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к у любым іншым празаічным жанры, дзейныя героі займаюць 
адметнае месца ў структуры падання: з пункту гледжання 

нарацыі менавіта героі спрыяюць развіццю сюжэта; на сімвалічным 
узроўні, з іншага боку, героі і архетыпныя вобразы могуць перадаваць 
іншыя, глыбейшыя значэнні, закладзеныя аўтарам. 

Паводле класіфікацыі вядомага іспанскага гісторыка, антраполага, 
мовазнаўцы і фалькларыста Хуліа Кара Барохі, паданні дзеляцца на 
дзве групы ў залежнасці ад натуры іх галоўных герояў: 

 паданні пра слаўных герояў, рэальных або фікцыйных, з гіста-
рычным значэннем,  

 паданні пра герояў без гістарычнага значэння, або паданні 
характару [Caro Baroja 1991: 165–170].  

Паданні пра слаўных герояў, часта звязаныя з нацыянальнай або 
патрыятычнай тэматыкай, з’яўляюцца больш ці менш упарадкаванымі 
апавяданнямі пра жыццёвы шлях значных гістарычных постацяў кож-
нага краю. Гэтыя біяграфіі могуць быць як рэальныя, так і стыліза-
ваныя або выдуманыя. У такіх паданнях адлюстраваны характар кан-
крэтных асоб. 

У часы Сярэднявечча вялікае значэнне ў літаратуры набывае 
агіяграфічны жанр. На думку даследчыцы сярэднявечнай гісторыі 
Анхелэс Гарсія дэ ля Барбол’я, “агіяграфічная літаратура, як мы яе 
разумеем, – гэта такая літаратура, суб’ектам і аб’ектам якое становяцца 
святыя, незалежна ад жанру – паэтычнага ці празаічнага – і ад выка-
рыстання – літургічнага або прыватнага, – для якога яна прызначаная” 
(García de la Borbolla 2002: 78]. Менавіта шанаванне святых, пасрэднікаў 
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між звычайнымі людзьмі і Богам, спрыяе таму, каб да іх біяграфій дада-
валіся легендарныя рысы. Не дзіўна, такім чынам, што існуюць і агія-
графічныя творы народнага паходжання. Да прыкладу, La vida del bie-
naventurado San Amaro (Жыццё блажэннага святога Амара, з невядомай 
датай напісання),  

апавяданне, якое, можа быць, калісьці было кароткім exemplum або на-
родным паданнем, як і дагэтуль у пэўных рэгіёнах Галісіі, але прайшло 
эвалюцыйны працэс дзякуючы творчай працы індывідуальных аўтараў 
[Vega 1987: 13]. 

Трэба заўважыць, што народная і мастацкая літаратуры не аддзе-
леныя непераадольнаю мяжой, а наадварот: пераход з першай да 
другой часта з’яўляецца пастаянным працэсам ператварэнняў і інтэр-
прэтацый канкрэтных твораў. Натуральна, гэтая тэндэнцыя больш 
відавочная ў тых выпадках, калі паданні маюць сваю аснову ў жыцці 
рэальных гістарычных герояў, чые біяграфіі адасабляюцца паступова 
ад рэчаіснасці дзякуючы народным пераацэнкам (а пазней – аўтарскім) 
і ператвараюцца ў народныя і літаратурныя паданні. 

Гэтыя працэсы, вядома, здараюцца не толькі ў агіяграфіі. Біяграфіі 
многіх гістарычных постацяў значна змяніліся, калі суайчыннікі пера-
тварылі іх у паданні. Напрыклад, ледзі Годзіва 

ніколі не ездзіла праз Ковентры вярхом <…>, паданне драматызуе табу, 
якое асацыюецца з voyeurismo, <…> шануе хараство Годзівы і візуальную 
асалоду, але імкнецца захоўваць прыстойнасць. Самаахвяра Годзівы з’яў-
ляецца апраўданнем яе скандальных паводзінаў [Donoghue 2008: 1–2]. 

Брытанская шляхцянка, паданне пра якую было створанае пасля 
ейнае смерці, “была вялікая лэдзі, якая кіравала Ковентры на ўласных 
правах, жонкай уплывовага Леафрыка, эрла Мерсіі” [Ellis Davidson 1969: 
107]. Аднак, дзякуючы папулярызацыі народна-літаратурнай версіі яе 
біяграфіі (перш за ўсё, праз фальклор, а потым ужо ў літаратуры і кіне-
матографе), вобраз, які застаўся ў калектыўнай памяці, – голая жан-
чына, якая едзе вярхом па пустых вуліцах Ковентры. 

Многія гістарычныя постаці іншых эпох сталі аб’ектам працэсу 
ператварэння ў паданні. Вобразы тых людзей, якія паўплывалі не толь-
кі на сваю нацыянальную гісторыю, але і на развіццё сусветнай гісто-
рыі, складаюцца з розных інтэрпрэтацый у залежнасці ад успрыняцця 
іх дзейнасці ў краінах і рэгіёнах, дзе ствараюцца новыя паданні пра іх. 
На думку Х. Кара Бароха, вельмі паказальны выпадак Напалеона, якога 

з самага пачатку ХІХ стагоддзя некаторыя паказвалі як надзвычайнага 
чалавека, і з ім асацыяваліся пэўныя рысы, якія можна лічыць амаль 
легендарнымі ў творах гістарычнага характару, напрыклад, Адольфа 
Цьера. Аднак <…> можна сустрэць выпадкі, якія паказваюць яго з зусім 
адрознага боку <…>. [У рамане] Вайна і мір Талстога сустракаецца герой 
<…>, які становіцца камічным ідыётам, пазбаўленым чалавечай годнасці 
і маральнасці. Аднак яго супернік у дадзеным творы <…> генерал Куту-
заў, прадстаўлены <…> увасабленнем інтуіцыі, рускай душы і калектыў-
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най жыццёвай сілай, якая кантрастуе з перабольшаным драматызмам 
Напалеона [Caro Baroja, 1990]. 

У адрозненне ад расейскіх літаратараў, польскія рамантыкі па-
даюць у сваіх творах надзвычай пазітыўны вобраз Напалеона І Бана-
парта: “Паданне пра французскага капрала, нягледзячы на змены і роз-
ныя падыходы – канстытуцыйнае і абавязковае для польскай культу-
ры. Напалеон быў створаны па меры народных надзей і амбіцый поль-
скага рамантызму” [Krawczyk 2016: 86]. Гэтак Напалеон Банапарт стаў 
першараднай постаццю, напалову гістарычнай, напалову фікцыйнай, 
для польскай нацыянальнай ідэі, бо ўтварэнне ім Герцагства Варшаў-
скага вярнула польскаму народу надзею на вяртанне незалежнасці 
польскай дзяржавы. 

Мы пагаджаемся з гіпотэзай, што польскамоўны беларускі празаік 
Ян Баршчэўскі стварыў алегарычны вобраз расейскае царыцы Каця-
рыны ІІ у сваёй кнізе Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных 
апавяданнях. У ягонай інтэрпрэтацыі царыца ператварылася ў адмоў-
ную літаратурную гераіню згодна з гістарычным успрыманнем рэаль-
най гістарычнай постаці з пункту гледжання рэчыпаспалітаўскага 
патрыятызму. У Шляхціцы Завальні нібыта не выводзяцца на сцэну 
гістарычныя постаці (гэта значыць, няма паэтызаваных версій бія-
графій гістарычных постацяў – ані рэальных, ані выдуманых), аднак 
варта прыгледзецца да восьмага апавядання, якое называецца Biała 
Sroka (Белая Сарока). На думку Міколы Хаўстовіча,  

апавяданне Белая Сарока можна разглядаць як спецыфічнае мастацкае 
ўвасабленне падзей у Беларусі напачатку 70-х гг. XVIII ст. Прычым асноў-
ным персанажам з’яўляецца адзін з ініцыятараў падзелаў – Кацярына ІІ, 
а таксама ўплывовыя беларускія магнаты, што спрыялі расійскай цары-
цы ў ажыццяўленні ейных планаў [Хаўстовіч 2003: 159]. 

Калі Белая Сарока, з якой асацыююцца чорная магія і сацыяльныя 
маніпуляцыі, сапраўды з’яўляецца alter ego Кацярыны ІІ, дык гэта зна-
чыць, што аўтар паставіў перад сабой мэту данесці чытачам гіста-
рычныя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі, і выкарыстаў літаратурна-
народную форму падання дзеля таго, каб абысці пецярбургскую 
цэнзуру.  

Паданні пра рэальныя і фікцыйныя гістарычныя постаці скла-
даюць шырокую творчую глебу як для народнай, так і для мастацкай 
літаратуры. Далёкае мінулае тлумачыцца з дапамогай напалову выду-
маных, напалову гістарычных постацяў, а рэальныя гістарычныя пос-
таці ператвараліся, у сваю чаргу, у частку папулярнай культуры, што 
спрыяла іх пераацэнцы, стварэнню паданняў на аснове іх рэальных бія-
графій, а таксама розным інтэрпрэтацыям (больш ці менш блізкім да 
рэчаіснасці) герояў і іх дзеяў з боку розных народаў. Ператварэнне 
гістарычных постацяў у літаратурных або фантастычных герояў такса-
ма дае магчымасць абыходзіць перашкоды цэнзуры, адносна вольна 
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ствараць мастацкія творы на гістарычныя, сацыяльныя і палітычныя 
тэмы, як гэта зрабіў Я. Баршчэўскі, ствараючы вобраз Кацярыны ІІ.  

Не кожны герой, чыя біяграфія ператвараецца ў народнае або літа-
ратурнае (мастацкае) паданне, з’яўляецца ўплывовай асобай у развіцці 
сусветнай гісторыі, ці нават гісторыі сваёй радзімы або рэгіёну. Існуюць 
многія выпадкі, калі паданні ўзнікаюць на аснове біяграфій звычайных 
людзей, якія могуць быць ананімнымі або вядомымі толькі ў блізкім ім 
асяроддзі (напрыклад, у асобна ўзятай вёсцы). Гэтыя персанажы набы-
ваюць легендарныя рысы праз народную або мастацкую інтэрпрэта-
цыю іх жыцця і дзеяў. 

Такім замацаваўся, да прыкладу, вобраз бандыта ў народнай літа-
ратуры Андалусіі:  

такі персанаж часта акружаны таямнічасцю і легендарнасцю, нават на-
бліжаецца часам да міфалогіі. Вобраз бандыта праходзіў праз змены 
згодна з эпохамі, аднак прынамсі з XVI стагоддзя ён складзены з розных 
стэрэатыпаў, сярод якіх найважнейшыя – клішэ пра справядлівага і шчо-
драга героя [Rodríguez Martín y López de Abiada 2006: 181]. 

Такія стэрэатыпы становяцца мадэлямі для стварэння паданняў 
пра бандытаў, якія могуць быць больш ці менш блізкімі да сапраўдных 
біяграфій герояў. Добрым прыкладам гэтай з'явы – паэма Romance de El 
Pernales (дакладная дата напісання невядомая), пра жыццё бандыта 
Франсіска Рыёса, які нарадзіўся ў Эстэпе (Севілля). Нягледзячы на тое, 
што бандыт здзейсніў жахлівыя злачынствы на пачатку ХХ стагоддзя, 
аўтар паэмы ўхвальна піша пра тое, як ён абараняў сялян і змагаўся 
з багатымі панамі Севіллі. З аднаго боку, гісторыя пацвярджае, што   

першае злачынства, учыненае бандытам і яго саўдзельнікамі – сапраў-
днае дэклараванне прынцыпаў: яны абрабавалі сялянскі дом у Касале, 
і вырашылі, што ім гэтых грошай мала. Тады звязалі гаспадара і шмат-
разова гвалцілі яго жонку. Пасля гэтага першага злачынства бандыты 
працягвалі здзяйсняць падобнае... Эль Перналес стараўся здабываць 
сімпатыю мясцовых сялян, <…> імкнуўся не шкодзіць ім занадта, <…> да 
таго ж часам даваў якія грошы або цыгарэты самым бедным <…>. Дзіўна, 
што гэты просты жэст <…> прынёс яму славу абаронцы правоў ніжэйшых 
класаў, статус міфу сярод сялянскага насельніцтва, быццам ён – Робін 
Гуд ХХ стагоддзя [Pérez Köhler 2006: 208]. 

У паэме Romance de El Pernales, аднак, пераважаюць хвалебны тон 
і далёкія ад рэчаіснасці станоўчыя рысы, якія аўтар прыпісвае свайму 
герою. Мы заўважылі ў творы сітуацыі, падобныя да наступнай, калі 
бандыт абрабаваў гаспадара вялікага сялянскага дома, каб выратаваць 
жанчыну ад голаду: 

Ён спыніў каня каля карчмы,  
і заўважыў, што там шпацыруе пан Рафаэль; Франсіска Рыёс  
свой пісталет і сказаў: дайце мне пяцьсот песет 
або я вас застрэлю.  
Пан Рафаэль спалохаўся і імгненна даў яму грошы, 
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тыя ж самыя песеты, якія бандыт да світання 
аддаў старой жанчыне, каб выратаваць з цяжкай сітуацыі1. 

Гэтаксама, як у выпадку гістарычных постацяў, характар і дзеі гэ-
тага бандыта цалкам пераацаніліся ў народнай літаратурнай творчасці.  

Часта сустракаюцца ў народнай літаратуры і паданні пра чараўніц 
і вядзьмарак: звычайна яны паказаныя як старыя жанчыны з пэўнымі 
ведамі ў галіне народнай медыцыны, дык з гэтае прычыны шмат хто 
верыць, што такія кабеты валодаюць магіяй, прынамсі – чорнай магіяй.  

Вядзьмаркі, як мы вызначылі ў папярэдніх даследаваннях [Espi-
nosa Ruiz 2019: 118–124], прысутнічаюць як у прозе Г.А. Бэкера, так і ў 
творах Я. Баршчэўскага. У выпадку іспанскага рамантыка важным з’яў-
ляецца вобраз цёткі Каскі, чыя біяграфія падаецца ў рамане З маёй 
клеткі як народнае паданне. Наратар, зацікаўлены народнымі прымха-
мі і забабонамі ў рэгіёне Трасмоса, скептычна выказваецца пра выпадак 
цёткі Каскі, быццам гэта простае забойства, без звышнатуральных фак-
тараў: “Можа быць, вы чыталі ў газетах Сарагосы апавяданне пра зла-
чынства, якое было ўчыненае ў адной з вёсачак гэтага рэгіёну. Гэта 
было забойства беднае старое, якую суседзі абвінавачвалі ў вядзьмар-
стве” [Bécquer 2018: 231]. Відавочна, што наратар не падзяляе народнае 
веры. Для стварэння народнага кантэксту гэтага літаратурнага падан-
ня аўтар выкарыстоўвае вобраз пастуха, які папярэджвае наратара аб 
тым, што гісторыя пра цётку Каску адбылася ў рэчаіснасці. Пастух апі-
свае сваю нядаўнюю сустрэчу з прывідам вядзьмаркі: 

Я стаяў у адлегласці двухсот крокаў адсюль, на гэтай самай дарозе. Была 
прыкладна тая ж гадзіна, як і цяпер, а мне падалося, што пачуў далёкія 
крыкі, плач, праклёны... я ўбачыў яе – высокую, худую, апранутую, як 
жабрачка. Яна была падобнай да шкілета, які вырваўся з магілы, яшчэ 
з саванам на плячах. Такая жудасная старая была – я адразу пазнаў цётку 
Каску. Цётка Каска была вядомая ў нас у рэгіёне, і як толькі я ўбачыў яе 
брудныя, белаватыя валасы, якія круціліся ля твару, як змеі, дзіўны 
кшталт яе цела, згорбленую спіну і дэфармаваныя рукі, вуглавыя і цём-
ныя, якія маляваліся на агнявым даляглядзе, – я пазнаў вядзьмарку 
з Трасмоса [Bécquer 2018: 235]. 

Хоць яе вобраз нашмат менш страшны, суседзі вясковай карчмаркі 
Праксэды, адной з галоўных гераінь пятага апавядання Шляхціца За-
вальні..., якое называецца Радзімы знак на вуснах, таксама падазраюць 
яе ва ўжыванні чорнай магіі. Я. Баршчэўскі, які ведаў і выкарыстоўваў 
у сваёй творчасці беларускі фальклор, нават апісвае ў гэтым апавяданні 
некаторыя тэхнікі вядзьмарства:  

Суседзі мелі падазрэнне, што Праксэда забірае малако ад кароў з вако-
лічных вёсак, бо сама мела вельмі мала жывёлы, але прадавала масла 
і сыры ў горадзе. І вось па ўсёй ваколіцы разыходзіліся чуткі, нібыта яна 
апоўначы вешала белы ручнік на сцяне, падстаўляла вядро і з двух 

 
1 Тэкст паэмы перакладзены аўтаркай артыкула паводле: [Rodríguez Gómez 2016]. 
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канцоў яго даіла. Малако з гэтага ручніка лілося ў посуд, і яна хутка на-
паўняла ўсе гладышы сырадоем [Баршчэўскі 2012: 449].  

Менавіта падобныя апісанні другарадных герояў надаюць апа-
вяданням народныя, фальклорныя рысы. 

Апроч бандытаў і вядзьмарак, як вядома, існуюць многія іншыя 
“тыповыя” героі, якія выконваюць у народнай літаратуры канкрэтныя 
функцыі. Варта згадаць, да прыкладу, герояў-іншаверцаў (рэлігія якіх 
была адрознай ад хрысціянства). Асабліва цікавыя вобразы габрэяў, 
якія ў традыцыі многіх еўрапейскіх краінаў падаюцца скупымі ліхвя-
рамі, а таксама моцна рэлігійнымі людзьмі: 

Магчыма, найболей значнымі рысамі антысемітызму былі яго ўнівер-
сальнасць і працягласць у часе, такім чынам, што з’ява прысутнічае ў са-
мых розных геагістарычных кантэкстах усіх эпох. Хоць ёсць некалькі 
магчымых прычын, якія маглі спрыяць агульнай нелюбові да габрэй-
скага насельніцтва ў Сярэднявеччы, самая важная, напэўна, апроч рэлі-
гійных адрозненняў, – рашучае жаданне габрэяў захоўваць уласную ідэн-
тычнасць у рамках грамадства, у якім яны жылі [Cantera Montenegro 
1998: 14]. 

У сярэднявечнай Іспаніі вобраз габрэя складваецца “з улікам шэ-
рагу стэрэатыпаў, якія ўключаюць асаблівасці знешнасці (доўгі крывы 
нос), пэўныя паводзіны (сарданічная ўхмылка, злы погляд) і ганебныя 
віды прафесійнай дзейнасці (а канкрэтна – ліхвярства)” [Cantera 
Montenegro 1998: 16].  

Габрэй з’яўляецца частым героем і ў беларускай народнай 
творчасці:  

У якасці адмоўных персанажаў народных казак і апавяданняў высту-
паюць таксама габрэі, якія здаўна насялялі беларускія гарады і мястэчкі. 
Габрэй (жыд) становіцца ўвасабленнем як хітрасці, так і празмернай 
дурноты, але заўсёды ён сквапны, хцівы, імкнецца нажыцца за кошт 
іншых [Брусевіч 2010: 266]. 

Вобраз героя-габрэя прысутныя таксама ў мастацкай літаратуры 
еўрапейскага рамантызму. Гэтак,  

архетып габрэя ў беларускай літаратуры не быў такім станоўчым, як пат-
рыятычны карчмар Адама Міцкевіча Янкель (у паэме Пан Тадэвуш), але 
і не быў такім адмоўным, як габрэй-пасярэднік украінскіх казацкіх хро-
нік <…>. Рабілася карыкатура багатага прадаўца алкаголю, маніпулятыў-
нага і скупога чалавека. Габрэй быў часта біты брутальным казаком або 
быў забіты і забраны Д’яблам <…> Герой-габрэй, які прысутнічае ў Каме-
дыі Каятана Марашэўскага (1787), таксама адносіцца да катэгорыі нявет-
лівых прадаўцоў алкаголю і ліхвяроў, але ператвараецца ў часовага па-
мочніка селяніна ў імкненні падмануць д’ябла, які сімвалізуе пана, поль-
скага гаспадара [Dekel-Chen et al. 2010: 168]. 

Г.А. Бэкер вяртае сярэднявечны архетып габрэя ў сваім паданні La 
Rosa de Pasión (Ружа Жарсці). Бацька галоўнай гераіні, маладой Сары, 
апісаны наступнымі словамі: “Даніэль вечна ўсміхаўся дзіўнай, неапі-
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сальнай усмешкай. Яго тонкія, запалыя вусны доўжыліся пад ценем 
велізарнага носа, крывога, як арліны дзюб” [Bécquer 2010: 54]. Разам 
з вобразам габрэя вяртаюцца і стэрэатыпы пра яго знешнасць і таям-
нічы характар. 

Галоўныя героі такіх паданняў – звычайныя людзі, без гістарыч-
най вагі, якія могуць быць і рэальнымі, і фікцыйнымі, і чые асаблівыя 
рысы могуць спрыяць развіццю нарацыі. Гэтых герояў можна падзя-
ліць на групы або тыпы – такім чынам ствараюцца архетыпы (бандыт, 
вясковая вядзьмарка, габрэй). Разам з народнымі інтэрпрэтацыямі 
гістарычных постацяў, яны складаюць своеасаблівую сістэму дзейных 
элементаў нарацыі, якія працягваюць уплываць на мастацкую літара-
туру да нашых дзён.  

З гэтых прычын мы мяркуем, што сістэматызацыя, аналіз і параў-
нанне архетыпных і гістарычных народна-літаратурных герояў – істот-
ная праблема для еўрапейскага і сусветнага літаратуразнаўства, і спа-
дзяёмся, што наш артыкул дасць пачатак шэрагу іншых даследаванняў 
на гэтую тэму. 
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ABSTRACT: Our article explores the general features of folk and literary legends in which 
the characters perform the main formal, narrative and symbolic functions. We di-
vided said characters into two groups according to the classification of J. Caro 
Baroja: on the one hand, we considered examples when real or fictional historical 
characters appear (Lady Godiva, Napoleon Bonaparte); on the other hand, we took 
into account some archetypes of characters of no historical significance (bandit, 
witch, Jew). Based on these examples, we began a comparative study of this type 
of legends in Spanish and Belarusian literature, both in folk prose and in authorial 
fiction, which is reflected in the works of Jan Barščeŭski and Gustavo Adolfo 
Bécquer.  

KEYWORDS: legend, popular literature, romanticism, historical figures, archetypes, Jan 
Barščeŭski, Gustavo Adolfo Bécquer. 

STRESZCZENIE: W artykule przeanalizowano ogólne cechy podań ludowych i literackich, 
w których bohaterowie pełnią główne funkcje formalne, narracyjne i symboliczne. 
Postacie podzielono na dwie grupy zgodnie z klasyfikacją J. Caro Baroja: z jednej 
strony rozważono przykłady, gdy w podaniach pojawiają się prawdziwe postacie 
historyczne (Lady Godiva, Napoleon Bonaparte); z drugiej strony wzięto pod uwa-
gę archetypy bohaterów bez znaczenia historycznego (rozbójnik, czarownica, 
Żyd). Na podstawie tych przykładów rozpoczęto analizę porównawczą tego ro-
dzaju podań w literaturze hiszpańskiej i białoruskiej, zarówno w prozie ludowej, 
jak i w literaturze pięknej, odzwierciedlonej w utworach Jana Barszewskiego 
i Gustava Adolfa Bécquera.  

SŁOWA KLUCZOWE: podanie, literatura ludowa, romantyzm, postacie historyczne, 
archetypy, Jan Barszczewski, Gustavo Adolfo Bécquer. 

РЭЗЮМЭ: У артыкуле даследуюцца агульныя рысы паданняў у народнай і мастац-
кай літаратурах, у якіх дзейныя героі выконваюць галоўныя фармальныя, 
наратыўныя і сімвалічныя функцыі. Мы падзялілі герояў на дзве групы 
паводле класіфікацыі Х. Кара Барохі: з аднаго боку мы разгледзелі прык-
лады, у якіх рэальныя гістарычныя постаці з’яўляюцца ў паданнях (ледзі 
Годзіва, Напалеон Банапарт); з іншага ж боку, мы прынялі на ўвагу археты-
пы герояў без гістарычнага значэння (бандыт, вядзьмарка, габрэй). На 
аснове пералічаных прыкладаў мы далі пачатак параўнальнаму аналізу гэ-
тага тыпу паданняў у іспанскай і беларускай літаратурах, як у народнай 
прозе, так і ў мастацкай, адлюстраванай у творчасці Яна Баршчэўскага і Гус-
тава Адольфа Бэкера.  

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: паданне, народная літаратура, рамантызм, гістарычныя 
постаці, архетыпы, Ян Баршчэўскі, Густава Адольфа Бэкер. 

 


