунікацыя абумоўлена веданнем этнічных вобразаў 

камунікантаў, звязаных з этнічным стэрэатыпам. «Этнастэрэатып з’яўляецца эталонам, у 

адпаведнасці з якім чалавек матывуе ўласныя паводзіны і чакае пэўнага тыпу паводзін ад 

рэальных этнічных правобразаў» [38, c. 3]. Этнічны стэрэатып – гэта заўсёды знакавае, 

эмацыянальна афарбаванае ўяўленне пра сваю ці чужую нацыю. «Этнічныя вобразы 

з’яўляюцца важным складнікам у карціне свету любога народа, паколькі дазваляюць не 

толькі абагульніць і аптымізаваць уяўленне пра сябе саміх (інтравобраз), але і выразна 

пазначыць на ўзроўні калектыўнай свядомасці спецыфічныя рысы прадстаўнікоў іншай 

этнічнай групы (экстравобраз), што, у сваю чаргу, стварае змястоўную характарыстыку 

прасторы іх пражывання» [39, c. 40]  

Трэба адзначыць, што вывучэннем таго, як у свядомасці беларусаў фарміраваўся 

этнастэрэатып паляка займаліся шэраг навукоўцаў. Р. Радзік прасачыў, як складваліся 

ўзаемныя стэрэатыпы беларусаў і палякаў напрацягу ХІХ-ХХ ст. (да 1939 г.) [40].  

В. Патапава разгледзела стэрэатыпныя ўяўленні ў параўнальным аспекце на 

матэрыяле лексікаграфіі ХІХ ст. [41], а таксама стэрэатыпы канца ХХ ст., прадстаўленыя ў 

медыя-прасторы [42]. М. Бабінска вывучала метадалогію даследавання стэрэатыпаў і 

праваяла даследаванне ўзаемных меркаванняў-клішэ беларусаў, літоўцаў і палякаў [43]. 

У. Падгол вывучаў стэрэатыпы палякаў у свядомасці беларусаў у палітычным 

аспекце, як іх мэтанакіравана фарміравала кіруючая ўлада на беларускіх землях ад 20-х да 

90-х гадоў ХХ ст. [44].
 
Беларускія стэрэатыпы адносна палякаў вывучаліся А. Лойкам [45], 

І. Лаппо [46]. 

Перш чым прадставіць вынікі асацыятыўнага эксперыменту, цікава прасачыць, як 

вобраз паляка прадстаўлены ў традыцыйнай культуры, у фальклоры: «Ва ўяўленнях 

беларусаў палякі вызначаліся і шэрагам хібаў сацыяльнага і маральна-этычнага плана, 

сярод якіх фігуруюць авантурызм і недальнабачнасць («Мудзёр лях па шкодзе», 

«Аглядзеўся лях, як трасца ў нагах»), гультайства («Мазур то анно да гуляння зух»), 

задзірыстасць і канфліктнасць («Мазуру біцца, так як людзям хлеб з маслам з’есць»), 

ганарлівасць і пыха («Па чым пазнаць ляха? Што на чэраве бляха»), празмерная юрлівасць 

(«Мазур юрлівы, за дзеўкамі, як кныр, бегае») [47, c. 346]. к бачна, пераважна 

традыцыйная культура зафіксавала адмоўныя бакі характару паляка.  

У дадатак да такіх характарыстык варта прывесці і даследаванне Н. Мячкоўскай, 

якая вывучала парэміі і фразеалагізмы з этнонімамі. Палякі выяўлены як «шляхта і паны, 

але не мужыкі. [...] ...прымаўкі асацыююць палякаў з горадам, [...] у Польшчы і палякаў 

маецца слаўнае мінулае і якіясьці гістарычныя страты» [48, c. 229]. «Прымаўка адзначае 

жывыя амбіцыі ў палякаў: У нашай Польшчы кожны хоча быць большы, […] «пра мазураў 
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сказана, што яны любяць біцца і гуляць» [48, c. 230]. У апошнім выпадку маецца на ўвазе 

лексема «гуляць» у значэнні «працэс адваротны працы, бесклапотнае баўленне час». 

В. Патапава пры вывучэнні стэрэатыпных уяўленняў пра палякаў на матэрыяле 

лексікаграфіі ХІХ ст. заўважае, што «Нягледзячы на блізкае суседства прадстаўнікоў 

беларускага і польскага народаў, узнавіць хаця б асобныя бакі моўнага стэрэатыпа паляка 

ў беларускай мове сярэдзіны XIX ст. па матэрыялах слоўніка І. Насовіча дастаткова 

складана праз невялікую колькасць кантэкстаў з вышэй указанымі этнонімамі» [41, c. 87] 

Гэта не дзіўна, бо Р. Радзік адносна часу ХІХ ст. адзначае, што «беларускае насельнiцтва, 

не ўспрымаўшае сябе ў катэгорыях нацыянальных, не бачыла таксама i ў паляках адзiнага 

нацыянальнага цэлага, надстанавага, пазакласавага i пазарэлiгiйнага. [...] Культурная 

рознасць пачала ўспрымацца як нацыянальная толькi ў XX ст., адначасова з 

трансфармацыяй палiтычнай, пазаэтнiчнай iдэi польскага народа ў культурную, моўна-

этнiчную i з ўзнiкненнем беларускага нацыянальнага руху» [40]. Таму адсутнасць 

зафіксаванай вербалізацыі стэрэатыпных уяўленняў пра палякаў у ХІХ ст. цалкам 

заканамерна. 

Часта этнастэрэатыпы фарміруюцца ў выніку міфалагізацыі таго ці іншага народа ў 

традыцыйнай карціне свету. «У адрозненне ад Украіны і Расіі, вобраз Польшчы ў 

традыцыйнай карціне свету беларусаў міфалагізаваны ў меншай ступені, а інтэрпрэтуецца 

ў кантэксце фальклорнага ўсведамлення рэальнай гісторыі» [39, c. 46] Праз непасрэднае 

суседсва беларусы і палякі так ці інакш звязаны гістарычнымі і культурнымі кантактамі. У 

розныя гістарычныя перыяды гэтыя кантакты адбываліся з большай ці меншай 

інтэнсіўнасцю, але факт існвання ў складзе адной дзяржавы – Рэчы Паспалітай зрабіў 

міфалагізацыю мінімальнай. 

Уяўленне беларусаў пра польскі этнас, мяркуем, можа адрознівацца ў залежнасці ад 

рэгіёну пражывання. Рэспандэнтамі былі абраны жыхары Беларусі з некалькіх рэгіёнаў 

(Віцебшчына, Міншчына, Гродзеншчына), студэнты беларускіх ВНУ. У табліцах ніжэй 

змешчаны адказы на наступныя пытанні анкеты, атрыманыя ў трох рэгіёнах з пазначэннем 

частотнасці тых ці іншых рэакцый: 

1. Напішыце вашыя асацыяцыі да слова «польскі». 

2. Напішыце вашыя асацыяцыі да слова «польская». 

3. Напішыце вашыя асацыяцыі да слова «польскае». 

4. Якія, на вашую думку, станоўчыя рысы ёсць у польскім характары. 

5. Якія, на вашую думку, адмоўныя рысы ёсць у польскім характары. 

6. З якім тыпам знешнасці ў вас асацыюецца паляк: 1) валасы; 2) вочы; 3) 

постаць; 4) іншыя характарыстыкі. 
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7. Якія вядомыя асобы, звязаныя з Польшчай вам прыгадваюцца? 

8. Якія нацыянальныя сімвалы Польшчы вы можаце назваць? 

9. Назавіце колер (колеры) або колеравую гаму, што асацыюецца з Польшчай. 

10. Якая традыцыя (нешта рабіць, напрыклад,) асацыюецца ў вас з палякамі. 

Праўда, шэраг інфармантаў пакідалі без адказаў некаторыя пытанні, што сведчыць 

пра тое, што не ўсе беларусы абазнаныя ў польскай культуры і яе рэаліях. 

Табліца № 1. Рэакцыі на пытанні-стымулы інфармантаў Міншчыны 

1.  Менталітэт 9, яблык 4, нораў 3, народ 3, акцэнт 3, чалавек 3, хлопец 2, капялюш, 

цукар, гаспадар, які запрашае на каву, вялікія гандлёвыя цэнтры, звычай, шлях, шлюб, 

горад, касцюм, рост, спявак, характар, жывапіс, дыялект, краявід 

2.  Мова 24, (смачная 1) ежа 6, інтэрвенцыя 4, дзяўчына 4, гісторыя 3, архітэктура 3, 

жанчына 2, традыцыя 2, культура 2, мясцовасць 2, песня, літаратура, спадчына, якасць, 

тэрыторыя, кава 

3.  Адзенне 5, слова 5, дойлідства 4, жыццё 3, вяселле 3, спадарства 2, прадпрыемства 

2, каралеўства, сонца, пасланне, імкненне, пасольства, меркаванне, адносіны 

4.  Працалюбства 9, Гасціннасць 7, сур’ёзнасць 6, прадпрымальнасць 2, 

камунікабельнасць 2, пачуццё гумару 2, добрыя 2, дабрадушныя, акуратнасць, 

стойкасць, шчодрасць, сіла, упэўненасць, актыўнасць, ганарлівасць 

5.  Ганарлівасць 8, сквапнасць 4, скрытнасць 2, ліслівасць, славалюбства, чопарнасць, 

рэзкасць, жорсткасць, запальчывасць, благія, эгаізм, ганарыстасць 

6.  Цёмныя валасы 7, светлыя вочы 6, блакітныя вочы 2, стройная постаць 2, чорныя 

прамыя валасы, светлыя валасы, русыя валасы, зялёныя чорныя або карычневыя вочы,  

7.  Адам Міцкевіч 29, Манюшка 2, Касцюшка 2, Рушчыц, Пілсудскі, Шапэн 

8.  Сцяг 16, герб 14, арол 10, чырвона-белы сцяг 8, белы арол 2, дерево, цветок, 

каталіцкі крыж, гімн 

9.  Чырвоны 28, белы 17, карычневы 3, сіні 2, бела-чырвоны 2, зялёны, чырвона-белы, 

чорны, жоўты 

10.  Каляды 8, Вялікдзень 3, хадзіць у касцёл 2, Рождество 2, гуляць у футбол 2, 

жартаваць, вітацца 

 

Табліца № 2. Рэакцыі на пытанні-стымулы інфармантаў Віцебшчыны 

 Народ 3, чалавек 3, пан 2, Польшча 2, Еўропа 2, замежны, яблык,  тавар,  родныя, 
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хлеб, пш-пш-пш,  гук пш, каталікі, верш,  князь, планез, танец, купец, будынак, шлях, 

сцяг, бізнес, характар, узровень жыцця, пашпарт, слоўнік, адпачынак, добры, горад, 

суседскі, саюз, ензык, футбаліст 

 Мова 31, культура 4, дзяўчына 3, вёска 3, шляхта 2, гісторыя 2, нацыя 2, пані 2, ежа 

2, кілбаса 2, дзяржава 2, дабразычлівасць, зямля, казка, Рэч Паспалитая, песня, прырода, 

карона, нацыянальнасць, вопратка, вайна, нацыя, паланізацыя, адукацыя, шчырасць, 

касметыка,  актрыса, краіна, мэбля, сям’я, архітэктура 

 Насельніцтва 6, грамадзянства 6, кіно 3, маўленне 3, вымаўленне 2, свята 2, 

сняданне 2, жыццё 2, грамадства 2, імя, прывітанне, могілкі, сяло, каталіцтва, 

жыхарства, піва, мыла, слова, радыё, выхаванне, адзенне, панаванне  

 Дабрата 13, адкрытасць 7, гасціннасць 4, дабразычлівасць 3, дабрадушнасць 3, 

патрыятычнасць 2, прамалінейнасць 2, смеласць 2, працалюбства 2, шчырасць 2, 

ветлівасць 2, дружалюбнасць, мэтанакіраванасць, сумленнасць, духоўнасць, 

камунікабельнасць, настойлівасць, тактоўнасць, гавораць многа на польскай мове, 

чалавечныя, любяць сваю дзяржаву, пшэки, патрыятызм, душэўнасць, спагадлівасць, 

культура, гаварлівасць, прамалінейнасць, рэлігійнасць, мяккасць, дасканаласць, 

хітрасць, настойлівасць, прыветлівыя, прастата, сціпласць, шчодрасць 

 Хітрасць 3, самазакаханасць, балбатлівасць, прамалінейнасць, самаўпэўненасць, 

нелюбоў да рускіх, моцны, цверды, некамунікабелнасць, пшэк, пачуццё ўласнай 

годнасці, агрэсіўнасць, гісторыя (перыяд польскай акупацыі), агрэсія да іншых краін, 

карысныя, схільнасць да спрэчак, падатлівасць 

 Валасы светлыя 14, вочы блакітныя 11, русыя валасы 10, карыя вочы 7, светлыя 

вочы 6, цёмныя валасы 5, цёмныя вочы 5, рост сярэдні 5, зялёныя вочы 4, высокі 3, 

шэрыя вочы 2, невысокі 2, брунет 2, цёмна-русыя валасы 2, вусы 2, статнасць, звонкі 

голас, светла-русая дзяўчына з зялёнымі вачыма, вялікія грудзі ў жанчыны, светлая 

скура, прамая асанка, густыя валасы, худы, бландзіны, светлае адзенне, мускулінныя, 

вялікія вочы, светлы твар, падобны з беларусамі, доўгія валасы, каталіцызм, хударлявы 

целасклад, упэўненая хада, рыжыя валасы, белыя валасы 

 Касцюшка 12, Міцкевіч 7, Пілсудскі 7, Шапэн 6, Ягайла 4, Ядвіга 2, Каліноўскі 2, 

Вішнеўскі, Сапега, Каперник, Жыгімонт Аўгуст, Neo, Tar, Snax, Byaly, каталікі, кароль 

Казімір, Гітлер, Панятоўскі, Раман Паланскі, св. Мікалай, Сапкоўскі, Казімір 

 Сцяг 10, арол 7, колеры сцяга бела-чырвоны 6, птушка 3, белы арол 2, Шапэн 2, 
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кветкі 2,  Кракаў 2, герб, гімн, конь, чырвона-белы сцяг 3, вышыванка, сімвалічныя 

колеры, віскі, герб, ружа, старажытны горад, пагоня, сцяг на кожным доме, сцяг 

«Пагоня», узоры, герб Арол, пшэ-пшэ-пшэ, пагоня, стужкі 

 Чырвоны 35, белы 29, зялёны 10, чырвона-белы 7, блакітны 4, жоўты 4, чорны 3, 

сіні 2, аранжавы 2, светлыя колеры 

 Нараджэнне Хрысова 6, пшэкаць 3, хадзіць да касцёлу 2, дзень усіх святых2,  

нацыянальныя святы, яркія нацыянальныя касцюмы, нацыянальныя танцы,  святкуюць 

усе рэлігийныя святы, танец полька, Купалле, куцця, Свята трох каралёў, крыўдзіцца,  

Багаяўленне, Дзень папы рымскага, Дзень св. Мікалая, калядныя дабрачынныя вечары, 

паленне чучала, святкаваць Купалле, ярмарка з нагоды Нараджэння Хрыстова, 

святкаваць розныя святы (Купалле і інш), танец полька 

 

Табліца № 3. Рэакцыі на пытанні-стымулы інфармантаў Гродзеншчыны 

1.  Пан 4, народ 3, горад 3, рынак 3, абутак 3, сусед 2, магазін 2, сцяг 2, добры, 

дзелавіты,  хлеб, неадэкватнасць, чырвоны колер, злоты, шакалад, «Аўшан», каталік, 

еўрапейскі,  Міцкевіч, паэт, аэрапорт, Alfa, Беласток, Кракаў, Варшава, футбаліст, боршч 

2.  Мова 17, ежа 4, мяжа 4, віза 4, шляхта 3, пані 3, карта паляка 2, школа, якасная, 

прыгожая, благародная, адукацыя, песня, вясковая смешная мова, прыгожая, Варшава, 

дзяўчына, гісторыя, кроў, радзіма, культура, гасціннасць, паэзія 

3.  Грамадзянства 5, адзенне 6, якасць 6, пасольства 3, паходжанне, панства, віно, 

пячэнне, марожнае, золата, слова, светаразуменне, імя 

4.  Гасціннасць 5, прыветлівасць 4, дружалюбнасць 4, мэтанакіраванасць 4, ветлівасць 

3, працалюбства 3, дысцыплінаванасць 2, адкрытасць 2, добрыя 2, любоў да сваёй 

краіны і гісторыі 2, камунікабельныя 2, адзін за аднаго, самаўпэўненасць, пазітыў, 

рэлігійныя, шчодрыя, дрэнных рыс няма, жаданне дапамагчы, актыўнасць, розум, 

талерантнасць, незалежнасць, духоўнасць, партыятызм 

5.  (Вельмі 1) хітрыя 9, высакамернасць 3, строгасць 2, недавер 2, эгаістычнасць 2, 

наглыя 2, (залішняя) рэлігійнасць 2, ганарлівасць, сквапнасць, у некаторай ступені 

могуць прыніжаць, подласць, залішняя самаўпэўненасць, скрытныя, этнацэнтрызм, 

закрытыя, некамунікабельныя, хлуслівыя, добрых рыс няма, падазронасць 

6.  Светлыя валасы 8, блакітныя вочы 7, цёмныя валасы 5, стройная постаць 4, русыя 

валасы 2, шэрыя вочы2, светлыя вочы2, асанка 2, постаць 2, сярэдні рост 2, зялёныя 
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вочы, карыя вочы, цёмныя вочы, вялікі нос, хада, каржакаваты, спартыўная зручная 

вопратка, худы, невысокі, вострыя рысы твару, белыя валасы, маўленне з пш, дж, ч, 

хуткае 

7.  Эліза Ажэшка 12, Міцкевіч 10, Шапэн 7, Стэфан Баторый 6, Ягайла 4, Каліноўскі 

4, Касцюшка 3, Панятоўскі 3, Лех Валенса 2, Казімір І 2, Ян Павел ІІ 2, Пілсудскі, 

Казімір ІІІ, Аўгуст, Ядвіга, Мары Складоўская-Кюры, Балеслаў Хробры, Чэслаў Мілаш, 

Генрык Сянкевіч, Багушэвіч, Агнешка Радваньская, Станіслаў Лем, Жыгімонт ІІІ Ваза, 

Роберт Левандоўскі, Анджэй Дуда, Яраслаў Качынскі, Лех Качынскі, Эдзіта Штайн 

8.  Герб 8, сцяг 7, арол 6, бела-чырвоны сцяг 5, гімн 4, белы арол 4, чырвона-белы сцяг 

3, «Аўшан», вершнік на кані, бела-чырвоны арол на фоне, зброя (мячы), Пагоня 

9.  Чырвоны 26, белы 22, бела-чырвоны 9, чырвона-белы 4 

10.  Нараджэнне Хрыстова 4, Вігілія 2, алкаголь 2, гандаль 2, прымаць гасцей 2, Армія 

Краёва, Вельканоц, піць з палякамі, «Зерувка», Каталіцкае Рождество, прадаваць, 

Вялікдзень, святкаванне каталіцкіх святаў, воскресная школа, гатаваць ежу, пызы рабіць, 

упрыгожваць дом да Нараджэння Хрыстова, вучыцца 

Вынікі асацыятыўнага эксперыменту ілюструюць шэраг характарыстык, з якіх 

складаецца для беларуса гетэрастэрэатып паляка.  

Інфармантам былі прапанаваны стымулы «польскі, польская, польскае», што, на 

нашу думку мела на мэце актуалізаваць у свядомасці атрыбутыўныя словазлучэнні, дзе 

азначэнне, утворана ад этноніма, а азначаемае – назва якой-небудзь рэчы, уласцівасці 

чалавека, што бытуюць як устойлівыя выразы-асацыяцыі ў носьбітаў беларускай 

культуры. Сярод частотных аказаліся: польская мова, культура, дзяўчына, інтэрвенцыя, 

архітэктура, вёска, жанчына, мясцовасць, шляхта, гісторыя, нацыя, пані, ежа, кілбаса, 

традыцыя; польскі менталітэт, народ, чалавек, яблык, пан, Польшча, Еўропа, хлопец, 

нораў, акцэнт; польскае насельніцтва, грамадзянства, маўленне, адзенне, дойлідства, 

кіно, жыццё, вымаўленне, свята, спадарства, слова, вяселле, прадпрыемства, сняданне, 

грамадства. Цікава, што інфарманты з Гродзеншчыны дапоўнілі гэты спіс наступнымі 

частотнымі спалучэннямі: польская якасць, карта паляка, мяжа, віза; польскі сусед, горад, 

рынак, магазін, абутак, сцяг; польскае пасольства. Гэтыя рэакцыі нагадваюць мэты, з 

якімі беларусы памежных раёнаў наведваюць Польшчу, а менавіта шопінг, і рэаліі, 

звязаныя з перасячэннем мяжы. 

Часта той ці іншы народ успрымаецца праз яго моўнае аблічча. Для беларусаў палякі 

адрозніваюцца шырокім ужываннем гукаў [пш], што і адзначылі інфарманты ў адказах на 
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розныя пытанні анкеты. А менавіта – як рэакцыя на стымул «польскі», этнонімы «пшэк» 

згаданыя сярод і станоўчых і адмоўных рысаў характару (пэўна, для рэспандэнтаў ужо 

сама лексема ўяўляецца характарыстыкай), сярод сімвалаў краіны, «пшэкаць» адзначана 

сярод звыклых заняткаў палякаў, у апісанні знешнасці як моўны партрэт паляка. У 

даследаванні В. Патапавай згадваецца на гэты конт, што такія шырокаўжывальныя 

этнонімы як «пшэк», «пшэчка» на беларускіх інтэрнэт-парталах «часцей за ўсё [...] 

ужываюцца ў нейтральных кантэкстах» [42, c. 223], хаця на думку У. Падгола, у 20-30-я 

гады гэта лексема «ўтрымлівала пагардлівае стаўленне да палякаў» [44, c. 66]. Таксама 

В.Патапава прыгадвае існаванне ў 90-я гг. на мінскім тэлебачанні перадачы-пародыі на 

моўныя курсы «Польскі час», дзе да зразумелых беларусам слоў дадавалася частка «пшэ-» 

[42, c. 223], якая такім чынам выступала як індэнтыфікатар паляка, адрозненне паляка і 

беларуса.  

Цікава, што тут зноў дарэчы будзе прыгадаць вытокі такіх меркаванняў – 

традыцыйную беларускую культуру. З моўнай дыстанцыі паміж палякамі і беларусамі 

вынікае «прыналежнасць палякаў да свету «антыкультуры» [47, c. 346]: «Так, паводле 

ўяўленняў беларусаў, мазуры (этнаграфічная група палякаў), як і жывёлы, нараджаліся 

сляпымі («Мазуры родзяцца сляпыя», «Мазур да сёмага дня сляпы») і мелі асаблівую 

фізічную адзнаку («У кожнага мазура чорнае паднябенне»). [...] Як і з іншымі 

чужаземцамі, з палякамі (хоць і значна радзей) суадносіліся надзвычайныя чарадзейныя 

здольнасці» [47, c. 346] Польская мова прыгадваецца ў беларускіх загадках, «суаднесена ў 

загадках з прыроднымі катэгорыямі: «Выйдзе на поле, надзьмецца, як мех, заржэ па-

конску, залапоча па-польску» (гусь), «Ляціць конь заморскі, іржэ па-польскі, а хто яго 

заб’е – сваю кроў пралье» (камар)» [47, c. 346]. Такім чынам, для беларусаў польская мова 

маркіруе «чужы» свет, адной з прымет якога з’яўляецца незразумеласць. 

Адной з задач даследавання было вылучыць станоўчыя і адмоўныя меркаванні пра 

палякаў. Сярод станоўчых рыс характару палякаў рэспандэнты называлі: дабрыня (17), 

гасціннасць (16 рэакцый), працалюбства (14), патрыятызм (7 рэакцый, па-рознаму 

вербалізаваных), адкрытасць (7), сур’ёзнасць (6), мэтанакіраванасць (5), дружалюбнасць 

(5), прыветлівасць (5), ветлівасць (5), камунікабельнасць (5), дабрадушнасць (3), 

дабразычлівасць (3).  

Сярод адмоўных рыс хітрасць (12), ганарлівасць (8), сквапнасць (4), высакамернасць 

(3). Трэба адзначыць, што станоўчых рыс інфарманты адзначылі больш у параўнанні з 

адмоўнымі. Гэта можа сведчыць пра вобраз паляка са станоўчай канатацыяй у сучаснай 

беларскай свядомасці. Таксама цікава адзначыць, што на Гродзеншчыне былі інфарманты, 

якія адзначалі, што станоўчых ці адмоўных рыс у характары паляка ўвогуле няма, што 
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ўказвае на вельмі эмацыянальныя адносіны да суседзяў, магчыма праз непасрэдныя 

паспяховыя ці няўдалыя кантакты. 

У візуальным партрэце паляка рэспандэнты пераважна адзначылі светлыя валасы і 

светлыя вочы (часта канкрэтызавана – блакітныя), сярэдняга росту, стройныя постаццю, з 

вусамі, хаця інфарманты з Міншчыны уяўляюць паляка з цёмнымі валасамі і светлымі 

вачыма. 

Што да знакамітых асоб, прыгаданых у сувязі з Польшчай, то інфарманты з розных 

рэгіёнаў называлі розныя імёны. Інфарманты з Міншчыны маюць самы сціплы шэраг 

імёнаў, дзе часцей за ўсё згадваецца Адам Міцкевіч (29), Манюшка (2), Касцюшка (2), 

Рушчыц, Пілсудскі, Шапэн. Сярод выбараў рэспандэнтаў з Віцебшчыны самымі 

частотнымі былі Касцюшка (12), Пілсудскі (7), Шапэн (6), Міцкевіч (7), Ягайла (4), Ядвіга 

(2), Каліноўскі (2). Частотныя рэакцыі прадстаўнікоў Гродзеншчыны: Эліза Ажэшка (12), 

Міцкевіч (10), Шапэн (7), Стэфан Баторый (6), Ягайла (4), Каліноўскі (4), Касцюшка (3), 

Ян Павел ІІ (2), Казімір І (2). Відавочна, што сярод прыярытэтных у тым ліку імёны тых 

асоб, чые імёны цесна звязаны з Гродна (Эліза Ажэшка, Стэфан Баторый). Адзначым 

таксама, што ў інфармантаў з Гродзеншчыны дыяпазон асацыяцый значна больш 

разнастайны: Лех Качынскі, Эдзіта Штайн, Пілсудскі, Казімір ІІІ, Аўгуст Панятоўскі 3, 

Ядвіга, Мары Складоўская-Кюры, Лех Валенса 2, Балеслаў Хробры, Чэслаў Мілаш, 

Генрых Сінькевіч, Багушэвіч, Агнешка Радваньская, С.Лем, Жыгімонт ІІІ Ваза, Роберт 

Левандоўскі, Анджэй Дуда, Яраслаў Качынскі. Мяркуем, гэта звязана з непасрэднай 

блізкасцю да польскай мяжы: жыццём суседзяў – палітыкай, спортам, літаратурай, кіно – 

цікавяцца, бо гэта суседзі, а з іншага боку, магчыма, актыўна вядзецца папулярызацыя 

польскай культуры ў гэтым рэгіёне. Акрамя таго, у памежным рэгіёне павялічваецца 

колькасць жыхароў, якія маюць польскія карані ці родзічаў у суседняй краіне. Маркерам 

таго, што адбылося анкетаванне моладзі, выступае шэраг імёнаў вядомых папулярных у 

сеціве ігракоў камп’ютарных гульняў (Neo, Tar, Snax, Byaly). 

Трэба зазначыць, што частотныя імёны-рэакцыі – Адам Міцкевіч, Тадэвуш 

Касцюшка, Пілсудскі, Шапэн можна залічыць у шэраг прэцэдэнтных імёнаў-сімвалаў. 

«Пры функцыянаванні імені-сімвала, не звязанага з якім-небудзь канкрэтным 

прэцэдэнтным тэкстам, – згадвае В. Красных, – можа мець зварот не да інварыянта 

ўспрымання прэцэдэнтнай сітуацыі, бо нейкай адной прэцэдэнтнай сітуацыяй, звязанай з 

гэтым імем не існуе, а да інварыянту ўспрымання прэцэдэнтнага імя, што валодае 

некаторым мінімальным наборам дыферэнцыяльных прымет» [37, c. 97]. Для названых 

імёнаў можна назваць адной з прымет вялікую любоў да сваёй Радзімы і змагарскі запал 

барацьбы за яе незалежансць. 
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На пытанне пра польскія сімвалы частотнымі адказамі былі сцяг, герб, арол, гімн. 

Асацыяцыі рэспандэнтаў карэлююць непасрэдна з дзяржаўнай сімволікай, а не з нейкімі 

алегарычнымі, метафарычнымі ўвасабленнямі краіны. Мяркуем, гэта звязана з уяўленнямі 

пра палякаў, як пра вельмі патрыятычную нацыю, што падмацавана асацыяцыямі кшталту 

«сцяг на кожным доме» і згадванні патрыятычнасці як адной з характэрных польскіх рыс. 

Пры называнні сімвалаў, інфарманты акцэнтавалі ўвагу не толькі на апелятывах, але і на 

азначэннях да іх: бела-чырвоны сцяг, белы арол, бела-чырвоны арол. Прыгадвалі 

атрыбутыку, што звяртала да дзяржаўных сімвалаў: сцяг «Пагоня», вершнік на кані, зброя 

(мячы). Дзяржаўную сімволіку нагадваюць і колеры, што інфарманты абралі, асацыюючы 

іх з Польшчай. На пытанне «Назавіце колер (колеры) ці колеравую гаму, што асацыюецца з 

Польшчай» рэспандэнты з Гродзеншчыны назвалі выключна наступныя: чырвоны 26, 

белы 22, бела-чырвоны 9, чырвона-белы 4. Чырвоны колер фаварыт ва ўсіх рэгіёнах. У 

мінскім рэгіёне яшчэ сярод частотных называлі зялёны. 

Вобраз народа складаецца ў тым ліку і з яго традыцыйных заняткаў. На пытанне, 

якая традыцыя, звычай нешта рабіць асацыюецца ў вас з палякамі, інфарманты часцей за 

ўсё прыгадвалі святкаванне Нараджэння Хрыстова і рэаліі, якія з гэтым звязаны: 

Вельканоц, Вігілія, прымаць гасцей, гатаваць ежу, пызы рабіць, упрыгожваць дом да 

Нараджэння Хрыстова, ярмарка з нагоды Нараджэння Хрыстова, куцця, Каталіцкае 

Рождесвто.  

Шэраг рэакцый малююць палякаў як аматараў выпіць: алкаголь, піць з палякамі, 

«Зерувка»; як гандляроў: прадаваць, гандаль. Апошнія асацыяцыі падмацаваны такой 

адзначанай у характары палякаў рысы, як прадпрымальнасць. 

Акрамя таго, адзначана рэлігійнасць палякаў праз згадванне рэлігійных свят і 

дзеянняў, якія іх суправаджаюць: хадзіць да касцёлу, святкуюць усе рэлігійныя святы, 

дзень усіх святых, Свята трох каралёў, Дзень папы рымскага, Дзень святога Мікалая, 

Багаяўленне, калядныя дабрачынныя вечары, святкаванне каталіцкіх святаў, воскресная 

школа, Пасха. 

Цікава, што інфарманты прыгадвалі і некаторыя рэчы, уласцівыя беларускай 

культуры: святкаваць Купалле, напрыклад, што звязана, верагодна, з разуменнем пра 

збліжэннем польскай і беларускай культур. Асоба Кастуся Каліноўскага, які вядомы ў 

свеце як прадстаўнік барацьбы за незалежнасць беларускай нацыі, названа ў шэрагу 

імёнаў суаднесеных з Польшачай, магчыма, па прычыне месца яго нараджэння на 

памежнай тэрыторыі (вёска Мастаўляны Гарадзенскага павету (цяпер у Падляшкім 

ваяводстве Польшчы). 
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Як паказвае прааналізаваны матэрыял, вобраз паляка ў сучаснай беларускай 

свядомасці адрозніваецца ад уяўленняў, зафіксаваных у традыцыйнай культуры ранейшага 

часу. Гэта вобраз, які мае ў сабе больш станоўчых якасцяў характару (такіх як дабрата, 

гасціннасць,  сур’ёзнасць, мэтанакіраванасць, шчырасць, дружалюбнасць, прыветлівасць, 

ветлівасць, працалюбства і інш.), але мае і адмоўныя (ганарлівасць, сквапнасць, хітрасць, 

высакамернасць, скрытнасць, недаверлівасць, нагласць,). Неад’емным складнімкам 

з’яўляецца рэлігійнасць у звязе з рытуальнасцю, што выражаецца ў дбайным адзначэнні 

свят з усімі суправаджальнымі атрыбутамі. Рытуальнасць у звязе са шчырым 

патрыятызмам  характару паляка выяўляецца праз аб’ектывацыю рэспандэнтамі гэтых рыс 

ў дзяржаўных сімвалах (сцяг, герб, гімн, арол, пагоня, бела-чырвоная колеравая гама) і 

прэцэдэнтных імёнах, адной з прымет якіх таксама з’яўляецца моцнае пачуццё 

перажывання за незалежнасць Радзімы. 
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3 УВАСАБЛЕННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ХАРАКТАРУ Ў БЕЛАРУСКАЙ 

ПРОЗЕ ПРА ПЕРШУЮ СУСВЕТНУЮ ВАЙНУ 

 

3.1 Спецыфіка беларускай нацыянальнай самасвядомасці (На прыкладзе 

мастацкай і публіцыстычнай спадчыны М. Гарэцкага) 

У першай трэці мінулага стагоддзя слова стала адным з дзейсных сродкаў барацьбы 

за адраджэнне душы беларуса. Літаратарам, публіцыстам, грамадскім дзеячам і 

навукоўцам (М. Гарэцкі, Я. Колас, Я. Купала, В. Ластоўскі, Я. Лёсік, І. Луцкевіч, А. 

Цвікевіч і інш.) прыходзілася змагацца і з па-варожаму настроенымі прадстаўнікамі 

суседніх этнасаў, і са скептыкамі- «тутэйшымі», якія не ўспрымалі сябе прадстаўнікамі 

асобнага народу са сваёй унікальнай культурай і традыцыямі. М. Гарэцкі ў артыкуле 

«Наш тэатр» зазначыў: «Беларус – гэта Хомка, што веры не дае» [49, с. 579]. Таму, каб 

пераканаць яго, спатрэбіліся творы розных жанраў. Характэрнай для публіцыстыкі і 

мастацкай літаратуры таго часу была наступная тэматыка: даўняя напаўзабытая гераічная 

гісторыя нацыі, дасягненні славутых прадстаўнікоў этнасу, самабытнасць мовы, стварэнне 

нацыянальна арыентаванай сістэмы адукацыі, актуальныя аспекты культурнага жыцця, 

грамадскія праблемы, рысы характару і побыт беларуса, драматызм суіснавання з іншымі 

народамі. 

Літаратурна-мастацкая, навуковая і публіцыстычная спадчына М. Гарэцкага 

спалучыла практычна ўсе згаданыя аспекты, але найбольш значным быў унёсак 

пісьменніка ў раскрыццё існасці душы беларуса. Яе сутнасць інтэрпрэтавалася праз 

катэгорыю «патаёмнае». Аўтарскае азначэнне часткова адпавядала паняццю «містыцызм» 

і нагадвала пра спрадвечнае жаданне «шукаць кон як неспазнаную, неадгаданую сілу 

быту» [50, с. 133]. М. Гарэцкі бачыў, што мастацкае ўвасабленне самасвядомасці беларуса 

патрабуе комплекснага падыходу. Пісьменнік стварыў галерэю вобразаў, якія выявілі 

розныя аспекты нацыянальнага характару і светаадчування. Па-за ўвагай не засталіся ні 

беларусы-сяляне і інтэлігенты ў першым пакаленні, ні абывацелі і арыстакраты, што 

выракліся ўсяго роднага. 

Асноўная частка. М. Гарэцкі закрануў далікатнае пытанне, бо ідэя беларускасці і 

нацыянальнай самаідэнтыфікацыі была ахутана шэрагам міфаў і стэрэатыпаў. Нацыі 

адмаўлялі ў праве на існаванне, з пагардай разважалі пра яе «наречие», паблажліва 

ставіліся да яе мінулага. «Сапраўдны» беларус атаясамліваўся з працай на зямлі, галечай і 

неўпарадкаваным побытам, а рух за адраджэнне асабістай і нацыянальнай годнасці, 

гістарычнай памяці – ні з чым іншым, як з «дзівам»: «Беларускі рух … Што гэта за дзіва? 

Што яшчэ за праява – адраджэнне белых русічаў? … Скуль яно, тое дзіва, пайшло, адкуль 
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узялося?» [51, с. 179]. Паводле М. Гарэцкага, яно ўзнікла ў гушчы народнага быцця і 

звязана з селянінам – носьбітам і выбітнага, і заганнага. Паказальна, што мастак слова не 

ідэалізаваў беларуса, які «за доўгія вякі няволі аглох і зрабіўся нячулым» [52, с. 119]. 

Празаік улічваў знешнія фактары, што перашкаджалі адчуць самабытнасць, але ён не 

пакідаў па-за ўвагай жаданне прыстасавацца да абставін, выбіцца ў людзі нявартымі 

шляхамі. 

Складаным М. Гарэцкаму падавалася адраджэнне годнасці і нацыянальнай 

самасвядомасці сяляніна, з якога некалькі стагоддзяў «жыццёвага амбарасу зрабілі 

быдліну» [53, с. 132]. Прымус, праца, хваробы, здзек не пакідалі часу на разважанні над 

адцягненнымі паняццямі. Гэта было праблематычна, бо беларус не уяўляў, на якой мове 

выкласці думку: вольна размаўляць «па-панску» ён звычайна не мог, а часам і не імкнуўся 

да гэтага. На жаль, сваё слова было аб’ектам з’едлівых заўваг; апаганенае чужынцамі, яно 

адышло на перыферыю адукацыйнага працэсу (аповесць «Ціхая плынь», асобныя 

раздзелы «Камароўскай хронікі»). Ад нараджэння надзелены творчымі здольнасцямі, 

«патэнцыяльнай здатнасцю да культуры, сваім розумам і далікатнасцю» [54, с. 56] 

персанаж шукаў альтэрнатыўныя сродкі, каб увасобіць перажыванні. Імі станавіліся 

самотныя сненні-трызненні, заняткі музыкай, назіранне за прыродай. 

Прыступкай да асэнсавання і індывідуальнай, і нацыянальнай самасці і годнасці 

была адукацыя. М. Гарэцкі падкрэсліваў яе прывабнасць для шараговага беларуса. Веды і 

набытая прафесія ў некаторых выпадках атаясамліваліся з нябачным мурам, што хаваў 

новаспечанага інтэлігента ці абывацеля ад мужыцкай масы, якой ён занадта лёгка 

навучыўся пагарджаць. Сітуацыя каларытна пададзена ў артыкуле «Будзённыя з’явы». 

Малады паліцэйскі надзірацель цураецца бацькоў і родных: «ён выйшаў у панства, а яны 

што? – «мужыччо» … Як жа яму прызнацца, ідучы пад ручку з паненкай, што насустрэчу 

ў белай сярмяжцы цюхціць яго бацька?» [55, с. 165]. Повязь з «родным карэннем» 

гвалтоўна парывалася, але персанаж-«рэнегат», паводле пісьменніка, не адчуваў сябе 

«сваім» у штучна прыўласненым асяроддзі: «так і прамарудзіць задарма жыццё сваё: ні 

Богу свечка, а ні чорту чапяла, ні пан, ні нашчанец, мужыцкі брат» [56, с. 38]. Такія 

паводзіны, псіхалагічны стан больш-менш зразумелыя суайчыннікам-сялянам, якія не 

назалялі «сынам». Яны вярталіся самі і «прымазваліся» да беларусаў» [57, с. 113], 

кіруючыся прагматычнамі матывамі (князь Гальшанскі («Дзве душы»), безыменны 

вярбоўнік (апавяданне «У 1920 годзе»). Падобныя авантурысты дыскрэдытавалі ідэю 

нацыянальнага адраджэння. Іх выказванні («Я … не шаную гэтай мовы: дык, няхай, чаго 

… адно свінства!», «Вы там прымаеце ўсё ўсур’ёз і думаеце, што мы сапраўды робім тут 

якуюсь Беларусь! Гэта ж адна камедзія …» [57, с. 117]) выклікалі пачуццё агіды. Было 
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зразумела, што адзіны імператыў, якім яны кіраваліся, звязаны з жаданнем захаваць 

жыццё ў зменлівых абставінах. 

Драматычна склаліся адносіны беларуса-селяніна і інтэлігента ў першым 

пакаленні, што не забыўся на гаротнае быццё жыхара вёскі. У дадзеным выпадку ўзнік 

кагнітыўны дысананс: ніводны бок не ведаў, як успрымаць адзін адно. Адукаваная асоба 

адчувала сябе «прымакам у … «панстве» і пасынкам у вёсцы» [58, с. 22], а яго суачыннікі 

намагаліся зразумець, чаму чалавек адмаўляўся ад пасады, грамадскай ухвалы на карысць 

барацьбы за ідэю, што, здавалася, практычна не мела прыхільнікаў. Паводле І. Чыгрына, 

«народ яшчэ толкам не знаў, з якога боку падыходзіць да інтэлігента, чужы ён яму ці 

свой» [59, с. 31]. «Наладжванне» ўзаемаадносін было павольным і не заўсёды эфектыўна 

скіраваным. Селянін і абывацель звычайна невысока ацэньвалі захады адукаваных 

беларусаў. Удасканаленне побыту, укараненне найноўшых сельскагаспадарчых прылад, 

асобныя маральна-этычныя пытанні, развіццё моладзі – асноўныя праблемы, што 

выклікалі непаразуменне і спрэчкі. Трагедыю сапраўднай інтэлігенцыі часоў Першай 

сусветнай, рэвалюцыі, заўчасна скасаванага нацыянальнага будаўніцтва шараговы беларус 

звычайна разглядаў так: «Дык паны ў няшчасці заўсёды болей халяруюць, чымся просты 

чалавек» [60, с. 575]. Натуральныя прычыны «халяравання» (будучыня этнасу, Асобы) 

засталіся неўсвядомленымі, а барацьбіты за Адраджэнне не дачакаліся сапраўднай павагі і 

спачування. Склаўшайся сітуацыяй актыўна карысталіся сілы, што мелі на мэце 

асіміляцыю беларусаў. 

Інтэлігент адчуваў, што ў ім жывуць «дзве душы»: адна імкнулася да здабыткаў 

цывілізацыі, самаўдасканалення, гармоніі з сусветам, другая гарнулася да «свайго», 

спачувала продкам і сучаснікам з «Северо-Западного края». Дачыненне да «роднага 

карэння» фармулявалася так: «Вёска … Я ж яе люблю, але дзіўнаю любоўю, каторая 

найляпей азначаецца … прыказкай: нудна ўрозні, цесна разам. Люблю і ненавіджу разам» 

[56, с. 82]. Прыязнасць перамагла, і герой прысягнуў на слугаванне Радзіме. Гэтага яму не 

даравалі апалагеты імперскіх каштоўнасцей. Беларус-інтэлігент бачыў іх асімілятыўныя 

захады, але захоўваў нацыянальную ідэнтычнасць і практычна не зважаў на знявагі. У 

адрозненне ад апанентаў, ён не звяртаўся да агрэсіі, каб адстаяць мінімальныя правы. 

Адным з годных сродкаў барацьбы супраць стэрэатыпаў, прыстасавальніцтва і 

абыякавасці быў гумар. Інтэлігент-беларус лічыў свой «дзіўна-іранічны тон, … інтанацыю 

смеху скрозь слёзы» [61, с. 38] праявай сувязі з народам, які выпрацаваў гэты ахоўны 

механізм. Жарт ратаваў аднаго з улюбёных персанажаў пісьменніка – Алеся Пісарэвіча 

(п’еса «Жартаўлівы Пісарэвіч»). Ён дазваляў сціплымі лінгвістычнымі сродкамі ёміста 

сфармуляваць сутнасць праблемы, у прыхаванай форме выказаць меркаванне, параду, 
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крытычную заўвагу. Меланхолія («хвароба суму і нуды» [62, с. 99]) характарызавала 

жыццё інтэлігента. Няздольны знайсці падтрымку, ён прыходзіў да высновы, што страціў 

сэнс існавання. Адчуванне незапатрабаванасці і адзінота выклікалі думкі пра самагубства, 

але персанаж (Лявон і Лаўрык Задумы) не выконваў радыкальны намер. Своеасаблівымі 

лекамі былі сорам за ўласную слабасць і эгаізм, стваральная праца, дапамога родным ці 

аднавяскоўцам. Няварта забывацца на дзённікавыя запісы, размовы і ліставанне з 

нешматлікімі таварышамі. 

Беларус-інтэлігент склаў спецыяльную праграму самаўдасканалення, якая 

дапамагала яму змагацца з меланхоліяй, а часам і з эгацэнтрызмам. Звышмэтай было 

гарманічнае развіццё асобы, што не забывалася на фізічныя і духоўныя патрэбы. 

Звяртаючыся да малодшага брата, Лявон Задума раіў, каб «Лаўрык не зачытваўся … 

белетрыстыкаю, … а каб разнаабразіў сваё чытанне кнігамі па прыродазнаўству, сельскай 

гаспадарцы, гісторыі, геаграфіі. Каб ён вывучаў чужаземныя мовы. Каб ён быў 

рэпетытарам, вучыў якога-небудзь беднага хлопчыка, хоць бясплатна. … Купіў бы канькі, 

вучыўся б на чым-небудзь іграць, навучыўся б скакаць …» [62, с. 98]. Персанаж разумеў, 

што яго план не меў універсальнага характару, не мог пазбавіць ад рэцэдываў «хваробы 

суму і нуды». Назіранні падобнага кшталту дазваляюць меркаваць, як выглядалі ўяўленні 

нацыянальнай інтэлігенцыі пра «звышчалавека». 

Асобна М. Гарэцкі разглядаў лёс тых беларусаў па паходжанні, якія не 

«вызначыліся». Яны былі «пабочнымі глядзеннікамі і ціхімі думаннікамі» [56, с. 57], што 

здалёк назіралі за барацьбой розных груповак за душу народа, але цалкам не 

ідэнтыфікавалі сябе з ім, ці ганарліва заўважалі: «Бацькаўшчына – матка-Беларусь? … 

Выбачайце, … але мая бацькаўшчына – уся Расія» [56, с. 33]. Яскравым прыкладам 

персанажа, што пэўны час трымаўся нейтралітэту ў справе Адраджэння быў Ігнат 

Абдзіраловіч («Дзве душы»). Высветліўшы таямніцу паходжання, герой наноў 

прааналізаваў мінулае, усвядоміў, што асобныя рысы яго характару (патрэба ў 

самарэфлексіі, цікавасць да вытокаў быцця, спрадвечнае адчуванне віны) назаўжды 

звязалі яго з продкамі. Повязь не знікла нават пад уплывам выхавання, адукацыі, вопыту, 

набытага ў нетыповых для беларуса абставінах. Гэта была пачатковая кропка ў 

падарожжы да сваёй новай існасці, першы крок на шляху вяртання да народа. 

Пісьменнік своеасабліва ставіўся да персанажаў-беларусаў, што не мелі ўнутранага 

маральна-этычнага стрыжню. Падобныя дзейныя асобы прыстасоўваліся да 

запатрабаванняў улады. За час іх жыцця нараджаліся звыродныя камбінацыі, што нельга 

было вытлумачыць законамі звычайнай логікі. Адна з дзейных асоб аповесці «Дзве душы» 

– Карпавіч (Гаршчок) – чалавек, што «ў пачатку вайны троху чаго не зрабіўся самым ярым 
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ісціна рускім патрыётам, потым пад уплывам сваіх знаёмых студэнтаў – свядомых 

беларусаў – дужа скора асцюдзянеў. І нічога дзіўнага, што за недаўгі час перамахнуў ён 

аж да бальшавіцкага лагера» [56, с. 46]. Метамарфозы, мабыць, працягнуліся б, калі б 

Карпавіч не знайшоў ідэю, што ўладарна збірала апалагетаў і жорстка вынішчала 

антаганістаў. З гэтага асяродку выходзілі адданыя барацьбіты супраць парасткаў 

беларускага Адраджэння, якое яны лічылі праявай контррэвалюцыі. М. Гарэцкі не 

адмаўляў падобным персанажам у праве на згрызоты сумлення. Спарадычна яны ўсё ж 

адчувалі ўласную віну перад іншымі. Прыкрасць нейтралізавалася парадаксальным 

чынам: гарэлкай, ваяўнічымі прамовамі, карнымі экспедыцыямі на вёску, 

самашкадаваннем, што нагадвала самаразбурэнне. Грамадска-палітычная сітуацыя не 

пакідала адраджэнцам шанцаў у барацьбе супраць падобных «герояў». Яны атрымалі 

ўсебаковую падтрымку і ўхвалу новай улады, што не саромілася карыстацца іх паслугамі. 

Адзначым, што ў творчасці пісьменніка вобраз прыхільніка сацыялістычных ідэй 

неабавязкова афарбаваны выключна адмоўна. Так, Васіль («Дзве душы») ці Мацей 

Мышка (раман «Віленскія камунары») паўстаюць у іншым ракурсе: у адрозненне ад 

Карпавіча, яны не забыліся на асноўныя гуманістычныя каштоўнасці. 

Выпрабаваннем для беларускага этнасу сталіся падзеі першай трэці мінулага 

стагоддзя. Войны і рэвалюцыі абвастрылі нацыянальнае пытанне. М. Гарэцкі ведаў, як 

складана захаваць мову, традыцыі, асобныя рысы характару. Логіка гістарычнага развіцця 

прыводзіла да абсурдных вынікаў: беларус мог забыцца / не ведаць пра сваю этнічную 

прыналежнасць. Земляроб з Магілёўшчыны, пакутуючы на ваенны неўроз, паўтараў «Я 

рускі! Я рускі! Рускі! Рускі!» [63, с. 154]. Так сталася, бо, з аднаго боку, селяніна занадта 

доўга вучылі пагарджаць родным, з другога, ён усё часцей пакідаў Беларусь у пошуках 

лепшай долі. Нацыя пачала губляць сыноў яшчэ да пачатку ХХ ст. («Дзве душы»), але 

менавіта ў 1900-1930-я гг. гэты працэс стаў стыхійным і катастрафічным. У асноўным ён 

закрануў вясковую моладзь, што кіравалася ў прамысловыя цэнтры імперыі, трапляла ў 

войска, ехала ў ЗША, станавілася бежанцамі ці рэпрэсаванымі. Яна не паспявала засвоіць 

асновы беларускасці, якія звязаны з сузіраннем родных краявідаў, знаёмствам з 

фальклорам, назапашаным на роднай мове. Малады беларус звычайна нават не чуў, што 

«берагчы ў пашане сваё, гэта значыць гарманічна сумясціць сваё з чужым, з 

агульначалавечым» [64, с. 100]. М. Гарэцкі засвоіў ідэю і прапагандаваў яе як у мастацкай 

творчасці і публіцыстыцы, так і навуковай спадчыне. Напрыклад, ствараючы «Гісторыю 

беларускае літаратуры», ён па-магчымасці разглядаў асноўныя перыяды станаўлення 

нацыянальнага прыгожага пісьменства на фоне здабыткаў слоўнасці іншых народаў. 
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Задума М. Гарэцкага прасачыць асноўныя этапы станаўлення беларускай 

нацыянальнай самасвядомасці не знайшла лагічнага заканчэння. Аўтарская канцэпцыя 

рэканструюецца ў выпадку «скразнога» прачытання дакументальна-мастацкай, 

публіцыстычнай і навуковай спадчыны класіка. Грамадскі дзеяч і мастак слова вылучаўся 

аб’ектыўным стаўленнем да мінулага і сучаснага стану народа. М. Гарэцкі адмовіўся ад 

штучнага захаплення этнаграфічна-фальклорным складнікам. Яго аповеды пра штодзённы 

побыт вёскі, пададзеныя ў аповесцях «Ціхая плынь» і «Дзве душы», уражваюць асобнымі 

натуралістычнымі дэталямі. Назіранні прасякнуты болем за незайздросны стан беларуса. 

М. Гарэцкі не шукаў спачування: шакіруючы чытача-сучасніка, ён спрабаваў абудзіць 

пачуццё нацыянальнай годнасці. 

Аўтар абраў неардынарны падыход: падаў погляды на беларускасць і беларускае 

розных прадстаўнікоў этнасу (ад сялян і «народных людзей», звычайна інтэлігентаў у 

першым пакаленні, да арыстакратаў, што паспелі забыцца на свае карані). Асаблівую 

ўвагу пісьменнік надаў вобразу беларуса, які прысвяціў жыццё Адраджэнню. Звычайна 

гэта адукаваны персанаж, што ўсведамляў свае супярэчлівыя адносіны да Радзімы (матыў 

захаплення-нянавісці). У сталай творчасці пісьменніка заўважаецца шэраг дзейных асоб-

сялян, якія ўслед за сапраўднай беларускай інтэлігенцыяй, працавалі на карысць 

нацыянальнага будаўніцтва (Кузьма з апавядання «Усебеларускі з’езд 1917-га года»). 

 

3.2 Асэнсаванне Першай сусветнай вайны апавядальнікамі-творцамі ў 

раманах Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага 

Раскрыццё падзей Першай сусветнай праз назіранні апавядальніка-творцы – адна з 

рыс, што характарызавала раманы Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага. Выбар галоўных герояў 

сведчыў пра імкненне занатаваць «суб’ектыўны» погляд удзельніка вайны, які не 

засяроджваўся толькі на ўласных праблемах, а разважаў пра «праклятыя» пытанні 

сучаснасці. Паводле А. Іванова, «значнасць ваеннай прозы ... у тым, што яна ўяўляла ... 

спробу перадаць адчуванне непасрэднага ўдзельніка бою, а не толькі карціну бітвы 

«аднекуль з боку»« [65, c. 18]. Таму празаікі пазбягалі панарамных карцін адыходу баявых 

адзінак. Яны падрабязна не характарызавалі побытавае становішча на лініі фронту, 

адмовіліся ад абмалёўкі маштабных баявых аперацый. Перавага аддавалася прыватным 

поглядам персанажа-апавядальніка на новае і надзвычайнае: тое, што кідалася ў вочы не 

масе, а асобнаму пратаганісту. Падобны падыход дапамог пісьменнікам пераацаніць 

папярэднія ўяўленні пра вайну, падаць яе рэчаіснасць у новым ракурсе. 

М. Гарэцкі вызначыў статус і пункт гледжання на мірнае і ваеннае быццё 

пераважнай большасці апавядальнікаў-творцаў катэгорыяй «інтэлігентнасць». Паняцце 
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ўключала такія характарыстыкі, як адукаванасць, складаная душэўная арганізацыя і 

патрэба ў самарэфлексіі. Паводле П. Васючэнкі, беларус-інтэлігент быў «з тых, што 

сумняваюцца, што ў рэчах, простых на першы погляд, бачаць палярныя бакі і пакутуюць 

думкаю паміж процілегласцямі, не ведаючы, да якога берага прыстаць» [66, c. 467]. 

Некаторыя са згаданых параметраў прысутнічалі і ў характарыстыцы персанажаў Э. 

Хемінгуэя. У адрозненне ад беларускага празаіка, ён успрымаў асобныя рысы як дадзенае, 

тое, што не патрабавала напружання ду-шэўных сіл. Яго амерыканцы не адстойвалі права 

на адукацыю, не пакутавалі ад барацьбы ў сабе «дзвюх душ». Ім было прасцей адшукаць 

аднадумцаў, якія выказвалі недавер «амерыканскай мары». М. Гарэцкі вызначыў быццё 

Лявона Задумы спрадвечнай адзінотай, і барацьбой за ідэалы нацыянальнага адраджэння, 

якое немагчыма без культу навукі і адукацыі. Апавядальнік-творца беларускага празаіка з 

болем заўважыў, што набытыя сынамі селяніна веды станавіліся прыступкай да ўсімі 

чаканага «панства». Паводле пісьменніка, толькі адзінкі былі здольнымі да безагляднага 

слугавання Бацькаўшчыне. 

Адукаваныя амерыканцы і беларусы па-рознаму адносіліся да заган сацыяльна-

палітычнага жыцця на радзіме. Паводле Э. Хемінгуэя, маладыя персанажы з ЗША пасіўна 

канфрантавалі з прыкрым грамадскім ладам, а потым добраахвотна пакідалі Новы Свет, 

каб спазнаць асалоду ад прыгод экспатрыянта ў Заходняй Еўропе. Стан беларуса ў 

большай ступені характарызаваўся як унутраная эміграцыя. М. Гарэцкі сцвердзіў, што 

інтэлігент-патрыёт айчыны не прымаў ідэалогіі, пануючай у Расійскай імперыі. Выказаць 

нязгоду было складана: афіцыйныя ўлады мелі дзейсныя прэвентыўныя сродкі, бракавала 

паплечнікаў, апантаных ідэяй нацыянальнага адраджэння. Але персанаж не імкнуўся ў 

выгнанне, маўкліва трываў абразу, імкнуўся рабіць штосьці на карысць Беларусі.  

Феномен творчага ўспрымання свету дазволіў дзеючым асобам адчуць уні-

кальнасць на фоне іншых, пацвердзіў іх індывідуальнасць нават на татальнай вай-не. 

Празаікі сканцэнтраваліся на «аспектах пазасацыяльнага ў чалавеку, свядома за-

сяроджаным толькі на сваім унутраным жыцці, уласных комплексах» [67, c. 63]. 

Пісьменнікі падкрэслілі неабходнасць пакут і адзіноты для самарэалізацыі творцы. 

Напрыклад, Фрэдэрык Генры стварыў аповед пасля смерці блізкага чалавека
8
. 

Успрыманне творчасці як абсурду тлумачылася спецыфікай часу. Пасля пабачанага на 

                                                           
8 У лісце да Ф. С. Фіцджэральда Э. Хемінгуэй зазначыў: «Забудзься на ўласную трагедыю. Нас з са-

мага пачатку ашукалі. Табе асабліва патрэбна адчуць д’ябальскі боль, каб пачаць пісаць сур’ёзна» (Forget 

your personal tragedy. We are all bitched from the start and especially you have to be hurt like hell before you can 

write seriously) [68, р. 304]. 
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вайне мастацтва не ўспрымалася па-ранейшаму – як сродак дасягнення бессмяротнасці, не 

дазваляла адчуць абсалютную свабоду. 

Творчая індывідульнасць апавядальнікаў Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага вызначалася 

шэрагам тыпалагічна блізкіх рыс. І пісьменнікі, і персанажы праводзілі аналогіі паміж 

вынішчэннем чалавека на вайне і масавым забойствам жывёлы. Паказальна, што для 

характарыстыкі самога працэсу ў абодвух выпадках выкарыстана лексічная адзінка 

«бойня» (stockyard). Дзеючыя асобы заўважылі ірацыянальны характар забойства і 

падкрэслівалі, што чалавек, які стаў матэрыялам вайны, проста сыходзіў у зямлю. 

Асаблівае абурэнне адчувалася, калі пастаўленую на канвеер вайну хавалі за 

«словамі “святы», “славуты», “ахвяра» і “дарэмна»« (words sacred, glorious, and sac-rifice 

and the expression in vain) [69, с. 196] (у выпадку з Э. Хемінгуэем), выразам «удостоиться 

пострадать за веру, царя и отечество» [70, c. 38], ці разважаннямі пра «Бога, любоў, 

павіннасць, праўду, ідэал» [71, c. 528] (калі разглядаць творы М. Гарэцкага). Паводле 

пісьменнікаў, на бойні не засталося месца ні для ахвярнасці і гераізму, ні для сантыментаў 

і прыгожых выказванняў. Там кіравалі разлік і адсутнасць эмоцый. Дайсці да гэтай 

высновы, усвядоміць і сфармуляваць яе, каб пазней выказаць на людзях, патрабавала 

мужнасці і вытрымкі. 

Э. Хемінгуэй і М. Гарэцкі звярнуліся да вобраза «механічнага чалавека ў камплекце 

з запчасткамі» [72, c. 168], сутнасць якога раскрыта у маніфесце Ф.Т. Марынеці. Такая 

перспектыва развіцця цывілізацыі выклікала ў пісьмен-нікаў непадробны жах. Адсюль 

узнікла патрэба канцэнтравацца на персанажах з тонкай духоўнай арганізацыяй, якія, з 

аднаго боку, больш за іншых пакутавалі на вайне, а, з другога, былі здольнымі захаваць у 

сабе гуманістычнае незалежна ад абставін. 

У разгледжаных творах гераізм на вайне – рэч рэдкая. Першыя спробы занатаваць 

франтавыя падзеі рабіліся Э. Хемінгуэем у лістах на радзіму, якія не вылучаліся 

арыгінальнасцю. Гэта разважанні пра дасягненні і прыгоды маладога чалавека ў Італіі. 

Аповеды будучага пісьменніка поўніліся наіўным захапленнем новым асяродкам, сваёй 

місіяй і нават раненнем і знаходжаннем у шпіталі.  

У лісце ад 21 ліпеня 1918 г. празаік піша: «У мяне ёсць некалькі добрых фо-

таздымкаў П’явэ, шмат іншых цікавых картак. А яшчэ вялізнае мноства сувеніраў. Я 

прайшоў бітву і у мяне засталіся аўстрыйскія карабіны і амуніцыя, нямецкія і аўстрыйскія 

медалі, афіцэрскія пісталеты, каскі бошаў, з тузін штыхоў, асвятляльныя ракеты і нажы – 

усё, што вы толькі можаце сабе ўявіць» (I have some fine photographs of the Piave and many 

other interesting pictures. Also a wonderful lot of souvenirs. I was all through the big battle and 

have Austrian carbines and ammunition, German and Austrian medals, officer’s automatic 
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pistols, Boche helmets, about a dozen Bayonets, star shell pistols and knives and almost 

everything you can think of) [68, с. 12]. 

18 жніўня 1918 г. Э. Хемінгуэй засведчыў: «… мяне абстрэльвалі фугаснымі і 

хімічнымі снарадамі, шрапнеллю. Расстрэльвалі з акопнага мінамёта, снайперскай 

вінтоўкі і кулямёта, і, у дадатак да ўсяго гэтага хараства, кулямётнай чаргой з аэраплана, 

што лётаў над перадавой лініяй» (… I’ve been shelled by high explo-sive, shrapnel and gas. 

Shot by trench mortars, snipers and machine guns, and as an added attraction an aeroplane 

machine gunning the lines) [68, с. 14]. Пазней пісьменнік усвядоміў, што лёс пашкадаваў 

яго. Э. Хемінгуэй стаў крытычна адносіцца да юнацкай пахвальбы і бравады, негатыўна 

ацаніў рамантычна-ўзнёслую канцэпцыю вайны, якую ён некалі ўсхваляў. Відавочным 

стала бан льнасць напісанага, яго скіраванасць на папярэднюю літаратурную традыцыю, 

запатраба-ванні абывацелей на радзіме. 

У рамане «Фіеста» і апавяданні «Якімі вы не будзеце» паказана, як сучаснікі і 

ўдзельнікі Першай сусветнай адносіліся да баявых медалёў. У ранейшай літаратурнай 

традыцыі ўзнагароды асацыяваліся з гонарам, годнасцю, мужнасцю і адвагай. Для Майка 

Кэмпбэла і Ніка Адамса медалі – аб’ект куплі-продажу, які варта раздаць жанчынам лёгкіх 

паводзін ці пакінуць першаму сустрэчнаму. Фрэдэрык Генры заўважыў, што адчуваў сябе 

няўтульна, калі нехта размаўляў пра самаахвяраванне і гераізм. Падобныя разважанні 

засведчыў і М.Гарэцкі. Яго персанажы (Лявон Задума, Ігнат Абдзіраловіч) не ганарыліся, 

атрымаўшы медаль. Узнагарода за гераізм страціла сэнс, бо яе атрымлівалі і тыя, хто 

рызыкаваў жыц-цём, і тыя «“праўдзівыя героі» – падпрапаршчык Х. і старшы феерверкер 

Z., якія пасылалі па розных справах пад кулі ніжніх чыноў, а самі “рабілі» ў акопе і за-

капвалі лапатачкамі» [70, c. 72]. Ва ўмовах, калі практыка ўзнагароджання атрымала 

знешнепалітычны змест, закранула знясіленых жахамі вайны людзей, набыла выпадковы 

характар, іншай (станоўчай) рэакцыі на медаль ці ордэн не прадбачылася. 

У абсалютнай меншасці апынуліся персанажы, што з асалодай прымалі ўдзел у 

працы бойні-вайны (Эторэ Марэці з рамана «Бывай, зброя!», Баркер з аповесці «Снягі 

Кіліманджара» Э. Хемінгуэя, генерал з аднайменнага апавядання М. Гарэцкага, некаторыя 

афіцэры з «Запісак»). Іх светапогляд супярэчыў уяўленням апавядальнікаў-творцаў. У 

выпадку з Марэці, Баркерам і генералам утылітарны падыход да жыцця, прафесійныя 

амбіцыі і ілюзіі выйшлі на першы план, а высокія словы былі шырмай, за якой хаваліся 

сапраўдныя памкненні. Э. Хемінгуэй і М. Гарэцкі падкрэслілі, што ўзнёслыя катэгорыі 

мінулага трансфармаваліся ў аб’ект сатыры. 

Апавядальнікі не толькі назіралі за знішчэннем чалавека на перадавой. І Лявон 

Задума, і Фрэдэрык Генры прымерылі на сябе ролю забойцы. Ахвярамі сталі «свае» 
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(рускія салдаты, якіх абстраляла іх батарэя; сяржант-італьянец, што не выканаў загад). 

Такая сюжэтная калізія дазволіла паказаць працу безасабовага механізму вайны, што 

падначаліў сабе свет і не лічыўся з маральнымі ідэаламі. 

Персанажы, якія выпадкова забілі «сваіх», мелі абстрактнае ўяўленне пра афі-

цыйна вызначанага ворага. Галоўным антаганістам лейтэнанта Генры і тэлефаніста 

Задумы была смерць. Аўстрыйцы і немцы пагражалі персанажам у меншай ступені, чым 

уласнае камандаванне, ваенная паліцыя і трыбунал. Па-сапраўднаму сутыкнуўся з 

«ворагам» Рускі М. Гарэцкага. Персанаж высветліў, што на вайне паняцце «свой» набыло 

наднацыянальнае гучанне і выйшла за межы Траістага саюза ці Антанты. Адмоўны вобраз 

ворага ўзнік толькі ў рамане «Віленскія камунары». 

У выпадку з Э. Хемінгуэем вобраз ворага з’явіўся ў сталай творчасці празаіка. У 

рамане «За ракой у цені дрэў» заўважана: «Усю тую зіму ён [Кантуэл] цяжка хварэў на 

ангіну і забіваў людзей, якія прыходзілі з гранатамі, замацаванымі на рамянях партупеі, 

цяжкімі ранцамі з цялячай скуры і ў касках, якія нагадвалі кацялкі» (аll that winter, with a 

bad sore throat, he had killed men who came, wearing the stick bombs hooked up on a harness 

under their shoulders, with the heavy, calf hide packs and bucket helmets) [73, с. 30]. У цытаце 

няма напаміну пра нацыянальную прыналежнасць ворага, няма і асаблівай нянавісці да 

тых салдатаў, што па волі лёсу і камандавання ішлі, каб забіць ці загінуць. 

Катэгорыя «свой» яднала людзей з падобным светапоглядам і вопытам. Паводле Э. 

Хемінгуэя, «сваёй» была асоба, якая процістаяла цынізму і жорсткасці амерыканскай і 

агульнаеўрапейскай добрапрыстойнасці, што абмяжоўвала волевыяўленне індывіда. У 

выпадку М. Гарэцкага, гэта беларусы, што, як і Задума, былі апантанымі ідэямі 

нацыянальнага адраджэння. Яны не імкнуліся быць прынятымі ў грамадстве Расійскай 

імперыі. «Чужыя» для іх – «рускія патрыёты, родам з дробнае шляхты Магілёўскай 

губерніі» [74, с. 373], якія выракліся Радзімы. 

Першая сусветная «чужая» і для амерыканскага і для беларускага празаікаў, і для іх 

ключавых персанажаў (Лявона Задумы і Фрэдэрыка Генры). Калі герой М. Гарэцкага 

адразу зразумеў, што вайна несла разбурэнне, гвалт і нацыянальны ўціск, то галоўная 

дзеючая асоба Э. Хемінгуэя развенчвала ілюзіі. З цягам часу персанажу, выхаванаму на 

Канстытуцыі ЗША, адкрыўся сапраўдны стан рэчаў: яго асоба страціла недатыкальнасць і 

перайшла ў разрад матэрыялу вайны. З гэтай нагоды Фрэдэрык Генры дазволіў сабе 

заключыць «сепаратны мір». Прывеліяваны статус адукаванага іншаземца ў арміі чужой 

краіны не дазволіў яму спазнаць становішча шараговых удзельнікаў вайны і пранікнуцца 

іх перажываннямі. Яго выключнасць – нябачны мур, што аддзяліў амерыканца ад сяброў-

італьян-цаў. Замах на жыццё пад Капарэта без следства падштурхнуў персанажа на ўцёкі. 
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Лявон Задума знаходзіўся ў іншай сітуацыі, бо бараніў родную зямлю, якой 

пагражала акупацыя. Сысці з вайны беларусу не дазволіла пачуццё асабістай віны за 

забойства чалавека (безуважна да яго нацыянальнай і рэлігійнай прыналежнасці). 

Асэнсаванне факту ўдзелу ў «забойстве такіх жа нявольнікаў, як сам» [70, c. 72], рабіла 

яго «прыкутым» да вайны. Фрэдэрык Генры не паспеў прыйсці да такой высновы. 

Апавядальнік-творца Э. Хемінгуэя спачатку ўспрымаў падзеі вайны як матч, 

гульню ці фэст. Празаік цікавіўся не толькі выхаваўчым эфектам групавых гульняў, што 

фарміравалі ўяўленне пра духоўную мужнасць і фізічную дасканаласць, 

узаемападтрымку, годнае ўспрыманне разгрому, рыцарскія адносіны да пераможаных. 

Хемінгуэеўскія героі засяродзіліся ў асноўным на займальнасці, карнавальнасці і 

відовішчнасці гульні-авантуры, што выпадкова магла выйсці з-пад кантролю і 

ператварыцца ў гульню са смерцю.  

Для М. Гарэцкага і яго персанажаў (Задумы, прапаршчыка) вайна – цяжкая і 

крывавая, часам бессэнсоўная і марная праца
9
. Верагодней за ўсё, беларускі пра-заік 

прыйшоў да такой высновы не толькі на аснове рэалій Першай сусветнай, але і пад 

уплывам «Слова пра паход Ігаравы», перакладам якога ён займаўся ў 1920 – 1921 гг. Яго 

назіранні за ваеннай рэчаіснасцю пераклікаліся з эпізодам на Нямізе, у якім невядомы 

аўтар параўнаў бітву з малацьбой. Часам М. Гарэцкі асацыяваў вайну з пастом, які нёс 

разбурэнне, а не выратаванне. 

Да ўспрымання вайны як працы і абавязку персанажы-выхадцы з ЗША, прый-шлі 

пазней: у драме «Пятая калона» і рамане «Па кім звоніць звон». Э. Хемінгуэй спарадычна 

звяртаўся да гэтай тэматыкі ў рамане «Бывай, зброя!». Паралелі паміж вайной і працай 

праводзіў італьянец-механік Пасіні (нацыянальная прыналежнасць і род заняткаў мелі 

асаблівае гучанне). Яго ідэі на той момант не адпавядалі думкам героя-апавядальніка. На 

пачатку рамана персанаж-амерыканец здалёк назіраў за гамагеннай італьянскай салдацкай 

масай, што праходзіла перад яго вачыма як група працаўнікоў. Замест завода ці фабрыкі 

яны накіроўваліся працаваць-забіваць на фронт. 

Суб’ектыўнае ўспрыманне вайны як нечага чужога, таго, што абмяжоўвала 

чалавечую свабоду, у Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага рэалізавана праз матыў «вайны-

хваробы». Першая сусветная ператварыла фізічную абалонку чалавека ў поле бою, дзе 

ішла барацьба за захаванне жыцця. Амерыканскі празаік шматслоўны і разнастайны ў 

                                                           

9  Матыў «вайны-працы» характэрны і для твораў іншых беларускіх пісьменнікаў. У апавяданні А. 

Гародні «У поплавах» чытаем: «Даўней … Міхась Бык ведаў, што, каб жыць, каб не памерці з голаду, … каб 

не папасьці ў астрог, не апынуцца ў халодным Сібіру, – трэба араць, касіць, сеяць, баранаваць, малаціць … 

У жніўні 1914 году ён пазнаў, што дзеля таго, каб жыць, трэба адступаць, наступаць, страляць, ісьці 

ў штыкавую атаку, калоць ворага багнэтам у грудзі, руйнаваць, паліць, зьнішчаць, падстаўляць уласныя 

грудзі пад кулі і багнэты, хавацца ў зямлянках, як крот, закапывацца ў акопах» [75, c. 24 – 25]. 
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суаднясенні ваеннай рэальнасці з захворваннямі і калецтвам. На яго паўплывалі веды, 

атрыманыя ў юнацтве ад бацькі-ўрача, штодзённыя кантакты з параненымі ў Італіі, 

рэабілітацыя ў міланскім шпіталі
10

. М. Гарэцкі больш стры-маны, у яго ўспрыманні вайна 

суадносілася з трасцай / ліхаманкай ці сухотамі (хваробамі, вядомымі простаму беларусу). 

Зварот да медыцыны не абмежаваны пералікам хвароб на цялесным і духоў-ным 

узроўнях. З прычыны таго, што творы насілі аўтабіяграфічны характар, матыў ранення і 

рэабілітацыі адыгрываў значную ролю. З аднаго боку, падрабязнае ўзнаўленне 

знаходжання ў шпіталі – даніна часу, калі тэарэтычныя і практычныя дасягненні 

медыцыны змянілі чалавечае жыццё. З другога, недасканалая практыка эвакуацыі з поля 

бою, непрадказальныя вынікі прымітыўнай анастэзіі і аператыўнага ўмяшальніцтва 

вымусілі персанажаў перагледзець стаўленне да сябе і іншых. Яны ўсвядомілі, што вайна 

знойдзе і загубіць салдата за шмат кіламетраў ад перадавой лініі. 

Фрэдэрык Генры, Джэйк Барнс і Лявон Задума ўспрымалі момант ранення як 

смерць. Кожны персанаж пачаў па-новаму адносіцца да сябе і свету. Для іх канчаткова 

зніклі парасткі аптымізму і вера ў рацыянальнасць чалавечай істоты. З болем і крывёй 

сышлі многія нормы маралі і ілюзіі. Дзейныя асобы лічылі грамадскія ўстаноўкі нечым 

амаральным, тым, што прывяло да вайны паміж нацыямі і да дысгармоніі ў сабе. Знікла 

вера ва ўпарадкаванасць і рацыянальнасць жыцця і прафесійнай дзейнасці. Фрэдэрык 

Генры, які ў Італіі вучыўся на архітэктара, бачыў у імгненне знішчаныя збудаванні – плён 

нечай фантазіі і працы. Лявон Задума ўсвядоміў, што веды, набытыя ім у каморніцкім 

вучылішчы, ішлі не на карысць, а на шкоду чалавеку. 

У паэтыцы Э. Хемінгуэя вылучаюцца паралелі, якія ён праводзіў паміж пата-

лагічнай цяжарнасцю і вайной. Спробы прасачыць гэту сувязь назіраліся ў журналісцкіх 

замалёўках з грэка-турэцкага ўзброенага канфлікту, віньетках і апавяданнях са зборніка 

«У наш час». Амерыканскі празаік дэталёва разгледзеў матыў у рамане «Бывай, зброя!». 

Ён трансфармаваў ідэю пра тое, што цяжарнасць несла жыццё. У сітуацыі пачатку ХХ ст. 

нешта змянілася, працэс нараджэння стаў катастрофай-смерцю. Медыцынскія 

падрабязнасці, узноўленыя Э. Хемінгуэем, узмацнілі адчуванне повязі цяжарнасці і пакут 

ад крывацёку пасля раненняў. Вопыт пісьменніка падштурхнуў да думкі, што і баявыя 

дзеянні, і спецыфічны стан жанчыны (асабліва падчас вайны) перашкаджалі персанажу 

весці нармальнае жыццё. Так узнікла жаданне заключыць «сепаратны мір» і пазбавіцца ад 

ненароджанага дзіцяці (або будучай маці, стан якой нёс небяспеку). 

                                                           
10 Г. Адамовіч адзначыла, што шпіталь у літаратурна-мастацкім творы, прысвечаным 1914 – 1918 гг. 

«у згорнутым, сканцэнтраваным выглядзе … ўтрымлівае ўсе тэмы, матывы, вобразы твора як асобнага мас-

тацкага свету і вайны як гістарычнай падзеі ў цэлым» [76, c. 41]. 
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Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага цікавіў не толькі духоўны, але і фізічны стан 

апавядальнікаў. Як істоты бія-псіха-сацыяльныя, яны кантактавалі з прыродным 

асяроддзем. Дзеючыя асобы кшталту Лявона Задумы «раствараліся» ў прыродзе. Свае 

перажыванні яны распаўсюджвалі на кожны яе аб’ект. Змена, напрыклад, у надвор’і мела 

значны ўплыў на персанажа (ад яе залежалі не толькі адносна камфартабельныя ўмовы 

існавання, але і душэўны стан). Для герояў Э. Хемінгуэя раслінны і жывёльны свет, 

надвор’е, ландшафт таксама вызначалі настрой, выклікалі пачуццё закінутасці ў жорсткі 

ваенны свет. Але атаясамлівання з прыродай не назіралася.  

З прыродных стыхій найблізкай абодвум творцам была водная: сэнсавай да-

мінантай твораў Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага зрабіўся дождж. Ён суправаджаў трагічныя 

моманты быцця. Паступова вобраз набыў сімвалічнае гучанне, пачаў атаясамлівацца з 

дажджом, што некалі выклікаў біблейскі патоп. Але калі патоп нёс чалавецтву збавенне ад 

грахоў, то дождж падкрэсліваў малую верагоднасць выратавацца ад наканаванага. 

Часам прыродная прастора ўбірала плён людскіх рук. Надзвычайную ролю 

адыгрываў мост. У межах «Запісак» гэты элемент мастацкай прасторы набыў сакральныя 

ўласцівасці, успрымаўся як мяжа, што падзяліла даваеннае мінулае і будучыню, вядомае і 

невядомае, жыццё і смерць. У адпаведнасці з беларускай міфалогіяй, мост – сродак сувязі 

з замагільным светам, па ім душы памерлых траплялі ў вырай [77, с. 327 – 328]. Перайсці 

мост Лявону не наканавана. У іншай сітуацыі апынуўся Фрэдэрык Генры. Яго знаёмства з 

вайной было б няпоўным, калі б ён не паўдзельнічаў у адступленні пад Капарэта і не 

перайшоў праз мост у «замагільны» свет. Там яго чакаў не суд Божы, а ваенны трыбунал. 

У тых абста-вінах персанажу не засталося нічога іншага, як кінуцца ў раку, каб збегчы ад 

рас-стрэлу. Сімвалічнае амавенне сведчыла пра тое, што персанаж адмовіўся ад па-

пярэдніх уяўленняў, змыў грахі і наноў нарадзіўся да жыцця. 

Пераадоленне сябе і пакуты на вайне выклікалі пытанні «што яно?» і «за што?». 

Лексічнымі адзінкамі-адказамі былі «нізавошта» і «нішто». Таямніцы чалавечага 

існавання і смерці, паводле П. Васючэнкі, сутыкнуўшыся з «ваенным транс-

цэндэнталізмам, неспасцігальным імкненнем людзей да калектыўнага забойства» [78, с. 

15], засталіся не менш загадкавымі, аднак іх прыцягальнасць знікла. «Нішто» бязлітасна 

па сутнасці, яму няма справы да чалавека, яго звышнатуральная аб’ектыўнасць і 

недасягальная староннасць паралізавалі, бо асоба не магла пера-адолець мяжу. 

Амерыканскі мастак слова падкрэсліў: «нішто» (nada) у пасляваенным свеце стала 

аб’ектам рэлігійнага шанавання, замяніла многія хрысціянскія каштоўнасці. Можа таму ў 

апавяданні «Месца, дзе чыста і светла» («A Clean, Well-Lighted Place») празаік прысвяціў 

паняццю наступную, такую надзённую пераніцоўку вя-домай малітвы: «Our nada who art 
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in nada, nada be thy name thy kingdom nada thy will be nada in nada as it is in nada»
11

 [79, с. 

355]. Гэта катэгорыя ключавая для прадстаўнікоў «страчанага пакалення» ў рамане 

«Фіеста». 

Нягледзячы на зварот да паняцця «нішто», у Лявона Задумы былі каштоўнасці, якія 

засталіся нязменнымі пасля Першай сусветнай. Гэта яго адносіны да Радзімы, змагацца за 

вызваленне якой – гонар персанажа. Для герояў Э. Хемінгуэя паняцце «бацькаўшчына» 

страціла веліч, набыло выразна негатыўныя канатацыі, размылася і знікла ў пасляваенным 

свеце, дзе амерыканец добра адчуваў сябе ў парыжскім кафэ, на карыдзе ў Іспаніі, на рацэ 

ў Мічыгане. У «Запісках» М. Гарэцкага кожная падзея на фронце разглядалася праз 

прызму яе ўздзеяння на Радзіму і народ, з якім Лявон Задума атаясамліваў сябе 

(выключэнне – галоўны герой рамана «Віленскія камунары»). Для амерыканскага 

пісьменніка сувязь са сваёй прагматычнай нацыяй і жыццё ў ЗША – прыкры ўспамін, бо 

лепш і ён, і яго персанажы адчувалі сябе там, дзе амерыканскі ўтылітарызм губляў моц 

(ваенная Італія, а пазней Іспанія). 

У герояў Э. Хемінгуэя, што трапілі на вайну, няма не толькі Радзімы, але мі-нулага, 

сям’і. Гісторыі пра Ніка Адамаса і апавяданне «Салдацкі дом» дазваляюць прыблізна 

рэканструяваць даваеннае жыццё Джэйка Барнса і Фрэдэрыка Генры. Але гэта – фон, што 

не раскрые матывы іх учынкаў і жаданне накіравацца ў Стары Свет. Вытлумачыць такую 

асаблівасць можна адносінамі празаіка да бацькоў і іранічна-песімістычным стаўленнем 

да грамадства.  

Для М. Гарэцкага сям’я – неад’емная частка роднай прасторы, залішне ідэа-

лізаваць яе празаік не збіраўся, але і шукаць у ёй толькі заганы здавалася немэтазгодным. 

Аспрэчванне бацькоўскіх каштоўнасцей мела канструктыўны характар. Мэтай у дадзеным 

выпадку было не столькі жаданне пацвердзіць уласную вартасць у вачах сям’і і 

аднавяскоўцаў, колькі патрэба дапамагчы ўдасканаліць іх побыт і светаўспрыманне. 

Мінулае для кожнага персанажа беларускага пісьменніка вызначала яго існае вымярэнне, 

зразумець якое мажліва толькі ў кантэксце жыцця. 

Калі персанажы Э. Хемінгуэя спрабавалі збегчы ад родных, пакінуць сваю краіну, 

то Лявон (Кузьма) Задума разумеў, што толькі дома яму дадзена магчы-масць для 

самарэалізацыі. Яго ваенны вопыт не стаў тым мурам, што адгарадзіў яго ад 

суайчыннікаў. Для персанажаў М. Гарэцкага вяртанне да мірнага жыцця ў некаторых 

аспектах больш простае, чым для герояў Э. Хемінгуэя. Аднак беларусы вытрымалі яшчэ 

адно выпрабаванне: падзеямі і вынікамі 1917 г. 

                                                           
11 Войча нішто, да свяціцца нішто тваё, да прыйдзе нішто тваё, да будзе нішто тваё, як нішто і ў нішто. 
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У творах своеасабліва рэалізуецца апазіцыя «тыл – фронт». Для персанажаў Э. 

Хемінгуэя тыл асацыяваўся з ЗША, амерыканскім грамадствам і сям’ёй. Жывучы ў спакоі 

«недзе там», недасведчаныя ў трагізме чалавечага існавання, амерыканцы на чале з 

В. Вільсанам выступілі ініцыятарамі грамадска-палітычных і сацыяльных змен сусветнага 

маштабу. Нават калі празаік адкрыта не выказваў такіх меркаванняў, яны чыталіся ў 

падтэксце. 

У выпадку з М. Гарэцкім, яго ўяўленні пра тыл больш разнастайныя. Тыл аса-

цыяваўся з арміяй цывільных: чыноўнікаў, урачоў і медыцынскіх сясцёр, арыстакратыі, 

армейскіх чыноў, што прымалі лёсавызначальныя рашэнні за некалькі соцень кіламетраў 

ад лініі фронту. Крытычна яны пададзены ў «Камароўскай хроніцы» і «Запісках». Тыл мог 

быць сялянскім. Ён з’яўляўся тым месцам, куды персанаж мог вярнуцца. Калі 

хемінгуэўскія героі пакутавалі ад карэнных змен, што адбыліся на радзіме за той час, 

пакуль яны адсутнічалі, то пратаганісты М. Гарэцкага заўважылі, што вайна не парушыла 

стваральнай працы іх родных. Нягледзячы на мабілізацыю, галечу селянін імкнуўся да 

спрадвечных праяў жыцця. І хаця ў Прусіі Лявон Задума пабачыў іншы лад, дзе 

дамінавалі чысціня, педантычная акуратнасць, арыентацыя на ўдасканаленне 

сельскагаспадарчай працы, ён па-іншаму паставіўся да беларускай вёскі. Яе заганы 

выклікалі боль, аднак яе імкненне да жыцця ўразіла такога крытыка сялянства, як Лявон 

Задума. М. Гарэцкі падкрэсліў змены ў поглядах персанажа. У рэшце рэшт, уражаны 

стойкасцю народа на вайне, Задума у чарговы раз зразумеў, што невыпадкова звязаў 

жыццё з Радзімай, што мэта яе існавання – дапамога знешне «грубым і цёмным», але вы-

бітным па здольнасцях людзям. 

Вобраз шукальніка прыгод Мацея Мышкі вельмі падобны да хемінгуэеўскіх 

дэзерціраў (Фрэдэрык Генры), кантрабандыстаў (Гары Могран), экспатрыянтаў (Джэйк 

Барнс), матадораў (Пэдра Рамэра). Асноўнай рысай падобных дзейных асоб быў 

антыінтэлектуалізм, які дазваляў ім забыцца на шматлікія прыкрыя абмежаванні, што 

вызначалі грамадскае жыццё. Часцей за ўсё скіраванасць на прымітывізм выконвала 

ахоўную функцыю, бо персанаж не жадаў у чарговы раз атрымаць апёк ад кантактаў з 

сусветам. 

Сярод асноўных тыпалагічных сыходжанняў у творах Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага 

вылучаюцца стварэнне негатыўнага вобраза вайны, пазбаўленага гераічнага пачатку; 

адсутнасць персанажа-ворага, які меў процілеглыя каштоўнасці і быў надзелены адрозным 

светапоглядам; прызнанне ворагам не столькі рэальных асоб, колькі зброі і смерці; 

адлюстраванне стану адчужанасці персанажа ад самога сябе (вынік уздзеяння 

безасабовага механізму вайны). Адмоўна пісьменнікі ўспрымалі татальную ваенную 



73 

 

ўніфікацыю, якая знішчыла каштоўнасць чалавечай асобы. У раскрыцці падзей 1914 – 

1918 гг. пісьменнікі зрабілі выбар на карысць не нагрувашчаных батальных сцэн, а на 

зварот да ўнутранага быцця апавядальніка-творцы, які негатыўна ставіўся да забойства на 

перадавой. 

 

3.3 Спадчына М. Гарэцкага ў сістэме твораў беларускіх пісьменнікаў пра 

Першую сусветную вайну 

Беларуская літаратура пра Першую сусветную ўяўляе жанрава і тэматычна 

разгалінаваную сістэму, што чакае дэталёвага параўнальна-тыпалагіч-нага вывучэння. Па-

традыцыі яна асацыюецца з прозай М. Гарэцкага і асоб-нымі вершаванымі творамі М. 

Багдановіча, А. Гаруна, Я. Коласа, Я. Купалы, А. Смаленца. Айчынныя навукоўцы (А. 

Адамовіч, Д. Бугаёў, В. Губская, Е. Лявонава, М. Мушынскі, Л. Сінькова, Т. Тарасава) 

слушна абралі «знешні вектар» у кампаратыўным даследаванні спадчыны М. Гарэцкага 

пра 1914 – 1918 гг., выявілі аналогіі са здабыткамі А. Барбюса, Э.М. Рэмарка, Э. 

Хемінгуэя і інш. Не менш плённым падаецца разгляд агульных і адметных рыс, 

характэрных для прозы беларускіх пісьменнікаў, якія звярнуліся да ваеннай праблематыкі 

ў першай трэці ХХ ст. Творы З. Бядулі, А. Гародні, Ц. Гартнага, М. Гарэцкага, М. 

Зарэцкага, Я. Коласа, К. Крапівы, К. Чорнага, прааналізаваныя ў сукупнасці, паўстануць у 

новым ракурсе, сцвердзяць нацыя-нальную самабытнасць айчынная прозы пра тую вайну.  

Зацікаўленае чытацкае кола і замежныя даследчыкі чакаюць, калі ў іх з’явіцца 

магчымасць пазнаёміцца з творамі пра 1914 – 1918 гг., што пабачылі свет у Расійскай 

імперыі, ці пазней у СССР. Рэдактар уплывовага «Кэмбрыджскага даведніка па 

літаратуры пра Першую сусветную вайну» В. Шэры заўважыў перспектыўнасць 

вывучэння прозы і паэзіі усходне-славянскіх народаў: «Існуюць такія тэматычныя лакуны, 

якія пажадана было б разгледзець …: творы пра вайну …, заснаваныя на вопыце рускіх. 

Яны адносна мала-вядомыя чытачу-еўрапейцу ці англа-амерыканцу» (… there are topic 

areas for which I wish there were room to provide coverage: the writing of the war … from the 

Russian experience, which is a record relatively undeveloped in the awareness of Continental 

and Anglo-American readers) [80, с. 10]. Відавочна, што «рускі-мі» навукоўца называе ўсіх 

славян-жыхароў Расійскай імперыі, не зважаючы на нацыянальную спецыфіку.  

Значным крокам наперад у папулярызацыі беларускай літаратуры пра Першую 

сусветную за мяжой падаецца артыкул А. МакМіліна «World War I in the Belarusian and 

English Poetry: Comparison» (2014) [81]. Айчынныя даследчыкі разумеюць 

запатрабаванасць перакладаў беларускіх твораў пра 1914 – 1918 гг. на іншыя мовы свету. 

Разважанні падсумую выказваннем М. Мушынскага: «… тут ёсць над чым падумаць, 
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паразважаць, калі мы ўсур’ёз зацікаўлены тым, каб пра беларускую літаратуру … заходні 

чытач ведаў больш, чым ён ведае сёння» [82, с. 32]. Тым больш, што айчынныя проза і 

паэзія маюць шэраг выбітных твораў, якія б арганічна дапоўнілі здабыткі за-

ходнееўрапейскіх і амерыканскіх літаратараў на тую ж тэматыку. 

Кнігі М. Гарэцкага займаюць асаблівае месца ў айчыннай прозе пра 1914 – 1918 гг. 

У іх спалучаюцца рысы розных плыняў, распрацаваных беларускімі мастакамі слова ў 

першай трэці ХХ ст. Цікава, што нягледзячы на выразную прысутнасць, яны пакуль што 

не дастаткова даследаваны. Гэта выразна бачна на фоне прац замежных навукоўцаў, якія 

разглядалі творчасць заходнееўрапейскіх і амерыканскіх мастакоў слова пра сусветную 

вайну ў гістарычным (К. Гэндал [83]), грамадска-палітычным (М. Анастасьеў [84], П. 

Топер [85], А. Цэхнавіцар [86], Д. Мідглі [87]), медыцынскім (Э. Лід [88]), філасофска-

містычным (В. Сцюарт [89]) рэчышчах.  

Паводле глыбіні спасціжэння ваеннай рэчаіснасці, беларуская літаратура пра 

Першую сусветную, на наш погляд, падзяляецца на тры выразнаакрэсленыя групы: 

франтавую, бежанскую і тылавую (часам яны судакранаюцца ці ўзаемапранікаюць). 

Франтавая проза апавядае пра быццё салдата, які ўпершыню ў гісторыі сутыкнуўся з 

татальнай вайной. Якраз яна вызначала тэматычныя дамінанты падобных твораў: 

адлюстраванне франтавога побыту, атак і контрудараў, жыцця на маршы, знаходжання ў 

блізкім тыле з прычыны лёгкага ранення ці даручэння камандавання. Акрамя 

дакументальна-мастацкіх запісак «На імперыялістычнай вайне», апавядання «Генерал», 

асобных раздзелаў «Камароўскай хронікі» М. Гарэцкага ў якасці прыклада згадаем апо-

весць «Варта на Рэйне» і апавяданне «У поплавах» А. Гародні. Колькасна (але не якасна) 

дадзеная плынь саступае так званым бежанскай і тылавой літаратуры.  

Веды пра разнастайныя праявы вайны персанажа-бежанца крыху саступаюць 

вопыту салдата-акопніка. Дзейная асоба таксама вымушана трываць нястачы, знаходзіцца 

пад абстрэлам, змагацца за жыццё блізкіх. Дадзеная плынь вызначаецца і шэрагам 

спецыфічных тэм. Размова ідзе пра адлюстраванне казацкіх пагромаў («Набліжэнне» З. 

Бядулі), пакутны шлях у вымушанае выгнанне (згаданая вышэй аповесць З. Бядулі, 

апавяданне «Літоўскі хутарок», запіскі «На імперыялістычнай вайне», урыўкі з рамана 

«Віленскія камунары» М. Гарэцкага, другая і трэцяя квадры рамана Ц. Гартнага «Сокі 

цаліны»), уладкаванне і жыццё на чужыне (Сібірскі абаразок «Уцекачы» М. Гарэцкага, 

апавяданне «Туды, на Нёман» Я. Коласа) і інш. 

Тылавая плынь вызначаецца ўстойлівым матывам вайны «недзе там» 

(пецярбургскія раздзелы ў рамане Ц. Гартнага «Сокі цаліны», асобныя ўрыўкі 

«Камароўскай хронікі» М. Гарэцкага). Персанаж асабіста незнаёмы з праявамі 
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техналагізаванай бойні. Асноўныя крыніцы, што фарміравалі яго ўяўленні, – прэса, чуткі, 

якія даходзілі з тэатру баявых дзеянняў, аповеды бежанцаў, лісты з фронту (асаблівую 

каштоўнасць набывалі тыя з іх, што не трапілі да цэнзара). Вайна адбівалася на жыцці 

шараговага чалавека, які вымушаны быў трываць нястачы, назіраць за далейшым 

расслаеннем грамадства, знаёміцца з «дасягненнямі» імперскай прапаганды. Калі салдат 

успрымаўся як апарат, за-праграмаваны на забойства іншых, то цывільны, што працаваў 

на фабрыцы ці заводзе, функцыянаў як механізм, што забяспечваў франтавы канвеер 

сродкамі масавага знішчэння. 

Паказальна, што айчынная проза часам яднала франтавую, бежанскую і тылавую 

плыні (напрыклад, аповесць «Набліжэнне» З. Бядулі). Гэта характэрна для выпадкаў, калі 

размова ішла пра ўласна беларускія тэрыторыі, што па волі гісторыі з зацішнага глыбокага 

тылу ператварыліся ў прыфрантавую паласу ці лінію фронту – эпіцэнтр лёсавызначальных 

падзей. 

Ваенныя творы М. Гарэцкага маюць шэраг тэматычных аналогій з кні-гамі іншых 

беларускіх пісьменнікаў. Празаікаў цікавілі зрухі, што адбыліся ў свядомасці 

непрафесійнага вайскоўцы, які ледзь паспеў прыстасавацца да салдацкага жыцця, 

дысцыпліны і новых абавязкаў, і цывільнага, што выпадкова трапіў на вайну (творы малой 

і вялікай апавядальнай формы З. Бядулі, А. Гародні, К. Крапівы, Я. Коласа, М. Лынькова, 

Э. Самуйлёнка, К. Чорнага). Мастакі слова дэталёва разглядалі, як час, абставіны, 

жыццёвы вопыт трансфармавалі вобраз ворага («Набліжэнне» З. Бядулі, «Бацькаўшчына» 

К. Чорнага). Яны не абыходзілі праблем, якія паўставалі, калі франтавік вяртаўся да 

мірнага жыцця (спадчына З. Бядулі, М. Лынькова). 

У адрозненне ад сваіх калег, М. Гарэцкі звярнуў большую ўвагу на тое, як Першая 

сусветная адбілася на фарміраванні нацыяльнай самасвядомасці і дзяржаўнасці беларусаў. 

У 20-30-я гг. мінулага стагоддзя айчынныя мастакі слова былі вымушаны лічыць падзеі 

сусветнай вайны прадвесцем грамадска-палітычных зрухаў, што адбыліся ў межах былой 

Расійскай імперыі. М. Гарэцкі, безумоўна, разумеў значнасць 1917 г., але па шэрагу 

прычын імкнуўся дыстанцыравацца ад падобнай праблематыкі. У яго выпадку захапленне 

маладой савецкай дзяржавай было кароткім, на змену яму прыйшлі больш цвярозыя і 

крытычныя разважанні і назіранні. Ідэя будаўніцтва інтэрнацыянальнага грамадства 

бянтэжыла пісьменніка, які бачыў у ёй пагрозу для захавання парасткаў беларускасці, якія 

вытрымалі выпрабаванне вайной і звязаным з ёю выгнаннем.  

М. Гарэцкі своеасабліва разглядаў шэраг тэм, непасрэдна звязаных з рэаліямі 

Першай сусветнай. У выпадку з персанажамі-дэзерцірамі З. Бядуля («Набліжэнне»), М. 

Лынькоў («На чырвоных лядах»), К. Чорны («Бацькаўшчына») тлумачылі іх учынак 
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прагматычнымі матывамі: «А за каго я ваяваць буду? Што, нехта пра мяне дбае? Нехта 

дбае, што мае дзеці дома пакутуюць?» [90, с. 53 – 54]. Прагматызмам патыхаюць не толькі 

словы дзейнай асобы, але і намеры пісьменнікаў: у завуаліяванай форме ўзнікаюць 

матывы сацыяльнай незадаволенасці напярэдадні лютага 1917 г. Зразумела, што гра-

мадска-палітычная сітуацыя 20-30-х гг. не магла не адбіцца на творах мас-такоў слова. 

Героям М. Гарэцкага, у прыватнасці вольнапісанаму Лявону, складаней пакінуць 

акоп. Яны не ідэалізуюць вайну, зняважліва ставяцца да вайсковага камандавання, 

прапагандысцкіх лозунгаў, усведамляюць унутраны пратэст супраць прыніжэння і 

прыватнай (асабістай), і нацыянальнай годнасці. Але гэта не здолела ператварыць 

салдацкі абавязак у прадмет пагарды і кпінаў. Ад продкаў Лявон засвоіў, што не выканне 

абяцання – «смяротны грэх, загуба душы і цела на гэтым і на тым свеце» [91, c. 200]. Гэты 

закон ён распаўсюдзіў на прысягу, прынятую перад іншымі салдатамі, таму дзейная асоба 

не дазваляе сабе шукаць шляхі сысці з вайны.  

Разам з іншымі беларускімі пісьменнікамі М. Гарэцкі актыўна шукае новыя 

адэкватныя сродкі ўвасаблення ваенных падзей. Іх цікавяць і лексічны, і сінтаксічны 

ўзроўні аповеду. Мастакі слова эксперыментуюць са здабыткамі розных літаратурных 

плыняў: ад рэалізму да экспрэсіянізму. На жаль, па аб’ектыўных прычынах ім не хапіла 

часу на дэталёвую распрацоўку праблемы. Адлюстраванне падзей Першай сусветнай у 

беларускай савецкай літаратуры ніколі не было прыярытэтным. Дадзеная тэма адыходзіла 

на перыферыю, бо актуальным лічыліся творы пра грамадзянскую вайну, барацьбу з 

класавым ворагам, будаўніцтва новага сацыялістычнага ладу і інтэрнацыянальнага 

грамадства. Эксперыменты з формай былі небяспечнымі, асабліва калі яны выходзілі за 

межы пралетарскай літаратуры. 

Творы М. Гарэцкага, прысвечаныя падзеям і наступствам Першай сусветнай, – 

арганічны складнік айчыннай ваеннай прозы новага кшталту, што пачала фарміравацца ў 

20-30-я гг. мінулага стагоддзя. Іх вартасці яскравей паўстаюць на фоне спадчыны як 

замежных (А. Барбюс, Р. Олдынгтан, Э.М. Рэмарк, Э. Хемінгуэй), так і беларускіх 

пісьменнікаў (З. Бядуля, А. Гародня, К. Крапіва, Я. Колас, М. Лынькоў, Э. Самуйлёнак, К. 

Чорны). У спадчыне М. Гарэцкага спалучыліся рысы франтавой, бежанскай і тылывой 

плыняў, што, на наш погляд, характарызавалі беларускую прозу пра сусветную вайну. 
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4. ПРАСТОРАВА-ЧАСАВЫЯ КААРДЫНАТЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

КАРЦІНЫ СВЕТУ Ў ТЭТРАЛОГІІ ВЯЧАСЛАВА АДАМЧЫКА 

4.1. Вопыт даследавання прозы В.Адамчыка ў сучасным літаратуразнаўстве 

В. Адамчык - майстар беларускай прозы ХХ стагоддзя, чый творчы лёс доўжыўся 

больш за 40 гадоў, а выхад кожнага твора прыцягваў увагу чытачоў і літаратуразнаўцаў. 

Проза пісьменніка актыўна вывучалася і аналізавалася ў савецкі перыяд, мела як 

адназначна станоўчыя, так і крытычныя ацэнкі. 

Былі вызначаны адметныя рысы мастацкай манеры В. Адамчыка: «канцэптуальная 

эпічнасць», цікавасць да бытапісальніцтва, моцны драматычны пачатак, асэнсаванне ролі 

выпадковасці ў лёсе чалавека, жывапісна-паэтычнае ўспрыняцце свету, спалучэнне 

гістарычных пластоў і інш. Аналізавалася не толькі невелістыка, але разглядаліся і 

мастацкія вартасці раманаў. У канцы 1970-х - 1980-х гг. друкуюцца творчыя партрэты 

пісьменніка, зробленыя В. Івашчанкам, Г. Далідовічам, С. Андраюком, Я. Лецкам. 

З пазіцый сучаснага літаратуразнаўства проза В. Адамчыка актыўна пачала 

пераглядаццца ў канцы 1990-х - 2000 гг. 

Спроба перапрацоўкі з новага пункта погляду матэрыялаў маштабнага 

манаграфічнага даследавання творчасці празаіка, зробленага ў кнізе «Хараство і боль 

жыцця: нарыс творчасці В. Адамчыка» (1985), праведзена Я. Лецкам у нарысе «Зрухі 

жыцця і літаратуры. Творчы партрэт Вячаслава Адамчыка» (2011). Даследчык засяродзіў 

увагу на мастацікім баку твораў, псіхалагічна дакладаных і супярэчлівых характарах, на 

смелай і бескампрамісна-праўдзівай пазіцыі пісьменніка, проціпастаўленай партыйна-

ідэалагічнай рыторыцы сацыялістычнага рэалізму. Нягледзячы на тое, што працы Я. Лецкі 

не пазбаўлены пэўнай тэндэнцыйнасці, яго даследаванні з'яўляюцца глыбокім і 

грунтоўным асэнсаваннем творчасці празаіка. 

Крытычна даследаваў творчасць пісьменніка і В. Каваленка, які прысвяціў гэтаму 

шматлікія артыкулы, а таксама нарыс у чатырохтомнай «Гісторыі беларускай літаратуры 

ХХ стагоддзя», выдадзенай НАН Беларусі ў 2000-х гг. (2002). Шмат публікацый крытыка 

прысвечана раманнаму цыклу В. Адамчыка. Асэнсоўваючы лёсы персанажаў, 

В. Каваленка імкнецца падтрымаць пазіцыю пісьменніка і зразумець ягонае жаданне не 

выносіць адкрытага прысуду сваім героям, згаджаючыся з тым, што і на сучасным этапе 

апісаны гістарычны перыяд аб’ектыўна, без палітыка-ідэалагічных стэрэатыпаў не 

пераасэнсаваны, а яго складанасць патрабуе як панарамнага, так і аналітычнага бачання. 

Неабходна згадаць і выдатную метафарычную характарыстыку «птах з 

падрэзанымі крыламі» [92], дадзеную В. Каваленкам аднаму з галоўных героеў тэтралогіі 
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Міцю Корсаку. Гэтая метафара сімвалічна ахарактарызавала і лёс ўсёй беларускай 

інтэлігенцыі, прадвызначаны гістарычнымі абставінамі першай паловы ХХ стагоддзя. 

Канцэптуальна і грунтоўна даследавалася творчасць В. Адамчыка ў літаратурна-

крытычнах працах М. Тычыны. Глыбокія развагі навукоўцы былі прысвечаны 

дасягненням празаіка ў кнігах «Змена квадры» (1983), «Час прозы» (1988), «Карані і 

крона: фальклор і нацыянальная спецыфіка літаратуры» (1991), «Народ і вайна» (2015). У 

артыкуле «Развітанне з сялянскай Атлантыдай» (2003) М. Тычына дае аглядны і 

грунтоўны аналіз вобразнай прасторы прозы пісьменніка [93]. 

Адзначым, што раманная спадчына празаіка пачала грунтоўна даследавацца пасля 

выхаду першага твора «Чужая бацькаўшчына» (1977). І адразу ж выявілася праблемнае 

поле літаратуразнаўчай палемікі: наколькі значнай і каштоўнай атрымалася спроба 

В. Адамчыка раскрыць і асэнсаваць тэму нацыянальнага самавызначэння беларусаў не 

праз гераічнае, а праз зварот да будзённасці, штодзённага быцця звычайных вяскоўцаў у 

Заходняй Беларусі - на прыкладзе драматычных людскіх лёсаў. 

З паступовай публікацыяй усіх чатырох раманаў даследчыкі пачалі разглядаць іх як 

часткі цэльнага цыкла і ў меншай ступені засяроджваць увагу на асобных творах. 

Вывучэнню раманаў прысвяцілі свае працы А. Рагуля, П. Дзюбайла, В. Генаш, М. 

Тычына, В. Каваленка, С. Андраюк, Я. Лецка, Н. Суддзева, Т. Грамадчанка, Л. Корань, Г. 

Тычко, В. Бароўка, А. Мельнікава, Ю. Шчука і інш. Гэтымі навукоўцамі вывучалася 

ідэйна-тэматычная і мастацкая спецыфіка раманаў, сістэма вобразаў і іх увасабленне ў 

эпасе, адметнасць аўтарскай манеры. 

Так, В. Каваленка ў даследаванні «Птах з падрэзанымі крыламі» засяроджвае ўвагу 

на лёсе прадстаўніка вясковай інтэлігенцыі Міцю Корсаку - цэнтральным вобразе ўсіх 

чатырох раманаў. М. Тычына ў артыкуле «Развітанне з сялянскай Атлантыдай», 

спыняецца на выяўленні своеасаблівай эвалюцыйнай завершанасці традыцыйнага ладу 

жыцця, непазбежным змяненні каштоўнасных арыенціраў і прадчуванні сутнасных 

быційных змен: «Героі рамана-тэтралогіі, усе разам і паасобку, набліжаюцца да 

гістарычнага парога, за якім давядзецца развітацца з традыцыйным ладам існавання і 

прыстасоўвацца да шпаркіх змен у свеце» [93, c. 5]. У крытычным артыкуле «Што 

значыць цяпер чалавек» (па старонках раманаў В. Адамчыка)» Л. Корань акцэнтуе ўвагу 

на важнасці цэласнага вывучэння і асэнсавання тэтралогіі, на неабходнасці яе 

аб'ектыўнага даследавання з разуменнем і пэўнай тэндэнцыйнасці, і разам з тым са 

спасціжэннем глыбіні шляху ад рэгіянальнасці да нацыянальнага, ад прыватнага да 

агульначалавечага, з выяўленнем аўтарскай аб'ектыўнасці ў паказе трагедыйнасці лёсу 

беларусаў [95, c. 169-170]. Актуалізаваныя падзеямі заходнебеларускай гісторыі многія 
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праблемы беларускага жыцця і чалавека В Адамчык раскрывае ў новым ракурсе з 

разуменнем неадназначнасці і складанасці для беларусаў пытання «свой» - «чужы», 

масштабаў праблемы нацыянальнай і духоўнай катастрофы, прынцыповай 

некан'юнктурнасці ў асвятленні партызанскага руху і акупацыйнага жыцця. 

Раманны цыкл стаў выразным працягам беларускай эпічнай традыцыі, і таму 

многімі даследчыкамі разглядаўся ў кантэксце нацыянальнага літаратурнага працэсу з 

пазіцый гісторыка-эстэтычнай пераемнасці. Я. Лецка заўважаў: «…раман «Чужая 

бацькаўшчына» ўзнік у выніку асэнсавання лёсу беларускага народа, узрос на канкрэтным 

грунце заходнебеларускай рэчаіснасці і з'явіўся арганічным працягам нацыянальнай 

традыцыі, перш за ўсё творчасці Я. Коласа, М. Гарэцкага, К. Чорнага, І. Мележа» [96, c. 

97]. Г. Тычко зазначае: «Празаік узбагаціў жанр рэалістычнай прозы тым, што, 

выкарыстаўшы магчымасці так званага традыцыйнага сямейна-бытавога рамана, раскрыў 

важныя грамадска-палітычныя працэсы праз паказ сямейна-бытавых узаемаадносін» [94, 

c. 199]. 

Я. Лецка падкрэсліваў адметнасць вобраза інтэлігента з народа Міці Корсака, яго 

«натуральнасць», неадарванасць ад сваіх каранёў, прасочваў блізкасць да беларускіх 

інтэлігентаў, створаных у прозе М. Гарэцкага, Я. Коласа, І. Мележа, Я. Брыля, У 

Караткевіча [96, c. 110]. Аб пераемнасці вобраза нацыянальнага інтэлігента, умовах і 

шляхах яго сталення пісалі В. Каваленка, Г. Тычко, Ю. Шчука і інш. Л. Корань 

падкрэслівала: «У глыбейшым сэнсе Міця вылучаны безумоўна: як носьбіт гуманітарнай 

рэфлексіі ён павінен прайсці крыжовы шлях да канца, і па магчымасці шлях пакручасты, 

скампраментаваны…» [95, c. 176]. 

Раманная проза В. Адамчыка створана ў рэчышчы рэалізму, у працяг нацыянальнай 

эпічнай традыцыі, і вызначаецца максімальнай арыентацыяй да рэчаіснасці, 

аб'ектыўнасцю ў адлюстраванні жыццёвых з'яў, праўдзівасцю і тонкім псіхалагізмам. 

Я.Лецка, В.Каваленка, Н.Дамброўская, Г.Тычко і інш. адзначалі, што ў тэтралогіі 

пісьменнік выразна выявіў сябе як прадстаўнік сучаснага яму мастацкага мыслення. Гэта 

заўважна праз канцэпцыю вобраза свядомага беларуса, праз імкненне пераадолець многія 

стэрэатыпныя падыходы да адлюстравання нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй 

Беларусі, адметны погляд на аповед пра партызанскае змаганне, праз адсутнасць 

выразнага падзелу свету на «сваіх» і «чужых», адлюстраванне неадназначнасці і 

суіснавання ў народным жыцці як светлых, так і цёмных праяў. На думку беларускай 

даследчыцы В. Бароўкі: «Раманы В. Адамчыка належаць да лепшых узораў эпічна-

хранікальнай формы, якая ў беларускай прозе 1970-х – пачатку 80-х гадоў перажывала 

пару ўзлёту» [97, c. 137]. 
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Больш актыўна ў 1990 - 2000-я гг. літаратуразнаўцы пачалі звяртацца і да 

складанага гісторыяграфічнага патэнцыялу раманнага цыклу. В. Адамчык закрануў, 

адным з першых у беларускай літаратуры, шэраг падцэнзурных у савецкі час тэм: 

узаемадзеянне насельніцтва Заходняй Беларусі з польскімі і савецкімі ўладамі, жыццё 

мірнага насельніцтва на акупаванай тэрыторыі ў час Вялікай Айчынай вайны, праблемы 

калабарацыі. Гэтыя аспекты аналізавалі В. Каваленка, М. Тычына, Г. Тычко, Л. Корань, А. 

Мельнікава, Ю. Шчука.  

У артыкуле «Што значыць цяпер чалавек?..» (па старонках раманаў В. Адамчыка)» 

(1996) Л. Корань падкрэслівае неабходнасць вывучэння спрэчных тэм беларускай 

гісторыі, нацыянальнага лёсу, якія аб’ектыўна разглядаць у савецкі час было немагчыма. 

Такія тэмы ўзняты і паказаны В. Адамчыкам праз неадназначныя і спрэчныя вобразы, 

сфарміраваныя, аднак, ходам самой гісторыі, прадвызначаныя жыццём у рэаліях Заходняй 

Беларусі [95, c. 173-174, 176-178]. 

Праблематыка народазнаўства і этнаграфізму, якую вылучыла В. Бароўка і 

прадставіла ў манаграфіі «Мастацкае народазнаўства ў беларускай літаратуры ХХ 

стагоддзя (на матэрыяле прозы)» (2009), ізноў прыцягнула ўвагу да раманаў В. Адамчыка 

як да каштоўнай крыніцы па вывучэнні народнага жыцця. Заходнебеларускі кантэкст 

твораў, падрабязны і дэталёвы зварот да бытапісальніцтва, паказ звычайных штодзённых 

клопатаў вяскоўца для сучасных даследчыкаў (В. Каваленка, Г. Тычко, В. Бароўка, Н. 

Дамброўская і інш.) - важкі матэрыял па асэнсаванні беларускага характару, 

нацыянальнай культуры і менталітэту. 

У тэтралогіі В. Адамчык рэалізаваў вядучыя мастацка-эстэтычныя прынцыпы 

пісьма прадстаўнікоў «філалагічнага» пакалення беларускіх пісьменнікаў: узрастанне 

лірычнага і драматычнага пачатку, увагу да глыбокага псіхалагічнага ўзнаўлення 

ўнутранага свету герояў, зварот да суб'ектывізму і аўтабіяграфізму, інтэлектуалізм, 

медытатыўнасць і філасафічнасць. Вывучэнне мастацкай манеры пісьменніка ў кантэксце 

творчасці шасцідзясятнікаў зроблена Н. Дамброўскай у межах дысертацыйнага 

даследавання і манаграфіі «Проза Вячаслава Адамчыка: родава-жанравы і стылявы 

аспекты» (2009). Навукоўца адзначае такія рысы ў творах пісьменніка, як аўтабіяграфізм, 

лірызм і псіхалагізм, «жывапісна-рэчыўнае» ўспрыняцце прасторы, схільнасць да 

сузірання і філасафічнасці, робіць параўнанне персанажаў В. Адамчыка і Л. Талстога 

паводле вобраза «прыроднага» чалавека. Н. Дамброўская, разглядаючы творчасць празаіка 

ў літаратурным працэсе другой паловы ХХ стагоддзя, адзначала: «…светапогляд В. 

Адамчыка вызначаецца рухам да асэнсавання быту да глыбіннай ацэнкі быцця. Часовае і 
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вечнае, хуткацечнасць і бясконцасць арганічна суіснуюць у прозе В. Адамчыка, а рэаліі 

матэрыяльнага, рэчыўнага свету набываюць анталагічную значнасць…» [98, c. 69]. 

Працяг традыцый класічнай і сучаснай беларускай літаратуры ў тэтралогіі 

выяўляўся літаратуразнаўцамі не толькі праз супастаўленне з класікамі, але і праз 

параўнанне з творчасцю сучаснікаў, найперш М. Стральцова і І. Пташнікава. 

Аргументаваным прадстаўляўся пошук эстэтычных сыходжанняў у ідэйна-тэматычным, 

вобразным і жанрава-стылявым аспектах у творчасці беларускага пісьменніка і Л. 

Талстога, Ф. Дастаеўскага, В. Бяргольц і У. Салаухіна. 

Пры гэтым можна гаварыць аб своеасаблівым засваенні празаікам вопыту 

іншамоўных літаратур, і найперш польскай, праз творчасць У. Рэйманта і Э. Ажэшкі. В. 

Бароўка звяртала ўвагу на тыпалагічнае падабенства тэтралогіі В. Адамчыка і рамана 

літоўскага пісьменніка Ё. Авіжуса «Страчаны прытулак» («Час запусцення сяліб») [97¸ c. 

138]. Г. Тычко акцэнтавала ўвагу на ўніверсальнасці, закранутай В. Адамчыкам праблемы 

«зямля-бацькаўшчына»: «Гэтая ж трыяда: зямля - бацькаўшчына - дзяржаўнасць - 

універсальная для ўсіх літаратур народаў свету» [94, c. 202]. Навукоўца арыентавала на 

пашырэнне даследчыцкіх абсягаў і пошук магчымых сыходжанняў, перазоваў тэтралогіі 

В. Адамчыка і твораў славутых еўрапейцаў: Э. Заля («Зямля») і Т. Мана («Будэнброкі») 

[94, c. 202]. Спроба рэалізаваць ідэі разгляду раманаў у заходнеўрапейскім кантэксце была 

зроблена ў артыкулах Ю. Шчукі. 

Многія даследчыкі і ў савецкія часы, і на сучасным этапе звяртаюць увагу на 

каларытную, яскравую, насычаную народнымі моўнымі элементамі мову твораў празаіка, 

аснову якой склала дыялектная гаворка заходнебеларускага краю. Дысертацыйнае 

даследаванне спадчыны пісьменніка ў лінгвістычным аспекце правяла А. Васілеўская. 

Творчасць В. Адамчыка і сёння з’яўляецца актуальнай і запатрабаванай, актыўна і 

плённа пераглядаецца з пазіцый сучаснага літаратуразнаўства. Сярод асноўных кірункаў 

такога пераасэнсавння вылучаюцца наступныя: ацэнка твораў В. Адамчыка як крыніцы 

мастацкага народазнаўства; аналіз адлюстравання пісьменнікам падцэнзурнай у савецкі 

перыяд тэматыкі; даследаванне спецыфікі мастацкай манеры празаіка ў кантэксце 

творчасці «шасцідзясятнікаў» і іх наступнікаў; вывучэнне аналогій і разыходжанняў у 

традыцыях нацыянальнага і замежнага эпасу - найперш у форме раманных цыклаў. 
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4.2. Гісторыка-культурныя рэаліі ў рамане В.Адамчыка «Чужая 

бацькаўшчына» 

Амаль у самым пачатку творчага шляху пад час дыскусіі пра шляхі развіцця 

беларускай літаратуры на пасяджэнні Прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР 

(19.06.1969) В. Адамчык практычна сфармуляваў сваё творчае крэда: «…паказаць жыццё 

ва ўсёй яго разнастайнасці і шматпланавасці» [99, c. 3]. Вернасць традыцыям рэалізму, 

адданасць сваім караням, шчырая павага да «сялянскай» цывілізацыі», глыбокае 

адчуванне трагічнасці і незваротнасці часу вызначылі мастацка-эстэтычныя пошукі 

В.Адамчыка на ўсё жыццё. 

Адзначаючы несумненны талент празаіка, найвыдатнейшы беларускі пісьменнік І. 

Мележ у рэцэнзіі - водгуку да зборніка апавяданняў «Дзікі голуб» (пазней была 

надрукавана ў кнізе «Жыццёвыя клопаты») ахарактарызаваў маладога калегу як аўтара 

«нялёгкага і няпростага» [100, c. 393]. Сапраўды, В. Адамчыка можна назваць 

пісьменнікам, які смела закранаў тэмы складаныя і неадназначныя, пазбягаў 

прамалінейнасці і адкрытай ацэначнасці. Можа таму творы празаіка неаднаразова 

крытыкаваліся, выклікалі супрацьлеглыя меркаванні, прымушалі спрачацца і задумвацца. 

Неадназначныя ацэнкі крытыкаў атрымаў і першы раман В. Адамчыка «Чужая 

бацькаўшчына» (1977), які распачаў раманны цыкл («Год нулявы» (1982), «І скажа той, 

хто народзіцца» (1987), «Голас крыві брата твайго» (1990), прысвечаны лёсу беларускага 

народа ў надзвычай складаны жыццёвы перыяд: напярэдадні і напачатку Другой 

сусветнай вайны. 

З аднаго боку твор атрымаў найвышэйшую ацэнку і быў двойчы адзначаны 

дзяржаўнымі ўзнагародамі: Літаратурнай прэміяй імя І. Мележа (1980) і Дзяржаўнай 

прэміяй БССР імя Я. Коласа (1988) (разам з раманамі «Год нулявы», «І скажа той, хто 

народзіцца»). 

З другога боку, пачынаючы з першай рэцэнзіі на раман «Чужая бацькаўшчына», 

аўтарам якой стаў беларускі літаратуразнавец А. Рагуля [101], была распачата 

шматгадовая дыскусія па разуменні і асэнсаванні ідэйна-мастацкай спецыфікі твора, 

вызначэнні праблемна-тэматычных абсягаў закранутых пытанняў, адметнасцяў мастацкай 

манеры аўтара. 

Адным з праблемных, спрэчных момантаў стала спасціжэнне глыбіні выяўленасці 

беларускай свядомасці, раскрытай аўтарам на заходнебеларускім матэрыяле. Менавіта 

рэгіянальны кантэкст, багата напоўнены фактаграфічным зместам, стаў адной з праблем, а 

часам і своеасаблівай перашкодай у адпаведнай інтэрпрэтацыі твора, аб'ектыўным 

асэнсаванні аўтарскай задумы. 
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Так, А. Рагуля, а потым і М. Тычына [102], акцэнтуючы ўвагу на падрабязным 

бытапісанні ў рамане і звужаючы мастацкі свет твора да адлюстравання вясковага быцця, 

справакавалі аднабокае тлумачэнне рамана, скіравалі яго разуменне да паказу найперш 

гістарычнай бесперспектыўнасці вясковага існавання. «Жыццё стала падобным на жыццё 

ў мяшку, канцы і пачаткі многіх жыхароў Верасава і Дварчан аказаліся страчанымі», - 

напісаў у сваёй рэцэнзіі А. Рагуля [101, c. 7]. «Кола жыццёвых інтарэсаў сялян звужана да 

крайняй ступені: гаспадарчыя клопаты, побытавыя нелады, сямейны дабрабыт, сваркі, 

плёткі, забабоны… І амаль нічога звыш гэтага…», - заўважаў М. Тычына [102, c. 175]. 

Падобнае ўспрыняцце змястоўнага складніку твора надалей стымулявалася і 

ідэалагічнымі патрабаваннямі, бо бытавое, будзённае, індывідуальна-псіхалагічнае ў ім на 

ўзроўні сюжэтных перыпетый значна пераважала сацыяльнае, грамадзянскае. У рамане 

адсутнічаў аповед пра актыўнае супраціўленне і барацьбу супраць польскага ўціску і 

асіміляцыйнай палітыкі, не распавядалася і аб дзейнасці рэвалюцыйна - вызваленчых сіл і 

партый. В. Адамчык збудаваў свой аповед пра цяжкае становішча жыхароў 

заходнебеларускіх земляў не просталінейна, маніфестацыйна (як гэтага вымагаў стыль 

сацыялістычнага рэалізму), а раскрыў «сацыяльнае аблічча паказанай ім рэчаіснасці 

знутры, праз побыт, маральна няўстолівую, духоўна глухую і скалечаную будзённасць» 

[103, c. 240]. 

Сапраўды, раман ствараўся В. Адамчыкам у савецкі час і аўтар не мог не ўлічваць 

кан'юнктурных запатрабаванняў, але, магчыма, дзякуючы багатай фактаграфічнасці, 

удумліваму выбару народазнаўчага матэрыялу, таленавітаму ўвасабленню яго ў мастацкай 

прасторы, пісьменнік не толькі змог пазбегнуць заідэалагізаванасці твора, але і здолеў 

закрануць, прадставіць чытачам адну з найбольш складаных, спрэчных і балючых для 

беларускай гісторыі старонак жыцця Заходняй Беларусі. Паспрабаваў зрабіць гэта, на 

колькі можна было ў сямідзясятыя, як мага больш праўдзіва і аб'ектыўна, надалей 

паступова ад рамана да рамана пашыраючы і паглыбляючы кола пытанняў (ад 

адлюстравання эканамічнага становішча, асіміляцыйнай палітыкі польскага ўрада, да 

праблем ўсведамлення «сваё» і «чужое», выяўлення супярэчнасцяў партызанскай 

барацьбы на заходнебеларускіх землях, з'явы калабарацыі і інш), якія і да сённяшняга дня 

маюць неадназначныя ацэнкі, недастаткова разгледжаны і асэнсаваны, з'яўляюцца 

«праблемнымі» і патрабуюць перагляду з пазіцый сучаснай гісторыяграфіі і 

мастацтвазнаўства не толькі ў Беларусі, але і з польскага боку. Адзін з аўтарытэтных 

даследчыкаў заходнебеларускай праблематыкі А. Вабішчэвіч адзначае: «У цэлым, 

разгорнуты ў 1990-я гг. дыялог беларускай і польскай гістарычных навук патрабуе на 
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сучасным этапе істотнага ажыўлення, змястоўнага напаўнення, узаемапаважлівага 

стаўлення і збліжэння канцэптуальных падыходаў» [104, c. 79]. 

Асновай рамана «Чужая бацькаўшчына» стала перадваенная заходнебеларуская 

рэчаіснасць, «ажыўленая» побытавымі падрабязнасцямі вясковага ўкладу, этнаграфічнымі 

замалёўкамі, уважлівым адлюстраваннем псіхалогіі сялянскага быцця, праўдзівым 

пазначэннем каштоўнасных і светапоглядных арыенціраў жыхароў «усходніх крэсаў». 

Характарызуючы ўвесь цыкл раманаў В. Адамчыка, В. Каваленка заўважае: «…многае 

ўлоўлена да дробязей, дакладнасць такая, што здаецца, і змяніць нічога нельга, каб не 

парушылася аўтарская канцэпцыя народнай гісторыі, канцэпцыя вобраза свядомага 

беларуса ў той гістарычны час» [105, c. 533]. Можна з упэўненасцю канстатаваць, што 

багаты фактаграфічны матэрыял не проста спрыяў стварэнню сапраўды рэалістычнага 

малюнка вясковага жыцця, а дапамог аўтару дасягнуць эфекту «поўнага пагружэння» ва 

ўздзеянні на чытача, дазволіў стварыць «магчымасць абагульнення самога тыпу 

беларускай свядомасці на пэўным этапе гістарычнага існавання народа» [105, 532]. 

Многія сучасныя даследчыкі (Г. Тычко, В. Бароўка, Н. Дамброўская і інш.) 

разглядаюць рэгіянальны кантэкст твора, багатую палітру бытапісальніцтва як каштоўную 

крыніцу па вывучэнні народазнаўства, мэтанакіраваную праекцыю да агульнанароднага, 

дзейсны сродак пазнання беларускага характару, культуры, побыту, актуалізаваных 

эпохай глабалізацыі, сучаснымі пагрозамі нацыянальна-культурнай уніфікацыі. Аднак, як 

слушна канстатуе ў сваім даследаванні В. Бароўка: «…увага айчыннай прозы да 

нацыянальных культурна-гістарычных рэалій і этнааксіялагічных канстант пакуль не 

стала прадметам сістэмнага навуковага даследавання» [97, c. 4]. 

Спробу разгледзець ідэйна-тэматычную прастору рамана «Чужая бацькаўшчына» 

на шырокім гісторыка-культурным фоне, з прыцягненнем архіўных матэрыялаў здзейсніў 

аўтар першай манаграфіі пра творчасць В. Адамчыка Я. Лецка [106, c. 10], але яму ў сваіх 

даследаваннях не ўдалося пазбегнуць пэўнай заангажаванасці, звязанай з ідэалагічнымі 

патрабаваннямі савецкага часу. Падкрэсліваючы важнасць ведання гісторыка-культурных 

рэалій часу для асэнсвання рамана, літаратуразнавец найбольшую ўвагу засяродзіў на 

творчай эвалюцыі празаіка, разгледзеў сістэму персанажаў, жанрава-стылістычныя 

асаблівасці твора ў кантэксце сусветнай літаратурнай традыцыі, шмат палемізаваў з 

папярэднімі даследаваннямі.  

Вывучэнне рамана паводле асобных аспектаў народазнаўчай праблематыкі 

пачалося фактычна толькі ў сучасным літаратуразнаўстве. Так, Г. Тычко акцэнтавала 

ўвагу на спецыфіцы тыпалагізаванасці і мастацкім падыходзе В. Адамчыка да адбору і 

асэнсавання фактаграфічнага матэрыялу [94]; М. Тычына асэнсоўваў вытокі, эвалюцыю, 
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спецыфіку вобразнага свету беларускага пісьменніка [108]. В. Бароўка засяродзілася на 

разглядзе творчай спадчыны В. Адамчыка з пазіцый мастацкага народазнаўства, 

адметнасцей мастацкага этнграфізму і рэгіянальна-абласнога кантэксту твораў [97]. Н. 

Дамброўская сканцэнтравала ўвагу на жанрава-стылёвай спецыфіцы прозы, ролі 

аўтабіяграфізму, асаблівасцях псіхалагізму, спалучэнні лірычнага і філасофскага пачаткаў 

[98]. Адметную і каларытную моўную стыхію, насычаную дыялектызмамі, трапнымі 

народнымі выслоўямі даследавала А.С. Васілеўская [109] і інш.  

Нягледзячы на рознапланавыя падыходы да вывучэння творчасці В. Адамчыка, 

застаецца, на наш погляд, незаўважаным адлюстраванне спецыфічна мясцовага, 

побытавага свету ў рамане. Гісторыка-культурны фон з'яўляецца найважнейшым 

складнікам твора з пазіцыі і падыходаў самога аўтара, надзвычайна ўважлівага да 

«будзённых» падрабязнасцяў і гістарычнай праўды. Цікавым гэты аспект прадстаўляецца 

ў сувязі з нацыянальным, агульначалавечым, як адна з магчымасцяў, выяўленых у ХХ 

стагоддзі «школой исторической длительности», прасачыць адлюстраванне сусветнай, 

еўрапейскай гісторыі ў «люстэрку» маленькай, канкрэтнай тэрыторыі. У дадзеным 

даследаванні робіцца спроба разгледзець гісторыка-культурныя рэаліі (гістарычную і 

геаграфічную канкрэтыку, сацыяльна-палітычныя ўмовы, эканамічныя пераўтварэнні, 

адукацыйныя магчымасці, некаторыю спецыфіку нацыянальна-рэлігійнага пытання) ў 

рамане ў кантэксце часу, у сувязі з ідэйна-мастацкай задумай празаіка. 

Выхадзец з «крэсаў усходніх», В. Адамчык абраў для свайго першага рамана 

вясковую заходнебеларускую рэчаіснасць, якую добра ведаў, глыбока разумеў і шанаваў. 

Адчуванне адказанасці за захаванне свайго, роднага, абвостранае адчуванне незваротнасці 

часу падштурхоўвалі да ўважлівай і карпатлівай працы раманіста: «Як шкадую, ажно да 

шчымлівага болю, што не магу прачытаць кніжку пра людзей сваёй зямлі. Ёсць, вядома, 

«Пан Тадэвуш», «Новая зямля», але гэта чамусьці не суцяшае» [110, c. 176]. Праз усю 

творчасць В. Адамчык імкнуўся увасобіць і захаваць памяць пра гісторыю сваёй зямлі, 

роду, сям'і, вывесці гэты свет не толькі на абсягі нацыянальнай літаратуры, але і на 

сусветны ўзровень.  

В. Адамчык па-майстэрску ўважліва, дэталёва, шматгранна ўзнавіў жыццё 

заходнебеларускай вёскі і яе жыхароў напярэдадні Другой сусветнай вайны. Г. Тычко 

адзначае: «Каларытны і непаўторны свет сялянскага побыту ў рамане «Чужая 

бацькаўшчына» ўзноўлены В. Адамчыкам да дробязяў» [94, c. 195]. Сапраўды, пісьменнік 

імкнуўся стварыць па мастацку аналітычную, шматпланавую і шматгранную панараму 

народнага жыцця. 



86 

 

Быційная прастора ў рамане прадстаўлена з розных бакоў на розных узроўнях: 

побытавым, сацыяльным, палітычным, прыродна-геаграфічным, моўным, 

этнагарафічным, псіхалагічным, аксіялагічным, рэлігійным і інш. Пры гэтым, такое 

багатае і рознаўзроўневае ўвядзенне фактаграфічнага матэрыялу не стала самамэтай 

аўтара. Усе рэаліі арганічна ўплецены ў мастацкі аповед, адметна маркіруюць і 

ілюструюць прастору, выяўляюць спецыфіку псіхалогіі, мыслення вясковага чалавека, 

акрэсліваюць яго аксіялагічныя канстанты. 

Раман «Чужая бацькаўшчына» В. Адамчык пачынае з дакладнага пазначэння 

мастацкага часу: «Быў лістапад, было святога Міхала» [111, c. 4]. З першых радкоў аўтар 

пагружае чытачоў не толькі ў часавую канктрэтыку, а ўводзіць у прастору каляндарнай 

цыклічнасці і традыцыйнай арганізаванасці сялянскага жыцця.  

Міхайлаў дзень – быў апошнім святам года, адзначаўся 21 лістапада. Толькі да 

гэтага дня пастухі выганялі кароў ў поле [112, c. 181]. Народная традыцыя з Міхалам 

звязвала і прыроднае пацяпленне - «Міхайлаўскія адлігі», чытаем пра гэта і ў В. 

Адамчыка: «..блізілася пара зімы, а ў гэты год стаяла цяпло. Павярнуўшыся з полудня, 

павільгатнеў вецер, памякчэла пад нагамі зямля...» [111, c. 4]. 

З першых радкоў аўтар з'ядноўвае каляндарна-абрадавую ды прыродную прастору 

міфалагічнага светаўспрымання і ўладкаванасць сялянскага жыцця, скіроўвае нас на 

разуменне арганічнай непарыўнасці гэтай сувязі. Дзень «Святога Міхала» сімвалічна 

завяршае працоўны год, імкне да завяршэння каляндарнага цыклу: «людзі ўпраўляліся да 

зімы. Мянялася квадра месяца – чакаліся халады» [111, c. 5]. Сюжэтная лінія праходзіць 

праз найбольш важныя і вызначальныя моманты паўгадавога народнага светапогляднага 

кола: з Міхалавага дня аповед доўжыцца праз «ціхую і трывожную набожнасць» [111, c. 

294] у падрыхтоўцы да каляднай куцці, пасля якой паступова «зіма павярнулася на вясну» 

[111, c. 351] пасля Грамніц і надыйшла пара капаць мел, каб пабяліць хаты да Вялікадня 

[111, c. 398]. Фінальныя падзеі адбываюцца ў Ведравічах, дзе «за высокім рэдзенькім 

частаколам свяцілася пабеленая, з блакітнымі вокнамі хата» [111, c. 485] і заканчваюцца 

паслявелікоднымі майскімі днямі. Яшчэ ў Верасаве, перад самым ад'ездам ў Ведравічы на 

хрэсьбіны, стары Корсак, зачараваны веснавой прыгажосцю грушы-дзічкі, якая міжволі 

напомніла яму пра памерлую каханую жонку, «…прыпыніўся, загледзеўшыся на маладую 

ўшчэпу і на раннюю, што не праспала першага маёвага дня, быструю пташачку» [111, c. 

478]. Народны каляндар гэта не толькі святы, але і пэўны сімвал. Перажылі зіму - 

перажылі благое. Надыход вясны, чаканне Вялікадня на фоне ўсіх тых сюжэтных калізій, 

трагедыі чалавечага лёсу, якія разгрываюцца на апошніх старонках рамана, напаўняюцца 

верай ў будучыню, надзеяй на лепшае. 
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Такім чынам, гістарычны час раману «Чужая бацькаўшчына» можна акрэсліць 

лістападам 1938г. і майскімі днямі 1939г. Канкрэтызуе часавыя межы В. Адамчык і праз 

фактаграфічныя звесткі, якія ўводзіць апасродкавана, ненавязліва праз рэальны 

гістарычны кантэкст. Разам з тым, аўтар нібы падкрэслівае разумную цікавасць і пэўную 

дасведчанасць вясковых мужчын ў палітыцы, іх сур'ёзную зацікаўленасць ва ўсім, што 

магло паўплываць на жыццё. Так, адсылкі да сапраўдных гістарычных падзей, якія 

канкрэтызуюць часавую прастору аповеду, змяшчаюцца ў газетах, выпісаных з Вільні і 

набытых Міцем Корсакам у Дварчанах. У канцы рамана з публікацый вяскоўцы 

даведаліся, што італьянцы занялі Албанію [111, c. 375], «..нямцэ занялі Чэхаславакію» 

[111, c. 372]. Удакладненнем фактаграфіі сталі загалоўкі, прачытаныя Міцем па просьбе 

вяскоўцаў: «Чэхі і маравы заняты праз Гітлера», «Чэхі паддаліся без аднаго стрэлу», 

«Венгры займаюць Падкарпацкую русь», «Валошын ўцёк да Румыніі» [111, c. 375] 

Суадносна з гістарычнымі дадзенымі пазначаныя пераўтварэнні сапраўды адбыліся ў 

сакавіку-красавіку 1939 года [113, c. 22-24]. 

Цэнтральным месцам падзей стала Верасава. Гэта вёска не вызначалася нейкім 

надзвычайным становішчам, не была асаблівай, а трапіла ў поле зроку пісьменніка хутчэй 

за сваю тыповасць, падабенства да многіх іншых заходнебеларускіх вёсак. Разам з тым, 

праз упэўненае сцверджанне дварчанскага ксяндза: «Знам, знам, то весь піякув і зладзеюв, 

мейсцовэ яндро цемносці» [111, c. 285], - В. Адамчык паказаў прадузятыя адносіны да 

заходнебеларускіх земляў з польскага боку. На ўсіх узроўнях рамана беларускі аўтар 

імкнуся да аб'ектыўнасці, праўдзівасці, мэтанакіравана пазбягаў адкрытай ацэначнасці, 

правакаваў чытача на крытычнае стаўленне да аповеду, да самастойнага асэнсавання 

мастацкага зместу.  

Геаграфія рамана «Чужая бацькаўшчына» ахоплівае тэрыторыю Наваградскага 

ваяводства. Мастацкая прастора твора сканцэнтравана ў Дварчанах, сапраўдным цэнтры 

вясковага жыцця, а таксама жыцця размешчаных вакол яго найбліжэйшых вёсак. За вёрст 

пяць ад яго знаходзілася Верасава, праз раку ад якога размешчаліся Прылуцкія хутары. 

Упамінаюцца Лязневічы, «што былі вярсты за тры на ўсход сонца ад Верасава» [111, c. 

66]. Сюжэтная лінія заводзіць у Ведравічы, маленькую вёсачку хат на трыццаць, куды 

адправіліся Корсакі да сваіх родных на хрэсбіны і дзе так нечакана змянілася жыццё 

галоўнай гераіні Алесі. Распавядаецца і пра жыхароў Дубатоўкаў, самай блізкай да 

Дварчан вёскі. Праз лёсы вёсак і іх жыхароў В. Адамчык як бы незаўважна, але 

мэтанакіравана выводзіць дзеянне рамана на прастору заходнебеларускага краю, нібы 

апасродкавана акрэслівае кола найбольш спрэчных і «балючых» для жыхароў «крэсаў 

усходніх» эканамічных праблем.  
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Так, аповед пра лёс Дубатоўкаў раскрывае пытанне, звязанае з фактам будаўніцтва 

чыгункі, якое адбылося «гадоў пяцьдзясят таму». У выніку будаўнічых работ «казна 

адабрала палавіну лепшае дубатоўскае зямлі» [111, c. 147]. Законных выплат за зямлю 

дубатоўцы так і не атрымалі ў сувязі з ваеннымі дзеяннямі: «спачатку прыйшлі немцы, 

потым палякі». З гэтай прычыны найбольшая частка насельніцтва вёскі збяднела і не 

змагла вярнуцца да ранейшага ладу жыцця, што ў сваю чаргу прывяло да катастрафічных 

перамен: «Цяпер яны жылі са станцыі – кралі, што нарвецца пад руку…Валаклі ўсё, бо 

ведалі, што ўсё прыдасца ў гаспадарцы. А найбольш пільнаваліся падахвотнае работы…» 

[111, c.147]. 

Праз гістарычны кантэкст В. Адамчык імкнецца адшукаць перадумовы і прычыны 

пераўтварэнняў у светапоглядзе і псіхалогіі вясковага чалавека, прасачыць нараджэнне 

комлексу «пакрыўджаных» і «абрабаваных», які вядзе то да бязвольнага падначальвання 

любому загаду, то нараджае агрэсію і жорсткасць. Так, асабліва прадузята дубатоўцы 

адносіліся да ведраўцаў. Нянавісць перадавалася спадчынна, бо на яе мелася прычына, 

звязаная з ранейшым пазелам зямлі. «Завініліся яны даўно, яшчэ за сервітута – кутка 

пашы, які ніяк не маглі раздзяліць: дубатоўцы згубілі свой межавы план» [111, c. 147]. 

Гаворка ідзе пра аграрную рэформу, праводзімую польскімі ўладамі і на «крэсах 

усходніх», звязаную ў тым ліку з перажыткамі сервітутнага права. У міжваеннай 

Польшчы сервітуты існавалі толькі ў той частцы, якая раней уваходзіла ў склад Расійскай 

імперыі. У Заходняй Беларусі сервітутныя землі былі замацаваны яшчэ царскімі ўладамі 

спецыяльнымі граматамі, якія захоўваліся ў давераных асоб і з цягам часу губляліся, таму 

афіцыйных дакументаў на права карыстання гэтымі землямі ў сялян часта не было. Для 

вяскоўцаў быў важны кожны кавалак зямлі, таму праблема прыналежнасці гэтых земляў 

стаяла заўсёды востра [114, c. 129-131].  

Пытанні аграрных пераўтварэнняў В. Адамчык закранае неаднаразова, 

падкрэсліваючы неадназначнасць рэформ для заходнебеларускіх жыхароў. Гаворыць пра 

гэта, распавядаючы пра небяспечны начлег і выпас коней ведраўскімі жыхарамі ў 

Лязневічах. Паколькі там былі яшчэ не скасаваны шнуры, а «вялікі палетак жыта межаваў 

з верасаўскімі дзялкамі», то верасаўцы «ўвосень, калі на лезнявецкім полі паднімалася 

рунь, зноў пачыналі пускаць на яе кароў і авечак» [111, c. 66]. Парушальнікам была 

вядома леташняя трагедыя верасаўскага пастушка, якога абязвечыў і выбіў вока бізуном 

наняты на ахову поля лезнявецкі паплаўнічы, але, нават пры небяспецы, яны не маглі 

адмовіцца ад звычнага і пераўтварэнні прымалі пад прымусам. Зямельная рэформа, 

нягледзячы на прагрэсіўны характар, «адначасова садзейнічала яшчэ большаму 
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сацыяльнаму размежаванню заходнебеларускай вёскі, умацаванню акупацыйнай 

палітыкі» [115, c. 165]. 

Дварчаны В. Адамчык паказвае як сапраўдны цэнтр вясковага жыцця, у якім 

размяшчаліся гміна і пастарунак - органы мясцовага кіравання і падтрымання парадку на 

ўсёй прылеглай да мястэчка тэрыторыі. На заходнебеларускіх землях «быў уведзены 

прыняты ў Польшчы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел – ваяводствы, паветы, 

гміны» [116, c. 214]. 

Эканамічнай магістраллю была чыгунка, якая не толькі абслугоўвала прамыслова-

гаспадарчыя патрэбы краю, але і была важнай крыніцай прыбыткаў вясковых жыхароў. 

Станцыя і пакгаўз – прэстыжнае месца працаўладкавання, нягледзячы на цяжкую, а часам 

і небяспечную работу. У Дварчанах знаходзіліся пошта, школа, аптэка, «жыдоўскія» 

крамы. Духоўна-рэлігійная пастора адлюстроўвала спецыфіку краю. У Дварчанах меліся і 

царква, і касцёл.  

Найважнейшай зімовай падзеяй быў кірмаш, на якім збіраліся на брукаваны пляц ў 

Дварчаны жыхары найбліжэйшых вёсак. Там прадавалі «лішкі», якіх не было, набывалі 

тое, што раней рабілі самі, а цяпер па матэрыялы прыходзілася ездзіць ў далёкае Восека, у 

стары казённы лес. Астатняе прыходзілася набываць на грошы, здабытыя ад продажу 

жыта ды іншых запасаў. Найперш найбольш важныя і патрэбныя ў гаспадарцы: газу, 

запалкі, соль. Гэтыя жыццёванеабходныя і хадавыя тавары каштавалі дорага, а часам і 

самі станавіліся сродкам разліку. Так, найміты за малацьбу запрасілі ў гаспадыні Алесі  

«два злоты і кіля солі». Разлік быў не танным, але ў гаспадарцы, дзе не было мужчын, 

надзея была толькі на падобную дапамогу.  

Узгадванне рэальных беларускіх гарадоў і мястэчак В. Адамчык ўводзіць для 

пашырэння і канкрэтызацыі гістарычнага фону, паглыблення ў спецыфіку 

заходнебеларускага жыцця, межавага маркіравання рэгіёну. Узгадаваюцца сапраўдныя 

заходнебеларускія мястэчкі: Пінск, Наваградак. Чэся распавядае пра сваю вучобу ў школе 

пеленягрэк у Баранавічах. Барысаў, Слонім, Шчучын, вёскі Паніква і Зэмбін з'яўляюцца ва 

ўспамінах Ваўчка пра неўдалую добраахвотную службу ў войску польскім: «Паляке 

вернуліся назад. Я, ужо ачуняўшы ад хваробы, паехаў у Слонім, там і знайшоў свой полк. 

Трохі паслужыў і думаю сабе-падамся на афіцэра. Адправілі мяне ў падафіцэрскую 

школу. Скончыў яе, а звання мне не даюць. Эге, бачу тут нешта не тое. Бачу, не туды 

палез…» [111, c. 337-338].  

Аповед пра бацькоў і дзяцінства Імполя закранае трагічную гісторыю пра лёсы 

многіх бежанцаў, якія вымушаны былі пакінуць родныя мясціны праз вайну. Першымі 

адчулі небяспеку і памкнуліся ў выгнанне «мазуры», жыхары Сувалак. Спроба бацькоў 
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Імполя наладзіць жыццё ў эвакуацыі за Самарай, у горадзе Бугуруслане, дзе ўсё было 

незнаёмым, нязвыклым, чужым: «людзі, іхняя гутарка і нават адзежа» [111, c. 47], не 

ўдалася. Мінск, праз які пазней прайшла мяжа, стаў перавалачным пунктам, «надзеяй на 

выратаванне», спачатку пры адпраўцы, а потым вяртанні з эвакуацыі спакутаваных і 

згаладалых беларускіх бежанцаў: «Змучаныя, знэнджаныя дарогаю людзі сцякаліся ў 

Мінск – тут іх ужо садзілі на поезд» [111, c. 47], «Бежанцы хлынулі назад, дадому – у той 

год якраз скончылася вайна і каля Мінска ўстала новая граніца» [111, c. 47-48]. 

Пашыраюць геаграфічныя і часава-прасторавыя абсягі мастацкай прасторы і звесткі 

аб працоўнай эміграцыі беларускага насельніцтва больш позняга, мірнага часу. 

Перанаселенасць «усходніх крэсаў», збяднеласць і павелічэнне беспрацоўя вымагалі 

беларусаў шукаць іншай долі за межамі Польшчы, а польскім уладам вырашаць праз 

эміграцыйны паток эканамічыя праблемы. «У пошуках працы і хлеба сяляне-беднякі ехалі 

на каменнавугальныя шахты Францыі, плантацыі Аргенціны, Бразіліі, ЗША» [117, c. 376]. 

Для беларусаў, як правіла, гэта быў вымушаны выезд на заробкі ад безвыходнасці і 

немагчымасці іншым спосабам паправіць сваё матэрыяльнае становішча. Эміграцыйныя 

заробкі былі нялёгкімі і няпростымі, таму верасаўцы выязджалі толькі з вострай 

неабходнасці. Напрыклад, Шайбакова Кася збіралася адправіцца на сезонныя работы ў 

Латвію: «ёй выйсця не было: у бацькі адна пад адною пяцёра дзяўчат» і «усе на 

выданне»[111, c. 317]. 

Паездка магла закончыцца фатальна (Сцяпан Чарняўскі з Амерыкі да сваёй сям'і не 

вярнуўся [111, c. 83]), і наадварот, прынесці жаданы вынік, які збіраўся па саломінцы і 

каштаваў здароўя: багацце, дваццаць гекатараў ужо растрэсенай панскай зямлі, набытай 

старым Радзюком на заробленыя за пяць гадоў у капальнях Францыі грошы»[111, c. 54]. 

Кожны гістарычны факт у творы не проста фон, на якім адбываецца дзеянне і 

разгортваецца сюжэт, а выхад на канкрэтны чалавечы лёс. Чаму так здарылася, што такім 

чынам здабытая заможнасць не прынесла шчасця? Грошы не дапамаглі выратаваць 

хворага сына, а спадчына павінна была перайсці да нявартай нявесткі? Можа таму, што 

была набыта не проста зямля, а «растрэсеная», значыць парцэляваная, якая магла быць і 

прымусова прададзеная?  

Праз такія аповеды В. Адамчык імкнуўся асэнсваваць абумоўленасць чалавечых 

лёсаў жыццёвымі абставінамі, прасачыць іх уплыў на светаўспрыманне, характар і 

псіхалогію жыхароў «крэсаў». Разнастайныя факты эканамічнага жыцця, закранутыя ў 

рамане, сталі спробай разгледзець праблему сялянскага дабрабыту з розных бакоў, як мага 

больш аб'ектыўна, аналітычна, з пазіцыі гістарычнай праўды. В. Адамчык закцэнтаваў 

увагу на абсалютнай і натуральнай залежнасці спакойнага, перспектыўнага жыцця 
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вясковага чалавека ад зямельнага ўладання і разам з тым падкрэсліў трагізм становішча 

вяскоўцаў. 

Выразнымі маркерамі заходнебеларускай рэчаснасці выступаюць у рамане з'явы і 

паняцці, якімі рэгуляваліся сацыяльна-палітычныя і дзяржаўна-грамадзянскія адносіны. 

Так, праблемамі афіцыйнага ўладкавання сялянскага жыцця, вырашэннем спрэчных 

пытанняў, захаваннем закону, наглядам і падтыраманнем парадку на ўсёй тэрытораі 

Польшчы , у тым ліку і на « крэсах усходніх» займаўся солтыс – вясковы стараста. 

Cолтысы павінны былі быць сувязным звяном у сістэме ўлады грамады: з аднаго боку, ім 

патрэбна было праводзіць дзяржаўную палітыку сярод насельніцтва, з другога – патрэбы 

мясцовых жыхароў перадаваць «наверх» [118, c. 25]. У Верасаве гэту пасаду займаў Янка 

Вайтовіч. Да яго звярталаяся Лезнявецкая жанчына са скаргай і падазрэннем на крадзёж 

палатна верасаўскімі мужчынамі. Вайтовіч, як і ўсе верасаўцы, тушыў пажар і дапамагаў 

ратаваць дабро сям'і Міронавых. Для стварэння завяшчання на спадчынную перадачу 

зямлі вяскоўцы павінны былі зваць солтыса і сведку. Такі «testament» і склаў Вайтовіч, у 

прысутнасці Літавара, па запрашэнні Алесі Мондрай [111, c. 224]. 

Два класы адукацыі Вайтовіча (у параўнанні з чатырма Літавара і законачанай 

сямігодкай ў Міці Корсака), могуць ілюстраваць рэальную праблему, з якой сутыкаліся 

польскія ўлады пры распрацоўцы патрабаванняў для кандыдатаў на пасаду солтыса. 

Адной з умоў выбрання, адпаведна распараджэння міністра ўнутраных спраў ад 23 

кастрычніка 1933 г., якое дапаўняла закон «Аб частковым змяненні арганізацыі 

тэрытарыяльнага самакіравання» ад 23 сакавіка 1933 г., было абавязковае валоданне 

вуснай і пісьмовай польскай мовай. Але пазней дзеянне гэтага палажэння было адкладзена 

на ўсходніх землях на 5 гадоў, а потым, у адпаведных ваяводствах увогуле было адменена, 

у сувязі з тым, што і праз больш чым 15 гадовы тэрмін існавання міжваеннай Польшчы, 

польскім уладам цяжка было знайсці на ўсходніх крэсах кандыдатаў з адапаведным 

валоданнем польскай мовай [117, c. 24-25]. 

Вайтовіча як солтыса слухаліся, ён быў у пэўнай ступені паважаны аднавяскоўцамі. 

Для стварэння праўдзівага вобраза вясковага старасты, паказу сапраўдных адносін да 

гэтай пасады з боку самога абранага і падначаленых яму жыхароў вёскі, В. Адамчык, 

распавядаючы пра малапаважаны род Рэпкаў, робіць невялікую заўвагу пра перыяд, калі 

солтысаву пасаду займаў бацька братоў Рэпкаў, Адам Рэпка. Ён «шчыра прыслужваў» 

палякам, бо моцна зайздросціў працавітым і больш старанным аднавяскоўцам і выдаў тых, 

хто не даў рэквізаваць сваю скаціну. Так, у Лявона Шайбака забралі для польскага войска 

астатнюю карову, а стары Корсак быў моцна збіты: «За ўтойванне палякі моцна каралі 

мясцовых жыхароў: так быў да паўсмерці збіты Корсак, за жарабіцу, якую ён схаваў, 
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перагарадзіўшы хлеў яшчэ адной глухой сцяною» [111, c. 39]. У адрозненне ад Рэпкі, 

Вайтовіч не дазваляў сабе самаўпраўства, сачыў за выкананнем законных патрабаванняў.  

Выконваючы загады войта, які непасрэдна кіраваў дзейнасцю солтыса [117, c. 25], 

ён прыносіў вяскоўцам павесткі. Міцю Корсаку належала прыйсці ў пастарунак, а 

верасаўскім рэзервістам падрыхтавацца да мабілізацыі: «У войска прызываліся пяцёра 

верасаўскіх рэзервістаў» [111, c. 383]. Вайтовіч, адпаведна «росказу» войта, арганізаваў 

вяскоўцаў на загатоўку леса для будаўніцтва маста, якая закончылася трагедыяй – смерцю 

Мацюшкі Бортніка.  

Яго слухаліся як прадстаўніка ўлады, і разам з тым адносіліся з пэўнай доляй 

скептыцызму, разумеючы, што солтыс толькі на словах клапоціцца аб дабрабыце і правах 

аднавяскоўцаў. Пры складанні тэстамента ўпэўненае Вайтовічава: «Я хачу як найлепш» 

[111, c. 224], не супакоіла трывогу старой Мондрыхі. Солтыс нават не паспрабаваў 

расследаваць ні крадзёж палатна, ні смерць Тэквілі і Еўкі Мондрых, ды і правы 

пагарэльцаў наўрад ці будзе абараняць.  

Спыняецца В. Адамчык і яшчэ на адной з'яве, характэрнай выключна для 

заходнебеларускай рэчаіснасці міжваеннага часу: асадніцтве. «Асаднікі павінны былі 

стаць тым элементам польскай палітыкі, які павінен быў правесці на акупаваных землях 

шэраг пераўтварэнняў, каб канчаткова ліквідаваць адрозненне гэтай тэрыторыі ад 

карэннай Польшчы» [114, c. 158]. І да гэтай, відавочна адмоўнай для беларусаў з'явы, В. 

Адамчык падыходзіць з намерам максімальнай дакладнасці і аб'ектыўнасці, распавядаючы 

пра розных прадстаўнікоў роду Грабянкаў, старэйшы з якіх быў асаднікам. Сям'я 

Грабянкаў паказвалася не толькі праз дабрабыт, які складаўся з гумна, стайняў, 

мураванага атынкаванага дому, «што хаваўся па вокны ў кучаравым садку», не толькі праз 

паводзіны і адносіны прадстаўнікоў асадніцкай сям'і паміж сабой і да наймітаў, але праз 

погляд саміх верасаўцаў, якія наймаліся да іх на заробкі, карысталіся млыном. 

Заможнасць і статус вылучалі асаднікаву сям'ю не толькі матэрыяльна, але адбіваліся на 

знешнім выглядзе (дагледжанасць, добрае моднае адзенне), прыязных, клапатлівых 

адносінах паміж сямейнікамі, імкненнем і магчымасцю набыць адукацыю г.д. 

Напаўнялася флёрам арыстакратызму асадніцтва і ва ўспрыняцці сялян. Вытанчанасць, 

пэўная далікатнасць, адукаванасць, паказальна паважлівыя адносіны да больш нізкіх па 

сацыяльным статусе сялян для Алесі Мондрай, як магчыма і для іншых жней, здаваліся  

прыметамі сапраўднай шляхецкасці, нетутэйшага, зайздроснага жыцця. «Алесі здавалася, 

што ў асадзе было нейкае іншае ад верасаўскага, пекнае, вясёлае жыццё» [111, c. 185]. 

Паступова «працверазеўшы» ад таемнай захопленасці асадніцкім сынам Франакам, Алеся 
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пазбавілася і ад рамантычнага погляду на асаднікаў, разам з ёю пазбавіліся ад такога 

ўспрыняцця чытачы. 

Неаднаразова звяртаўся В. Адамчык да праблемы асветы, найперш да праблем 

школьнай адукацыі. Вучоба ў «паўшэхнай» школе прадугледжвала сем класаў. 

Нягледзячы на тое, што адукаванасць была ў вясковага насельніцтва ў пашане, беднякі 

мелі мала шанцаў атрымаць адукацыю. Дазволіць сабе навучанне маглі больш-менш 

заможныя сяляне, якія разумелі неабходнасць вучобы, марачы аб лепшай долі, 

падтрымлівалі ў імкненні вучыцца сваіх дзяцей. Так, стары Корсак, пасля таго як воўк 

напалохаў сына па дарозе ў школу, зняў Міцю пакой у Дварчанах». Ён пайшоў тады ў 

пяты клас дварчанскай школы - адзін з усяго Верасава: яго равеснікі, каму перакінулася за 

дванаццаць, … браліся за плуг» [111, c. 105]. Сярод шчасліўчыкаў-навучэнцаў былі як 

разумныя, здольныя і зацікаўленыя вучні (такія як Міця, Чэся), так і няздольныя, але 

зацікаўленыя ў адукацыі як ў статуснай з'яве дзеці заможных гаспадароў (Ладак Радзюк, 

Костак Камашыла). Працягваць вучобу далей, пасля сямігодкі, маглі сабе дазволіць 

адзінкі, і то, толькі пры адпаведных матэрыяльных магчымасцях. Так, бацька Костака 

Камашылы, якога ніхто за добрага вучня не лічыў, вымушаны будзе аплочваць сыну 

прэстыжны працяг вучобы ў Віленскай гімназіі: «А за якія кошты? Цяпер мне як 

вытрываць - выкінь штогод дзвесце злотых» [111, c. 416]. 

Нацыянальна-рэлігійны склад насельніцтва заходніх земляў шматнацыянальны і 

прадстаўлены ў творы беларусамі, палякамі, яўрэямі і татарамі, рэлігійная прастора – 

праваслаўнымі («рускімі») і каталікамі. Пры гэтым, В. Адамчык як бы наўмысна не 

завастраў увагу на нацыянальнай прыналежаці сваіх персанажаў; з другога боку 

паслядоўна прасочваў залежнасць правоў, магчымасцыяў, дабрабыту і роду заняткаў ад 

нацыянальнай прыналежнасці. Так, гандлярамі і ўтрымальнікамі разнастайных крамаў у 

большасці былі яўрэі, колькасць якіх перад пачаткам другой сусветнай вайны пачала 

павялічвацца: «Вой, ці чулі? У Дварчаны з Нямеччыны жыдэ наехалі. ..Хіба не чула, што 

нямцэ іх выбіваюць?»[111, c. 335]. Гістарычна склалася, што «ў гарадах і мястэчках 

пануючыя пазіцыі ў гандлі займалі яўрэі» [115, c. 356].  

Паказальна шматнацыянальны склад штатных працаўнікоў дварчанскай станцыі і 

сіндыката: двое татараў, дварчанскі паляк Вунгер, дубатоўскі Платон Верамей, верасаўскі 

Сяргей Рэпка.  

Асаблівую ўвагу В. Адамчык звяртаў на складанасці пытання нацыянальнай 

вызначанасці беларусаў, спрабаваў разгледзець яго з розных бакоў: з пазіцыі жыццёвых 

перспектыў, рэлігійнай прыналежнасці, свабоды выяўлення і г.д. Так, упэўненыя ў тым, 

што Беларусь «наверсе не была і ніколі не будзе» [111, c. 114], паліцэйскія палякі Бубель і 
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Гура моцна збілі ў пастарунку за беларускамоўныя вершы і спадзяванні «адшукаць 

Беларусь» Міцю Корсака. Сітуацыя жыццёвай бесперспектыўнасці, немагчымасць 

наладзіць спакойнае заможнае жыццё, разуменне практычнай бессэнсоўнасці змагання за 

лепшую долю нарадзіла ў саміх беларусаў комплекс непаўнаваратсці: «Во так і кажуць, 

што беларус не раўня паляку і немцу. – Бо і нераўня…» [111, c. 97]. Пытанне 

нацыянальнага самавызначэння на заходнебеларускіх землях В.Адамчык бачыў моцна 

звязаным з праблемай веравызнання: калі хрышчаны ў касцёле-значыць паляк. 

Характэрны ў гэтым сэнсе дыялог Ваўчка з Міцем Корсакам: «Я то во - паляк… Які ж вы, 

дзядзька, паляк?... Як і ты – у касцёле хрышчаны. Ды і назвіска маё польскае – Ваўчок. –

Па-польску было б Вільчэк… « [111, c. 334]. Разам з тым, спроба Ваўчка зрабіць ваенную 

кар'еру, пасля добраахвотнага ўдзелу ў вайсковых дзеяннях на баку палякаў, стала 

выразнай ілюстрацыяй немагчымасці пераадолець нацыянальныя абмежаванні, змяніць 

наканаванае. У шчырай гаворцы чалавека, які на ўласным вопыце паспрабаваў наладзіць 

іншае жыццё, Ваўчка з маладым, яшчэ апантаным надзеяй на перспектывы, Міцем 

Косакам, акрэсліліся шляхі да лепшай долі: «Хто ж цябе, мужыка, пусціць? Ты павінен 

век, як твае дзяды і прадзеды, быць пад нечаю пятою. Нявучаны чалавек - сляпы. Яго 

трэба за руку вадзіць – сам ён дарогі не знойдзе… Вот чаму мы не ведаем –хто мы. Адзін 

кажа – паляк, другі кажа-беларус.. Ды і галодныя мы, нам яшчэ наесціся хочацца. І 

свянцонага зелля, каб трохі душы апячы… Каб злосць прагнаць…» [111, c. 337]. Упэнена, 

і разам з тым далікатна і сур'ёзна, праз развагі сваіх персанажаў В. Адамчык і сам выяўляў 

тыя неабходныя і абавязковыя ўмовы, якія б вярнулі беларуса да самога сябе і дапамаглі 

здабыць лепшую долю, гэта - свабоднае і самастойнае жыццё, асвета і адукацыя, а таксама 

найважнейшыя складнікі: свая зямля і вера. 

Заходнебеларуская рэчаіснасць, якая стала асновай рамана «Чужая бацькаўшчына» 

прадстаўлена на розных узроўнях. Выяўлены гісторыка-культурны кантэкст характарызуе 

аўтара як глыбока дасведчанага і абазнанага ў прадмеце свайго аповеду. Скурпулёзна 

падабраныя шматлікія факты рэчаіснасці арганічна ўплеценыя ў прастору аповеду, сталі 

асновай для раскрыцця закранутых праблем, дазволілі асэнсаваць і лёс асобнага чалавека і 

гісторыю народа на шырокім фоне гісторыка-культурнага кантэксту, весці аповед з 

пазіцый рэалізму. Адным з найважнейшых складнікаў мастацкай прасторы твора сталі 

шматлікія гісторыка – культурныя рэаліі, праз якія дэталёва, праўдзіва і падрабязна 

раскрыта жыццё заходнебеларускай вёскі. Геаграфія аповеду і выразныя часавыя 

паказальнікі канкрэтызавалі аповед, далі магчымасць закрануць максімальна аб'ектыўна і 

поўна ўвесь спектр заходнебеларускіх праблем. Уключанасць і залежнасць жыцця 

заходнебеларускага рэгіёна, «крэсаў усходніх» ад Польскай дзяржавы выразна 
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маркіравана ў аповедзе праз пазначэнне адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, 

прадстаўнікоў органаў улады і парадку, зямельна-маёмасных пытанняў і інш. Зямельнае 

пытанне, як найважнейшая ўмова сялянскага дабрабыту, разгледжана ў кантэксце 

праводзімых польскімі ўладамі аграрных рэформ. Лёс беларусаў выяўляецца на фоне 

шматнацыянальнасці насельніцтва заходнебеларускіх земляў, з улікам гістарычнай 

прадвызначанасці. Аўтар паспрабаваў выявіць і прасачыць жыццёвую абумоўленасць 

спецыфікі светапогляду, асаблівасцей характару і паводзін вясковага чалавека, адшукаць 

карані нацыянальнай абыякавасці і інэртнасці. Шматзначнасць сімвалічнай назвы рамана 

«Чужая бацькаўшчына» раскрываецца ад агульнага да прыватага, звужаючы кантэкст 

праблемы ад агульнаграмадскай і дзяржаўнай да прыватнай, уласнай і асабістай, ад 

агульнадзаржаўнага асэнсавання месца і статусу «крэсаў усходніх» як праблемы «ні свае, 

ні чужыя» ў Польскай дзяржаве, да прыватнага пытання, арганічнай прадвызначанасці 

сялянскага жыцця уласнасцю на зямлю. Праблему Зямлі, сваёй, бацькоўскай, спадчыннай, 

чужой, набытай і г.д.. В. Адамчык звязаў з духоўна-маральным і этна-нацыянальным. «У 

традыцыйнай плыні сямейна-бытавога рамана падспудна пульсуе  і час ад часу выбіваецца 

на паверхню спакутаваная народная думка: «Хто мы? Куды ідзем? І што нас чакае 

наперадзе?». Праз фактаграфічны фон пісьменнік не толькі прасачыў жыццёвую 

прадвызначанасць, але і пазначыў, паспрабаваў разгледзець гістарычныя пераспектывы 

лёсу беларусаў. 

 

3.3 Катэгорыя часу ў тэтралогіі В. Aдамчыка 

Час – адна з найважнейшых катэгорый ў творчасці В. Адамчыка. У многім яна 

вызначае філасофскую глыбіню і меланхалічную настраёвасць яго прозы. Адметнасць 

пісьменніцкага светапогляду выявілася ў абвостраным адчуванні часу, яго хады і 

трагічнай незваротнасці. «В. Адамчык, як і яго вялікія папярэднікі… нанова адкрываў час 

як філасофскую катэгорыю нашага зямнога існавання» [108, c. 5]. 

У творчасці В. Адамчыка асэнсаванне часу адбываецца праз паняцці «мінулае», 

«цяперашняе» і «будучае», дзе «мінулае нельга змяніць, а будучае можна» [119, c.85]. З 

думкай аб будучыні, з разуменнем яе адкрытасці для стваральнай дзейнасці чалавека, 

пісьменнік спрабуе спрагназаваць перспектыву і вяртаецца ў мінулае, шукаючы там 

магчымых вытокаў і тлумачэнняў. Гэта і стане адной з цэнтральных тэм тэтралогіі, у якую 

ўвайшлі творы «Чужая бацькаўшчына» (1977), «Год нулявы» (1982), «І скажа той, хто 

народзіцца» (1987), «Голас крыві брата твайго» (1990). У гэтых раманах, як, дарэчы, і ва 

ўсёй творчасці пісьменніка, «фактар часу ў параўнанні з паняццем прасторы набывае … 

глыбокую змястоўнасць і вобразную значнасць» [108, с. 5]. 
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Для мастацкай манеры пісьменніка характэрна не толькі «пластычна –вобразнае», 

«прадметна-рэчыўнае» ўспрыняцце свету, але і традыцыйнае [108, c. 5], міфапаэтычнае 

разуменне сістэмы прасторава-часавых каардынат. Цыклічнасць, каляндарна-абрадавы 

хранатоп, які быў пакладзены ў аснову кампазіцыйна-сюжэтнай будовы твораў, стаў 

адной з тых злучальных ніцяў, што звязалі, аб'ядналі асобныя чалавечыя лёсы персанажаў 

у цэльны эпічны аповед пра жыццё народа, яго мінулае і будучыню.  

З першых старонак рамана «Чужая бацькаўшчына» В. Адамчык пагружае чытача ў 

прастору традыцыйнай карціны свету, дзе ўсё развіваецца, рухаецца, адпаведна 

спрадвечнаму аграрнаму светаўспрыманню. Прастора сакральнага, першаснага, 

звышіснага, непадуладнага чалавеку акрэслена часавымі межамі каляндарна-абрадавай 

арганізацыі жыцця. Аповед пачынаецца з завяршальнай стадыі вясковага года - 

восеньскай пары і традыцыйнага свята Святога Міхала. Сюжэтная лінія твора будзе 

рухацца праз найбольш важныя «святы» зімова-веснавога цыклу. Яна знойдзе сваё 

завяршэнне ў час аднаўлення прыроды і пачатку веснавога клопату – у падрыхтоўцы да 

сяўбы. 

Паралельна падзеі будуць разгортвацца ў прафаннай прасторы, канкрэтызаванай 

рэальным гістарычным часам і прадстаўленай найперш праз будзённа-штодзённы клопат. 

Мастацкі час тэтралогіі ахоплівае межы народнай гісторы з восені 1938 года да вясны 

1944г. Рэальнасць мастацкай прасторы будзе пазначана праз канкрэтныя факты 

рэчаіснасці, вычытаныя версаўцамі з газет. Далёкія і яшчэ нібы чужыя падзеі будуць 

паступова набліжацца да вясковага жыцця праз прадчуванне будучай немінучай вайны, і 

ўвойдуць у жыццё вяскоўцаў праз прызыў у войска Польскае верасаўцаў-рэзервістаў. 

Разуменне і ўспрыманне часу ў В. Адамчыка неразрыўна звязана са зменамі і 

непазбежнымі стратамі таго, што губляецца, знікае, сыходзіць. «Аўтар чула фіксаваў 

самыя малыя адзнакі новага – у думках, паводзінах герояў, у вялікіх грамадскіх падзеях, у 

эпічным стане свету» [108, с. 7]. Трывожнымі пададуцца Таквілі Мондрай перамены. З 

асэнсавання жыццёвага лёсу старой пісьменнік распачне і тэму хуткаплыннасці, 

імгненнасці чалавечага жыцця: «Як перайначыўся, змяніўся на вачах свет… І яна ўжо 

думала, што яна лішняя і непатрэбная сярод гэтага новага свету, і чула нейкую віну, што 

жыве сярод гэтых новых людзей: бо ўсё мае сваю пару – усходзіць, расці, паміраць» [111, 

с. 445]. Нягледзячы на гвалтоўную смерць Таквілі, В. Адамчык нібы скіроўвае нас да 

думкі аб лагічным заканчэнні жыццёвага цыклу, сыходу аднаго пакалення і прыходу 

іншага. 

Наступны раман тэтралогіі “Год нулявы» – адзіны, які мае ў назве храналагічную 

канкрэтызацыю. Надыход 1940-года становіцца вызначальнай мяжой, своеасаблівым 
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пунктам адліку, з якога пачнецца непазбежнае парушэнне законаў спрадвечнага існавання, 

выявіцца глыбіня жыццёвай трагедыі, прычынай якой, у рэшце-рэшт, стане сам чалавек.  

У рамане «Год нулявы» аўтар захавае цыклічнасць сюжэтна-кампазіцыйнай 

будовы, зарыентаваную на адвечны касмічны колазварот. І падзеі разгорнуцца ад пачатку 

веснавога ворыва. Сяўба – найважнейшая ў жыцці вяскоўцаў падзея, якая ў народнай 

культуры звязваецца найперш з надзеяй на абнаўленне і бясконцы працяг жыцця. Лета ў 

рамане выявіцца ў свой найвышэйшы момант - дзень сонцастаяння. Маладыя героі 

рамана, шчаслівыя ад свайго кахання, Міця Корсак і Чэся Доўнар, захопяцца назіраннем 

за цудам прыроды -- «граннем сонца» на Купалу. Анімістычнай, па-народнаму жывой 

убачыцца В.Адамчыку маці-зямля ў чаканні жніва: «Адцвіла, адкрасавала сваім трапяткім 

хараством і стаілася ў зморана-сарамяжлівым спакоі, як цяжарная маладзіца, чуючы сябе 

ды свой варухлівы плод, бясконцая і вечна зраджайная зямля» [120, с. 193] 

Разам з тым адразу з першых радкоў аўтар створыць настрой драматычнай 

напружанасці, напоўніць прастору паскоранасцю часу, зменай яго звычнай хады. Гэта 

прынясе адчуванне трывогі і небяспекі, таго, што можа не толькі перайначыць жыццё 

чалавека, але і парушыць спрадвечны лад жыцця. Паступова ўзнікне канфліктнае і 

трагічнае ўспрыняцце прасторы-часу. Праз адчуванні і разважанні Хрысці, віноўніцы і 

ахвяры свайго лёсу, В. Адамчык пачынае разважанні аб складанасці чалавечага існавання 

ў «гэтым бясконцым і такім малым, цесным свеце»: «Чаму ж так цяжка сярод людзей і 

чаму ж так добра тут, у зацішку, пры гэтым вясёлым разамрэлым ляску… « [120, с. 8]. 

Няспынная зменлівасць, без якой немагчымы жыццёвы рух наперад, пачынае 

разглядацца не толькі як натуральная, а як няўмольна-трагічная і катастрафічная з'ява. 

«Пісьменнік імкнуўся перадаць хуткаплыннасць усяго існага на свеце, на фоне чаго 

асобнае чалавечае жыццё, яго экзістэнцыйныя праблемы і драмы ўспрымаюцца асабліва 

трагічна» [108, с. 5]. Час становіцца маўклівым і аб'ектыўным сведкам, які бязлітасна 

фіксуе і ўважліва занатоўвае тыя пераўтварэнні, што адбываюцца ў жыцці чалавека. Так, 

«мінула, прайшло жыццё» Уласа Корсака, падобнае да крыгі лёду, якая адравалася, каб 

ўжо ніколі не вярнуцца да свайго берага. Прыметы старасці стары Улас пазнаваў не толькі 

па сабе, але і па сваім састарэлым аднавяскоўцу-аднагодку Васілю Негнявецкім. Успамін 

пра любую жонку Караліну, так рана сышоўшую з жыцця, пераўтвараецца ў роздум аб 

спыненні часу праз смерць, пазбаўленні ад яго няўмольнай зменлівасці і пераходу 

чалавека ў вечнасць: «А Караліна як была, так і засталася маладою» [120, с. 118]. 

Надыход восені прынясе з сабой кардынальныя, катастрафічныя змены ў жыцці: 

«Вайна! Яна была чаканай, як чакаюць збавення, нават смерці ад нязлечнай і страшнай 

хваробы. І яна прыйшла гэтаксама нечакана, як прыходзіць смерць» [120, с. 308]. Хаця яна 
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яшчэ не змяніла адвечнага кола жыцця, і «бязмежны спакой млеў пад чыстым і высокім 

сонцам» [120, с. 308], але канкрэтна-гістарычны час паступова завалодае вясковым 

жыццём, пачне дамінаваць і змяняць звычны лад. Выявіцца гэта праз аповед, які 

сканцэнтруецца на рэальна-жыццёвым, падзейным: будаўніцтве маста, дэзерцірстве 

Ваўчка, нібы аплочанага смерцю сына, уцёках пагранічнікаў і іх ловах прадстаўнікамі 

будучай новай савецкай ўлады і г.д. 

Вайна пачне бязлітасна ламаць і мяняць чалавечыя лёсы, змяняць хаду часу. 

Наладжанае жыццё пераўтворыцца ў хаос: «Сённяшнім светам разбярэш?» [120, с. 387]. 

Самаўпраўства, безуладдзе прывядуць да гвалту і трагедыі: забойства Жэнікам Рэпкам 

асадніка Грабянкі. Гэта жахлівае здарэнне сімвалічна распачне адлік ахвяр, забітых 

«сваімі», і падкрэсліць тыя змены ў псіхіцы чалавека, якія прынясуць з сабой вайна, 

небяспека і страх. 

Завяршаецца сюжэтная лінія рамана «Год нулявы» нечаканым вызваленнем з 

канцлагеру ў Картуз-Бярозе Міці Корсака. Для яго, як і для многіх, вызваліцелямі, а 

потым надзеяй і спадзяваннем на перамены да лепшага, стануць бальшавікі і Чырвоная 

гвардыя. Аптымістычную настраёвасць аповеду, лейтматывам якога стане чаканне 

«свабоды», В.Адамчык перапыніць нечаканым: «Няўжо праўда, што бальшавікі не вераць 

богу?» [120, с. 414]. Адказ на гэтае пытанне напалохае не толькі самога Міцю, але і стане 

трывожным прадчуваннем новай невядомай будучыні, якую ўжо прадвызначыў саракавы 

год. 

Пачатак трэцяга рамана тэтралогіі «І скажа той, хто народзіцца» працягне 

каляндарна-цыклічную кампазіцыю, і разам з тым звернецца да хрысціянскай лінейнасці 

часу. Рэальна-гістарычнае жыццё напоўніцца апакаліптычнымі матывамі і паступова 

пачне ўспрымацца як час расплаты: «Усё было як спрадвеку: на новую квадру змянілася 

пара года, на неспазнаны круг жыцця свайго ступіў чалавек. Але хто пражыў яго – той 

адышоў, і раскажа той, хто народзіцца» [121, с. 3].  

Пасля прытчава-філасофскага ўступу трапляем у віхуру падзей і тых 

пераўтварэнняў, што прынесла з сабой ваеннае ліхалецце. Малюнак бясконцага ваеннага 

абозу, расповед пра ўмацаванне ўлады бальшавікоў, маўклівае перажыванне 

насельніцтвам «несусветна-дзікага» забойства Грабянкі і інш., – усё гэта актуалізуе 

прафаннае, вяртае да рэчаіснасці. Трагічная супярэчлівасць канкрэтна-гістарычнага часу, 

рэальнага жыцця і традыцыйнай уладкаванасці народнага светапогляду ў рамане будзе 

падкрэслена праз увядзенне біблейскага часу і спрадвечнага клопату пра будучыню. 

«Цяпер свет ліхі» [121, с. 12] – канстатуе гаспадар, да якога папрасіўся на начлег 

Міця Корсак, вяртаючыся з канцлагеру пасля вызвалення. Нягледзячы на небяспеку і 
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трывожны час, вяскоўцы не адмовяць хлопцу, а потым, помнячы пра «грэх», давязуць 

хворага і знясіленага Міцю да Верасава. Надзею на палёгку і вызваленне ад пакут 

перапыніць размова з Імполем. Нібы не разумеючы жахлівай абсурднасці таго, што 

адбываецца, ён распавядзе пра арышт Аўсяніка ўладамі, якім ён служыў, за якія 

наседзеўся ў турмах. Час бязлітасна мяняе жыццё – і перамены да лепшага не 

прадбачацца: «..покуль да бога, так чорт душу выме» [121, с. 16].  

Надыход новага адзначаны не толькі сусветнымі пераменамі: перадзелам Еўропы, 

іншай ваенна-эканамічный палітыкай паміж Расіяй і Германіяй і г.д. Але значнымі 

мясцовымі зменамі, звязанымі найперш з падзелам асадніцкіх зямель. Перасцярога 

старога і пажылага Корсака да Міці, каб той не ўдзельнічаў у дзейнасці савецкай улады, 

пазней жахліва спраўдзіцца. І Міця, не хочучы прычыніць нікому злога, вымушаны будзе 

даваць паказанні асабісту пра Царыка, удзельнічаць у пакутліва-балючым арышце Яніны 

Вайтовіч.  

Але да гэтага, не ведаючы будучыні, ён, як і многія іншыя, чакаў і спадзяваўся на 

лепшае жыццё за «саветамі», на тое, што знойдзе свой лёс, шчаслівую і спакойную дарогу. 

Адчуе перамены і пачне марыць пра вучобу Яніна Вайтовіч. Нядбалы і няспрытны 

гаспадар Ваўчок аптымістычна даводзіць Алесі Корсак: «Сённяшнім светам я і сам не 

ўседзеў бы ў Верасаве» [121, с. 82]. 

Аб тым, якім небяспечным стаў час папярэджвае Міцю і цётка Сцяпаня. Яе 

расповяд пра боскую кару чалавека з Навасадаў, які адарваў галаву Святому Яну, у 

чарговы раз нібы вяртае да біблейскага кантэксту і часу, які надышоў і вызначыў 

чалавечы выбар, стаў момантам выпрабавання і расплаты. Вера і надзея на боскую 

справядлівасць сыходзілі разам з тым, як аддалялася сваёй «знябожанай», «пакутна-

горкай» хадой Сцяпаня. 

Зваротам да каляндарнай размеранасці і спадзяваннем на мірнае жыццё стане 

напамін пра збор ўраджаю: «Ніхто яшчэ не выбіраў гародаў, чакаючы апошняга асенняга 

свята – галавасека…» [121, с. 52]. Восеньскі краявід верне Міцю да балючага ўспаміну пра 

сукамерніка Мазуру, які, пашкадаваўшы маладога Корсака, пайшоў замест яго на смерць. 

Гэты ўспамін, вінаватасць за свой страх зноў скіруюць да разваг над выбарам чалавека, 

сілай яго духу. Тэма віны і расплаты будзе працягнута сустрэчай з Вайтовічам, які будзе 

апраўдавацца за мінулае войта: «Людзей я не ўдаваў, няхай кажуць, што хочуць» [121, с. 

55]. 

Час змяніў чалавечыя ролі – уладары памяняліся з ахвярамі. Але біблейскае «Хто 

быў апошнім, стане першым…» будзе нечакана і непрадказальна заблытана з пачаткам 

дзейнасці рэпрэсіўнай машыны, у якую трапяць не толькі былыя гаспадары, але і самі 
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змагары і прыхільнікі новай ўлады. «Як заблыталася ўсё, чаму жыццё так перакрыжавала 

лёсы людзей? … Ці можа людзі звязалі самі сябе ?» [121, с. 278-279]. 

Жыццё часцей і часцей напаўняецца трывогай, сумнымі прадчуваннямі. Час 

становіцца «смутным», такім, што «Хрыстэ, змілуй сень над намі, цо сень дзее» [121, с. 

58]. Паступова жыццёвыя змены закрануць кожнага. Нечаканыя перамены напаткаюць і 

Літавара, для якога за два апошнія месяцы «так нечакана перавярнуўся свет, што ахапіць 

ды асягнуць усё розумам ён не мог» [121, с. 117].  

І хоць зменнасць і з'яўляецца натуральнай прыметай прыроднага колазвароту, у 

хрысціянскім кантэксце ў адносінах да чалавека яна пачне ўспрымацца як наканаванне, бо 

для кожнага будзе вызначаны свой пакутніцкі шлях. «З усіх вядомых азначэнняў часу 

найболшым цяжарам легла на свядомаць празаіка азначэнне яго незваротнасці, 

немагчымасці вярнуца назад і перарабіць усё інакш, пазбегнуць трагедыі і Божага 

наканавання» [108, с. 5]. Падумае пра гэта і Царык: «У прыродзе спрадвеку ўсё ідзе такою 

ратаю: сеецца, рунее, карсуе ды чэзне, каб пасеяцца зноў. Тое ж і ў чалавечым жыцці – 

адно пакаленне нарадзілася, папакутавала і адышло. А для новых людзей пачнецца ўсё 

спачатку: і мор, і град, і суш, і войны… « [121, с. 142-143]. 

На пакутніцкі шлях бязлітасна рухалася жыццё праз бабіна лета, восеньскі 

гаспадарчы «мірны» клопат. Настрой да стваральнай працы, мары і спадзяванні на іншую 

будучыню прыводзяць Міцю Корсака на працу ў Валасны камітэт на паўгадзіны раней за 

вызначаны час. А Царык, чый срэбраны гадзіннік і пунктуальнасць стануць знакамі новага 

і станоўчага, мэтанакіравана прыходзіць на працу роўна ў тэрмін: «па мне можна звяраць 

часы нават ў Парыжскай палаце мер і вагаў» [121, с. 142]. 

Але час будзе няўмоўльны. І ўжо Міця выклікаецца на допыт да асабіста, а Царыка, 

да якога з'явяцца прэтэнзіі ў новай улады, зменіць новы, нетутэйшы старшыня – жанчына. 

Часцей і часцей у Міці будзе ўзнікаць думка аб вяртанні назад, на той «ужо спазнаны, 

пакутны і бязлітасны круг» жыцця. Свет пераўтворыцца ў «раз'юшаны мурашнік», людзі 

пачужэюць адзін да аднаго, стануць «радыя…чужой бядзе, няшчасцю вялікаму і чужому 

гору» [121, с. 140]. 

Годам здасца Міцю дзень, калі новая начальніца вычытае яго за спазненне. 

Холадам ад нечаканае зімы і страшных навін павее, калі ён убачыць цягнік з 

рэпрэсаванымі. Слабым суцяшэннем стане разуменне таго, што няма нічога вечнага на 

зямлі.  

Раманны аповед заканчваецца карцінай радаснага ўзбуджэння, якое пануе на 

вечарынцы, на якую сабралася быццам так, як і раней, вясковая моладзь. Але танец, у якім 

закруціліся ўсе, здасца Міцю шалёнай «полькай», што будзе станчана, адбіта на зламаных 
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лёсах, разбураных і разрабаваных хатах. «На новы круг жыццё пайшло…» [121, с. 319]. 

Але якім будзе гэты новы круг? Збянтэжыць і напалохае вяскоўцаў з'яўленне ў дзвярах 

пьянаватага Імполя і расхрыстанага, «у збітай набакір кубанцы» Жэніка Рэпкі, аднаго з 

самых супярэчлівых, жорсткіх і бязлітасных персанажаў В.Адамчыка. 

Пачатак апошняга рамана тэтралогіі «Голас крыві брата твайго» (1990) верне да 

філасофскага асэнсавання катэгорыі часу праз суаднесенасць паняццяў вечнасці і 

імгненнасці ў чалавечым існаванні, скіруе да хрысціянскага кантэксту, праз які лёс народа 

будзе суаднесены з лёсам укрыжаванага Хрыста. Складнікам агульнанароднага для 

В.Адамчыка будзе прыватнае жыцццё кожнага, абцяжаранае грахоўнасцю, 

інстынктыўным, будзённа-чалавечым. У сувязі з гэтым вайна пачне ўспрымацца не толькі 

як смяротнае пакаранне, але стане выпрабаваннем на чалавечанасць, збавеннем і 

выратаваннем. «Час адмервае і лічыць вечнасць. А ў ёй жыццё наша. Ён гоіць і насякае 

новыя раны. Цяпер з іх сачылася кроў: ішоў трэці год вайны. Спрадвечнае гора абдымала 

чалавека. Але тое, што было наўкруг яго, – не яго. Яго было ў ім самім» [122, с. 3]. Па-

філасофску абагульнены, прытчавы пачатак рамана хутка напаўняецца жахлівай 

гістарычнай канкрэтыкай, пераўтворанай праз мастацкі вобраз ўсеагульнай бяды, 

увасобленай у «гразавой хмары».  

Матыў чакання немінучай бяды, наканавання стане адным з вядучых у гэтым 

рамане. Ваенны час будзе ўспрымацца як лёсавызначальны, як момант надыходу 

непазбежнай расплаты. «Няшчадна і бязлітасна віхор вайны круціў чалавечым лёсам – 

людзей гінула ўсё больш і больш. Смерці чакалі ўсе, але ўсе і спадзяваліся, што яна міне 

іх» [122, с. 10]  

В.Адамчык захавае суаднесенасць аповеду з прыродна-касмічным колазваротам. 

Але ваенная рэчаіснасць разбалансуе традыцыйнае і канкрэтна-гістарычнае, вызначыць 

канфліктнасць і супярэчлівасць часу, стане выяўленнем ментальнай катастрофы. 

Да глыбокага асэнсавання чалавека, антыгуманнай сутнасці вайны аўтар прыйдзе 

зноў жа праз звычайнае, натуральнае, тое, што клапаціла і хвалявала кожнага: як 

выратавацца, як захаваць дабрыню і міласэрнасць, калі самому пагражае смерць, як 

працягваць жыць, калі жыццё становіцца невыносным: Разважае аб гэтым і Хрысця, калі 

смела, насуперак небяспецы, вырашае дапамагчы Сулінаму мужыку-яўрэю, «хоць цяпер 

дапамагчы жыду –смерць» [122, с. 58]. Калі ў пачатку рамана верасаўцы шчыра 

спадзяюцца на тое, што яны здолеюць жыць так, як жылі раней, толькі трэба 

прыстасавацца да новых парадкаў, то паступова абставіны, і само жыццё пакажа 

немагчымасць кампрамісу з амаральным і бесчалавечным. Так, не атрымаецца ў Корсакаў 

выратаваць падстрэленага сваімі ж і кінутага на пагібель лейтэнанта. Нечакана самі 
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«выратавальнікі» стануць прычынай яго смерці. У імя ідэі беларускага адраджэння 

схіляцца да супрацоўніцтва з фашыстамі Лаўрын Царык і Міця Корсак, але хутка 

бязлітасная ваенная машына пераўтворыць іх у ахвяр і не дазволіць перахітрыць свой лёс.  

Пабудаваны адпаведна традыцыйна-народнаму календару аповед апошняга рамана 

вызначаецца глыбокім філасафізмам, экзістэнцыяльнымі матывамі. Нягледзячы на 

ваеннае ліхалецце, прыродны цыкл не спыняецца: за зімою прыходзіць вясна, насуперак 

жахлівай рэчаіснасці прырода напаўняецца веснавымі фарбамі: «Чалавек гіне, а свет 

наўкруг гэтаксама цвіце, красуе. … І трэба ж людзям жыць сярод немінучай смерці» [122, 

с. 161]. 

Зварот да традыцыйнага, касмічнага ў гэтым рамане не ўладкоўвае жыццёвыя 

цыклы, а нібы разводзіць іх, падкрэслівае дысгармонію, узнімае пытанне аб абсурднасці і 

сутнасці чалавечага існавання. Праз народныя легенды аб «Смерці месяца» і зорцы 

«Сірыус» падкрэсліваецца недасяжнасць чалавека і вечнасці. Легенду пра смерць і 

адраджэнне месяца распавядзе Хрысці яўрэй Ёсель, даведзены страхам немінучай смерці 

да адчаю і страты сябе як чалавека. Вечнасць і ўладкаванасць сусвету нібы канфліктуе з 

канкрэтна-гістарычнай рэчаіснасцю, якая дапускае столькі несправядлівага, жахлівага, 

бесчалавечнага. Чытанне Міцем верша «Mеmento mori» не толькі вяртае да хрысціянска-

біблейскага асэнсавання жыцця і смерці, але распачынае думку аб асабістай адказнасці 

чалавека за сваё, такое кароткае ў параўнанні з вечнасцю жыццё: «Праўда і няпраўда, 

дабро і зло жывуць толькі з намі і ў нас» [122, с. 194].  

Змены, якія прыйшлі разам з вайной, незваротна змяняюць жыццё чалавека, 

становяцца сапраўднай катастрофай: «Свае б'юць сваіх, нешта заклятае на гэтым свеце. 

Грэшнае і страшнае. І ніколі ўжо не адкупнае -- страляем, нішчым самі сябе. На векі 

вечныя» [122, с. 262].  

Беларуская тэма ў апошнім рамане набывае абагуленасць і напаўняецца 

публіцыстычным пафасам. Думае пра пакутніцкую наканаванасць свайго лёсу і лёсу 

народа Міця Корсак, у чарговы раз трапіўшы за краты: «Пакутую не я адзін – увесь народ. 

І ўжо не адзін год – цэлыя вякі» [122, с. 119]. Парадаксальная адметнасць, незвычайнасць 

беларускага шляху выяўляюцца і праз Царыкавы жыццёвыя калізіі: «..што за лёс выпадзе 

чалавеку: якая ўлада ні прыйшла, што ні змянілася на свеце, а ён ўсё нікому не патрапіць. 

Ці ўжо свет такі, ці ён гэтакі ўдаўся..» [122, с. 240]. Падобна заблытаецца і Міцеў лёс. 

Калі ў папярэдніх раманах свет прыроды, які з'яўляецца адлюстраваннем разумнай 

логікі светабудовы, выступаў у ролі ідэальнай, гарманічна ўладкаванай прасторы, на 

ўлонні якой чалавек знаходзіць суцяшэнне і паратунак, то ў апошнім рамане тэтралогіі 

дыстанцыя паміж рэальна-гістарычным і касмічным павялічваецца настолькі, што 
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заведзены прыродны парадак пачынае здавацца бяздушна абсурдным, варожым да 

чалавека: «Што робіцца на гэтай прыгожай, убранай у падманнае хараство зялёнай зямлі» 

[122, с. 225]. 

Выпадкова з абвесткі на афішным слупе Міця даведваецца пра знішчэнне Верасава. 

Гэта вестка становіцца сваеасаблівым кульмінацыйным пунктам жыццёвай катастрофы, з 

якой ужо нельга выбавіцца. Дата пачне адваротны адлік хады часу да страшнага і 

непапраўнага фіналу: страты самога сябе, свайго дому, надзеі і будучыні: «..вось і не 

патрэбны нікому ні зямля, ні хата, ні вянчальны абраз…» [122, с. 272]. Аўтар стварае 

ўражанне, што завяршаецца пэўны жыццёвы цыкл і надышоў момант «збірання камянёў». 

Гэта бачна і праз партрэтныя характарыстыкі герояў, і праз унутраныя адчуванні 

незваротнай адарванасці ад спрадвечнага парадку, паступовай адчужанасці ад страшнай 

ваеннай рэчаіснасці. Косак разумеў, что «свет так нечакана … чужэе для яго і ён сам 

чужэе для гэтага свету» [122, с. 77]. Сівізна, што з'явіцца ў Міці і Чэсі, стане 

своеасаблівым знакам завяршэння жыцця. Яны столькі перажылі, што нібы вычарпалі 

адведзены ліміт: «Вось і мы пасівелі… І нам прыйшла пара паміраць» [122, с. 217].  

Карцінай разбуранага і разрабаванага жыцця, душэўнага спусташэння і для 

галоўный гераіні Алесі Мондрай завершыцца чарговы жыццёвы круг: «Як усё 

неспадзявана і негадана скончылася… астаўся на душы толькі халодны, астылы попел» 

[122, с. 272]. 

У тэтралогіі В. Адамчык намаляваў праўдзівую, шматмерную карціну народнага 

жыцця, якое адбываецца на «фоне няспыннага руху Вялікага Гістарычнага Часу» [108, с. 

7]. Зварот да катэгорыі часу дазволіў аўтару разгледзець усе падзеі не толькі з пазіцыі 

канкрэтна-гістарычных фактаў і з'яў, але падыйсці да асэнсавання рэчаснасці з 

філасофскай абагуленасцю. У тэтралогіі час выяўлены як адзін з найважнейшых 

складнікаў нацыянальнага хранатопу, традыцыйнай карціны свету. У раманах спалучаны 

каляндарна-абрадавая цыклічнасць і хрысціянская лінейнасць. Разуменне часава-

прасторавай неабсяжнасці сусвету, няспыннага і нязменнага руху жыцця, яго вечнага 

колазвароту падкрэслівае трагічную хуткаплыннасць чалавечага існавання. Асэнсаванне 

жыцця В. Адамчык пашырае праз зварот да экзістэнцыйнай сутнасці чалавека. Аўтар 

падкрэслівае бескампраміснасць выбару паміж дабром і злом, звяртае ўвагу на адказнасці 

кожнага за свой лёс, а праз гэта - за лёс народа і роднай зямлі. 

 

4.4. Этнаграфізм у рамане «Чужая бацькаўшчына» В. Адамчыка 

Большасць твораў В. Адамчыка вызначаецца багатым фактаграфічным матэрыялам 

па гісторыі паўсядзённасці заходнебеларускай рэчаіснасці. Асабіста зведанае і перажытае, 
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перанятае ў спадчыну ад маці і родзічаў, а пазней вывучанае па шматлікіх гістарычных і 

этнаграфічных крыніцах, стала крыніцай натхнення, прадметам мастацкага даследавання, 

вызначыла творчую манеру пісьменніка. Асэнсаванне змястоўнай значнасці рэаліяў 

вясковага жыцця, сюжэтастваральнага патэнцыялу бытавой сітуацыі, спасціжэнне 

жывапіснага багацця прыроднага ландшафту, духоўнага пачатку народнай творчасці – 

гэта вынік мастацкага эксперыменту, творчага пошуку, які паступова пераўтварыўся ў 

яскравую, выразную рысу індывідульнасці пісьменніка, зрабіў пазнавальнай яго 

мастакоўскую манеру. Гэта тое, што лучыць лёс В. Адамчыка з лёсам многіх беларускіх 

пісьменнікаў, выхадцаў з вёскі і робіць яго творчую спадчыну адным з вартасных 

здабыткаў беларускай рэалістычнай прозы ХХ стагоддзя. І ў поўнай меры дазваляе 

выявіць глыбіню пісьменніцкага далягляду, шматграннасць творчай індывідуальнасці і 

адметнасць таленту.  

Беларуская рэалістычная традыцыя ў даследаванні чалавека ў большасці скіравана 

на сацыяльна-бытавую сферу, найперш вясковую. У многім гэта звязана са стэрэатыпным 

успрыняццем беларускай літаратуры як адной з самых сялянскіх у свеце: «у сэнсе 

адрасата – для каго стваралася; у сэнсе аб’екта адлюстравання; а ў ХХ ст. – і аўтарства, бо 

пераважная большасць савецкіх пісьменнікаў паходжаннем з сялян» [123, c. 147]. Гэта, у 

сваю чаргу, прывяло да структурна-мастацкай спецыфікі беларускай «вясковай» 

літаратуры з «панаваннем сацыяльна-бытавых жанраў» і з'яўленнем «матываў так званага 

ідылічнага хранатопу ў яго разнастайных трансфармацыях» [97, c. 18]. Складанасць і 

супярэчлівасць беларускай гісторыі ХХ стагоддзя, у тым ліку звязанай з раскулачваннем, 

калектывізацыяй і індустрыялізацыяй, не проста вяла да міграцыі вясковага насельніцтва 

ў горад, а стварала небяспеку светапоглядных змен, разрыву з адвечным, спадчынным. 

Выйсце і надзея бачыліся ў вяртанні да сваіх кранёў праз зварот да найменш 

цывілізацыйна закранутай і самый шматлікай часткі насельніцтва Беларусі ў сярэдзіне ХХ 

стагоддзя: «Яшчэ ў 1959 годзе вяскоўцы складалі 69% насельніцтва Беларусі, што стала 

натуральным сацыякультурным грунтам захавання традыцыі» [124, c. 21]. 

Вясковае паходжанне В. Адамчыка не толькі абумовіла асобасныя рысы характару, 

сфарміравала адосіны да сябе і да іншых, але як бы скіроўвала, імкнула да патрэбнага, 

нібы прадвызначала творчы шлях: «Каб зразумець, і адчуць, і ўявіць гэта, мусіць трэба 

нарадзіцца вясковым хлопцам, бачыць шырокую пясчаную дарогу, абпаленую сонцам, 

тых земляных восаў і сябе на гэтай абветранай сумна-пустэльнай дарозе. Які вялікі і 

бясконцы смутак у гэтай абветранай дарозе. Як ён высмоктвае душу. Аднак, праўда, усё 

гэта трэба перажыць сам-насам, на палявой пясчанай дарозе, нелітасціва абпаленай 

сонцам і забытай падарожнымі» [110, c. 167].  
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Засвоеная з маленства народная стыхія ў многім абумовіла адметнасць і ў нечым 

парадаксальнасць пісьменніцкага светабачання, па-сутнасці, рэалістычна-сімвалічнага. У 

мастацкай індывідуальнасці В. Адамычка арганічна спалучалася разумная разважлівасць, 

глыбокая дасведчанасць, эрудыцыя і адукаванась чалавека ХХ стагодзя з пазачасавай 

сузіральнасцю, прадметна-вобразным успрыняццем прасторы, пачуццёва-інтуітыўным 

спасціжэннем навакольнай рэчаіснасці: «Мая вёска — Варакомшчына была Слонімскага, 

Навагрудскага, цяпер Дзятлаўскага раёна. Варакомшчына... Дзікаватае, незвычайнае 

слова. Але яно для мяне хрумсціць, як нарэзаная скрылікамі і падсмажаная з алеем бульба. 

Варакомшчына...» [125]. 

Мастацкае асэнсаванне побытавага і этнаграфічнага матэрыялу, зварот да 

гісторыка-культурных рэаліяў заходнебеларускай рэчаіснасці стане для В. Адамчыка і 

вяртаннем да родных каранёў, і сімвалічным шляхам да сябе, спробай прасачыць і 

адшукаць вытокі сваёй беларускасці, прадвызначанасць жыццёвага выбару – быць 

пісьменнікам. Пра гэта ён будзе неаднаразова разважаць на старонках дзённікавых запісаў 

(«Крэскі з аўтабіяграфіі», «На крыллях смутку і адзіноты», «Генеалогія, або Радавод 

Адамчыкаў»), адказна занатоўваючы ўсё, што было звязана з роднай зямлёй, спадчынай: 

«Маці расказвае, а я па парадку, ці, як у нас кажуць, спрытном, запісваю кабечую работу» 

[126, c. 154]; «Вярнуўся з бібліятэкі (беларускі аддзел). І зноў мая запісная кніжка 

набрыняла ад індэксаў, спісу ўказальнікаў, тлумачальных выразаў і слоўцаў, 

неардынарных і нязвыклых прозвішчаў і імёнаў…» [126, c. 156].  

Пісьменніцкая мара аб стварэнні кнігі «пра людзей сваёй зямлі» была рэалізавана ў 

рамане «Чужая бацькаўшчына», які выйшаў з друку ў 1977 г. і стаў пачаткам цэлага цыклу 

раманаў, скончанага ў 1990 г.  

Да напісання рамана В. Адамчык адносіўся як да «боскага паклікання», адказна 

рыхтаваўся шмат гадоў, баючыся згубіць, упусціць, найкаштоўнейшы матэрыял з 

вясковага жыцця і светаўладкавання, асабліва будзённы, побытавы, інтымна-незаўважны, 

нябачны, часам, і для вока даследчыка. Можна сказаць, што выбар мастацкага метаду і 

кампазіцыйна-жанравай будовы твора сфарміраваўся натуральна, стаў працягам 

жыццёвага інтарэсу аўтара ў спазнанні жыцця, чалавека, народа. У сувязі з гэтым вельмі 

важным падаецца аналіз і вывучэнне прадстаўленага ў рамане «Чужая бацькаўшчына» 

народазнаўчага матэрыялу, яго этнаграфічна-побытавага зместу. Ён важны не толькі з 

фактурнага, фонава-змястоўнага боку, а найперш як сэнсаўтваральны пачатак у творы, як 

«сродак рэпрэзентацыі абставін і характараў, імі народжаных» [111, c. 137]. 

Шырокае выкарыстанне народазнаўчага матэрыялу дазволіла аўтару стварыць 

максімальна дакладную і праўдзівую карціну сялянскага свету, прадстаўленую з розных 
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бакоў. Аўтарская манера характарызуецца перавагай мастацкага этнаграфізму 

сімбіятычнага тыпу (В. Бароўка), у якім злучаны аб'ектывізаваны і суб'ектывізаваны 

спосабы падачы матэрыялу [97, c. 21]. Багаты фактаграфізм вызначае поліфанічнасць 

этнаграфізму В.Адамчыка, які ў рамане выконвае і праяўляе фактычна ўсе свае функцыі: 

культуралагічную, сюжэтна-кампазіцыйную, характаратворчую, сэнсава-генератыўную, 

жанра- і стылеўтваральную. У гэтым сэнсе В. Адамчык з'яўляецца прадаўжальнікам 

народазнаўчых традыцый М. Гарэцкага, І. Мележа, К. Чорнага, І. Пташнікава ў 

адлюстраванні цэласнай і шматграннай нацыянальнай карціны свету – «змадэляванага 

этнаграфічнага субстрату, што выяўляе разнастайнасць бакоў нацыянальнай рэчаіснасці ў 

літаратурным творы» [97, c. 24]. 

Менавіта праз зварот да этнаграфічнага матэрыялу, будзённа-побытавай 

канкрэтыкі ў «Чужой бацькаўшчыне» адбываецца мастацкае стварэнне свету 

заходнебеларускай вёскі, пагружэнне ў атмасферу традыцыйна арганізаванага жыцця, 

вызначаецца яе прасторава-часавы хранатоп, падтрымліваецца дакументалізм аповеду.  

У рамане прадстаўлена падрабязная і дакладная карціна вясковага 

заходнебеларускага жыцця канца 38 - пачатку 39 гадоў ХХ стагоддзя: вёска і яе 

ўладкаванне, асаблівасці сялянскай хаты і пабудоў, гаспадарчыя клопаты, харчаване, 

адзенне, хатнія заняткі і абавязкі, псіхалогія, характар узаемаадносін у сям'і і паміж 

аднавяскоўцамі, вераванні, вясковыя нормы маралі, звычаі і традыцыі, абрады, народныя 

звесткі па медыцыне і раслінным свеце і г.д. Аўтара цікавіць як матэрыяльны, так і 

духоўны бок народнай культуры. 

Мастацкія прасторава-часавыя ўзаемаадносіны, арыентацыя на міфапаэтычнае 

вясковае светаўспрыняцце абумовілі цыклічнасць кампазіцыйнай будовы твора, адпаведна 

якой аповед, сюжэтныя лініі разгортваюцца згодна з гадавым сялянскім цыклам. З 

першых радкоў В. Адамчык пагружае ў атмасферу традыцыйна арганізаванага жыцця ад 

завяршэння сялянскага працоўнага года да новай сяўбы, ад восеньскага да веснавога 

раўнадзенства: «..асобныя «навелы» ў рамане В. Адамчыка – гэта своеасаблівыя «кругі», 

сцэментаваныя ў адзінай, цэласнай канструкцыі, спіралі, па якіх чытач разам з 

пісьменнікам уздымаецца на новыя вышыні, каб па-новаму ўбачыць, ацаніць, зразумець 

самую субстанцыю жыцця і такія яго вызначальныя паняцці, як бацькаўшчына, эпоха, 

сям'я» [126, c. 7]. 

Адлюстраванне цэласнасці і ўзаемаабумоўленасці нацыянальнальнай карціны свету 

рэалізавалася ў стварэнні адметнага хранатопу, зарыентаванага на бясконцасць 

прыроднага колазвароту і канечнасць чалавечага жыцця; гістарычна-канкрэтнае, 

заходнебеларускае і абагульнена-тыпалагічнае, агульнанароднае, калектыўнае і 
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індывідульнае: «Можна заўважыць як аўтарская думка ўвесь час праходзіць ад цэласнага, 

як бы з вышыні і з далечыні ахопу падзей калектыўнага існавання герояў і да 

дыферэнцыраванага, надзвычай індывідуальнага, зблізку, разгляду жыцця кожнага» [127, 

с. 175]. 

З самага пачатку рамана В.Адамчык скіроўвае чытачоў на абсягі прыродна-

каляндарнага светасузірання, пагружае ў «хранатапічнасць» вясковай мадэлі свету, 

паступова ўводзячы, «адкрываючы» вясковую пастору, якая для пісьменніка роўная 

сусвету: «Адкрываўся свет - белаватае, выпаласканае дажджамі ржышча за вёскаю, 

зялёная рунь на грудку, рудая і пухкая, як выхаджанае цеста, ралля, сівыя абымшэлыя 

каменні пры чэрствай пясчанай дарозе, што выдавалі здалёк авечкамі» [111, c. 4]. Не 

парываючы з рэалістычнасцю, гаспадарча-ўтылітарным, аўтар сакралізуе ўбачанае, 

арыентуе ў вобразна-сімвалічны бок, да знакаў-прымет вясковага жыцця. Па меры 

набліжэння прастора візуалізуецца, агучваецца, становіцца пластычнай, рухомай: «былі 

відаць каўпакі стрэх», мужчына, што ляпаў страхалкаю, падбіваючы салому на страсе, 

чулася рыканне каровы. В. Адамчык ўвесь час злучае вясковую прастору з прыроднай, з 

сусветам, паказваючы іх ўзаемапранікальнасць: З вясковым гаспадаром імкнем да рэчкі. 

Хутка і незаўважна вяртаемся ў вёску, «ажыўленую» грабаннем і ціўканнем байстручкоў-

куранят, грукатам колаў падводы, з-за рэчкі чуем галасы баб, што хадзілі за кастрыцай і 

чый смех быў «доўга чуваць, нават яшчэ з надворкаў, калі яны ўвайшлі ў вёску і па адной 

адварочваліся ад купы, заварочваючы кожная пад сваю хату» [111, c. 5]. На дзвюх 

старонках тэксту адбыліся ўваходзіны ў сялянскі космас, напоўненую і акрэсленую 

сімваламі-знакамі прастору народнага быцця. 

Брэх сабакі папярэджвае жыхароў аб набліжэнні «саўсім чужых» – прыходзе 

наймітаў – малацьбітоў. І распачынае сюжэтнае разгортванне, якое праходзіць праз 

найбольш важныя і вызначальныя падзеі паўгадавога календара і народнага жыцця: 

малацьбу, прадзіва, свежаванне кабана, каляды, пажар, ткацтва, хаўтуры, хрэсьбіны і інш.  

Тое, што зазірнуць трэба ў хату да Мондрых, найміты «пачулі духам», бо ўбачылі 

спрактыкаваным вокам адсутнасць мужчынскай рукі ў гаспадарцы. Разам з малацьбітамі 

трапляем у цэнтр вясковага жыцця – у хату, дзе пахла толькі што выпечаным хлебам і 

пралася кудзеля. Аглядаем новы, яшчэ не пабелены, як і печ у ім, збудаванне, з 

замазанымі глінаю пазамі, з гліняным токам замест падлогі, з прымайстраваным ля глухой 

сцяны ложкам, да якога прымыкаў палок, з печчу, вялікім, у драўлянай аправе, 

гадзіннікам, абразамі на покуці. В. Адамчык малюе традыцыйны тып жылля вясковых 

жыхароў Беларусі: драўляную хату трохкамернай планіроўкі з сенцамі і клеццю, з 

глінабітнай або земляной падлогай [128, c. 512]. 
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Хата, як цэнтр сялянскага сусвету, адыгрывае і сімвалічную ролю ў далучанасці да 

традыцыйнай светабудовы. Так, у адрозненне ад іншых жыхароў Верасава, Ваўчок, 

мясцовы «фельчар» і філосаф, які рызыкнуў шукаць сабе вайсковага шчасця і пажыў па-за 

межамі Верасава, гаспадаркі «не пільнаваўся». Тое, што Ваўчок мае сваё меркаванне, 

сфарміраванае і перыпетыямі асабістага лёсу, і назіраннямі за жыццём, гаворыць аб тым, 

што ён ўжо «іншы». Праз намер зрабіць афіцэрскую кар'еру ён паспрабаваў выйсці за 

межы «свайго», вясковага свету, светапоглядна змяніўся, адарваўся ад традыцыйнага, але 

ўключыцца, увайсці ў «чужую» прастору не змог. Аб гэтым яскрава сведчаць і 

занядбаная, «старая, з павыгніванымі да стыржнявой сарцавіны падвалінамі» хата, і двор 

без плоту. 

Падрабязна В. Адамчык апісвае ўладкаванне сялянскага двара Мондрых, якія раней 

былі першымі «багатырамі»: у адным «пашарку» размяшчаліся хата, хлеў і падпаветка, а 

ўпоперак пляца збудавана гумно -- «вялікае з дзвюма палувенкамі паабапал дзвярэй» [111, 

c. 14]; за хлявом стаяла саламяная, без стрэшкі, прыбіральня, двор быў абнесены 

сплеценым з яловых частаколін плотам. Зварот да ўвасаблення традыцыйнай вясковай 

планіровачнай структуры сядзібы для аўтара не фармальная дакладнасць, а важная дэталь, 

праз якую падкрэсліваецца аўтарытэт дбайнай гаспадарлівасці, занатоўваецца гістарычная 

дакладанасць. Рознымі шляхамі верасаўцы маглі здабыць заможнасць. Але найперш 

пэўнага ўзроўню дабрабыту можна было дасягнуць на спадчыннай зямлі – працавітасцю, 

гаспадарлівасцю, руплівацю. Менавіта на такім шляху да заможнасці акцэнтуе ўвагу 

пісьменнік, падкрэсліваючы доўгае, на «двое дзвярэй», гумно старога Корсака, ды 

перадаючы нястоенае здзіўленне старога малацьбіта назапашаным здабыткам у Мондрых: 

«Ого! Пакруціў галавою стары, аглядаючы гумно. Яно аж пад кладку было заложана 

збожжам…» [111, c. 14]. 

Безгаспадарлівасць асуджалася, а нядбайныя гаспадары не мелі аўтарытэту, 

станавіліся прадметамі кпінаў і здзекаў. Нездарма, вартуючы Верасава і прыдумаўшы 

дзіцячую забаўку, Міця і Ваўчок вырашаюць запусціць ў «нізенькую з крывым комінам» 

Кумагэраву хату ноччу вераб'я, бо гаспадары і так увесь час жывуць, як у «камедыі». 

Лянота, а з гэтай прычыны і беднасць, не разумеліся, не выклікалі спачування, а калі гэта 

было звязана са злачынствамі і здрадай вяскоўцам, не паважаліся і не дараваліся. Так 

здарылася з пагарджаным родам Рэпкаў (Катоў). Маладыя браты Сяргей і Жэнік Рэпкі 

імкнуліся заваяваць сабе аўтарытэт праз страх і сілу, але прынцыповыя і не вельмі 

баязлівыя верасаўцы трымаліся «памяці» і не даравалі ім нічога. 

Апісваемы ў рамане зімова-веснавы гаспадарчы перыяд у жыцці вяскоўцаў быў 

асаблівым, калі з-за адсутнасці працы на зямлі яны былі больш вольныя, маглі бавіць час 
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на «пасядзелках» і вячорках, з размовамі і развагамі: «У людзей была радасць ад гэтае 

лёгкае, як забаўка, работы, ад першага зімовага холаду ў рукі, ад гаспадарскага клопату, 

спадзявання, што не вымерзне жыта, што як перад калядамі мароз – так і пад кустом авёс» 

[111, c. 195]. 

Здаўна ў такія больш вольныя дні сяло збіралася ў Корсакаў. З раніцы, 

справіўшыся з гаспадаркай, часта да снедання, прыходзілі мужчыны, хто проста 

пагаманіць, а хто паслухаць «што робіцца ў свеце», з выпісаных Міцем беларускіх газет. 

Адукаванасць была прадметам вялікай павагі ў вяскоўцаў. З захапленнем і пашанай 

успамінае Ваўчок доктара Станкевіча, з якім давялося служыць у санітарнай роце, бо той 

быў чалавекам разумным і вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. Пры выпадковай 

сустрэчы былы Міцеў аднакласнік малаздольны да вучобы Костак Камашыла найперш 

радасна пахваліцца паступленнем ў Віленскую гімназію. Але не кожны верасавец мог сабе 

дазволіць вучобу, таму пісьменных сярод іх было нямнога: солтыс Вайтовіч, Бронік 

Літавар і Міця, адзіны, хто скончыў поўны курс школьнага навучання. Ён мае аўтарытэт у 

вяскоўцаў не толькі за добры, спагадлівы характар, але і за розум, адукаванасць.  

Разам з тым верасаўцы добра разумеюць, што асвета і адукацыя мяняе чалавека, 

робіць яго іншым, у пэўным сэнсе дзіваком, схіляе да незвычайных для простага чалавека 

разваг, думак і памкненняў. Міця не толькі цікавіцца навінамі ў свеце, выпісваючы 

беларускія газеты, ён піша вершы, разважае аб сэнсе чалавечага жыцця, «шукае 

Беларусь». Дзіўнаватым выглядае і Ваўчок, які мае сваё меркаванне наконт лёсу і 

будучыні беларусаў, таямнічым падаецца і больш спрактыкаваны ў «беларускай» справе 

Царык: «Міцю брала дзіва, што гэты высокі, няскладны мужчына ў зношаным ватовым 

паліто і сцёртай да рубцоў кепцы, з-пад якое распэтланаю страхою лезлі доўгія валасы, 

жыве таксама нейкаю таямніцаю, піша вершы, чытае невядомыя разумныя кніжкі, і ты 

бачыў яго тут, у Дварчанах, з гэтым жоўтым сабакам, але ніколі не спадзяваўся, што нехта 

яшчэ ведае і разумее той свет, якія ты высніў і выдумаў сам» [111, c. 425]. Адукацыя 

адкрывала чалавеку іншы свет, давала магчымасць далучыцца да здабыткаў культуры, 

сучаснай цывілізацыі і прагрэсу, і нібы адрывала ад свайго, звачайнага ўкладу, мяняла 

светапогляд, вяла да праблем і нават небяспекі, спрыяла непрымальнасці існуючага стану 

рэчаў. Апасродкавана закранула думку пра пагрозу разваг, роздуму ў жыцці чалавека 

Таквіля Мондрая ў тлумачэнні сну пра пчол: «А сон, мае вы дзеткі, благі. Пчолы – гэта ж 

усё мыслі, думкі апануюць» [111, c. 262]. 

Цэнняцца ў верасаўцаў уважлівыя і клапатлівыя адносіны да скаціны, асабліва да 

коней, якіх бераглі і старанна даглядалі. У павазе была не толькі гаспадарлівасць, але і 
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далікатнасць, густоўнасць. Вяскоўцы ведалі, якія гаспадыні больш удалыя і 

спрактыкаваныя, а якія, як Кумагэравага Яня, ніколі «красён не выткалі». 

Як дапытлівы этнолаг, праўдзівы летапісец жыцця вёскі, для якога ўсё прадстаўляе 

каштоўнасць, патрэбу ў захаванні, В. Адамчык падрабязна знаёміць чытачоў з 

традыцыйнымі справамі і заняткамі зімова-веснавога цыклу, апісвае сялянскую працу, 

прыводзіць аўтэнтычныя назвы прылад і прыстасаванняў. Са старонак рамана мы 

даведваемся аб прыгатаванні масла, аб прадзіве і ткацтве, качанні бялізны і тканіны 

пранікам -- пляскатым драўляным бруском з ручкай, якім перылі (пралі) бялізну пры 

мыцці, палотны пры адбельванні [112, c. 410]. Аўтар гаворыць пра веснавую неабходнасць 

«капаць мел» для пабелкі хаты, падрабязна ілюструе працэс малацьбы, называючы ўсе 

неабходныя для гэтага прыстасаванні: ток, цапы з бічамі, сячкарню з колам і інш. 

Распавядаючы пра традыцыйны клопат і гаспадарчыя заняткі, В. Адамчык імкнецца 

перадаць атмасферу зацікаўленасці, добрага спаборніцтва, урачыстай настраёвасці і 

радасці ад сялянскай працы, далучанасці да талакі: «Усе тры бабы – сівыя ад пылу, толькі 

зубы свяціліся, калі яны пачыналі рагатаць, - трымаючы ў руках па рэшаце з аўсом, траслі 

іх, кружылі, каб высыпаўся з зярнят пясок, ляпалі далонямі па гладкім жоўтым абечку, 

нібы забаўляліся. Згробшы зверху скружыны, сыпалі чысты авёс у шаснастку – неглыбокі, 

на два пуды, цабэрак з доўгаю ручкаю, - мералі, колькі ўсяго намалочана» [111, c. 120]. 

Найважнейшай падзеяй перадкаляднага часу было смаленне кабана, што 

здзяйснялася з надыходам «праўдізвае зімы». Некалькі старонак аўтар адводзіць 

падрабязнаму апісанню гэтай доўгачаканай для вяскоўцаў справы, якая са звычайнага 

загатоўчага клопату, пераўтвараецца ў рытуальнае дзейства, дзе кожны павінен быў 

праявіць патрэбны спрыт, веды і ўменні. Агульная карціна, складзеная з утылітарна-

побытавых дэталяў, набывае ўрачыстасць. Уражвае ўрачыста-засяроджанае, адказнае 

стаўленне да справы, паважліва-спачувальныя адносіны да ахвяры, забой якой патрабаваў 

ад мужчын паляўнічага майстэрства і сілы, ведання псіхалогіі і анатоміі жывёлы. 

Прымеркаванае да гэтага «адпісанне зямлі» пераўтварала свежаванне ў своеасаблівае 

ахвярапрынашэнне, напаўняла рытуальна-сакральным сэнсам: «На стале стаяў скручаны, 

як сувой палатна, перавязаны суконнаю у дзве столкі ніткаю, пасолены, жаўтлява-

ружаваты здор… На перавернутае вечка ад дзежкі горбаю навалілі мяса -- пасечаны 

хрыбет і рэбры. У яго ўткнулася кароткая, з чорнымі шчылінамі вачэй і разяўленым 

лычом свіннячая галава. Ляжалі тоўстыя круглаватыя, як боханы хлеба, кумпякі. … Хату 

паспелі падмесці і, як на свята, пасыпаць сухім, што сеяўся з рассохлага кошыка, 

прымерзлым жоўтым пяском..» [111, c. 220]. 
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Асаблівае месца адводзіць В. Адамчык раскрыццю вясковага светапогляду, 

паказваючы складаную сістэму вераванняў, паяднаную традыцыйным, «народным» і 

хрысціянскім, выяўленую не толькі на заходнебеларускіх землях, але і на ўсёй тэрыторыі 

Беларусі. Верасаўцы-каталікі ходзяць у касцёл, маюць у сваіх хатах абразы, хрысцяцца на 

іх перад і пасля яды, стараюцца пазбягаць граху, добра ведаюць і адзначаюць 

хрысціянскія святы, трымаюцца посту. Асаблівыя адносіны да крыжа выяўляюцца ў 

выказванні Імполя пасля сустрэчы з братам, у якога памерла маленькая дачка: «Гэта ж 

крыж, як ты яго ў шапцы нясцімеш» [111, c. 289]. Алесіна маці памірае, трымаючы ў 

руках крыжык і свечку, а старая Мондрыха просіць Хрысцю палажыць ёй у труну 

«ружанец з белым алюмініевым крыжыкам і маленькую, перашытую ўжо дратвою», 

касцёльную кніжачку – «надта ж песні ў ёй харошыя» [111, c. 393]. Імполь, дапамагаючы 

тушыць пажар у Міронавых, ратуе з агню «блішчасты вянчальны абраз з васковай 

кветачкай пад шклом». Наведванне касцёла ў Міці выклікае светлыя і дзіўныя ўражанні: 

«Яшчэ змалку Міця чуў нейкую трапятлівую вясёласць у душы і нейкі невядома-

трывожны страх, калі ён падыходзіў з нябожчыцаю мамаю да касцёла…» [111, c. 418].  

У час перадкаляднага посту ва ўсіх верасаўскіх хатах, куды завітваюць чытачы 

разам з героямі рамана, прытрымліваліся поснай ежы, бо «былі запускі – есці скаромнага 

няможна было» [111, c. 95]. У большасці верасаўцы трывалі на «адной кіслай, як воцат 

саладусе ды падсмажаным і патоўчаным з соллю да картопель ільняным семені» [111, c. 

294], елі кіслае малако, спецыяльна прыдбаныя да такой пары селядцы, зрэдку быў квас з 

грыбамі, як у Вайтовічаў. Паслабленне дазвалялі сабе толькі з асобай прычыны, таму сала 

і гарэлка з'явіліся на стале малацьбітоў у сувязі з заканчэннем малацьбы, не абыйшлося 

без бутэлькі і складанне «тастаманту» на зямлю. 

І хаця старая Мондрая сумна канстатуе: «Граха цяперака ніхто не баіцца»[111, c. 

262], верасаўцы добра ведаюць, што такое няправеднае жыццё, хаця і не заўсёды могуць 

яго пазбегнуць. Паняцце граху звязваецца не толькі з «боскім» пакараннем, але і з 

сорамам перад людзьмі. Алеся, думаючы пра будучае сямейнае жыццё, спрабуе 

пераканаць Імполя: «Як жа ж мы жывём? Без вянца, без споведзі. Грэх жа ж. – Хіба богу 

не сяроўна? – Як богу, а во людзям…» [111, c. 272]. Шчырасць веры не перашакаджае 

ўбачыць «амаральнасць» ксяндза, не супярэчыць развагам аб Боскай справядлівасці. 

Нязгода з няўмольнасцю лёсу, нараканне на вызначаную Госпадам долю чуецца ў словах 

Алесі пры размове з Імполем: «Можа, грэх і казаць. А я ўсё думаю: вот бог малое дзіцятка 

забраў, а нашу старую пакінуў… - Ці ж богу раскажаш… - А чым жа ж дзіця перад богам 

саграшыла? – Такая ўжо яго доля. – Ты кажаш – доля?» [111, c. 289-290]. 
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Радасным і чаканым, асабліва для «згаладалых за доўгі пост дзяцей», быў надыход 

куцці, да якой верасаўцы рыхтаваліся з «ціхай і трывожнай набожнасцю, як у касцёле 

падчас імшы» [111, c. 294]. Абрадавая вячэра адпавядала народным звычаям: на стале 

рассцілалі сухое сена, «каб назаўтра аддаць яго каню», на покуці «ў вялікім аплеценым 

гаршку, накрытым чыстым, выкачаным на пранік, ручніком стыў і трэскаўся аўсяны 

кісель» [111, c. 294], які потым ставілі на стол разам з груцай – густым крупнікам з 

салодкаю вадою. З куцці распачыналіся калядныя гаданні. Традыцыйна варажылі на 

будучы ўраджай па даўжыні выцягнутай з-пад абруса травінкі сена. Падобны рытуал 

правядзення куцці прыводзіў на старонках «Беларускага народнага календара» А.Лозка 

[112, c. 112]. 

Традыцыі ставіць калядную елку ў вёсцы не было, з'яўлялася яна толькі ў хаце 

Корсакаў. Шкляныя, зіхатлівыя шарыкі засталіся ў гаспадароў ад немцаў, «што тры гады 

стаялі ў Верасаве» [111, c. 295]. Пасля адыходу немцаў Корсак пакінуў цацкі для забаўкі 

малой Алесі, а пазней не забараняў і Хрысці ставіць і прыбіраць елку. 

Паколькі свята перабіў пажар, на гэты раз стары Корсак не гадаў, а верасаўскім 

дзяўчатам нішто не перашкаджала загадваць на замужжа. В.Адамчык прыводзіць розныя 

спосабы дзявочай варажбы, добра вядомыя ў народнай культуры. Дзяўчаты слухалі на 

рэчцы ваду, кідалі чаравікі ў парог, хадзілі слухаць пчол: «Дабегшы да вулляў, нагіналіся 

і, здзёршы з вуха хустку, прыкладвалі да іх сваю голаў, слухалі, ці не чуваць гуду пчол – 

знак, што будзе гусці вяселле і дзеўка пойдзе замуж» [111, c. 323]. Кінутая Хрысцяй у 

Алесін двор аладка, разламіўшыся напалову, стала прадказаннем будучага няўдалага і 

нешчаслівага кахання з Імполем.  

Спалучанасць народных вераванняў і элементаў хрысціянства добра прасочваецца 

ў святочнай традыцыі і найважнейшых абрадах жыццёвага цыклу чалавека, якімі былі 

смерць і радзіны. Праз апісанне хаўтураў Сяргея Рэпкі В.Адамчык знаёміць з 

пахавальным рытуалам, які, у залежнасці ад абставін, уключаў перадсмяротнае 

прамаўленне малітвы, наяўнасць у руках памерлага абразка або запаленай свечкі, 

пахавальныя спевы жанчын. Да жалобы павінны былі далучыцца ўсе жыхары вёскі: 

«Абрадавы этыкет патрабаваў, каб літаральна кожны аднавясковец прыйшоў развітацца з 

памёршым» [112, c. 271]. Пахавальная працэсія апошні раз спынялася напрыканцы вёскі 

каля прыдарожнага крыжа, на сімвалічнай мяжы паміж «сваім», светам жывых: хатай, 

гаспадаркай, вёскай, - і «тым», замагільным светам продкаў: «(Таквіля) пайшла разам з 

усімі бабамі за вёску пад крыж, дзе заўсёды, везучы на могілкі нябожчыка, верасаўцы 

адкрывалі труну» [111, c. 201- 202]. 
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Самабытную і панарамную карціну малюе В. Адамчык, дэталёва і падрабязна 

апісваючы свята з нагоды нараджэння дзіцяці. Разам з галоўнымі героямі мы трапляем на 

шумнае і шматлюднае баляванне, дзе арганічна злучаецца вера ў Бога і следаванне 

народнай традыцыі. «Гучныя хрэсьбіны», куды бацька народжанага планаваў сабраць усю 

радню, сталі не толькі вітаннем дзіцяці, але і сустрэчай сямейнікаў, многія з якіх, асабліва 

жанчыны, не бачыліся з дзявоцтва ці даўняга вяселля. Пасля невялікага застолля хросным 

бацькам, за якіх прызначылі Хрысцю і Імполя, неабходна было везці дзіця ў касцёл для 

хрышчэння. Апранала немаўля ў дарогу разам з парадзіхай і бабка павітуха. Адпраўляючы 

дзіця да касцёлу, бабы казалі зычэнні, перадавалі падаянкі для жабракоў. Па вяртанні 

першымі сядалі за стол хросныя бацькі і бабка павітуха. Пачыналася застолле-віншаванне 

дзіцяці, дзе госці, паднімаючы чарку, прамаўлялі зычэнні: «Нясі сынка. І мы яго тут трохі 

акрэпім, каб здаровы рос ды шчаслівы быў. – І проўда ж без расы і трава не расце!.... Во, 

чуеце, шчабеча, як ластаўка на весну. – Гаваркі, пэўня, будзе!» [111, c. 493]. Разгарачаныя 

пітным госці размаўлялі, дзяліліся навінамі, пляткарылі: «За сталом, як рой перад 

вылетам, гула бяседа» [111, c. 495]. Аўтару ўдалося перадаць гучную, шматгалосую 

атмасферу свята, якое імкліва рухалася, круцілася ў віхуры танцаў і, як драматычнае 

дзейства, імкнула да сваёй кульмінацыі - завяршальнага рытуалу пад назвай «цягаць бабу 

на баране» [129, c. 422]: «Пад калодзежам стаяў пьяны рогат і крык. Узяўшыся за лучок, 

мужчыны цягнулі барану. Пасадзіўшы на яе, вязлі «тапіць», калі не адкупіцца пляшкаю 

гарэлкі, бабку-павітуху…» [111, c. 497]. На хрэсьбінах, як і ў многіх іншых жыццёвых 

сітуацыях, мова верасаўцаў багата насычана трапнымі выслоўямі, вобразнымі 

параўнаннямі, прыказкамі і прымаўкамі, якія не толькі адлюстроўваюць дасціпнасць, 

афарыстычнасць народнага мыслення, але і выяўляюць маральныя нормы і каштоўнасныя 

арыенціры вяскоўцаў: «Праўду ж кажуць: гадка глядзець на яўрэя рванага, на свінню 

худую ды на пьяную бабу» [111, c. 498], «Мая доля жджэ мяне ў канцы поля. А вам, 

маладым, трэба жыць. Жывы пра жывое думае» [111, c. 497]. 

Маляўніча і дакладна, з улікам мясцовых асаблівасцяў адлюстроўвае В. Адамчык 

кірмаш, на які з'язджаліся жыхары прылеглых вёсак у Дварчаны. У рамане падкрэслена 

асаблівасць і святочнасць гэтай падзеі ў жыцці вяскоўцаў і традыцыі яе правядзення. 

Паводле гістарычных звестак гандляры і пакупнікі сыходзіліся на плошчы: «Бойкі 

гандаль, ішоў на плошчы непасрэдна з вазоў, гандлявалі ў балаганах і ў разнос, кожны па-

свойму рэкламаваў свой тавар і рознымі сродкамі прывабліваў да сябе пакупнікоў» [129, 

c. 261]. Верасаўцы рыхтаваліся да торгу загадзя: жанчыны перабіралі ў куфрах сваё 

палатно, мужчыны прамервалі жыта, ячмень, а то і грэчку, рыхтавалі да продажу скаціну, 

«за тыдзень-два наперад згаворваліся, хто з кім паедзе» [111, c. 230]. Для набыцця 
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найважнейшых у гаспадарцы рэчаў: запалак, газы і солі, - патрэбны былі грошы, зарабіць 

якія можна было гандлем, хоць лішняга верасаўцы не мелі. В.Адамчык не толькі імкнуўся 

падрабязна апісаць, пералічыць, тое, што і па якім кошце прадавалася, у чым мелі патрэбу 

ў набыцці, што цанілася, а што не мела попыту і г.д. Але ва ўсіх дэталях, яскрава і 

маляўніча перадаў гаманкую і стракатую атмасферу кірмашу, напоўненую прыўзнятым 

настроем і гандлёвым азартам, дасціпным гумарам і едкімі кпінамі, гаспадарскімі 

клопатамі і разумным разлікам: «Кірмаш кіпеў, як растрывожаны мурашнік. Людскія 

галасы зліваліся ў адзін несціханы гуд. Толькі было чуваць, як трупаў палачкаю па 

звонкім паліваным збанку гарбаносы, з падкручанымі вусамі ганчар… Трымаючы каля 

ног мяшок з лёгкімі, што пахлі яшчэ свежым дрэвам, лыжкамі, ляскаў белаватымі 

кляновымі апалонікамі лажэчнік, прытупваў сівымі з закручанымі галянішчамі валёнкамі. 

Дробная нізенькая маладзіца ў цяжкай, суконнай, накінутай на плечы хустцы трасла 

сіваватаю блішчастаю ручайкаю часанага лёну. – Во ён! – крычала яна, паднімаючы свой 

дробны абветраны рудаваты твар. - І сам прадзецца, і сам тчэцца, беліцца, і само палатно 

качаецца»[111, c. 240 - 241]. Аўтар распавядае пра багаты выбар кірмашовай прапановы, 

падкрэслівае гандлярскае ўмельства і талент вяскоўцаў, паказвае прыдзірлівы характар 

абачлівых пакупнікоў: «Не жнуць, не косяць, а ты граблі прадаеш?! - Э, чалавеча, кажуць 

не кайся, рана ўстаўшы і рана жаніўшыся. Рана ўстанеш - многа зробіш, рана жэнішся – 

дзяцей пры маладым здароўі пагадуеш. Так і граблі - купіш, то мецьмеш у пору» [111, 

c.242]. Не абыходзіцца на торгу без жартаў, падману і чаркі. Так, Літавару ўдалося 

бясплатна пачаставать гарэлкай сваіх кампаньёнаў Міцю і Жэніка Рэпку, напалохаўшы 

гаспадыню «Цукерні», яўрэйку, праўдападобна і артыстычна сыграўшы хваробу на жывот 

пасля добрага пачастунку. 

Разгорнутае і дэталёвае апісанне прадзіва і ткацтва, як, дарэчы, любога эпізоду 

вясковай будзёншчыны у В. Адамчыка пераўтвараецца ў каларытную і маляўнічую 

ілюстрацыю сялянскага свету, напаўняецца глыбінёй і экзістэнцыйным сэнсам, перадае 

рухомасць, далучанасць да сусветнага жыцёвага кола: «Сярод хаты, чапляючыся доўгімі 

крыламі за косы слупок сонца, у якім вірыў пыл, вішчала, прымацаваная да бэлькі, 

тачылася ў гліняны ток сноўніца – папіхваючы адною рукою, другую дзяўчына вяла па ёй 

зверху ўніз і знізу ўверх выфарбаваную нітку – снавала кросны. Адсунуўшыся далей ад 

акна, ад сонца, што ўжо напякло ў плечы, на лаве пасопвалі, сагнуўшыся над хамутом, 

мужчыны – гатаваліся да блізкае вясны, - аглядалі вупраж. Там-сям у адчыненых насцеж 

гумнах быў чуваць адзінокі ляск і грук цэпа – нехта яшчэ дамалочваў насенны хрумсткі 

лубін» [111, c. 351 - 352]. 
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Звычайныя, непрыкметныя карціны вясковага быту В. Адамчык перастварае ў 

маляўнічыя палотны сялянскага быцця, ажыўляе іх, робіць пластычнымі, напаўняе пахамі, 

гукамі, адчуваннямі. М. Тычына заўважае: «Навакольны свет празаік бачыў прадметна-

вобразна, ва ўсіх непаўторных падрабязнасцях, адценнях, пераходах, зменах. Маецца на 

ўвазе надзвычайнае згушчэнне вобразнасці, павышаная канцэнтрацыя мастацкасці ў 

кожным слове і кожнай фразе. Энергетыка слова ў творах В. Адамчыка такая, што чытач 

не толькі бачыць і ўяўляе апісанае, але і адчувае водар восеньскага саду, пахі ранняй 

вясны. У яго тэкстах няма ніводнага нейтральнага, безэмацыянальнага слова» [108, c. 4]. 

У рамане пісьменнік выступае летапісцам вясковага жыцця, старанна і адказна 

занатоўваючы, пераказваючы чытачам спецыфіку і адметнасць сялянскага побыту, яго 

разумную ўладкаванасць, прыродна-каляндарную арганізаванасць. Разгорнута апісваючы 

агульнанародныя традыцыі, звычаі, святы і абрады, што сустракаліся не толькі на 

«ўсходніх крэсах», але і на ўсёй тэрыторыі Беларусі, аўтар засяроджвае ўвагу на 

адметным, мясцовым, заходнебеларускім. Этнаграфізм В. Адамчыка зарыентаваны на 

выяўленне, захаванне каларытных і самабытных з'яў мясцовай рэчаіснасці. У поле зроку 

пісьменніка трапляе абсалютна ўсё з жыцця заходніх беларусаў: ад відавочнай і добра 

адчувальнай моўнай стыхіі да назваў прылад працы, спецыфікі ўзаемаадносін, жыццёвых 

завядзёнак. Неаднаразова зважае аўтар і на адметны аўтэнтычны «верасаўскі» звычай, 

паводле якога госці, што заходзілі ў хату, не распраналіся і не здымалі шапкі: «Па 

верасаўскаму звычаю не знімаючы з галавы шапкі ў чужой хаце, пры стале ўжо сядзеў, 

пакліканы за сведку, Бронік Літавар» [111, c. 220], «Дзяўчаты, што сядзелі на лаве, па 

верасаўскаму звычаю не распранаючыся, а толькі расслабіўшы каля шыі суконныя 

хусткі…» [111, c. 318]. 

Прыводзячы шэраг народных прымет, пісьменнік злучае вясковую назіральнасць з 

прыроднай упарадкаванасцю, цыклічнасцю, якія дапамагалі зазірнуць у будучыню, 

спрагназаваць асабістае і грамадскае жыццё. Аб прыходзе гасцей-малацьбітоў і навіны па 

народнай прымеце жыхароў дома Мондрых папярэдзіла «белабокая сарока», якая скакала 

па частаколе каля дома. Дрэннай прыметай лічыўся гром на «голы лес», прадвеснікам 

няшчасця было вяртанне зімы пасля прылёту буслоў: «нядобры ж знак, така рада, каб не 

ўпаў на людзей мор» [111, c. 379]. Адпаведна былі парады, як спыніць пагрозу і 

пазбегнуць наканаванасці. Часам, верасаўцы не вельмі давяралі чароўным магчымасцям 

рытуальных дзеянняў, але вера ў варажбу, магічную сілу слова, замовы ў вяскоўцаў была 

моцнай. Раскрывае В. Адамчык гэту светапоглядную супярэчлівасць праз апісанне «злых 

рытуалаў», звароту да знахараў, валоданне звычайнымі вяскоўцамі загаворамі і 

выратавальнымі малітвамі. Не здолеў дапамагчы ад моцнага «чаравання», зробленага 
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Алесі Мондрай праз кінутую на сарочку «сухую, пляскатую, нібы раздушаную колам,» 

жабу «і вялікую іржавую іголку», доктар, бо не знайшоў у хваробе медыцынскага пачатку 

і параіў звярнуцца да «бабкі». Пабойваліся ў Верасаве Ёдкай Марылі, з прычыны яе 

нядобрых чароўных здольнасцяў бабы стараліся не трапіць ёй на вочы «ні з даёнкаю», «ні 

з першым зжатым снапом жыта». Вядзьмаркай лічылі і дварчанскую Кайтаніху, пра якую 

местачковыя дзеці расказвалі, «што яна ўмее ганяць пярэпалахі, качаючы па жываце 

яйцом», «вылізваць языком з вока страмяку» і інш. [111, c. 274]. 

Ахоўным абярэгам ад злога вока і перасцярогай ад прыроднай небяспекі была 

малітва. Магічная сіла прыпісвалася грамнічнай свечцы, якую запальвалі ў хатах кожны 

раз перад навальніцаю. Гэты рытуал з малітвай дапамог Таквілі Мондрай летась «разбіць» 

градавую хмару: «Тады ў Верасаве толькі пакрапаў дождж, а там, на хутарах, град, як 

цэпам, змалаціў усё збожжа і паабіваў на дрэвах кару» [111, c. 449]. Малітвай-замовай, 

вывучанай ад мацеры, спыняе Алеся вялізнага сабаку ў двары знахара.  

Верасаўцы добра разбіраюцца ў лекавых раслінах: рабіну збіралі і сушылі на 

зімовыя лекі, бабку трыпутнік прыкладалі да раны, палыновы ўзвар выкарыстоўвалі для 

лячэння жывата. Яны ведалі, что зубнік, якім акурвалі хворыя зубы, як і чэмер, быў 

атрутай для ўнутранага спажывання. Сустракаюцца ў рамане  і іншыя звесткі з народнай 

медыцыны. Па колькасці прадстаўленай інфармацыі па народнай культуры, традыцыях, 

звычаях і абрадах, прыладах працы, назвах расліннага і жывёльнага свету твор суадносны 

з сапраўднай энцыклапедыяй, маштабнымі і грунтоўнымі навукова-этнаграфічнымі 

запісамі. 

Геаграфічная мяжа вёскі, якая праходзіць праз месца ўмоўнага пераходу дарогі ў 

вясковую вуліцу і падзяляе свет на вонкавы, «чужы» і «свой», вясковы, абазначана 

традыцыйным для народнага светабачання сімвалам - прыдарожным крыжам. Такое 

ўмацаванне мяжы было шматфункцыянальным, але найперш выконвала межавую і 

апатрапейную функцыю. У рамане прыдарожны крыж з традыцыйнага прасторавага знака 

ператвараецца ў мастацкую дэталь і ўключаецца ў аповед не толькі фармальна-

функцыянальна. «Шары перакошаны крыж з белым новым ручніком, завязаным каля 

абразка», выконваючы сваю межавую, інфарматыўную функцыю, адначасова раскрывае 

адметнасць вясковага светабачання і ўспрымаецца, як абярэг-ахвяра, што злучае народнае 

і хрысціянскае. Стары абымшэлы крыж становіцца прадвеснікам страшнай навіны пра 

смерць пры чыстцы цыстэрны ў Дварчанах аднаго з жыхароў вёскі – Сяргея Рэпкі. 

Прадчуванне бяды адбіваецца і на змене надвор'я, якое становіцца сцюдзёным і ветраным, 

мяняе колеравы фон вясковага пейзажу, дзе запанаваў хаос: «цемната залівала равы і 

лагчыны», «чарнела зялёная рунь», «вецер гнаў у вёску сухі горкі пясок», «у нізкіх, 
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паўсяданых у чарнату хатах моргаў палахлівы агонь». З вяртаннем ў вёску нябожчыка 

крыж становіцца у маўклівым сведкам чалавечай трагедыі, няўмольнасці лёсу, 

вартаўніком незваротнасці жыцця, месцам сыходжання свету жывых і памерлых.  

Імполевага брата Платона з драўляным крыжам на плячах выпадкова спаткалі 

Імполь з Алесяй, едучы ад ксяндза са спадзяваннем на Боскае благаславенне ў сямейным 

жыцці. І зноў аўтар ўключае асабістае, прыватнае ў адвечны рух жыцця, у якім, пэўна, 

няма выпадковасцяў. Платон нёс крыж на магілу сваёй «самай меншанькай» дачушкі. 

Нібы сама жыццёвая трагедыя напоўніла звычайныя словы Платонавага адказу на 

прапанову падвезці глыбокім, філасофскім кантэкстам: «Сколека тут ісці. – Платон глянуў 

на чарнаватую ад конскага памёту дарогу, што высокаю грэбляю, адлучыўшыся ад шашы, 

гінула ў густой, як туман, завеі. Перакладаючы на другое плячо крыж…» [111, c. 288]. 

Сімвалічнае значэнне напаміну пра тое, што кожнаму прыйдзецца несці свой крыж па 

сваім жыццёвым шляху, пра няўмольнасць лёсу, якога не пазбегнуць, выявіў у творы гэты 

цяжкі, драўляны крыж для магілы маленькай дзяўчынкі. Страшная вестка збянтэжыла 

Алесю з Імполем, часова выбіла са звычнага будзённага кола, скіравала да роздуму над 

адвечнымі законамі жыцця, памкнула да змірэння перад Боскай воляй. Развагі развярэдзілі 

незагойную рану аб смерці мамы, найдаражэйшага і найлюбімейшага чалавека для Алесі, 

нарадзілі адчуванне несправядлівасці лёсу. Балючы ўспамін вярнуў да рэчаіснасці, у якой 

была надзея, няпэўнасць і нечаканая трывога: «… раптам нешта пякучае абліло яе сэрца: 

«Як жа ж будзе жыцца з ім, з Імполем, што во сядзіць, каторая пара, не абзываючыся?» 

[111, c. 292]. 

Сюжэтнае і жыццёвае кола замкнецца і пазначыцца крыжам, як гэтага вымагае 

цыклічная кампазіцыя рамана, у апошняй, лёсавызначальнай частцы. Перад выездам з 

Верасава ў Ведравічы на хрэсьбіны стары Корсак, спыніўшыся для размовы з 

Літаварыхай, перад абярэгам здыме шапку. Прыдарожны крыж нібы адкрые дарогу ў 

іншасвет, невядомы, варожы, скіруе на новы, непрадказальны, воляй лёсу вызначаны 

кожнаму шлях. Злучэнне з сусветам, завяршэнне аднаго жыццёвага перыяду і пераход да 

новага адбываецца ў рамане праз свет памерлых: замыкае-адмыкае прастору «крыжык», 

які кожны год выкладае Алеся на магіле задушанага ёю яшчэ ва ўтробе дзіцяці. 

Семантычны падтэкст, знакавасць гэтага крыжа іншыя - у ім увасоблена не толькі 

наканаванне, ён - расплата і раскаянне.  

Добрае і глыбокае веданне народнага жыцця, яго сутнасных асноў, светапогляднай 

адметнасці дазволіла В.Адамчыку грунтоўна і ўсебакова паказаць вясковае быццё, яго 

злучанасць з прыродай, каляндарна-гаспадарчую арганізаванасць, глыбіню і складанасць 

маральна-этычнай і духоўнай сістэмы. Аўтар імкнуўся да рознапланавага адлюстравання 
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мясцовай карціны свету. Здолеў, пазбягаючы рамантызацыі і ідэалізацыі, праўдзіва і 

шчыра паказаць вясковыя ўзаемаадносіны з іншага ракурсу: «Трывушчымі і нязводнымі, 

як пырнік, бабскімі забабонамі, старавечнаю сварбою, злымі абгаворамі, затоенай 

хцівасцю і зайздрасцю жыло Верасава, чакаючы скорае вясны» [111, c. 381]. Ёсць у гэтым 

хранікальна даследаваным жыццёвым палатне на «чалавечым» узроўні і нянавісць, і 

абыякавасць, і падман, і злачынства.  

Кожны з герояў рамана - жывы чалавек, складаная і супярэчлівая асоба, што мае 

асабістую, часта трагічную гісторыю. Персанажы В.Адамчыка жывуць надзённым 

клопатам, мараць аб шчасці, спрабуючы дасягнуць яго, часам нават шляхам граху, 

чакаюць будучыні і назіраюць за няспынным бегам часу, пад які не многія здолеюць 

падладзіцца і прыстасавацца: «Як перайначыўся, змяніўся на вачах свет. Змяніліся і людзі 

ў Верасаве: паўміралі адныя і панараслі, падняліся новыя. І яна [Таквіля Мондрая – Н.А.] 

ўжо думала, што яна лішняя і непатрэбная сярод гэтага новага свету, і чула нейкую віну, 

што жыве сярод новых людзей: бо ўсё мае сваю пору - усходзіць, расці і паміраць» [111, c. 

445]. 

Жыццёвы колазварот, што праходзіць праз каляндарны, зімова-веснавы цыкл 

замыкае сюжэтную лінію, канкрэтызуе часава-прасторавы хранатоп, злучае вясковую 

прастору з сусветам, напаўняючы яе глыбінёй, змястоўнай насычанасцю і пераствараючы 

ў сялянскі космас. Фінал рамана адкрывае, робіць заўважным завяршэнне пэўнага перыду 

і выхаду на новы жыццёвы этап асабістых гісторый жыхароў Верасава. Працяг існавання 

па-старому для Алесі, Імполя, Хрысці, бацькі Корсака і многіх іншых немагчымы. Якім 

яно будзе, гэта новае жыццё? Шчаслівым, радасным, заможным або няўдалым, 

клапатлівым, небяспечным? В.Адамычык пакідае гэтае пытанне без адказу, даючы надзею 

на працяг і будучыню. Ён апавядае пра трагічна-прыгожы росквіт веснавой прыроды і 

спыняе самазабойства галоўнай гераіні першымі рухамі ненароджанага яшчэ дзіцяці: 

«Раптам пад грудзьмі тугім клубочкам стукнулася нешта жывое. Раз, потым другі» [111, c. 

510]. «Скупое святло чыгуначнага ліхтара» апошніх радкоў рамана пераўтвараецца ў 

агеньчык надзеі на працяг і адраджэнне маці ў дзецях, сялянскага жыцця ў вёсцы, жыцця 

беларусаў на сваёй, а не чужой Бацькаўшчыне. 

Напісаны ў традыцыях беларускай рэалістычнай прозы раман В. Адамчыка «Чужая 

бацькаўшчына» займае ў беларускай літаратуры своеасаблівае месца як адметная, 

энаграфічна і гістарычна дакладная, самабытная хроніка заходнебеларускай рэчаіснасці. 

Абапіраючыся на багаты фактаграфічны матэрыял, звесткі з розных сфер вясковага 

жыцця: побыту, рытуалаў і абрадаў, народных святаў і звычаяў, мовы, медыцыны і г.д., 

аўтар здолеў стварыць панарамную, шматпланавую, маляўнічую карціну жыцця вёскі. 
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Шырокі спектр выкарыстанай інфармацыі з народнага побыту вызначыў і 

поліфункцыянальнасць этнагарфізму, які абумовіў структурна-кампазіцыйную і ідэйна-

жанравую спецыфіку рамана. Этнаграфізм стаў адной з вызначальных прымет 

мастакоўскага стылю з моцным «элементам рэпрэзентацыі», пазнавальнай «жывапісна-

дакументальнай» манерай В. Адамчыка, шматграннасцю і псіхалагічнай дакладанасцю 

вобразнага свету. Гісторыя вясковай паўсядзённасці пераўтварылся ў люстэрка народнай 

культуры, ажывіла прастору, напоўніла яе атмасферай, спрыяла раскрыццю сялянскай 

душы, самабытнага народнага мыслення, у якім арганічна злучаны прыродна-касмічнае і 

чалавечае. Зварот да мясцовага, этнаграфічна-рэгіянальнага, блізкага і добра вядомага 

асабіста, не звузіў пісьменніцкі кругагляд, глыбіню пранікнення ў сутнасць чалавека, стаў 

крыніцай творчага натхнення, натуральнай спалучанасці суб'ектыўнага і аналітычнага 

пачаткаў, асновай для выяўлення агульнанароднага і ўласнабеларускага. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Праблема даследавання спосабаў выражэння нацыянальнага характару і культурнай 

значнасці на ўзуальным узроўні мовы і на матэрыяле мастацкай літаратуры мала 

даследавана ў беларускім мовазнаўстве і патрабуе далейшага разгляду і сістэматызацыі. 

Мова мастацкага тэксту, якая адыгрывае істотную ролю ў разуменні важнасці 

асобных фрагментаў моўнай мадэлі свету ўсяго этнасу. Моўная сістэма таго ці іншага 

выбітнага аўтара з'яўляецца часткай канцэптасферы нацыянальнай мовы. Яе аналіз – гэта 

карціна асаблівасцей культуры. Вобразы, выкарыстаныя мастаком слова сведчаць пра яго 

ідэнтыфікацыю як моўнай і культурнай асобы. 

У мове твораў У. Караткевіча ў значнай ступені ўвасоблены нацыянальныя рысы 

характару нашага этнасу, асаблівасці менталітэту. Моўная карціна свету класікаў 

літаратуры ўяўляе цікавасць як адлюстраванне нацыянальнай канцэптуалізацыі і 

катэгарызацыі свету. Навуковая значнасць выяўлення спосабаў прадстаўлення культурнай 

значнасці (у тым ліку на ўзроўні тропаў) дазваляе атрымаць уяўленне пра нацыянальны 

характар мыслення. 

Праз сістэму колераабазначэнняў у мове твораў У. Караткевіча выяўляецца сувязь 

аўтарскай і нацыянальнай моўнай карціны свету. На ўзроўні каларонімаў адбываецца іх 

узаемадзеянне і ўзаемаўплыў. 

Схільнасць У. Караткевіча да будовы канструкцый «фон – аб'ект» сведчыць пра 

тэндэнцыю да ўспрымання рэчаіснасці ў адносінах супрацьпастаўлення часткі і цэлага. 

Акрамя таго, за кошт структуры спалучэнняў у аб'екце адбываецца не толькі 

канцэнтрацыя колеравага значэння, але і яго лакалізацыя разам з канатацыяй. 

Прыхільнасць пісьменніка да шматколерных камбінацый, можа выступаць сродкам 

рэпрэзентацыі ўласна канцэпта «колер» і ілюструе цесную сувязь моватворчасці 

пісьменніка з канцэптасферай нацыянальнай мовы. Паводле даследаванняў В. Маславай, 

беларусы ўсё прыгожае звязваюць з колерам, вясёлкай (маецца на ўвазе шматколернасць), 

таму колераабазначэнні ў творах аўтара ствараюць своеасаблівае поле эстэтычных 

каардынат. 

Этнаграфічны матэрыял, ужыты аўтарам, арганічна ўплецены ў сюжэт. Ён 

характарызуе не толькі гістарычны час, але і чалавека як частку народа і пэўнай сацыяльнай 

групы. Творам У. Караткевіча ўласцівы этнаграфічны энцыклапедызм. Беларускі празаік падае 

народныя назвы прадметаў побыту, адзення, апісвае народныя абрады. Этнаграфічны 

матэрыял не перагружае твор, не запавольвае сюжэтны ход, а дазваляе перадаць непаўторнасць 

абранага ім матэрыялу і адметнасць пісьменніцкай манеры. 

Аналіз моўнай карціны свету Уладзіміра Караткевіча выявіў залежнасць сістэмы 
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часавых вобразаў ад цыклічнай канцэпцыі часу, характэрнай для беларускай лінгвакультуры. 

Вывучэнне моўнай карціны свету Сяргея Панізніка выявіла залежнасць у сувязі 

паняццяў нацыянальнай памяці і нацыянальнага з характарам лакалізацыі этнаса ў 

прасторы, што і адлюстроўваюць тапонімы, у якіх паўстае эпоха, традыцыя, жыццё нацыі, 

гістарычны кантэкст. 

Даследаванне канцэптаў «жанчына», «жонка» на матэрыяле беларускіх парэмій 

выявіла залежнасць зместавага боку канцэптаў з традыцыйнай беларускай культурай, што 

не ідэнтычна зместу гэтых канцэптаў у моўнай карціне свету сучаснага грамадства. 

Выяўлены аўтастэрэатыпныя ўяўленні вобраза беларуса і гетэрастэрэатыпныя 

ўяўленні вобраза паляка на матэрыяле асацыятыўнага эксперымента ў Полацкім 

дзяржаўным універсітэце, Гродзенскім дзяржаўным універсітэце, Беларускім дзяржаўным 

педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Даследаванне этнастэрэатыпаў характара 

беларуса ў супастаўляльным аспекце можа стаць часткай лінгвакультуралагічнага слоўніка 

беларускай мовы. 

Сусветная вайна (1914 – 1918) і рэвалюцыя (1917) дазволілі айчынным мастакам 

слова  засяродзіцца на тэмах, якія не паспелі стаць магістральнымі ў новай  беларускай 

літаратуры. Нягледзячы на тое, што ваенныя падзеі здаўна  цікавалі нашу прозу і паэзію, 

трэба зазначыць, што традыцыі адлюстравання баявых дзеянняў парываліся (у адрозненне 

ад бясконцай  плыні ўзброеных канфліктаў і сацыяльных навал), таму ў першай трэці ХХ  

ст. прыйшлося адраджаць-фармаваць прынцыпы развіцця літаратурнай  баталістыкі ў 

сувязі з надзённымі кірункамі развіцця айчыннага  пісьменства. Паралельна з 

фармуляваннем новай канцэпцыі беларускай прозы  і паэзіі пра вайну адбывалася і 

прыўлашчванне абумоўленых спецыфікай  часу, форм выкладу матэрыялу. 

У літаратурна-мастацкім плане 20-30-я гг. ХХ ст. вылучаліся распрацоўкай новай 

тэматыкі: быццё горада ў часы войнаў і рэвалюцый («Сокі цаліны» Ц. Гартнага, 

«Віленскія камунары» М. Гарэцкага), міжэтнічныя зносіны ў межах былой Расійскай 

імперыі («Набліжэнне» З. Бядулі), успрыманне навалы персанажам-селянінам, 

прадстаўніком мяшчанства ці інтэлігентам у першым пакаленні («На імперыялістычнай 

вайне» М. Гарэцкага), татальнае бежанства («Бацькаўшчына» К. Чорнага), захаванне 

нацыянальнай ідэнтычнасці  («Рускі», «Дзве душы» М. Гарэцкага). 

Асэнсавана тэма бежанства (у сувязі з падзеямі Першай сусветнай вайны) у 

айчынных мастакоў слова, якія напрыканцы ХХ – на пачатку ХХI стст. працавалі ў 

рэчышчы гістарычнай прозы, абіраючы ў якасці матэрыялу мастацкага асэнсавання 

крызісныя з’явы не вельмі далёкага мінулага. 

Напрацягу ХХ ст. беларускія празаікі звярталіся да вобраза немца, спрабуючы 
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расказаць пра яго разнапланава: як пра ворага (кайзераўца, гітлераўца), ахвяру вайны, 

палоннага. Нягледзячы на шматлікія ідэалагічныя абмежаванні, мастакі слова ўсё ж 

спрабавалі застацца аб’ектыўнымі ў адлюстраванні персанажаў-немцаў (спадчына А. 

Гародні, Ц. Гартанага, М. Гарэцкага, Э. Самуйлёнка, пазней А. Адамовіча, В. Быкава, І. 

Чыгрынава). Напрацягу ўсяго стагоддзя празаікі звярталі ўвагу на некалькі канцэптуальна 

значных аспектаў: маляваліся раскаваныя паўсядзённыя паводзіны захопнікаў, іх 

меркантылізм, вера ў дзяржаўную ідэалогію. З другога боку, беларускія пісьменнікі 

засяроджваліся на ўвасабленні вобразаў немцаў-нон-канфармістаў, якія абіралі 

гуманістычныя каштоўнасці, што атаясамлівалася з рызыкай для жыцця. 

Адказы на пытанні «за што?» і «хто вінаваты?» залежалі ад самой рэфлексуючай 

асобы, якая спасцігала сусвет. В. Быкаў стварыў адмысловую галерэю персанажаў, якія па-

рознаму падыходзілі да праблемы: адны (Пшанічны, Аўсееў, Блішчынскі, Гарбацюк, 

Сахно, Гусакоў, Рыбак) спыняліся на такіх пытаннях толькі для таго, каб абвінаваціць 

іншых ва ўласных паразах. Балючая выснова пра сапраўдныя нізкія матывы ўласных 

учынкаў і стаўленне да соцыуму, які ўзгадаваў іх, усведамлялася, але, паводле аўтарскай 

задумы, дзейныя асобы не жадалі іх фармуляваць ва ўсёй іх сапраўднай звыроднасці. 

Другія (Сцепаніда Багацька, Сотнікаў, Хведар Роўба, Ягор Азевіч) адчувалі сваю 

фатальную віну перад людзьмі. Трагічныя перыпетыі жыцця (ўласнага, нацыянальна-

беларускага, і, шырэй, агульнасавецкага) нярэдка паўставалі для неадназначных і 

адмоўных персанажаў Быкава як кара за духоўны інфантылізм, безагляднае 

падпарадкаванне чужому ладу мыслення, абсалютную адданасць новым каштоўнасцям, 

якія выкрэслівалі са свядомасці лепшае з традыцыйнай маралі. 

Выяўлена спецыфіка ваеннай тэматыкі у цыкле «Галасы ўтопіі» С. Алексіевіч. 

Падкрэслена пільная ўвага апавядальнікаў да тэмы «чалавек на вайне», якая ўзрастала на 

аснове асабістых уражанняў і вопыту, паяднаных з ведамі, набытымі з літаратурна-

мастацкай спадчыны Б. Палявога, А. Фадзеева, Э.М. Рэмарка і інш. Прасочваецца 

надзвычайная значнасць слоўнай стыхіі для кожнага ўдзельніка ці сведкі ўзброенай 

барацьбы. Вызначаюцца пэўныя тыпалагічныя і генетычныя паралелі з айчыннай і 

замежнай прозай (у тым ліку дакументальна-мастацкага кшталту). 

Мастакі слова не маглі абысці праблему міжнацыянальных адносін, якая вызначала 

атмасферу грамадскага быцця напрацягу ХХ ст. Існаванне ў межах Расійскай імперыі і 

СССР мела на ўвазе жыццё беларусаў у полікультурным асяроддзі, у тым ліку поруч з 

яўрэямі, чый гістарычны лёс захапіў беларускіх пісьменнікаў, і яны адчувалі неабходнасць 

распавесці пра размаітыя праявы шавінізму. Такім чынам у нашай прозе з’явіліся згадкі 

пра стэрэатыпы яўрэя - “ўнутранага ворага» ў Расійскай імперыі часоў Першай сусветнай 
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(кнігі З. Бядулі, М. Гарэцкага, М. Зарэцкага), пагромы (проза З. Бядулі, М. Зарэцкага, І. 

Гурскага), напаўлегальныя спробы выбавіцца з салдатчыны (З. Бядуля, М. Гарэцкі). У 

другой палове ХХ ст. некаторыя акценты змяніліся: напрыклад, на першы план выйшаў 

аповед пра халакост (кнігі В. Быкава, Л. Дайнекі, І. Навуменкі, І. Пташнікава, Б. Сачанкі і 

інш.). Гэтая тэма ўваходзіла ў складаны дыялог з іншымі па-мастацку асэнсаванымі 

праявамі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай: перш за ўсё, увага надавалася псіхалогіі 

ката (незалежна ад яго нацыянальнасці), матывам яго звыродлівых учынкаў. 

У працэсе вывучэння рамана В. Адамчыка «Чужая бацькаўшчына» выяўлены 

асаблівасці творчай манеры пісьменніка, якія раней падрабязна не разглядаліся беларускай 

крытыкай:  

1) канцэптуальны зварот да гісторыяграфічнага матэрыялу і масштабнае ўвядзенне 

гісторыка-культурных рэаліяў, як аснова фактаграфізму рамана;  

2) апора на этнаграфічны матэрыял на змястоўным і кампазіцыйна-структурным 

узроўні пабудовы мастацкага свету рамана;  

3) маркіраване полікультурнай прасторы ў рамане. 

Асэнсаванне рамана В. Адамчыка «Чужая бацькаўшчына» дазволіла выявіць 

залежнасць мастацка-кампазіцыйнай будовы ад этнаграфічнага складніка, як на 

сюжэтным, так і на вобразна-зместавым ўзроўні. 

Вывучэнне хранатопу тэтралогіі В. Адамчыка выявіла залежнасць часавага аспекту 

ад міфа-паэтычнай народнай карціны свету. 

Вызначана спецыфіка адлюстравання заходнебеларускай рэчаіснасці канца 30-х–

пачатку 40-х гг. ХХ ст. у раманным цыкле В.Адамчыка як своеасаблівае месца 

перакрыжавання жыццёвых калізій беларускага народнага лёсу, як плённы матэрыял для 

выяўлення спецыфікі тых змен, што адбываліся з беларускім характарам, жыццём, 

норавамі. Разгледжана шматмерная мадэль беларускага свету, які ўвабраў у сябе не толькі 

лакальнае, адметна заходнебеларускае, а найперш выявіў тыповае, агульнанацыянальнае. 

Выяўлена, што бытапісальніцтва і раскрыццё праблематыкі праз кругагляд чалавека 

з народнай масы з’яўляюцца прынцыповым мастацкім выбарам аўтарскай пазіцыі 

В.Адамчыка. Менавіта яна дала яму магчымасць у 1970-я – першай палове 1980-х гг. 

“абысці» абмежаванні сацрэалістычнага ракурсу, абавязковага для адлюстравання 

рэчаіснасці ў савецкай літаратуры, і закрануць многія тэмы, якія былі падцэнзурнымі ў 

савецкі час (праблемы нацыянальнага беларускага руху і “калабарацыі», як 

супрацоўніцтва дзеячаў беларускага адраджэння з рознымі сіламі: ад немцаў-кайзераўцаў 

да палякаў-пілсудчыкаў і расійцаў-бальшавікоў; пытанні станаўлення беларускай 

дзяржаўнасці, схаваныя глыбока ў раманным падтэксце, усталявання савецкай улады на 
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заходнебеларускіх тэрыторыях, падзелы і перападзелы зямлі, неадназначнасць 

партызанскага руху, яўрэйскае пытанне і інш.) і застаюцца маладаследаванымі на 

сучасным этапе. 
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